
سرمقاله

پرسمان
»صبح بدون تحریم« 
2چگونه به»دیوانگی« ختم شد؟

سرمقاله

حال و روزشان خراب است
1

گزارش 
هم حزبی های نخست وزیر انگلیس ویژه

خواستار استعفایش شدند

9ترزا در 8 قدمی برکناری

خط کش
دستورالعملی که ۱۲میلیارد دالر 
5قاچاق را بالتکلیف گذاشت

صفحه 3

صفحه 8

12Vol.17  No.4610  MON.Nov 13.2017 صفحه  قيمت: 1000 توماند          و شنبه 22 آبان 1396  24 صفر 1439  سال هفد        هم  شماره 4610 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

رئیس مرکز مطالعات راهبرد ارتش:

امروز با چهره ای جدید
از تهدیدات روبه رو هستیم 

2

رئیس سازمان انرژی اتمی:

اگر برجام به هم بخورد
 ما آنها را حیرت زده خواهیم کرد

7

صفحه 2

حال و روزشان خراب است

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

صحن��ه بین المل��ل دورانی ب��س بحرانی و ابه��ام برانگیز را 
تجربه می کند به گونه ای که برخی ناظران سیاسی استمرار این 
وضعیت را منتهی به جنگ جهانی سوم و برخی نیز آغازگر نظم 
نوین جهانی می دانند. در میان این تحوالت یک نکته قابل توجه 
است و آن زنجیره اقدامات صورت گرفته علیه جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت به گونه ای که ائتالف عرب��ی، عبری و غربی از هیچ 
فضاسازی رس��انه ای برای معرفی ایران به عنوان عامل بی ثباتی 

منطقه و جهان فروگذار نیستند.
مح��ور ای��ن فضاس��ازی ها در چند حوزه مش��خص صورت 
می گیرد. بخش��ی از آن شامل ادعای تهدید بدون توان موشکی 
و دفاعی جمهوری اس��المی ایران است که سعی دارند تا چنان 
القا سازند که ایران مخل امنیت منطقه است چنانکه در اقدامی 
فریبکاران��ه توان دفاعی یمن را که س��عودی را به س��توه آورده 
به ایران نس��بت می دهن��د حال آنکه جهانی��ان اذعان دارند که 
ایس��تادگی یمنی ه��ا برگرفته از روحیه مب��ارزه و مقاومت ملت 
یمن اس��ت چنانکه سعودی در هیچ جنگی علیه آنها به پیروزی 
نرسیده است و حتی پس از دو سال و نیم کشتار و جنایت توان 

مقابله با آنها را ندارد چه با توان موشکی چه بی توان موشکی.
جالب توجه آنکه سران اروپا همچون مقامات آلمان، انگلیس، 
فرانس��ه در کن��ار آمریکایی ها در کنار ادع��ای حمایت از برجام 
نگرانی از توان دفاعی ایران را مطرح می س��ازند چنانکه ماکرون 
رئیس جمهور فرانس��ه خواس��تار برجام جدید درباره موشکهای 
ایران شده است. بخش دیگر جوسازی درباره عملکردها و جایگاه 
منطقه ای ایران اس��ت. ائتالف مذکور ادعا دارد که هر بحرانی در 
منطقه نتیجه رفتارهای جمهوری اس��المی ایران اس��ت چنانکه 
حتی کودتای سعودی در لبنان و ربایش نخست وزیر این کشور 

توسط این رژیم را به عملکرد منطقه ای ایران نسبت داده اند. 
مجموع این رفتارها در حالی صورت می گیرد که بررسی ریشه ای 

تحوالت ائتالف مذکور نکات قابل توجهی را آشکار می سازد.
آمری��کا در حال��ی در صف اول این جوس��ازی ها اس��ت که 
وضعیت داخلی و خارجی ساختار حاکم بر این کشور قابل توجه 
اس��ت. در عرصه داخلی اختالفات ش��دیدی می��ان جریان های 
سیاس��ی در قالب تقابل میان موافق��ان و مخالفان ترامپ وجود 
دارد در حال��ی ک��ه تظاهرات مردمی علیه س��اختار حاکم ادامه 
دارد جالب توجه آنکه موفقیت جهانی آمریکا نیز بس��یار متزلزل 
است چنانکه س��فر ترامپ به شرق آسیا به رغم امضای توافقات 
اقتصادی با تظاهرات گسترده ضدآمریکایی همراه بود که نشان 
می ده��د آمریکا حتی در جمع متح��دان خود نظیر کره جنوبی، 

ژاپن، فیلیپین و ویتنام نیز جایگاهی ندارد. 
در انگلیس بحران این کشور برای خروج آن از اتحادیه اروپا 
در حالی ادامه دارد که در داخل نیز دولت با چالش مش��روعیت 
مواجه اس��ت ب��ه گونه ای که از یک س��و اعضای ح��زب حاکم 
محافظه کار خواس��تار برکناری ترزا می از سمت نخست وزیری 
شده اند و سایر جریان های سیاس��ی نیز برکناری جانسون وزیر 

خارجه انگلیس را درخواست کرده اند.
در فرانس��ه ماکرون که این روزها راهی غرب آسیا شده و از 
امارات و عربستان دیدار داشته شرایط مطلوبی در داخل ندارد و 
ناتوانی آن در حل بحران اقتصادی می رود تا سرنوشت سارکوزی 

و اوالند برای ماکرون دور از انتظار نباشد.
 در آلم��ان نیز خانم صدر اعظم در تحقق ائتالف تش��کیل 
دولت ناتوان بوده و احزاب س��بز و لیبرال دموکرات همچنان از 
هم��کاری با او خودداری می کنند. البته بحران های پناه جویان و 
ناتوانی مرکل در اجرای سیاس��ت خارجی در اروپا را نیز باید به 

بحران های این کشور افزود. 
در حوزه منطقه ای رژیم سعودی که پرچمدار جوسازی علیه 
جمهوری اسالمی است نیز تحوالت قابل توجهی مشاهده می شود. 
حاکمیت سعودی در داخل در حال سرنگونی و حذف شاهزادگان 
و مخالفان اهداف جاه طلبانه خاندان س��لمان اس��ت چنانکه طی 
روزهای اخیر بن س��لمان ولیعهد س��عودی برای رسیدن به تاج و 
تخت صدها شاهزاده را بازداشت و دارایی های آنها را مصادره کرده 
است در حالی که همزمان با حرکت در مسیر غرب و صهیونیستها 
سعی در جلب رضایت آنان برای رسیدن به رویای پادشاهی است. 

جالب توجه آنکه س��عودی در یمن شکس��ت های س��نگینی 
خورده در حالی که در منطقه نیز به عنوان حامی و محور تروریسم 
پروری ش��ناخته می شود. بحران س��عودی چنان است که مغایر با 
عرف دیپلماتیک اقدام به ربایش س��عد حریری نخست وزیر لبنان 
کرده که نمودی آشکار از تروریسم دولتی سعودی است که به جرم 

این جنایت ضدبشری باید در مجامع جهانی محاکمه شود.
رژیم صهیونیس��تی به عنوان بعد دیگر جوسازی علیه ایران 
نیز در داخل با بحران سیاس��ی مواجه اس��ت چنانکه سرنگونی 
نتانیاهو نخس��ت وزیر صهیونیستها به جرم فساد مالی و سیاسی 
ق��وت گرفته در حالی که در منطقه نیز به دلیل دس��تاوردهای 

مقاومت و شکست تروریسم حال و روز مناسبی ندارد.
 ب��ا توجه به آنچه از وضعیت درونی این رژیم ها گفته ش��د 
یک نکته در آنها مشهود است و آن بحران های گسترده درونی و 
بیرونی آنها است به گونه ای که می توان گفت که یکی از اهداف 
آنها برای جوس��ازی علیه جمهوری اس��المی را پنهان سازی این 

بحران ها دربرمی گیرد. 
ای��ن اقدامات در حالی صورت می گی��رد که ماکرون و البته 
پس از آن جانس��ون هدف از س��فر به ایران را بررس��ی وضعیت 

موشکی و رفتارهای منطقه ای ایران عنوان کرده اند. 
با توجه به اینکه ایران تاکید دارد که در این عرصه ها مذاکره ای 
صورت نخواهد گرفت این سناریو مطرح است که ائتالف آمریکایی، 
اروپای��ی، عربی و عبری با ایجاد زنجیره ای از بحران های منطقه ای 
بر آن باش��ند تا ایران را در وضعیت بحرانی ق��رار داده تا با خطای 
محاس��باتی وارد عرصه مذاکره با ماکرون و جانسون شود. آنها به 
جهانیان چنان القا می کنند که ریشه تمام بحران های منطقه ایران 
و توان موشکی و منطقه ای و البته جبهه مقاومت منطقه است و با 
مهار آن می توان به ثبات دائمی رسید. آنها با این فشارها در حالی 
اس��تمرار تحریم های ضد ایرانی را توجیه می کنند که همزمان به 
دنبال کشاندن ایران به مذاکرات مربوطه هستند که هدف از آن نیز 
خلع سالح توان دفاعی و گرفتارسازی ایران در مذاکرات منطقه ای 

است که حاصل نهایی آن نیز تامین منافع غرب خواهد بود.
با توجه به بحران های ذکر شده از این بحران سازان و حقایق 
ج��اری در نظام بین الملل باید دانس��ت که آنها عمال حال و روز 
خوبی نداش��ته و  توان اجرای تهدیدات ضدایرانی را ندارند و در 
صورت مقاومت و ایس��تادگی ایران گزینه ای جز تسلیم شدن و 

کنار نهادن زیاده  خواهی های ضد ایرانی را نخواهند داشت.

آیا انقالبی گری شاخصه اصلی جریان سیاسی نوپا است؟

سه گانه ناطق، روحانی  و الریجانی

مروری بر تبعات یک مذاکره بدون دستاورد؛

اولین توهم برد - برد
در مذاکره با امریکا

چند بار بی صداقتی اروپایی ها را تجربه کنیم؟
معاون اول رئیس جمهور: 

تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران در دستور کار وزارت خارجه ایران قرار گرفته است
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ارتش نیجریه سرکوب مسلمانان را تکرار کرد

شهادت عزاداران اربعین حسینی در ابوجا

ام��روز م��روری داریم بر ی��ک توافق تاریخی توافقی که نخس��تین اعتماد به امریکا را در س��ال های نخس��ت 

بایگانی نشود
مائده شیرپور

پی��روزی انقاب اس��امی مردم ب��ه نمایش می گذارد، اولین توافق��ی که با اعتماد به امری��کا صورت گرفت و 
 دس��تاوردهای آن علی رغ��م تص��ور سیاس��تمداران آن زمان هیچ ب��وده و این هیچ بودن را کس��ی نمی تواند 

انکار کند.

سردار ش��هید حس��ن تهرانی  مقدم از 
یک موش��کی گ�زارش  صنایع  اصل��ی  بنیانگ��ذاران 

جمه��وری اس��المی ای��ران و بنیانگذار 
توپخانه و موشکی سپاه در دوران پر افتخار هشت سال دفاع 

مقدس بود.
روز ۲۱ آبان ماه س��الروز شهادت سردار »حسن طهرانی 
مقدم« و یارانش در انفجار پادگان شهید مدرس مالرد بود. 

شهید طهرانی مقدم که بنیانگذار یگان توپخانه و سپس 
یگان موشکی س��پاه پاسداران انقالب اس��المی بود در سال 
۱۳۳۸ در محله سرچشمه تهران دیده به جهان گشود و پس 
از طی دوران کودکی و نوجوانی در س��ال ۱۳۵۶ با قبولی در 

مقطع کاردانی مهندسی صنایع وارد دانشگاه شد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی »طهرانی مقدم« به عضویت این سازمان در 
آمد و تا زمان آغاز جنگ به عنوان مس��ئول اطالعات منطقه 
۳ سپاه شمال انجام وظیفه کرد. با آغاز جنگ تحمیلی و پس 
از عملیات ثامن االئمه، ش��هید طهران��ی مقدم متوجه ضعف 
آتش پش��تیبانی خودی مس��تقر در خطوط مقدم جنگ شد 
و س��رانجام در پاییز ۱۳۶۰ طرح ساماندهی آتش پشتیبانی 
)خمپاره اندازه��ا( را به صورت س��نجیده و م��دون ارائه کرد 
که با تصویب فرمانده وقت کل س��پاه، یگان پشتیبانی آتش 

خمپاره ای سپاه تشکیل شد.
پ��س از تاس��یس یگان پش��تیبانی خمپاره ای س��پاه، با 
س��اماندهی یگان ه��ای توپخانه ای ک��ه در تیپ های مختلف 
س��پاه وجود داش��ت به صورت متمرکز، یگان توپخانه سپاه 
با مسئولیت ش��هید طهرانی مقدم تاسیس شد که این یگان 
زمینه ای برای تاس��یس فرماندهی موشکی س��پاه پاسداران 

انقالب اسالمی شد.
در س��ال ۱۳۶۳ و در زمانی که صدام ب��ه عملیات علیه 
شهرها و مناطق مس��کونی ایران شدت داده بود، فرماندهان 
جنگ نیز به فکر پاس��خ متقابل به این عملیات ها افتادند، اما 
هیچ کش��وری حاضر به فروش موشک به جمهوری اسالمی 
ای��ران نبود، که در نهایت لیبی با ف��روش تعداد محدودی از 
موش��ک های اسکاد به ایران موافقت کرد و آموزش الزم برای 

شلیک این موشک ها نیز توسط دولت سوریه انجام می شد.
در اس��فندماه همان سال اولین موش��ک ایران به سمت 
کرکوک ش��لیک ش��د و در س��ال ۱۳۶۴ نیز دومین موشک 
که به سمت بغداد ش��لیک شده بود، بانک رافدین و سومین 

موشک باشگاه افسران را مورد اصابت قرار داد.
پ��س از ص��دور فرمان تاریخ امام )ره( مبنی بر تش��کیل 
نیروهای س��ه گانه سپاه پاس��داران،   شهید طهرانی مقدم در 
س��ال ۱۳۶۴ به سمت فرماندهی موشکی نیروی هوایی سپاه 

منصوب شد.
یکی از مس��ائلی که ش��هید طهرانی مقدم تالش فراوانی 
برای به ثمر رسیدن آن کرد، تشکیل یگان موشکی حزب اهلل 
لبنان بود. محمد طهرانی مقدم برادر ش��هید حسن طهرانی 
مق��دم ماجرای تش��کیل یگان موش��کی ح��زب اهلل لبنان را 

اینگونه روایت می کند:
»تقریباً در س��ال ۶۶-۶۵ بود. بچه ه��ای حزب اهلل لبنان 
بس��یار دوستدار حاج حس��ن آقا بودند. با کارهایی که ایشان 
انجام داد، حزب اهلل موفق به تجهیز سالح هایی شد که هرگاه 
صهیونیست ها شرارتی می کردند، با پاسخ دندان شکن مواجه 
می ش��دند. االن ه��م قاطعانه بگویم، رژیم صهیونیس��تی اگر 

هرگونه عملیات یا تهدیدی را علیه جمهوری اسالمی داشته 
باش��د، از ناحیه موشک های حزب اهلل لبنان مشت محکمی را 

دریافت خواهد کرد که قلب تل آویو را زیر و رو می کند.
بای��د بگوی��م بهترین هدیه حاج حس��ن آقا ب��ه مردم و 
حزب اهلل لبن��ان، آموزش و انتقال تجربیات موش��کی به این 
کشور بود، به طوری که در جنگ ۳۳ روزه و جنگ ۲۲ روزه 
غزه، پیروزی حزب اهلل و بچه های حماس علیه صهیونیست ها 
مدیون همین آینده نگری ایش��ان بود که رزمندگان حزب اهلل 
را آم��وزش دادند. از همین طریق بود که حزب اهلل توانس��ت 
سیس��تم موش��کی اش را ایجاد کند و نه تنها مانع پیش��رفت 
رژیم صهیونیس��تی در جنوب لبنان شد بلکه تمام نقشه های 

صهیونیست ها را نقش بر آب کرد«
بعده��ا نیز ش��هید طهرانی مقدم در طراحی و س��اخت 
موشک ها توجه ویژه ای به گروه های مقاومت و حزب اهلل لبنان 
داش��ت، چراکه طراحی و ساخت موشک های خانواده فاتح و 
راکت های فج��ر-۵ به منظور مقابله با رژیم صهیونیس��تی و 

هدف قرار دادن سرزمین های اشغالی بود.
یک��ی از ویژگی های بارز ش��خصیتی و مدیریتی ش��هید 
طهرانی مقدم را می توان داش��تن هدف مشخص در پیگیری 
صنعت موش��کی عنوان کرد، بعنوان مثال اولین هدفی را که 
ش��هید طهرانی مقدم دنبال می کرد، تکمیل برد موشک های 
ایران��ی بود که در این زمینه از موش��ک های برد کوتاه مانند 
»نازعات« تا موش��ک های برد بلند مانند »سجیل« و »شهاب 
۳« در دوران مس��ئولیت طهرانی مقدم در س��ازمان جهاد و 

تحقیقات خودکفایی سپاه، ساخته شد.
پ��س از آن تکمیل خالء ها در دس��تور کار قرار گرفت که 
بعنوان نمونه موشک »قیام« با برد ۸۰۰ کیلومتر، برای هدف قرار 

دادن پایگاه های آمریکایی در منطقه طراحی و ساخته شد.
یکی دیگر از خدماتی که توس��ط شهید طهرانی مقدم در 
طول دوران مسئولیت انجام شد و بعنوان یکی از دستاوردهای 
بزرگ صنعت موشکی کشور مطرح است، دستیابی به سوخت 
جامد برای موش��ک های دوربرد ایرانی بود. س��وخت جامد در 
صنایع موش��کی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چراکه 
زمان الزم برای ش��لیک موش��ک را بس��یار کاهش می دهد و 
همچنین به دلیل یکسان بودن جریان سوخت در حین پرواز، 
موشک را از پایداری و ثبات بهتری برخوردار می سازد که همین 

موضوع باعث افزایش دقت موشک در فاز نهایی خواهد شد.
تجلی این خدمت ش��هید »طهرانی مقدم« در موش��ک 
دوربرد »س��جیل« به عنوان س��ریعترین موش��ک با سرعتی 
۱۴ برابر س��رعت صوت است که ش��اید تحقق بخش آرزوی 
ش��هید »طهرانی مقدم« برای نابودی اسرائیل باشد. محسن 
رفیق دوست وزیر اسبق سپاه می گوید: »شهید طهرانی مقدم 
۶ ماه قبل از ش��هادت آمد اتاق من و گفت ما االن موش��کی 
داریم که اس��رائیل را می زند. دعا کن ما روزی چند تا از این 

موشک ها را به اسرائیل شلیک کنیم.«
س��رانجام ش��هید »طهرانی مقدم« که خ��ود همواره در 
کنار کارکنان در میدان عمل حاضر بود در حالی که مشغول 
تحقیق و آزمایش س��وخت موش��ک بودند، به همراه تعدادی 
از رزمندگان و مجاهدان عرصه موش��کی کشور در اثر انفجار 

به شهادت رسید.
ش��هید »طهرانی مقدم« وصیت کرده بود: »روی سنگ 
قبرم بنویس��ید اینجا مدفن کس��ی اس��ت که می خواس��ت 

اسرائیل را نابود کند.«)خبرگزاری مهر(

مردی که می خواست اسرائیل را نابود کند
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