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بهانه گیری برای مقابله با شفافیت

حق مردم نیست رای نماینده شان را ببینند؟!

صبر نمی کنیم ناامنی به داخل کشور بیاید
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: این حق طبیعی ما است که در صورت ادامه 
توطئه های دش��منان از خود دفاع کنیم. ما صبر نمی کنیم ناامنی به داخل کشور بیاید 

تا با انفعال با آن برخورد کنیم، ما با ریشه توطئه برخورد می کنیم.
سرلش��کر محمد باق��ری در چهلمین مراس��م دانش آموختگ��ی دانش آموختگان 
دانشگاه علوم انتظامی امین اظهار کرد: در ورود به ماه محرم برگزاری چنین مراسمی 
نشانه س��ربازی ما در مکتب امام حسین)ع( است. از واقعه عاشورا درس بندگی، ایثار، 
نپذیرفتن ذلت و فداکاری در راه اسالم را آموخته ایم. وی افزود: در این مراسم افرادی 

مفتخر به دریافت درجه می شوند و کار خدمت به کشور و مردم را تجربه می کنند.
سرلش��کر باقری ادامه داد: خدمت به کش��وری که مفتخر به طی مسیر اهلل است، 
خدمتی مقدس اس��ت و این حکومت نتیجه حرکت علما و صلحایی است که قرن ها با 

ظلم جنگیده اند و چهلمین سال این نظام مقدس را گرامی می داریم.
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح بیان کرد: شما در کس��وتی درآمده اید که برای 
امنی��ت و آرامش کش��ور فعالیت خود را آغاز می کنید. رهب��ر انقالب عنایت خاصی به 

نیروی انتظامی دارد و بر حمایت از آن تاکید می کنند. 
سرلش��کر باقری بی��ان کرد: نیروی انتظام��ی به عنوان یک��ی از ارکان اقتدار میهن 
اسالمی ما مسئولیت خطیر و سنگینی دارد و در تمام پهنه سرزمینی کشور برای انضباط 
اجتماعی، امنیت و اقتدار نظام مس��ئولیت سنگینی دارد و همچنان که باید نشان دهنده 
اقتدار و امنیت باشد باید دوست و غمخوار مردم باشد که هست. وی با بیان اینکه مردم 
باید این نیرو را ملجا خود بدانند، گفت: مردم باید با آس��ودگی در صورت بروز مشکل به 
نی��روی انتظامی مراجعه کنند اما خاطی��ان و بدخواهان این نیرو را واحد قاهره حکومت 

دانسته و از آن حساب ببرند و بدانند در صورت بروز جرم با آن مقابله می کنند.
باقری تصریح کرد: ایران امن ترین کش��ور در منطقه ناآرام غرب آسیا و جزو چند 
کشور معدود امن جهان است که در کنار سایر عوامل این امنیت جزو افتخارات نیروی 

انتظامی است که با جان و خون خود در این راه گام برداشته است.
وی بی��ان ک��رد: جریان رود ش��هادت در این نیرو جاری اس��ت و وقتی مش��اهده 
می کنیم ش��هدا بر دوش مردم حمل می ش��ود و جوانانی جای این نیروها را می گیرند، 

انسان به خود می بالد.
سرلشکر باقری بیان داشت: در این ایام کشور مواجهه با جنگ بزرگ روانی و اقتصادی 
است که در این نبرد هم نیروهای مسلح و انتطامی وظیفه مهمی دارند و مسئولیت دفاع از 
کشور مرزهای بیرونی با نیروهای مسلح است و نیروی انتظامی مسئولیت برقراری امنیت 

در کشور را دارد که مقدمه هر فعالیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، این امنیت است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: با رهبری، رهبر فرزانه انقالب نیروهای مسلح 
در پاس��خ دندان شکن به دش��منان ذره ای کوتاهی ندارند و ایران به عنوان کشوری که 
بیش��ترین تهدیدات را دارد آرام ترین و امن ترین کش��ور است. وی تصریح کرد: در همه 
زمینه ها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضاییه هستیم و کمک می کنیم مسئولیت های 

خود را بهتر انجام دهند تا آرامش و رفاه بیشتر برای مردم ایجاد شود.
سرلشکر باقری اظهار کرد: از جهت منطقه که ناآرام است و ناارامی آن هم وارداتی 
اس��ت و مورد طمع نیروهای اس��تکباری است باید بگویم دشمن با ناامن کردن منطقه 
بهان��ه ادامه حض��ور برای خود ایجاد ک��رده و با یک بازو گروه هابی تروریس��تی ایجاد 

می کنند  و یک بازو آنها را از بین می برد.
سرلش��کر باقری بیان کرد: ده ها طرح و توطئه توس��ط دش��من طراحی اجرا شد 
اما به نتیجه نرس��ید، دش��من کش��ورهای اطراف را پایگاهی برای ناامن سازی مرزها و 

سرزمین های ما کرد اما ما با مراکز فساد برخورد خود را نشان دادیم.
وی ادام��ه داد: اتفاق��ی که چند روز پیش افتاد بخ��ش کوچکی از این اتفاق بود و 

بخش بزرگ آن در قدرت فرماندهی و ارتباط بود که چنین حادثه بزرگی را رقم زد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: چنانچه این توطئه ها ادامه پیدا کند ما صبر 
می کنیم و پیغام می دهیم اما حق طبیعی ماس��ت ک��ه در صورت ادامه توطئه از خود 
دفاع کنیم ما صبر نمی کنیم ناامنی به داخل کشور بیاید تا با انفعال برخورد کنیم، ما 

با ریشه توطئه برخورد می کنیم.
سرلشکر باقری گفت: جمهوری اسالمی ایران به لطف پروردگار در آرامش منطقه 
تاثیر و سهم بی بدیل و بسزایی دارد، مقامات مسئول در سوریه، عراق و مانند آن از ما 
دعوت کردند حداقل در حد مستشاری به آنها کمک کنیم، آنها قدرشناس این ملت و 

رزمندگانی هستند که در آنجا توطئه های آمریکا و اذنابش را شکست خورده کردند.
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 مروری بر رفتار چند دهه اخیر س��ران آمریکا 
نش��ان می دهد که مواضع و تحرکات آنان در قبال 
جمهوری اس��المی مولفه مشترک میان آنان است 
و هر کدام به نحوی ب��ه موضع گیری و اقدام علیه 
ای��ران پرداخته ان��د؛ حال ب��ا ادع��ای گفت وگو و 

دموکراسی و گاه با زبان تهدید.
 ترام��پ نی��ز از این قائده اس��تثناء نیس��ت و 
ای��ران یکی از کلی��د واژه های گفت��اری و رفتاری 
وی و کابینه اش است. آنچه در قبال رفتار مقامات 
آمریکایی اکنون مشاهده می شود زنجیره رفتارهایی 
اس��ت که از س��وی هر دو جناح جمهوری خواه و 
دموک��رات در قالب اعضای دول��ت کنونی و دولت 

پیشین آمریکا صورت می گیرد. 
جان ک��ری وزیر خارجه اوباما ب��ا بیان کتاب 
خاطرات��ش به گفت وگ��و و مصاحبه درب��اره روند 
مذاکرات هسته ای با ایران پرداخته و بسیار تالش 
دارد تا نشان دهد که سیاست اوباما در قبال ایران 
با موفقیت همراه بوده و آمریکا از یک تهدید جهانی 
جلوگیری کرده است. کری در کنار اوباما، هیالری 
کلینتون، سوزان رایس، مونتر،وندی شرمن و... که 
همه از دموکرات ها هستند ضمن نقد رفتار ترامپ 
در قبال ایران تالش بس��یار دارند تا دوران اوباما را 
دوران قهرمانی نشان دهند که توانسته اند ایران را 

مهار و امتیازات فراوانی از آن بگیرند. 
در نقط��ه مقابل ترام��پ و هم قطارانش نیز از 
مدت ها پیش این سیاس��ت را اجرا کرده به گونه ای 
ک��ه از یک س��و از تحریم های بیش��تر علی��ه ایران 
می گوین��د و از س��وی دیگر ادع��ای آمادگی برای 
گفت وگو را س��ر می دهند. آخری��ن ادعای آنها نیز 
آمادگی برای دیدار ترامپ با رئیس جمهور اسالمی 
ایران در نشست شورای امنیت است. البته همزمان 
اقدامات��ی نظی��ر اعم��ال تحریم های بیش��تر علیه 
مقامات و ش��رکت های ایرانی و البته ش��رکت هایی 

که با ایران همکاری کنند پرداخته است. 
در همی��ن حال ترامپ ممنوعیت پرواز بر فرار 
خاک ایران را به بهانه خطر تروریسم ایران تمدید 
کرده اس��ت. البته اقدامات حاشیه ای نظیر حمایت 
از تروریس��ت ها علی��ه امنیت ای��ران و نیز طراحی 
حمله به کنسولگری ایران در بصره و سفارت ایران 

در فنالند را باید به این رفتارها افزود.
 البته نباید فراموش کرد که در چارچوب ادعای 
آمادگی برای مذاکره با ایران و باال بردن هزینه های 
جمهوری اسالمی، آمریکا به برجسته سازی اقدامات 
کره شمالی پرداخته که از آن جمله برجسته سازی 
درخواس��ت »اون« رئیس کره ش��مالی برای دیدار 

دوباره با ترامپ است. 
مجموع ای��ن رفتارها درحالی صورت می گیرد 
که آمریکا س��عی دارد تا نش��ان دهد که از یک سو 
ترام��پ با قاطعیت در برابر ایران موضع گیری دارد 
و از س��وی دیگر آماده مذاک��ره با ایران برای آنچه 
اصالح برجام و تغییر رفتار منطقه ای و موشکی آن 

گفته شده، است.
حال این س��وال مطرح می شود که چرا هر دو 
جریان دولت کنون��ی و قبلی آمریکا این چنین به 
موضع گی��ری و اقدام در قبال جمهوری اس��المی 
پردازن��د؟ برای پاس��خ به این پرس��ش مروری بر 

تحوالت آینده آمریکا و جهان قابل توجه است.
اوال تا دو هفته دیگر نشس��ت سالیانه سازمان 
مل��ل متحد برگزار می ش��ود که س��ران و مقامات 

بسیاری از کشورها در آنجا حضور دارند.
اهمیت این نشست برای سران آمریکا این است 
که از یک طرف دولتمردان کنونی س��عی دارند تا 
از این نشست به عنوان مولفه ای برای نشان دادن 
اشتباه بودن رفتارهای اوباما بهره گیرند و نام خود 
را ب��ه عنوان دولتمردان برتر آمریکا ثبت کنند و از 
ط��رف دیگر دولتمردان پیش��ین آمریکا یعنی تیم 
اوباما نی��ز برآنند تا خود را فاتح سیاس��ت جهانی 
معرفی و به نوعی با اقدامی پیش دس��تانه برآنند تا 

با طراحی ترامپ مقابله داشته باشند. 
نکت��ه مهم آنک��ه محور رفت��اری هر دو طرف 
برجسته س��ازی رفتارهایشان در قبال ایران است و 
ه��ر کدام س��عی دارند تا خود را فات��ح این عرصه 
معرف��ی نمایند و حتی ط��رح ترامپ برای دیدار با 
روحان��ی نیز در این چارچوب اس��ت. تیم اوباما با 
برجسته س��ازی مذاکرات هسته ای و تماس تلفنی 
اوباما با روحانی سعی دارند خود را تسلیم سازنده 
ایران در قبال مذاکره معرفی کنند و ترامپ س��وق 
دادن مقام��ات ایران به دیدار در ش��ورای امنیت، 
می خواهد دستاوردی بزرگ تر از اوباما را به نمایش 

گذارد. 
ثانی��ا در م��اه آب��ان انتخابات می��ان دوره ای 
کنگره برگزار می ش��ود. در ای��ن انتخابات بیش از 
آنک��ه رای مردم اهمیت داش��ته باش��د البی های 
 صهیونیس��تی و عربی هس��تند که تصمیم گیرنده 

انتخابات هستند. 
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ارزیابی کارشناس مسائل بین الملل
 از سفر آتی حسن روحانی 
به اجالس مجمع عمومی سازمان ملل:

تریبونی برای بیان 
حقانیت جمهوری اسالمی 
صدرالحسینی: 
هیات ایرانی مراقب سوء استفاده  آمریکایی ها باشد
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آغاز تصویربرداری 
حمله شیمیایی ساختگی 

در ادلب
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نگاهی به رویکرد مغرضانه 
منتقدین توان دفاعی کشور 

تحریم ها یا تدبیرها 
کدامیک مقصرند؟

گ�روه رویداد  این روزه��ا در حالی که  ش��لیک نیروهای موشکی س��پاه به مواضع گ���زارش دو
تروریس��ت ها موجب مباهات و افتخار مردم ایران شده و حکایت 
از توان و قدرتمندی کشور در این زمینه دارد، شاهد هستیم که 
برخی از افراد و حتی جناح های سیاس��ی، مس��ائل و کمبودهای 
اقتصادی کش��ور را که وظیفه بخش اداری و اجرایی کشور است 

را به حساب سیاست های کلی و...


