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هشتگ#تقاصميگیريم

هش��تگ #تقاص مي گيريم در واكنش به سخنان اخير مقام 
معظم رهبري درباره اغتشاشات اخير توسط برخي از كاربران 

توئيتر مورد توجه قرار گرفته است. 
وحي��د يامي��ن پ��ور در صفح��ه توئيت��ر خ��ود نوش��ت: 
#تقاص مي گيريم، حتي از اون مزدوري كه از #آل س��عود پول گرفت و ش��عار 

داد #جانم فداي ايران. 
آسيد نيز يكي ديگر از كاربران توئيتر نوشت: اينكه گفتيم #تقاص مي گيريم، 
مثل فشار ايميلي بعضي ها نيست، بلكه از جنس انتقامي است كه شهيد عزيز 

حاج احمد كاظمي، بعد از ترور شهيد صياد شيرازي از منافقين گرفت. 
يكي ديگر از كاربران نيز توئيت كرد : صحبت هاي ام��روز آقا لذتبخش بود، اما 
همش يك طرف اين #تقاص  مي گيريم يك طرف، همه دنيا فهميدن حرف آقا 

#وعده صادق است و اينها
#منافقين
#ترامپ 

#خرپول هاي منطقه
# اسرائيل

االن تن و بدنشون مي لرزه
به تمام معنا. 

#خامنه اي خميني ديگر است.
 مدركيكهنشانميدهد

جانمردمايرانبرايغربيهااهمیتيندارد
شهاب اسفندياري رئيس دانشگاه صداوسيما در توئيتي با اشاره به نامه رئيس 
دستگاه قضا و لغو اعدام قاچاقچيان نوشت: 5 هزار نفر در ايران كه به جرم قاچاق 
مواد مخدر در انتظار اعدام بودند، با اصالح قانون نجات پيدا كردند. رسانه هاي 
غربي حتي اشاره هم به آن نكردند چراكه اين كار را نظام ايران انجام داده است. 
مدركي روشن از اينكه جان انسان ها براي آنان اهميتي ندارد، آنها فقط دنبال 

تغيير نظام )براندازي( هستند. 
 برجامدرحالجوابدادناست!

فدريكا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، در توئيتر خود نوشت: 
توافق ايران در حال جواب دادن است و يك مسئله كليدي براي امنيت اتحاديه 
اروپا به ش��مار مي رود. اروپا از اي��ن توافق حمايت مي كند و انتظ��ار دارد تمام 

كشورها آن را كاماًل اجرا كنند. 
 عاملنارضايتيها

حجت االسالم عليرضا پناهيان نيز در توئيتر خود به بررسي ريشه هاي نارضايتي 
مردم پرداخت و نوشت: ريشه نارضايتي هاي عمومي اين است كه تكليف رابطه 
دولت و مردم معلوم نيست. در جامعه اسالمي مطلوب، بيشتر كارها دست مردم 
است. الزمه اينكه كارها دست مردم باشد اين است كه با هم و جمع بودن مردم 
است. در جامعه اس��المي به معناي واقعي كلمه، معيش��ت بيشتر دست مردم 

است نه دولت ها. 
 كاشنمايندگانحواسش�انبهخانوادههايداغ�دارحوادثاخیر

همباشد
يكي از كاربران توئيتر به نام كبري آس��وپار در صفحه ش��خصي خود نوش��ت: 
كاش در كنار اين همه دلواپس��ي محمدرضا عارف و برخ��ي نمايندگان براي 
آزادي دانشجويان متهم در آشوب هاي اخير، كمي ظرفيت هم خرج پيگيري 
كار كساني مي ش��د كه مغازه و ماشين آنها در اغتشاش��ات آسيب ديده يا مثاًل 
نمايندگان مجلس حواس ش��ان به خانواده هايي هم كه آشوبگران داغدارشان 

كرده اند، مي بود. 

 مراسم اولين سالگرد
 درگذشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني برگزار شد

درگذش�ت س�الگرد اولی�ن مراس�م
آي�تاهللهاش�ميرفس�نجانيدرمدرس�ه
ش�د. برگ�زار مطه�ري ش�هید عال�ي
به گزارش فارس، اولين سالگرد درگذشت مرحوم 
آيت اهلل هاش��مي رفس��نجاني رئيس فقيد مجمع 
تشخيص مصلحت نظام صبح روز پنج شنبه با حضور 
تني چند از ش��خصيت هاي سياسي كشور و اقشار 
مختلف مردم در مدرسه عالي شهيد مطهري برگزار 

شد.  حسن روحاني رئيس جمهور، علي اكبر ناطق نوري، علي الريجاني رئيس 
مجلس، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، محمود واعظي رئيس دفتر 
رئيس جمهور، محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي، حجت االسالم علي خميني 
نوه امام)ره(، حسين مرعشي سخنگوي حزب كارگزاران، غالمعلي رجايي مشاور 
مرحوم هاشمي، حسين كنعاني مقدم دبيركل حزب سبز و تني چند از مقامات و 
شخصيت هاي سياسي از حاضران در اين مراسم بودند.  همچنين حجت االسالم 
سيدحسن خميني، محمدجواد منتظري دادستان كل كشور، محسن رضايي 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيدعباس صالحي وزير كشور، مصطفي 
كواكبيان دبيركل حزب مردم ساالري، بيژن زنگنه وزير نفت، حسينعلي اميري 
معاون پارلماني رئيس جمهور، مجيد انصاري و عبداهلل جاس��بي در اين مراسم 

حضور داشتند. 
بنا بر اطالعيه هاي قبلي، قرار بود اين مراسم با سخنراني آيت اهلل جوادي آملي 
برگزار شود ولي در نهايت حجت االس��الم جوادي آملي فرزند وي به سخنراني 

در اين مراسم پرداخت.  
 جوادي آملي در ادامه تصريح كرد: اعتدال در عمل و عقالنيت تنها مسيري است 
كه حوزه، دانش��گاه و همه جوانب ما بايد از اين راهكار استفاده كنند.  جوادي 
آملي با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران اولين سندي است كه به دست امام 
و مردم به امضا رسيد، گفت: به رغم اينكه هنوز اين انقالب به طور كامل و دقيق 
تبيين نشده اما انقالب اس��المي ايران به طول و بلنداي آفتاب بزرگ است. در 
سال 57 نظام اس��المي در ايران روي كار آمد اما جمهوري اسالمي ايران هنوز 

در آغاز راه است. 
.......................................................................................................................................

حجتاالسالمسلیمي:
برجام به  جاي گالبي  »حنظل« تلخ به بارآورد

گف�ت: اس�المي ش�وراي مجل�س در مح�الت م�ردم نماين�ده
برج�امب�هج�ايس�یبوگالب�ي»حنظ�ل«تل�خب�هب�ارآورد.
به گزارش فارس، حجت االسالم عليرضا سليمي نماينده مردم محالت در مجلس 
شوراي اسالمي با تأكيد بر اينكه دشمن صرفاً در صورت فراهم شدن زمينه ها 
در داخل كشور، قدرت مانور پيدا مي كند، گفت: از جمله زمينه هاي مورد نياز 

دشمن جهت ابراز خصومت مشكالت اقتصادي كشور است. 
وي با اشاره به اينكه رهبر معظم انقالب چند سال است كه محور نامگذاري هاي 
خ��ود را براي س��ال ها »اقتصادي« ق��رار مي دهن��د،  بيان داش��ت: اينها همه 

هشدارهايي براي مسئوالن بوده كه متأسفانه مورد توجه واقع نشده است. 
س��ليمي در ادامه گفت: پيش��برد موضوع اقتصاد مقاومتي صرفاً محدود به 
برگزاري جلسات صوري شده است، در حالي كه ما زماني مي توانيم كارنامه اي 
در اين باب ارائه دهيم كه واردات را به حداقل رس��انده، ركود را رفع كرده و 
اتكاي بودجه كشور به نفت را كاهش دهيم.  نماينده مردم محالت در مجلس 
شوراي اسالمي با يادآوري تأكيد رهبر معظم انقالب بر درمان زخم هاي كشور 
به منظور دور كردن مگس ها، گفت: متأس��فانه برخي در كشور به جاي دور 
كردن مگس ها از طريق زدودن زخم ها به نظر مي رسد كه بيشتر عاشق جمع 
شدن مگس ها هستند و براي آنها دلس��وزي مي كنند.  وي در بخش ديگري 
از س��خنان خود با يادآوري س��خنان دولتمردان مبني بر ميوه دادن برجام 
اظهار داشت: برجام به  جاي س��يب و گالبي »حنظل« تلخ به بار آورد ولي با 
اين وجود برخي در دولت باز هم به دنبال تداوم برجام و اين بار در حوزه هاي 

منطقه اي هستند. 

   دفاعی

فرمان�دهنی�رويدرياي�يس�پاهب�ااش�ارهبه
وضعی�تاي�ننی�رودرحراس�تازآبه�اي
اي�راندرخلیجف�ارستأكیدك�رد:توانمندي
مادرحوزهه�ايمختل�فازجملهموش�كيو
پهپ�اديازخلی�جف�ارست�اتنگ�ههرم�زو
حتيفرات�رازدريايعم�انرادرب�رميگیرد.
به گزارش ف��ارس، دريادار ف��دوي فرمانده نيروي 
دريايي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي با اشاره به 
عملكرد رزمندگان اين نيرو در جريان بازداش��ت 
متجاوزان امريكايي در خليج فارس اظهار داشت: 
اصلي ترين پيامي كه واجب اس��ت همه به آن باور 

و توجه داشته باش��ند، اين است كه خداوند متعال 
همواره به وعده خ��ود عمل مي كن��د و تخلفي در 
وعده خدا نيست كه فرمود: »ان تنصرواهلل ينصركم 
و يثبت اقدامكم« اگر خداوند را ياري كنيد، شما را 

ياري مي كند. 
فرمان��ده ني��روي دريايي س��پاه درب��اره واكنش 
امريكايي ها و تالش آنها براي آزادس��ازي ملوانان 
دستگير شده در آن مقطع نيز گفت: واكنش باطل 
در برابر حق هميشه تمكين و تسليم و ذلت است 
و واكنش شيطان بزرگ - امريكا- اين بار هم مثل 
دفعات بي ش��مار پس از پيروزي انقالب اسالمي 

تا كنون، تس��ليم، تمكين، ذلت و خواهش و همه 
اقدامات نظام��ي و ديپلماتيك آنها مؤيد اين اصل 
بود.  فدوي درخصوص ديدار ب��ا حضرت آيت اهلل 
خامنه اي رهبر معظم انقالب نيز ك��ه پس از اين 
ماجرا صورت گرفت، يادآور ش��د: فرمانده معظم 
كل قوا حضرت ام��ام خامنه اي )مدظل��ه العالي( 
همه پاسداران انقالب اس��المي در نيروي دريايي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي را خاصه آنهايي كه 
مستقيم در اين ماجرا بودند، مورد لطف قرار داده و 
فرمودند: »باالخره بچه ها شجاعت به خرج دادند، 
فقط هم شجاعت نبود؛ شجاعت همراه با ايمان و 

همراه با درك بهنگام، يعني در وقت عمل كردن. 
خيلي از كارهاي ما انجام مي گيرد منتها نه در وقت 
خودش. وقتي يك كاري تأخير افتاد، آن وقت ديگر 
فايده اي ندارد. شما به لحظه عمل كرديد، كارتان 
بسيار عالي بود، كارتان بسيار جالب بود و درست در 

وقت خودش هم اين كار صورت گرفت. «
وي همچنين در پاس��خ ب��ه س��ؤالي درخصوص 
مهم ترين تهديد اين روزهاي ايران در خليج فارس 
تأكيد كرد: ما به حول و ق��وه الهي در خليج فارس، 
تنگه هرمز، درياي عمان و هر دريايي كه پاسداري 
از انقالب اس��المي ايجاب كند، خيلي مقتدرتر از 

قبل و از زمان دستگيري تفنگداران شيطان بزرگ 
- امريكا- در حال انجام تكليف هستيم و اين اقتدار 
را بيش از همه دشمن اصلي ما - امريكا- مي داند؛  
با توان ش��ناوري مقتدر و پرتوان و بي انتها، با توان 
موشكي ساحل به دريا كه تمام پهنه خليج فارس و 
تنگه هرمز و درياي عمان و فراتر از آن را در برگرفته، 
با ت��وان تكاوران وي��ژه دريايي، با ت��وان هوادرياي 
متفاوت و پرق��درت و با توان پهپ��اد جوان، مبتكر 
و پيشروي نيروي دريايي س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي كه با مجموعه توان هاي مكمل و پشتيبان، 

همواره ياري مي شوند. 

دريادار فدوي: توان موشکي و پهپادي سپاه از خليج فارس تا درياي عمان را دربرگرفته است

نگاهيبهارقامبودجهسال97نشانميدهددولت
چندانبانهادهايدفاعيب�اوجوداهمیتكاردر
حفظاقتدارنظامدراختصاصبودجهمهرباننیست.
بودجه س��ال 97 ش��ايد يكي از پر س��ر و صدا ترين 
بودجه هاي سنواتي دولت هاي جمهوري اسالمي در 
طول 30 سال اخير باشد. تعديل هاي فراوان اقتصادي 
و پيش بيني افزايش شديد قيمت هاي حامل انرژي و 
همچنين تورم باال از جمله شاخص هايي هستند كه 
در بودجه سال 97 به چش��م مي خورد، البته در اين 
ميان فشار افكار عمومي و نقادي كارشناسان اقتصادي 
سبب شد برخي اصالحات در اين بودجه جدي شود 
كه از آن جمله مي توان به احتمال جلوگيري از افزايش 
قيمت هاي حامل هاي انرژي و همچنين توجه به رفاه 

اقشار محروم نيز اشاره كرد. 
با اين حال و در ميان تمام اين جار و جنجال ها بخش 
مهمي از بودجه سال 97 كه مربوط به حوزه دفاعي 
و امنيتي كش��ور است عماًل از چش��م رسانه ها دور 
مانده و تمام تالش رسانه ها بر بخش هاي اقتصادي 
متمركز اس��ت، البته طبيعي است كه جزئيات اين 
ارقام بودجه اي چندان روش��ن نباشد، اما نگاهي به 
رديف هاي بودجه سال 97 نشان مي دهد دولت در 
حوزه اختصاص بودجه به نهادهاي امنيتي و دفاعي 
چندان به اولويت هاي موجود توجهي ندارد؛ نكته اي 
كه مورد توجه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 

قرار گرفته است. 
با مقايسه اعداد و ارقام كل بودجه نهادهاي نظامي و 
انتظامي كشور براي سال 97 و همچنين مقايسه آن با 
مجموع بودجه سال 1396 اين نهادها، مشخص شده 
است بودجه دفاعي كشور براي سال آينده در قياس 
با سال گذشته رشد بيش از 14هزار ميليارد توماني را 
نش��ان مي دهد. رقم دقيق افزايش بودجه اين نهادها 
نسبت به سال گذش��ته عدد 14هزار و 75ميليارد و 

931ميليون و 700هزار تومان است. 
از بين ش��ش نهاد نظامي و انتظامي كش��ور بودجه 
وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح، س��تاد 
كل نيروهاي مسلح و س��ازمان بسيج مستضعفين 
در مقايس��ه با سال گذش��ته كاهش پيدا كرده و در 
مقابل بودجه سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ارتش 
جمهوري اسالمي ايران و نيروي انتظامي جمهوري 

اسالمي افزايش پيدا كرده است. 
بيش��ترين ميزان كاهش بودجه مربوط به ستاد كل 
نيروهاي مس��لح اس��ت. وزارت دفاع و بس��يج نيز با 
كاهش 138ميليارد توماني  بودجه شان نسبت به سال 
گذشته در جايگاه هاي بعدي از حيث كاهش بودجه 

قرار گرفته اند. 
در ط��رف مقابل بيش��ترين ميزان افزاي��ش بودجه 
در بين نهادهاي نظامي و انتظامي كش��ور را س��پاه 
پاس��داران انق��الب اس��المي دارد. بودجه س��پاه از 
15ه��زار و 436ميليارد و 598ميلي��ون و 900 هزار 
تومان سال گذش��ته براي س��ال آينده به 26هزار و 
736ميليارد و 697ميليون و 100هزار تومان رسيده 
اس��ت. نيروي انتظامي و ارتش به ترتي��ب با افزايش 
3هزارو700ميليارد توماني و 598ميليارد توماني در 
رده هاي بعدي از حيث افزايش بودجه قرار گرفته اند. 

در اين ميان بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه بخش 
زيادي از بودجه سپاه پاسداران انقالب اسالمي معادل 
12هزار ميليارد تومان به قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
و طرح هاي سازندگي مرتبط بوده و اصوالً ارتباطي با 
فعاليت هاي دفاعي ندارد. با وج��ود اينكه ارقام فوق 
نشان دهنده رش��د قابل توجه در بودجه هاي نظامي 
است، اما با ش��رايط فعلي نمي توان اميد چنداني به 

محقق شدن آنها داشت. 

 دولتازبرنامهششمتوسعهعقباست
در اين ميان اولين نقطه ضعف در خصوص بودجه سال 
97 عقب بودن پيش بيني دولت در خصوص افزايش 
بودجه هاي نظامي است. بر اساس قانون ششم برنامه 
توسعه كشور دولت موظف است سهم نيروهاي نظامي 
را به 5درصد كل تعهدات برساند، اما بودجه سال 97 
نتوانسته خود را به اين ميزان برساند، البته برنامه ششم 
توسعه تكاليف ديگري را در حوزه تأمين مالي بحث 

موشكي و نظامي به دولت تكليف كرده است. 
اردشير نوريان عضو كميس��يون تلفيق بودجه 97 و 
رئيس كميته دفاعي مجلس شوراي اسالمي درباره 
وضعيت اعتبارات دفاعي پيشنهاد شده از سوي دولت 
در اليحه بودجه 97 مي گويد: مطاب��ق قانون برنامه 
ششم توسعه، سرجمع اعتبارات دفاعي در بودجه هاي 
ساالنه بايد معادل 5درصد كل اعتبارات عمومي باشد 
و در قالب تبصره ها و بندهاي مختلف تنظيم ش��ود و 

تخصيص الزم صورت بگيرد. 
وي تصري��ح كرد: ب��ا وجود اي��ن حك��م قانوني، آن 

چيزي كه در اليحه پيش��نهادي دولت براي بودجه 
97 مشاهده مي شود اين اس��ت كه عدد 5درصد به 

1/2درصد تقليل يافته است. 
وقتي عدد 5درصد كه مورد تأكيد برنامه ششم توسعه 
اس��ت، رعايت نش��ده يعني اينكه آنچه ارائه شده در 
مغايرت با برنامه ششم است، البته پيشنهاداتي براي 
اصالح اين عدد از طرف اعضاي كميسيون تلفيق ارائه 
شده و بايد منتظر باشيم و ببينيم كميسيون در نهايت 

چه تصميمي مي گيرد. 
 گرهخوردنزلفبودجهدفاعي

بهصندوقتوسعهملي
نكته اساس��ي اينجاس��ت كه هم اكنون بس��ياري از 
پيش��نهاداتي كه براي اصالح بودجه   دفاعي در سال 
97 در مجلس شوراي اسالمي مطرح شده منوط به 

برداشت از صندوق توسعه ملي است. 
در حقيق��ت اينكه مبال��غ فوق به نيروه��اي نظامي 
اختصاص داده ش��ود يا نه به نوعي به افزايش قيمت 
نفت در سال آينده بستگي دارد چراكه بودجه صندوق 

توسعه ملي بر اس��اس مازاد درآمد نفتي و بودجه اي 
كش��ور تأمين مي ش��ود و دولت نيز تاكنون بيش از 
20درصد مازاد درآمدهاي نفت��ي را به صندوق ملي 
توسعه واگذار نكرده است.  در كنار اين مصارف مهم تر 
ديگري نيز در صف استفاده از منابع صندوق توسعه 
هس��تند كه در مواردي اهميت آنها در شرايط فعلي 
براي دولت بيش��تر از ح��وزه دفاعي اس��ت. از جمله 
اين مصارف مي توان به برداش��ت 1/5ميليارد دالر از 
منابع اين صندوق براي توس��عه اشتغال در روستاها 
و همچنين اختصاص نزديك به 10ميليارد دالر براي 
توسعه زيرس��اخت هاي آبي و جلوگيري از هدررفت 

آب اشاره كرد. 
شايد از همين رو است كه رؤس��اي نهادهاي دفاعي 
چندين جلسه با نمايندگان مجلس براي بهبود اوضاع 

فوق برگزار كرده اند. 
 ايراندرردهآخرقراردارد

شايد در شرايط فعلي بتوان اين نكته را مطرح كرد كه 
افزايش اعتبارات دفاعي با توجه به شرايط اقتصادي 
و در حد فوق چندان براي كش��ور اولوي��ت ندارد اما 
واقعيت اين است كه شرايط فعلي منطقه و هزينه كرد 
بودجه هاي دفاعي به خصوص در كشورهاي اطراف ما 
به گونه اي است كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد. 

مؤسسه مطالعات صلح استكهلم، هرسال برآوردي از 
بودجه هاي نظامي 172 كشور جهان ارائه مي كند. 

 برآورد اين سازمان در مورد ايران، سرانه 166 دالري 
در سال گذشته ميالدي است كه به برآورد هاي ريالي 
رديف هاي بودجه نيز در مجلس نزديك اس��ت. اين 
برآورد ايران را در رده 53 جدول قرار مي دهد. در صدر 
جدول هم رژيم صهيونيستي با س��رانه 2هزار و200 
دالري و بعد عربستان سعودي با حدود 2هزار دالر قرار 
دارند. عربستان سعودي كه به صورت مستقيم ايران 
را به جنگ تهديد مي كند در س��ال جاري ششمين 
بودجه بزرگ نظامي را در دنيا به خود اختصاص داده و 
خريدهاي چندده ميليارد دالري آن در دنيا به خصوص 

در حوزه دفاعي و موشكي پرآوازه است. 
تمام اينها در حالي است كه ما تهديدهاي موجود در 
حوزه گروه هاي تروريستي همچون القاعده و داعش را 
كنار بگذاريم. واقعيت اين است كه هيچ بحث اقتصادي 
و اجتماعي بدون بحث امنيت نمي تواند وجود خارجي 

داشته باشد. 
شايد نمايندگان مجلس نيز بايد به اين نكته توجه 
داشته باشند كه موفقيت طرح هاي اقتصادي براي 
افزايش اش��تغال در گ��رو اقتدار نيروهاي مس��لح 

كشورمان است. 

ارقامبودجهنهادهايدفاعيدرسال97چهميگويد

نامهرباني دولت با  بودجه دفاعي

»تحري�م«تنه�اابزاري

محمد اسماعيلي
اس�تكهاياالتمتحده  گزارش2

امريكارابرايضربهزدن
بهجمهورياسالميايرانامیدواروهیئتحاكمه
اينكشوررابرايتحققاهدافضدايرانيترغیب
ميكن�دچراكهبهزع�ماعضايكنگ�رهودولت
امري�كااهداف�يمانند»ش�ورشجامع�هعلیه
حاكم��ی�تاس�المي«،»تضعی��فاقت�دار
دفاع�ي-نظامياي�ران«،»عدمتقوي�تجبهه
مقاومتتوس�طاي�ران«،»كاهشق�درتنفوذ
گفتمان�ياي�راندرمنط�ق�هغ�ربآس�یا«،
»دوقطبيسازيمردم-حاكمیت«و»مشغولسازي
ايراندردرونجغرافیايخود«و»تعديلروحیه
انقالبيگريجمهورياسالميايران«تنهادرسايه
افزايشفشارهاياقتصاديبرايرانامكانپذيراست.
امريكايي ها به تجربه دريافته اند بسياري از ابزارها جهت 
رويارويي با جمهوري اس��المي ايران قدرت اثرگذاري 
خود را از دست داده يا حداقل قدرت تأثيرگذاري آنها 
كاهش يافته و تنها ابزاري كه مي تواند آثار گسترده اي را 
در جهت تضعيف نظام جمهوري اسالمي ايران به دنبال 
داشته باشد »تحريم« است، به همين دليل است كه 
حداقل در 10 س��اله اخير و به ويژه از سال 92 تاكنون 
تحريم هاي مهمي را عليه جمهوري اسالمي ايران وضع 
كرده است كه از جمله آن قانون تحريم كاتسا، آيسا يا 
محدوديت ورود شهروندان 38 كشور به ايران يا اعمال 
تحريم ها عليه دهها ش��ركت و ش��خصيت حقيقي و 

حقوقي ايراني است. 
يكي از برآوردهاي جدي دس��تگاه محاس��به سنجي 
امريكا از اغتشاش��ات اخير ش��هرهاي كشورمان اين 
مسئله اس��ت كه تحريم هاي چند سال اخير توانسته 
تأثيرات مستقيم و گسترده اي بر معيشت اقشار مهمي 
از مردم بگذارد و آنها را براي رويارويي با سياست هاي 
حاكميت اسالمي به كف خيابان ها بياورد و چنانچه اين 

تحريم ها با مختصات بيشتري ادامه پيدا كند، احتمال 
اينكه برخي از اقشار مختلف جامعه بار ديگر اعتراضات 

علني خود را شروع كنند، بسيار فراوان است. 
اصلي ترين وعده هس��ته اي دولت ه��ای يازدهم و 
دوازدهم »برداشته ش��دن تحريم هاي ضدايراني و 
بهبود ملموس در معيشت مردم« بود و جامعه ايراني 
نيز براي تحقق چنين چش��م اندازي نزديك به پنج 
سال صبوري كرد و پس از آنكه چنين اتفاقي نيفتاد، 
طبيعي است كه بخش هاي مهمي از جامعه ايراني 
احساس خودكوچك بيني و حقارت و سرخوردگي 
كرده و در چنين فضايي تالش كنند خود به ميدان 
آمده و گاليه هاي خود را به صورت مسالمت آميز و 
گاه خشن به گوش مسئوالن اجرايي كشور و متولي 
اصلي شعارهاي »ضد تحريمي« برسانند.  انديشكده 
واشنگتن در يادداشتي به قلم دنيس راس و ريچارد 
گلدبرگ كارشناسان  انديش��كده ضدايراني »بنياد 
دفاع از دموكراسي«، به دولت كنوني امريكا و شخص 
رئيس جمهور اين كشور پيشنهاد مي دهند تنها نقطه 
اميد دستگاه ديپلماسي كش��ور را كه همان تعليق 
تحريم هاي ايراني است بي خاصيت كند.  همانطور كه 
مستند قابل اثبات است، انتظارات از توافق هسته اي 
در زمينه اقتصادي، س��رمايه گذاري ، گردش��گري، 
تجارت بين المللي و صادرات و واردات تأثير چنداني 
نداشته و تنها مسئله اي كه همچنان دست حاميان 
مذاكره با امريكا را در داخل كشور براي توجيه گري 
توافق هس��ته اي باز مي گذارد، تعلي��ق تحريم هاي 

هسته اي ضدايراني است. 
 وضعتحريمبرايبيخاصیتكردنبرجام

اصرار امريكا در وض��ع تحريم هاي جدي��د در دوران 
پسابرجام با هدف بي خاصيت سازي برجام اتفاق افتاده؛ 
هدفي كه به نظر مي رسد تقريباً به نتيجه رسيده است 
و اكنون از برجام تنها پوسته اي باقي مانده كه مي توان 
با آن پوسته بخشي از انتقادات منتقدان داخلي را دفع 

 و از شكس��ت مطلق تئوري بدون فرج��ام »مذاكره با
 امريكا = گشايش گر معيشتي مردم ايران« جلوگيري 
كرد. پيشنهاد دنيس راس و ريچارد گلدبرگ به دونالد 
ترامپ آن اس��ت كه يك بازي دوس��ر باخت را براي 
ايران در مواجهه با توافق هسته اي رقم بزنند و ضمن 
بي خاصيت سازي برجام، تحريم هاي مندرج در برجام 
را با عناوين جديد احيا و به روز رس��اني كنند. بسته 
پيشنهادي اين دو آن است كه دولت امريكا با در پيش 
گرفتن »يك مسير بينابيني بين لغو و حفظ برجام«، 
نهادها و افرادي كه بر اس��اس مفاد توافق هس��ته اي 
از فهرست تحريم خارج ش��ده اند، به بهانه هاي ديگر 
تحريم و مجدداً محدوديت هاي گذش��ته را عليه آنها 
اعمال كنند. در بخشي از اين يادداشت مي آيد: » نبايد 
دستان اياالت متحده و متحدانش را براي استفاده از 
تمام ابزارهاي در اختيار دولت براي متوقف كردن اين 

فعاليت هاي غيرقانوني، ببندد.« 
اين دو كارش��ناس توافقنامه هاي كنترل تسليحاتي 
دوره امريكا )رونالد ريگان( با اتحاد جماهير شوروي را 

مورد مداقه قرار داده و با بيان اينكه ضرورت دارد ترامپ 
نيز از اين مصداق تاريخي عليه ايران بهره گيري كند، 
مي افزايند: »در طول تاريخ، بسياري از توافقنامه هاي 
بين الملل��ي ادبياتي مبهم ب��ه كار گرفته ش��ده اند تا 
طرف هاي مختلف بتوانند تفس��يري متف��اوت از آن 

داشته باشند. 
اين مس��ئله به خصوص درباره توافقنامه هاي كنترل 
تس��ليحاتي صدق مي كند و برجام ه��م از اين قاعده 
مس��تثنا نيس��ت. تالش دولت ب��راي متقاعد كردن 
اروپايي ها به اينكه تحريم هاي غيرهس��ته اي روشي 
قابل قبول و بس��يار مؤثر براي باال ب��ردن هزينه هاي 
داخلي و خارجي رفتارهاي ستيزه جويانه رژيم ايران 

هستند، هوشمندانه خواهد بود.« 
انديشكده واشنگتن در ادامه مسير معرفي كردن ايران 
به عنوان ناقض برجام را نيز م��ورد توجه قرار داده و از 
ترامپ مي خواهد تا با اتخاذ تاكتيكي مؤثر ايران را به 

عنوان ناقض برجام معرفي كند.
 اين دو كارشناس تأكيد مي كنند پس از به روزرساني 

برخي تحريم ها )كه در برجام تعليق شده اند( با عناوين 
جديد، احتمال خروج ايران از توافق هسته اي افزايش 
پيدا مي كند: »در آن صورت آنها )ايراني ها( تنها مانده و 

بار و تبعات خروج از برجام بر عهده شان خواهد بود.«
پايگاه امريكايي ديلي كالر نيز با انتشار گزارشي با تصريح 
بر اين مسئله كه »سياست شرم آور سازش با ايران به 
ويژه پس از آنچه در دوره هشت ساله رياست جمهوري 
اوباما ش��اهد آن بوديم بايد توس��ط تمام كشورهاي 
متمدن كنار گذاشته شود...« از دولت امريكا مي خواهد 
تا تحريم هاي جديدي را عليه كشورمان اعمال كند و 
در ادامه تأكيد مي كند به كارگيري تحريم ها عليه ايران 
اثرات مناسب و اختصاصي را به همراه خواهد داشت. 

در بخش��ي از اين گزارش مي آي��د: »گام هايي كه 
در اين راس��تا )مقابله با ايران( بايد برداشته شود به 

شرح زير است:
- به رس��ميت ش��ناختن و ايجاد رابطه ب��ا مقاومت 
سازمان يافته مردم ايران؛ شوراي ملي مقاومت ايران 

}گروهك منافقين!{
- ارائه اينترنت آزاد به مردم اي��ران با توجه به محدود 

ساختن اينترنت توسط رژيم
- اعمال تحريم هاي جديد عليه اشخاص و نهادهايي 
كه در سانسور و س��ركوب خيزش مردم ايران دست 

دارند.« 
 تحريمباآثاريفراوان

آنچه به راحتي قابل برداش��ت مي باشد اين مسئله 
اس��ت كه امريكايي ها از مجلس نمايندگان و كنگره 
گرفته ت��ا دولت امريكا و انديش��كده هاي معتبر اين 
كشور »تحريم« را به عنوان يگانه ابزاري مي دانند كه 
مي تواند عليه جمهوري اسالمي ايران كارساز باشد و 
آثار مهمي را با خود به همراه بياورد كه از جمله آثار 
مهم آن مي ت��وان به تضعيف اي��ران در عرصه روابط 
بين المللي و منطق��ه اي و به وي��ژه حمايت از محور 

مقاومت در منطقه اشاره كرد. 

بيخاصیتسازيبرجامبابهروزرسانيتحريمهايتعلیقشدهدربرجامتوسطترامپ

اعتياد امريكا به تحريم و مشغول سازي ايران در جغرافياي خود

مهدي پورصفا
   گزارش يک
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