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ايران و مديريت شروع مذاكرات

عبدالرض��ا فرج��ي راد تحليلگ��ر مس��ائل 
بين الملل طي یادداش��تي در شماره دیروز 
آرمان ملي با عنوان مدیریت مذاكرات براي 
كسب امتياز الزم نوشت: غربي ها معتقدند 
ایران باید هرچه زودتر به پاي ميز مذاك��ره در وین بازگردد و زماني را 
براي مذاكرات تعيين كند، زیرا آنها نگرانند با توجه به اینكه بازرسان 
آژانس هم در س��ایت هاي ایراني فعال نيس��تند و برخي از دوربين ها 
خاموش است و از بين رفته ميزان غنى سازي ایران افزیش یابد. از این 
رو درصددند این مذاكرات به سرعت آغاز ش��ود و زمان از دست نرود. 
چون معتقدند اگر غني س��ازي اورانيوم ایران افزایش پيدا كند، شاید 
ایران به آستانه اي برسد كه كار از كار گذشته باشد. از سویي طرف ایراني 
احس��اس مي كند كه الزم اس��ت یك مدت زمان بخرد تا امریكایي ها 
بفهمند در پاي ميز مذاكره باید امتياز بدهند، یعني امریكا بهانه نياورد 
كه برخي تحریم ها را بر نمي دارد یا مذاكرات منطقه اي و قدرت دفاعي 
ایران باید به مذاكرات برجام الحاق شود و در رابطه با راستي آزمایي و 
تعهد نمي توانيم كاري انجام دهيم، لذا ایراني ها نيز درصددند غربي ها 
را تشنه نگه دارند. به حدي كه وقتي پاي ميز مذاكره نشستند بتوانند 
امتيازاتي را از طرف غربي دریافت كنند. آنچه مسلم است هر دو طرف 

براي مذاكره آمادگي دارند و اساسا راه دیگري هم نيست. 
ایران مي خواهد به طرف امریكایي كه چهار سال به ترامپ بابت خروج 
از برجام انتقاد مي كرد بگوید كه خ��ودش از زمان روي كار آمدن هيچ 
اقدام مثبتي در خصوص برجام صورت نداده اس��ت. با توجه به اینكه 
همين دموكرات ها برجام را امضا كردند و بخش��ي از تحریم هاي ایران 
را برداشتند، پس چرا نيامدند از خود حسن نيتي نشان دهند و بگویند 
كه این پول هاي ایران را در اروپا و آسيا آزاد مي كنيم كه ایران حداقل 
بتواند از خرید امكانات دارویي، واكس��ن و... برخوردار باشد، بنابراین 
امریكایي ها مقصرند چراكه هيچ حسن نيتي از خود نشان نداده اند و در 

واقع همان راهي كه ترامپ رفت این ها دنبال كردند. 
.......................................................................................................................

سيلي امريكا به اروپا
محمد صرفي در یادداشتي در روزنامه كيهان 
با اشاره به تحقير جدید امریكایي ها عليه اروپا 
نوشت: امریكا تمركز خود را بر تقابل با چين 
قرار داده و اروپا در این راهبرد نقش و فایده چنداني براي واش��نگتن 
ندارد. اتح��اد AUKUS مهار اژده��اي زرد را در اقيانوس آرام و هند 
دنبال مي كند. با این اتحاد، واشنگتن به اروپا پيغام مي دهد كه باید بيش 
از این وابس��ته و در خدمت منافع غرب اقيانوس اطلس باش��د و ایده 

استقالل را به خاك بسپارد. 
پيمان جدید سه كشور انگليسي زبان امریكا، انگليس و استراليا به تنهایي 
اهميت داشته و اثرات خاص خود را بر صحنه جهاني مي گذارد. براي نمونه 
چين به  شدت از این پيمان انتقاد كرده و آن را تالش براي آغاز جنگ سرد 
جدید مي بيند. اما فارغ از اثرات بين المللي ای��ن قضيه، تحقير تازه اروپا 
توسط امریكا براي ما نيز حاوي نكات مهم و قابل تأملي است. نخست آنكه 
این ماجرا بار دیگر اهميت مسئله استقالل را یادآوري مي كند. اگر استقالل 
در كار نباشد، مجموعه بزرگ و به ظاهر قدرتمندي مانند اتحادیه اروپا هم 
تحقير مي شود و جز سروصدا كردن عماًلً كاري از دستش ساخته نيست. 
این نكته مهم در حالي است كه برخي در ایران به بهانه هاي مختلف اهميت 
موضوع استقالل سياسي را زیر سؤال برده و مدعي هستند در دنياي جدید 

چيزي به نام استقالل نه وجود دارد و نه اهميت!
نكته مه��م دیگر آنكه ما ب��ا چنين موجوداتي در ای��ن جنگل جهاني 
طرف هستيم؛ امریكایي كه به سنتي ترین و شاید بزرگ ترین شریك 
و همراه خود نيز رحم نك��رده و آن را این گونه تحقي��ر مي كند. آیا به 
چنين امریكایي مي توان اعتماد مي كرد؟ كدام عاقلي روي وعده و قول 
چنين كشوري حساب مي كند؟ امریكایي كه به متحدان نزدیك خود 
این گونه از پش��ت خنجر مي زند، با جمهوري اسالمي ایران كه چهار 
دهه است هژموني آن را به چالش كشيده و بارها تحقيرش كرده است، 

چگونه تا مي كند؟!
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منافع ايران از عضويت در شانگهاي
روزنام��ه وطن امروز در گزارش��ي در 
خصوص مناف��ع عضویت ای��ران در 
شانگهاي نوشت: ایران به علت موقعيت 
جغرافيایي خود از دیرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است، عالوه بر آن 
جمهوري اس��المي ایران در محل تالقي محور عمودي شمال- جنوب 
منابع انرژي و محور افقي شرق- غرب مصرف انرژي قرار داشته و همچنين 
مانند پلي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز را كه محصور در خشكي اند 
به خليج فارس مرتبط مي كند. براي جمهوري اس��المي ایران بهترین 
موقعيت براي آغاز همگرایي است، چون در جنوب به دليل فقدان رابطه 
و تنش فزاینده، در شرق به دليل مشكالت امنيتي ناشي از حضور طالبان 
و در غرب به دليل اختالف جدي با تركيه در سياس��ت هاي منطقه اي 
همگرایي وجود ندارد، بنابراین ایران باید به دنبال یك همگرایي براي از 
بين بردن چنين وضعيتي باش��د كه آس��ياي مركزي مي تواند بهترین 
انتخاب باشد. با این تفاسير عضویت ایران در سازمان همكاري شانگهاي 
پتانسيل عظيمي را به این س��ازمان و به  تبع آن به كشورهاي عضو ارائه 

مي كند كه در تأثيرگذاري بيشتر این سازمان نقش بسزایي دارد. 
از سوي دیگر سازمان همكاري شانگهاي با اینكه در آغاز فعاليت خود با 
هدف امنيتي تشكيل شد اما با گذشت زمان، بعد اقتصادي بر ابعاد دیگر 
این سازمان غلبه پيدا كرده است. روسيه و چين به عنوان دو بنيانگذار 
این سازمان به دنبال ایجاد ائتالفي فراگير با حضور كشورهاي منطقه 
و قدرت هاي اقتصادي هستند. جمهوري اسالمي با توجه به موقعيت 

جغرافيایي خود نقش مهمي را مي تواند در این سازمان ایفا كند. 
.......................................................................................................................

برندگان و بازندگان بازي افغانستان
س��يف الرضا ش��هابي، كارش��ناس سياسي طي 
یادداش��تي در ش��ماره دیروز همدلي با عنوان 
برن��دگان و بازن��دگان حاكمي��ت طالب��ان در 
افغانستان نوشت: از روزي كه طالبان در كابل به قدرت رسيدند و موفق 
شدند بر سراسر افغانستان تسلط پيدا كنند، یكي از سؤاالت كليدي این 
است كه با حاكميت طالبان بر این كشور كدام یك از كشور هاي خارجي 
بيشترین بهره را از حكومت طالبان خواهند برد و به عبارتي، پيروزي 
طالبان به نفع كدام یك از كشور ها در همسایگي افغانستان یا كشور هاي 
منطقه و فرامنطقه اس��ت و برندگان و بازندگان ناش��ي از تغييرات در 

افغانستان چه كشور هایي هستند؟
تحليلگران با نگاه هاي خاص و بعضا متف��اوت و متضاد به این موضوع 
پرداختند و از زوایاي گوناگون آن را مورد ارزیابي قرار دادند، بعضي ها 
بلوك بندي جهاني را نيز در این موضوع دخالت دادند، براي مثال: چين، 
روسيه و ایران را جزو برندگان برشمردند و در مقابل عده اي دیگر این 
سه كشور را بازنده قلمداد كردند و این تضاد در تحليل ها گاهي اوقات 
آن قدر گسترده شد كه برخي از كارشناسان، اسرائيل را یكي از برندگان 

معرفي كردند؟! 
اما در مجموع، مي توان پيش بيني كرد برندگان اصلي در افغانس��تان 
كش��ور هاي پاكس��تان، قطر و تركيه باش��ند و در مرحله بعد، ایران و 
چين و روسيه قرار دارند و بازندگان امریكا و كشور هاي غربي هستند، 
مگر اینكه تحولي خاص و غيرقاب��ل پيش بيني رخ دهد و بر برندگان و 

بازماندگان تأثير بگذارد. 
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هشدار وزير اطالعات به پايگاه هاي 
امريكايي و اسرائيلي در كردستان عراق

در  ضدانقلاب  عناصلر  بله  هشلدار  بلا  اطاعلات  وزيلر 
امنيلت  اخلال در  ايجلاد  بلراي  اقلدام  خصلوص هرگونله 
كشلور تصريلح كلرد: پاسلخ ايلران كوبنلده خواهلد بلود. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني دولت، حجت االس��الم والمس��لمين 
سيداسماعيل خطيب در س��فر به آذربایجان غربي در پيرانشهر گفت: 
همه عناصر ضدانقالب و حاميان آنه��ا در منطقه بدانند كه در صورت 
ایجاد اختالل در امنيت جمهوري اسالمي ایران با پاسخ قاطع و كوبنده 
فرزندان این مرز و بوم در نيروهاي مسلح و دستگاه هاي امنيتي مواجه 

خواهند شد. 
وي به پایگاه هاي امریكایي و صهيونيس��تي واقع در منطقه كردستان 
عراق نيز هشدار داد كه در صورت ایجاد ناامني براي جمهوري اسالمي 
ایران با اقدام فع��ال و تهاجمي رزمندگان جان بر كف ایران اس��المي 

مواجه خواهند شد. 
وزیر اطالعات همچنين بر اخراج عناصر تروریس��ت ضدانقالب و خلع 
سالح آنان در منطقه كردستان عراق توسط مقامات این كشور در اسرع 
وقت پيرو توافق انجام شده تأكيد كرد. حجت االسالم خطيب شامگاه 

چهارشنبه هفته گذشته سفري دو روزه به آذربایجان غربي داشت. 
.......................................................................................................................

 معاون هماهنگ كننده
نيروي پدافند هوايي ارتش:

پدافند هوايي در ساخت سامانه هاي موشكي 
نياز به خارج ندارد

املروز خودبلاوري و خوداتكايلي ايلن ارمغلان را بلراي نيروي 
پدافنلد هوايلي ارتلش به وجلود آورده اسلت كله در منطقله 
و جهلان حلرف بلراي گفتلن دارد. تجهيلزات و سلامانه هاي 
بوملي پدافنلد هوايلي بلا پيشلرفتي روزافلزون قلدرت 
بازدارندگلي و امنيت پايلدار را براي كشلور ايجاد كرده اسلت. 
 به گزارش روابط عمومي ارتش، امير سرتيپ دوم ابوالفضل سپهري راد 
در گفت و گویي با بيان اینكه ۱۹ ماه بعد از پيروزي انقالب اس��المي، 
جنگي نابرابر و هدفمند توسط دش��منان این مرز و بوم با سركردگي 
صدام و رژیم بعثي به ایران تحميل شد، اظهار كرد: نيروي پدافند هوایي 
ارتش در طول دوران دفاع مقدس با در اختيار داشتن نخستين مركز 
فرماندهي و كنترل منطقه توانس��ت با مدیریت صحنه نبرد، امنيت و 
ایمني بيش از ۲ميليون پ��رواز را در طول جنگ تحميلي برقرار كند و 
در واقع هيچ گونه عمليات برون مرزي و درون مرزي بدون چتر پدافند 

هوایي ارتش انجام نشد. 
رئيس س��تاد نيروي پدافند هوایي ارتش با تأكيد ب��ر اینكه مغز افزار 
مجموعه نبرده��ا و عمليات نيروه��اي ارتش در ط��ول دوران جنگ 
تحميلي شبكه فرماندهي و كنترل پدافند هوایي ارتش بود، خاطر نشان 
كرد: با مجاهدت و تالش هاي شبانه روزي كاركنان جان بر كف نيروي 
پدافند هوایي ارتش، رؤیاهایي كه صدام و رژیم بعثي در س��ر داشتند 

هيچ گاه محقق نشد. 
وي افزود: با وجود پش��تيباني همه جانبه مال��ي و تجهيزاتي بيش از 
۴۳كشور از رژیم بعثي عراق، نيروهاي مسلح توانستند با قدرت ایمان و 
اراده از جنگ تحميلي سربلند بيرون بيایند و امنيت و آسایش را براي 

ملت عزیزمان فراهم كنند. 
معاون هماهنگ كننده ني��روي پدافند هوایي ارتش با اش��اره به 
اینكه پویایي، شرط اثربخشي و ماندگاري هر نيروي نظامي است، 
تصریح كرد: امروز با ظه��ور جنگ هاي نوی��ن و نوپدید در حوزه 
سایبري و جنگ هاي الكترونيكي، پدافند هوایي ارتش با تكيه بر 
دانش و تخصص جوانان متعهد و نخبه خود هيچ نيازي در زمينه 
ساخت س��امانه هاي راداري و موش��كي به خارج از كشور ندارد و 
امروز خودباوري و خوداتكایي ای��ن ارمغان را براي نيروي پدافند 
هوایي ارتش به وجود آورده اس��ت كه در منطق��ه و جهان حرف 
براي گفتن دارد. تجهيزات و س��امانه هاي بومي پدافند هوایي با 
پيش��رفتي روزافزون قدرت بازدارندگي و امني��ت پایدار را براي 

كشور ایجاد كرده است.

طي 50روزي كه از زمان روي كار آمدن دولت 
جديد در ايران گذشته اسلت، مقامات غربي 
از ايلاالت متحده امريلكا گرفته تا فرانسله، 
انگليس و آلمان بارها از ضرورت از سلرگيري 
مذاكرات وين و احياي توافق هسته اي سخن 
به ميان آورده اند. عنصلر اصلي موضع گيري 
مقامات مذكلور، تهديد ايران به گسلترش و 
استمرار تحريم هاي بين المللي است؛ ادبياتي 
كه طي ساليان گذشلته به دفعات توسط آنها 
تكرار شده اسلت و امروز به رغم آنكه قائل به 
تفاوت ديدگاه ميان دولت فعلي و دولت سابق 
در ايران هستند نيز از همان رويه و روش براي 
رويارويي با جمهوري اسلامي ايران استفاده 
مي كنند. در موضع گيري غربي ها هم مي توان 
شلوق و اشلتياق جهت احياي برجام را لمس 
كرد و هلم تناقض و پارادوكسلي را يافت كرد 
كه نمايانگلر ترديد و ابهلام آنهلا در انتخاب 
ابزارهاي رويارويلي با دولت سليزدهم براي 
تحميل شلبه برجام ديگلري به ايران اسلت. 

   ابهامات روزافزون غربي ها
فضاي ابه��ام و تردید درب��اره مذاكرات وین تا 
جایي پيش رفته اس��ت كه طي روزهاي اخير 
برخي مقام��ات امریكایي، الص��اق موضوعات 
منطقه اي و موش��كي به مذاك��رات في مابين 
ایران و غرب را منتفي و در مقابل برخي دیگر 
از مقامات این كش��ور مذاكره با ایران را بسيط 
و شامل همه موارد مناقش��ه برانگيز مي دانند. 
حال غربي ها كه تحليل ه��اي متفاوتي درباره 
انتخ��اب اميرعبداللهيان به عن��وان وزیر امور 
خارجه داش��ته اند، بس��يار عالقه مند هستند 
تا موضع رس��مي و اراده واقعي ط��رف ایراني 
را بعد از هش��ت سال روابط بس��يار معنادار با 
تيم قبلي دستگاه دیپلماسي درك و بر اساس 
جهت گيري و هدف گ��ذاري تيم جدید وزارت 
خارجه كشورمان رویكرد خود را دچار تغيير و 

تعدیل كنند. این در حالي است كه سردرگمي 
طرف ه��اي غربي با موضع گي��ري جدید وزیر 
امور خارجه كشورمان درباره برجام، مضاعف 
شده و عالمت س��ؤاالت فراواني را پيش روي 

آنها قرار داده است. 
اميرعبداللهيان وزیر امور خارجه كش��ورمان در 
آخرین موضع گيري خود درباره مذاكرات وین با 
تأكيد بر اینكه»اراده بازگشت به مذاكره را داریم 
اما تفاوت »به زودي« ما ب��ا غربي ها خيلي زیاد 
اس��ت«، مي گوید: »برخي در مالقات ها دوست 
دارند مدام بگویند اینكه شما مي گویيد به زودي 
این »به زودي« یعن��ي چن��د روز، چند هفته، 
چند ماه؟ به زودي یعني به محض كامل ش��دن 
بررسي هاي ما، این اقدام را انجام خواهيم داد. ما 
اراده بازگشت به مذاكره را داریم، اما مذاكره اي 
جدي و تأمين كننده حقوق و منافع ملت ایران.« 
وي در ادامه ابراز مي كند: »البته من به طرف هاي 
اروپایي وعده هایشان از جمله اینستكس ]كانال 
مالي اروپا[ را یادآوري مي كنم كه مدام مي گفتند 
ظرف چند ماه آینده و به زودي انجام مي شود.« 
 NBC وزیر امور خارجه همچنين در گفت وگو با
مي گوی��د: »اگر امری��كا در پيگي��ري مذاكرات 
جدي بود، چرا اقدام��ات قاطعي انجام نداد، این 
یك عالمت منفي و س��يگنالي به ایران اس��ت. 
واقعيت این سال ها این است كه ما هيچ سودي از 
برجام دریافت نكرده ایم. اكنون در حال ارزیابي 
گفت  وگوهاي انجام شده توسط دولت قبلي ایران 

هستيم و چندین جلسه داشته ایم.«
دست كم در اظهاراتي كه اميرعبداللهيان درباره 
برجام و مذاكرات وین انجام داده اس��ت، شوقي 
كه بتوان از آن ایده »مذاك��رات به هر قيمتي« را 
كشف كرد، قابل لمس نيست و این نگراني و دلهره 
غربي ه��ا را به جهت فق��دان عالقه مندي و حتي 
پایبندي طرف ایراني به دستورالعمل هاي منسوخ 
شده دولت قبلي در كشورمان دوچندان مي كند. 

   محرمانه امريكايي- اسرائيلي
بر اساس آنچه برخي منابع گزارش داده اند مقامات 
امریكا و اس��رائيل درباره ایران جلس��ه محرمانه 
برگ��زار كرده اند. به گزارش وب س��ایت آرتي، به 
نقل از دو مقام ارشد اس��رائيلي آمده است كه در 
این جلس��ه، طرح b در صورت عدم ازسرگيري 
مذاكرات مربوط به احياي توافق هسته اي بررسي 

شد.
طرف اس��رائيلي در این جلس��ه بر لزوم پيشبرد 
ط��رح b درباره ای��ران به دليل رك��ود كنوني در 
مذاكرات دیپلماتيك و شتاب ایران به سمت برنامه 
هسته اي اش تأكيد كرد. در مقابل امریكا هم درباره 
ركود كنوني در مذاكرات هس��ته اي ابراز نگراني 
كرد. همچنين آكسيوس از قول یك مقام اسرائيلي 
نقل مي كن��د: »امریكا در صورتي ك��ه مذاكرات 
هسته اي به زودي از سرگرفته نشود، تحریم هاي 

اضافي عليه ایران اعمال خواهد كرد.«
در حالي آكس��يوس از اعمال مذاك��رات جدید 
عليه كشورمان س��خن به ميان آورده است كه به 
دليل گستره و تنوع تحریم هاي اعمال شده عليه 
كشورمان طي س��ال هاي اخير عماًل بعيد به نظر 
مي رس��د تحریم اثرگذار دیگري عليه كشورمان 

كارساز باشد. 
  تناقض امريكايي

موازي با جلسات محرمانه امریكا و اسرائيلي ها، 
مي توان به صورت مش��هود ب��ه تناقض مقامات 
امریكایي درباره ایران نيز گوشه چشمي داشت، 
به عنوان نمونه در حالي »ل��ورا روزن« خبرنگار 
پایگاه خبري المانيتور به نقل از این مقام ارش��د 
امریكایي نوش��ت: »گنجاندن مسائل منطقه اي 
در مذاكرات برجامي، چيزي نيست كه به دنبال 
آن باشيم یا درخواست آن را داده باشيم. قطعاً ما 
خواستار این نشده ایم كه گفت وگوهاي منطقه اي 
به  عنوان بخشي از مذاكرات ۱+۵ با ایران باشد. ما 
بر هيچ فرمت خاصي در خصوص مذاكرات اصرار 

نكرده ایم« ك��ه یكي دیگر از مقام��ات امریكایي 
ابراز مي كند: »تمامي طرف هاي توافق هسته اي 
بر لزوم ازسرگيري مذاكرات وین از همان جایي 
كه متوقف ش��ده، اتفاق نظ��ر دارن��د. تمایل ما 
براي مذاكره با ایران تا ابد ادامه نخواهد داش��ت. 
در صورت ادامه برنامه هس��ته اي ای��ران برنامه 
جایگزین��ي را آم��اده خواهيم ك��رد.« در مقابل 
جویي هود، دس��تيار وزیر خارج��ه امریكا بيان 
كرد: مذاكرات هسته اي باید مسئله موشك هاي 
بالستيك و شبه نظاميان ایران در منطقه را شامل 
ش��ود و اگر ایران قصد احياي برجام را دارد، باید 

فوراً به مذاكرات وین بازگردد. 
جویي هود در پاسخ به س��ؤال »العربيه« درباره 
اینكه »رفتارهاي ایران« حصول پيش��رفت در 
مذاكرات وین را به تأخير مي ان��دازد، ادعا كرد: 
اینكه چرا پيشرفتي حاصل نشده را باید از ایرانيان 
بپرسيد چراكه ما در وین منتظر هستيم. ما همه 
چيز را در كنار یكدیگر مي بينيم چراكه ایران به 
اقدامات بي ثبات كننده و مخرب مشغول است و 
اگر قرار باشد به سالح هس��ته اي دست یابد، از 
قبل نيز خطرناك تر خواهد ش��د. وي ادامه داد: 
پس ما باید برنامه هسته اي را به مسير غيرنظامي 
بازگردانيم و باید اطمينان حاصل كنيم كه به این 
نگراني هاي جامعه بين المللي رسيدگي مي شود. 
دستيار وزیر خارجه امریكا همچنين مدعي شد 
كه مذاكرات هس��ته اي باید مسئله موشك هاي 
بالس��تيك و ش��به نظاميان ای��ران در منطقه را 

شامل شود. 
  عطش اروپايي 

در مقابل اروپایي ها نيز همانند امریكایي ها عطش 
خود را از آغاز مذاكرات هسته اي پنهان نمي كنند 
و با همان ادبي��ات هتاكانه و تند س��ابق به طرف 
ایراني پيشنهاد احياي مذاكرات را ارائه مي دهند، 
به عنوان نمونه مسئول سياست خارجي اتحادیه 
اروپا با تأكيد بر اینكه »ایران براي رونق اقتصادش 
به مذاكره نياز دارد«، بيان مي كند: »ایراني ها باید 
متقاعد ش��وند كه به توافق نياز دارن��د و اقتصاد و 
جامعه آنها در وضعيت بدي قرار دارد. آنها هزینه 
زیادي را به  دليل تحریم نفتي پرداخته اند و براي 
رونق دوباره اقتصادشان به توافق نياز دارند. ایران 
باید به مذاكرات برگ��ردد.« وزیر خارجه انگليس 
نيز در دی��دار با همتاي ایراني خود، بدون اش��اره  
به بدعهدي هاي طرف هاي غربي مي گوید: »من 
كاماًل مصمم هستم كه آزادي شهروندان انگليسي 
بازداشت شده را تضمين كنم. مي خواهم ایران به 
ميز مذاكره درباره توافق هسته اي و گفت وگوهاي 
وین بازگردد.« وزیر خارجه آلمان نيز بدون اشاره 
به نقض  عهدهاي برلين و دیگر كش��ورهاي غربي 
درباره برجام، از ایران درخواس��ت مي كند كه به 

سرعت به ميز مذاكره برگردد!
عطش مقامات غربي براي از س��رگيري مذاكرات 
هس��ته اي در حالي اس��ت كه آنها بعد از گذشت 
هشت سال مذاكرات فشرده با دولت های یازدهم 
و دوازدهم نه تنها به هي��چ كدام از مفاد مندرج در 
س��ندي بين المللي به نام برجام متعهد نمانده اند 
بلكه با نقض برجام به صورت مس��تمر به فراخور 
ش��رایط تحریم هاي بين المللي عليه كش��ورمان 
اعمال كرده اند و امروز با همان رویه در پي تحریك 
طرف ایراني جهت آغاز امتيازگيري یك جانبه اي 

هستند كه با شروع دولت روحاني آغاز كرده اند.

ابهامات توأم با سردرگمي غربی ها در مواجهه با سياست  خارجی دولت سيزدهم

غرب نگران از اقتدار ايران مشتاق مذاكره شده است!

خبر 

حضلور مؤثر جوانلان عزيز سلرباز موجب 
ارتقاي قلدرت دفاعي، امنيتلي و انتظامي 
كشور و ايجاد قدرت بازدارندگي شده است. 
به گزارش مهر، سرلشكر محمد باقري، رئيس 
ستاد كل نيروهاي مسلح با صدور پيامي »روز 
سرباز« را گرامي داشت. در بخشي از این پيام 
آمده است: خدمت مقدس س��ربازي همواره 
تبلور مش��اركت جوانان ذكور كشور در ایجاد 
امنيت پایدار و دفاع از عزت، استقالل و تماميت 
ارضي و نظام مقدس جمهوري اس��المي بوده 
كه در این راستا جوانان سرافراز ایران، با هدف 
انجام وظيفه ملي و قانوني خود در كنار س��ایر 
رزمندگان نيروهاي مس��لح و بسيج مردمي از 
كيان نظام مقدس جمهوري اس��المي و جان 
و مال و ناموس مردم دفاع كرده و با ایثار جان 
و س��المتي خود امنيت و آرامش را براي ملت 

سرافراز كشور به ارمغان آوردند. 
در ادامه پيام سرلش��كر باقري آمده است: اوج 
این ایثار در هش��ت س��ال دفاع مقدس است 
كه حدود ۳ميليون نفر از جوانان در كس��وت 
سربازي دوشادوش س��ایر رزمندگان پایور و 
نيروهاي مردمي بسيج شجاعانه جنگيدند و با 
تقدیم حدود ۶۰هزار نفر شهيد و ۱۴۰هزار نفر 
جانباز، از اسالم، آرمان هاي انقالب اسالمي و 
وجب به وجب خاك ایران عزیز دفاع كردند و 
پس از آن دوران نيز هميشه پشتوانه اي قوي 
براي نيروهاي مس��لح در تمام��ي عرصه هاي 

مأموریتي بوده اند. 
این پيام مي افزاید: در شرایط فعلي كشور نيز 

كه استكبار جهاني و مزدوران منطقه اي آنان 
آرزوي تضعيف نيروهاي دفاعي و امنيتي كشور 
را دارند، حضور مؤثر جوانان عزیز سرباز موجب 
ارتقاي قدرت دفاعي، امنيتي و انتظامي كشور 
و ایجاد قدرت بازدارندگي شده است كه درود 

خدا و درود ملت ایران بر این جوانان باد. 
در پایان این پيام آمده است: اینجانب با افتخار 
بر خ��ود الزم مي دانم روز چه��ارم هفته دفاع 
مقدس را كه مصادف با س��وم مهرم��اه و روز 
س��رباز مي باش��د به تمامي همرزمان سربازم 
و خانواده هاي معظم ش��هدا و جانبازان عزیز 
سرباز تبریك و تهنيت عرض نموده و توفيقات 
روزافزون آنان را از خداوند منان مسئلت كنم. 
اميدوارم كه كماكان جوانان عزیز و قانونمدار 
ایران اسالمي با تالش و كوشش خود و كسب 
آمادگي ها و مهارت هاي الزم، در دفاع از كشور 
و خدم��ت در تمام��ي عرصه هاي م��ورد نياز 
نيروهاي مس��لح موفق ب��وده و مدافع خوبي 
براي ایران اسالمي و آرمان هاي واالي انقالب 

اسالمي باشند.
   افلرادي كه سلربازي را اتلاف وقت 

مي دانند، اهميت امنيت را نمي فهمند
كساني كه س��ربازي را اتالف وقت مي دانند، 
اهميت امنيت را نمي فهمند. امنيت مهم ترین 
ركن در كشورهاست كه اگر نباشد، نمي توان 
كاري كرد و همگان این موضوع را در سوریه و 
عراق دیده ایم و همه ما امروز به  عنوان اعضاي 

یك پيكر در برقراري امنيت نقش داریم. 
سردار علي عبداللهي، معاون هماهنگ كننده 

س��تاد كل نيروهاي مس��لح صبح دی��روز در 
مراسم گراميداش��ت روز س��رباز  گفت: دفاع 
مقدس آغازي بر ذلت دش��منان قسم خورده 
انقالب اسالمي و نش��ان دادن اقتدار ایرانيان 
به جهانيان بود و امروز ابرقدرت ها در منطقه، 

ذليل شده اند. 
وي با بيان اینكه جنگ تحميلي در ش��رایطي 
رخ داد ك��ه انقالب اس��المي تازه پيروز ش��ده 
بود، اف��زود: دش��منان قس��م خ��ورده انقالب 
اس��المي با به كارگيري گروه ه��اي ضد انقالب 
و سلطنت طلبان در داخل كش��ور و استفاده از 
صدام و ش��روع جنگ به دنبال شكست انقالب 
اسالمي بودند. معاون هماهنگ كننده ستاد كل 
نيروهاي مسلح اظهار داش��ت: با شروع جنگ، 
ارتش انقالبي، مس��لمان و وفادار ب��ه امام)ره( 
خيلي سریع س��ازماندهي ش��د و نقش مؤثري 
در ابتداي جنگ ایفا كرد. با ساماندهي نيروهاي 
ارتش، سپاه و بسيج، دشمني كه مي خواست یك 
هفته اي كل كشور را تسخير كند، در دستيابي 
به اهداف خود ناكام ماند و شكس��ت خورد. وي 
خاطرنش��ان كرد: در جنگ تحميلي، همزمان 
با دو ابرقدرت وارد جنگ ش��دیم و توانس��تيم 
با فرماندهي امام)ره( بر آنه��ا فائق بيایيم. دفاع 
مقدس س��ند افتخاري براي جمهوري اسالمي 
ایران ش��د و در این جنگ حتي ی��ك وجب از 

خاكمان به دست دشمن نيفتاد. 
س��ردار عبداللهي در بخش دیگري از سخنان 
خود، با اش��اره به اینكه »س��ربازي« یك امر 
مقدس اس��ت، افزود: حف��ظ ح��دود و ثغور 

جمهوري اس��المي و برق��راري امنيت، امري 
مقدس محسوب مي شود. 

وي س��ربازي را فرصتي مغتنم براي جوانان 
دانس��ت و عنوان كرد: نيروهاي مسلح در امر 
برقراري امنيت همانند یك پيكره اس��ت كه 
هر عضو یك كار را انجام مي دهد و اگر عضوي 
دچار مشكل شود، پيكر دچار مشكل مي شود. 
مع��اون هماهنگ كننده س��تاد كل نيروهاي 
مسلح درباره س��خن كساني كه س��ربازي را 
اتالف وقت مي دانند، گفت: این افراد اهميت 
امنيت را نمي فهمن��د. امنيت مهم ترین ركن 
در كشورهاس��ت كه اگ��ر نباش��د، نمي توان 
كاري كرد و همگان این موضوع را در سوریه 
و عراق دیده ایم. امنيت كشور در سخت ترین 
شرایط نيز برقرار بوده است و همه ما امروز به  
عنوان اعضاي یك پيكر در برق��راري امنيت 

نقش داریم. 
وي با بيان اینكه فرمان��ده معظم كل قوا بيش 
از ۲۰۰ تدبير در حوزه س��ربازان دارند، گفت: 
باید مراقب سربازان باشيم. در نظام جمهوري 
اسالمي ایران توهين، اهانت و برخورد بد وجود 
ندارد و اگر موردي وجود داش��ته باشد، باید با 
آن برخورد شود. معاون هماهنگ كننده ستاد 
كل نيروهاي مس��لح گفت: س��ربازان باید از 
فرصت سربازي استفاده كنند و مهارتي را فرا 
بگيرند، زیرا پایان سربازي، آغاز كار و اشتغال 
و پرداختن به موضوع ازدواج است، لذا سربازان 
باید از این فرصت به خوبي استفاده كنند تا آغاز 

خوبي داشته باشند.

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح:

سربازان نقش مؤثري در ايجاد قدرت بازدارندگي دارند

سعید همتی
   گزارش

 روزنامه »جمهوري« 
سوار بر موج اخبار كذب از تحوالت افغانستان

انتشلار اخبار كذب از تحلوالت داخللي افغانسلتان در روزنامه 
جمهوري به نظر مي رسد با هدف بهره برداري از يك فشار رسانه اي و 
سياسي براي متهم كردن حاكميت ايران به حمايت از طالبان است. 
س��ایت خبري- تحليلي راه دانا با اش��اره به دروغ پراكني هاي روزنامه 
جمهوري اسالمي در مورد وقایع افغانستان، مدعي شد شاید این دست 
و پا زدن ها در روزنامه جمهوري مقدمه اي براي تغيير گسترده یا برخورد 

جدي با عوامل انتشار اخبار كذب باشد. 
در این گزارش آمده اس��ت: یك م��اه پيش همزمان ب��ا آغاز تحوالت 
سياسي در افغانس��تان، خبر سنگسار ش��دن خلبان زن افغان توسط 
طالبان، در روزنامه جمهوري منتشر شد. با انتشار این خبر، رسانه هاي 
اپوزیسيوني مانند »من و تو«، » بي بي سي فارسي«، »ایران اینترنشنال« 

تا سایت هاي داخلي به بازنشر گسترده آن اقدام كردند. 
انتشار این خبر در زمان اوج گيري اختالفات داخلي افغانستان و ایجاد 
موج رسانه اي از س��وي روزنامه جمهوري با هدف هدایت افكار عمومي 
صورت گرفت تا اینگونه القا شود كه ایران در حال حمایت از طالبان است 
و طالبان مورد حمایت ایران دست به اینگونه جنایات در افغانستان زده 
است. ساعاتي پس از انتش��ار این خبر اما زن خلبان افغان كه به ادعاي 
روزنامه اصالح طلب جمهوري اسالمي به دست طالبان كشته شده بود، 
در اظهاراتي خبر از صحت و سالمت خود داد و با اعالم اینكه از افغانستان 
خارج شده است، اخبار سنگسارش��دنش را تكذیب كرد. با تكذیب این 
خبر اما روزنامه جمهوري در حركتي چراغ خاموش از كنار ادعاي باطل 

خود گذشت و نسبت به انتشار این خبر كذب واكنشي نشان نداد. 
رویه انتشار اخبار كذب درباره اوضاع افغانستان از سوي روزنامه جمهوري 
به نظر مي رسد به س��ریالى دنباله دار تبدیل شده است تا با تهييج افكار 
عمومي ایران بازخوردهایي نس��بت به مس��ائل داخلي كشور دوست و 

همسایه ایران دریافت و مورد بهره برداري رسانه اي قرار گيرد. 
این روزنامه در ادعایي تازه عنوان كرده است مردم افغانستان به دليل فقر 
و گرسنگي كودكان خود را به فروش مي رسانند. با فرض اینكه طالبان در 
افغانستان حاكم شده باشد، فقر مردم این كشور ناشي از یك ماه گذشته 
نيست بلكه ميراث سال ها دخالت امریكا در این كشور است؛ دخالت هایي 
كه به بهانه برقراري امني��ت و رفاه براي مردم افغ��ان صورت گرفت اما 

حاصل آن در طول ۲۰سال گذشته فقر و گرسنگي و آوارگي بود. 
اگرچه خبرس��ازي یك روزنامه داخلي عليه طالبان در افغانستان براي 
افكار عمومي از اهميت چنداني برخوردار نيس��ت اما این اقدام روزنامه 
جمهوري با هدف القای این تفكر ص��ورت مي گيرد كه اقدامات طالبان 
مورد حمایت حاكميت ایران است و طالبان با برخورداري از این حمایت 
دست به اقدامات خاص در افغانس��تان مي زند. به نظر مي رسد روزنامه 
جمهوري در حياط خلوت رس��انه اي خود در ح��ال بهره برداري از یك 
فشار سياسي و رسانه اي است، در حالي كه هيچ مرجع مسئولي نسبت 
به انتشار اخبار نادرست در این روزنامه اقدام نمي كند. شاید این دست و 
پا زدن ها در روزنامه جمهوري مقدمه اي براي تغيير گسترده یا برخورد 

جدي با عوامل انتشار اخبار كذب باشد.


