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روزنام��ه وطن امروز در يادداش��تي 
نوشت: دموكرات هاي امريكا دلخوش 
از جريان هايي كه دوگانه »االغ- فيل« 
را در داخل كشور ترويج مي كنند، مشغول تبري جستن از ترور شهيد 
دكتر محسن فخري زاده هس��تند! انگار نه انگار اوباما از سال 2008 تا 
2016 ميالدي تروريس��ت هاي درجه يك سازمان س��يا را براي ترور 
دانش��مند غيورمان به ص��ف كرده بود و حت��ي از بازرس��ان آژانس و 
جاسوسان سازمان ملل خواسته بود به هر نحو ممكن به دكتر فخري زاده 
دسترسي پيدا كنند! دموكرات ها به كمك جريان هاي داخلي طرفدار 
خود در ايران، در ح��ال مخاب��ره آدرس هايي نادرس��ت، خطرناك و 
گمراه كننده به داخل كشورمان هستند! بازي پيش بيني شده از سوي 
دموكرات ها در اين مسير بسيار پيچيده است؛ جو بايدن مشغول چينش 
ويترين سازمان هاي امنيتي و سياسي امريكاست بدون آنكه به اجناس 
موج��ود در داخل مغ��ازه و گاوصندوقي كه در گوش��ه آن خودنمايي 
مي كند، آس��يبي بزند! رئيس جمهور جديد امريكا كه پس از موافقت 
ترامپ با آغاز پروسه انتقال قدرت به دموكرات ها نفس راحتي كشيده، 
در حال ب��ازي با عناوين و اس��امي اس��ت، به گونه اي ك��ه اثبات كند 
رئيس جمهوري متفاوت از ترامپ است!... در نهايت ترور شهيد دكتر 
»فخري زاده« دانشمند هسته اي كشورمان، محصول هم افزايي اعضاي 
دموكرات و جمهوري خواه سازمان س��يا و هم پوشاني عملياتي مطلق 
»ساختار هاي نظامي- جاسوسي« در واشنگتن، تل آويو و رياض است. 
........................................................................................................................
رؤياپردازيدولتروحانيدربودجهآخر

روزنامه فرهيختگان در يادداشتی نوشت: 
اليح��ه بودجه 1400 به مجلس ش��وراي 
اس��المي ارائه ش��د، اما به طرز عجيبي از 
رئيس جمهور و همچنين رئيس س��ازمان 
برنامه  و بودجه در مجلس خبري نبود. حدوداً سه سالي است كه از طرح 
مس��ئله اصالحات س��اختاري بودجه مي گ��ذرد و در اين س��ال ها و 
به خصوص در مدت اخير، بس��ياري از مقامات مالي يا بودجه اي دولت 
وعده هاي مكرري از اعمال آن در اليحه سال بعد خبر داده بودند، اما به 
نظر مي رس��د نه تنها قدم اصالحي بلند تر از بودجه هاي سال گذشته 

برداشته نشده، بلكه با عقب رفت فاجعه باري مواجه شده ايم. 
به طور كلي اليحه  بودجه س��ال 1400 نه رنگي از كاه��ش اتكا به نفت 
در خود دارد و نه نماي��ي از انجام اصالحات در بخش مص��ارف را به رخ 
مي كشاند. اين اليحه سواي اعداد و ارقام درج شده در خود، دو پيام مهم را 
از سوي دولت به مجلس و مردم ايران مخابره مي كند. اوالً؛ بودجه براساس 
رفع تحريم ها و انجام توافق بزرگ و گشايش خارجي نوشته شده كه اگر با 
تصويب مجلس)حتي در صورت تغييرات جزئي( همراه شود، مهر تأييدي 
بر تصميم دولت زده اس��ت، ثانياً؛ اگر گشايش خارجي رخ ندهد چنين 

بودجه اي مي تواند ضربات مهلكي را به اقتصاد ايران وارد كند. 
........................................................................................................................

دولتاجازهدهدچرخهابچرخد!
روزنامه رسالت در گزارشي نوشته است: 
عص��ر روز چهارش��نبه از تقاط��ع 
خيابان ه��اي وليعصر)ع��ج( و ام��ام 
خميني)ره( خبر آمد شوراي نگهبان با مصوبه »اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها« موافقت كرده است. بنابراين طبق قاعده مصوبه ياد شده از سوي 
رئيس مجلس به رئيس جمهور ابالغ خواهد ش��د و در صورت استنكاف، 
رئيس جمهور مي تواند مستقيم براي انتشار در روزنامه رسمي ابالغ كند. 
اما آنچه قابل تأمل است اينكه پاستورنشينان دلواپس اقتدار بهارستان 
ش��ده اند و به هر طريق ممكن درصدد تخطئه مصوبات مجلس هستند. 
مصوبه »تأمين كاال هاي اساسي مردم« كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده 
و به رئيس جمهور ابالغ شده، هنوز از سوي روحاني به روزنامه رسمي ابالغ 
نشده است و بناس��ت رئيس مجلس اين كار را انجام بدهد. حال درصدد 

مقابله با مصوبه »اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها« هستند. 
مس��ئوالن دولتي ظاهراً هنوز باور نكرده اند پارادايم حاكم بر مجلس 
يازدهم تغيير كرده و اين مجلس اس��ت كه طبق وظيفه قانوني براي 
دولت ريل گذاري خواهد كرد و دولت هم مكلف به اجراس��ت و ديگر 
خبري از ديكته هاي وقت و ناوقت به وكيل الدوله هاي مجلس دهم از 
جمله كساني كه به كرسي هاي سهم پايتخت تكيه كرده بودند نيست. 
دولت روحاني در طول هشت سال گذشته از تمام اختيارات – به طوري 
كه اگر چوب داشت كاري مي كرد – برخوردار بود تا اگر توان و اراده آن 
را دارد گامي در جهت حل مشكالت مردم بردارد، اما نه تنها نتوانست 
كه بلك��ه بي تدبيري هاي مكرر گره هاي زندگي م��ردم را كورتر كرد و 
متأسفانه در اين دولت دو س��ردار پرافتخار جهان اسالم يعني شهيد 
سپهبد حاج قاسم سليماني و س��ردار دكتر محسن فخري زاده ظرف 

كمتر از يك سال به درجه رفيع شهادت نائل آمدند. 
تيم پر ادعاي روحاني اگر تدبير داشت بايد ظرف هشت سال كه تقريباً 
سه برابر زمان صدارت اميركبير بود براي كشور گامي برمی داشت، حال 
به جاي دلواپسي از اقتدار بهارستان و تهيه طرح هاي راهبردي، اجازه 

دهد هم چرخ هاي اقتصاد بچرخد و هم چرخ هاي سانتريفيوژها. 
........................................................................................................................
كرونابرمالكنندهضعفدرونيكشورها

روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشته است: 
به نظر مي رسد شيوع ويروس كرونا بيش از 
هر چيزي ويژگي هاي نهادي و ساختاري 
كشورها را آشكار كرده اس��ت. به عبارتي اپيدمي ويروس كرونا ساخت 
دروني كشورها را در مواجهه با اين ويروس نشان داد. نحوه مواجهه جوامع 
با اپيدمي ويروس كرونا، چگونگي گذار كم خطرتر و در عين حال سريع تر 
از اين ش��رايط و بحث موفقيت و عدم موفقيت برخي كش��ورها از جمله 
موضوعات مهم اس��ت. در اين ميان، تج��ارب موفق و گذار س��ريع تر و 
كم خطرتر در مواجهه با شيوع اين ويروس و تنظيم حيات فردي، اجتماعي 
و اقتصادي در صدر مباحث و گفت وگوهاي رسانه اي قرار گرفته است. اما 
آرايش مناسب بين دولت، جامعه مدني و اقتصاد )بازار( براي تنظيم جامعه 
كدام است؟ رويكرد تنظيمي كدام كش��ورها موفق تر بوده است؟ كدام 
كشورها توانستند آمادگي مناسب تري با توجه به سازوكارهاي تنظيمي 
داخلي در مواجهه با اپيدمي ويروس كرونا نشان دهند؟ با شيوع ويروس 
كرونا، تفاوت و تنوع آرايش بين جامعه مدني، دولت و اقتصاد مختلف در 
كشورها روشن تر شد. اما سؤال اين است كه كدام آرايش كارآمدتر بوده 
است؛ آرايش انگلوساكسني، آرايش دولت رفاه، آرايش شرق آسيا يا...؟ 
به نظر مي رسد اپيدمي ويروس كرونا سؤال مهمي پيش روي ما گذاشته 
اس��ت؟ آيا تفكيك و تمايز عرصه اقتصاد از جامعه مدني و دولت راه حل 
مناسب تري است يا ارتباط و تعامل دوسويه ميان اين سه عرصه؟ سه نكته 
اساسي را مي توان بيان كرد. نخست، كشورهايي كه آرايش مناسبي براي 
تعامل دو سويه بين جامعه مدني، دولت و اقتصاد داشته اند در مواجهه با 
شيوع اين ويروس موفق تر عمل كرده  و توانسته اند نوآوري نهادي براي 
تنظيم جامعه در پيش بگيرند. فرض دوم اين است كه شيوع ويروس كرونا 
نشان داد كشورها، حتي كشورهاي پيشرفته از نظر ساخت دروني و نهادي 
تفاوت هاي اساسي با هم دارند؛ به عبارتي، كشورها راهبردها و تنظيمات 
متفاوتي در سامان دهي داشته اند. فرض سوم اين است كه اپيدمي ويروس 
كرونا چالش هاي بيشتري براي كشورهايي كه بر مبناي تفكيك بيشتر 
جامعه مدني، دول��ت و بازار ش��كل گرفته اند ايجاد كرده اس��ت. برخي 
پژوهش��گران، ملي گرايي و دولت گرايي را ماحصل شيوع ويروس كرونا 
دانسته اند اما به نظر مي رسد اين اپيدمي اهميت رويكرد آرايش مناسب 

بين جامعه مدني، دولت و اقتصاد را نشان داد.

88498443سرويس  سیاسي

حبیب بابايي

مصوب�ه ض�د تحریم�ی مجلس ش�وراي 
اس�امي و تأیي�د آن از س�وي ش�وراي 
نگهب�ان مج�ادالت را درب�اره برنام�ه 
هس�ته اي ایران داغ كرد، ب�ه گونه اي كه 
ش�اهد موضع گيري ه�اي گوناگون�ي در 
این باره بودیم. بااین حال به نظر مي رسد 
دول�ت در نهای�ت تأثيرگ�ذاري، ای�ن 
مصوب�ه را در ش�رایط فعلي قب�ول كرده 
اس�ت. نمونه آن نيز اظهارات محمدجواد 
ظریف وزیر امورخارج�ه درباره ضرورت 
توجه كش�ورهاي غرب�ي به مهل�ت این 
قانون و ضرورت اجراي آن توس�ط دولت 
است. ش�اید در این ميان س�ؤال اساسي 
این باش�د كه آیا واقعًا ای�ن مصوبه تأثير 
واقعي بر پرونده هس�ته اي ایران دارد یا 
همانگونه كه مخالف�ان آن ادعا مي كنند 
بيش�تر كاركرد داخلي و سياس�ي دارد؟ 
سؤالي كه اتفاقًا در جامعه هم پرسش هاي 
ج�دي پيرام�ون آن مط�رح مي ش�ود. 
بازگشت نقش آفريني مجلس در معادالت مربوط 
به پرونده هسته اي ايران يكي از بحث هاي جدي 
بود كه از مدت ها پي��ش درباره مجلس يازدهم 
مطرح ش��د و به نظر مي رس��د طرح راهبردي 
براي رفع تحريم ها اولين قدم در اين مسير و به 

خصوص در برهه حساس كنوني باشد. 
طرح فوق مدت ه��ا قبل و ب��راي اولين بار قبل 
از انتخابات رياس��ت جمه��وري امريكا و با يك 
فوريت از سوي مجلس در دستور كار نمايندگان 
قرار گرفت. بررسي اين طرح نيز در كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي در جريان بود كه ترور شهيد فخري زاده 
به عنوان محركي براي تصويب سريع تر اين طرح 
به جريان افتاد و در نهايت طرح فوق با اكثريت 

آرا به تصويب رسيد. 
در اين ميان شايد مهم ترين تغييري كه در متن 
قانون نسبت به مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
با نظر شوراي نگهبان روي داد زمانبندي نحوه 
اجراي  آن بود. بر اس��اس طرح مجلس يك ماه 
فرصت براي لغو بازرسي هاي فرا پادماني آژانس 
در ايران به دولت داده شده بود كه در نهايت با 
تأييد ش��وراي نگهبان اين فرصت ب��ه دو ماه از 
زمان الزم االجرا شدن اين قانون ختم شد. با در 

نظر گرفتن فرصت دولت براي ابالغ اين قانون 
به نهادهاي ذيربط به نظر مي رسد در نهايت اين 
قانون تا آخر بهمن و اوايل اسفندماه به زمان اجرا 

نزديك شود. 
با توجه به اينكه دول��ت ترامپ در اول بهمن به 
پايان خود مي رس��د يك فرصت يكماهه براي 
دولت بايدن ب��راي احياي برجام و برداش��تن 
تحريم ها باقي خواهد ماند كه فرصت مناسبي 

براي تصميم گيري در اين باره است. 
از آنجا كه بسياري از تحريم هاي دوره ترامپ با 
فرامين اجرايي عليه ايران وضع شده اند بديهي 
اس��ت بايدن هم از اختيارات الزم براي لغو اين 
تحريم ها برخوردار است. همان كه آقاي ظريف 
ني��ز در گفت وگويي بيان كرده اس��ت بايدن با 
س��ه فرمان اجرايي مي تواند اي��ن تحريم ها را 

بازگرداند. 
   ایران اولویت اول مي شود

ش��ايد يكي از مهم ترين مزاياي اين مصوبه در 
حال حاضر تبديل ش��دن ايران به اولويت يك 
دولت بايدن در يك ماه اول رياس��ت جمهوري 
اوس��ت. صادقانه اين نكته را بايد گفت كه هم 
اكنون البي هاي بس��يار گس��ترده و س��نگين 
واشنگتن براي تبديل كردن موضوعات مختلف 

به اولويت اول دولت بايدن وجود دارد. 
بسياري از كشورها با پرونده هاي مهم در عرصه 
بين المللي روبه رو هس��تند و ت��الش مي كنند 
مس��ئله مورد نظر خود را به اولويت اول دولت 
واشنگتن تبديل كنند. در اين ميان دولت آينده 
امريكا نيز اعالم كرده اس��ت  مهم ترين مسئله 
در ماه هاي اول رس��يدگي به ماج��راي كرونا و 

مشكالت اقتصادي داخلي است. 
ه��م اكنون مي��زان ابتالي اف��راد مختلف در 
امريكا به كرونا در حال افزايش است و تبعات 
اقتصادي ناش��ي از اين همه گيري به ش��دت 
فضاي داخلي اين كش��ور را تح��ت تأثير قرار 
داده است. از همين رو بديهي است موضوعات 
كمي مي توان��د تبديل به اولوي��ت اول دولت 
بايدن ش��ود. در قالب چنين تحليلي اس��ت 
كه مي تواني��م ارزش اين ضرب العجل را براي 
كشور در شرايط فعلي درك كنيم به خصوص 
اينكه ادام��ه يافتن تحريم ه��اي چند جانبه 
خسارت هاي س��نگيني براي كشور به جاي 

گذاشته است. 
   نسخه اروپایي ها و محور عبري- عربي 

براي بازگشت امریكا به برجام
هم اكنون دو دي��دگاه جدي مخال��ف ايران 
به دنب��ال تحميل نگاه خود در واش��نگتن بر 
سر برنامه هس��ته اي ايران است. ديدگاه اول 
مرتبط به كشورهاي اروپايي است كه خواهان 
نوعي بازگش��ت ناقص به برجام در چارچوب 
يك مهلت زماني تا انتخابات رياست جمهوري 

ايران در سال 1400 هستند. 
 بر اساس مدل برگشت ناقص به برجام امريكا 
براي بازگشت به اين توافق بين المللي برخي 
تحريم ها را ب��ه صورت مح��دود برمي دارد و 
انجام اي��ن كار را به صورت كام��ل منوط به 
آغاز گفت وگو هاي فراگير بين ايران و امريكا 
بر س��ر مس��ائلي همچون بحث هاي موشكي 
و هس��ته اي مي كند. ب��ر اين اس��اس، امريكا 
مي توان��د محدوديت خريد نفت را تا س��قف 
يك ميليون بش��كه براي اي��ران تمديد و در 
برخي  امور بشردوس��تانه همچون خريد غذا 
و دارو تس��هيالتي را براي اس��تفاده از ذخاير 
ايران در ساير كشور ها همچون كره جنوبي و 
عراق فراهم كند. اين پيشنهاد را در حقيقت 
مي توان تكميل شده همان پيشنهادي دانست 
كه در جريان سفر ظريف به فرانسه و ديدار با 
مكرون در جريان اجالس هفت كشور صنعتي 

مطرح شده بود. 
بدون ش��ك اين نگاه به هي��چ عنوان مطلوب 
نظام جمهوري اسالمي ايران نخواهد، چراكه 
اي��ران به دنب��ال بهره گيري از تم��ام مواهب 
برجام آن هم با م��وج تحريم هاي چندجانبه 

امريكاست. 
ديدگاه ديگر البي گسترده رژيم صهيونيستي 
و كش��ورهاي عربي اس��ت كه به دنبال منوط 
شدن بازگشت به برجام به يك توافق قطعي 
در خصوص برنامه موشكي ايران هستند. اين 
ديدگاه را به وضوح مي توان در مقاله توماس 
فريدمن روزنامه نگار نشريه نيويورك تايمز در 

مقاله هفته گذشته اين روزنامه ديد. 
فريدمن كه به نوعي نماينده غير رسمي البي 
س��عودي در رس��انه هاي امريكايي محسوب 
مي ش��ود طي يادداش��تي خطاب ب��ه بايدن 

رئيس جمه��ور امريكا نوش��ت:» اگ��ر بايدن 
قبل از دس��تيابي به تفاهم درب��اره صادرات 
موشك هاي دقيق هدايت ش��ونده سعي كند 
توافق هسته اي ايران را همانطور كه در گذشته 
بود از سر بگيرد و از قدرت تحريم هاي شديد 
اقتصادي عليه ايران دست بكشد، من گمان 
مي كنم از جانب اسرائيل، امارات و عربستان با 

مقاومت هاي زيادي روبه رو خواهد شد.« 
در بخش ديگري از يادداش��ت آمده اس��ت: 
»اس��رائيل و متح��دان عرب خلي��ج فارس 
نمي خواهن��د مش��اهده كنند امري��كا اهرم 
فش��ارش عليه ايران را كه براي مه��ار برنامه  
هسته اي اش استفاده كرد، )تحريم هاي نفتي( 
قبل از اينكه از تعهد ايران ب��راي پايان دادن 
به صادرات موش��كي خ��ود اطمينان حاصل 
نمايد رها كند و اين بس��يار مذاكره را دشوار 

مي سازد.« 
البته به ظاهر دولت بايدن هم بحث مذاكرات 
موشكي و منطقه اي وسيع تر را در ذهن دارد اما 
از نگاه تيم سياست خارجي وي بايد اين مسئله 
پس از بازگشت به برجام و در قالب مذاكرات 
جدي تر و بزرگ تر مطرح شود؛ نكته اي كه از 
نظر البي سعودي ها و صهيونيست ها بازگشت 

به همان سياست هاي اشتباه قبلي است. 
   فشار روي نقطه حساس امریكایي

نگاهي ب��ه مواض��ع كنوني بايدن نيز نش��ان 
مي دهد وي بي��ش از آنكه نگ��ران بحث هاي 
منطقه اي و سياسي با ايران باشد نگران حركت 
جهشي ايران به سمت توس��عه ظرفيت هاي 

هسته ای خود است. 
او در گفت وگويي با شبكه خبري سي. ان. ان  با 
انتقاد از سياست هاي دونالد ترامپ مي گويد: 
»نقطه پاياني اين اس��ت كه ما به ايران اجازه 
دستيابي به تسليحات اتمي ندهيم. او )ترامپ( 
از )توافق( خارج شد تا چيز سخت تري به دست 
بياورد، ]ولي[ چ��ه كاري انج��ام دادند؟ آنها 
)دولت ترامپ( توانمندي )ايران( براي داشتن 
مواد اتم��ي را افزايش دادند. آنه��ا )ايران( در 
حال حركت به س��مت توانايي داشتن ميزان 
كافي مواد براي ساخت سالح اتمي هستند و 

البته مسئله موشكي هم كه هست.« 
با توجه ب��ه همين س��خنان مي ت��وان گفت 
الزام مصوبه مجلس درب��اره افزايش ظرفيت 
غني سازي كش��ور و همچنين انباشت بيشتر 
مواد اتمي مي توان��د به عنوان اب��زاري براي 
افزايش نگران��ي امريكايي ها در طول يك ماه 
اول دولت بايدن ايفاي نقش كرده و كار را براي 

مذاكره كنندگان ما سهل تر كند. 
اهميت اين مس��ئله زماني بيشتر مي شود كه 
ما محدوديت هاي خ��ود را در تعامل با امريكا 
در نظر بگيريم. بر خالف كشورهاي اروپايي، 
س��عودي و عربي ايران فاقد هر گونه البي در 
واشنگتن است و از اين رو تنها راه ايران براي 
تحميل گزينه هاي خود به امريكا استفاده از 

ابزارهاي قدرت خود است. 
بايد اين انگاره محاس��باتي براي امريكايي ها 
كه بي عملي ايران را در مقابل هر گونه فش��ار 
تحريمي مسجل كرده اس��ت شكسته شود و 
مصوبه هفته گذش��ته مجلس اولين قدم در 
اين مسير است. طبيعي است اين مصوبه بايد 
از س��وي ديپلمات هاي ايراني تبديل به يك 
امتياز ملموس براي كشور شود كه اصلي ترين 
آن برداشته شدن تحريم ها و استفاده دوباره 
ايران از ظرفيت هاي خود به خصوص در حوزه 
نفت است. اين مأموريتي است كه به طور حتم 
تمام دستگاه ها و ارگان هاي كشور در تمامي 

سطوح حامي آن خواهند بود.

   خبر

نماینده رهبر انقاب در شوراي  عالي امنيت 
ملي تأكي�د كرد ام�روز خاكری�ز اول جهاد 
علمي، دانش هس�ته اي اس�ت و دفاعي كه 
امروز از حقوق هس�ته اي مي كني�م دفاع از 
همه حق�وق ملت و دف�اع از امنيت كش�ور 
اس�ت، چراكه اگ�ر ای�ن خاكریز بش�كند، 
دش�من در س�ایر خاكریزها طم�ع مي كند. 
به گزارش مهر، س��عيد جليل��ي نماينده رهبر 
انقالب در ش��وراي عالي امنيت ملي در مراسم 
بزرگداشت دانشمند شهيد محسن فخري زاده 
كه به ميزباني بسيج اساتيد پنج دانشگاه بزرگ 
تهران با حضور صدها استاد دانشگاه برگزار شد 
با بيان اينكه شهيد فخري زاده سال ها در معرض 
تهديد بود، اما در او اثر نمي ك��رد، تصريح كرد: 
اين انسان ها ارزش��مند هستند، چون لحظه اي 
دچار ترديد نمي شوند. اينها مردان رشيد عصر 
ما هس��تند كه مصداق تعبيري هستند كه خدا 
در قرآن درباره اصحاب كهف به كار مي برد. آنها 
نمي ترس��ند، نگران نمي ش��وند و مي ايستند و 
حركت بزرگي را شروع مي كنند. وي با بيان اينكه 
برخي صحبت از تنش زدايي را مطرح مي كنند، 
گفت: امروز هيچ عاملي به اندازه ترديد، تنش زا 
نيست. امروز هيچ عاملي به اندازه ترديد در دفاع 

از حقوق، سرمايه و منافع كشور تنش زا نيست. 
اگر اين ترديد ايجاد شود، طمع دشمنان بيشتر 
ش��ده و آنها را به تهديدات بيشتري كه متوجه 

امنيت و حقوق ملي ماست، تشويق مي كند. 
جليل��ي تأكيد ك��رد: اگ��ر تهديدات دش��من 
هزينه من��د نش��ود، او هر روز تهدي��د جديدي 
را به ش��ما تحميل خواهد كرد. اينكه دش��من 
احساس كند مي تواند به حقوق شما تعرض كند 
و براي او هزينه اي هم نداشته باشد، خود عامل 

تنش زايي است. 
وي تصريح ك��رد: برخي مي گويند دش��من را 
تحريك نكنيد تا تنش ايجاد نش��ود. بايد گفت 
چه چيزي دش��من را تحريك مي كند؟ اينكه 
دشمن احساس كند مي تواند حقوق شما را زير 
پا بگذارد، اين تحريك زاست يا زماني كه دشمن 
احساس كند تعرض به ش��ما هزينه دارد؟ اگر 
دشمن احساس كرد تعرض به شما هزينه ندارد، 
اين تنش زاست. عضو ش��وراي راهبردي روابط 
خارجي با بيان اينكه امروز هيچ عاملي به اندازه 
ترديد در دفاع ملت، موجب تنش نخواهد شد، 
تصريح كرد: اگر در دفاع از منافع مردم، ترديد 

شد، طمع دشمن افزايش پيدا مي كند.
جليلي افزود: پاسخ ندادن به دشمن است كه او را 

جري تر  و تهديدهاي بيشتري را متوجه منافع و 
امنيت ما مي كند. اگر براي رفتارهاي تهديدزاي 
دش��من، هزينه ايجاد نش��ود، او هر روز تهديد 
جديدتري را متوجه م��ا مي كند. گفتند برجام 
براي تأمين امنيت بوده؛ مگر فعاليت صلح آميز 

دانشمندان تهديد امنيت است؟
وي گفت: اين دشمني است كه مي گويند بايد 
ب��ا آن توافق كني��م. زماني در همي��ن موضوع 
هسته اي توافق براي چه بود؟ براي اين بود كه 
دشمن از ايذا و اذيت و مزاحمت دست برداشته 
و تحريم ها را بردارد. بع��د گفتند اصاًل هدف از 
مذاكره، رف��ع تحريم نبوده؛ ه��دف از مذاكره، 
امنيت بوده است، مي خواستيم موضوع هسته اي 
امنيتي نباش��د. اينكه دانشمندان شما فعاليت 
صلح آميزي را زير نظر آژانس داشته باشند، چه 

تهديد امنيتي بود؟
   بن�د 5 برج�ام، هس�ته اي را در نطن�ز 

متمركز و بعد دشمن آنجا را منفجر كرد
عضو ش��وراي  عالي امنيت ملي تصريح كرد: در 
بند ۵ برجام به صراحت عنوان شده است تحقيق 
و توسعه راجع به غني سازي اورانيوم صرفاً بايد 
در نطنز صورت بگيرد و نه جاي ديگر؛ چرا آنها 
مي خواس��تند اين فعاليت ها را در جايي مانند 

نطنز متمرك��ز كنند؟ بند ۵ برجام به دش��من 
فرصت مي دهد ب��ا هزينه كمت��ر فعاليت هاي 
هسته اي كشور را هدف فعاليت هاي خرابكارانه 
قرار دهد به دليل اينكه توان آنها براي خرابكاري 
و تخريب متمركز ش��ود و بتوانن��د با كمترين 

تمركز و توان به اهداف شوم خود برسند. 
جليلي تاكي��د كرد: در همين بن��د ۵ برجام قيد 
شده است نبايد فعاليت هاي تحقيقي در فردو كه 
محلي زير زمين و امن است، صورت گيرد. چون 
زير كوه اس��ت و نمي تواند هدف قرار گيرد. بعد 
گفته مي ش��ود هدف برجام اقتصادي نبود، بلكه 
مي خواست موضوع هس��ته اي ايران را از حالت 
امنيتي خارج كند. وي همچنين با بزرگداشت ياد 
شهداي هسته اي به ويژه شهيد محسن فخري زاده 
خاطرنشان كرد: امروز خاكريز اول جهاد علمي، 
دانش هسته اي است و دفاعي كه امروز از حقوق 
هسته اي مي كنيم دفاع از همه حقوق ملت و دفاع 
از امنيت كش��ور اس��ت، چراكه اگر اين خاكريز 
بشكند، دشمن در ساير خاكريزها طمع مي كند. 
چنانكه وقتي دش��من احس��اس كرد مي تواند 
در عرصه هس��ته اي ترديد ايجاد كند، بالفاصله 
موضوعات ديگ��ر نظير توان موش��كي و صنعت 

دفاعي كشور را مطرح كرد.

جليلي:خاكريزهستهايبشكند،دشمنطمعميكند

وقایع هفته گذشته چه تأثيري در معادالت پرونده هسته ای ایران خواهد داشت؟

آتشپشتيبانيمجلس
برايتقويتخاكريزمذاكرهكنندگانايراني

مهدي پورصفا
   گزارش  یک

اصالتمذاكرهنزداصالحطلبان
سياست خارجه براساس منطق منافع ملي كشور تعريف مي شود. منافع 
ملي در هر برهه از تاريخ معنا و تحليل خاص خود را دارد، از اين رو ممكن 
اس��ت در دوره اي منافع ملي با صلح امام حسن )ع( به نتيجه برسد اما در 
دوره اي ديگر اين منافع با جنگ امام حسين)ع( سرانجام پيدا كند. پس 
در منطق سياس��ت خارجه در هميشه روي يك پاش��نه نمي چرخد، اما 
براي اصالح طلبان و برخي شخصيت هاي كليدي آنها، سياست خارجه به 
جاي اينكه براساس منافع ملي تحقق پيدا كند، متأسفانه محل و محفلي 
براي منافع حزبي و شخصي شده اس��ت. شور مذاكره براي اصالح طلبان 
آنچنان شدت و حدت وصف ناپذيري پيدا كرده كه حتي در بدترين شرايط 
رواني و اجتماعي كشور )چه از بُعد ترور دانشمند هسته اي و چه به دليل 
تحريم هاي ظالمانه و حتي خرابكاري هايي كه در تأسيسات هسته اي اتفاق 

افتاده( خللي در اين ميل وافر آنها ايجاد نمي كند. 
ادبيات و گفتمان اصالح طلبان اين روزها آنچنان حساب شده و دقيق 
دنبال مي شود كه از يكسو نمي خواهند امريكا را از انجام هرگونه مذاكرات 
آتي با ايران دلسرد كنند و از سوي ديگر نمي خواهند شرايط به سمتي 
پيش برود )تعليق يا كاهش محدوديت هاي برجامي( كه امكان هرگونه 
مذاكره از بين برود. اين محافظه كاري اصالح طلبان درحالي است كه 
پيشتر مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا مدعي شده بود نظام جمهوري 
اس��المي ايران فقط در برابر زور و قدرت به ميز مذاكره باز خواهد شد. 
پمپئو صراحتاً گفته بود: »در مقابل جمهوري اسالمي فقط قدرت و فشار 

جواب مي دهد نه مذاكره و مماشات.« 
امروز اصالح طلبان، عنوان مي كنند اين س��خنان از سوي دولت ترامپ و 
وزير خارجه جنگ طلب او بيان شده اس��ت و در دولت جو بايدن، اين نوع 
گفتمان ها جايگاهي ندارد، اما با نگاهي به تاريخ زمامداري دموكرات ها بعد 
از انقالب ايران به روشني متوجه مي شويم شديدترين تحريم و بيشترين 
فشارها عليه كشورمان، عموماً در دوره دموكرات هايي بوده كه اصالح طلبان 
امروز چشم به دست هاي آنها دوخته اند. حال اين پرسش مطرح مي شود 
كه آيا امريكا در پي مذاكره با ايران است؟ در دوره كنوني چه سياستي بايد 

در عرصه بين المللي از سوي ايران اتخاذ شود؟
در تبيين دقيق اين پرسش ذكر چند نكته بس��يار حائز اهميت است. 
نخست اينكه عموم جامعه و دلسوزان نظام بايد به روشني مطلع باشند 
كه طبق بند يك اصل 110 قانون اساسي، سياست هاي كالن نظام در 
حيطه اختيارات و وظايف مقام معظم رهبري است. پس در امور كالن 
و كلي نظام اين تدبير و بينش رهبري است كه به عنوان فصل الخطاب 
تعيين كننده است. دوم اينكه دشمنان و استكبار جهاني مي كوشند با 
اهرم تحريم و فشار، كش��ور را به زانو درآورند و همه دستاوردهاي نظام 
مقدس جمهوري اسالمي را از ميان بردارند پس چه با مذاكره و چه بدون 
مذاكره هدف استكبار عليه كشورمان كاماًل روشن است. سوم اينكه هيچ 
كشوري در طول تاريخ از سلطه مستكبران و امپرياليسم غربي رهايي پيدا 
نكرده مگر با تحمل سختي و مشكالتي كه در اين راه وجود دارد. پس اگر 
براي عزت و استقالل خود با پاره اي از مشكالت مواجه مي شويم، همان 

هزينه اي است كه صرف استقالل كشور مي كنيم. 
چهارم اينكه دشمنان صهيونيس��تي و كشورهاي مرتجع عربي منطقه، 
نزديكي ايران با امري��كا را تهديدي عليه ماهيت خ��ود مي دانند پس با 
البي هاي گس��ترده مانع از برقراري ارتباط با ايران مي شوند. و نكته آخر 
اينكه ذات امپرياليستي امريكا باعث مي ش��ود همواره نگاه استعماري 
نس��بت به ايران داشته باش��د. اين خوي اس��تعماري امريكا باعث شده 
است براي تحت فشار قرار دادن ايران گزينه جنگ يا تعيين پيش شرط 
براي مذاكره با ايران را هميش��ه مطرح كند. براي مثال در دولت اوباما و 
دولت هاي پيش از او گزينه جنگ همواره يكي از قوي ترين اهرم فشار براي 
مقابله با ايران روي ميز بود. در دوره دونالد ترامپ و دولت آينده جو بايدن 
چون طعم تلخ موشكباران در عين االسد را چشيده اند، پيش شرط  هاي 
دوازده گانه يا انجام همه تعهدات برجامي، از خواسته و گزينه هاي آنها براي 
مذاكره است. در اين شرايط چگونه مي توان به مذاكره با امريكا براي حل 

مناقشه هاي دو كشور اميد داشت و چشم دوخت؟ 
در پاسخ به پرس��ش دوم و براي مقابله با زياده خواهي امريكا بايد سياست 
توانمند سازي و قدرت بخشي داخلي را اتخاذ كرد. به اين معنا كه كشور زماني 
مي تواند مناقشاتش را با امريكا و ساير قدرت ها حل  و فصل كند كه در مرحله 
نخست تحريم اثربخشي خود را از دست بدهد. دوم كشور در تأمين نياز و 
خواسته هاي خود مستقل و خودكفا باشد. مادامي كه كشور وابسته و خودكفا 
نيست، توازن قدرت براي مقابله با امريكا و ساير قدرت ها وجود ندارد. سوم 
اينكه يك هم صدايي و اجماع عمومي در كشور ايجاد شود. تا زماني كه اتحاد 
و همدلي در كشور وجود نداشته باش��د به طور يقين دشمن از اين شكاف 
استفاده و بهره برداري مي كند. نمي شود در كشور از يكسو برخي جريان هاي 
سياسي با ارسال سيگنال ضعف و عجز خواهان مذاكره باشند و از سوي ديگر 
برخي ديگر اقدام هاي مقابله اي عليه تحريم ه��ا بردارند. چهارم اينكه يك 
ضمانت اجرايي قانوني و واقعي وجود داشته باشد. در غير اين صورت امريكا 
مذاكره را براي دو هدف انجام مي دهد؛ يكي به سخره گرفتن ايران و صرف 
هزينه و زمان براي مذاكره هاي بي نتيجه همانند آنچه در برجام شاهد بوديم. 
ديگر اينكه مانع از هرگونه پيش��رفت و توانمندي جمهوري اسالمي ايران 
شود. تا زماني كه ما براي مذاكره همه فعاليت هاي خود را تعليق يا در بخش 
نظامي خود محدوديت ايجاد مي كنيم و تاسفبارتر اينكه در قالب بازرسي 
اسرار حياتي خود را در اختيار دشمن قرار مي دهيم )كه در آن شاهد ترور 
دانشمندان هسته اي يا حمله سايبري و خرابكاري در تأسيسات هسته اي 

هستيم( با مذاكره اينچنيني به سرانجامي نخواهيم رسيد.

 دبير ستاد حقوق بشر
در نامه به دبيركل سازمان ملل:

يكبارهمشدهباتروريسمدرايران
مانندتروريسمدرفرانسهبرخوردكنيد

علي باقري كن�ي ط�ي نامه ه�اي جداگانه ب�ه دبيركل و كميس�ر 
عال�ي حقوق بش�ر س�ازمان ملل، خواس�تار محكومي�ت صریح 
ت�رور ش�هيد فخ�ري زاده ب�ه عن�وان عملي�ات تروریس�تي 
ش�د و تأكي�د كرد ی�ك ب�ار ه�م ش�ده ب�ا تروریس�م در ایران 
مانن�د تروریس�م در فرانس�ه و اتری�ش برخ�ورد كني�د. 
به گزارش ايس��نا علي باقري كني، دبير س��تاد حقوق بشر جمهوري 
اس��المي ايران، طي نامه هاي جداگان��ه اي به دبيركل س��ازمان ملل 
متحد و كميسر عالي حقوق بشر اين س��ازمان با اشاره به جنايت ترور 
دانشمند برجسته و ممتاز هسته اي و دفاعي كشورمان، شهيد محسن 
فخري زاده تصريح كرد: »انفعال و بي عملي در برابر اين اقدام مجرمانه، 
شائبه  مشروعيت بخشي به تروريس��م را تقويت نموده، افراطي گري و 
تروريسم را اشاعه داده و موجبات مسئوليت بين المللي سازمان ملل 

متحد را فراهم خواهد آورد.« 
دبير س��تاد حقوق بش��ر، با يادآوري موضع گيري هاي صريح و شفاف 
دبيركل سازمان ملل متحد در قبال حوادث تروريستي در ديگر كشورها 
ازجمله اتريش )بيانيه 3 نوامبر 2020( و فرانسه )بيانيه 17 سپتامبر 
2020( از وي به عنوان عالي ترين مقام رس��مي سازمان ملل خواسته 
است تا به دور از هرگونه گزينش گري نسبت به شناسايي اين عمليات 
به عنوان عملياتي تروريستي و سپس محكوميت آن مبادرت ورزيده 
و بر لزوم همكاري كش��ورها براي اجراي عدالت در قبال تروريست ها 
تأكيد كند و در نهايت به منظور اجراي ماده 99 منش��ور ملل متحد، 
توجه مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل را به اين ترور دولتي 

ناقض صلح و امنيت بين المللي جلب نمايد. 
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