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عدم انفعال ايران در سياست هاي منطقه اي 
احمد غالمي در يادداشتي با نقد يكي از 
يادداشت هاي هفته گذشته روزنامه شرق 
به قلم كيومرث اش��تريان درباره منفعل 
بودن ايران در منطقه و سوءاستفاده برخي كشورها از اين انفعال نوشت: 
چين و روسيه كشور هاي قدرتمندي هستند و در سياست هاي داخلي 
و خارجي ايران نقش تعيين كننده اي دارند، ترديدي وجود ندارد، اما 
اشتريان در يادداشت خود از ايران به گونه اي سخن مي گويد كه گويا 
ايران اصالً نقشي در توازن قوا ندارد و دچار »انفعال سياسي« است. ايران 
در منطقه با دوس��تان و هم پيمانانش نقش��ي عمل گرايانه دارند. اين 
فاعليت سياسي گاه به نفع روسيه و چين و گاه به ضرر آنان تمام شده 
است. بديهي اس��ت ايران تالش مي كند اين فاعليت در تضاد منافع با 
شركايش نباشد، با اين وجود همه چيز باز به شرايط بستگي دارد. ايران 
نشان داده در سياست هاي منطقه اي و جهاني خاصه منطقه اي خونسرد 
و منطقي است و از منافع و دستاوردهايش در منطقه به راحتي نخواهد 
گذشت. بزرگ ترين اشكال يادداشت اش��تريان ناديده انگاشتن نقش 
فاعلي ايران است؛ ناديده انگاشتني كه پرسش هاي اساسي اي را به ذهن 
متبادر مي كند: »مگر روس��يه حامي اس��رائيل نمي دانست كه اگر در 
سوريه كنار ايران قرار بگيرد موجب افزايش توان نظامي اين كشور در 
مرز هاي اسرائيل خواهد شد؟ آيا چين نمي دانست ادامه خريد نفت از 
ايران در شرايط تحريم ها موجب تقويت توان اقتصادي ايران خواهد شد 
كه جدي ترين دشمن اسرائيل است؟ تركيه نمي دانست كمك به ايران 
در دورزدن تحريم ها موجب تقويت توانمندي اين كش��ور ش��ده و در 
نتيجه ضربات جدي به نيرو هاي نيابتي اش در سوريه خواهد زد؟ امريكا 
نمي دانست با خروج از عراق، ايران در اين كشور دست باال را پيدا خواهد 
كرد؟ امريكا نمي دانس��ت در خأل خروجش از افغانستان، ايران نقش 
بازيگري جدي را پيدا خواهد كرد؟ از اين پرسش ها به راحتي نمي توان 
گذشت؛ پرسش هايي كه بيانگر فاعليت ايران است نه بازيگري منفعل 

و گرفتار »دوستان« يا گرفتار در »واسطه استراتژيك«. 
.......................................................................................................................

تخريب تدريجي اصالح تدريجي مي طلبد
محمد بحرينيان در روزنامه رس��الت 
نوشت: در خبرها آمده بود كه متوسط 
قيمت اقالم مصرف��ي خانوار، تنها در 
شهريور ماه، ۳درصد افزايش داشته است. بسياري سؤال مي كنند كه 
مگر قرار نبود روند افزايش قيمت ها، در دولت س��يزدهم متوقف شود. 
پاسخ اين سؤال در ابتدائيات علم اقتصاد است. از سوي ديگر، در همين 
روزها طرحي براي استقالل بانك مركزي مطرح است كه مي تواند در 
اصالح اساسي س��اختار اقتصاد كشور بسيار مؤثر باش��د. از سال هاي 
گذشته بگذريم و تنها روند اقتصاد كش��ور را از ابتداي ۱۴۰۰ بررسي 
كنيم. در چهار ماهه نخس��ت ك��ه دول��ت دوازدهم بر س��ر كار بود، 
۵۰هزارميليارد تومان كسري بودجه خود را با استقراض از بانك مركزي 
جبران كرد. دولت، دو راه حل اصلي براي ناهمترازي بودجه خود دارد، 
يا بايد درآمد خود را افزايش دهد كه در شرايط فعلي، افزايش فروش 
نفت و ميعانات يا دسترس��ي به منابع بلوكه ش��ده در خارج از كشور با 
بهره گيري از ديپلماس��ي ازجمله ش��يوه هاي آن اس��ت. دس��ته دوم 
راه حل ها، كاهش هزينه ها از طريق صرفه جويي، كوچك سازي دولت و 

اصالح ساختارها و روندهاي هزينه زاست. 
در اين ميان، دولت دوازدهم، هر دو راه حل را كنار گذاش��ت و راه حل 
سومي برگزيد كه استقراض از بانك مركزي است. ميزان استقراض از 
بانك مركزي تنها در چهار ماه ابتدايي س��ال ۱۴۰۰، ۵۰هزارميليارد 
تومان بوده اس��ت. اس��تقراض از بانك مركزي و كاهش سطح منابع 
ارزي، نتيجه اي ج��ز افزايش تورم ندارد. تأثير پديده هايي كه ش��رح 
آن رفت، از چند هفته تا چند ماه بعد در اقتصاد كشور ظاهر مي شود 
و نتيجه آنكه تأثير اقدامات اقتص��ادي ماه هاي پاياني دولت قبل، اين 
روزها مشاهده مي شود. هر چند حال اقتصاد كشور خوب نيست، اما 
مي توان به دولتم��ردان باانگيزه دولت جديد امي��دوار بود. اگر بانك 
مركزي مستقل شود و با يك دستور مافوق، هزاران ميليارد تومان از 
منابع خود را در اختيار دولت قرار ندهد، يكي از گلوگاه هاي اصلي تورم 
در كشور بسته خواهد شد. سفره زندگي مردم به  تدريج كوچك  شده 

و به  تدريج هم بايد بزرگ شود. 
.......................................................................................................................

نمي گذاريم »قفقاز« را بحراني كنند
س��عداهلل زارعي طي يادداش��تي در روزنامه 
كيهان با اش��اره به تحركات گس��ترده رژيم 
صهيونيس��تي و اذن��اب آن در منطقه قفقار 
نوشت: در اين صحنه، ايران نمي تواند سكوت پيشه كند و چشم بر ابعاد 
و پيامدهاي اقدامي كه در مرزهاي آن جري��ان دارد، ببندد، پس بايد 
واكنش داشته باشد اما چه واكنشي؟ ترديدي وجود ندارد كه درگيري 
نظامي و كش��اندن پاي ايران به معركه نظامي سياست شناخته شده 
جبهه امريكاست، از سوي ديگر مي دانيم كه آنچه براي منطقه قفقاز در 
نظر گرفته شده، يك جنگ نظامي تمام عيار نيست، چه رسد به اينكه 
جنگي منطقه اي و چندجانبه مدنظر باشد. پس در اينجا بحث جنگ 

نظامي به معنايي كه از آن ياد مي شود، نيست. 
سخن بر سر اقدامات برهم زننده آرامش اين منطقه و مصالح قدرت هاي 
اطراف آن است. مگر نه اين است كه دولت آذربايجان مي گويد پهپادها 
و نيروهاي اسرائيلي در جنگ اخير جمهوري آذربايجان با جمهوري 
ارمنستان حضور داشته اند؟ مگر نه اين است كه اسرائيلي ها با صراحت 
از جمهوري آذربايجان به »لبنان اسرائيل« ياد كرده اند؟ بسيار خب! 
پس از آنجا كه صحبت از شكل گيري يك تهديد امنيتي قطعي عليه 
جمهوري اسالمي اس��ت، ايران حق دارد بدون هماهنگي با جايي يا 
با فردي، كانون توطئه عليه خ��ود را از كار انداخته و با آن مقابله كند. 
نوع مقابله ايران براي صهيونيست ها چندان هم غيرقابل درك نيست. 
جالب آنكه چند روز پيش يك مؤسسه اسرائيلي نوشت: »ممكن است 
ايران در آذربايجان بخواهد حمالت اسرائيل در سوريه را تالفي كند. 
اين رژيم با اين عنوان نادرس��ت كه س��وريه تبديل به پايگاهي براي 
حضور نظاميان ايران شده است، به مناطقي در سوريه حمله مي كند. 
اين مؤسسه اسرائيلي مي پرسد چه  اشكالي پيش مي آيد كه ايران به 
پايگاهي در آذربايج��ان- كه احتمال حضور نيروي اس��رائيلي در آن 

وجود دارد- حمله كند؟
ايران البته به خوب��ي مي داند كه از تحوالت چگونه به ضرر دش��منان 
خود استفاده كند. جمهوري اسالمي طبعاً با مذاكره شروع مي كند تا 
موضوع به صورت برادرانه بين همسايگان در دو سوي مرزهاي شمال 
غربي ايران حل و فصل ش��ود. امريكا، تركيه و رژيم صهيونيس��تي در 
طول دو دهه گذشته در هر فتنه اي كه به پا كرده اند، در نهايت باخته  
و با سرافكندگي از آن خارج شده اند. آنان در حالي كه قدرت تحمل و 
مديريت جنگ را ندارند، فتنه گري مي كنند. اگر اين فتنه گري ها كنار 

گذاشته نشود، با اقدامات ايران با شكست مواجه خواهد شد.

88498443سرویس  سياسي

دش�منان  براب�ر  در  دري�ا  عم�ق  در  درياي�ي  ني�روي 
با صالبت ايس�تاده  اس�ت و هرگونه تهدي�د و اق�دام دريايي 
دش�منان را »محكم و پش�يمان كننده« پاس�خ خواهيم داد. 
امير دريادار ش��هرام ايراني در گفت وگو با تس��نيم ب��ا بيان اينكه 
كردس��تاني ها همواره در حفاظت از مرزهاي كشور نقش بسزايي 
دارند، اظهار داشت: مرزنشينان همواره با روحيه انقالبي، به درستي 

و با اقتدار مرزباني و مرزداري مي كنند. 
وي با بيان اينكه نيروي درياي��ي راهبردي ارتش در قالب نيروهاي 
مس��لح نيز در مرزهاي آبي امنيت را حفظ مي كن��د، افزود: نيروي 
دريايي ارتش براي برقراري امنيت پايدار به صورت 2۴ساعته و بدون 
توقف در دريا حضور دارد. فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري 
اسالمي با اشاره به اينكه جمعيت ش��ناورهاي ما متشكل از افراد و 

اقوام مختلف ايراني است، تصريح كرد: تفاوتي ندارد كه اين افراد اهل 
كجا هستند، چراكه تالش شبانه روزي و راهبرد ما و نيروهاي مسلح 
اين بوده كه همه باهم در كنار هم پرچم جمهوري اسالمي ايران را به 

بهترين نحو ممكن و با اقتدار باال نگه داشته و حفظ كنيم. 
وي با بيان اينكه دوس��ت و دش��من به اين نتيجه رس��يده اند كه 
نيروهاي مسلح كش��ورمان با همراهي مردم به عنوان يد واحده در 
مقابل دشمنان ايستاده اند، گفت: هر گونه تهديد و اقدامي را محكم، 

سخت، قاطع و پيشمان كننده پاسخ خواهيم داد. 
امير ايراني ب��ا تأكيد بر اينكه س��ربازان نيروي درياي��ي راهبردي 
ارتش جمهوري اسالمي و همرزمان عزيزم در عمق دريا با صالبت 
ايس��تاده اند، اظهار كرد: اميدواريم همواره همانن��د اكنون پرچم 

پرافتخار كشورمان را در مناطق بين المللي به اهتزاز در بياورند. 

وي عنوان كرد: گرچه جمهوري اسالمي ايران همواره با سه پديده 
تحريم، توطئه و تهديد مواجه بوده اس��ت اما با حض��ور مقتدرانه 
همرزمانم در دريا و س��اخت بهترين و  به روزترين تجهيزات توسط 
جوانان بومي كشور، ش��يطنت هاي دش��منان را به خوبي كنترل 
كرده ايم. فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي از فعاليت 
نمايندگي استخدام نيروي دريايي ارتش در كردستان خبر داد و افزود: 
جوانان عالقه مند مي توانند با مراجعه به اين نمايندگي  براي فعاليت در 

نيروي دريايي ارتش ثبت نام كنند تا ما نيز در خدمتشان باشيم. 
امير ايراني با بيان اينكه خود را اليق اين همه محبت مردم كشور به 
ويژه خطه غرب كشور و كردستاني هاي غيور نمي دانم، يادآور شد: 
اميدوارم همواره بتوانم با توكل بر خداوند و دعاي خير مردم، وظيفه 

خود را به درستي در عمل انجام دهم. 

فرمانده نيروي دريايي ارتش:

پاسخپشیمانكنندهبههرگونهتهدیددریاییمیدهیم

   دفاعی

خبر

كش�نده ها نقش اصلي در انتقال تجهيزات لجس�تيك و ادوات 
جنگ�ي دارن�د و ارتش ه�اي دني�ا، س�رمايه گذاري عظيم�ي 
ب�راي خري�د تانكَبره�ا و كاميون هاي خ�ود انج�ام مي دهند. 
به گزارش آنا، روز گذش��ته، رزمايش »فاتحان خيبر« نيروي زميني 
ارتش با حضور تيپ ه��اي 2۱۶ زرهي، ۳۱۶ زره��ي، تيپ 2۵، گروه 
۱۱توپخان��ه، گروه پهپاد، جن��گال، گروه ۴۳۳ مهندس��ي رزمي و با 
پشتيباني بالگردهاي هوانيروز در منطقه عمومي شمال غرب كشور 
آغاز شد و در روزهاي اخير، تجهيزات لجستيك و ادوات جنگي »نزاجا« 
با كشنده هاي قدرتمند به مرزهاي ايران و جمهوری آذربايجان منتقل 
شدند. امير علي حاجيلو، فرمانده قرارگاه منطقه اي شمال غرب نيروي 
زميني ارتش در خصوص جابه جايي ادوات نظامي گسترده »نزاجا« 
گفته بود: »ظرف مدت كمتر از ۴۸ ساعت توانستيم نيروها و تجهيزات 
را از شمال غرب كشور به منطقه رزمايش فاتحان خيبر منتقل كنيم.« 
كشنده ها نقش اصلي در انتقال تجهيزات لجستيك و ادوات جنگي 
دارند و ارتش هاي دنيا، سرمايه گذاري عظيمي براي خريد تانكَبرها و 
كاميون هاي خود انجام مي دهند. در اين گزارش به بررسي كاميون ها 
و كشنده هاي راهبردي مورد استفاده نيروي زميني ارتش جمهوري 

اسالمي ايران در رزمايش »فاتحان خيبر« مي پردازيم.
   كاميون كراز

گ��روه ۱۱توپخانه مراغ��ه از جمله نيروهاي اعزام��ي »نزاجا« به 

مناطق عملياتي در مرزهاي شمال غرب كشور است و در تصاوير 
منتشر شده از اين گروه، كاميون كراز در حال كشش توپ كششي 
كانادايي ۱۵۵ ميلي متري GC- ۴۵ معروف به توپ اتريشي با برد 

۳۹كيلومتر ديده مي شود.
كراز ۶۳22، كاميون نظامي س��نگين س��اخت اوكراين اس��ت و در 
ارتش هاي آنگوال، مصر، هند، اندونزي، عراق، اوكراين، يمن و ايران 
خدمت مي كند. در دهه۸۰ شمس��ي، نيروي زميني ارتش چند ده 
 AUTO KRAZ را از ش��ركت KRAZ6233 دس��تگاه از خودروي
اوكراين خريداري كرد و با توجه به كارايي و كيفيت فوق العاده آن، در 
يگان هاي ارتش مورد استفاده قرار مي گيرند، اين كاميون ها در صنايع 

شهيد زرهرن نيروي زميني ارتش بهينه سازي و نوسازي مي شوند. 
گفتني اس��ت كه مدل هاي قديمي اين خودروي تاكتيكي قبل از 
انقالب اسالمي از شوروي خريداري ش��د و در دوران دفاع مقدس 

كارايي فوق العاده اي براي ارتش ايران داشت. 
   كيان 5۰۰

كشنده كيان ۵۰۰ نيز از جمله خودروهاي س��نگين مورد استفاده 
ارتش جمهوري اسالمي ايران در رزمايش »فاتحان خيبر« است. در 
توضيحات فني اين كشنده آمده است كه اين كاميون داراي موتور 
شش سيلندر ماك،  گيربكس هشت دنده اي ولوو، زيربندي بنز تيتان 
و همچنين كابين ولوو نس��ل دوم اس��ت. در مجتمع شهيد زرهرن 

نزاجا، كشنده هاي بنز تيتان فرسوده و از رده خارج، بهينه شده و به 
تانكبرهاي كيان تبديل مي شوند، اين كشنده بيشتر براي حمل لوازم 

سبك تر در مسيرهاي كوتاه تر توليد شده است. 
FH16 ولوو   

در تصاوير منتشر شده حضور كشنده هاي قدرتمند ولوو FH16 به  
وفور ديده مي شود، اين كشنده ها توسط ارتش بهينه سازي شده و 
با نام »صياد« عملياتي هستند. در ايران، كاميون هاي كاماز عمدتاً 
در ارتش مورد استفاده قرار مي گيرند، كاربرد كاميون هاي كاماز در 
حمل و نقل بار و نيز كشنده توپ هاي صحرايي است و اخيراً نيز 2۹ 
دستگاه كاميون كاماز ۵۳۵۰ روسي به نيروي زميني سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي »نزاسا« الحاق شده است. 
همواره يكي از مشكالت اصلي نيروهاي مسلح ايران، استفاده از كاميون 
و كش��نده هاي مختلف غيرنظام��ي براي حمل س��امانه هاي مختلف 
موشكي، پدافندي و راداري است. به باور كارشناسان نظامي، كاميون ها و 
كشنده هاي غيرنظامي توان و انعطاف پذيري كمتري نسبت به نمونه هاي 
نظامي در مواردي نظير حمل بار در راه هاي ناهموار دارند و استفاده از 
كشنده هاي غيرتخصصي روي عملكرد تسليحات نظامي، تأثير منفي 
گذاشته است. هم اكنون با پايان تحريم تسليحاتي ايران، فرصت مناسبي 
فراهم شده است كشورمان براي خريد كاميون هاي نظامي و كشنده هاي 

راهبردي از شركت هاي بزرگ دنيا اقدام كند.

كدامكشندههاينزاجادر»فاتحانخیبر«استفادهشدند؟

 رادار »هرمز« و »شبيه ساز شمس« 
رونمايي شد

رادار »هرمز« و »شبيه ساز شمس« با حضور فرمانده نيروي پدافند 
هوايي ارتش رونمايي شد. 

به گزارش مهر، رادار تاكتيكي برد متوس��ط هرمز و شبيه ساز شمس 
كه از سامانه هاي راهبردي برد بلند است ديروز با حضور امير عليرضا 
صباحي فرد، فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش و جمعي از معاونان اين 

نيرو در سازمان خودكفايي نيروي پدافند ارتش رونمايي شد. 
هدف از اجراي پروژه هرمز طراحي و س��اخت يك دس��تگاه رادار 
برد متوسط است، به نحوي كه عالوه بر استخراج اطالعات سرعت 
هدف بتواند فاصله ه��دف را با دقت باال اس��تخراج و اطالعات را با 
كيفيت باال به مركز كنترل آتش موشك هاي پدافند هوايي ارسال 
كند. از ويژگی های رادار هرمز افزايش توان رزمي، مداومت كاري 
باال و كمتري��ن زمان الزم ب��راي تعمير و نگه��داري و دقت باال در 
اندازه گيري در سمت و ارتفاع هدف و ارتقای قدرت تفكيك اهداف، 
بهبود زاويه پوشش آنتن و سرعت آشكارس��ازي اهداف نسبت به 

رادارهاي ديگر است. 
.................................................................................................................................

 شكستن هيمنه امريكا
مهم ترين دستاورد عضويت ايران در  شانگهاي

كش�ورهاي عض�و س�ازمان همكاري 
»ش�انگهاي« ب�ا بي�ش از ۳ميلي�ارد 
جمعيت، خودشان را از سلطه گري هاي 

امريكا جدا كرده اند. 
اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب مؤتلفه 
اس��المي در گفت وگو با آنا، با بيان اينكه 
اميدوارم دولت سيزدهم بتواند مشكالت 
را برطرف كند، گفت: در همين مدت كوتاه آغاز دولت جديد، به  رغم 
تمام تبليغات منفي كه صورت گرفته بود، حجم زيادي واكسن كرونا 
وارد كشور شد و با گسترده  شدن واكسيناسيون، فوتي هاي كشور ما 
بر اثر اين بيماري، به  شدت كاهش پيدا كرد. موفقيت حجت االسالم 
رئيس��ي در روزهاي ابتدايي دولت��ش در زمينه مبارزه ب��ا كرونا كه 
هم اكنون به مس��ئله اصلي كش��ور ما و تمام جهان تبديل شده، قابل  

تقدير است. 
دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي در خصوص عضويت ايران در سازمان 
همكاري »شانگهاي« اظهار كرد: در اين خصوص از گذشته تالش هايي 
صورت گرفته بود ولي اين دس��تاورد در دوره دولت سيزدهم حاصل 
ش��د. بادامچيان ادامه داد: به ط��ور قطع عضويت ايران در س��ازمان 
»ش��انگهاي«، گش��ايش هاي اقتصادي زي��ادي را به هم��راه خواهد 
داشت اما مهم ترين دستاورد آن، شكستن هيمنه امريكا و بر هم  زدن 

تحريم هاي استكبار جهاني عليه جمهوري اسالمي ايران است. 
وي با بيان اينكه كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري »شانگهاي« با 
بيش از ۳ميليارد جمعيت، خودشان را از سلطه گري هاي امريكا جدا 
كرده اند، تصريح كرد: همين مطلب باعث شده است اهميت عضويت 
ايران در اين سازمان، دوچندان ش��ود. دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي 
با اشاره به تالش دولت س��يزدهم براي برقراري ثبات در بازار مصالح 
ساختماني گفت: دولت جديد در اين زمينه هم توفيقاتي داشته است، 
ايجاد سازوكار براي افزايش توليد مصالح ساختماني زمانبر است، اما 

هم اكنون فرآيند آن آغاز شده است. 
بادامچيان در خصوص اعضاي كابينه دولت س��يزدهم، تصريح كرد: 
در مجموع افراد كارآمد و خوش س��ابقه اي براي كابينه دولت جديد 
انتخاب ش��دند و اميدواريم بتوانند با همراهي رئيس جمهور، رضايت 
مردم را جلب و اميد و اعتماد ملت را كه در اثر ناكارآمدي دولت قبل 

آسيب  ديده، بازسازي كنند. 
وي، درباره سفرهاي اس��تاني رئيس جمهور اذعان كرد: نفس حضور 
مس��ئوالن در ميان مردم، بس��يار پس��نديده اس��ت، اما اي��ن اقدام 
حجت االسالم رئيس��ي دو ويژگي دارد كه آن را برجسته تر مي كند؛ 
اول اينكه س��فرها در روزهاي تعطيل انجام مي شود تا رئيس جمهور 
از رسيدگي به ساير امور كش��ور باز نماند و دوم اينكه سفرهاي اخير 
حجت االسالم رئيسي، بدون تشريفات خاص و ويژه صورت مي گيرد. 
دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي در پايان اظهار كرد: در مجموع، ابتكارات 
و تالش هاي دولت سيزدهم براي بهبود شرايط كشور قابل  توجه است 
و اميدواريم تا با ايجاد ثبات در قيمت ها، پس از گذش��ت چند سال، 

تناسبي بين درآمد و مخارج مردم ايجاد شود. 

 پاسخ نظامي ايران 
در صورت تغيير مرز، قطعي است

از رزماي�ش »فاتح�ان خيب�ر« در ش�مال غرب�ي  ه�دف 
اي�ران و جمهوری آذربايج�ان( تلنگ�ري ب�ه  ايران)م�رز 
تركي�ه و رژي�م صهيونيس�تي اس�ت. تنبي�ه اله�ام عل�ي اف 
روي مي�ز فرمانده�ان نظام�ي اي�ران قاب�ل تص�ور اس�ت. 
ايرج مزارعي در يادداش��تي در پورتال اطالع رس��اني ارتش نوشت: 
امروز شاهد اجراي رزمايش »فاتحان خيبر« در شمال غربي كشور 
توسط نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران بوديم. در اينجا 

فارغ از تحليل هاي توصيفي و چند اليه، نكاتي را ارائه مي دهم: 
تحول و دگرگوني در ژئوپلتيك منطقه »red line « ايران است و 

جلوگيري از آن هم يك راهبرد مي باشد. 
اين رزماي��ش نمايش كوچك��ي از قدرت نظامي ايران اس��ت و نقش 
بازدارندگي بااليي دارد. هدف اي��ن رزمايش صرفاً مقابله با جمهوري 
كوچك و نحيف آذربايجان نمي باش��د بلكه تلنگري است به تركيه و 
رژيم صهيونيستي. هدف ديگر اين رزمايش جلوگيري از قوام اسرائيل 
در اطراف مرزهاي كشور است و اين استراتژي يك اولويت امنيت ملي 
محس��وب مي ش��ود. تنبيه الهام علي اف روي ميز فرماندهان نظامي 

ايران قابل تصور است. 
ه��دف آذربايجان ني��ز از اين ادع��اي ارضي تحريك تركي��ه و رژيم 
صهيونيس��تي اس��ت تا يكي از مس��يرهاي اتصال ايران ب��ه اروپا را 
مسدود كند. برخالف تحليل هاي سطحي و هيجاني هيچ جنگي رخ 
نمي دهد، مگر اينكه شاهد اشتباه محاسباتي و راهبردي باكو، آنكارا 

و تل آويو باشيم. 
آرايش نظامي و الكترونيكي ايران در اين رزمايش صفحه جديدي 
از نمايش رزمايش هايي با رويكرد نوين مي باشد. اعالم گروه جنبش 
حسينيون در جمهوري آذربايجان نشان از گسترش عمق گفتمان 
انقالب اسالمي در منطقه مي باشد. در پايان مجدداً بايد گفت پاسخ 

نظامي ايران در صورت تغيير مرزي، قطعي و حتمي است.

قريب 6۰روز از آغاز دولت س�يزدهم مي گذرد 
و ط�ي اي�ن م�دت باره�ا مقام�ات غرب�ي از 
رئيس جمه�ور امريكا گرفته ت�ا وزرای خارجه 
اروپا همگي از ضرورت آغاز مذاكرات هسته اي 
با طرف ايراني سخن به ميان آورده اند و كماكان 
منتظرند پال�س مثبت�ي از وزير ام�ور خارجه 
دولت س�يزدهم دريافت كنند تا بر اساس اين 
پالس، شروط تحميلي و س�لطه جويانه خود را 
به روز رس�اني كنند اما طرف ايران�ي در مقابل 
مواضع متف�اوت غربي ها كه عنصر مش�ترك 
آن بر پايه »عالقه من�دي زايدالوصف به احياي 
برجام« است، خويشتنداري به خرج داده است 
و تنها به ضرورت آغاز گفت وگوهای في مابين، 
البته بدون ذك�ر تاريخ و ب�ه دور از ذوق زدگي 
مرسوم گذشته تأكيد كرده است. شايد غربي ها 
ع�ادت كرده اند كه عط�ش مذاك�ره در لحن و 
بيان طرف ايراني موج بزن�د و حاال كه مقامات 
دس�تگاه دپيلماس�ي فاقد چنين خصيصه اي 
هستند، تالش مي كنند با انتش�ار اخبار بعضًا 
جعلي در سطح رسانه هاي بين المللي و با طرح 
اتهامات تكراري گذشته به اصطالح احساسات 
بين الملل�ي را علي�ه اي�ران تحري�ك كنن�د. 
   بازوهاي رسانه اي غربي عليه فعاليت هاي 

هسته اي ايران
عالوه بر تكاپوي رسانه هاي بين المللي براي ترساندن 
جامعه بين المللي از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي 
ايران، آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز بازوي ديگر 
دستگاه عريض و طويل تبليغاتي غرب براي معرفي 

كردن ايران به عنوان كش��ور مخل صلح و امنيت 
بين المللي اس��ت، به طوري كه طي روزهاي اخير 
رس��انه هاي بين المللي همراه با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به صورت متمرك��ز روي فعاليت هاي 
هسته اي كشورمان فعاليت كرده اند، به عنوان نمونه 
روزنامه واشنگتن پس��ت در يكي از سرمقاله هاي 
خود در اين باره مي نويسد: »سه ماه پس از آخرين 
نشست براي مذاكره پيرامون احياي توافق هسته اي 
ميان اي��ران و قدرت هاي جهاني، هنوز مش��خص 
نيست كه آيا اين مذاكرات از سر گرفته خواهد شد يا 
نه و از سرگيري آن چه زماني خواهد بود يا اينكه چه 
كسي نماينده دولت جديد ايران در اين مذاكرات 
خواهد بود.« اي��ن روزنامه مطرح غرب��ي در ادامه 
تالش مي كند اينگونه القا كند كه سطح فعاليت هاي 
هس��ته اي ايران به مرز هشدار رس��يده است؛ »در 
آغاز، ايران به باال بردن مقدار و كيفيت غني سازي 
اورانيومش ادامه داد كه برخي كارشناسان را به اين 
نتيجه رس��اند حاال ايران نس��بت به ارزيابي علني 
دو سه ماه گذشته دولت بايدن، به در اختيار داشتن 
مواد ش��كافت پذير كافي براي س��اختن يك بمب 
اتمي نزديك تر ش��ده اس��ت!«. در ادامه نويسنده 
مقاله فوق اشاره مي كند كه جمهوري اسالمي ايران 
طي ساليان اخير در موضوع بازرسي از فعاليت هاي 
هسته اي خود مناقشاتي با آژانس بين المللي انرژي 
اتمي داشته است تا مخاطب به اين نتيجه برسد كه 
ارتباط مستقيمي ميان محدوديت حضور بازرسان 
آژانس بين المللي انرژی اتمي و تالش براي توليد 

بمب اتم توسط كشورمان وجود دارد. 

   بورل: از س�رگيري مذاك�رات وين امري 
ضروري است 

جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
كه در رأس هيئتي به منطقه س��فر كرده است در 
گفت وگو با شبكه الجزيره تأكيد كرد: ازسرگيري 
مذاكرات وين در خصوص برنامه هس��ته اي ايران 
امري ضروري اس��ت. وي مطرح مي كند: »ايران 
به برنامه هس��ته اي خود ادامه مي دهد، در حالي 
كه مذاكرات وين متوقف ش��ده و زم��ان در حال 
پايان يافتن است.« بورل گفت: سقف زماني براي 
بازگش��ت به مذاكرات وين وجود ن��دارد و بايد در 
اس��رع وقت به اين مذاكرات برگرديم. به گزارش 
ايس��نا، اتحاديه اروپا پيش از اين ني��ز چندين بار 

خواستار از سرگيري مذاكرات شده است. 
  »عطش« با چاشني تهديدهاي تكراري

امريكايي ها نيز همانن��د اروپا عطش خ��ود را از آغاز 
مذاكرات هسته اي نمي توانند پنهان كنند اما اين نياز 
ضروري خود را با چاشني تهديد و تهاجم درهم آميخته 
مي كنند تا ابهت پوشالي خود در عرصه بين المللي را نيز 
همچنان نگه دارند و طرف ايراني را با يك ابزار تكراري 
كه منسوخ شده نيز است، محك بزنند. آنتوني بلينكن 
وزير خارجه امريكا كه براي شركت در گفت وگوهاي 
تجاري اروپا- اتحاديه اروپا در پيتسبرگ حضور داشت، 
گفت: »توپ كماكان در زمين آنهاست، اما نه براي مدت 
طوالني. فرصت محدودي در اين خصوص وجود دارد و 

اين فرصت در حال كوتاه شدن است.«
وزير خارجه اياالت متح��ده در ادامه بدون اينكه 
پاسخ درخور توجهي به اين مس��ئله داشته باشد 

كه چرا طي شش سال گذشته مقامات اين كشور 
به تعهدات برجامي خود عمل نكرده  و بارها اصل و 
مفاد توافقنامه را نقض كرده اند، مدعي مي ش��ود: 
»جو بايدن« رئيس جمهور امريكا نسبت به احياي 
توافق هسته اي اهتمام دارد. در يك مقطع با توجه 
به پيشرفت هاي ايران، بازگشت صرف به مفاد توافق 
هسته اي براي به دس��ت آوردن مزاياي اين توافق 

كافي نخواهد بود.«
  مذاكره را نفي نمي كنيم ام�ا برجام نبايد 

هدف ما باشد 
ابوالفضل ظهره وند، معاون سابق دبير شوراي عالي 
امنيت ملي نيز در همين ب��اره مي گويد: »برجام 
نبايد هدف ما باش��د، اما مذاكره را نفي نمي كنيم. 
در شرايط فعلي بستن باب مذاكره به صالح ايران 
نيست اما دنبال كردن راهبرد مذاكره براي مذاكره 
امري خطاست.« وي در ادامه بيان مي كند: »يكي 
از مواردي كه بايد در بحث مذاكرات پيگيري كنيم، 
شفافيت اس��ت. محرمانه بودن پرونده هسته اي 
ايران و مذاكرات وين امري خطاس��ت. هر چقدر 
مذاكرات شفاف تر باش��د، همراهي ساير كشورها 
را جلب خواهيم كرد. امريكايي ها براي بازگش��ت 
به برجام تمايلي ندارند، ولي اگر به برجام بازگردند، 
مي توانند اجماع س��ازي كنند، ب��ه همين جهت 
اگر قرار اس��ت مذاكره كنيم، بايد حق اجماع را از 

امريكايي ها بگيريم.«
وي در ارتب��اط با اهداف مذاكرات اف��زود: »بايد با 
هدف لغو تمامي تحريم  ها مذاكره كنيم و از طرفي 
ديگر با بهره گيري از فرصت پيوس��تن به سازمان 
همكاري ه��اي ش��انگهاي و پيگي��ري اصالحات 
اقتص��ادي از اين وضعي��ت خارج ش��ويم. يكي از 
مزاياي مذاكره براي ما، فرصت پيام رس��اني است. 
بايد از فرصت برگزاري نشست ها استفاده رسانه اي 
كنيم. در ش��رايط فعلي ش��كاف ميان گروه هاي 
آنگلوساكسون و كش��ورهاي اروپايي در حال زياد 
شدن است، اگر قدرتمند بازي كنيم، خود به خود از 

تفكر تحريم خارج مي شويم.«
   طرد تئوري منسوخ شده مذاكره

براي مذاكره
همانطور كه اش��اره ش��د طرف ايراني علي الظاهر 
نمي خواهد اشتباهات پرتكرار گذشته را كه بخشي 
از آن در بعد ولع بدون قاعده و ضابطه نس��بت به 
مذاكرات با غربي ها و پش��ت يك ميز نشس��تن با 
آنها بود بار ديگر تكرار كند. غربي ها طي هش��ت 
سال گذشته بس��ياري از محاسبات بنيادين خود 
را بر اساس عطش طرف ايراني نسبت به مذاكرات 
پايه گ��ذاري مي كردند ك��ه بر اس��اس اين تلقي 
بس��ياري از خواس��ته هاي خود را در متن برجام 
جاسازي كردند و عمالً به هيچ كدام از خواسته هاي 
طرف ايراني وقعي ننهادند. حال تغيير محاسبات 
طرف ايراني درباره برجام و مذاكرات پيرامون آن 
تنها با تغيير در مواضع و جهت گيري طرف ايراني 
امكانپذير است كه طرد تئوري منسوخ شده مذاكره 

براي مذاكره نخستين گام آن مي تواند باشد.

سعيد همتي
   گزارش

تب و تاب اروپا و امريكا براي آغاز مذاكرات هسته اي پايانی ندارد

نمايش غربی عطش مذاكره با چاشنی تهديدات تكراری!


