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 سفراي ايران بايد قابليت كاهش تنش ديپلماتيك 

و افزايش تعامل اقتصادي داشته باشند 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: باتوجه به 
وضعيتي كه مورد نظر ظريف است بايد سفرايي با قابليت كاهش تنش ها 
كه قدرت چانه زني در مسائل سياس�ي دارند و در عين حال به مسائل 
اقتصادي اشراف كامل داشته باشند، متناسب با كشورها اعزام شوند. 
حشمت اهلل فالحت پيش��ه در گفت و گو با خانه ملت گفت: چينش سفراي 
جمهوري اسالمي براساس دكترين و راهبردهاي كالن كشورمان بايد صورت 
بگيرد. بر اس��اس گفته هاي ظريف، دستگاه ديپلماس��ي دو ابرراهبرد رفع 

تنش هاي منطقه اي و فعاليت در عرصه اقتصادي را دنبال خواهد كرد. 
وي در ادامه افزود: باتوجه به وضعيتي كه مورد نظر وزيرخارجه پيشنهادي 
است بايد س��فرايي با قابليت كاهش تنش ها كه قدرت چانه زني در مسائل 
سياسي دارند و در عين حال به مسائل اقتصادي اشراف كامل داشته باشند، 
متناسب با كش��ورها اعزام شوند.  عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس گفت: دولت در جهت تحقق سند چشم انداز و در پايان برنامه 

ششم توسعه بايد 200 ميليارددالر سرمايه خارجي را جذب كرده باشد.
 وزارت امورخارجه در توسعه صنايع داخلي و جذب سرمايه خارجي بايد نقش 
محوري داشته باشد.  اين نماينده مجلس دهم در انتها تأكيد كرد:سفراي 
ايران بايد قابليت كاهش تنش ديپلماتيك و افزايش تعامل اقتصادي داشته 

باشند تا منافع راهبردي و كالن ايران محقق شود. 
   سفارتخانه هاي ايران نيازمند تغيير گفتماني هستند 

جليل رحيمي جهان آبادي رئيس كميسيون قضايي مجلس نيز در همين 
باره مي گويد: براس��اس قوانين و معاهده وين روابط ديپلماتيك، نيروهاي 
س��فارتخانه ها داراي س��ه رس��ته خدماتي، اداري و ديپلماتيك هس��تند. 
وابسته هاي نظامي، اقتصادي و فرهنگي در كنار نيروهاي ساختاري مشغول 
فعاليت هستند اما مش��كل اينجاست كه اين وابس��ته ها خارج از مجموعه 
وزارت امورخارجه اعزام مي ش��وند.  وي در ادامه افزود: وزارت امورخارجه 
بايد نگاه حاكم بر س��فارتخانه ها را از رويكرد امنيتي – ايدئولوژيك به نگاه 

اقتصادي – فرهنگي تغيير دهد. 
رئيس كميته بين الملل كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: گفتمان 
دستگاه ديپلماسي جمهوري اس��المي بايد اقتصادي و فرهنگي باشد و به 
همين تناسب نيروهايي كه براي سفارتخانه ها اعزام مي شوند، تغيير كنند. 
ظرفيت هاي اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسالمي آنچنان جاذبه اي دارد كه 
مي توان با تكيه بر آن روابط ديپلماتيك ايران را گسترش داد. وي بيان داشت: 
عمده ترين نياز دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي و سفارتخانه هاي ايران 
تغيير گفتماني و رويكردي در اغلب موارد اس��ت. آسيب هايي كه ايران در 
افغانستان، پاكستان و اخيراً تاجيكستان متحمل شده به دليل فقدان نگاه 

فرهنگي و اقتصادي در سفارتخانه هاي ايران است. 
-------------------------------------------------------

 ذوالنوري با اشاره به انتخاب امير حاتمي 
براي وزارت دفاع: 
 انتخاب وزير دفاع

 بين گزينه هاي خوب و خوب تر است 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي گفت: 
رئيس جمهور نخواست سردار دهقان را به عنوان وزير دفاع معرفي كند. 
حجت االس��الم مجتبي ذوالنوري در گفت و گو با خانه ملت، در مورد وزير 
پيش��نهادي براي وزارت دفاع، اظهار داشت: س��ردار دهقان از نظر سابقه 
حضور در دفاع مقدس، كارهاي نظامي، تعقل، كاريزما و كاركردن در مشاغل 
مختلف راهبردي شخصيت بسيار ممتاز و واجد صالحيتي دارند. با همه اين 
شرايط رئيس جمهور نخواست سردار دهقان را به عنوان وزير دفاع معرفي 
كند و امير سرتيپ حاتمي معرفي ش��د و در اين زمينه مي توان گفت، صد 
شكر كه اين آمد و صد حيف كه آن رفت. ذوالنوري معتقد است از آنجايي كه 
براي تصدي وزارت دفاع، كسي بايد انتخاب شود كه از بستر نيروهاي مسلح 
برخاس��ته باش��د، انتخاب وزير دفاع بين گزينه هاي خوب و خوب تر است، 
متذكر شد: نيروهاي مسلح در بحث گزينش، ادامه خدمت و نظارت نسبت 
به دستگاه هاي ديگر متفاوت هس��تند، زيرا نمايندگي ولي فقيه در سپاه، 
عقيدتي - سياسي در ارتش، نظارت و بازرسي و حفاظت اطالعات در سطح 

نيروهاي مسلح به خوبي رفتار نيروها را مورد ارزيابي قرار مي دهند. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه اگر كسي را از بين نيروهاي مسلح براي سطوح باال انتخاب كردند، 
نسبت به اين گزينه دغدغه و نگراني نداريم، گفت: در دستگاهي ممكن است 
انتخاب ما بين بد و بدتر باشد اما گزينه هاي انتخاب ما براي تصدي وزارت 

دفاع، بين خوب و خوب تر است و به همين جهت دچار ترديد مي شويم. 
 بازديد از تأسيسات هسته اي  بعد از رأي اعتماد به وزرا

رئيس كميته هسته اي مجلس همچنين از موكول شدن بازديد از تأسيسات 
هسته اي اصفهان و كرج به بعد از جلسات رأي اعتماد خبر داد. 

حجت االسالم مجتبي ذوالنوري درباره زمان قرائت گزارش شش ماهه دوم 
اجراي برجام در صحن علني مجلس اظهار داشت: در جلسه اخير كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي به رئيس كميس��يون گفتيم كه س��ريع تر 

پيگيري كنند كه اين گزارش در صحن مجلس در نوبت قرائت قرار گيرد. 
رئيس كميته هسته اي مجلس شوراي اسالمي افزود: قرار شد از سوي رئيس 
كميسيون با هيئت رئيسه مجلس مكاتبه شود تا در قرائت اين گزارش تسريع 
كنند.  ذوالنوري در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است قرائت اين گزارش 
به پس از جلس��ات رأي اعتماد به وزرا موكول شود، تصريح كرد: اميدواريم 
اين اتفاق نيفتد، چراكه از وقتش مي گذرد و از طرفي طرح مقابله با اقدامات 
تروريس��تي امريكا در منطقه نيز آماده ش��ده و تالش ما اين است تا قبل از 
جلسات رأي اعتماد در صحن مجلس بررسي ش��ود. وي همچنين درباره 
برنامه كميته هسته اي مجلس براي بازديد از تأسيسات هسته اي كشور در 
راستاي بررسي گزارش هاي پنجم و ششم وزارت امور خارجه از روند اجراي 
برجام نيز گفت: براي بازديد از تأسيس��ات هسته اي UCF اصفهان و كرج 

برنامه داريم كه پس از جلسات رأي اعتماد وزرا اين دو برنامه انجام شود. 
رئيس كميته هسته اي مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: اين بازديد يا 
در بازه زماني تعطيالت تابستاني نوبت دوم يا پس از آن صورت مي گيرد اما در 

هر صورت تا پيش از اتمام فصل تابستان اين بازديدها انجام مي شود.

-------------------------------------------------------

 صادقي: مشي اعتدالي كابينه 
همتراز با روحاني نيست

عض�و فراكس�يون امي�د مجل�س ش�وراي اس�المي اعتق�اد دارد 
كه كابين�ه روحاني همت�راز با مش�ي اعتدالي رئيس جمهور نيس�ت. 
محمود صادقي در گفت و گو با خانه ملت، با ارزيابي وزراي پيشنهادي دولت 
دوازدهم در خصوص تركيب سياسي كابينه اظهار داشت: متأسفانه انتظار در 
وزارتخانه هايي كه نشانه دار و نمادين هس��تند برآورده نشده است، كابينه در 
حوزه هاي سياست داخلي، فرهنگي و آموزش��ي منطبق بر انتظاراتي كه 24 
ميليون نفر به روحاني رأي داده اند، نيس��ت.  وي گفت: وزير پيشنهادي براي 
وزارت آموزش و پرورش از وزير پيش��ين س��طح پايين تري دارد و متأسفانه 
همچنان وزير آموزش عالي معرفي نشده است، از سوي ديگر عيار اصالح طلبي 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كمرنگ شده و وزير كشور ابقا شد.  صادقي 
با بيان اينكه مشي اعتدالي در دولت دوازدهم تقويت شده است، عنوان كرد: 
مشخص نيست چه تعريفي از اعتدال وجود دارد، برخي اعتدالي را حضور افراد 
منفعل مي دانند و برخي اعتدالي را در نداشتن افراط و تفريط تعريف مي كنند.  
اگر مش��ي اعتدالي را حضور افراد منفعل بدانيم، از اي��ن جهت كابينه دولت 
دوازدهم بسيار خوب بسته شده است و افراد با هر وضعيتي سازگار خواهند بود. 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات در مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از تركيب 
كابينه دولت دوازدهم اظهار داشت: تركيب سياسي وزراي پيشنهادي همتراز با 

مشي اعتدالي روحاني نيست و از اين جهت كابينه ارتقايي نداشته است.

فعاالن اصالح طلب و رسانه هاي وابسته مدعی اند 
به رغم حمايت هاي گسترده اين جريان از حسن 
روحان�ي، تركي�ب دول�ت دوازدهم نتوانس�ته 
است حداقل انتظارات آنها را برآورده سازد، در 
حالي كه رهبران اين طي�ف كابينه اي با حداكثر 
اعضاي متمايل به اين جناح مي خواهند و وضع 
 موجود چنين خواسته حداكثري را تأمين نكرده 
اما اصل مطالب�ه را محل اعتنا دانس�ته اس�ت. 
مدعيان اصالح طلبي در س��ال 88 تالش داشتند 
با متهم كردن نظ��ام به تقلب – دس��ت اندازي در 
رأي مردم، خواس��ته هاي غيرقانوني خود را با ابزار 
»اردوكش��ي هاي خياباني« ب��ه حاكميت تحميل 
كنند كه براي اي��ن تحميل هزينه ه��اي گزافي را 
پرداخت نمودند و شرايط سختي را در ماه هاي پس 

از 9دي تجربه كردند. 
هزينه هاي پرداخت ش��ده اين جري��ان در دوران 
پسافتنه: »ريزش آرا  در اقش��ار مهمي از اجتماع«، 
»بي اعتم��ادي حاكميت به عناصر وابس��ته به اين 
جريان«، »كاه��ش مش��روعيت اي��ن جريان« و 
 »محل ترديد واقع ش��دن انقالبي بودن رهبران و 
فعاالن سياس��ي« با هزينه هاي ناش��ي از شكست 
در انتخابات س��ال هاي 84، 88 و 92 تجميع و آنها 
را در معرض ح��ذف كامل از حاكميت ق��رار داد و 
امروز جريان تجديدنظرطلب ب��ار ديگر در معرض 
افزايش هزينه هايي قرار گرفته كه محور آن »حذف 
از قدرت « خواه��د بود.  مدعي��ان اصالح طلبي در 
انتخابات سال84 با چند نامزد در انتخابات رياست 
جمهوري حضور پيدا كردند كه همه نامزدهاي مورد 
حمايت آنها ) مهرعليزاده، مهدي كروبي، مصطفي 
معين و حتي مرحوم هاشمي رفسنجاني( شكست 
خوردند و در سال88 همين شكست تكرار شد و در 
انتخابات مجالس هفتم، هشتم و نهم نيز متحمل 

شكست در عرصه سياسي شدند. 
  تئوري بازگشت رسمي به حاكميت

 از سال 89 كليد خورد
از سال89 به اين سو رهبران و تئوريسين هاي اين 
طيف درصدد برآمدند تا براي جبران شكست هاي 
انتخاباتي و كاهش هزينه هاي ناشي از شهرآشوب 
سال88، تاكتيك هايي نظير»اتخاذ مواضع - ادبيات 
نرم و همس��و با گفتمان انقالب اسالمي« را اتخاذ 
كنند تا بتوانند ضمن ترميم حفره هاي ايجاد كرده 
در مسير انقالب و نظام، زمينه هاي بازگشت خود 

به عرصه حاكميت را نيز هموار كنند. 
امروز پس از گذشت هشت سال از فتنه سال88 و با 
معرفي كابينه دوازدهم به مجلس ش��وراي اسالمي 

مي توان به سهولت مشاهده كرد كه »ترميم حفره هاي 
ايجاد كرده در مسير انقالب«و»مقدمه سازي براي 
بازگش��ت آرام به كانال هاي قدرت« و»شبكه سازي 
از عناصر خودي در اركان قدرت« با موفقيت همراه 
نبوده و مديران ارشد اين جريان همچنان در انزواي 
سياس��ي به س��ر مي  برند و گاه ب��راي افزايش آراي 
انتخاباتي تنها از آنها اس��تفاده نمادي��ن و ويتريني 
به عمل مي آي��د.  معرفي اعضاي كابين��ه دوازدهم 
و حم��الت گس��ترده وابس��تگان اين طي��ف عليه 
رئيس جمهور و پافش��اري نمايندگان ليس��ت اميد 
تهران و ساير شهرستان ها بر عدم رأي اعتماد به برخي 
از وزراي پيشنهادي نشان مي دهد كه پس از گذشت 
چهار سال همگرايي آنها با دولت اعتدال آنها به اين 
نتيجه رسيده اند كه اس��تفاده نمايشي و ويتريني از 
ديدگاه هاي مدعي��ان اصالح طلبي تنها براي جذب 
آراي انتخاباتي بوده و همچنان بايد جهت خارج شدن 

از »انزواي سياسي- اجتماعي« تالش كنند. 
   دو گام جهت بازگشت مستقل به قدرت

همانطور كه اش��اره ش��د جريان تجديدنظرطلب 
اميدوار بود »شكست هاي پياپي در انتخابات هاي 

رياس��ت جمهوري و مجلس ش��وراي اسالمي« و 
»هزينه هاي ناشي از غائله دست ساز عليه حاكميت 
در س��ال 88« را ب��ا حمايت از حس��ن روحاني در 
روزهاي منتهي به برگزاري انتخاب��ات يازدهم در 
بهار92 به فراموشي بس��پرد و با نفوذ عناصر خود 
در »پهناي وس��يع قدرت« زمينه بازگش��ت خود 
به حاكمي��ت را در انتخاب��ات آتي فراه��م كند. به 
واقع، رهبران جريان تجديدنظرطلب »بازگش��ت 
نيمه رسمي« و سپس »بازگشت رسمي« به قدرت 
را طراحي كرده بودند كه مي توان از آن تحت عنوان 
»بازگش��ت پلكاني« به قدرت ياد ك��رد كه در قدم 
نخست رهبران، سياس��تمداران و رسانه هاي آنها 
بايد از يك نام��زد »غير اختصاص��ي در انتخابات« 
حمايت و پس از آنكه بعضي وزارتخانه ها را رس��ماً 
تصاحب كردند و زمينه براي فعاليت هاي سياسي 
آنها در كشور فراهم شد، مس��ير براي »گام نهايي 
يا همان بازگش��ت رس��مي به قدرت« فراهم شود 
كه وجهه مشخص آن معرفي نامزد اختصاصي در 
انتخابات رياست جمهوري 1400و مجلس شوراي 

اسالمي يازدهم است. 

   ويژگي مهم گام نهايي
خارج شدن از زير سايه س��نگين سياستمداراني 
نظير حس��ن روحاني مهم ترين ويژگ��ي گام دوم 
)بازگشت رس��مي( به قدرت است و براي موفقيت 
»مس��تقل« در انتخاب��ات 1400اميدوارن��د كه 
با حضور ي��ك نام��زد اختصاصي حضور رس��مي 
و مس��تقيم به قدرت را جش��ن بگيرن��د.  حمايت 
متعصبانه چهار سال گذشته وابستگان اين جريان 
از رويه ه��ا و رويكردهاي دولت يازدهم بر اس��اس 
همين »منفعت جرياني و نه ملي« صورت گرفته 
و اكنون اميد آن وجود داش��ت كه افراد وامدار اين 
طيف به عنوان وزراي پيش��نهادي چند وزارتخانه 
مهم و راهبردي كه ب��راي تجديدنظرطلبان داراي 
اهميت فراواني اس��ت، به مجلس معرفي شوند تا 
پازل آنها براي عبور از حس��ن روحان��ي در آينده 

نزديك تكميل تر شود. 
   نفوذ و تسلط اصالحات در دولت حفظ مي شود

 در ش��رايط موج��ود رهب��ران، تئوريس��ين ها و 
رسانه هاي منسوب به جريان مدعي اصالح طلبي 
معتقدند رئيس  دولت دوازدهم از آنها اس��تفاده 

ابزاري و حمايت هاي گسترده آنها براي موفقيت 
انتخاباتي س��ال هاي92و96 را كس��ب كرده اما 
به »تناسب اين اس��تفاده« از آنها استفاده نكرده 
است، به همين دليل طي روزهاي اخير تغيير فاز 
داده و انتقاد از رئيس جمهور را به مرحله تخطئه و 
تقابل با او رسانده اند، البته اين به معناي آن نيست 
كه دولت دوازدهم را اعت��دال منهاي اصالحات 
بدانيم بلكه بدين مفهوم است كه انتظارات مورد 
نظر طيف تجديدنظرطلب به ش��كل دلخواه – تا 
به امروز – صورت نپذيرفت��ه اما كماكان نفوذ در 
برخي مراك��ز تصميم گير و تصميم س��از دولت و 
حتي تسلط عناصر اين طيف بر برخي وزارتخانه ها 
كماكان وجود دارد، اگر اين »نفوذ توأم با تسلط« 
نبود كه امروز »اس��تحاله« فرهن��گ- آموزش- 
پرورش و حتي در عرصه سياست خارجه عنصر 
بارز تغييرات نبود، به همين دليل دولت دوازدهم 
را نبايد دولتي فراجناحي يا مس��تقل از مدعيان 
اصالح طلبي بدانيم چراكه اعتمادكردن به عناصر 
متبوع طيف غربگراي داخلي و وجود دهها تن از 
نيروهاي اين جريان در سطح مديريت ارشد اماره 
چنين ادعايي است و در مقابل تجديدنظرطلبان 
به اين سطح از نفوذ و تسلط در دولت قانع نيستند 
و خواهان ارتقاي آن هستند چراكه با وضع موجود 
هدف نهايي آنها كه همان»بازگش��ت رسمي به 
قدرت« اس��ت در دورترين نقطه دسترسي قرار 

گرفته است. 
   بازگشت رسمي به قدرت غيرممكن مي شود؟

بر پايه همين تحليل، مدعيان اصالح طلبي چيزي 
براي از دس��ت دادن ندارند و در شرايطي كه همه 
داش��ته هاي خود را براي موفقيت حسن روحاني 
طي چهار سال گذشته به كار گرفته اند اما معتقدند 
به اندازه »زحمت«، »مزد«درياف��ت نكرده اند، به 
همين دليل براي حمله به دولت از ديگري پيشي 
مي گيرند – حمله اي كه بخش هايي از آن عمليات 
رواني اس��ت- تا دول��ت را براي تغيي��ر در تركيب 
كابينه دوازدهم تحت فشار بگذارند و براي افزايش 
امتيازات ب��ه اين طي��ف )جهت تش��كيل دولتي 

اصالح طلب تر( فشار وارد مي كنند. 
از سوي ديگر هر چند تفكرات حسن روحاني با 
ديدگاه هاي طي��ف تجديدنظرطلب به ويژه در 
باب چگونگي مواجهه با غرب اش��تراكاتي دارد 
اما اين بدان معنا نيست كه رئيس جمهور تمايل 
داشته باش��د »اس��تقالل«و»هويت سياسي« 
خود را مخدوش و به پ��اي يك جريان راديكال 

ذبح كند.

دولت ترامپ با پيوند زدن برجام به موضوع 

جعفر تكبيري
توانمندي هاي دفاعي ايران، عمالً مي كوشد   گزارش

حساب امريكا را از موضوع برجام جدا كند. 
اين موضوع را مي ت�وان در اظهارات اخير مقام�ات امريكايي در 
خصوص تالش براي بازرسي از تأسيسات نظامي كشورمان و سپس 
ادعاي يك سايت صهيونيستي در خصوص اعالم خروج از برجام 
توس�ط امري�كا در آينده اي ن�ه چن�دان دور جس�ت وجو كرد. 
دونالد ترامپ و تيم مشاورانش از همان روزهاي پيش از ورود به كاخ 
سفيد  همواره مواضع خصمانه اي عليه برجام اتخاذ كردند و اين روند 
پس از حضور آنان در كاخ سفيد نيز ادامه پيدا كرد؛ روندي كه به 
گفته ترامپ هيچ عايدي اي براي اياالت متحده به دنبال نداشت اما 
اروپايي ها كه يك به يك در حال چيدن ميوه هاي برجام در داخل 
ايران بودند، با اين گفته ها موافق نبودند و امريكا را در مسيري كه 
دنبال مي كرد، تنها گذاشتند.  اما اين اتفاق باعث نشد ترامپ و تيم 
مشاورانش براي برهم زدن برجام بيكار بنشينند چراكه آنان با درك 
اهميت باالي موضوع توانمندي هاي دفاعي كشورمان به ويژه در 
حوزه موشكي، تمركز خود را روي اين هدف قرار دادند و كوشيدند 
جمهوري اس��المي ايران را تهديدي نظامي براي منطقه و جهان 
معرفي كنند و از اين مسير عمالً بازي برجام را برهم بزنند. نمونه اين 
اتفاق طرح تحريم هاي جديد عليه صنايع دفاعي كشور و همچنين 
ادعاي اخير آنان در خصوص »واداركردن تهران به اجازه دسترسي 
بازرس��ان آژانس بين المللي انرژي اتمي به پايگاه ها و تأسيس��ات 

نظامي« كشورمان است. 
  حساب جداي برجام و توانمندي هاي دفاعي

اين برنامه ريزي امريكايي ها عليه برجام و پيوند دادن آن با موضوع 
توانايي هاي دفاعي كش��ورمان در حالي بود كه جمهوري اسالمي 
ايران از همان روز نخس��تي كه پذيرفت چالش ها با غرب را پش��ت 
ميز مذاكرات حل و فصل كند، رس��ماً اعالم ك��رد اين گفت وگوها 
تنها در حوزه هس��ته اي است و قرار نيس��ت مذاكراتي در خصوص 
توانمندي هاي دفاعي خود انجام ده��د. در همين حال غربي ها در 
جريان مذاكرات با جمهوري اسالمي در خصوص برنامه صلح آميز 
هسته اي كشورمان، تالش زيادي براي محدود كردن توان دفاعي 
كشورمان به كار بستند و در اين حوزه تمركز بي سابقه اي روي موضوع 
موشك هاي بالستيك كشورمان انجام دادند. آنها مي كوشيدند كه 
با پيوندزدن پرونده هس��ته اي به برنامه موش��كي، اين دو را در يك 
چارچوب قرار دهند و بتوانند با ايجاد فشار در يك مسير هر دو برنامه 
را متوقف كنند. اگرچه ديپلمات هاي ارشد جمهوري اسالمي ايران 
در طول اين مذاكرات حاضر به گفت وگو در خصوص برنامه موشكي 
كشورمان نشدند و در اين خصوص هيچ توافقي ميان ايران و غرب 

صورت نگرفت، اما در بخشي از قطعنامه 22۳1 شوراي امنيت كه پس 
از برجام به تصويب اين شورا رسيد و از آن به عنوان ضمانت اجرايي 
توافق برجام ياد مي شود، در خصوص محدود كردن توان موشكي 
كشورمان تأكيدات مهمي صورت گرفت. اين در حالي بود كه بالفاصله 
پس از صدور اين قطعنامه در ش��وراي امني��ت، وزارت خارجه طي 
بيانيه اي ضمن نپذيرفتن تأكيدات اين قطعنامه در خصوص محدود 
كردن توانمندي دفاعي كشورمان عنوان كرد كه »جمهوري اسالمي 
ايران تدابير الزم براي تقويت توانمندي هاي دفاعي خود به منظور 
حراست از حاكميت، استقالل و تماميت ارضي خود در مقابل هر گونه 
تجاوز و همچنين مقابله با تهديد تروريسم در منطقه را ادامه خواهد 
داد.« عالوه بر اين مقامات مختلف كشورمان نيز بارها تأكيد كردند كه 

برجام هيچ ارتباطي به حوزه دفاعي كشورمان ندارد. 
  PMD چيست و چگونه بسته شد؟ 

اما طرح ادعاهاي تازه مقامات امريكايي در خصوص »بازرس��ي از 
پايگاه هاي مشكوك نظامي ايران براي اطمينان از استحكام قرارداد 
هسته اي« بيانگر اين واقعيت اس��ت كه اياالت متحده بار ديگر به 
دنبال بازگشايي پرونده قديمي و منسوخ PMD است؛ پرونده اي 

كه سال ها محل شكل گيري فشار عليه جمهوري اسالمي ايران بود 
و در جريان مذاكرات هسته اي منجر به شكل گيري برجام، توافقي 
جدي براي بسته شدن آن صورت گرفت.  بر اين اساس، PMD يا 
آنچه ايران بارها آن را »مطالعات ادعاي��ي« ناميده، مجموعه اي از 
اتهامات كشورهاي غربي و عمدتاً امريكا، نسبت به وجوه تسليحاتي 
برنامه اتمي »جمهوري اس��المي« اس��ت كه براي اولين بار، طبق 
ادعاي امريكايي ها از كامپيوتر ش��خصي يكي از كارمندان فراري 
سابق ايران به دست آمد. آژانس طي گزارش معروف خود در نوامبر 
2011 ميالدي تمامي اين ادعاها را در يك گزارش جمع آوري كرد.  
در همين حال جمهوري اس��المي ايران براي بسته شدن پرونده 
PMD كه يكي از بزرگ ترين ادعاهاي واهي آن در خصوص سايت 
نظامي پارچين بود، س��ه بار اجازه دسترسي مقامات آژانس به اين 
منطقه را داد. بر اين اساس بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در 
تاريخ 24 دي ماه سال 1۳8۳ از محل هايي كه خودشان در پارچين 
تعيين كرده بودند، بازديد كامل و نمونه ب��رداري كردند اما نتيجه 
بازرس��ي چه بود؟ وقتي بازديد انجام شد، بازرسان مشاهده كردند 
كه ساختمان V شكل كه به قول آنها مشابه ساختمان آزمايش هاي 

هسته اي انگلستان بود، يك ساختمان اداري بيش نبود! و محل هايي 
كه به عنوان تست هسته اي تشخيص داده بودند، در حقيقت انبار يا 
ساختمان نيمه كاره يا محل توليد باتري معمولي با ولتاژ پايين و در 
مواردي سرويس بهداشتي بود. تعداد زيادي نمونه برداري نيز انجام 
شد كه بعداً مشخص شد نشان دهنده هيچ آلودگي اي نيست و به 

همين علت آژانس پرونده پارچين را بسته اعالم كرد. 
پس از بازديد اول پارچين، آژانس برخالف قولي كه داده بود دوباره 
درخواست بازديد دوم از پارچين را مطرح كرد. ايران ضمن اعتراض 
متعدد به آژانس، سرانجام با توجه به خواهش البرادعي مبني بر اينكه 
»من با يك بازديد نمي توانم جامعه جهاني را قانع كنم« به شرط اينكه 
پرونده پارچين براي هميشه بسته شود با بازديد دوم از هر محلي كه 
آژانس تعيين مي كند، موافقت كرد. بر اين اس��اس، آقاي هاينونن 
قول داد كه اگر نتيجه بازديد دوم نيز همانند بار اول باش��د، پرونده 
پارچين براي هميشه بسته خواهد شد. در نتيجه در تاريخ 10 آبان 
ماه سال 1۳84 فردريك كلود از روي نقشه و عكس هاي ماهواره اي 
كه خودش برداش��ته بود، چند جا را تعيين كرد و مورد بازرس��ي و 
نمونه برداري مجدد قرار گرفت. مجدداً همه ادعاها دروغ از آب درآمد 
و هيچ نشانه اي از مواد هسته اي يا فعاليت براي توليد سالح هسته اي 
مشاهده نشد. پس از اين و با توجه به عدم حسن نيت آژانس در خصوص 
بستن پرونده PMD، جمهوري اسالمي دسترسي بازرسان آژانس به 
اين نقطه را قطع كرد تا اينكه در سال 1۳94 و در جريان سفر يوكيا آمانو 
به تهران، وي به عنوان رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي بار ديگر 
به پارچين رفت و شخصاً از بازرسان ايراني خواست نمونه برداري هاي 
مدنظر را در حضور وي انجام و در اختيارش قرار دهند كه اين اتفاق نيز 
افتاد و نتيجه آن بار ديگر اثبات ادعاهاي واهي سرويس هاي جاسوسي 
در خصوص ابعاد نظامي برنامه هسته اي ايران و در نهايت صدور بيانيه 

از طرف آژانس و بسته شدن پرونده PMD بود. 
 آيا PMD بازگشايي مي شود؟

حال تكرار ادعاهاي واهي اياالت متحده در خصوص لزوم بازرسي 
از مراكز نظامي مش��كوك ايران كه بدون شك بازهم نام پارچين 
به عنوان نقطه مناقش��ه ايران و غرب در آن وجود دارد، بار ديگر 
احتمال بازگش��ايي پرونده PMD توس��ط امريكا و متعاقب آن 
پيوند خوردن برنامه هسته اي با برنامه دفاعي كشورمان را به دنبال 
خواهد داشت؛ اتفاقي كه اگر شكل بگيرد، دستگاه هاي جاسوسي 
و رسانه اي امريكا به خوبي خواهند توانست آن را مديريت كنند و 
بحران تازه اي براي كشورمان خلق كنند و نتيجه آن عقب نشيني 
مجدد از دستاوردهاي ارزشمند كش��ورمان خواهد بود، از اين رو 
تيم ديپلماسي كشور به ويژه در حوزه هسته اي بايد از هم اكنون به 

دنبال خنثي كردن اين طرح باشد.

مهم ترين مؤلفه ها و الزامات انتخاب     نگاه
وزيران كار آم�د با توجه به مس�ائل 
اصلي كش�ور از نگاه نمايندگان مجلس و با حضور سيدتقي 
كبيري نماين�ده مردم خ�وي و چايپاره در مجلس ش�وراي 
اسالمي روي آنتن رفت. نماينده مردم خوي و چايپاره در اين 
برنامه با تأكيد بر اينكه مجلس در عملگرا بودن كابينه تعارف 
نخواهد داشت، گفت: مجلس به دنبال اين است تا كابينه اي را 
مورد تأييد قرار دهد كه بتواند مش�كالت م�ردم را حل كند. 

 به گزارش مهر، سيدتقي كبيري، نماينده مردم خوي و چايپاره 
در مجلس در خصوص پاس��خگو بودن كابينه پيشنهادي نسبت 
به مردم گفت: در حال حاضر قضاوت نمي تواند دقيق باشد و بايد 
برنامه وزرا و سوابق آنها را بررسي كنيم. به اعتقاد بنده تيم اقتصادي 
و برنامه هاي پيشنهادي بايد مورد توجه قرار بگيرد. همچنين بايد 
ببينيم كه برنامه ها چقدر عملگرا هس��تند و از تئوري پردازي ها 
خارج ش��ده و براي بخش��ي از معضالت جامعه در حوزه مسائل 

اقتصادي كه دغدغه امروز ماست بتواند مشكالت را حل كند.  

وي در خصوص تأثير فش��ارهاي سياسي بر نهايي شدن فهرست 
كابينه پيش��نهادي دولت بيان داش��ت: بعد از انتخابات، عده اي 
به دليل حضورشان در انتخابات و نقش��ي كه در رأي آوري دكتر 
روحاني داش��تند به دنبال س��همي در كابينه بودن��د، البته اين 
سهم خواهي درست نيست، چون كساني كه به حمايت از يك فرد 
يا يك فكر مي آيند بايد به نتيجه نهايي و تأثيرگذاري دولت فكر 
كنند، صرف س��هم خواهي تأثير بسزايي در رفع مشكالت جامعه 
نخواهد داش��ت، البته به نظر مي رس��د در كابينه پيشنهادي كه 

ارائه شد آن مسائل كمتر مورد تأثير قرار گرفته چون گمانه زني ها 
تغييراتي در اين ليس��ت داده اس��ت.  كبيري با تأكي��د بر اينكه 
مجلس در عملگرا ب��ودن كابينه تعارف نخواهد داش��ت، تصريح 
كرد: مجلس به دنبال اين است تا كابينه اي را مورد تأييد و اعتماد 
قرار دهد كه بتواند مشكالت مردم را حل كند و با كسي هم تعارف 
ندارد. خصوصاً مجلس منتظر ارائه برنامه وزيران است تا بتواند بر 
اساس آن برنامه تطبيق كند كه تا چه اندازه مي توانند مشكالت 

را حل كنند. 

نماينده خوي در مجلس: 

عملگرا بودن وزراي پيشنهادي براي مجلس در اولويت است

اصالح طلبان بازگشت رسمي به قدرت را مي خواهند نه صرف حضور در كابينه دوازدهم

اصالح طلبان ناراضي از دولت برآمده از اصالحات!

PMD امريكا به دنبال بازگشايي پرونده

محمد  اسماعيلي
  تحليل


