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سخن از كانديداي نظامي نعل وارونه زدن است

روزنامه ابتكار در بخشي از سرمقاله خود نوشت: به نظر 
مي رسد سياست و در نتيجه انتخابات امروز از اولويت هاي 
پايين دستي جامعه ايران محسوب مي شود و دست كم 
مردم عالق��ه اي براي حضور در پ��اي صندوق هاي رأي 
ندارند. نتيجه آن مي شود كه صحبت از كانديداي نظامي يا غيرنظامي در 
انتخابات پيش رو، سخني به گزاف خواهد بود كه از واقعيت هاي عيني جامعه 
فاصله اي شگرف دارد. مسئله امروز سياست در ايران ايجاد »آرامش« است. 
جرياني كه بخواهد يا بتواند انتقال دهنده اين مفه��وم در ابعاد مختلف به 
جامع��ه باش��د، مي تواند نس��بت به توفي��ق حداقل��ي در انتخاب��ات آتي 
اميدواري هايي داشته باشد. از س��وي ديگر، بايد ديد نظاميان ايران تا چه 
اندازه به حضور در انتخابات عالقه دارند! براي درك اين معنا بايد مالحظه 
كرد كه حض��ور در رأس قوه مجريه مي تواند چه ره��اوردي براي نظاميان 
داشته باش��د. به نظر مي رس��د ميزان نفوذ و حضور جريان هاي نظامي در 
س��طوح مختلف قدرت به اندازه اي فراگير است كه اساساً نيازي به رياست 
دولت نزد نظاميان احساس نمي شود. به هر روي، سخن گفتن از حضور يا 
عدم حضور نظاميان در مقام يك كانديدا در انتخابات رياست جمهوري سال 
آينده نعل وارونه زدن در اين ميدان است و تصور نمي شود كه نظاميان عزمي 

جدي براي تصاحب كرسي رياست جمهوري ايران داشته باشند. 
........................................................................................................................

چرا ايران مذاكره را نپذيرفت؟
روزنامه آرمان ملي طي يادداش��تي نوشت: 
امريكايي ها اگر بخواهند به برجام برگردند 
نياز به مذاكره ندارند، امريكا و ايران راحت 
مي توانند اعالم كنند كه ب��ه تعهدات خود 
بازمي گردند. بعد از آن همه كش��ور ها عضو ش��وراي مشترك برجام 
مي شوند و در موارد اختالفي مي توانند جلسه بگذارند و با هم صحبت 
كنند. دليل آخر كه به نظرم مهم تر از همه اين داليل اس��ت، نااميدي 
نسبي است. ايرانيان به اميد اينكه دوران ترامپ، دوران گذرايي باشد، 
برجام را حفظ و هزينه حفظ برجام را پرداخت كردند. حتي از رفتار هاي 
چالش��ي پرهيز كردند به اميد اينكه ش��ايد تغييري شكل بگيرد، ولي 
تغييري كه شكل گرفت، ناجوانمردانه عمل كردن بايدن بود كه همان 
فشار حداكثري ترامپ و كشتن زمان بود كه در دستور كار قرار داد. از 
جمله اقدام نظامي بايدن در سوريه كه رسماً هم آن را به ايران مرتبط 
ساخت، عماًل ايرانيان به اين نتيجه رس��يدند كه بايد سياست مشت 

آهنين را به كار ببرند و درواقع به نيت امريكايي ها شك كردند. 
در حقيقت االن نشانه هاي خوبي وجود ندارد و در كل، روند تحوالت يك 
سراشيبي ضد ديپلماسي است. اما چه اتفاقاتي مي تواند شكل بگيرد كه 
به سود نظم و صلح و امنيت بين المللي و منافع حتي ايران و امريكاست. 
نخست اينكه، تجربه به آقاي بايدن نشان داد كه كشاندن ديگر مسائل به 
موارد اختالفي با ايران حتماً مديريت تحوالت را براي خود امريكا سخت 
خواهد كرد. بايدن خيلي عجله كرد در واردكردن اتهام به ايران و در حمله 
به امريكايي هاي عراق. اين موضوع نه تنها كمكي به ايشان نمي كند بلكه 
مديريت كلي تحوالت را برايش دشوار مي كند. دوم اينكه، بايد برجام زنده 
شود، چراغ ميز برجام بايد روشن شود و بعد سر ميز برجام بنشينند، ولي 
روزبه روز اين چراغ ها بيشتر دارد شكسته مي شود به ويژه چراغ هايي كه 
امريكايي ها خاموش كردند، روشن نكردند. ايران بيش از گذشته و حتي 
بيش از زمان ترامپ، اميد خودش را به برجام از دست داده است و موضوع 
سوم اينكه، انتظار مي رفت بودجه سال آينده ايران بودجه اي براساس رفع 
تحريم باشد، ولي االن بخشي از اين بودجه حتي اختصاص پيدا مي كند 
به دستاورد هاي تازه و توسعه بيشتر در صنعت هسته اي ايران. آن موقع 
براي ايرانيان حتي بازگشت به برجام هم هزينه بيشتري خواهد داشت و 

ديگر رغبتي براي اينكه به برجام بازگردند را ندارند. 
........................................................................................................................

صف واكسن را به هم نزنيد
روزنامه صبح نو در يادداشتي نوشت: در شلوغي هاي 
روزمره و آشفتگي هاي كرونايي كه زندگي ايرانيان 
را درگير خود كرده است، يك جمله از سخنگوي 
سازمان غذا و دارو كه در حساب توييتري خود منتشر كرد، موجب نگراني 
بيشتر مردم از يك سو و البته آسودگي خيال آنها شد. كيانوش جهانپور 
شنبه شب نوش��ت: »تلقيح واكس��ن كرونا به كادر درمان و سالمندان و 
جانبازان مقيم آسايشگاه ها در هفته جاري به ۱۱۰هزار دوز خواهد رسيد. 
تزريق واكسن افراد مشمول فاز يك تا نوروز انجام مي شود و هيچ تغييري 
 VIP ،در اولويت بندي برنامه جامع واكسيناسيون كرونا اعمال نخواهد شد
نخواهيم داشت؛ لطفاً تقاضا نفرماييد.« اين گزاره از آن جهت مهم است 
 VIP كه مردم مي خواهند بدانند چه كساني يا چه گروهي به دنبال تزريق
واكسن هستند؟ اگرچه در يكي، دو هفته اخير گروه هايي چون هنرمندان 
يا نمايندگان مش��اغل مختلف درخواس��ت كرده اند به دليل حساسيت 
شغلي يا اهميت خودخوانده ش��ان بايد از نظر دريافت واكسن كرونا در 
اولويت قرار بگيرند اما واقعيت اين اس��ت كه بايد براي تزريق واكسن به 
برنامه هاي وزارت بهداشت و درمان و زمان بندي درنظر گرفته شده اعتماد 
كرد. تقس��يم بندي صورت گرفته براي گروه هاي دريافت كننده واكسن 
حتماً با درنظر  گرفتن حساس��يت هاي موجود، توان جس��مي و مشاغل 
مرتبط در زمينه مبارزه با كرونا تعيين شده است و به قول معروف نبايد 
صف را به هم زد. آنهاي��ي كه در رده هاي ديگر ق��درت به دنبال دريافت 
واكسن براي خود يا اطرافيان ش��ان هس��تند، بايد بدانند با اين كار چه 
ضربه اي به اعتماد مردم نسبت به ساختار درماني كشور مي زنند؛ از سوي 
ديگر مردم به كادر درمان كش��ور كه در يك سال گذشته با تمام توان در 
خط مقدم كرونا ايستادگي كرده اند، اعتماد دارند و مي دانند كه واكسن به 

ترتيب و با توجه به نياز گروه هاي مخاطب تزريق خواهد شد. 
........................................................................................................................

 FATF مراقب باشيد در 
مثل برجام فريب نخوريد

روزنامه وطن امروز در يادداشتي نوشته: 
به نظر مي رس��د كش��ورهاي اروپايي و 
امريكايي درباره موضوع FATF تنها و 
تنها نسبت به كشور ايران حساسيت دارند، همين حساسيت نشان مي دهد 
بايد ترديدي نسبت به اين مواضع داشته باشيم. همه كشورهاي دنيا را رها 
كرده اند و تنها هدف شان پذيرش FATF از سوي جمهوري اسالمي ايران 
است. انسان عاقل بايد نسبت به اين مسئله حساس باشد. FATF در قالب 
ايجاد شفافيت مالي به تصويب مي رسد تا روشن باشد كه پول هاي  كشورهاي 
مختلف به كجا سرازير مي شود اما پذيرش اين معاهده در آينده  نه چندان 
 FATF دور كشور ما را تحت فشار قرار خواهد داد. در حقيقت نتيجه پذيرش
اين خواهد بود كه بعدها بهانه جويي هاي بيشتري عليه ملت ايران خواهند 
داشت تا حتي اگر ش��خصي پولي را به حساب ش��خصي از نزديكانش در 
كشوري واريز كرد، ايران را مورد تهمت قرار داده و آن را حمايت از تروريسم 
معرفي  كنند، ضمن اينك��ه محدوديت هاي فراوان مال��ي براي جمهوري 
اسالمي ايران به وجود خواهند آورد. FATF ايران را در مضيقه قرار مي دهد 
و راه هايي را كه در دوران تحريم براي انتقال پول استفاده مي كنيم مسدود 
خواهد كرد كه در اين صورت مشكالتي به مشكالت قبلي ملت اضافه خواهد 
شد. براي ما روشن نيست چرا دولت اصرار به تصويب FATF دارد اما روشن 
است دولت در تصويب برجام نيز بسيار اصرار داشت. در برجام جوي را در 
كشور ايجاد كردند كه عليه دلس��وزان نظام تمام ش��د اما زمان نشان داد 
مذاكره كنندگان فريب خوردند. امروز هم درباره FATF همين موضع را 
گرفته اند. با وجود شواهد روشن از اينكه قبول FATF به ضرر كشور و منافع 
ملي است، دولت به تصويب آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصرار دارد 

اما بايد مراقبت كرد مثل برجام كاله سرمان نرود.

88498443سرويس  سياسي

 با رونمايي از پهپاد كم�ان 22 مي توان انتظار 
داش�ت پرنده هاي ب�دون سرنش�ين تبديل 
به يك ني�روي موثر در ني�روي هوايي ارتش 
ش�ده و به زودي ب�ه همراه�ي جنگنده هاي 
فعال اين نيرو در عمليات هاي نظامي حضور 
خواهند يافت. اين راهبرد دقيقاً همان مسيري 
است كه پيش�رفته ترين نيروهاي هوايي در 
دنيا دنبال مي كنن�د و ني�روي هوايي ارتش 
ني�ز دقيقًا در همين مس�ير ق�دم برمي دارد. 
اس��تفاده از هواپيماه��اي بدون سرنش��ين به 
عنوان مكمل��ي براي يك ني��روي هوايي واقعي 
مدت هاست در تمام كش��ورهاي بزرگ دنيا به 
عنوان يك راهبرد ب��راي كم ك��ردن هزينه در 
نبردهاي بزرگ به كار گرفته شده است. اين ماجرا 
تا آنجا در كشورهاي مختلف جلو رفته كه امروز 
برخي كشورها از جايگزيني كامل هواپيماهاي 
بدون سرنش��ين به جاي هواپيماه��اي نظامي 

سخن مي گويند. 
از سال آينده نيز قرار اس��ت جنگنده هاي بدون 
سرنش��ين به عنوان مكملي ب��راي هواپيماهاي 
نظامي سرنشين دار در درگيرهاي نظامي به كار 
گرفته شوند. ارزش اين سيستم ها در نبردهاي 
بزرگ نيز به صورت مداوم در حال افزايش است. 
به عنوان مثال در نبرد قره باغ جنگنده هاي بدون 
سرنشين توانس��تند بخش مهمي از توان رزمي 

ارمنستان را منهدم كنند. 
در ايران نيز از زم��ان دفاع مقدس اس��تفاده از 
جنگنده ه��اي بدون سرنش��ين به عن��وان يك 
راهبرد جدي ب��راي ايران مد نظر ق��رار گرفت، 
به طوري كه امروز ايران يك��ي از موفق ترين به 
كارگيرندگان هواپيماهاي بدون سرنش��ين در 
دنيا محس��وب مي ش��ود. اين پرنده ها امروز در 
جغرافياي بزرگي از كشورهاي مقاومت مشغول 

نبرد عليه تروريست ها هستند. 
با اين حال بخش مهمي از اين پرنده ها در نيروي 
هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به كار 
گرفته مي شد اما در طول ۱۰سال گذشته نيروي 
هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران نيز به عنوان 
يك نيروي هوايي حرفه اي مش��غول استفاده از 
هواپيماهاي بدون سرنشين است. اين هواپيما ها 
ابتدا به عنوان مكملي براي عمليات هاي نيروي 
هوايي به كار گرفته مي ش��دند اما امروز عماًل در 
چارچوب يك ني��روي ج��دي در داخل ارتش 

مشغول ايفاي نقش هس��تند. اين ماجرا زماني 
جدي تر مي ش��ود كه رزمايش پهپاد يگان هاي 
مختلف ارتش در س��منان را در نظر بگيريم. به 
نظر مي رسد كه نيروي هوايي به زودي از پهپادها 
به عنوان يك جنگ افزار مس��تقل استفاده كند. 
به خصوص آن كه هم اكنون نيز محدوديت هاي 
جدي براي نيروي هوايي براي خريد جنگنده هاي 
جديد حتي با برداش��ته ش��دن محدوديت هاي 

تسليحاتي نيز وجود دارد. 
   ابابيل اول پهپاد رزمي ارتش 

قبل از پيروزي انقالب اس��المي دو نمونه پهپاد 
هدف براي تمرين هاي مختلف توس��ط نيروي 
هوايي ارتش خريداري ش��د و در اين نيرو وجود 
داشت. تا يك دهه پيش نيز نهاجا به عنوان كاربر 
اصل��ي هواپيماهاي سرنش��ين دار، بخش اعظم 
مأموريت هاي خود را با اين نوع از وس��ايل انجام 
مي داد اما در كنار آن ب��ه تدريج توانمندي هاي 

خود را نيز افزايش داد. 
بر اساس اطالعات منتشر ش��ده توسط نيروي 
هوايي ارتش، پهپاد »مهاجر- 4« در سال ۱389، 
»ابابيل- 3« در سال ۱39۰، »مهاجر- 2 نوين« 
در سال ۱394 و »كرار« در سال ۱397 به ناوگان 

پهپادي نهاجا ملحق شدند. 
پهپاد »ابابيل- 3« به عنوان يكي از محبوب ترين 
نمونه ها در بي��ن نيروهاي مختل��ف، در نهاجا 
به دوربين ه��اي عمودنگ��ر با ق��درت تفكيك 
)رزولوش��ن( بس��يار باال مجهز و در رزمايش��ي 
در س��ال ۱392 در پايگاه هواي��ي چابهار ديده 
ش��د و قاعدتاً عملكرد مطلوب آن بود كه سبب 
گسترش اين پهپاد در پايگاه هاي مختلف نيروي 
هوايي ش��د. امروزه نمونه هاي مسلح اين پهپاد 
نيز در اختيار ني��روي هوايي ارتش قرار دارد كه 
امكان رها كردن بمب هاي هوشمند و نقطه زن 
»قائ��م« )داراي چند گونه مختلف( و موش��ك 
شليك كن- فراموش كن »الماس« با برد هشت 

كيلومتر را دارد. 
پهپاد »كرار« هم هرچند دير ب��ه ناوگان نهاجا 
پيوست، اما غناي كم نظير اين نيرو در تجربيات 
نبردهاي هواپايه و عم��ق دانش و فناوري بومي 
شده در اين نيرو سبب شد تا خيلي زود به جايگاه 
مناسبي برسد و انواع مهمات معمولي و هدايت 
شونده نيز با آن هماهنگ ش��ود. از جمله بمب 
هدايت ليزري GBU- ۱2 كه سالح پراستفاده 

جنگنده هاي اف- 4 فانتوم نهاجاست. 
از آخرين پهپادهاي ملحق ش��ده به يگان هاي 
نهاجا، پهپاد انتحاري »آرش« اس��ت كه داراي 
يك نمونه ضد رادار نيز اس��ت و برد آن به 2هزار 

كيلومتر مي رسد. 
اين پهپاد در رزمايش مش��ترك پهپادي ارتش 
در نيمه دي ۱399 موفق شد با پرواز در مسافت 
بيش از ۱3۰۰ كيلومتري، با دقت به هدف خود 

اصابت كند. 
  شاهين و مهاجم پرنده هاي بعدي كه به 

خدمت نيروي هوايي ارتش در مي آيند
اما چندين طرح و پروژه پهپ��ادي داراي موتور 
ملخي در رده هاي مختلف نيز توسط متخصصان 
نيروي هوايي ارتش به ثمر نشس��ته اس��ت. اين 
طرح ها در رژه نيروهاي مسلح يا نمايشگاه هاي 
مناس��بتي توس��ط اين نيرو به نمايش گذاشته 
شده اند. بر اين اس��اس مي توان خط سيري بين 
چند محصول معرفي شده توسط اين نيرو يافت. 
به نظر مي رسد نهاجا طي چهار حركت از پهپاد 
»ش��اهين« به »مهاجم92« و »كم��ان۱2«  به 
»كمان22« رسيده است. مي توان نتيجه گرفت 
كه اين چهار پهپاد، خط سير اصلي طراحي هاي 
اختصاصي نهاجا براي پهپادهاي رده شناسايي با 
موتور ملخي و سرعت پايين براي مأموريت هاي 

آموزشي و شناسايي و رزمي بوده است. 
اولين نمونه پهپادهاي طراحي ش��ده در نهاجا 
كه به وضوح س��رمايه گذاري روي بهينه سازي 
ش��كل آيروديناميكي و عدم پرهي��ز از رفتن به 
سمت مقاطع پيچيده تر براي بدنه در آن مشهود 
ب��ود، در رژه روز ارت��ش در 29 فروردين ۱39۰ 

آشكار شد. 
اين پهپاد به نام »شاهين« با طول 2/ 2 و دهانه 
بال 2/6 متر و يك موتور ۱۰ اسب بخار، قابليت 
حمل ۱۰ كيلوگرم بار و ظرفيت ۱۰ ليتر سوخت، 
تنها 3۰ كيلوگرم جرم داشته و به سرعت كروز 
۱6۰ كيلومتر بر ساعت و مداومت پروازي چهار 
ساعت، سقف پرواز ۱2هزار پا )حدود 365۰ متر( 
و شعاع عملياتي 2۰۰ كيلومتر دست مي يافت. 

امكان بلند شدن با چرخ، با راكت و پرتابگر ريلي 
نيوماتيكي نيز براي ش��اهين ديده شده و روش 
بازيابي عادي آن با فرود به واسطه چرخ روي باند 

و در شرايط اضطراري با چتر است. 
در گام بعدي، پهپاد »مهاجم92« در نمايشگاه 

هفته دفاع مق��دس در س��ال ۱394 به نمايش 
گذاشته شد. با وجود ويژگي هاي جالب و متفاوت 
اين پهپاد نسبت به نمونه هاي هم رده، مهاجم92 
از سوي نهاجا مطرح نشد كه بعدها مشخص شد 
اين هم يك گام مياني براي توسعه فناوري هاي 
پهپادي خصوصاً طراحي هاي جديد بوده است. 

در »مهاج��م92« برخي ويژگي هاي ش��اهين 
همانند بال دو تكه و نشس��ت و برخاست از باند 
به واسطه ارابه فرود حفظ ش��ده اما به جاي دم 
به شكل هشت از يك دم دوگانه مرسوم استفاده 

شده بود. 
»مهاج��م92« ب��ه مداومت پروازي 6 س��اعت، 
س��قف پرواز ۱5هزار پ��ا )ح��دود 457۰ متر(، 
سرعت بيشينه 2۰۰ كيلومتر بر ساعت و شعاع 
عملياتي 5۰۰ كيلومتر رس��يده و با جرم نهايي 
8۰ كيلوگرمي خود، بدون اس��تفاده از فلپ در 
مس��افت ۱4۰ متر به سرعت مناس��ب پروازي 
مي رس��يد. زاويه حمله بحراني براي اين پرنده 
۱5 درجه و سرعت واماندگي )استال( آن نيز 7۰ 

كيلومتر بر ساعت بود. 
  كمان 22 پهپادی با شعاع عملياتي 

3 هزار كيلومتر 
گام بعدي ني��روي هواي��ي ارتش ه��م در يك 
نمايشگاه خاص به مناس��بت چهلمين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي يعني نمايشگاه اقتدار4۰ 

در بهمن ۱397 رونمايي شد. 
اين پهپاد به ن��ام »كمان۱2« ب��ه وضوح طرح 
توس��عه يافته اي از »مهاجم92« بود. در واقع به 
كار بستن تجربيات كسب شده در »مهاجم92« 
با تغييرات الزم براي حركت به س��مت يك رده 
باالتر از نظر برد و مداوم��ت پروازي به كمان۱2 

منتج شد. 
»كمان۱2« پهپادي با مقياس متوسط با مداومت 
پروازي تا ۱2 س��اعت و قابليت پ��رواز تا ارتفاع 
۱8هزار پا يعني حدود 55۰۰ متر با موتور ملخي 
پيستوني با توان 6۰ اسب بخار است. دهانه بال 
حدود ۱۰ و طول كلي 5/4 متر، سرعت بيشينه 
2۰۰، سرعت كروز ۱6۰ و سرعت واماندگي 9۰ 
كيلومتر بر ساعت، ۱۰۰ كيلوگرم محموله، جرم 
خالي 22۰ و جرم نهايي 45۰ كيلوگرم و شعاع 
عملياتي هزار كيلومتر از ديگر ويژگي هاي پهپاد 

كمان۱2 است. 
اين پهپاد در چند رزمايش ارتش در سال جاري 
شركت داشته و در آخرين مورد مجهز به چهار 
بمب هوش��مند »قائم« در دو جايگاه زير هر بال 

مشاهده شده است. 
همچنين اعالم شد اين پهپاد عمليات مشترك با 
جنگنده هاي نيروي هوايي ارتش به انجام رسانده 
كه احتماالً كار هدف يابي و انتق��ال اطالعات با 
خطوط امن داده به جنگنده ه��ا را صورت داده 
است. اين پهپاد بدون اس��تفاده از فلپ به طول 

باند 4۰۰ متر براي برخاستن نياز دارد. 
اما در گام بعدي نيروي هوايي ارتش با يك جهش 
ديگر موفق به ساخت پهپاد »كمان22« شد كه 
در روزهاي گذش��ته مورد بازدي��د فرمانده اين 
نيرو در پايگاه يكم ش��كاري مهرآباد قرار گرفت. 
»كمان22« مداومت پروازي پهپادهاي ساخت 
اين نيرو را به بي��ش از دو برابر يعني بيش از 24 

ساعت افزايش داده است. 
برد اين پهپاد جديد ني��ز 3هزار كيلومتر عنوان 
ش��ده كه البته مش��خص نيس��ت برد عبوري 
يكطرفه اس��ت يا ش��عاع عملياتي. در صورتي 
كه عدد مذكور ش��عاع عملياتي باشد عماًل اين 
كميت نس��بت به »كمان۱2« س��ه برابر شده 
است. همچنين اگر عدد مذكور برد عبوري باشد 
شعاع عملياتي »كمان22« برابر ۱5۰۰ كيلومتر 
بوده و 5۰ درصد افزايش نسبت به »كمان۱2« 

را نشان مي دهد.

»پهپاد كمان 22 «، دست بلند ارتش در مأموريت های دفاعی و تهاجمی  

 پرنده هاي بدون سرنشين 
توان هوايي ارتش را دگرگون مي كنند

كارشناس مسائل منطقه: 
سیاستمنطقهایامریکاخطیاستوباترامپوبایدنتغییرنمیکند

يك كارش�ناس مس�ائل منطق�ه تأكيد كرد 
سياس�ت امري�كا درب�اره منطقه، سياس�ت 
خطي اس�ت و اكن�ون در دوره باي�دن هم با 
نوسان كمي همان سياس�ت در جريان است. 
س��عداهلل زارعي در گفت وگو با ايس��نا با اشاره 
به حم��الت امريكا به مواضع حشدالش��عبي در 
مرز عراق و س��وريه و س��فر فؤاد حس��ين وزير 
خارجه عراق به ايران گفت: درباره اقدامي كه روز 
جمعه امريكا عليه يكي از مقرهاي حشدالشعبي 
در خاك س��وريه انجام داد مي ت��وان گفت اين 
اقدامات بر اس��اس سياس��ت امريكا در منطقه 
كه سياست خطي اس��ت انجام مي شود و البته 
مقداري نوس��ان هم پيدا مي كند، اما بيشتر از 
آنكه تحت تأثي��ر روي كار آمدن فردي از حزب 
دموكرات يا جمهوريخواه باشد ناشي از تحوالت 

و شرايط منطقه است. 
وي ادامه داد: در اقدام روز جمعه پنتاگون عليه 
مقر حشدالشعبي شاهد تكرار سياست ترامپ در 
حمله اي هستيم كه سال گذشته اوايل دي ماه 
سال ۱398 در منطقه اي در عراق در مرز سوريه 
انج��ام داد. از اين رو بايد گفت سياس��ت امريكا 

درباره منطقه ما سياست خطي است كه در حال 
حاضر با نوسان كمي همراه است. 

اين كارشناس مسائل منطقه تصريح كرد: امريكا 
در اقدام روز جمعه با احتي��اط برخورد و تالش 
كرد كه حمله پرخسارت و با تلفات زياد نباشد و 
در حكم يك هشدار و اقدامي براي حفظ پرستيژ 
باش��د وگرنه اگر بنا بود بدون ه��راس از تعداد 
شهدا دست به اقدام بزنند با مقداري جابه جايي 
تعداد شهدا را به چند ده نفر مي رساندند، اما اين 
كار را نكردند و فقط يك نفر ش��هيد و چهار نفر 
مجروح شدند و دامنه اين اقدام را محدود كردند. 
اين نشان مي دهد مالحظاتي دارند كه هرگونه 
اقدام ش��ديدي به واكنش تش��ديد شده طرف 

مقابل بينجامد. 
زارع��ي ادام��ه داد: در اينجا يك س��ؤال مطرح 
اس��ت كه اين اقدام در چارچوب چه سياس��تي 
قابل فهم اس��ت؟ يگان امريكايي از داخل خاك 
عراق اس��تفاده كرد و حمله موشكي به نقطه اي 
عليه عراق و مدافعان امنيت عراق انجام دادند و 
حاكميت ملي دو كش��ور عراق و سوريه را نقض 
كردند و شهروندان كشور ميزبان مورد حمله قرار 

گرفتند. انتظار مي رف��ت دولت عراق با توجه به 
اين مسئله واكنش تندي نشان دهد اما متأسفانه 
دولت عراق به دليل ضعف هايي كه دارد به جاي 
واكنش به اين مسئله بسنده كرد كه اطالعاتي 
به نيروهاي امريكايي ارائه نكرده بود و از اين رو 

موضع ضعيفي داشتند. 
وي تصريح كرد: سفر وزير خارجه عراق به ايران 
بيش از آن كه بر مبناي يك رايزني و چاره جويي 
براي اين نحوه  تجاوزها از سوي امريكا باشد در 
جهت توجيه اقدامات امريكاست و اين سفر را به 
مثابه سفر وزير خارجه امريكا به ايران براي توجيه 
اقدام زشت امريكا عليه ش��هروندان و مدافعان 
عراقي انجام دادند اما اين كنش براي يك دولت 

مايه شرمساري است. 
اين كارشناس مسائل منطقه درباره واكنش هاي 
احتمالي ايران به اين حمالت اظهار كرد: با توجه 
به دامنه محدود حم��الت امريكا نياز به واكنش 
ايران نيست، اما همان طور كه در بيانيه كتائب 
حزب اهلل كه تيپ 46 حشد الش��عبي است آمده 
كه انتقام خون ش��هيد را مي گيريم، امريكا با هر 
تير محيط را براي نيروهاي نظامي خود ناامن تر 

مي كند، چون برخالف نيروهاي امريكايي دست 
نيروهاي مدافع عراق ب��راي واكنش در اين فضا 
بسيار باز اس��ت. به نظر، امريكا دس��ت به اقدام 

احمقانه اي با اين حمالت زده است. 
وي در پاس��خ به اينكه آيا اقدام��ات اخير امريكا 
در حمله ب��ه مواضعي در عراق و س��وريه را بايد 
سياست بلندمدت امريكا در دوره بايدن دانست؟ 
گفت: هم بايد در يك برنامه بلندمدت و هم بايد 
در قالب يك حادث��ه آن را ديد. امري��كا به طور 
رس��مي اعالم كرد نيروهاي��ش را در عراق نگه 
مي دارد و بنا ندارد  كاهش دهد يا به صفر برساند 
و از سويي ناتو نيروهايش را هشت برابر افزايش 
داده است، يعني از 5۰۰ نفر به 4هزار نفر  و اين 
نشان مي دهد غربي ها عراق را راحت نمي گذارند. 
آنها مي خواهند نفوذ خود را حفظ كنند، از اين 
رو امريكا ب��راي ايجاد امنيت ب��راي نيروهايش 
تالش مي كند. از س��ويي حمله ب��ه پايگاهي در 
اربيل كه دومين اقدام عليه پايگاه اربيل بود باعث 
تضعيف موقعيت امريكا شده است پس معتقدم 
امريكايي ها به يك عمليات نمايشي براي تقويت 

پرستيژ احتياج داشتند.

   تحلیل

وزير دفاع:
 نيروهای مسلح برای عبور از تحريم ها 

به توان داخلی تکيه كردند
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تأكيد كرد  سازمان صنايع 
هوايي وزارت دفاع بر اساس مأموريت ذاتي خود گام هاي مؤثري 
در زمين�ه افزاي�ش توان رزم نيروهاي مس�لح برداش�ته اس�ت. 
به گزارش مهر، مراسم تحويل دهي انواع هواپيماهاي نظامي، ترابري 
س��نگين و بالگرد و همچنين دهها موتور پيش��رفته در صنايع هوايي 
وزارت دفاع با حضور امير س��رتيپ حاتمي وزير دفاع، امير نصيرزاده 
فرمانده نيروي هوايي ارتش و امير يوس��ف قربان��ي فرمانده هوانيروز 
ارتش برگزار شد. در اين مراسم 9 فروند هواپيماي نظامي، ۱۰ فروند 
بالگرد و دهها موتور بازآماد شده در سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع 

تحويل نيروهاي مسلح شد. 
امير س��رتيپ حاتمي در اين مراس��م با بيان اينكه اين ميدان پويايي 
گوياي شكست فشار حداكثري دشمن و موفقيت راهبردهاي جمهوري 
اسالمي ايران است، گفت: دشمن با دو راهبرد تحريم و عدم اجازه خريد 
تجهيزات تالش كرد ايران را شكست دهد اما جمهوري اسالمي با سه 
راهبرد اتكا به توان داخلي، بهينه س��ازي تجهيزات دفاعي و امنيتي با 
شرايط روز و ساخت تسليحات بومي در حوزه هاي مختلف رزم زميني، 

دريايي، موشكي و سايبري توانست دشمن را شكست دهد. 
وي ادامه داد: س��ازمان صنايع هوايي وزارت دفاع بر اساس مأموريت 
ذاتي خود گام هاي مؤثري در زمينه افزايش توان رزم نيروهاي مسلح 
در حوزه تعميرات اساس��ي و ارتقاي انواع هواپيما، بالگرد و موتورهاي 
نظامي برداشته است به نحوي كه در س��ال جاري موفق به »اورهال« 
و تعمير اساس��ي دهها فروند هواپيما، بالگرد و موتوره��اي مورد نياز 

نيروهاي مسلح شده است. 
وزير دفاع در ادامه با بيان اينكه نيروهاي مس��لح جمهوري اس��المي 
ايران پس از پيروزي انقالب اس��المي با مش��اهده تحريم هاي شديد 
نظامي كشورهاي خارجي عليه ايران، دست شان را روي زانوهاي خود 
گذاشته و قدم در راه خودكفايي در عرصه هاي مختلف دفاعي گذاشتند، 
تأكيد كرد: در اين مسير، ساخت انواع جنگ افزارها و تسليحات دفاعي 
متناسب با نياز روز و همچنين بازآماد و بازطراحي ادوات نظامي موجود 
كه از گذش��ته در كشور وجود داش��ت، دو راهبرد اصلي وزارت دفاع و 

پشتيباني نيروهاي مسلح ايران شد. 
........................................................................................................................

لطف اهلل فروزنده: 
 برنامه هاي  دولت روحاني  

برخالف سياست هاي كلي است
ي�ك كارش�ناس مس�ائل سياس�ي ب�ا بي�ان اينك�ه برنامه هاي 
دول�ت ب�ر خ�اف سياس�ت هاي كل�ي نظ�ام اس�ت، گف�ت: 
اگ�ر در اي�ن س�ال ها مطاب�ق ب�ا سياس�ت ها عم�ل ك�رده 
بهت�ر مي ش�د.  اقتص�ادي كش�ور  ام�روز وض�ع  بودي�م، 
لطف اهلل فروزنده، كارشناس مسائل سياسي در گفت وگو با مهر، دولت 
روحاني را در عمل به اسناد باالدس��تي ناموفق دانست و گفت: يكي از 
مهم ترين اسناد باالدستي، بحث سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي بود؛ 
امروز ما چالش هاي جدي اقتصادي داريم. در ساير موضوعات مثل عدم 
وابستگي به پول نفت، توسعه اقتصاد دانش بنيان، محروميت زدايي و 
مردمي كردن و ديگر شاخص هاي اصلي سياست هاي كلي، شاهد بوديم  

روحاني و دولت او به سمت آنها حركت نكرد. 
وي افزود: امروز شاهد اين هستيم كه هزينه هاي دولت به شدت افزايش 
پيدا كرده است، شكاف طبقاتي بيشتر شده و نارضايتي مردم در بحث 
اقتصادي شدت يافته و رانت خواري به ويژه در مسئله ارز زياد شده است. 
در اين مرحله فاصله بسياري تا سياست هاي كلي نظام داريم. بيشترين 
دغدغه دولت اين بود كه مسائل اقتصادي را از طريق ارتباط و مذاكرات 

با امريكا حل كند، بنابراين »برجام« را محوريت كار خود قرار دادند. 
فروزنده با اش��اره به بدعهدي امري��كا در توافق برج��ام، تصريح كرد: 
ديديم كه برجام به جايي نرس��يد و امريكا از آن خارج شد. اروپايي ها 
هم به تعهدات خود عمل نكردند و ايران را در مسائل متفاوت محكوم 
كردند. بنابراين به طور كلي رفت��ار و برنامه هاي دولت كاماًل بر خالف 
سياست هاي كلي نظام بود. اگر در اين سال ها مطابق با سياست ها عمل 

كرده بوديم، امروز وضع اقتصادي كشور به مراتب بهتر از اين بود. 
وي درباره نظارت بر عملكرد مسئوالن با سياست هاي كلي نظام تأكيد 
كرد: هنوز سازوكار مناسبي براي نظارت دقيق بر اجراي سياست هاي 
كلي نظام شكل نگرفته است. اين ساز و كار اكنون به صورت نظري در 

حال بررسي است. 
فروزنده نظارت مستقيم به عملكرد دولت را از وظايف مجلس برشمرد 
و اظهار داشت: اينكه اين سياست ها چقدر در اجرا تحت نظارت باشند، 
متوجه مجلس اس��ت. طبق گزارش هاي موجود، حداقل 5۰درصد از 
سياست هاي كلي در دو دولت گذش��ته اجرا نشده است. اما مكانيسم 
برخورد با دولت و مس��ئوالني كه از اجراي سياس��ت ها سر باز زدند يا 

اهداف را محقق نكردند دچار ناكارآمدي است. 
وي در پايان با بيان اينكه ابزار مجلس براي نظارت ابزاري محدود است، 
خاطرنشان كرد: نهايت قدرتي كه مجلس در اختيار دارد، تذكر، سؤال 
و استيضاح اس��ت، اما در ش��رايطي كه اقتضا مي كند استيضاح اتفاق 
نيفتد مخصوصاً در اواخر دولت، عملكرد ابزارهاي نظارتي دچار آسيب 
مي شود. روشن اس��ت كه ابزارهاي نظارتي نيازمند بازنگري هستند و 

كارآمدي الزم را ندارند. 
........................................................................................................................

هشدار يك نماينده
 تحميل FATF به كشور

با روش برجامي صورت مي گيرد
عضو فراكسيون روحانيت مجلس تأكيد كرد آنهايي كه مي گويند 
اگر به FATF نپيونديم مش�كات معيش�تي مان بيشتر مي شود 
درب�اره برج�ام ه�م چني�ن صحبت هاي�ي را مط�رح مي كردند. 
حجت االسالم حس��ن نوروزي نماينده مردم رباط كريم در مجلس در 
گفت وگو با فارس، با انتقاد از پيوستن به كنوانسيون هاي FATF گفت: 
آنهايي كه عنوان مي كنند  اگر به FATF نپيونديم مشكالت كشور از 
جمله مشكالت معيشتي بيشتر مي شود و شرايط بر ما سخت تر خواهد 
شد، همان كساني هستند كه در مذاكرات برجام براي امضاي اين توافق 

و پذيرش شروط كشورهاي غربي، اين مسائل را مطرح مي كردند. 
وي افزود: سؤال من از اين افراد اين است كه آيا با امضا و پذيرش برجام 
و انجام تعهدات در قالب اين توافق مشكالت كمتر شده است و آيا امروز 
كه ما انجام تعهدات مان را به حالت تعليق درآورده ايم، شرايط سخت تر 
شده كه عضويت در FATF يا عدم عضويت در آن بخواهد تغييري براي 
ما ايجاد كند. عضو فراكسيون روحانيت مجلس اظهار داشت: ما امروز در 
شرايط تحريم به سر مي بريم و دشمن تحت عناويني همچون مبارزه با 
پولشويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم و ايجاد شفافيت در اين زمينه ها 

درصدد است تا از مسائل محرمانه ما در بخش مالي اطالع كسب كند. 
نوروزي ادامه داد: دشمن از تحريم هاي اعمال شده عليه ايران به هدفش 
نرسيده و درصدد است از طريق اين كنوانسيون ها اطالعات مربوط به 
دور زدن تحريم ها را به دست آورد و فشارها را بر كشورمان بيشتر كند. 
وي افزود: س��ردمداران اين كنوانس��يون ها حاميان اصلي گروه هاي 
تروريس��تي هس��تند و به هيچ وجه هدف آنها مبارزه با تروريس��م و 
گروه هاي تروريستي نيست. مردم ما بدانند كه دشمنان ما هيچ گاه به 
دنبال حفظ و رعايت حقوق بشر نيستند و تحت اين عناوين به دنبال 

رسيدن به اهداف استكباري خود هستند.

   گزارش یک

دفاع پرس


