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   تشييع هاشمي، استعاره سخاوت
روزنامه كيهان س��رمقاله خود را به مراس��م 
باشكوه تش��ييع رئيس فقيد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اختص��اص داده و در مطلبي با 
عنوان» تشييع هاشمي، استعاره سخاوت« نوشت: »رحلت ناگهاني« 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني براي رهبر و ملت ايران سخت بود و مي توان 
گفت در دو دهه گذشته مرگ هيچ شخصيتي به اندازه مرگ او براي 
كشور ش��وك آور نبود. پيام بس��يار بلند و پرنكته رهبر معظم انقالب 
اس��المي و مقايس��ه آن با پيام هاي ديگر هم عظمت اين تفاوت را به 

خوبي نشان مي دهد. 
در بخش ديگري از اين يادداش��ت آمده اس��ت: ارتحال ناگهاني آيت اهلل 
هاشمي دو طيف موافقان و منتقدان هاشمي رفسنجاني را به شدت متأثر 
كرد كما اينكه در خطوط رسانه هاي غربي و عربي وابسته به غرب مي توان 

نفرت آنان از هاشمي رفسنجاني را ديد.
در تش��ييع جنازه آيت اهلل هاش��مي در تهران همه نخب��گان منتقد و 
بخش عمده توده هايي كه در عملكرد اقتصادي او اش��كال مي ديدند 
آمده بودند، طيف هاي بس��يجي، هيئتي و مردم محروم غلبه داشتند 
و اين نشان مي دهد هم رشته پيوند آيت اهلل با اين بخش از مردم و هم 
محبت گرم اين مردم تا آخرين روز حيات آقاي هاش��مي رفسنجاني 

برقرار بوده است. 
در راهپيمايي بزرگ پش��ت جنازه اين شخصيت كه به تعبير رهبر معظم 
انق��الب، »نمونه كم نظيري از نس��ل اول مب��ارزان ضد ستم ش��اهي و از 
رنج دي��دگان در اين راه پرخ��وف و خطر« بود، هم عظم��ت مردي كه بر 
دوش هاي محبت مردم تشييع مي شد، برجسته بود و هم عظمت مردمي 
كه با اشاره رهبري و جمع بندي دقيق رهبري از 59 سال دوستي ايشان با 

مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به صحنه آمدند، آشكار بود. 
    

   توضيح كاخ سفيد درباره هشدار ناوشكن امريكايي
اما در حالي كه روز گذش��ته اخب��ار مختلفي از 
ش��ليك ناو هاي امريكايي به س��مت شناورهاي 
ايران در خليج فارس منتش��ر شد، روزنامه ايران 
اقدام به انتش��ار پاسخ س��خنگوي كاخ س��فيد به اين خبر كرده و در اين 
خصوص نوش��ته است: سخنگوي كاخ سفيد ش��ليك گلوله يك ناوشكن 
امريكايي به سمت قايق هاي ايراني در آب هاي خليج فارس را تأييد كرد و 
گفت: ناوشكن امريكا براي هشدار به قايق هاي تندرو ايراني به سمت آنها 

گلوله شليك كرده است. 
جاش ارنست افزود: چهار قايق تندرو ايراني به ناوشكن امريكا نزديك شده 
بودند. واشنگتن نمي داند كه نيت اين قايق ها چه بوده اما اين اقدام قابل 

پذيرش نيست. 
چنين اقداماتي به طور قطع نگران كننده هس��تند و بدون شك مي تواند 
خطر افزايش تنش در شرايطي كه ما معتقديم بايد به دنبال راه هايي براي 

كاهش تنش باشيم را افزايش دهد. 
    

   دستور جمع آوري كتاب هاي داراي نام خليج فارس
روزنامه آرمان در س��تون اخبار ويژه خود به اقدام 
خصمانه امارات متحده عرب��ي در خصوص خليج 
فارس اشاره كرده و نوشته است: شنيده شد امارات 
متحده عربي در اقدامي مذبوحانه دستور جمع آوري كتاب درسي جديدي 

را داده كه حاوي نقشه اي با نام خليج فارس است. 
ايسنا نوشت: وزارت آموزش و پرورش امارات متحده عربي ادعا كرد پس 
از دريافت شكايت هايي درباره استفاده از نام»خليج فارس« در كتاب هاي 
درسي، اقدام به جمع آوري اين كتاب ها كرده است.  اين وزارتخانه اعالم 
كرده است كه انتش��ار كتاب هاي جديد كالس چهارم كه حاوي نقشه اي 
با نام خليج فارس است به طور آزمايشي اجرا شده است و آنچه را كه يك 

اشتباه خوانده، رفع خواهد شد.

گزارش ه�ا از وين مح�ل برگزاري كميس�يون 
مش�ترك برجام حكايت از اين دارد كه ايران از 
شكايت خود در خصوص موضوع وضع تحريم هاي 
ISAعقب نشيني كرده است؛ موضوعي كه به نظر 
مي رسد با هدف جلوگيري از ورود ايران به دور 
باطل رس�يدگي به ش�كايات اتخاذ شده است. 
درس��ت پس از تمديد قانون ISA توس��ط اياالت 
متحده بود كه مقامات مختلف كشورمان به صراحت 
از نقض برجام توس��ط اياالت متحده امريكا سخن 
به ميان آوردند. جنجال ه��ا در خصوص اين اقدام 
خالف توس��ط اياالت متحده تا آنجا پيش رفت كه 
رئيس جمهور طي دس��توري ب��ه وزارت خارجه از 
محمدجواد ظريف خواست اين نقض آشكار برجام 
توس��ط امريكا را پيگيري حقوقي كند. نتيجه اين 
دس��تور آن شد كه 26 آذرماه امس��ال محمدجواد 
ظريف نامه اي به موگريني مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا و هماهنگ كننده كميسيون مشترك 
برجام نوش��ت و خواستار تش��كيل اين كميسيون 

درخصوص رسيدگي به شكايت ايران شد. 
حال در كمتر از يك ماه از ارسال اين نامه، كميسيون 
مشترك برجام با حضور عراقچي و هلگا اشميت در 
وين تشكيل شد و اين كميسيون بدون دستيابي به 
نتيجه اي خاص كه تصريح كننده حقوق ايران باشد، 
پايان يافت. تنها دستاورد اين كميسيون يك بيانيه 
مشترك بود كه در آن بدون محكوم كردن امريكا در 
خصوص اقدام يك سويه براي نقض برجام از طريق 
تمديد قانون ISA، فقط گفته ش��ده بود »تمديد 
قانون تحريم هاي ايران به هيچ عن��وان تأثيري بر 
فرايند رفع تحريم هايي كه ايران طبق برجام از آنها 
بهره مند مي شود نداشته و به هيچ روي محدوديتي 
براي ش��ركت ها از حيث انجام م��راودات بازرگاني 
با ايران ايج��اد نخواهد ك��رد«؛ موضوعي كه عماًل 
نش��ان دهنده پذيرفته شدن رس��مي تحريم هاي 
ISA از س��وي طرف ه��اي مذاكره و عم��اًل ادعاي 
»عدم وضع تحريم هاي تازه« توسط كشورهاي 5+1 

زير پا گذاشته شد. 
   تأكيد رويترز بر پذيرش ISA توسط ايران

در همين حال خبرگزاري انگليسي رويترز در پايان 
نشست مشترك برجام گزارشي را منتشر كرد كه 
نش��ان مي داد ايراني ها نه تنه��ا از مواضع خود در 
خصوص تحريم هاي ISA عقب نش��يني كرده اند 

بلكه تالش مي كنند اين تحريم ها را بپذيرند. 
ب��ر اي��ن اس��اس خبرگ��زاري رويت��رز به نق��ل از 
ديپلمات هاي ايراني و روسي مدعي شد ايران براي 
جلوگيري از اخالل در برجام از پافش��اري بر س��ر 
شكايتش در خصوص اقدام امريكا در تمديد »قانون 

تحريم هاي ايران« خودداري ورزيده است. 
اين خبرگزاري انگليس��ي براي اثبات اين مدعا به 
اظهارات سيدعباس عراقچي در جمع خبرنگاران 
اس��تناد كرده كه گفته ايران قصد ن��دارد موضوع 
مربوط به تمديد اين قانون ضدايراني )ايس��ا( را به 

كميسيون حل اختالف برجام ارجاع دهد. 
در همين رابط��ه »والديمير وارونك��وف« نماينده 
روسيه در سازمان هاي بين المللي واقع در وين نيز 
گفت: قانون ISA، قانون مطلوبي نبود اما كار از كار 

گذشته است. 
   داليل عقب نشيني ايران

اما واكاوي علت عقب نشيني ايران از شكايت خود 
در موضوع تحريم هاي ISAنش��ان مي دهد وجود 
ساز و كاري ناقص و يك طرفه در موضوع رسيدگي 
به ش��كايات از نقض برج��ام، علت عقب نش��يني 
ديپلمات هاي ايراني از اين موضع بوده است چراكه 
بر اساس آنچه در برجام ذكر شده، چنانچه ايران از 
هر يك از طرفين به دليل نقض برجام شكايت كند، 
در نهايت اين متشاكي اس��ت كه از طريق مجاري 
مصرح در برجام مي تواند رأي پرونده را به نفع خود 
برگرداند و اجراي برجام را نيز متوقف كند؛ موضوعي 
كه نه تنها ايران را از رس��يدن به حق خود محروم 
مي كند  بلكه اين امكان را دارد كه س��اير حقوق به 

دست آمده از برجام را نيز از وي سلب كند. 

   نگاهي به روند رسيدگي به شكايات
در برجام

بر اين اس��اس، احتمال ايجاد اختالف ميان ايران 
و 1+5 در ط��ول اج��راي برجام، به ح��دي باال بود 
كه يك ضميمه به طور كامل و بخش هايي از متن 
اصلي برجام به موضوع نحوه حل وفصل اختالفات 
اختصاص داده ش��ده اس��ت؛ بندهايي كه به گفته 
مذاكره كنندگان كشورمان، زمان زيادي را به خود 
اختصاص داد. در مجموع مي ت��وان گفت برجام و 
پيوس��ت هاي آن چهار مرجع را به عنوان نهادهاي 
حل كننده اختالفات تعيين كرده ك��ه اين نهادها 
زيرنظر مرجعي به نام كميس��يون مش��ترك و به 
نحوي كه در ادامه تش��ريح خواهد ش��د، فعاليت 
مي كنن��د. كميس��يون مش��ترك، كارگ��روه حل 
اختالف رف��ع تحريم ه��ا، هيئت وزي��ران طرفين 
برجام و ش��وراي امنيت نهادهايي هستند كه براي 
حل و فصل اختالف��ات تعيين ش��ده اند، بنابراين 
تشكيل كميس��يون مشترك نخس��تين مرحله از 
پيگيري هاي حقوقي ايران در خصوص موضوع نقض 

برجام خواهد بود. 
اين كميسيون از نمايندگان 1+5 و نمايندگان ايران 
و اتحاديه اروپا تشكيل شده است. نماينده اتحاديه 
اروپا دبير كميس��يون بوده و برخي ام��ور اجرايي 
را بر عهده خواهد داش��ت. با توجه به بررسي متن 
برجام و پيوس��ت هاي آن، مجموعاً مي توان چهار 
نقش و كاركرد مختلف براي اين كميسيون تعريف 
كرد. داوري اختالفات، نظارت استصوابي بر برخي 
اقدامات مربوط به ايران، نظارت اطالعي و در نهايت 
برخي حمايت ها از ايران، چهار كاركرد متنوع اين 

مرجع است. 
اما در بنده��اي 36 و 37 برج��ام درخصوص نقش 
كميسيون در داوري اختالفات آمده است: »چنانچه 
ايران معتقد باش��د كه هر يك يا تمامي گروه 5+1 
تعهدات خود را رعايت ننموده ان��د، ايران مي تواند 
موضوع را ب��ه منظ��ور حل وفصل به كميس��يون 
مش��ترك ارجاع نمايد، به همي��ن ترتيب چنانچه 
هر يك از اعضاي گروه 1+5 معتقد باش��د كه ايران 
تعهدات خود را رعايت نكرده است، مي تواند اقدام 

مشابه را به عمل آورد. اين كميسيون 15 روز زمان 
خواهد داشت تا موضوع را فيصله دهد، مگر اينكه 

اين زمان با اجماع تمديد شود.«
حال نكته اصلي اينجاس��ت كه كميس��يون براي 
بررسي شكايت ايران در حالي شكل خواهد گرفت 
كه دولت متهم به نقض، در آستانه تغيير قرار دارد 
و بعيد به نظر مي رس��د كه وزير خارجه اش بتواند 
تغييري در ش��رايط ايجاد كند، كم��ا اينكه تغيير 
ش��رايط نيز بعيد به نظر مي رس��د كه اگ��ر امريكا 
تصميم بر اين موضوع داش��ت، اوباما با وتوي خود 

مانع از تمديد تحريم ها مي شد. 
از اين رو باي��د گفت كه بعيد اس��ت ديپلمات هاي 
دولت يازدهم، بتوانند دس��تاوردي ملموس از اين 

نشست داشته باشند. 
   ادامه پيگي�ري در هيئت وزي�ران برجام

 و شوراي امنيت
حال اگر پس از نظر كميسيون كه در آن نظر ايران 
تأمين نشده باشد، كش��ورمان اين حق را دارد كه 
موضوع را به وزيران امور خارجه ارجاع دهد، وزيران 
15 روز وقت خواهند داش��ت تا موض��وع را فيصله 

دهند، مگر اينكه اين زمان با اجماع تمديد شود. 
اين اتفاق در حالي خواه��د افتاد كه هنوز ديدگاه و 
واكنش رسمي مثبتي از سوي دولت جديد امريكا 
در خصوص برجام در دست نيست و تنها مستندات، 
همان گفته هاي تند و تيز ترام��پ در ايام مبارزات 

انتخاباتي است كه مي خواست برجام را پاره كند. 
پس از بررس��ي موضوع در س��طح وزي��ران، ايران 
مي تواند درخواس��ت كند كه موضوع توس��ط يك 
هيئت مشورتي كه متشكل از سه عضو خواهد بود 
)دو نفر از جانب دو طرف درگير و يك نفر مستقل( 

بررسي شود. 
هيئت مش��ورتي بايد نظريه غير ال��زام آوري را در 
خصوص موضوع پايبندي ظرف 15 روز ارائه كند. 
چنانچه متعاقب اين فرآيند 30 روزه موضوع فيصله 
نيابد، كميسيون مشترك در كمتر از پنج روز نظريه 
هيئت مش��ورتي را با هدف فيصله موضوع بررسي 
خواهد كرد. چنانچه موضوع كماكان به نحو مورد 
رضايت طرف شاكي فيصله نيافته باشد و چنانچه 
طرف ش��اكي معتقد باش��د كه موض��وع، مصداق 
»عدم پايبندي اساسي« است، آنگاه مي تواند موضوع 
فيصله نيافته را به عنوان مبناي توقف كلي يا جزئي 
اجراي تعهداتش وفق برجام قلمداد و به ش��وراي 
امنيت سازمان ملل متحد ابالغ كند كه معتقد است 
موضوع مصداق »عدم پايبندي اساس��ي« به شمار 
مي آيد. اينجا دقيقاً همان نقطه اي است كه مي تواند 
پيگيري هاي حقوقي اي��ران را متوقف كند چراكه 
شوراي امنيت به واس��طه حق وتويي كه در اختيار 
امريكا به عنوان متش��اكي اس��ت، مي تواند مسير 
پرونده را به سمت و سويي ببرد كه دستاوردي خاص 
به دنبال نداشته باشد و اين همان دور باطلي است 

كه منتقدان برجام بارها از آن سخن گفته اند.

عقب نشينی ايران از شكايت عليه امريكا ادعا يا واقعيت؟

قربانيدورباطلبرجامشدهایم

آيت اهلل مكارم شيرازي: 

هنوزخبريازنقطهپایانيرسيدگي
به»حقوقهاينجومي«نيست

مرجع تقليد شيعيان يكي از مشكالت جامعه را پراكنده كاري نهادها 
برشمرد و عنوان كرد كه در مسئله حقوق هاي نجومي دستگاه قضايي، 
اطالعاتي و دولت هركدام جداگانه در حال پيگيري هستند، درحالي كه 
مردم منتظرند اين موضوع به نقطه پاياني برسد اما هنوز خبري نيست. 
به گزارش تسنيم، آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي در جلسه درس خارج 
فقه خود يكي از مشكالت جامعه را پراكنده كاري نهادها برشمرد و 
اظهار داشت: در مسئله حقوق هاي نجومي دستگاه قضايي، اطالعات 
و دولت هر كدام جداگانه در حال پيگيري هستند، درحالي كه مردم 
منتظرند اين موضوع به نقطه پاياني برس��د اما هنوز خبري نيست. 
مرجع تقليد شيعيان افزود: دستگاه قضايي مي گويد »هنوز پرونده اي 
از حقوق هاي نجومي براي ما نرسيده«، اين پراكنده كاري است كه 
به جايي نمي رسد، الزم است نمايندگان نهادها در جلسه اي موضوع 

را پيگيري كنند. 
استاد برجسته حوزه علميه با اشاره به اينكه مسئله سوءاستفاده هاي كالن 
موضوعي است كه بايد با مشاركت و همراهي همه دستگاه ها انجام شود و 
اگر بنا بر انجام محاكمه است انجام دهند، مسئله قاچاق، مواد مخدر، فضاي 

مجازي و... همه به دليل پراكنده كاري روي زمين مانده است. 
------------------------------------------------------

بازداشتسرپل
گروهكتروریستيرجوي

يكي از سرگروه هاي اصلي گروهك تروريستي رجوي بازداشت شد. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، يكي از سرشبكه هاي اصلي منافقين، 
با تالش دستگاه هاي امنيتي كش��ور در اصفهان بازداشت شد. وي قبل از 
ورود به كشور در تور اطالعاتي و شناسايي دستگاه هاي امنيتي كشور قرار 
گرفته بود. برپايه اين گزارش اين فرد با هدف ايجاد تشنج و اغتشاش در 
جريان تشييع پيكر آيت اهلل هاشمي وارد كشور شده بود كه در اصفهان به 
دام افتاد. از اين منافق نفوذي، ويدئو هاي زيادي كه براي ارسال به شبكه 
ماهواره اي وابسته به گروه تروريس��تي منافقين آماده شده بود، به دست 

آمده است. 
------------------------------------------------------

سرلشكر فيروزآبادي: 
سيرتحوالتدرسوریه

بهنفعبشاراسدپيشميرود
مشاور فرمانده معظم كل قوا با بيان اينكه بايد پيروزي حلب را مانند 
فتح خرمش�هر فرض كنيم و از آن خرس�ند باش�يم، اظه�ار كرد كه 
الحمدهلل با پيروزي حلب اتفاقات خوبي در كشور سوريه رخ داده است. 
به گزارش ميزان، سرلشكر سيدحسن فيروز آبادي مشاور فرمانده كل قوا 
و رئيس سابق ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه بايد پيروزي حلب را 
مانند فتح خرمشهر فرض كنيم و از آن خرسند باشيم، اظهار كرد: الحمدهلل 

با پيروزي حلب اتفاقات خوبي در كشور سوريه رخ داده است. 
مشاور فرمانده كل قوا خاطرنشان كرد: ديگر سير تحوالت در سوريه به 
سمت و نفع بشار اسد و ملت سوريه پيش مي رود. سرلشكر فيروزآبادي 
در پايان اظهار كرد: ان ش��اءاهلل به تدريج تروريس��ت ها در سوريه دفع 

خواهند شد.

رئيس كميته دفاعي مجلس نهم     دفاعی    
عنوان ك�رد كه ني�روي دريايي 
سپاه با تجربه اي كه از دستگيري نظاميان انگليسي داشت،  
در زمانی ديگ�ر 10 تفنگدار نظامي امريكاي�ي را بازجويي و 
فيلم ه�ا و تصاوي�ر متع�ددي را از آنه�ا ضبط و ثب�ت كرد. 
به گزارش ميزان، اسماعيل كوثري رئيس اسبق اداره امنيت ستاد 
كل نيروهاي مسلح، با اشاره به روز 22 دي سالروز دستگيري 10 
تفنگدار نظامي امريكايي در خليج فارس اظهار كرد: دس��تگيري 
و رهاس��ازي 10 تفنگدار امريكايي در جزيره فارسي كه جزئي از 
آب هاي سرزميني ايران محسوب مي شود، »آمادگي، سرعت باال 

و اقتدار نيروي دريايي سپاه« را نشان داد. وي افزود: نيروي دريايي 
س��پاه با تجربه اي كه از دس��تگيري نظاميان انگليسي در خليج 
فارس از گذشته داش��ت، اين بار در كوتاه ترين زمان ممكن 10 
تفنگدار نظامي امريكايي را بازجويي و فيلم ها و تصاوير متعددي 

را از آنها ضبط و ثبت كرد. 
رئيس اسبق اداره امنيت س��تاد كل نيروهاي مسلح افزود: نيروي 

دريايي سپاه به دليل آنكه مي دانست دستگاه ديپلماسي كشور در 
اين ماجرا ممكن است اقتدار كافي را از خود نشان ندهد، شروع به 
بازجويي نظاميان امريكايي دستگير شده كرد. كوثري با بيان اينكه 
در همان ساعت هاي اوليه دستگيري، نيروي دريايي سپاه اطالعات 
الزم را از نحوه مأموريت هاي نظاميان امريكايي به دست آورد، اظهار 
كرد: هنوز هم اطالعاتي وجود دارد كه نيروي دريايي سپاه آنها را 

منتشر نكرده و عدم انتشار آنها بدين معني است كه ما همچنان در 
حال اس��تفاده از اين اطالعات هس��تيم. وي در ادامه با بيان اينكه 
امريكايي ها آنقدر ك��ه بلوف مي زنند، در عمل جرئت و جس��ارت 
اقدام را ندارند، اف��زود: امريكايي ها مي دانند اگر دس��ت از پا خطا 
كنند آن كس كه متضرر مي شود، خودشان هستند. كوثري با بيان 
اينكه اقتدار نيروي دريايي امريكا در خليج فارس نسبت به گذشته 
بسيار كمتر شده است، عنوان كرد: امروز حضور ناوچه ها و ناوهاي 
امريكايي در آب هاي خليج فارس و درياي عمان نسبت به دو دهه 
پيش با كاهش چشمگيري روبه رو است و اين كاهش نشان دهنده 

اين است كه آنها به قدرت دريايي ايران واقف هستند.

كوثري: 

کاهش حضور امریکا در خلیج فارس از افزایش قدرت دریایی ایران است

توان موش�كي اي�ران همواره ب�ه عن�وان يك�ي از مهم ترين 
بازوه�اي دفاعي ايران در س�طح منطقه ش�ناخته مي ش�ود 
از موش�ك باران هاي  و عم�اًل تجرب�ه اي بس�يار مه�م 
دول�ت بعث�ي در زم�ان جن�گ تحميلي ش�ناخته مي ش�ود. 
در حقيق�ت اي�ران ب�ا درس گرفت�ن از موش�ك باران هاي 
صدام نه تنها به توس�عه توان موش�كي خود پرداخت بلكه 
از اواخر دهه 70 شمس�ي با توس�عه ناوگان موشكي خود و 
توس�عه موش�ك هاي برد بلند قدرت بازدارندگ�ی خود را 
افزايش داد، از همي�ن رو يكي از مهم ترين م�واردي كه در 
دس�تور كار امريكايي ها ق�رار دارد، اس�تفاده از اهرم هاي 
موجود براي تحديد توان موش�كي ايران اس�ت، به گونه اي 
كه از آغاز بحث هسته اي امريكايي ها برنامه موشكي ايران 
را جزئي مه�م از برنام�ه درازمدت خود جهت خلع س�الح 
اي�ران قرار دادن�د، از همين رو ب�ود ك�ه امريكايي ها موفق 
ش�دن در چند قطعنامه شوراي امنيت س�ازمان ملل متحد 
برنامه موش�كي ايران را تحريم كنند و حتي در متن برجام 
نيز اين تحريم ه�ا براي مدت پنج س�ال باقي مانده اس�ت. 
تحريم به تنهايي نمي تواند برنامه موشكي ايران را متوقف كند، دليل 
آن هم اين است كه برنامه موشكي ايران برنامه   اي خودكفاست كه 
هيچ گونه نيازي به توانمندي هاي خارجي ندارد و تمام آن به صورت 
مستقيم از داخل ايران تأمين مي شود. از همين رو تحريم ها تاكنون 
نتوانسته است كوچك ترين تأثيري بر پيشرفت برنامه اتمي ايران 
داشته باشد، با اين حال غربي ها تالش مي كنند ايران را به گونه اي 
تحت فشار قرار دهند تا كوچك ترين تحركي در برنامه هسته اي از 
آن سلب شود، از اين رو طرحي را به همراه برخي كشورهاي عربي 
مبني بر ايجاد يك سپر دفاع موشكي منطقه اي ايجاد كرده اند. در 
حقيقت اين سپر دفاعي قرار است با پول كشورهاي عربي تجهيز 
ش��ود و براي مقابله با ايران و حفاظت از رژيم صهيونيستي تجهيز 
شود. با توجه به اينكه ايران هيچ تمايلي براي كنار گذاشتن برنامه 
موشكي خود ندارد، طبيعي به نظر مي رسد در دولت آينده امريكا 

اين مسئله به صورت جدي مدنظر قرار بگيرد. 
   سپري به قدمت بوش

مقابله با توان موشكي ايران از زمان دولت جرج بوش در سال 2003 
و اطالق محور شرارت به نظام جمهوري اسالمي ايران اوج گرفت و 

همزمان با اشغال عراق و افغانستان مقابله با تهديد موشك هاي ايران 
در دستور كار مقامات امريكايي قرار گرفت و برنامه هايي به مرحله 
اجرا در آمد. جرج بوش طرحي سه مرحله اي را براي مسلح كردن 
كشورهاي حاش��يه خليج فارس براي مقابله با توان موشكي ايران 
آغاز كرد كه شامل تالش براي فروش س��امانه هاي دفاع موشكي، 
گسترش توان دفاعي ناوهاي امريكايي مس��تقر در خليج فارس و 
همچنين ايجاد سامانه دفاع مشترك در رژيم صهيونيستي و يكي از 
كشورهاي عربي بود.  اين مباحث براي اولين  بار در سخنراني ژنرال 
ديويد پترائوس فرمانده نيروهاي مركزي امريكا مطرح شد. پترائوس 
اعالم كرد سامانه اي شامل دو كشتي گشت زني با تجهيزات ويژه در 
خليج فارس و همچنين دو سامانه دفاع موشكي در كشورهاي قطر، 
امارات، بحرين و كويت مستقر خواهند شد، پس از اعالم اين موضوع 
بود كه دولت امريكا دو كشتي مجهز به سامانه دفاع موشكي ايجيس 

را به منطقه خليج فارس اعزام كرد. 
صرف نظر از بحث هاي مرتبط با توان دفاع موش��كي ايران مناقشه 
هسته اي نيز بر تالش امريكايي ها در تجهيز كشورهاي عربي به يك 
سامانه دفاع موشكي مؤثر بوده است. در سند راهبردي دفاعي امريكا 
كه در سال 2012 منتشر شده است بر همكاري با كشورهاي حوزه 

خليج فارس به منظور جلوگيري از توسعه توانمندي هاي هسته اي 
ايران تأكيد شده است. 

به اين ترتيب سپردفاعي موشكي امريكا در خليج  فارس مي تواند به 
عنوان بخشي از يك طرح جهاني براي مقابله با تهديدهاي بالقوه از 

سوي كشورهاي مخالف قدرت اين كشور تلقي شود. 
رئيس اسبق سازمان دفاع موش��كي وزارت دفاع اياالت متحده در 
همين رابطه ادعا كرده كه تهديدهايي ناشي از موشك هاي دشمن 
عليه امريكا در حال رشد است و به زودي 20 كشور به توانمندي هاي 
موشكي دس��ت خواهند يافت كه ش��امل رژيم هايي هستند كه با 

تروريست ها در ارتباط هستند. 
كاندوليزا رايس وزير امور خارجه اسبق امريكا نيز اينگونه استدالل 
كرده كه كره ش��مالي و ايران تهديدي جدي ب��راي اروپا و امريكا 
محسوب مي شوند. اين دو كشور تهديدكننده و غيرقابل پيش بيني 
هستند و اين در حالي است كه س��ازمان اطالعات امريكا در سال 
2007 بر اين نكته تأكيد كرده كه ايران توس��عه ه��ر گونه برنامه 
تس��ليحاتي در حوزه هس��ته اي را در س��ال 2003 متوقف كرده 
اس��ت. امريكايي ها معتقدند تا زماني كه اثب��ات مقاصد صلح آميز 
برنامه غني سازي ايران مورد شك است بايد برنامه سپر دفاع موشكي 

نيز ادامه يابد چراكه يكي از داليل خروج امريكا از پيمان موشك هاي 
ضد بالستيك در سال 2002 توسعه قابليت موشك هاي بالستيك در 
برابر تهديد ايران است، به اين ترتيب مي توان دريافت كه در شرايط 
فعلي امريكا با استفاده از ايران  هراسي در منطقه و به بهانه يك توافق 
هسته اي درصدد ايجاد يك سپر دفاع موشكي در سطح منطقه با 

استفاده از پول و پايگاه كشورهاي عربي است. 
سپر دفاع موشكي امريكا در منطقه از مدت ها پيش به صورت فني 
بنيان گذاشته شده بود و زمان جنگ اول خليج فارس چندين واحد 
آتش بار پاتريد در فرودگاه ها و پايگاه هاي امريكايي مستقر بودند تا 
با هرگونه موشك بالس��تيكي به خصوص از سوي رژيم بعث عراق 
مقابله كنند، با اين حال پس از س��ال 2003 و حضور جدي امريكا 
در منطقه و همچنين اوج گيري مقابله با برنامه موش��كي امريكا، 
تأسيساتي در سطح منطقه به منظور مقابله احتمالي با واكنش دفاع 

موشكي ايران ايجاد شد. 
عالوه بر اين امريكايي ها از اين سيس��تم مي توانند براي تحت نظر 
ق��رار دادن مناط��ق جنوبي روس��يه اس��تفاده كنن��د. در مقابل 
رژيم صهيونيستي نيز از پوشش دفاعي اين سيستم برخوردار شده 
و عماًل مي تواند از اطالعات آن به خوبي استفاده كند، گرچه تمام 
تحركات اسرائيلي ها با استقرار اين سيستم در مقابل امريكايي ها 

قرار مي گيرد. 
   سپري براي مقابله با ايران و با پول اعراب

جان كري در نامه خداحافظي خود درخصوص عملكرد سياست 
خارجي خود بر اين نكته تأكيد كرده است كه بايد برنامه موشكي 
ايران زير فش��ار قرار گيرد و از هم اكنون س��ناتورهاي امريكايي 
برنامه هاي گوناگوني براي تحريم برنامه موشكي ايران طرح ريزي 
كرده اند. با اين حال به نظر مي رسد مهم ترين طرح در دست اجراي 
امريكا براي تضعيف توان موشكي ايران اين سپر موشكي مشترك 

با كشورهاي حاشيه خليج فارس باشد. 
ولي آنچه از هم اكنون نهايي و مس��جل اس��ت اي��ن نكته كه اين 
مس��ئله چيزي جز فراهم آوردن ش��غل براي امريكايي ها به بهانه 
ايران هراسي است. بسيار بعيد است كه امريكايي ها كنترل چنين 
سيستمي را به اعراب بسپارند و احتماالً خود امريكايي ها هدايت آن 
را در دس��ت خواهند گرفت. امريكايي ها قرار است با پول اعراب از 

رژيم صهيونيستي محافظت كنند.

سپر دفاع موشکي عربي راهبرد جدید امریکا براي مقابله با ایران
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