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چرااصالحطلبانبهواعظیمیتازند؟
محسنصابر

جری��ان اصالح طلب موفقیت حس��ن روحان��ی در دو دوره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری را مرهون تالش  و نگاه فکری خود 
می داند و اکنون که مشکالتی پیش پای دولت افتاده به فکر عبور 
بدون هزینه  اس��ت. سخنان واعظی مسئول دفتر حسن روحانی 
مبنی بر اینکه دولت با کسی ائتالف نداشته و تمام رأی روحانی 
به خاطر خودش بوده و نه حمایت اصالح طلبان، مستمس��کی 
برای نقدها و انتقادات اصالح طلبان به واعظی و دولت شده است. 

اما به چند دلیل اصالح طلبان به واعظی می تازند.
1- س��ال 1392 اقبال مردمی به جریان اصالح طلب در 
پایین ترین س��طح قرار داش��ت و مصلحت آنها اقتضا می کرد 
ک��ه برای بق��اء و ادامه حیات دس��ت نیاز و یاری به س��وی 
حس��ن روحانی دراز کنند. پس از گذشت 6 سال و مشکالت 
عدیده ای همچون ناکامی در برجام، معضالت اقتصادی، تورم، 

رکود و نوسانات ارز و بازار خودرو که گریبانگیر دولت گردید 
باعث شد تا این جریان بتدریج صف و مسیر خود را کج کند 

و گزاره ها و نقدها به آخوندی در این راستا تعریف می شود.
2- برای جریان اصالح طلب اولویت های حزبی و نگاه های 
جریانی بس��یار اهمیت دارد، فلذا با توجه به ش��رایط سیاسی 
و اجتماعی کش��ور و ب��ا توجه به این که س��بد حمایتی آراء 
اصالح طلب��ان در انتخاب��ات آتی در خطر اس��ت، آنان بدنبال 
ت��رک س��نگر حمای��ت از روحان��ی می باش��ند. از طرفی هم 
احس��اس می کند در صحنه عملیاتی، دولت حمایت چندانی 
از فعاالن این جریان انجام نداده و سخنان واعظی حکم پاس 

گلی برای آنان محسوب می شود تا در مسیر گام نهند.
3- اصلی در سیاس��ت وجود دارد که می گوید دوس��ت و 
دش��من دائمی وجود ندارد و جریان ها و کنش��گران سیاسی 
براساس هزینه و فایده و با توجه به شرایط سیاسی جامعه، دائماً 
به دنبال اقتضائات و مصلحت ها می باشند. لذا در شرایطی که 
دو سال از عمر دولت بیشتر باقی نمانده و اصالح طلبان مدعی 
درخواست های شخصی و جناحی می باشند و مانند چهار سال 
اول حمایتهای محکم و جانانه ای از روحانی نمی کنند، محیای 
عبور از او ش��ده و س��خنان واعظی مسیر جدیدی را برای این 

جریان گش��ود تا نقدهای ض��رب دار و حرف دل لیدرهای این 
جریان درخصوص دولت بیشتر آشکار شود.

4- در رفتارشناسی مردم ایران، تغییر ذائقه سیاسی هر 10 
س��ال امری معمول به نظر می رسد. طرح مسائل جدید و ورود 
به عرصه های سیاس��ی جذاب و عامه پس��ند از نکاتی است که 
لیدرهای جری��ان تجدیدنظرطلب برآن تأکید دارند. اخیراً این 
جریان برای تولید رأی و افزایش مقبولیت اجتماعی نقدهایش 
علی��ه دولت را افزایش داده تا با چنین نگرش��ی از ناتوانی ها و 
ناکارآمدی های فعلی رها شود؛ حال آنکه دولت روحانی برآمده 
از این جریان اس��ت و آنان باید شانه به شانه دولت، پاسخگوی 
افکار عمومی باش��ند و طرح انتقاد ب��ه رئیس دفتر دولت فرار 
روبه جلو و انحراف افکار عمومی برای فرار از پاسخگویی است.

5- پیون��د اصالحات با اعتدال انتخاباتی و تاکتیکی بود و 
عقبه منس��جم فکری و جریانی میان آنها برقرار نبود. راهبرد 
بازگش��ت بدون هزینه و یا بازگشت نرم مدعیان اصالح طلبی 
به حاکمیت سیاس��ی در دس��تور کار است و سخنان واعظی 

بهانه و پیش درآمدی برای رسیدن به این راهبرد است.
6- س��ال 92 اصالح طلب��ان معتقد بودند اگ��ر از روحانی 
حمایت نکرده بودیم محکوم به شکس��ت می شدیم، اما اکنون 

نظرات و دیدگاه های دیگری مطرح می سازند. عباس عبدی در 
گفت وگویی اذعان کرد اصالح طلبان مس��ئول دولت برآمده از 
انتخابات 92 و 96 نیستند و اصالح طلبان باید روابط خود را با 
ساختار قدرت بازسازی نمایند. لذا برنتابیدن سخنان واعظی و 
وارد ک��ردن انتقادات تیز و تند به وی و بدنه دولت، در فرایند 

بازسازی ساختار قدرت جریان دگراندیش قابل تعریف است.
7- اف��رادی به واعظی می تازند که ه��م از روحانی و هم 
از رفق��ای اصالح طل��ب خود که ب��رای مان��دگاری در دولت 
عافیت طلبی را پیش��ه نموده اند، دلخورند. به نظر می رسد که 
زخم کهنه اختالف دولت با اصالح طلبان با مواضع واعظیَ سر 
باز کرده است؛ چراکه لیدرهای تندروی این جریان معتقدند، 
رفت��ار و عملکرد دولت به هیچ وجه ب��ا گفتمان اصالح طلبی 
همخوانی ندارد و انتقاد به واعظی  زمینه در اختالفات ریشه ای 

دولتی ها با اصالح طلبان است.
8- برخی معتقدند حضور واعظی در دفتر ریاست جمهوری 
ب��رای کانالی��زه ک��ردن ارتب��اط روحان��ی و بی خاصیت کردن 
جهانگیری به عنوان نماینده جریان اصالح طلب در دولت است و 
لذا مأموریت وی خنثی سازی زحمات و تالش های اصالح طلبان 

در دولت است که باید مانع توفیق او شد.  فارس

یادداشت

کرباسچی روانه زندان شد
غالمحسین کرباسچی که به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقالب اسالمی اصفهان 
محاکمه شده بود بعد از محکومیت، به یکسال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم 
با اعتراض وکیلش مواجه شد. پس از بررسی این پرونده در دادگاه به استناد ماده قانون 

مجازات اسالمی در تاریخ 22 مرداد 97 حکم قطعی صادر و امروز اجرا شد.
محمد قوچانی عضو ش��ورای مرکزی حزب کارگزاران س��ازندگی با تایید خبر 

بازداشت غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب متبوعش، گفت: آقای کرباسچی امروز که 
او از خانه خارج شد، مقامات قضایی او را به زندان اوین منتقل کردند و اکنون در اوین است 
تا حکمش اجرا شود. وی افزود: این حکم 6 ماه گذشته صادر شده و به تایید رسیده است.
سیدحسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی هم با تایید خبر بازداشت 
کرباس��چی گفت: آقای کرباس��چی از دادس��را با خانواده اش تماس گرفت و خبر داد در 

دادسرا است. قاعدتا برای اجرای حکم، کرباسچی را به زندان اوین می برند.

احزاب
الیحه اف.ای.تی.اف استعماری است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: الیحه اف.ای.تی.اف یک الیحه 
اس��تعماری است و مسئوالن و نخبگان مومن و انقالبی نخواهند گذاشت آمریکا 

از پنجره اف.ای.تی.اف به ایران برگردد.
حجت االس��الم عباس محمدحس��نی گفت: جوانان ما با اقتدار مقابل دشمن 

ایس��تادند و از جان، مال و ناموس کشورش��ان دفاع کردند. اقتدار یکی از باالترین 
نعمت های هر ملتی اس��ت. وی با بیان اینکه اگر اس��رائیل هم اش��تباهی کند، آخرین 

اشتباهش خواهد بود، تاکید کرد: به نقطه ای از اقتدار رسیده ایم که از ناموس، ارزش ها و 
انقالب و خودمان و در صورت درخواست کشورهای همسایه، از آنها نیز دفاع می کنیم.

وی ب��ا تاکی��د بر اینکه الیح��ه اف.ای.تی.اف ه��م مثل کاپیتوالس��یون یک الیحه 
اس��تعماری اس��ت، تصریح کرد: مس��ئوالن و نخبگان مومن و انقالبی نخبگان نخواهند 

گذاشت آمریکا از پنجره اف.ای.تی.اف به ایران برگردد. 

ارتش اسالم
هزینه  تبلیغات با استانی شدن انتخابات افزایش پیدا می کند

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: با اس��تانی شدن انتخابات 
هزینه تبلیغات به شدت افزایش می یابد.

محمدج��واد ابطح��ی گفت: اس��تانی ش��دن انتخابات تیر خالص��ی به نظام 
مردم ساالری دینی می زند چراکه امید مردم به خانه ملت است و اگر آنان با دیدار با 

وزیر، فرماندار و یا بخشدار ناامید شوند با نمایندگان جهت حل مشکالت شان مالقات 
می کنند اما با استانی شدن انتخابات توجه نمایندگان به حوزه انتخابیه شان کاهش پیدا 

می کند. وی تاکید کرد: قطعا وظیفه ذاتی نمایندگان این است که قانون گذاری کالن و ملی 
را در سرلوحه کار خود قرار دهند اما راهکار آن استانی شدن انتخابات نیست.

نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس تصریح کرد: ما باید با تغییر قانون اساسی یا 
به سمت دو مجلسی شدن حرکت کنیم یا آنکه اختیارات بیشتری به شوراهای اسالمی 

شهر و روستا دهیم و شوراها نقش فعلی نمایندگان در حوزه انتخابیه را انجام دهند.

دیدگاه

غاصب گری اسرائیل مساله داخلی 
فلسطین نیست

ماجراهای داخل فلس��طین را مسأله داخلی دولت 
غاصب اس��رائیل وانمود کنند، که به هیچ وجه این گونه 
نیست. اگر در داخل فلسطین یک نفر هم قیام نمیکرد، 
به خاطر خود مس��أله فلس��طین، دنیای اسالم، خصم 
صهیونیس��تها و حامیانش��ان بود؛ حال که دیگر مردم 
فلس��طین هم قی��ام کرده اند و خودش��ان آگاهانه وارد 
میدان شده اند. فلسطین از دو نظر مسأله دنیای اسالم 
است: فلسطین قطعه ای از خاک اسالمی است. در بین 
همه مذاهب رایج اسالمی، هیچ اختالفی نیست و فقها 
همه بر این اتّفاق دارند که اگر قطعه ای از خاک اسالمی 
به وسیله دشمنان اسالم جدا شد و حاکمیت دشمنان 
اس��الم ب��ر آن قطعه به وج��ود آمد، همه بای��د وظیفه 
خودشان را مجاهدت و تالش برای برگرداندن آن قطعه 
به سرزمین اسالمی بدانند. لذا ملتهای مسلمان در هر 
جای دنیا که هس��تند، این را وظیفه خودشان میدانند. 
البته خیلیها نمیتوانند اقدامی بکنند؛ اما هرکسی بتواند 

و هر طوری که بتواند، باید اقدام کند و اقدام میکند.

بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 
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مخاطب شمایید

اخطار به فروشندگان سیم کارت های تبلیغاتی
محمدج��واد آذری جهرمی وزی��ر ارتباطات و 
فناوری نوشت: اخطار جدی به دفاتر خدمات 
ارتباطی که با ش��یوه های غیرقانونی سیم کارت تلفن 
همراه در اختیار ارس��ال کنندگان پیامک های مزاحم 
قرار می دهن��د: جریمه "لغو مجوز" ب��دون اغماض و 
پذیرش توجیه در قبال این تخلف، به سازمان تنظیم 

مقررات ابالغ و از امروز اجرایی خواهد شد.

راهکارهایی برای عبور از بحران معیشتی 
ابوالفض��ل س��روش نماینده ته��ران در غالب 
نطق میان دس��تورش در جلسه علنی مجلس 
راهکارهایی برای حل مش��کالت معیشتی مردم ارایه 
ک��رد که بخش هایی از آن ک��ه در کانال تلگرامی وی 
منتشر شده در ادامه آمده است: ما در این چهل سال 
بعد از انق��الب حقیقتاً دس��تاوردهای مهمی در همه 
حوزه ها داشتیم، اما از یک نکته همواره غافل بودیم و 

آن تورم و اقشار ضعیف جامعه است. 
اگر چند سالی فرودگاه و جاده و پل نسازیم هیچ 
اتفاقی نمی افتد ولی تورم ماهیانه و سالیانه باعث رنج 

و گرفتاری مردم و فاصله آنها از نظام خواهد شد.
بیایید مدت زمانی از ش��دت هزینه کردها بکاهیم 
و هزینه  ها و بودجه های سالیانه کشور را فقط متمرکز 
بر حل تورم و معیش��ت مردم بکنیم. استفاده از تجربه 
دولت خدمتگذار دوران دفاع مقدس و تجربه های مشابه 
کش��ورهای دیگر برای عبور از این چنین بحران هایی 
بس��یار موثر و راه گشا اس��ت. نسبت به گشایش و امن 
کردن فضا نس��بت به بازرگشت س��رمایه های خارج از 
کش��ور باید راه اصولی و اطمینان بخشی پیدا کرد، که 

این اقدام نیازمند همکاری های نهاد های خاص است.
ب��رای عبور از بحران باید همه قوا و نهاد ها به کمک 
دولت بش��تابند و شکاف های سیستمی را کنار بگذارند. 
می توان با مردم ش��ریف ایران صادقانه و صریح س��خن 
گفت و در اقدامی بس��یار مهم از مردم برای عبور از این 
شرایط اقتصادی کمک گرفت. اگر مردم بداند عزم جدی 
برای عبور از این مشکالت وجود دارد، با از خود گذشتگی 
س��رمایه های خود را برای اصالح زخم های فعلی کشور 

مرحم خواهند کرد و مانع التهابات خواهند شد.

ژاپن نیز عملیات واردات نفت از ایران را 
آغاز کرد

عبدالناص��ر همت��ی رئیس کل بان��ک مرکزی 
نوش��ت: بعد از کش��ورهای چین، کره جنوبی، 
هند و ترکی��ه امروز ژاپن نیز عملی��ات واردات نفت از 
ای��ران را آغ��از کرد. به تدریج درآمده��ای نفتی جدید 
نفت��ی در کن��ار ده ها میلی��ارد دالر مناب��ع فعال بانک 
مرکزی در نزد بانک های خارجی که پش��تیبان قوی و 
مطمئن تجارت کشورمان است، به چرخه تجاری وارد 
می ش��ود. صادرات غیرنفتی کشورمان نیز با تفاهماتی 
که صادرکنندگان با همکاران من می کنند به تدریج در 
خدمت واردات کش��ورمان ق��رار می گیرد. قبال خدمت 
م��ردم عزیزمان عرض کرده بودم در داخل کش��ور نیز 
ذخایر بس��یار مطلوب ارز به صورت اسکناس در حدی 
اس��ت که نیازهای واقعی م��ردم را به طور کامل تامین 
می کند. البته عوامل مختلفی در داخل و خارج مایوس 
از تاثیرگ��ذاری ب��ر عرضه و تقاضا، ت��الش می کنند با 
ایج��اد جو روانی و دادن پالس های منفی بازار را از نظر 
روان��ی تحت تاثیر قرار بدهند. نکته جالب در مورد این 
روزه��ای بازار ارز، کم رم��ق بودن تقاضا در صرافی ها و 
نرخ سازی دالالن در فضای مجازی است. بانک مرکزی 

این روزها جور سمت تقاضا را هم می کشد!

سیاست مجازی

امیرحمزهنژاد

سه سال از سالگرد روز اجرای  برج��ام یعن��ی »26 دی م��اه دست بـه نقد
1394« می گ��ذرد. برجام��ی که حتی اش��تغال و 
ازدواج جوانان و آب خوردن و محیط زیست هم به 
آن پیوند داده شده بود. حاال پس از دوسال مقدمه 
چینی و گذشت سه سال از اجرای برجام نه جشن 
تولد و سالگردی از سوی دولت به عنوان مهمترین 
دس��تاورد گرفت��ه می ش��ود و نه دیگ��ر مواهب و 
نتایج��ی در جامع��ه از اجرای آن دیده می ش��ود. 
دولتم��ردان هنوز با برجام اروپایی به دنبال اجرای 
ای��ن توافق هس��ته ای هس��تند اما همی��ن که در 
س��الگرد اجرای آن جنب و جوش��ی از دولت دیده 
نمی ش��ود ، خود حاکی از آن اس��ت که چندان این 
توافقنامه موفقیت آمیز نبوده اس��ت و دولتی ها نیز 
به این موضوع اش��راف دارند. اما نس��بت به بروز و 

سخن گفتن درباره این موارد امتناع می ورزند.
ام��ا اخیرا س��یدعباس عراقچی مع��اون وزیر 
خارجه کشورمان و یکی از دیپلمات های هسته ای 
که طرفدار و مدافع شدید برجام بوده درباره نتیجه 
و دستاورد این سند هسته ای پس از سه سال طی 

پیامی در توئیتر درباره نوش��ت که توافق هسته ای 
نش��ان داد که آمری��کا چقدر غیرقاب��ل اطمینان 

است.
متن کامل توییت عراقچی بدین ش��رح است: 
»امروز سومین سالگرد اجرای توافق هسته ای ایران 
)برجام( است و نشان داد که چقدر آمریکا غیرقابل 
اطمینان و غیرقابل اتکا اس��ت. یک رئیس جمهور 
امض��ا می کن��د، رئیس جمهور بع��دی از آن خارج 
می شود! س��پاس آقای ترامپ به خاطر نشان دادن 

این ویژگی. شرم آور است!«.
اینک��ه عراقچ��ی پس از چند س��ال مذاکرات 
فش��رده هس��ته ای و وعده های مختل��ف به مردم 
موضوع��ی که از ابت��دا رهبر معظ��م انقالب اعالم 
کرده ان��د را تکرار و دس��تاورد برج��ام را غیر قابل 
اطمینان بودن آمریکا توصیف می کند، بسیار قابل 
تامل اس��ت. درحین مذاکرات رهبر معظم انقالب 
بارها و بارها طی شرط و شروط و تذکرات مختلف 
از غیرقاب��ل اطمینان ب��ودن آمریکایی ها س��خن 
گفتن��د و حتی نس��بت به اینک��ه از رئیس جمهور 

آمری��کا تضمین گرفته ش��ود، بی��ان فرمودند: »از 
آنجا که پذیرش مذاکرات از س��وی ایران اساساً با 
هدف لغو تحریمه��ای ظالمانه ی اقتصادی و مالی 
صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به 
بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، الزم اس��ت 
تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف 
طرفهای مقابل، تدارک ش��ود، ک��ه از جمله ی آن 
اعالم کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتّحادیه ی اروپا 
مبنی ب��ر لغو تحریمها اس��ت. در اعالم اتّحادیه ی 
اروپا و رئیس جمهور آمریکا، باید تصریح ش��ود که 
این تحریمها بکلّی برداش��ته ش��ده است. هرگونه 
اظهاری مبنی ب��ر این که س��اختار تحریمها باقی 

خواهد ماند، به منزله ی نقض برجام است.«
س��خنان عراقچی نش��ان می دهد ک��ه برجام 
درس��ت از همان جای��ی لطمه دید ک��ه تذکرات 
رهبر معظ��م انقالب به طور دقیق اجرایی نش��د. 
هنوز بس��یاری جمله مع��روف وی مبنی بر اینکه 
»امضای کری تضمین اس��ت« را از ی��اد نبرده اند 
که اهم��ال کاری دیپلماتیک را که منجر به چنین 

وضعیتی ش��ده را نش��ان می دهد. آیا دیپلمات ها 
نبای��د در ای��ن خصوص پاس��خگوی مل��ت ایران 
باش��ند. این درحالی است که کارشناسان خصوصا 
در نشس��تی که با وزیر خارجه برگزار شد، همین 
نکت��ه را مطرح کردند که چه تضمینی وجود دارد 
که رئیس جمهور بعدی آمریکا توافق برجام را اجرا 
کند. محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز 
اطمینان داد که چنین اتفاقی نمی افتد زیرا آمریکا 
ملزم به اجرای قعطنامه اس��ت. ام��ا حاال عراقچی 

همین مسئله را تجربه برجام می خواند!
فواد ایزدی کارش��ناس امور بین الملل که در 
جلس��ه همین س��وال را از ظریف پرسیده بود در 
این باره می گوید: »این اطمینانی که دوس��تان در 
دولت داش��تند بیش از حد قابل قبول کارشناسی 
بود. اطمینان و اعتماد داش��تند که اگر توافق شود 
آمریکایی ه��ا آن را اج��را می کنند. ای��ن اظهارات 
درس��ت در زمانی بود که آمریکایی ها به صراحت 
می گفتن��د معلوم نیس��ت برج��ام را اج��را کنیم. 
بتازگی »جیک س��الیوان« ک��ه در مذاکرات عمان 
حضور داش��ت و مذاکرات ابتدایی با او شروع شد، 
در جلسه موسس��ه کارنگی در پاسخ به این سوال 
که فکر نمی کردید س��ال 2016 انتخابات می شود 
و رئیس جمهور بعدی ممکن اس��ت برجام را اجرا 

نکن��د؟ جواب داد: م��ا چنین تصوری داش��تیم و 
ب��ه ایرانی ها هم گفتیم که اج��رای برجام برای ما 
ال��زام حقوقی ندارد. یعنی آق��ای کری این را علنا 
می گفت و س��الیوان هم به گفته خودش در جلسه 
خصوصی با تیم مذاکره کننده ایران این مس��اله را 
گفته است. مشکلی که ما در ایران داشتیم این بود 
که از ماه ها قبل از توافق، نوعی ذوق زدگی نس��بت 
ب��ه تواف��ق وجود داش��ت. زمانی ه��م که صحبت 
می شد آیا توافق توسط رئیس جمهور آمریکا بعدی 
اجرا خواهد ش��د؟ براحتی به ما دلواپس می گفتند 

و تاکید می کردند بی جهت دلواپسید.«
از س��وی دیگر باید یک س��وال کلیدی پرسید 
که آیا چند س��ال کشور مشغول مذاکرات هسته ای 
شد که رئیس جمهور و دیپلمات های وزارت خارجه 
به این موضوع پی ببرن��د که آمریکا قابل اطمینان 
نیست؟ هزینه و وقتی که کشورمان در این خصوص 
متحمل ش��د را چه کس��ی می خواهد جبران کند؟ 
البت��ه هنوز دولت به برجام اروپایی اطمینان دارد و 
سعی دارد این موضوع را به سرانجام برساند، درحالی 
ای��ن تالش وجود دارد که از اروپایی ها چیزی دیده 
نمی ش��ود. با این شراط پس از سه سال از دستاورد 
برجام رونمایی ش��د و دستاورد این بود که »آمریکا 

غیرقابل اطمینان است.«  جهان نیوز

رونمایی عراقچی از دستاورد برجام بعد از ۳ سال
فهم یک نکته ساده 5 سال وقت کشور را هدر داد

مائدهشیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

رژی��م  متجاوزان��ه  حم��الت  کودک کش به سوریه، وقت و امنیت و اقتدار
بی وق��ت با بهانه واهی حضور ایران در این کش��ور 
صورت می گیرد اما این توفان باروت اس��ت که بر 
جان عملیات»خانه کاغذی« می افتد تا هیچ یک از 
موشک هایشان به هدف نخورده در آسمان منهدم 

شود.
جمهوری اسالمی ایران که به دعوت حکومت 
قانونی س��وریه برای کمک مستشاری جهت مهار 
آشوب تروریست های داعش از سال 2011 در سوریه 
مستقر شده و کمک مستش��اری می دهد توانسته 
تروریس��تها را به کمک س��ربازان از جان گذش��ته 
سوری بیرون کند، سوریه همواره قدردان کمکهای 
ایران و روس��یه بوده و ب��ه همین دلیل همچنان با 
وجود مهار بخش عظیمی از تروریست ها در خاک 
سوریه باز هم خواهان ماندن نیروهای ایرانی برای 
کمک مستش��اری است، اقدامی که نه در قوانین و 
قواعد و عرف بین الملل و نه در قوانین انسانی نباید 
مخالفی داشته باشد، اما رژیم کودک کش اسرائیل 
که از حضور نیروهای مستش��اری ایران احس��اس 
ترس کرده اس��ت تالش دارد تا ب��ا تجاوزهایی به 
بهانه حضور ایران در س��وریه، سوریه را مجاب کند 
تا عذر مستشاران متعهد ایرانی را بخواهد! غافل از 
اینکه این حربه اس��رائیل که یکبار در سال 2005 
برای لبنان عروس خاورمیانه پیاده شد تا سوریه از 
آن خارج شود، دیگر جواب نداده و تاریخ مصرفش 

رو به انقضاء است.
هر چند که به گواه رسانه هایی مانند یورونیوز 
و هاآرتص و... ارتش اس��رائیل تالش دارد حمالت 
خود را مش��روع جلوه داده و اینط��ور القا کند که 
پایگاه های نظامی ایرانی را هدف قرار داده اس��ت و 
برای همین منظور هم مثال نقشه پایگاه های ایران 
در س��وریه را که پنجشنبه ش��ب مورد حمله قرار 
گرفتند، منتشر کرده! اما افکار عمومی مطلع جهان 
می داند که حتی اگر ایران در س��وریه پایگاهی هم 
داش��ته باش��د برای اینکه این اقدام با اطالع دولت 
حاکم مشروع در سوریه بوده، نباید به کس دیگری 
ربطی داشته باشد و اعتراضی را به بار آورد. چراکه 
اگر پایگاه نظامی در کشور ثالث ممنوع بود امریکا 

هزاران پایگاه خارج از مرزهایش نمی داشت! 

در همی��ن زمینه ام��ا وزارت دفاع روس��یه با 
ص��دور بیانیه ای اعالم ک��رد در جریان حمله نیمه 
ش��ب یکشنبه ارتش اس��رائیل به پایتخت سوریه، 
سامانه دفاع موشکی سوریه بیش از 30 موشک و 
بمب هدایت ش��ونده را در آسمان دمشق رهگیری 
و نابود کرده است. براساس این بیانیه چهار سرباز 
س��وریه ای در جریان این حمله کش��ته و ش��ش 

نظامی دیگر زخمی شده اند.
دیده بان حقوق بشر سوریه می گوید در جریان 
این حمله به مواضع نظامی ارتش س��وریه و ش��به 
نظامی��ان الکس��وه و جمرای��ا در حومه دمش��ق و 

همچنین یک پایگان نظامی در الس��ویدا )جنوب 
سوریه( 11 نیروی »هوادار رژیم بشار اسد« کشته 
ش��ده اند. اما در کمال ناباوری و با وقاحت به جای 
توضیح و توبیخ صهیونیس��ت ها!! ارتش اس��رائیل 
نیمه ش��ب یکش��نبه اعالم کرد به مواضع نیروهای 
سپاه قدس ایران در حومه دمشق، پایتخت سوریه 
کرده اس��ت. س��اعاتی پیش از این حمله تل آویو و 
دمشق از مقابله با حمله موشکی و هوایی در خاک 

کشورهای خود خبر داده بودند.
هفته گذش��ته بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل به ایران هشدار داد در صورت عدم خروج 

نیروهای این کش��ور از س��وریه، ب��ه حمالت خود 
ادامه خواهد. سپاه پاسداران ایران، این هشدار را با 
تهدید متقابل و با اشاره به توان موشکی جمهوری 
اسالمی پاسخ داد و درباره حق مشروع خود دربرابر 

این تجاوز به حریم سوریه توضیح داده است.
هر چند که در عین حال تل آویو مدعی است 
ک��ه این حمالت پس از پرتاب موش��ک از س��وی 
نیروهای ایرانی مس��تقر در س��وریه به بلندی های 
جوالن اشغالی انجام شده است در حالی که چنین 
ادعایی از اس��اس نمی تواند صحی��ح و مورد تایید 
باش��د. بنیامین نتانیاهو با تایید عملکرد ارتش این 

کش��ور ایران را به عبور از »خط��وط قرمز« متهم 
کرده و توضیح داده که با عملیات »خانه کاغذی« 
تالش داش��ته تا به ایران پیام دهد، غافل از اینکه 
پیش از این بارها فرماندهان ایرانی از جمله سردار 
جعفری فرمانده س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
هشدارهایی را بابت رفتار پرخطر اسرائیلی ها داده 
و گفته که اگر اسرائیل دست از پا خطا کند، خانه 
کاغذی او را که بر خانه فلسطینی ها بنا شده است 
وی��ران کرده و با نیروهایی از دل اس��رائیل ترتیب 
ای��ن رژیم منحوس را به ش��کل وی��ژه طوری که 

فرصت نفس کشیدن پیدا نکنند، خواهد داد.
شاید یکی دیگر از دالیلی که اسرائیل دست به 
این اقدامات ناش��یانه می زند که حیاتش را پیش از 
آن چیزی که همه پیش بینی می کنند نابود خواهد 
کرد این باش��د که آنها می خواهند با این اقدامات و 
حمالت به بهانه حضور ایران افکار عمومی سوریه را 
تحریک کنند تا با فش��ار بر دولت قانونی ش��ان عذر 
ایران را خواس��ته و فضا را برای حضور امریکایی ها و 
اروپایی هایی که خود از حامیان داعش بودند باز کنند 
تا هم بهره اقتصادی الزم را از شرایط سوریه ببرند و 
هم به آرامی و بدون جنگ و درگیری نیروهای خود 
را برای س��اختن سوریه، آنطور که دلشان می خواهد 
در دل سیستم نفوذ دهند. اما این حربه هم محکوم به 
شکست است چراکه این رژیم به قدری وحشی گری 
بین المللی داش��ته که هیچ ملتی ه��ر چند نا آگاه و 
اس��یر پروپاکاندای غربی باز هم نمی تواند جنایات و 
کودک کشی های آن را انکار کرده و حق را به نتانیاهو 

برای حمالت به سوریه بدهد!!
بنیامین نتانیاهو بارها نسبت به حضور نظامی 
بلندم��دت ایران در س��وریه هش��دار داده و اعالم 
کرده اس��ت چنین حضوری را تحمل نخواهد کرد 
در حال��ی که چنین اختیاری درباره حضور یا عدم 
حضور نظامیان در خاک سوریه تنها به اراده نظام 

مشروع حاکم بر آن است والغیر! 
با همه این تفاس��یر باید نوشت که اگر اسرائیل 
مواضع ایران را هدف گرفته باشد این صهیونیست ها 
هس��تند که باید از امش��ب ترس��ان بخ��واب روند 
چون پاسخی قاطع حق مش��روع ایران است و اگر 
مواضع س��وری هدف قرار گرفته باشند این حق به 
عهده س��وری ها می افتد و باز هم باعث می شود که 

اسرائیلی ها از پاسخ دندان شکن آنها هراسان باشد.
در نهایت باید نوش��ت که به زودی قلب گنبد 
آهنین هدف موش��ک های س��وری ی��ا ایرانی قرار 
می گیرد تا اس��رائیل هوس تجاوز و تهدید را از سر 
بیرون کند، اگر این روند تکرار شود شاید همانطور 
که اسرائیل یکش��به در نقشه ثبت شد، یکشبه از 

روی کره زمین محو شود.

ایران عروس خاورمیانه نمی شود؛

توفان باروت بر خانه کاغذی اسرائیل

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: جوانان نیروی هوایی بی صبرانه 
و با تمام وجود آماده نبرد با رژیم صهیونیستی و محو آنها از روی زمین 

هستند.
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با اشاره به بومی سازی آموزش در 
نیروی هوایی ارتش گفت: به منظور خودکفایی در حوزه آموزش، دانشگاه 
شهید ستاری در تمامی تخصص ها جذب و آموزش دارد. در بعد فنی هم 
در بخش مراقبت از پرواز، مسائل جنگ الکترونیک، جنگ سایبری و خلبانی 
به عنوان پایه و اساس نیروی هوایی در دانشگاه ستاری آموزش ها در 
حال انجام است. وی ادامه داد: البته در برخی موارد با کشور های دوست 
تبادل دانشجو داریم. به طوری که هم ما در آنجا دانشجو داریم و هم 
آنان در ایران دانشجو دارند که این نوعی از تعامل و تبادل است، ولی 
در آموزش اساسی و بنیادین خودکفا هستیم و در آینده این آموزش ها 

را در همه ابعاد توسعه می دهیم.
نصیرزاده افزود: در برخی حوزه ها مانند سایبر، جنگ های نوین 

و جنگال در نظر داریم مراکز آموزشی جدیدی را در دانشگاه شهید 
ستاری تاسیس کنیم.

حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده 
روند  نزدیک  از  و  دارند  حضور  منطقه  در  خلبانی  دانشجویان 

رزمایش را مشاهده می کنند و کسب چنین تجربه هایی برای 
آن ها بسیار مهم است، زیرا پس از گذراندن دوره های 
تئوری در دانشگاه ها با عملیات واقعی هم آشنا می شوند 
و به همین دلیل به طور مداوم از جوانان و دانشجویان 

در جریان این رزمایش ها استفاده می کنیم.
وی چشم انداز آینده نیروی هوایی را به دلیل 

بینی  پیش  خوب  بسیار  مدون  گذاری های  هدف 
در  گذاری ها  هدف  این  از  یکی  گفت:  و  کرد 
جریان رزمایش فدائیان حریم والیت فرماندهی 

و کنترل همزمان هواپیما های با سرنشین و بدون سرنشین که در دنیا 
یکی از روش های نوین و جدید محسوب می شود چراکه هواپیمای بدون 
به هواپیمای  ارتباطی خاص خود است و نسبت  سرنشین دارای سامانه 
با سرنشین متفاوت است که کنترل و هماهنگی این دو در صحنه رزم 

بسیار مهم است که در این رزمایش آن را تمرین کردیم.
نصیرزاده تاکید کرد: از موارد دیگری که برای آینده نیروی هوایی 
و  است  مهمات  دورایستایی  و  دوربردی  موضوع  کرده ایم،  هدف گذاری 

تالش داریم تا از فواصل باالی هزار کیلومتر اهداف را منهدم کنیم.
مردم  به  والیت  حریم  فدائیان  رزمایش  برگزاری  با  داد:  ادامه  وی 
ایران اطمینان می دهیم که برای پاسخگویی به هر تهدیدی آماه ایم و قطعا 
دشمن جرات تعرض به کشور ما را نخواهد داشت، زیرا همواره آمادگی و 

توان باالی ما را رصد و مشاهده می کند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به حضور چشمگیر دانشجویان 
در  دانشجویان  کرد:  تصریح  گذشته  هفته  رزمایش  جریان  در  خلبانی 
جریان کالس های درس مشتاق هستند که صحنه رزم را از نزدیک 
گروهان های  وارد  سریع تر  که  هستند  عالقه مند  بسیار  و  ببیند 

تاکتیکی شده و در صحنه های رزم و رزمایش ها شرکت کنند.
وی ادامه داد: برخی از همین جوانان با حضور در صحنه های 
مختلف عملیاتی و رزمی، پس از پایان آن به شدت احساس 
دلتنگی می کنند و دوباره درخواست حضور دارند که به 
همین دلیل حضور جوانان در این صحنه ها برای کسب 

تجارب بیشتر برای ما بسیار با اهمیت است.
و  فعلی  نسل  کرد:  تاکید  پایان  در  نصیرزاده 
آینده ما بی صبرانه و با تمام وجود آماده نبرد با رژیم 
هستند.  زمین  روی  از  آن ها  محو  و  صهیونیستی 
نسل های بعدی ما با قوت در حال فراگیری دانش 

الزم برای روز موعود و نابودی اسرائیل هستند.

نمای نزدیک

فرمانده نیروی هوایی ارتش:
بیصبرانهآمادهنبردبارژیمصهیونیستیومحوآنهاازرویزمینهستیم


