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تشكر از سوت زنان 

عليرضا صفاخو طي يادداش��تي در شماره 
ديروز آفتاب يزد ب��ا عن��وان امان نامه براي 
»سوت زن« ها نوشت:     رئيس دستگاه  قضا در 
جريان يك گفت وگوي تلويزيوني به مناس��بت فرارسيدن هفتم تير و 
همچنين آغاز هفته قوه قضائيه نكاتي را در خصوص وضعيت مفاس��د 
اقتصادي رايج مطرح كردند كه با توجه به اينكه در تمام ادوار گذش��ته 
بي سابقه بوده  است، انتظار مي رفت خود رسانه ها كه هم مخاطب و هم 
ذي نفعان حرفه اي تحقق آن هس��تند بيش از پيش به آن بپردازند و از 
كنار  آن با نااميدي يا دلسردي عبور نكنند. يكي از راه هاي كاهش و حذف 
فساد در بس��ياري از كش��ور هاي جهان ش��يوه افش��اگري موسوم به 
»سوت زني« است كه در  ادبيات جديد مبارزه با فساد پركاربرد شده است 
و زمينه سالمت بيش��تر جامعه و حكومت هاي حمايت كننده را فراهم 
س��اخته اس��ت. حال خبرنگاران واقعي كه عمدتا در دسته خبرنگاران 
تحقيقي هس��تند مي توانند تخلفات ش��امل رفتار ه��اي غيرقانوني و 
 غيراخالقي مديران و كاركنان يك سازمان از قبيل تقلب، رانت، رشوه، 
احتكار، توليد محصول غيرايم��ن و نقض قوانين يا مق��ررات  را با ذكر 
گ��زارش  ي��ك  قال��ب  در  ه��م  را  آن  و  كش��ف   مس��تندات 
خبري- تحقيقي و البت��ه با مراع��ات اصول اخالقي تعريف ش��ده در 
 آموزه هاي حرفه روزنامه نگاري منتشر و به قول معروف سوتش را بزنند! 
وي در ادامه تصريح مي كند: شايد از آقاي رئيسي كه عنوان مي كنند 
مستند هاي پخش شده در رسانه ملي را ديده و بعد از پخش مستند، به 
دفترشان اعالم  مي كنند آن را پيگيري نمايند تا ببينند اين قضيه به كجا 
رس��يده اس��ت )ايرنا- دوم تير ۹۹( انتظار مي رود اين مستندات را از 
رسانه هاي  مكتوب افشاگر يا ناشر و به همان تعبير سوت زن را نيز اعالم 
و حتي در آييني عمومي و پخش زنده تلويزيوني از خبرنگاران  جسور 
افش��اگر فارغ از اينكه رس��انه آنها نزديك به چه جناح فكري است به 
نمايندگي از ملت تقدير و تشكر مؤثر به عمل آيد، چرا  كه قطعاً بسياري 

از اين خبرنگاران پاي مخاطرات در اين راه ايستاده اند.  
........................................................................................................................

تشنگان قدرت
روزنامه جمهوري اس��المي در سرمقاله 
ديروز خود با عنوان »ما تشنگان قدرتيم« 
نوش��ت: امروز كه روز هفتم تير و سالگرد 
فاجعه  انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اس��المي و شهادت آيت اهلل 
بهشتي و ۷۲نفر از خدمتگزاران صادق و اليق ملت ايران به دست  گروهك 
تروريستي منافقين است، پاسخ دادن به يك سؤال درباره شرايط امروز 
جامعه اي ك��ه در آن زندگي مي كني��م، با تكيه بر  افكار و انديش��ه هاي 
قافله ساالر اين شهدا، مي تواند راز و رمز پيچيدگي هاي موجود را نشان 
بدهد.   سؤال اين است كه چرا جنگ قدرت ميان صحنه گردانان سياست 
كشور، پاياني ندارد؟ يكي از راه هاي يافتن پاسخ اين سؤال اين  است كه 
به جمله ماندگار و بسيار پندآموز شهيد مظلوم آيت اهلل بهشتي مراجعه 

كنيم كه  مي گفت: ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت. 
در بخش ديگري از اين مطلب آمده است: شهيد مظلوم آيت اهلل بهشتي 
فقط ۱۵م��اه بعد از پيروزي انقالب اس��المي يعني در س��ال۱۳۵۹ با 
فرياد رسا هشدار داده بود كه ما  هنوز نتوانسته ايم عدالت را در جامعه 
انقالبي مان برق��رار كنيم و تا زماني كه در اين جامعه س��ير ها و خيلي 
سير ها و گرسنه ها و خيلي  گرسنه ها هستند، اين جامعه، اسالمي نيست. 
امروز اگر بهشتي در ميان ما بود، مي گفت اين جامعه، با اين همه اختالف 
طبقاتي نه تنها  اسالمي نيس��ت، بلكه پسوند اسالمي براي آن، تهمتي 
ناروا به اسالم است. او همان وقت راه مبتال نشدن به چنين وضعيتي را 
 گوشزد كرده بود، ولي ما در ۳۹سال گذشته فقط براي بهشتي سينه 
زديم و به هشدار هاي او توجه نكرديم. او با صداي رسا گفته  بود: »من 
صريحاً مي گويم در هر جامعه اي كه زمامدارانش تشنگان قدرت باشند، 
در آن جامعه خودبه خود طاغوت جاي خودش را به دست  آورده است. 
اگر مي خواهيد جامعه مان طاغوتي نشود بكوشيد زمامدارانتان تشنگان 

قدرت نباشند و عاشقان خدمت باشند.«  
........................................................................................................................

قضايي كه بال را دفع مي كند
عباس شمسعلي در گزارشي نوشت: هر چند 
دستگاه گسترده قضايي كشورمان را نمي توان 
همچون هر نهاد يا مجموعه ديگر از بخش هاي 
كشور عاري از هر گونه خطا يا  اشكال دانس��ت اما خوشبختانه فضاي 
حاكم بر قوه قضائيه جمهوري اسالمي در مسير صحيح و بر مبناي دفاع 

از مظلوم و برخورد با كژي ها و انحرافات مخرب مي باشد. 
در اين مورد توجه مثال زدني اخير به افزايش اعتماد مردم به ويژه آنها كه 
در مراجعه به محاكم قضايي درگير پرونده هاي خود هستند و اطمينان 
دادن به آنها در مورد رسيدگي عادالنه و دقيق به دعاوي مطرح شده و 
اقناع طرفين درباره آراي صادره بايد همواره سرلوحه اقدامات قوه قضائيه 
باش��د و به جرئت مي توان برخورد با مفس��دان اقتصادي دانه درشت و 
محاكمه و مج��ازات آنها در س��ال هاي اخير به وي��ژه در دوره جديد را 
برجسته ترين نقطه عملكرد دستگاه قضا دانست كه افزايش رضايت مردم 
و باال رفتن اعتماد آنها به قوه قضائيه را در پي داشته است. اكنون انتظار 
از قوه قضائيه اين است كه بدون اندك توجهي به هجمه ها و جنجال هاي 
هدفمند وارد ميدان مطالبه گري شود و اجازه ندهد حقوق مردم و حق 
نظام و انقالب از سوي قانون شكنان و مفسدان پايمال شود. در اين راه 
توجه ويژه به استفاده از نيروهاي جوان، با انگيزه، انقالبي و شجاع در بدنه 
قضايي و اجرايي دستگاه قضا همچون نمونه هاي موفقي از رويش هاي 
نسل جديد كه اين روزها در دادگاه هاي ويژه شاهد حضور آنها هستيم 
و افزايش نظارت دروني و پااليش دائمي  نهاد عدليه از هرگونه تخلف يا 

زدوبند و كارچاق كني كه باعث سلب اعتماد مردم مي شود.
........................................................................................................................

عيان سازي شكست
حنيف غفاري در سرمقاله ديروز روزنامه 
رسالت با اش��اره به اقدام روز پنج شنبه 
عليه نيروهاي حشدالش��عبي نوش��ت: 
امريكا در گذشته اي نزديك، سعي مي كرد شبكه متحدان خود در منطقه و 
سرش��اخه هاي آنها را نهان نگاه دارد، ام��ا اين بار ديگر چاره اي نس��بت به 
»عيان سازي بازي« پيدا نكرده است. محصول شبكه سازي امريكا در عراق و 
منطقه از سال ۲00۳ميالدي تا كنون) و حتي قبل از آن(، شكست گفتماني 
»جريان سازش« و در كنار آن، شكست عملياتي و نظامي واشنگتن و عوامل 
آن در منطقه بوده است. در چنين شرايطي امريكا نه مي تواند »زمين بازي« 

را تغيير دهد و نه مي تواند »قواعد بازي« خود در منطقه را عوض كند! 
واش��نگتن تنها يك راه دارد: »خروج مطلق از ع��راق و منطقه«. اين 
تصميم، برگرفت��ه از يك منطق كاماًل نئورئاليس��تي اس��ت، منطقي 
كه مي گوي��د وقتي »س��اختار اش��غالگري« يا حتي »س��اختار نفوذ 
غيرمس��تقيم« ديگر نمي تواند رفتار بازيگران را تنظيم كند، چاره اي 
جز انهدام س��اختار وجود ندارد. از س��وي ديگر، مقامات امريكايي به 
وضوح دريافته اند كه امكان بازتعريف س��اختار يا حتي جايگزيني آن 
با س��اختاري جديد در منطقه ) با قواعدي كه حتي جمهوريخواهان 
و دموكرات ها نيز در تعيين حدود و ثغور آن سردرگم مانده و اختالف 
نظر دارند(، ديگر از عهده آنها بر نمي آيد. بهتر است مقامات امريكايي 
اين حقيقت را درك كنند كه »مس��ير خروج همه جانبه آنها از عراق« 
تا مدت زمان محدودي باز خواهد ماند. ممكن است بازي در نهايت به 
نقطه اي برس��د كه آنها در بهترين حالت صرفاً »شيوه نابودي خود در 
منطقه« را تعيين كنند نه اينكه بر سر »خروج مطلق« يا »خروج نسبي« 

در عراق دست به محاسبه و ايده پردازي بزنند.

88498443سرویس  سیاسي

سرلشكر سالمي خبر داد

 الحاق سيستم هاي غافلگيرانه
به سازمان رزم سپاه در آينده نزديك

جديدتري�ن دس�تاوردهاي س�ازمان جه�اد 
خودكفايي س�پاه با حضور فرمانده كل س�پاه 
در نمايشگاه دستاوردهاي سازمان تحقيقات 
و جهاد خودكفايي »نزس�ا« به نمايش درآمد. 
صبح ديروز با حضور سرلش��كر حسين سالمي 
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي و 
س��ردار محمد پاكپور فرمانده ني��روي زميني 
سپاه، جديدترين دس��تاوردهاي سازمان جهاد 
خودكفايي س��پاه در نمايش��گاه دستاوردهاي 
س��ازمان تحقيقات و جه��اد خودكفايي نيروي 
زميني سپاه به نمايش درآمد. سامانه راداري نفوذ 
در زمين، سامانه پدافند هوايي، زميني، موشك 
»هدايت ۱۲۲«، توپ ۲۳ميلي متري تاكتيكال 
و خودروي زرهي آبي- خاكي »مكران« در اين 
نمايش��گاه در معرض ديد بازديدكنندگان قرار 

داده شده است. 
   در ساخت هيچ يك از سالح هاي زميني 

به خارج نياز نداريم
سرلشكر س��المي فرمانده كل س��پاه در حاشيه 
بازديد از نمايش��گاه دس��تاوردهاي مركز جهاد 
خودكفايي نيروي زميني سپاه در جمع خبرنگاران 
گفت: ما در تحريم تسليحاتي جهاني هستيم؛ از 
يك طرف تحريم هاي تسليحاتي وجود دارد و از 
سوي ديگر امريكا و متحدانش جزو تهديدات ما 
هستند. با اين وجود تحريم تسليحاتي فرصتي را 

براي دانشمندان اسالمي به وجود آورد تا نيازهاي 
دفاعي را با تكيه بر توان بومي تهيه كنند. 

فرمان��ده كل س��پاه ك��ه در حاش��يه بازديد از 
نمايشگاه توانمندي ها و دستاوردهاي مركز جهاد 
خودكفايي نيروي زميني سپاه سخن مي گفت، 
عنوان ك��رد: آن چيزي كه ام��روز ديديم، تنوع 
خوبي از تسليحات زميني بود. متخصصان نيروي 
زميني جهت گيري خوبي در پيش گرفته اند. اين 
جهت گيري تمامي سامانه هاي رزم زميني مورد 
نياز را پوشش مي دهد. وي تأكيد كرد: نكته مهم 
استفاده از تجهيزات برترس��از است كه نيروي 
زميني را براي يك جنگ تميز آماده مي سازد؛ 
هم در بعد تخريب كار شده، هم در دقت افزايي، 
كوچك س��ازي و هم بي خدمه س��ازي سالح ها. 
سرلشكر سالمي بيان كرد: يكي از اتفاقات خوبي 
كه صورت گرفته عالوه بر اينكه تمركز فرمانده 
نيرو بر تقويت اين مركز است، رابطه خوبي بين 
جهاد خودكفايي و هسته هاي رشد و دانش بنيان 
ايجاد شده اس��ت. اين موضوع باعث شده تا در 
ساخت هيچ يك از سيس��تم هاي سالح زميني 
به خارج نياز نداش��ته باش��يم. اي��ن چيزي كه 
بيگانگان در مورد تمديد تحريم هاي تسليحاتي 
مطرح مي كنند، اثري در قدرت دفاعي ما ندارد 
و در آينده نزديك ش��اهد ورود سيس��تم هاي 

غافلگيرانه خواهيم بود. 

   معرفي ۴دس�تاورد جديد نيروي زميني 
سپاه

سازمان جهاد خودكفايي نيروي زميني سپاه اخيراً 
چهار دستاورد در حوزه هاي مختلف داشته است. 

در ادامه به معرفي اين دستاوردها مي پردازيم. 
نفربر بهينه شده مكران: اين خودروی نفربر 
آبي خاكي BTR- 50 بوده اس��ت كه موسس��ه 
ش��هيد زين الدين نيروي زميني سپاه عالوه بر 
ارتقا در حوزه بدنه و س��ايت دي��د راننده، يك 
برجك جديد نيز براي آن طراحي كرده اس��ت. 
اين برجك سه ويژگي اصلي دارد، يكي از اينها 
سيس��تم كنترل آتش آن اس��ت ك��ه روي اين 
سيستم نصب شده است. سيستم كنترل آتش 
اين نفربر داراي يك سيستم ديد شبانه حراتي 
و روزانه دارد كه مي توان��د براي اهداف هوايي و 
زميني مورد استفاده قرار بگيرد و داراي مسافت 
ياب ليزري است و محاس��بات بالستيك گلوله 
را نيز انجام مي ده��د و قابليت قفل روي اهداف 

متحرك را دارد. 
اين برجك يك ت��وپ ۳0 ميلی مت��ری دارد كه 
كاماًل ايراني است و يك تيربار ۷/6۲ هم محور با 
توپ اصلي نيز دارد. همچنين مخزن مهمات ۵00 
فشنگي آن در باالي برجك تعبيه شده كه عالوه 
بر كاهش آسيب پذيري خدمه دسترسي تعميركار 
به جنگ افزار و همچنين بارگذاري مهمات را نيز 

آسان تر كرده است. يكي از ويژگي هاي اين برجك 
اين است كه كاماًل بدون خدمه بوده و توپچي در 
داخل نفربر قرار مي گيرد كه آسيب پذيري خدمه 
را كاهش مي دهد. اين برجك قابليت نصب روي 

انواع نفربرها و خودروهاي زرهي را دارد. 
پهپاد معراج 1: اين پهپاد قادر است با سرعت ۱40 
كيلومتر ت��ا ارتفاع ۱۲هزار پايي پ��رواز كند. وزن 
برخاس��ت اين پهپاد ۳۳كيلوگرم است و مي تواند 

محموله اي به وزن پنج كيلو را حمل كند. 
س�الح ثعبان 1: ثعب��ان ۱، يك تيربار س��بك 
انفرادي بوده كه در حقيقت محصول بهينه سازي 
تيربار سبك هجومي اس��ت. اين تيربار در دوران 
دفاع مقدس به صورت غنيمتي در اختيار س��پاه 
پاس��داران قرار گرفت و بعداً به دليل مش��كالتي 
كه در زمينه مس��لح شدن داش��ت از رده خارج 
ش��د. با تغييراتي كه در صفحه خ��وراك دهنده، 
قبضه، قنداق، لوله و سيستم چكانه اين سالح رخ 
داده، وزن آن نسبت به نمونه روسي يك كيلوگرم 

كاهش پيدا كرده است. 
ثعبان از كاليبر 6۲/ ۷*۳۹ سالح كالشنيكف بهره 
مي برد و با جعبه هاي ۱00 و ۲00 فشنگي تغذيه 
مي شود، البته با اس��تفاده از كوله حمل مهمات 
مي توان ظرفيت مهمات همراه اين س��الح را به 
۷00 فشنگ افزايش داد. اين سالح همچنين به 
يك سامانه نشانه روي رددات براي افزايش دقت 
در تيراندازي مجهز ش��ده است. به جاي روپوش 
لوله قديمي اين س��الح نيز يك ريل براي نصب 
تجهيزات تعبيه شده است. اين سالح همچنين 
به يك هندگار با قابليت تبدي��ل به دو پايه براي 
راحتي رزمن��ده و ثبات در تيران��دازي هجومي 
و ثابت تجهيز ش��ده اس��ت. در كنار اينها، نوعي 
شعله پوش براي اين سالح طراحي شده است تا 
هم اثر كاهش برد سالح در اثر كوتاه شدن لوله را 
جبران كند و هم عقب نشيني و صداي سالح در 

تيراندازي را كاهش دهد. 
س�امانه راداري نف�وذ در زمي�ن: در رژه 
۳۱شهريور سال گذشته س��امانه اي به نمايش 
درآمد كه س��ؤاالت زيادي پيرامون آن مطرح 
ش��د؛ س��امانه اي كه از آن تحت عنوان سامانه 
راداري نفوذ در زمين ياد شده بود. در حقيقت 
يك سامانه راداري براي كشف مين و بمب هاي 
كنار جاده اي است كه توسط سازمان تحقيقات 
و جهاد خودكفايي نيروي زميني سپاه ساخته 
شده است. عملكرد اين س��امانه به اين صورت 
اس��ت كه اين خ��ودرو با س��رعت ۱0كيلومتر 
حركت كرده و مي توان��د در فاصله هفت متري 
با عرض چهار متر و در فاصله ۳0متري با عرض 
هشت متر زمين را اس��كن كرده و مين هاي در 

عمق ۱۵ تا ۳0سانت را كشف كند.

 مجلس مصمم به توقف اجراي 
پروتكل الحاقي است

اخيراً در كميس�يون امنيت به اين 
نقطه رسيديم و اعضا به اتفاق مصمم 
بودند كه توق�ف اج�راي پروتكل 
الحاق�ي را ب�ه تصويب برس�انند و 
دولت هم اين را به اج�را دربياورد. 
زهره الهيان عضو كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس در 
گفت وگو با فارس، اظهار داشت: اقدام 
اروپا در ارتباط با قطعنامه شوراي حكام يك اقدام سياسي و غيرحرفه اي 
است كه در راس��تاي اقدام ترامپ در پاره كردن برجام تلقي مي شود. 
مجلس از اقدام فوق، اين پيام را مي گيرد كه بايد نسبت به اين تصميم و 

قطعنامه يك اقدام متناسب و قاطع و بازدارنده را در پيش بگيرد. 
وي در ادامه عنوان كرد: به اين جهت تصميم مجلس و كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي است و در 
بيانيه مجلس هم كه چند روز پيش صادر شد، اين موضوع تصريح شد. 
در كميس��يون امنيت هم به اين نقطه رسيديم و اعضا به اتفاق مصمم 
بودند كه توقف اجراي پروتكل الحاقي را به تصويب برسانند و دولت هم 
به اجرا دربياورد. وي بر همين اس��اس اضافه كرد: قاعدتاً روندي كه به 
وجود آمده و اروپا در پيش گرفته اين است كه از برجام يك نام بيشتر 
نمانده و از اين جهت كميسيون مصمم است نسبت به اين موضع شوراي 
حكام، خروج از پروتكل الحاقي و توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي 
را دنبال كند؛ اين اقدام قاعدتا باعث خواهد شد كه اقتصاد ايران از چنگ 
برجام رهايي پيدا كند و برخ��الف جرياني كه تالش مي كند در داخل 
اقتصاد ايران را به برجام پيوند بزند، اين مصوبه باعث مي شود اقتصاد ما 
از چنگ برجام رهايي پيدا كند و آن سياست صبر و انتظار و ركود كه 
در چند سال گذشته گريبانگير اقتصاد ما بود و باعث ركود اقتصادي و 

تبعات آن در اقتصاد ايران شده، از اين وضعيت خارج شود. 
........................................................................................................................

 ورود كميسيون اصل 90 به پرونده 
عدم  بازگشت ارزهاي صادراتي

عض�و كميس�يون اص�ل ۹۰ مجل�س يازده�م از ورود ج�دي 
كميس�يون متبوع�ش ب�ه پرون�ده ع�دم بازگش�ت ارز ه�اي 
صادرات�ي كه موج�ب الته�اب بازار ارز ش�ده اس�ت، خب�ر داد. 
عليرضا زاكاني در گفت و گو با خانه ملت در خصوص عدم بازگش��ت 
۲۷ميليارد دالر حاصل از صادرات به كش��ور گفت: اصل رسيدگي به 
اين پرونده و معضل اساس��ي كه در عدم انتقال اقالم صادراتي كش��ور 
به داخل كش��ور صورت گرفته يكي از اموراتي اس��ت كه كميس��يون 
اصل۹0 به صورت جدي نسبت به آن ورود پيدا خواهد كرد. وي ادامه 
داد:كميس��يون اصل۹0 از كتمان كاري در اين خص��وص به ويژه در 
شرايطي كه مردم عزيزمان به واسطه سودجويي ها و منفعت طلبي هاي 
برخي عناصر خاص در جايگاه هاي مختلف متضرر ش��دند، جلوگيري 
خواهد كرد. عضو كميسيون اصل۹0 مجلس يازدهم تصريح كرد: ورود 
به مسائلي كه مصالح انقالب و منافع ملت را در بر مي گيرد از اولويت هاي 
ويژه كميسيون اصل۹0 در مجلس يازدهم خواهد بود. ما نوع شرايطي 
كه باعث مش��كالت فعلي شده از جمله ارز، مس��كن، خودرو و مسائل 

اينچنيني با اولويت جدي به فضل الهي پيگيري خواهيم كرد. 
........................................................................................................................

 رفتار ترامپ گوياي بي اعتباري 
سازمان هاي بين المللي است

امروز اگ�ر س�ازمان هاي بين المللي ابزار دس�ت ترامپ نباش�ند 
ب�راي س�لطه جويي، ظل�م و چپ�اول آنه�ا را تحري�م مي كن�د. 
موس��ي غضنفرآبادي در گفت و گو با خانه ملت در واكنش به قطعنامه 
ضدايراني ش��وراي حكام آژان��س بين المللي انرژي اتم��ي گفت: بارها 
اعالم  كرديم كه امريكايي ها قابل اعتماد نيس��تند، مقام معظم رهبري 
هم فرمودند كه به غربي ها اعتمادي نيس��ت اما برخي در داخل كشور 
و همينطور بيرون كش��ور باور نمي كردند كه امريكا به هيچ چيز پايبند 
نيست. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم تأكيد كرد:خروج امريكا از 
پيمان ها و تعهدات بين المللي جزو حكومتداري امريكا است و اين آخرين 
اقدام ترامپ عليه پيمان ها و نهادهاي بين المللي نخواهد بود. سازمان هاي 
بين المللي به صورت ابزار در دست استكبار جهاني و امريكا هستند، اگر 
ابزار نبودند، همين كارهايي كه ترامپ انجام مي دهد مانند تحريم، تهديد 

و استفاده از حق ظالمانه وتو، گوياي بي اعتباري آنهاست. 
وي با اش��اره به تحريم دادگاه بين المللي الهه توس��ط ترام��پ، افزود: 
امريكايي ها به دادگاه اكتفا نكردند، هركجا كه ابزار در دستشان نباشد؛ 
تحريم مي كنند و اعتنايي نمي كنن��د و به قواعد دنيا پايبند نيس��تند، 
مگر اينك��ه پيمان هاي بين الملل��ي و قراردادها و س��ازمان هاي جهاني 
ابزار دست شان باش��د. در آن صورت، پول خرج مي كنند غارت و چپاول 
مي كنند. سازمان ملل هم براي كشورهاي جهان سوم نه اينكه خاصيت 
ندارد، بلكه ضرر است. رئيس اس��بق دادگاه هاي انقالب استان تهران در 
ادامه خاطرنشان كرد: هر موضوعي كه در به اصطالح سازمان ملل وجود 
داشته يا پيمان هاي بين المللي هر كجا كه به نفع امريكا نبوده ازآن خارج 
شده اند، در بحث برجام و هسته اي، گازهاي گلخانه اي، معاهده آب  و هوايي 
پاريس، پيمان هاي كنترل تسليحاتي و شوراي حقوق بشر سازمان ملل 
متحد همينطور وقتي احساس كردند كه به نفعشان نيست، حتي اگر اين 
توافقات مورد تأييد همه كشورها هم بوده از آنها خارج شده اند. وي با اشاره 
به درگيري ها و ناآرامي ها در امريكا و كشورهاي اروپايي مطرح كرد: در 
حال حاضر جلوي چشم همه مردم دنيا، اين همه مردم بي گناه، بي دفاع 
و بيچاره امريكا را مي زنند، شكنجه مي كنند و بيش از چند ده هزار نفر 
را با سرنوشت نامعلوم بازداشت كرده اند، سازمان ملل و شوراي امنيت يا 

مجمع عمومي سازمان ملل هيچ اقدامي را انجام نمي دهند. 
........................................................................................................................

طرح هاي قضايي نبايد معطل بودجه بماند
يكي از ضعف هاي س�اختاري قوه قضائيه عدم استقالل بودجه اي 
آن است. توسعه طرح هاي قضايي براي تثبيت بيشتر جايگاه قضا 
و پيش�رفت عدالت نبايد معطل بودجه و اعتبار مورد نياز باش�د. 
 علي كريمي فيروزجايي عضو هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با تسنيم، با گراميداشت هفته قوه قضائيه، گفت: رئيس فعلي 
دستگاه قضا با اجراي قوانين اثر بخش و رويكرد اسالمي و انساني در اين 
دستگاه سالمت و پاكي عدليه نظام را در معرض ديد عموم قرار داد. افزايش 
اعتماد مردم به انقالب و جريان رسيدگي به پرونده هاي كالن از ثمرات 
حضور موفق آيت اهلل رئيسي در قوه قضائيه است و روند فعاليت قوه قضائيه 
مثبت و روبه بهبود  است. عضو هيئت رئيسه مجلس هوشمندي، سالمت و 
سلوك معنوي و زيست مردمي رئيس قوه قضائيه را الگوي مديريت جريان 
انقالب دانست و يادآور شد: دستگاه قضايي در مدت حضور آيت اهلل رئيسي 
در حوزه بازآفريني هويت فرهنگي و ديني جامعه كارنامه درخشاني از خود 
عرضه كرد. دستگاه قضايي در دوره جديد با اجراي اصول نوين دادرسي و 
محاكمه ابرمفسدان كام مردم به ويژه محرومان و صاحبان اصلي انقالب را 
شيرين كرد. وي يكي از ضعف هاي ساختاري قوه قضائيه را عدم استقالل 
بودجه اي آن ذكر و تصريح كرد: قوه قضائيه براي توسعه عدالت و پيشرفت 
حكمراني بر اساس آموزه هاي اسالمي نيازمند اعتبار و بودجه عملياتي 
اس��ت كه اين مهم از س��وي مجلس يازدهم پيگيري مي ش��ود. توسعه 
طرح هاي قضايي براي تثبيت بيشتر جايگاه قضا و پيشرفت عدالت نبايد 

معطل بودجه و اعتبار مورد نياز باشد.

خطاي محاسباتي دولت امريكا در به كارگيري تحريم ها عليه ايران

اندیشکده امریکایی: تحریم اقتصادی رفتار ایران را تغییر نخواهد داد
»تغيي�ر رفتار« كليدواژه اي اس�ت ك�ه بارها 
مقامات غربي آن را به عن�وان هدف اصلي از 
وض�ع تحريم هاي سياس�ي- اقتصادي عليه 
جامع�ه ايراني عن�وان و در مقاط�ع مختلف 
تأكي�د كرده ان�د چنانچه جمهوري اس�المي 
ايران رفت�ار خ�ود را در عرص�ه منطقه اي و 
در حوزه هاي موش�كي، هس�ته اي و دفاعي 
تغيي�ر ده�د، تحريم ه�ا لغ�و خواهد ش�د. 
انديشكده ش��وراي آتالنتيك در جديدترين 
تحليل خود از وضعيت جمهوري اسالمي ايران 
در عرصه بين المللي و ميزان موفقيت آميز بودن 
سياست هاي دونالد ترامپ بعد از خروج امريكا 
از برجام و تشديد تحريم هاي ضدايراني با هدف 
تغيير رفتار ايران مي نويسد: »فشار اقتصادي به 
تغيير رفتار ايران نمي انجامد«. اين انديشكده 
سياست هاي ضدايراني رئيس جمهور كنوني 
امريكا در قبال كشورمان را محكوم به شكست 
دانسته آن هم به اين دليل كه تشديد فشارهاي 
ضدايراني هيچ گاه حاكميت سياسي كشور را 
در موقعيت سازش قرار نداده و چنين برآوردي 

اشتباه راهبردي دونالد ترامپ است. 
   پيش فرض اشتباه

در واقع اعمال فشارهاي مختلف سياسي و اقتصادي 
اياالت متحده و متحدان او به ويژه در طول سال هاي 
اخير با اين پيش فرض مسلم صورت گرفته است كه 
گسترش و تشديد اينگونه فشارها نه تنها جمهوري 
اسالمي ايران را به كرنش در مقابل غرب وادار كرده 
و پاي ميز مذاكره مي كشاند بلكه حركت كشورمان 
در مسير توس��عه صنايع مختلف دفاعي و نظامي 
را نيز متوقف خواهد ك��رد. چنين پيش فرضي كه 
تحريم- تهديد جمهوري اسالمي ايران را پاي ميز 
مذاكره خواهد كشاند در آغاز به كار دولت يازدهم 
تبديل به يك باور قطعي شد چراكه رفتار و گفتار 
سياستمداران دولت تدبير و اميد مقامات امريكايي 
را به اين باور رساند كه اعمال تحريم هاي هسته اي 
تحت عناوين مختلف مشكالت داخلي كشور ايران 
را به مرزي از اضطرار رس��انده است كه جمهوري 
اسالمي ايران را وادار به انجام مذاكرات جديد و دادن 

امتيازات فراوان كرده است!
    انتقال باور دموكرات ها به ترامپ

اصرار دولتمردان ب��ر گزاره مذاك��ره آن هم به 

هر قيمتي بعد از روي كارآم��دن دونالد ترامپ 
در  امريكا باور دموكرات ها را به ش��خص دونالد 
ترامپ نيز انتقال داد، به طوري كه رئيس جمهور 
امريكا بالفاصله بع��د از روي كارآمدن در كنار 
س��اير مقامات خود خواهان تغيي��ر رفتار ايران 
در عرصه هاي مختلف ش��د و اهرم »تحريم« را 
اثرگذارترين براي دس��تيابي ب��ه چنين هدفي 
عنوان كرد. ترامپ بر اساس اين باور كه مي تواند 
با اهرم تحريم ايران را پاي ميز مذاكرات جديد 
بنش��اند و تغيير رفتار اي��ران را عملياتي كند از 
برجام خارج ش��د و باره��ا تحريم هاي مختلفي 
را عليه كش��ورمان اعم��ال ك��رد. برايان هوك 
نماينده ويژه امريكا در امور ايران يكي از مقامات 
امريكايي اس��ت كه به صورت مكرر تغيير رفتار 
ايران را هدف اصلي دولت ترامپ عنوان مي كند 
و در گفت وگو با بخش انگليس��ي شبكه صداي 
امريكا در پاسخ به اين پرسش كه آيا واشنگتن از 
تغيير رژيم در ايران حمايت مي كند، مدعي شد: 
»يك ميليون بار گفته ام كه سياست امريكا تغيير 

رفتار ]ايران[ است، نه تغيير رژيم!«
   تغيير رفت�ار جمهوري اس�المي، يعني 

تغيير نظام
رهبر معظم انقالب نيز بارها نسبت به اين مسئله 
واكنش نشان مي دهند، به عنوان مثال معظم له 
مي فرمايند : »هدف بلند مدت]دشمن[ هم، اصل 
نظام اسالمي است. يك روزي صريحاً می گفتند 
كه نظام اسالمي بايد از بين برود، بعد ديدند اين 
حرف، حرفي است كه به ضررشان تمام مي شود و 
اوالً نمي توانند و در آن مي مانند و آبرويشان پيش 
طرفدارانشان، دولت هاي وابس��ته و مزدورشان 
در دنيا مي رود، ]لذا[ آمدند اين را تعديل كردند 
و گفتن��د: تغيير رفتار جمهوري اس��المي. بنده 
همان وقت به مسئوالن عزيز كشور گفتم: آقايان! 
توجه داشته باشيد كه تغيير رفتار، با تغيير نظام 
هيچ فرقي ندارد. معناي تغيير رفتار اين نيست 
كه اگر صبح س��اعت هفت مي آمديم، حاال ۵/۷ 
يا ۵/6 بياييم. تغيير رفتار يعني اينكه راه اس��الم 
را مي رفتيم، راه انق��الب را مي رفتيم، خط امام 
را مي رفتيم، حاال زاويه بگيري��م، اول ۲0 درجه، 
بعد 4۵ درجه، بعد ۹0 درج��ه، بعد ۱۸0 درجه 
در طرف مقابل حركت بكنيم، تغيير رفتار يعني 

اين، يعني همان از بين بردن نظام اسالمي، اين 
هدف بلندمدت آنهاست، بنابراين هدف دشمن 
اينهاست. دشمن، دشمن است، از هرچه كه بتواند 

اِعمال دشمني بكند، استفاده خواهد كرد.«
جالب اين است، بعد از گذشت نزديك چهار سال 
از دولت دونالد ترامپ وي همانند س��اير اسالف 
قبل از خود به اين باور قطعي رس��يده است كه 
تحريم ه��ا نمي توان��د عاملي براي تغيي��ر رفتار 
جمهوري اسالمي ايران شود، مگر آنكه همانند 
باراك اوبام��ا روي پياده نظام هاي خود در داخل 

كشور اميد بسته و سرمايه گذاري كنند. 
   فش�ار اقتصادي ب�ه تغيير رفت�ار ايران 

نمي انجامد
بر اس��اس گزارش انديش��كده راهبردی تبيين 
انديشكده شوراي آتالنتيك در جديدترين مقاله 
خود با تصريح به اينكه فش��ارهاي امريكا عماًل 
فاقد دستاوردهاي الزم بوده است، اين موضوع را 
مورد واكاوي قرار داده است كه چرا به رغم تمركز 
امريكا بر تحريم هاي اقتصادي ايران، كشورمان 
اساس��اً هيچ گون��ه تغيير رفت��ار در عرصه هاي 
مختلف از خود بروز نداده است. در اين مقاله از 
يك مقام رژيم صهيونيستي در ۲0۱۸ نقل قول 
مي كند كه »تنها ضربه اقتصادي مي تواند ايران 
را وادار به عقب نشيني كند زيرا اكنون ضعيف و 

حساس شده است.«
نويس��نده در ادام��ه تأكي��د مي كند، ب��ا وجود 
آس��يب هاي اقتص��ادي فزاين��ده، اوالً رهبران 
جمه��وري اس��المي از مش��كالت اجتماعي و 
اقتصادي شهروندان غافل نشده و افكار عمومي 
را مدنظر قرار داده و س��عي مي كنن��د خود را با 
وضعيت روز تطبيق دهند، ثانياً اقتصاد تنها يكي از 
مؤلفه هاي سياست هاي راهبردي ايران و نه لزوماً 
همه آن است. چنانچه درباره برجام نيز عالوه بر 
انگيزه رفع تحريم ها، سه رخداد مهم اثرگذار بود:

۱ - ايران تا ۲0۱۲ به سطحي از دانش هسته اي 
دست يافته بود كه ديگر تعليق بخشي از فعاليت ها 
يا تعطيلي برخي زيرساخت ها، در اصل وجود اين 

دستاورد تأثيري نداشت. 
۲ - دولت امريكا حاضر شد براي نخستين بار حق 
غني سازي ايران را به رس��ميت شناخته و بسته 
پيشنهادي مبتني بر كاهش تحريم ها در مقابل 

كاهش سطح فعاليت هاي هسته اي را ارائه دهد. 
۳ - گراي��ش اف��كار عمومي اي��ران در انتخابات 
رياست جمهوري ۱۳۹۲ به حل پرونده هسته اي، 

پشتوانه دولت براي رويكرد مذاكره بود. 
    خطاي محاسباتي ترامپ

نويس��نده در اين مقاله اعت��راف مي كند خطاي 
محاسباتي دولت ترامپ آن است كه تصور مي كرد 
ايران به صرف فشارهاي اقتصادي از توسعه توان 
موشكي و حمايت از جبهه مقاومت كه ستون هاي 
امنيت ملي ايران بوده و حف��ظ اين امنيت را در 
فضاي ناامن و آشوبناك غرب آسيا تضمين كرده، 

دست خواهد كشيد. 
  تغيير رفتار ايران ممكن نيست

ب��ر اس��اس گ��زارش انديش��كده راهب��ردی 
تبيي��ن در نمون��ه اي ديگ��ر تارنم��اي اينترنتي 
ريسپانسيبل استيت كرفت به قلم »جيمز سيبنس« 
پژوهش��گر حوزه دفاعي و ديپلماسي به يادداشت 
اخير ري تكيه، كارشناس ش��وراي روابط خارجي 
امريكا در واشنگتن پست در تأييد سياست »تغيير 
حكومت« كه طي آن تأكيد مي كن��د »براندازي 
جمهوري اسالمي عمل گرايانه، مقرون به صرفه« 
واكنش نش��ان مي ده��د و با ذك��ر داليلي چنين 

مسئله اي را رد مي كند. 
جيمز سيبنس اينگونه داليل خود را ذكر مي كند :

۱ - تغيير نظ��ام در ايران عمل گرايانه نيس��ت 
زيرا تجربه سقوط دولت ها در افغانستان، عراق 
و ليبي نه تنها امنيت ملي امريكا را تأمين نكرده 
بلكه منافع غ��رب در منطقه را بي��ش  از پيش 
تهديد كرد. قطعاً سقوط جمهوري اسالمي اين 

بي ثباتي را تشديد خواهد كرد. 
۲ - مقرون به صرفه نيس��ت زيرا تهدي��د و اقدام 
به »تغيير حكوم��ت« عالوه بر انس��داد مجاري 
ديپلماسي، به تحريك بيش��تر ايران براي عبور 
از خطوط قرمز امريكا در زمينه هاي هس��ته اي، 
موش��كي و منطقه اي خواه��د انجاميد. چنانچه 

درباره كره شمالي چنين شد. 
۳ - ليبرال نيس��ت زيرا تاكن��ون تجربه موفقي از 
ايجاد و تقويت حكومت ه��اي آزاد و دموكراتيك 
پس از مداخل��ه امريكا وجود ن��دارد و در مواردي 
مانند كودتاي ۲۸ مرداد در ايران يا ۱۹۷۳ در شيلي 

به تقويت حكومت هاي استبدادي منجر شد.

   خبر    یک

اميرعباس رسولي
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