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گروه رویکرد  برخ��ی که تا پیش از این اعتقاد داش��تند اگر 
هم موشکی آزمایش میشود نباید شعارهای تحریک کننده بر روی 
موش��ک ها نوشته ش��ود اکنون از عملکرد موشکی نیروهای مسلح 

دفاع جانانه میکنند.
در جری��ان مذاکرات هس��ته ای که به تواف��ق انجامید دولت تدبیر 
و امید تالش بس��یاری داش��ت تا تنش های میان ای��ران و آمریکا 
افزایش نیاب��د به همین خاطر به برخی نهاده��ا و منتقدین انتقاد 

می کرد تا آنها را به سکوت وادار کند.
همزمانی مذاکرات هسته ای با بحران غرب آسیا اجازه نمی داد که 
حاکمیت جمهوری اسالمی ایران نسبت به تحوالتی که با مدیریت 

آمریکا و اسرائیل در منطقه در جریان بود بی تفاوت باشد.
سوریه از یک سو،عراق از سوی دیگر و یمن نیز در مظلومیت کامل 

زیر حمالت دشمنان قرار داشتند.
جمهوری اس��المی ایران س��ال ها اس��ت که به توانمندی موشکی 

باالیی دست یافته است که دشمنان را وحشت زده کرده است.
موش��ک های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در رده های 
گوناگون خود هر یک توانایی پاسخ به حمالت دشمنان و حمله به 

مواضع آنها را دارد و از قابلیت های ویژه ای برخوردار است.
قدرت نظامی با پشتوانه مردمی اکنون در دنیا حرف اول را می زند 
و این قدرت در جمهوری اس��المی ایران به شکل کامل وجود دارد 

که البته کم نظیر است.
ش��اید برخی کش��ورها از نظر تجهیزات و تس��لیحات نظامی، اول 
باش��ند اما از پش��توانه مردمی برخوردار نیستند و یا اگر هم باشند 
درصد بسیار ناچیزی است. حمایت مردمی از نیروهای مسلح خود 
مؤلفه ای اس��ت که جمهوری اس��المی ایران آن را کامل به دست 

آورده است.
جمهوری اس��المی ایران توانست چنین قدرت نظامی را در جریان 
8 سال دفاع مقدس به دست بیاورد و آن را رشد دهد تا به مرحله 
کنونی برس��د که حت��ی آمریکا ابرقدرت جهان نی��ز از رویارویی با 
ایران واهمه دارد. سیاس��ت م��دارا و گفت وگو باعث ش��ده بود تا 
آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و برخی دیگر از رژیم های سرس��پرده 
عربی برای ایران خط و نش��ان بکش��ند اما راهب��رد حمایت ایران 
از مقاوم��ت در منطق��ه، معادالت آمریکا را بر ه��م زد تا جایی که 
باعث شکس��ت سیاست های آن در س��وریه و عراق شد و پیروزی 

جنایتکاران سعودی و اماراتی در یمن را نیز ناکام گذاشت.
آمریکا پس از خروج رس��می از توافق هسته ای سعی کرد تا آستانه 
تنش های خود با ایران را باال ببرد به گونه ای که باعث شود ایران از 

خود واکنش نشان داده و آمریکا نیز پاسخ واکنش را بدهد.

اما حت��ی زمانی ک��ه پهپاد فوق پیش��رفته آمریکایی در آس��مان 
کش��ورمان با یک فروند موشک سوم خرداد ساقط شد نتوانست به 

برخورد قاطع ایران پاسخ دهد.
آمریکایی ها که عاجز از پاسخ نظامی به ایران بودند انگلیس را وادار 
به توقیف غی��ر قانونی نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق کردند، 

اقدامی که در دنیا به نام دزدی دریایی شناحته می شود.
انگلی��س و آمریکا تصور آن را نداش��تند که ای��ران مقابله به مثل 
خواهد کرد، چرا که از وجود نیروی دریایی خود در خلیج فارس و 

دریای عمان اطمینان داشتند.
نفتکش انگلیس��ی پس از هش��دار رهبر معظم انقالب اسالمی، در 
آب های خلیج فارس توقیف ش��د تا ب��رای انگلیس و آمریکا ثابت 
شود که جمهوری اسالمی ایران به خاطر قدرت و اقتداری که دارد 
واهمه ای از آنها ندارد و میتواند نفتکش انگلیسی را مقابل چشمان 
س��ربازان نیروی دریایی انگلیس بر روی عرش��ه ناو نیروی دریایی 

بریتانیا توقیف کند و به آنها هشدار بدهد که مداخله نکنند.
چنین واکنش هایی عالوه بر این که باعث وحشت دشمن میشود، 
قدرت جمهوری اس��المی ایران را به طرف مقابل نشان می دهد و 
ای��ن اطمینان را به مردم کش��ورمان نیز میدهد که جای هیچگونه 

نگرانی برای تأمین امنیت کشور وجود ندارد.
در کنار این اتفاقات مهم، قدرت نظامی پشتوانه ای قوی برای دولت 
های مستقر است تا بتوانند در عرصه های سیاسی و دیپلماتیک با 
اقتدار و قدرت بیش��تری وارد شوند و لحن سخنان و رفتار خود را 
با دشمن بر اساس سیاست هجومی تنظیم کنند که اکنون پس از 
س��رنگونی پهپاد فوق پیشرفته آمریکا و توقیف نفتکش انگلیس در 

میان مسئولین و دولتمردان دیده می شود.
سیاس��یون اکنون ب��ه خوبی پی برده اند که برای یک دیپلماس��ی 
موفق نیازمند وجود و عرض اندام نیروهای مسلح هستند تا بتوانند 

با پشتوانه آنها در دیپلماسی خود موفق تر عمل کنند.
جمهوری اس��المی ایران دارای نیروی مسلحی با پشتوانه مردمی، 
مکتبی و آگاه از مس��ائل سیاس��ی روز دنیا و کشور است که باعث 
شده تا به خوبی بتواند شرایط و موقعیت را بسنجد و بر اساس آن 

تصمیم بگیرد و عمل کند.
اکنون نیز حمایت رئیس جمهور از اقدام سپاه پاسداران در سرنگون 
کردن پهپاد آمریکایی قابل تقدیر اس��ت چرا که آقای روحانی بارها 
در س��خنرانی های خود از این واکنش ب��ا افتخار همراه با قدرت و 
غرور یاد کرد که نش��ان دهن��ده باور قلبی از توانای��ی های بالقوه 
و بالفعل نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی ایران در رویارویی با 

دشمنان است.

به نوش��ته یک نش��ریه آمریکایی، ایران اگرچه از سال های 
قبل ب��ا تحریم های آمریکا مواجه ب��وده و در قیاس با دیگر 
کشورهای منطقه خلیج فارس بودجه دفاعی بسیار کمتری 
دارد، اما توانس��ته اس��ت به پیش��رفت های قابل توجهی در 

عرصه فناوری های نظامی دست یابد.
پیش��رفت های ای��ران در ح��وزه فناوری ه��ای نظامی طی 
س��ال های اخیر که در مواردی همچ��ون به غنیمت گرفتن 
 ،9-RQ ،170، اس��کن ای��گل-RQ پهپاده��ای پیش��رفته
عکس��برداری و فیلمب��ردای دقی��ق از ناوه��ای آمریکا در 
منطقه، س��رنگونی هواپیماهای جاسوسی آمریکا نمود پیدا 
کرده، موجب جلب توجه بس��یاری از کارشناسان نظامی و 

نیز محافل رسانه ای جهان شده است.
نشریه آمریکایی »نشنال اینترست« که از سوی اندیشکده ای 
به همین نام منتشر می شود و از نشریات صاحب نام غربی در 
حوزه سیاس��ت  خارجی و امنیتی به شمار می رود، اخیراً در 
مقاله ای به قلم »مایکل روبین« به بررسی کلی پیشرفت های 
نظامی ایران و عوامل زمینه س��از این پیش��رفت ها پرداخته 
است. نویس��نده مقاله در ابتدای یادآوری می کند: در حالی 
که کش��ورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پول های 
گزافی را صرف خرید تجهیزات نظامی پیش��رفته آمریکایی 
می کنند، تحریم های طوالنی آمریکا از یک سو و تصمیمات 
راهبردی جمهوری اس��المی ایران باعث شده است که این 
کش��ور در عرصه نظام��ی به خودکفایی برس��د و به صنایع 
داخلی خود متکی باش��د. به گفته مایل روبین، با بررس��ی 
اجمال��ی آمارهای دولتی می توان متوجه ش��د که نس��بت 
هزینه ه��ای نظامی به تولید ناخالص داخلی در کش��ورهای 
امارات و عربس��تان بسیار بیش��تر از ایران است؛ با این حال 
ایران راهکارهای دیگری را برای جبران این کمبود اندیشیده 
اس��ت. وی می افزاید: به طور تاریخی بس��یاری از کشورهای 
خاورمیانه رویکردی همراه با تردید به فناوری داشته اند، اما 
ایران همواره در این منطقه یک استثنا بوده است. در اوایل 
قرن بیستم زمانی که فناوری هایی مانند تلگراف و رادیو تازه 
به منطقه آمده بود، مبلغان افراطی سعودی –که دیدگاه های 
وهابی دارند- در برابر این فناوری ها مقاومت می کردند؛ آنها 
حتی تا ده��ه 1970 میالدی با تلویزیون مخالف بودند زیرا 
اعتقاد داشتند که تلویزیون، کودکان را از خدا دور می کند. 
در مقاب��ل، هم مردم و هم دولت های ایران از قرن گذش��ته 

تاکن��ون تقریباً فناوری های نس��ل جدید )نس��بت به زمان 
خودش��ان( را با آغوش ب��از پذیرفته اند. مث��اًل در حالی که 
کشورهای عربی در ابتدا مقاومت فرهنگی شدیدی در برابر 
اینترنت از خود نش��ان دادند، ایران در سال 1993 ]1372 
شمس��ی[ به عنوان اولین کش��ور در منطقه خلیج فارس به 
شبکه جهانی متصل شد. نویسنده مقاله نشنال اینترست در 
ادامه به بحث اصلی خود یعنی پیشرفت های ایران در عرصه 
فناوری ه��ای نظامی وارد می ش��ود و خاطرنش��ان می کند: 
مهندسان و دانش��مندان ایران در طراحی تجهیزات مبتنی 
بر فناوری های روز جهان بس��یار توانمند هس��تند. به عنوان 
مثال، ایران 10 س��ال قبل اولین ماه��واره بومی خود را در 
م��دار زمین قرار داد و رئیس جمهور وق��ت ایران اعالم کرد 
این دس��تاورد حاصل رویکرد الهی ایرانیان به علم اس��ت. از 
آن زمان تاکنون ایران چندین ماهواره دیگر را به مدار زمین 
فرس��تاده و ماهواره های دیگری را نیز در دس��ت تولید دارد 
که به زودی در مدار قرار خواهند گرفت. دستیابی به فناوری 
پرت��اب ماهواره ]تولید موش��ک های ماهواره بر بومی[ امکان 
توسعه فناوری موشک های بالستیک بومی را نیز برای ایران 

فراهم کرده است.
مایکل روبین سپس به پیشرفت های ایران در حوزه فناوری 
نانو اش��اره می کند و می نویس��د: دولت ایران سرمایه گذاری 
در حوزه نانو را تش��ویق می کند و رهبر ایران نیز در س��ال 
2015 در هنگام بازدید از یک نمایشگاه فناوری نانو با اشاره 
ب��ه اینکه ای��ران در حوزه نانو جزو هفت کش��ور برتر جهان 
اس��ت، به محققان ایران��ی توصیه کرد که ه��ر روز در فکر 

پیشرفت های بیشتر در این حوزه باشند.
نویس��نده مقاله نشنال اینترس��ت در ادامه به پیشرفت های 
ایران در زمینه طراحی و توسعه هواپیماهای بدون  سرنشین 
می پردازد و خاطرنش��ان می کند: ب��ا اتفاقات اخیر در خلیج 
فارس، س��وریه و عراق، مش��خص ش��د که ایران تا چه حد 
در زمینه هواپیماهای بدون سرنش��ین پیشرفت کرده است. 
ایران اولین پهپاد خود را در 1985 ]1364 شمس��ی[ یعنی 
یک یا دو دهه قبل از سایر کشورهای منطقه، عملیاتی کرد. 
امروز س��پاه پاسداران انقالب اس��المی احتماالً بیش از 10 
مدل پهپاد در اختیار دارد که جدیدترین آنها قادر است هم 
در روز و هم در ش��ب با اس��تفاده از جی پی اس به مدت 12 

ساعت بی وقفه پرواز کند.  تسنیم 

گزارش

امنیتخلیجفارستنهابهواسطهایرانتامینمیشود
عضو کمیس��یون امور داخلی کش��ور و شوراها با تاکید بر اینکه انگلیس و آمریکا 
قادر به تامین امنیت در خلیج فارس نیستند، گفت: حضور خود آمریکا در خلیج 
فارس باعث ناامنی است و کشورهای حوزه خلیج فارس باید به این باور برسند 

که امنیت خلیج فارس تنها به واسطه ایران تامین خواهد شد.
ابوالفضل ابوترابی با اش��اره به تالش آمریکا ب��رای اجرای طرح امنیت دریایی در 

خلیج فارس بیان کرد: تاکنون آمریکا به هر اقدامی که علیه جمهوری اسالمی دست 
زده با شکس��ت روبه رو شده اس��ت. همان طور که حضرت امام فرمودند آمریکا در برابر 

جمهوری اسالمی هیچ غلطی نمی تواند انجام دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: در بحث معامله قرن که آمریکا کلی س��ر و صدا به راه انداخت 
و قرار بود همه کشورها را در بحرین جمع کند در نهایت با شکست روبه رو شد چراکه 

جمهوری اسالمی آن را نمی خواست.  ایسنا 

جزئیاتیکسانسازیحقوقنمایندگان
نماین��ده مردم زنجان از تدوین طرحی برای یکس��ان س��ازی حقوق نمایندگان 
مجل��س خبر داد. علی وقف چی در تیم زمینه اف��زود: زمانی که اختالف حقوق 
نمایندگان با جامعه زیاد باشد، وکالی ملت با طرح ها و لوایح که به آحاد جامعه 
کم��ک می کند مخالفت می کنند ل��ذا با هدف افزایش کارای��ی مجلس و ایجاد 

عدالت در پرداخت ها، طرح یکسان س��ازی پرداخت حقوق نمایندگان مجلس را 
تدوین کردم. نماینده مردم زنجان در مجلس ادامه داد: معتقدم حداکثر سقف حقوق 

و مزایای نمایندگان به جز هزینه های دفتری باید طبق قوانین حقوق و دستمزد مجلس 
باشد و نمایندگان باید از مجلس حقوق دریافت کنند. وی تاکید کرد: عالوه بر این تالش 
داریم تا بر اس��اس این طرح جابجایی نمایندگان از س��ایر مجموعه ها به وزارتخانه هایی 
مث��ل وزارت نف��ت را نیز ممنوع کنی��م. نماینده مردم زنجان گفت: ت��ا امروز 18 نفر از 

نمایندگان مجلس این طرح را امضا کردند.  مهر 

اختیاراتروحانیبیشازرؤسایجمهورپیشیناست
محم��د قمی گف��ت: در حال حاض��ر اختیارات آق��ای روحانی بیش از رؤس��ای 
جمهور پیشین اس��ت هر چند که شرایط فعلی کشور اینگونه می طلبد. نماینده 
اصالح طلب مجلس: اختیارات روحانی بیش از رؤسای جمهور پیشین است. عضو 
فراکسیون امید مجلس درباره اختیارات فراوان روحانی نسبت به رؤسای پیشین 

خود گفت: در قانون اساسی برای هر کسی تکلیفی مشخص شده است. وی افزود: 
این اختیارات برای شرایط عادی کشور است، اما زمانی که مشکالت و مسائل خاصی 

به وجود می آید و نیازمند رفع این دغدغه ها در کشور هستیم، بایستی سازوکار جدیدی 
برای برون رفت از مش��کالت تدوین ش��ود تا با اعطای اختیاراتی موق��ت، از این موضوع 
عبور کنیم. وی گفت: رهبر معظم انقالب براس��اس مسئولیت و وظایف شان که به دنبال 
هماهنگی بین س��ران قوا هس��تند و برای رش��د و تعالی کش��ور تالش فراوانی می کنند، 

تشخیص دادند که برخی اختیارات و تدابیر به رئیس قوه مجریه داده شود.  فارس 

»می گویند بیایید درباره موشک مذاکره کنیم، معنای 
حقیقی این حرف این اس��ت که شما باید بُرد و دقت 
موش��ک هایتان را کم کنید تا اگر روزی شما را هدف 
ق��رار دادیم، نتوانی��د جواب بدهید. اما بدیهی اس��ت 
که کس��ی در ایران این حرف را نمی پذیرد؛ بنابراین 

همین سر و صداها ادامه خواهد یافت.
این مس��ئله بحث دی��ن و انقالب نیس��ت، بلکه هیچ 
ایرانی غیرتمند و با ش��عوری حاضر نیس��ت با طرفی 
که می خواهد نقاط قوت کشور را از دست او درآورد، 

معامله کند.
عمق راهبردی سیاس��ی و امنیتی برای هر کش��وری 
مسئله ای حیاتی است، برای ما نیز عمق راهبردی در 
منطقه خیلی مهم است، آنها از این مسئله ناراحتند و 
می خواهند بر سر عمق راهبردی بسیار خوب ایران با 

آنها معامله کنیم؛ آیا کسی می پذیرد؟«
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مخاطب شمایید 

خبر

باور به قدرت موشکی
زمانیکهسیاسیونومسئولیننیزبهقدرتنظامیافتخارمیکنند

روایت نشنال اینترست از پیشرفت های 
نظامی ایران با وجود تحریم های آمریکا

ظریف:
 فشار آمریکا به ایران به دلیل قوت 

و قدرت ایران است نه ضعف
وزیر خارجه کش��ورمان در دیدار اعضای فراکس��یون 
دیپلماس��ی مجلس، گفت: فش��ار آمریکا ب��ه ایران به 

دلیل قوت و قدرت ایران است نه ضعف.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کش��ورمان در دیدار 
اعضای فراکس��یون دیپلماس��ی مجلس اظهارداشت: 
آمریکا نگران شکست خود در صحنه دیپلماسی است. 
ای��ران در صحنه های میدانی منطقه ای و بین المللی 

موفق بوده است.
وی در ادامه افزود: 

فش��ار آمریکا به ای��ران به دلیل ق��وت و قدرت ایران 
است نه ضعف.

در این دیدار رئیس و اعضای فراکس��یون دیپلماس��ی 
مجلس ش��ورای اس��المی ضمن قدردان��ی از زحمات 
مسئول سیاست خارجی کشور اقدام آمریکا در تحریم 
رئیس دیپلماس��ی کش��ور را تقبیح و محکوم کردند.

 مهر


