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بازيگوشي نظامي

كاظم انبارلويي در مقاله اي با اشاره به 
ش��رارت هاي تاريخي امريكا و رژيم 
صهيونيس��تي در روزنام��ه رس��الت 
نوشت: اشتباه امريكا و رژيم صهيونيس��تي و تروريست هاي وهابي و 
جريان »نئوعثماني«اين اس��ت كه فكر مي كنند مي شود با دستكاري 
مرزها آشوب به پا كرد و آسيب به انقالب اسالمي رساند. تجربه نشان 
داده است پايان كار اين بازيگوش��ي دريافت يك سيلي و حذف آنها از 

جغرافياي نظامي منطقه است. 
دشمن در پاسخ به اين پرسش كه چرا ايران ادعاي مرزي ندارد و راهبرد 
خود را برپايه استقالل كشورها و حفظ تماميت ارضي همسايگان نهاده 

است، در وادي حيرت و سرگرداني است. 
پاسخ آن روش��ن اس��ت ايران براس��اس راهبرد نظامي پيامبر اعظم 

اسالم)ص( قبل از ورود به هر مرز جغرافيايي از قلب ها وارد مي شود. 
حريم و حريف اصلي ما مرز دشمنان اسالمي نيست بلكه قلب حريفان 
ماست. انقالب اسالمي يك گفتمان الهي و انساني است. منطق پيامبر 
اس��الم)ص( و قرآن كريم با هزارتوي ذهن انس��ان ها طرف است. اين 
منطق در جغرافيايي زمين و زمان نمي گنجد، گنجايش آن گستره اي 
تا ابدي��ت دارد. انقالب اس��المي يك انقالب جهاني اس��ت و مخاطب 
اصلي آن مسلمانان جهان و سپس تمامي بشريت است. اين انقالب با 
منطق پيروزي خون بر شمش��ير پيش مي رود. اي كاش امريكا و رژيم 
صهيونيستي و سه كشور شرور اروپايي اين حرف شهيد قاسم سليماني 
را خوب مي فهميدند؛»ما ملت ش��هادتيم، ما ملت امام حسينيم، مرد 
اين ميدان ما هس��تيم. ش��ما مي دانيد اين جنگ يعني نابودي همه 
امكانات شما، اين جنگ را شما شروع مي كنيد اما پايان آن را ما تعيين 

مي كنيم.«
اگر شرارت صهيونيس��ت ها در مرزهاي ما ادامه يابد بابهانه و بي بهانه 
سراسر سرزمين هاي اشغالي به ويژه تل آويو و حيفا زير چكش پهپادي و 
موشك هاي نقطه زن قرار مي گيرند. فقط همين تهديد كافي است آنها 

دست از بازيگوشي نظامي بردارند. 
.......................................................................................................................

سكوت روحاني خواهد شكست؟
روزنامه ش��رق طي گزارش��ي با اشاره به 
سكوت حسن روحاني نوشت: در ماه اول 
خداحافظي حسن روحاني از پاستور نيز 
حس��ن نوروزي، يك��ي از نماين��دگان اصولگراي مجل��س، گفته بود 
رئيس جمهور پيش��ين ماهي 350 ميليون تومان حقوق بازنشستگي 
مي گيرد؛ ادعايي كه از س��وي روابط عمومي نهاد رياس��ت جمهوري 
تكذيب و گفته ش��د عدد 353 ميليون تومان كه در يك مكاتبه اداري 
مورد توجه قرار گرفته و سبب برخي سوءتفاهمات شده بود، نه پاداش 
بازنشستگي حسن روحاني بلكه مابه التفاوت حق بيمه اي بود كه ايشان 
مي بايست براي تغيير صندوق بازنشستگي خود به صندوق بازنشستگي 

كشوري پرداخت مي كرد. 
به جز حسن روحاني، يك رئيس دولت ديگر نيز اين روزها كمتر سخن 
مي گويد و مصاحب��ه جنجالي مي كند و آن هم محم��ود احمدي نژاد 
است. او كه بعد از پايان دوران رياستش بر دولت های نهم و دهم، عضو 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام ش��د، دو بار ديگر نيز براي انتخابات 
رياست جمهوري ثبت نام كرد و هر دو بار با جواب منفي شوراي نگهبان 
مواجه شد، اما بارها در س��خنراني ها و مصاحبه هاي متعدد خود عليه 
بسياري از سياس��تمداران مخصوصاً خانواده الريجاني ها، مطالبي را 
بيان و حاشيه اي ايجاد كرد. احمدي نژاد اما در دو ماه اخير كمتر سخن 
مي گويد و بيشتر پيام تبريك يا تسليت صادر مي كند. شايد دليل اين 
س��كوت را بايد در آنجا ديد كه برخي از اعضاي دولت او حاال در دولت 

جديد نيز ديده مي شوند. 
.......................................................................................................................

 آقاي ظريف! كار پژمردگي يك ُگل نيست 
حس��ين ش��ريعتمداري در روزنامه كيهان 
نوش��ت: آق��اي ظري��ف! فرموده اي��د كلمه 
ساسپنشن را كه س��ه يا چهار بار در ضميمه 
برجام آمده بود، نديده ايد!... آيا اين كلمات هم برايتان آشنا نيست و آنها 
را نشنيده يا در رسانه ها نديده ايد؟! »بي س��واد، بي شناسنامه، مزدور، 
كاسب تحريم ، كودك صفت، حس��ود، بزدل، ترسو، جيب بر، بي قانون، 
مستضعف  فكري، بيكار، متوهم، غوطه ور در فس��اد، سوءاستفاده گر، 
خرابكار، عقب مانده، تازه به دوران رس��يده، عصر حجري، هوچي باز، 
منفي باف، يأس آفرين، ناشكر، بايد به جهنم بروند! انقالبيون نفهم!، يك 
مش��ت الت! و...« اينها پاس��خ جناب روحاني به منتق��دان- از جمله 

منتقدان هسته اي- بوده است. 
گناه منتقدان فقط اي��ن بود كه نابلدي تيم هس��ته اي كش��ورمان و 
ناتواني رئيس جمهور وقت را مي ديدند و دلس��وزانه هشدار مي دادند و 
اكنون سؤال اين است كه كداميك از آنچه منتقدان درباره آن هشدار 
مي دادند تحقق نيافته است و كداميك از وعده ها و تعريف و تمجيدهاي 

اغراق آميز آقاي روحاني درباره برجام تحقق يافته است؟!
سايت هاي مدعي اصالحات و روزنامه هاي زنجيره اي كه طي هشت سال 
گذشته تنها مأموريتش��ان حمايت - كوركورانه و دستوري- از تمامي 
مواضع و عملكرد دولت آقاي روحاني و ب��زك امريكا و برجام بود، اين 
روزها و بعد از اظهارات آقاي ظريف به ترفند خنده داري روي آورده و 
ادعا مي كنند كه كلمه تعلي��ق در ضميمه برجام آمده بود و ضميمه را 
»حاشيه«! قلمداد مي كنند و حال آنكه ضميمه هاي برجام بخش هاي 
جدايي ناپذير و به بيان ديگر بخش هاي اصلي برجام هستند و بايد ها و 

نبايدهاي برجام در همين چند بخش ضميمه آمده است. 
و باالخره جناب ظريف! ماجراي باليي كه برجام بر سر ملت و نظام آوار 
كرده است منحصر به بي خبري ش��ما از واژه تعليق در ضميمه برجام 
نيست و بايد گفت؛ كار پژمردگي يك ُگل نيست، دولت آقاي روحاني و 

تيم هسته اي ايشان، جنگلي را به آتش كشيده و سوزانده اند!
.......................................................................................................................

ضرورت مهار تورم
جعفر گالبي در گزارش ديروز روزنامه اعتماد 
نوشت: لمس و درك شرايط خطير و بحراني 
معيشت مردم به اين است كه نه در حرف كه 
در عمل و نه با دستور هاي كاغذي يا خطابه ها و شعار ها اولويت اصلي 
و اساسي و فوري كشور نشاندن آتش تورم از راه كارشناسي و معقول 
و منطقي اش باشد. چشم بازار و اقتصاد خيره تر از هميشه به مذاكرات 
هس��ته اي و اميد به رفع تحريم ها دوخته ش��ده است، تأخير در آن 
دقيقاً تأخير در رساندن لقمه هاي نان بر سر سفره هاي خالي اقشار 
بزرگ��ي از جامعه اس��ت. كاماًل پيداس��ت كه اگر گس��ترده ترين و 
شديدترين و بي سابقه ترين و هوشمندترين نظارت ها براي كنترل 
قيمت ها صورت گيرد ولي امكان واردات و صادرات آزاد و جابه جايي 
آسان پول وجود نداشته باشد و فرار سرمايه ها به بازگشت سرمايه ها 
و امنيت سرمايه گذاري تبديل نشود تورم از اين هم كه هست باالتر 
مي رود و سامان كش��ور را با خطر جدي مواجه مي كند. وقت تنگ 
است و از تبليغات و آسان نمايي و شعارگرايي هيچ كاري برنمي آيد. 
تورم معضل قديمي اقتصاد ايران اس��ت و ش��اه كه با هيچ تحريمي 
روبه رو نبود و از حمايت غربيان برخ��وردار بود در مقطعي دولت را 
تهديد مي كرد كه اگر گراني ها كنترل نشوند ارتش را وارد كار مي كنم 
و البته كمترين توفيقي به دست نياورد چراكه اقتصاد، چون وحشي 

شود جز از راهش رام شدني نيست.
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مؤسسه دريايي امريكا بر اساس اطالعاتي 
ك�ه از ماهواره ها به  دس�ت آورده بود، خبر 
داد نيروي دريايي س�پاه پاسداران حداقل 
سه نوع جديد از كش�تي هاي نسبتاً  بزرگ 
را به  طور همزمان در دس�ت س�اخت دارد. 
ب��ه گ��زارش آن��ا، حجت االس��الم رئيس��ي، 
رئيس جمهور )جمعه ۱۶ مهرماه( پس از ورود به 
استان بوشهر در مؤسسه صنعتي - دريايي شهيد 
محالتي سپاه حضور يافت و از مراحل ساخت و 

تكميل شناور شهيد سليماني بازديد كرد. 
ش��ناورهاي كاتاماران از دو بدنه ج��دا از هم 
تشكيل ش��ده كه توس��ط يك بدنه مياني به 
يكديگر متصل مي ش��وند و مقاومت مناسب 
هيدروديناميك��ي، پايداري دائم��ي، پايداري 
عرضي در آب هاي آرام و تعادل ديناميكي در 
سرعت باال، توان حمل بار باالتر نسبت به وزن 
و اندازه آن نسبت به نمونه هاي عادي از جمله 
ديگر مزاياي اس��تفاده از اين طراحي اس��ت. 
تصاوير منتشر شده از شناور جديد موشك انداز 
شهيد قاسم سليماني براساس طراحي موسوم 
به كاتاماران براي نيروي دريايي سپاه، خبر از 

افزايش قدرت نيروي دريايي ايران مي دهد. 

شناور موشك انداز شهيد سليماني بنا به گفته 
فرمانده ندسا مي تواند به س��رعتي حدود ۸3 
كيلومتر در ساعت برسد و در ساخت آن عالوه 
بر وزارت دفاع، ش��ركت هاي دانش بنيان نيز 

نقش مهمي داشته اند. 
س��ردار دريادار »عليرضا تنگسيري« فرمانده 
نيروي دريايي سپاه پاسداران در گفت وگويي 
تلويزيوني با اش��اره به توانمندي هاي نيروي 
دريايي سپاه پاس��داران گفته است: »در سال 
۱۴00 نيروي دريايي سپاه به همراه شركت هاي 
دانش بنيان و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مس��لح از ش��ناوری با قابليت هاي نظامي به 
نام س��ردار سپهبد شهيد »قاس��م سليماني« 
رونمايي خواهد كرد. اين شناور از سرعت ۴5 
گره دريايي برخ��وردار و قادر ب��ه پرتاب انواع 
موشك هاي س��طح به هوا و س��طح به سطح 

است.« 
گفتني است سه فروند از اين كالس در بوشهر، 

بندرعباس و قشم در حال ساخت است. 
همچنين مؤسس��ه دريايي امريكا )دوشنبه ۹ 
فروردين ماه ۱۴00( بر اس��اس اطالعاتي كه 
از ماهواره ها به  دس��ت آورده بود، خبر داد كه 

نيروي دريايي سپاه پاسداران حداقل سه نوع 
جديد از كش��تي هاي نس��بتاً  بزرگ را به  طور 

همزمان در دست ساخت دارد. 
به نوشته وب سايت اين مؤسسه، كشتي هاي 
ياد ش��ده »نس��بتاً بزرگ و م��درن« به نظر 
مي رس��ند، ضمن اينكه ش��كل ظاهري اين 
كشتي ها به  صورت »دو بََدنه اي« و رادارگريز 

طراحي شده اند. 
به گفته فرماندهان ندسا، سپاه پاسداران ۲۴۸ 
ناوگروه بسيج دريايي با ۲3 هزار شناور سازماني 
در اختيار دارد و در تقابل با ناوهاي امريكايي در 
منطقه، بارها توان نظامي خود را به كشورهاي 

متجاوز نشان داده است. 
روزنامه »االخبار« چاپ بيروت در گزارش��ي 
جامع به بررسي قدرت نظامي ايران در آب هاي 

خليج فارس پرداخته و نوشته است:
۱- قدرت نظامي نيروي دريايي ايران با بيش 
از ۲0 هزار ني��رو در خليج فارس، درياي عمان 
و به خصوص تنگه هرمز كه ترس بسته شدن 
آن جهان را فرا گرفته تقويت ش��ده اس��ت و 
در صورت ش��روع هر رخدادي در منطقه، اين 
نيروها با به كارگي��ري تاكتيك هاي ويژه با دو 

روش اقدام مي كنند:
اول: به كارگيري قايق هاي تندرو ساخت داخل 

مجهز به بمب افكن ها و تجهيزات ضدشناور
دوم: نيروي دريايي ايران مي تواند با كاش��تن 
مين هاي دريايي از جمله »اي ام 5۲«، »صدف 
- ۱« و »ام ۸« حتي ن��او هواپيمابر را نيز غرق 
كند كه ايران با در اختيار داشتن حدود 5هزار 
عدد از اين نوع مين ها مي تواند در بستن تنگه 
هرمز كاماًل موفق عمل كند چراكه تنگه هرمز 
ك��ه حداكثر عم��ق آن به 50 مت��ر و حداكثر 
عرض آن از 55 كيلومتر تجاوز نمي كند، مكان 

مناسبي براي مين گذاري است. 
۲- مجهز بودن نيروي درياي��ي ايران به انواع 
مهمات و وسايل جنگي مدرن مثل گشت هاي 
بي سرنش��ين در آب ه��اي خليج ف��ارس، 
زيردريايي ه��اي مدرن س��اخت داخل چون 
غدير كه قادر به پرتاب موش��ك، موشك هاي 
زيردريايي حوت با سرعتي معادل ۱00متر در 
ثانيه و ساير موشك هاي زيردريايي پيشرفته 
چون كوث��ر هس��تند و همچني��ن در اختيار 
داشتن تجهيزات زيردريايي و موشك هاي رعد 

اس اس ان ۴ و سي۸0۲. 

گزارش دستاورد جديد نيروي دريايي سپاه

جزئياتي از شناور مدرن »ندسا« كه رئيسي از آن بازديد كرد

نمايش قدرت نظامي در دفاع از منافع ملي
در دنياي ام��روز قدرت نرم به مثابه يكي از اركان سياس��ت بين الملل 
شناخته مي شود كه سياستمداران براي دستيابي به آن تالش زيادي 
مي كنند اما اين مهم وقتي تبلور پيدا مي كند كه يك كش��ور از اقتدار 
دفاعي و نظامي به آنچنان درجه ای از توانمندي و بازدارندگي رسيده 
باشد كه ديپلماسي نرم هم راستا با ديپلماسي نظامي- دفاعي )ميدان( 
پيش برود، از اين رو هيچ كش��وری در غايت گفت وگو و مذاكره توان 

بازدارندگي و احقاق حقوق خود را ندارد. 
در هشت س��ال گذش��ته برخي بر اين باور بودند كه مي توان فارغ از 
ديپلماسي نظامي و ميدان با مذاكره و گفت وگو مشكالت و بحران هاي 
بين المللي را به سرانجام رساند. اوج اين تبليغ در به سرانجام رسيدن 
برجام نمود پيدا كرد، بنابراين برجام نمونه در ظاهر موفقي بود كه با 
استناد به آن مي شد براي هر مشكلي پاسخ ديپلماتيك ارائه داد، اين 
در حالي است كه به باور انديش��مندان و كارشناسان حوزه بين الملل 
برجام ميوه توان نظامي و دفاعي ايران و اس��تقامتي بود كه كشور در 
مقابل زياده خواهي غربي ها به خصوص امريكا و رژيم صهيونيس��تي 
داشت اما برجام به عنوان نمونه موفق ديپلماسي بر ميدان در نهايت 
بيش از دو س��ال هم دوام نياورد چراكه دولت هاي اس��تكباري امروز 
برخالف ظاهر اتوكشيده و ادوكلن زده آنها اين واقعيت را به ما اثبات 
كرده اند كه در دنياي امپرياليستي آنچه پل پيروزي يك كشور تلقي 
مي شود، صرفاً قوت مذاكره و فن بيان آن كشور نيست بلكه توان دفاعي 
و نظامي آن كشور است كه در درجه نخست حكم تعيين كننده دارد، 
براي مثال اگر صرف مذاكره مسئله اساسي در روابط بين الملل نقش 
تعيين كننده اي داشت، امروز گفت وگوي فلسطيني ها و رژيم جعلي 

اسرائيلي به سرانجامي رسيده بود. 
بر اين اس��اس با روي كارآمدن دولت سيزدهم آن شيوه از ديپلماسي كه 
س��تون پايه هاي آن بر مبناي صرف مذاكره بنا نهاده شده بود، عماًل كنار 
گذاشته شده و مفهوم جهانشمول ديپلماسي را كه تركيبي از توان نظامي 
و توان مذاكره است، اصل اساسي دستگاه سياس��ت خارجه قرار گرفت. 
مبنا قرار دادن همين سياس��ت سبب ش��د برخي طيف هاي سياسي و 
حاميان يك جريان خاص در كشور با آن مخالفت كنند و خواهان ادامه راه 
خسارت بار گذشته باشند؛ همان مسيري كه بي تحركي و بي عملي مزمن از 
شاخصه هاي آن تلقي مي شود و بعضاً خسارت هاي جبران ناپذير يا مشكالت 
عديده به منافع ملي كشور وارد ساخته است، از اين رو با بررسي گفتمان و 
عملكرد اين طيف سياسي به اين نتيجه مي رسيم كه اين جريان سياسي يا 
درك درستي از سياست خارجه و روابط بين الملل در دنياي كنوني ندارد يا 
به مثابه ستون  پنجم دشمن عمل مي كند، البته ظن اين موضوع وجود دارد 
كه برخي در تالش هستند همواره آب در آسياب دشمن بريزند و كشور را 
به ورطه نيستي سوق دهند، چراكه در جريان تحوالت افغانستان برخي 
از تئوريسين ها و چهره هاي شاخص اين طيف در تالش بودند با اقدام هاي 
احساسي و ناآگاهانه جامعه را براي حضور نظامي جمهوري اسالمي ايران 
در پنجشير براي حمايت از »احمد مسعود« بسيج كنند تا كشورمان را به 

شكلي در باتالق افغانستان درگير كنند. 
نكته قابل تأمل در رفتار و عملكرد اين طيف سياس��ي آنجايي اس��ت 
كه مروجان و حاميان دخالت نظامي ايران در پنجش��ير افغانس��تان 
نه تنها خود حاضر به حض��ور در عرصه جنگ نبودن��د بلكه در قضيه 
مش��ابه آذربايجان، اظهارنظر آنها به گونه اي در جامعه ترويج مي شود 
كه جمهوري اس��المي ايران نبايد به هيچ عنوان در اين قضيه دخالت 
كند و دولت صرفاً بايد ميانجيگر باش��د و از هر گونه دخالتي اجتناب 
كن��د در حالي كه دولت س��يزدهم با اتخاذ راهب��ردي صحيح و اقدام 
هوشياري نشان داد جمهوري اسالمي آنجايي كه نياز به دخالت نظامي 
اس��ت با حضور نظاميان، آنجايي كه صرفاً نياز به حمايت مستشاري 
و اطالعاتي است با گسيل مستش��اران و در نهايت آنجايي كه عرصه، 
عرصه ديپلماتيك اس��ت با بهره گيري از توان تخصصي و ديپلماتيك 
وزير خارجه از منافع ملي كشور به بهترين شكل ممكن دفاع مي كند. بر 
اين اساس اجراي مانور »فاتحان خيبر« از يكسو پيام ويژه و خاص براي 
رژيم صهيونيستي دارد كه به اين رژيم جعلي و نژادپرست نشان دهد 
جمهوري اسالمي ايران با رهبري امام و پيشواي خود، خيبري دوم برپا 
خواهد كرد كه كيان و هستي آنها را به نابودي بكشاند و از سوي ديگر 
نمايش قدرت و توان نظامي جمهوري اسالمي ايران براي كشورهاي 
منطقه بود كه اين كشورها بدانند مقامات نظامي و مسئول اجرايي در 

ايران نسبت به منافع ملي از هيچ اقدامي كوتاه نخواهند آمد. 

حسن احمدي

بازگشت اميد به بندر
جمعه هاي سفر استاني دولت سيزدهم در ايستگاه ششم خود به بوشهر 
رس��يد؛ جمعه هايي كه تا دو ماه پيش معني بي تدبيري مي داد، االن 
تبديل شده به كار و تالش. آقاي رئيسي در جمع نخل داران تنگستاني 
گپ و گفتي صميمي داش��ت، پاي حرف نخبگان نشس��ت، با صبر و 
حوصله صداي مردم را شنيد و از نزديك ناظر مسائل و مطالبات عمده 
مردم استان بود. از ابتداي صبح جمعه عده زيادي منتظر حضور ايشان 
بودند. برخالف اينكه شبكه فارسي زبان آل سعود، تيتر زد »بوشهري ها 
با اعتراض در فرودگاه از رئيسي اس��تقبال كردند« اما همين مردم به 
رويكرد دولت جديد امي��دوار بودند كه از اول صب��ح و خارج از برنامه 

رئيس جمهور، انتظار توجه و شنيدن داشتند. 
اگر اخبار را به ريز پيگيري كرده ايد، از جوان تنگستاني در ميان نخل ها 
مي شنويد كه بهت زده مي گويد از حضور رئيس جمهور شگفت زده است 
يا آن شيرزن دشتستاني كه در مقابل وزير بدون لكنت مطالبه مي كند و 
از طرف وزير كشاورزي محترم شمرده مي شود، آيا اين جز تغيير نسبت 

به دو ماه گذشته نيست؟
بوشهري ها يك قرن اس��ت از قديمي ها مي ش��نوند كه سوت قطار را 
شنيده اند اما نسل ها منتظرند دوباره اين زيرساخت مهم را در استان 
خود ببينند. فرماندار تنگستان مي گويد: شش تا هفت سال ديگر بايد 
منتظر بود تا س��وت قطار را بش��نويم اما مصوبات دولت در اين سفر و 
اهتمام دولت براي پايان اين انتظار اميدها را زنده كرده تا هر چه زودتر 

اين مهم تحقق پيدا كند. 
اميدها هنوز بيشتر زنده مي شود، وقتي دولت مصوب مي كند كه حتي 
نيروگاه اتمي هم بايد براي مردم آب تأمين كند. آب، آب، آب مطالبه اي 
بود كه هر جا آقاي رئيسي به آنجا سفر مي كرد، اولين مطالبه مردم بود. 
جاي تعجب اين است كه به قول آقاي رئيس جمهور بوشهر ۷00كيلومتر 

با آب هم مرز باشد اما مشكل اساسي اين استان آب باشد!
آقاي رئيسي هيچ وعده اي را به آينده نامحدود موكول نكرد يا مشكل آب، 
گمرك، ته لنجي و... را به غرب و شرق گره نزد و براي هر كدام بازه زماني 
مشخص كرد تا مردم هم بدانند تا كي بايد منتظر باشند و از چه كسي 
مطالبه كنند. شايد اگر در گذش��ته وزرا در شوراي اداري شفاف حرف 
نمي زدند، امروز مردم بوشهر شاهد هستند كه وزرا گفتند چه مي كنند 
و چه خواهد شد و با شفافيت است كه مردم مي توانند تفاوت را احساس 
كنند. دولت اعتراف كرد وضعيت موجود در استان بوشهر مناسب نيست 
و حتماً بايد چهره استان با فقر و نداشتن همراه نمي بود كه امروز موجب 
رنج مردم نشوند ولی اين حرف ها براي ما مردم بوشهر نان نمي شود اما 
وجه تمايز امروز با گذش��ته را نه در وعده دادن بلك��ه در تغيير رويكرد 
مي توان ديد؛ رويكردي كه با اشراف خوب دولت به مسائل استان، تالش 
زياد و هم زباني با مردم تبديل به اميد در دل مردم بوش��هر شد. به قول 
نوجواني كه ديروز به استقبال رئيس جمهور رفت و به  پاس اميدي دوباره 

براي مردم رنج كشيده بوشهر»خالو جان خوش آمدي!«

روابط بي�ن اي�ران و آذربايجان ك�ه پيش از 
اي�ن معم�والً ب�ر پاي�ه هم�كاري، رقابت و 
ُحس�ن همجواری اس�توار بود و داراي ابعاد 
فرهنگي، سياسي، اقتصادي و تاريخي است، 
چند صباحي اس�ت به دليل اظه�ارات تند 
الهام علي اف رئيس جمهور آذربايجان دچار 
تنش شده و در اين ميان رژيم صهيونيستي و 
تركيه تالش مي كنند بر آتش اين تنش بدمند 
و روابط مي�ان ايران با برخي همس�ايگان از 
جمله كشور آذربايجان را به تخاصم تبديل 
كنند. روش�ن اس�ت كه اظه�ارات خصمانه 
الهام علي اف را نبايد صرفًا به دليل رزمايش 
نظامي اي�ران در نزديكي مرز با اين كش�ور 
دانس�ت بلكه بايد آن را در قالب يك پروژه 
صهيونيس�تي دانس�ت ك�ه با كم�ك تفكر 
نئوعثماني اردوغ�ان در حال ش�كل گيري 
است كه بر اس�اس آن دولت نوپاي سيزدهم 
بايد در كمترين زمان ممكن با همس�ايگان 
خود از جمله آذربايج�ان وارد درگيري هاي 
لفظ�ي- رواني ش�ود كه نتيج�ه آن تنگ تر 
ش�دن حلقه ه�اي اقتص�ادي علي�ه ايران 
و مس�دود ش�دن راه ه�اي دور زدن تحريم 
اس�ت كه پيش از اين ايران ب�ه كمك برخي 
كش�ورهاي منطقه اي از آن بهره مي جست. 
غرب و رژيم صهيونيستي به خوبي مي دانند كه 
يكي از پايه هاي اصلي سياس��ت خارجه دولت 
سيزدهم برخالف دولت گذشته توسعه روابط 
با كشورهاي منطقه اي به جاي اعتماد منطبق 
به غرب و توس��عه يكجانبه روابط با كشورهاي 
اروپايي و امريكاس��ت. دولت سيزدهم با توجه 
به سرگذشت تلخ دولت های يازدهم و دوازدهم 
در عرصه ديپلماسي تالش كرده است به جاي 
انفعال و التماس در عرص��ه بين المللي منطق 
عقاليي را جايگزي��ن كند و در وهله نخس��ت 
بهبود روابط با ۱5كش��ور همس��ايه را با هدف 
كاهش قدرت اثرگذاري تحريم هاي بين المللي و 
افزايش بهره وري اقتصادي در عرصه بين المللي 
مورد توجه ق��رار دهد. بر همين اس��اس رژيم 
صهيونيس��تي افزايش س��طح تناقضات ميان 
ايران با برخي كشورهاي همسايه را مورد توجه 

قرار داده است. 
   صهيونيس�ت ها ب�راي زمس�تان گرم 

امسال آماده باشند!
در همي��ن باره ي��ك تحليلگ��ر عراق��ي، باكو 
را جوالن��گاه فعاليت هاي اطالعات��ي و نظامي 
اس��رائيل مي خواند و مي گويد: »ممكن اس��ت 
زمستان جاري به تابس��تان گرمي تبديل شود 
كه به مذاق اس��رائيلي ها خوش نياي��د. به نظر 
مي آيد اس��رائيل به  دنبال انتقام عمليات عليه 
نفتكش مرسر اس��تريت اس��ت و در اين راستا 
برخي نيروهاي اطالعات��ي خود را به جمهوري 

آذربايجان اعزام كرده است.« 
فاطمه عواد الجبوري در ادامه مي گويد: »پيامي 
كه ايران به آذربايجان منتقل كرده از باب صلح 
و دوستي است و فراتر نرفته است ولي آيا دولت 
آذربايجان پيام ايران را درك مي كند؟ هر چند 
تعداد انگشت شماري از كشورهاي جهان اسرائيل 
را دشمن شماره يك خود مي دانند، اما اين به آن 

معني نيست كه اين رژيم امنيت دارد.«
در همين باره، بعد از افزايش سطح درگيري هاي 
لفظ��ي مي��ان آذربايجان ب��ا برخ��ي مقامات 
كشورمان، روسيه تشكيل مكانيسمي با حضور 
ايران جهت حل مسائل قفقاز را پيشنهاد داد كه 
بر اساس آن سرگئي الوروف، وزير امور خارجه 
روسيه پيشنهاد تشكيل چارچوبي به نام 3+3 
براي بررسي مس��ائل مربوط به منطقه قفقاز را 
داده است كه اعضاي اين گروه را از يك سو، سه 
كشور حوزه قفقاز شامل ارمنستان، آذربايجان و 
گرجستان و از سوي ديگر سه »همسايه بزرگ« 

شامل روسيه، تركيه و ايران تشكيل مي دهد. 
 آذربايج�ان ب�ه زودي هزينه س�نگين 

اقداماتش را در قبال ايران مي پردازد 
آرا شاورديان، نماينده مسيحيان ارمني شمال 
ايران در مجلس در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
اتفاقات اخير صورت گرفته در خاك آذربايجان 
و در نزديكي مرزهاي ايران، می گويد: سياست 
جمهوري اس��المي ايران همواره بر اين بوده تا 
روابط دوس��تانه و با درك مناف��ع دو طرف را با 

همسايگانش داشته باشد. 
وي افزود: ما طی30سال پس از فروپاشي اتحاد 

جماهير شوروي شاهد روابط دوستانه و حسنه 
ايران ب��ا آذربايجان بوده ايم و امروز متأس��فانه 
مي بينيم كه مقامات جمهوري آذربايجان نسبت 

به اين رفتار دوستانه ايران ناسپاس هستند. 
نماينده مسيحيان ارمني شمال ايران در مجلس 
اظهار داش��ت: در جن��گ ۴۴روزه قره باغ و در 
توافقي كه بين دو كشور آذربايجان و ارمنستان 
انجام شد، مرزهاي دو كشور كمي تغيير كرد و 
آذربايجان پيشروي اندكي در خاك ارمنستان 
داش��ت. همين پيش��روي آذربايجان در خاك 
ارمنس��تان باعث ش��د چند كيلومت��ر از جاده 
ترانزيت��ي كه اي��ران را از طريق ارمنس��تان به 
گرجس��تان و نهايتاً به اروپا متصل مي كرد در 
خاك آذربايجان بيفتد. پي��ش از اين اتفاق بار 
و مسافر در اين مس��ير با امنيت كامل جابه جا 
مي شد و هيچ مشكلي براي كسي پيش نمي آمد 
اما از زماني ك��ه چند كيلومت��ر از اين جاده در 
اختيار جمهوري آذربايجان قرار گرفته است ما 

شاهد بروز مسائلي هستيم. 
نماينده مس��يحيان ارمني ش��مال اي��ران در 
مجلس اظهار داش��ت: از اين گذشته جمهوري 
آذربايجان محدوديت ه��اي ديگري را هم براي 
تردد تريلرها و خودروها ايجاد كرده است و تنها 
در روز خودروها امكان تردد دارند و در ساعات 
شب ممنوعيت تردد از اين مسير اعالم مي شود 
و مضاف بر اينكه دو نفر از رانندگان نيز توس��ط 
مأموران آذربايجان بازداشت ش��دند. مقامات 
جمهوري آذربايجان بايد بدانند باز كردن پاي 
صهيونيست ها به اين منطقه براي آنها بي هزينه 
نخواهد بود و آنها به زودي هزينه س��نگين اين 

اقدام خود را پرداخت خواهند كرد. 
وي افزود: حتي اگر كشورهاي قفقاز جنوبي هم 
بخواهند نقشه منطقه تغيير كند، ما اجازه اين 
كار را به كس��ي نخواهيم داد و اجازه نمي دهيم 
تغييري در نقشه اين منطقه اتفاق بيفتد و تعداد 

همسايگان هم مرزمان كم شود. 
سجاد آتشبار، كارشناس مسائل قفقاز نيز معتقد 
است: رژيم صهيونيس��تي از دهه هاي گذشته و 
پس از جنگ اول قره باغ به دنب��ال اين بود كه 
از ضعف هاي امنيتي و مشكالتي كه جمهوري 

آذربايجان در بحث س��الح، امنيت و تأمين آن 
داشته اس��ت، به عنوان فرصتي براي حضور در 
آن كشور استفاده كند و از تنش ها و بحران هايي 
كه در روابط جمهوري آذربايجان با كشور هاي 
همس��ايه به وجود مي آمد، حداكثر استفاده را 
داشته باش��د و در اين كش��ور حضور نظامي و 

سياسي خود را تحكيم كند و گسترش دهد. 
وي افزود: در تحوالت اخير هم ش��اهد هستيم 
كه رژيم صهيونيس��تي از ني��ازي كه جمهوري 
آذربايجان براي تأمين امنيت خود طي سال هاي 
اخير داش��ته اس��ت و به ويژه در جنگ اخيري 
كه در س��ال گذش��ته رخ داد، از اي��ن خأل باكو 
استفاده كند و در اين كشور جايگاه و نفوذ خود 

را توسعه دهد. 
آتش��بار ادام��ه داد: متأس��فانه ب��ه واس��طه 
سياس��ت هايي كه دولت جمهوري آذربايجان 
داش��ته اس��ت در س��ال هاي اخي��ر جاي��گاه 
رژيم صهيونيس��تي در اي��ن كش��ور در عرصه 
نظامي، تأمين تسليحات و حضور مستشاران و 
كارشناسان نظامي صهيونيست رشد يافته و ما 
شاهد اين بوديم كه تأثيرگذاري هاي اين رژيم در 

جمهوري آذربايجان افزايش پيدا كرده است. 
اين كارشناس مسائل قفقاز تأكيد كرد: طبيعتاً 
رژيم صهيونيس��تي به واس��طه سياست هاي 
خصمانه اي كه در قبال اي��ران دنبال مي كند، 
حضور خود در باكو را فرصتي براي اعمال فشار 
و پيگيري سياس��ت هاي خصمانه خود بر ايران 
مي داند. طي سال ها و ماه هاي گذشته تحركات 
رژيم صهيونيستي در مرز هاي ايران افزايش پيدا 
كرده است، براي مثال طي ابتكار عمل هايي كه 
دولت امريكا در دوران ترامپ انجام داد، شاهد 
انعقاد ق��رارداد ابراهيم و برق��راري رابطه ميان 
برخي كش��ور هاي عربي ح��وزه خليج فارس با 
صهيونيس��ت ها بوديم و در آن كشور ها حضور 
امنيتي خود را در مرز هاي جنوبي ايران توسعه 

داده است. 
همچنين حس��ين كنعاني مق��دم در گفت وگو 
با ايسنا در تحليل خود نس��بت به مسائل اخير 
در ارتب��اط با جمهوري آذربايج��ان و تحركات 
در اين منطقه گفت: سال هاس��ت نقشه تغيير 
ژئوپلتيك ش��مال غرب ايران در دس��تور كار 
تركيه، آذربايج��ان و رژيم صهيونيس��تي و به 
عبارتي ناتو قرار دارد و به دنبال نزديك شدن به 
خزر و محاصره ايران هستند. وي تصريح كرد: 
آنچه صهيونيست ها دنبال مي كنند، شكل گيري 
اسرائيل دوم در مرزهاي ايران است كه متشكل 
از بخش هاي��ي از كردس��تان ع��راق، تركيه و 
آذربايجان مي باش��د. شواهد نش��ان مي دهد با 
توجه به رواب��ط ديپلماتي��ك صميمانه اي كه 
صهيونيس��ت ها با آذربايجان دارند ۶0 درصد 
نفت ش��ان از آذربايجان و ۴0درصد تسليحات 
آذربايجان هم از اسرائيل تأمين مي شود و اين 
يك نقشه جدي اس��ت كه مي خواهند با تغيير 
ژئوپلتيك و بستن خزر، راه هاي ارتباطي ايران با 

اروپا را قطع كنند. 
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آنچه مهم مي نمايد اين مسئله است كه دولت 
سيزدهم و دس��تگاه سياست خارجه به صورت 
اخص بايد براي مهم ترين هدف خود در عرصه 
منطقه اي كه همان توسعه روابط با همسايگان 
است، مراقب تحركات رژيم صهيونيستي بيش 
از گذشته باش��د و عالوه بر رايزني هاي مرسوم 
ديپلماتيك از هم اكنون به فرستادن هيئت هاي 
ديپلماتيك به كشورهاي مورد هدف بر اساس 

تئوري عالج واقعه، قبل از وقوع اقدام كند.

سعيد همتي
   گزارش  یک

صاحبنظران سياسی از تحركات رژيم صهيونيستی در مرزهای شمال غرب كشور می گويند
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