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کیهان: مذاکره علیه منافع ملی!
سعداهلل زارعی در بخشی از یادداشت روزگذشته 
کیهان نوش��ت: درس��ت در کش��اکش بحث 
مذاکرات وین، جمهوری اسالمی با دو ماجرا که 
توسط صهیونیست  ها طراحی و به اجرا درآمده است، مواجه گردید؛ یکی 
حمله موشکی به یک کشتی ایرانی در دریای سرخ و دیگری انفجار در تاالر 
س��انتریفیوژ های نطنز بود. اگر کس��ی تصور کند صهیونیست  ها بدون 
همکاری امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به این اقدمات دست زده اند، حتماً 
باید در فهم سیاسی او شک کرد. اروپایی  ها حتی این اقدامات را محکوم هم 
نکردند و طرف امریکایی گفت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سفر روز 
یک ش��نبه خود به واش��نگتن، مقامات امریکایی را در جریان اقدامی که 
اسرائیل فردای آن روز علیه ایران به اجرا گذاشت، قرار داده است. این دو 
اقدام خود، پوچ بودن مذاکره با ط��رف اروپایی و امریکایی و پرخطا بودن 
خط مشی دولت آقای روحانی را در پیگیری مذاکره به اثبات رساند. در واقع 
آفتاب آمد دلیل آفتاب. کما اینکه همزمان با مذاکرات وین، اتحادیه اروپا 
تحریم های جدیدی علیه ایران به اجرا گذاشت که متأسفانه باید گفت اگر 
این مذاکرات و استقبال تعجب آور دولت ایران از آن نبود، به احتمال خیلی 
زیاد هیچ کدام از این سه اتفاق علیه ایران به وقوع نمی پیوست. کما اینکه 
درس��ت در روز انفجار نطنز، یک مقام امریکایی در یادداشتی با صراحت 
نوش��ت: »ایران امروز در ضعیف  ترین وضع خود اس��ت و ایستادن نشان 
توانمن��دی او نیس��ت.« چرا ای��ن تحلیل ب��ه محاف��ل امری��کا، اروپا و 
رژیم صهیونیستی راه می یابد؟ آیا غیر از این است که دولت آقای روحانی و 
تیم کنونی وزارت خارجه جمهوری اسالمی با رفتار غلط، »ایران قدرتمند « 
را موجودی محتاج مذاکره نشان داده اند؟ اشتباه نشود این قلم نمی خواهد 
مسئولیت این اتفاقات را متوجه روحانی، ظریف و عراقچی کند. ما دشمن 
خود را می شناسیم و تردیدی در خباثت آمیز بودن تحلیل های آنان نداریم 
و خود را برای زدن ضربه های اساسی به آنها هم آماده کرده ایم، کما اینکه 

هفته ای نیست که به آنان ضربه نزنیم.
متأسفانه رئیس جمهور با طرح این مسئله که پاسخ ما نصب موتور های 
نس��ل ۶ و آغاز غنی س��ازی ۶۰درصد اس��ت، در واقع اعالم کرد اقدام 
متقابلی علیه اسرائیل در کار نخواهد بود! این پالس غلط می تواند منشأ 
اقدامات ضدامنیتی جدید دشمنان علیه تأسیس��ات حساس و افراد 

متخصص ایرانی باشد.
........................................................................................................................
آقای روحانی اگر نگویید نمی گویند نگفت!

سید علی علوی در سرمقاله دیروز روزنامه 
خراسان با عنوان آقای روحانی اگر نگویید 
نمی گویند نگفت! نوش��ت: آنچ��ه در این 
مکتوب بر آن متمرکزم، توجه به وضعیت اعتماد اجتماعی مردم و کاهش 
سرمایه اجتماعی است که متأسفانه طی س��ال های اخیر در حال وقوع 
است. واقعیت آن است که خوب یا بد مردم جمع بندی خود را درباره دولت 
روحانی دارند، دولتی که تمرکز بر سیاست خارجی کرد تا ظرفیت های 
داخلی، مردم با خوب و بدش تقریباً کنار آمدند و خود را برای دولت بعدی 
آماده می کنند. دولتی که مردم با نقاط ضعف و قوتش، با وعده های محقق 
شده و نشده اش، با بهانه  ها و اس��تدالل هایش کنار آمدند و منتظرند این 
ماه های پایانی به آرامش بگذرد، همان قولی که رئیس جمهور در روز های 
پایانی اسفند ۹۹ داد، اما آنچه در اظهارنظر  ها اتفاق می افتد، برای مردم 
کف جامعه آزار دهنده است. وزیر سابق و معاون اولی که می گویند اگر ما 
نبودیم، قحطی  می شد؛ رئیس جمهوری که حرف از بی نظیر بودن وضعیت 
ش��اخص  ها می زند، در حالی که مردم سر س��فره خود با واقعیت دیگری 
روبه رو هستند. این یک واقعیت اس��ت که گاهی شاخص های اقتصادی 
ارتباط مستقیم یا سریعی با سفره و معیشت مردم ندارد؛ شاخص  هایی 
همانند نرخ رشد اقتصادی، اما همه شاخص  ها هم چنین نیست، برخی 
شاخص  ها مثل تورم آثارش را مردم به عینه در سفره های خود می بینند؛ 
بنابراین نمی خواهم بگویم که آنچه دولت می گوید تماماً کذب است، اما 
می خواهم بگویم وقتی مردم گشایش و کارآمدی اقتصادی را در سفره های 
خود نمی بینند، وقتی صف م��رغ و کمبود روغن و ش��ایعه گرانی نان و 
سیاس��ت های غلط وارداتی و قیم��ت تضمینی گن��دم را می بینند، چه 
می ش��ود که دولتمردان و رئیس جمهور محترم در این ب��اره زبان در کام 
بگیرند و سخن از بی نظیر بودن عملکردشان نزنند. چرخیدن زبان هایی 

که جز عصبانیت مردم خروجی دیگری ندارد.
واقعیت این اس��ت که عملکرد و نا هماهنگی  ها و دعوا های سیاسی به 
خودی خود به ش��دت به اعتماد عمومی صدمه زده، ولی آیا نمی شود 
حداقل حرف نزد؟ یا حرفی که مردم کف جامعه را می رنجاند و عصبانی 
می کند نزد تا به این اعتماد اجتماعی به ارزان  ترین شکل ممکن چوب 
حراج نخورد. اعتماد عمومی از مهم  ترین شاخص های سرمایه اجتماعی 

یک نظام سیاسی است. 
........................................................................................................................

 ابعاد سخت افزارانه 
و نرم افزارانه ضرب شست نطنز

ابوالفضل عموی��ی، نماینده مجلس 
شورای اسالمی اس��المی در روزنامه 
رسالت نوش��ت: پس از حادثه نطنز 
برخی کارشناس��ان درباره آینده توس��عه برنامه هس��ته ای صلح آمیز 
کشورمان تردید هایی را مطرح می کردند، به نحوی که نیویورک تایمز به 
نقل از منابعش، به طرح این گمانه زنی پرداخت که بازیابی توان سایت 
نطنز به حداقل ۹ ماه زمان نیاز دارد، اما در عمل و با گذشت چهار روز، 
ایران به اولین محصول اورانیوم غنی شده ۶۰ درصد خود در سایت نطنز 
دست  یافت. جا دارد کارشناسان به طرح این پرسش بپردازند که چنین 

توانایی رشک برانگیزی، محصول کدام برنامه و اراده است؟
از دید نگارنده، این گام بلند محصول تولید قدرت اس��ت. تولید قدرت 
در جنبه های سخت افزارانه و نرم افزارانه هر دو باعث شد آن خرابکاری 
که می رفت برنامه هسته ای کشورمان را به عقب براند، به پیشران یک 
اقدام تاریخی در ایران تبدیل ش��د. جنبه سخت افزارانه تولید اورانیوم 
غنی شده ۶۰درصد البته در دانش دانش��مندان جوان سازمان انرژی 
اتمی و فناوری بومی هس��ته ای کش��ورمان تبلور یافته است. آنجا که 
وقتی اراده ای ش��کل می گیرد، دانش��مندان جوان ایرانی از دل نطنز 
زخم خورده، می توانند در کسری از هفته، ققنوس محصوالت پیچیده 
را به پرواز درآورند. اما از دید من، در کنار توجه به توانمندی های فنی، 

نباید جنبه های نرم افزارانه این حرکت بی نظیر را نادیده گرفت.
آن اراده انقالبی که ما را وامی دارد در قبال هجمه دشمن، به  جای ترس 
از واکنش خارجی و حتی بین المللی، با خواست ملی تصمیم به واکنش 
محکم تری به خباثت دشمن نشان دهیم، جای توجه و بزرگداشت دارد. 
مفهوم استقالل ملی نهفته در این تصمیم شجاعانه را دست کم نگیریم. 
ما شبیه این اراده را در سال های پیروزی انقالب اسالمی، آن زمان که در 
آستانه پیروزی انقالب ۵۷، رسانه های بیگانه، مردم را از کودتای ارتش 
و کشتار می هراساندند، یا در س��ال های دفاع مقدس رزمندگان ما را از 
بمباران شیمیایی و میکروبی انذار می دادند، تجربه کرده بودیم و اکنون 
توانسته ایم به نحوی دیگر این اراده ملی را در واکنش به یک خرابکاری 
نشان دهیم. همبس��تگی دولت، مجلس ، نخبگان و اهل فن در اجرای 
به موقع و سریع غنی سازی ۶۰ درصد، تکرار بهره گیری از همان روحیه 
پایمردی در برابر فشارهاست که ما دوباره آن را برابر دشمنان این ملت 
از صهیونیست  ها گرفته تا ساکنان کاخ سفید به نمایش درآورده ایم. ما 
در مجلس شورای اسالمی، با همین منطق قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم  ها را طراحی کردیم. اینکه راهکار مواجهه با فشارهای پیوسته 
امریکایی ها، همراهی اروپایی  ها و خرابکاری صهیونیست  ها مماشات و 
نادیده گرفتن نیس��ت، بلکه واکنش منطقی و بجا به رویکردهای غلط 

است و چه واکنشی دقیق تر؟
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تحریم های ضدایرانی صورت گرفته از تیرماه 
س�ال 1394 )روز امضای برجام( تاکنون که 
مهم  ترین آن قانون کاتسا، آیسا و ویزا بوده 
و توس�ط باراک اوباما و دونالد ترامپ اعمال 
ش�ده  اس�ت، به راحتی قابلیت لغو نداشته ؛ 
چرا ک�ه امریکایی ها بع�د از امض�ای توافق 
هس�ته ای دریافته ان�د که یک�ی از اقدامات 
الزم ب�رای تحمی�ل توافق های موش�کی و 
منطقه ای به ایران، اعمال تحریم های جدید 
با عناوینی غیر از عنوان  »هس�ته ای « است.

کمااینکه بس�یاری از تحریم های مندرج در 
توافقنامه هس�ته ای با عناوینی جدید نظیر 
حقوق بشری و منطقه ای و موشکی بازگشته 
اس�ت. چنین ترفندی دس�ت امریکایی ها 
را ب�رای توجیه این مس�ئله ک�ه نمی توانند 
تحریم های غیرهسته ای را در قالب کمیسیون 
مشترک برجام لغو کنند، باز گذاشته است و 
در مقابل تیم مذاکره کنن�ده ایرانی را وادار 
می کند تا براساس دس�تورالعمل انتخاباتی 
خود، به دریافت امتیازهای دم دستی مانند 
آزادس�ازی بخش�ی از پول های بلوکه شده 
ای�ران در برخ�ی کش�ور ها قناع�ت کنند. 
اثب��ات روی��ه »عنوان تراش��ی جدی��د«  در 
تحریم هاتوس��ط امریکایی ه��ا عالوه ب��ر آنکه 
نیازمند روحیه جنگندگی و صالبت انقالبی تیم 
مذاکره کننده است، مستلزم آن است که اعضای 
تیم مذاکره کننده جامعیت کافی حقوقی – فنی 
نیز درباره نوع تحریم ها و چگونگی بی اثر کردن 
آن را داش��ته باش��ند؛ ضعفی که در مذاکرات 
صورت گرفته طی سال های ۹2 تا ۹4 مشهود 
بود و خروجی آن پایبند نبودن طرف اروپایی – 

امریکایی به متن برجام و نقض چندین  باره آن و 
خروج بدون هزینه امریکا را نیز به دنبال داشت.

مضاف ب��ر اینکه الزم��ه لغو مؤث��ر تحریم های 
ضدامریکایی در جلسات وین آن است که هدف 
تأمین منافع ملی باشد و نه بازی های تبلیغاتی 

هفته های منتهی به روز برگزاری انتخابات. 
تجربه تل��خ برخ��ی فعالیت ه��ای جناحی در 
قالب مذاکرات بین المللی این ترس را بر افکار 
عمومی مس��تولی کرده اس��ت که یکبار دیگر 
اولوی��ت منافع سیاس��ی بر مطالب��ات مردمی 
سوار شود. سال 13۹3 بود که وزیر امور خارجه 
کشورمان در شورای روابط خارجی امریکا در 
پاسخ به س��ؤال هاله اس��فندیاری درباره تأثیر 
گفت وگوهای هسته ای بر شرایط داخلی ایران 
می گوید: »بی تردید، همینطور اس��ت، زیرا ما 
روندی را شروع کرده ایم که هدف از آن تغییر 
فضای سیاست خارجی کشور است. اگر با وجود 
تالش های ما برای تعامل، این تالش  ها بی نتیجه 
بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند داشت 
تا 1۶ ماه دیگر ک��ه انتخابات پارلمانی در ایران 
برگزار می شود، به این عملکرد ما )با آرای خود( 
پاس��خ دهند. وقتی قباًل در تعامل و مذاکرات 
درباره توافق هس��ته ای با جامعه بین المللی در 
س��ال های2۰۰4 و2۰۰۵ ، توافق  هایی کردیم 
و تالش های ما برای عملکرد ش��فاف، از جانب 
اتحادیه اروپا رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب 
رئیس جمه��وری متف��اوت دادند ک��ه مرا هم 
زود بازنشس��ته کرد! البته باید توجه داش��ت 
که اتحادی��ه اروپا به تنهای��ی فعالیت نمی کرد 
و مقام��ات کاخ س��فید و وزارت خارجه امریکا 
مانع از هرگونه توافق شدند، همانطور که حاال 

هم کسانی هس��تند که نمی خواهند هیچگونه 
توافقی حاصل شود؛ قطع نظر از اینکه مفاد آن 
چه باشد. حاال من بار دیگر زنده شده ام )خنده 
حضار(. به نظر من، در انتقال پیامی که جامعه 
بین المللی و به ویژه غ��رب می خواهد به ایران 
منتقل کند، باید بس��یار دقت کن��د. باید دید 
تعامل از جان��ب ایران و تالش ای��ران برای باز 
بودن و نگاه به آینده داش��تن با پاس��خ مثبت 
مواجه می ش��ود یا اینکه بار دیگر رد می شود. 
من فکر می کنم مردم ایران پاس��خ خود را در 

صندوق های رأی نشان خواهند داد.«
   بی�ان دغدغه ه�ای حزبی در پوش�ش 

مذاکرات هسته ای
به طوری محمدجواد ظری��ف بالفاصله پس از 
شکست مذاکرات وین ۵ در صفحه توئیتر خود 
می نویسد: »دستیابی به توافق جامع هسته ای 
غیرممکن نیس��ت، نیاز اس��ت توهم��ات کنار 
گذاشته شود، نباید مانند سال 2۰۰۵ فرصت از 
دست برود.« شبکه ملکه انگلیس بعد از توئیت 
آن روز ظریف می نویسد: »نگرانی اصلی ظریف 
به نتیجه نرس��یدن مذاکرات هسته ای نیست، 
بلکه باخت تیم روحان��ی در انتخابات آینده و 
تکرار تجربه انتخابات 13۸4 اس��ت. این پیام 
مخاطب خارجی دارد. ب��ه نوعی به طرف های 
مذاکره هشدار می دهد، نگذارید اتفاقات 2۰۰۵ 
تکرار شود. بن بست مذاکرات در سال ۸4 تیم 
آقای روحانی را از صحنه مذاکرات خارج کرد. 
ممکن اس��ت ظریف به این نکت��ه ظریف هم 
اشاره داش��ته باش��د که اگر کار ها خوب پیش 
نرود، ممکن اس��ت ای��ن تیم فعل��ی از صحنه 

خارج شود.«

وزیر خارجه کشورمان همچنین در سال 2۰۰4 
و در مذاکرات س��عدآباد نیز نگرانی های حزبی 
و سیاس��ی خود را با محمد البرادع��ی در میان 
گذاش��ته بود که انتشار آن س��خنان موجی از 

انتقادات داخلی را به همراه داشت.
    انتخاب�ات را اس�یر داد و س�تدهای 

برون مرزی نکنید 
در همین زمینه عب��اس مقتدایی، نایب رئیس 
کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی 
مجلس با اشاره به مذاکرات ایران و 1+4 در وین 
و در واکنش به اظه��ارات رئیس جمهور و وزیر 
امور خارجه و انتخاباتی کردن موضوع مذاکرات 
و لغو تحریم  ها اظهار داشت: مذاکرات می تواند 
سازنده یا فرسایشی باشد؛ در حال حاضر شاهد 
آن هستیم که در برگزاری کمیسیون مشترک 
برج��ام، طرف های غربی ما ت��الش می کنند تا 
مذاکره در فضای تهدید، تحریم، جاسوس��ی و 
خرابکاری پیش برود. با وج��ود این تهدیدات، 
جمهوری اس��المی ای��ران بار ها اع��الم کرده 
اس��ت که »اقدام در برابر اق��دام « به عنوان یک 
دس��تورالعمل و چارچوب رفتاری در مذاکره و 

توافق برایش اهمیت دارد.
مقتدایی با بیان اینک��ه منافع ملت ما در پرهیز 
از این مدل مذاکره اس��ت، اظه��ار می کند: در 
حال حاضر ما مذاکره برای لغو کامل تحریم  ها 
را مدنظ��ر داری��م؛ در چنین حالت��ی در پایان 
مذاکره، یا تحریم  ها لغو می ش��ود که این همان 
خواسته مجلس در قانون اقدام راهبردی برای 
لغ��و تحریم  هاس��ت و البته باید لغ��و تحریم  ها 
به صورت دقیق و عملی راس��تی آزمایی ش��ود 
و یا تحریم  ها باقی می ماند ک��ه در این صورت 

مذاکرات باید خاتمه یافته تلقی شود. 
وی در ادامه گفت وگوی خود ب��ا فارس با بیان 
اینکه این حرف بس��یار تحقیرآمیز اس��ت که 
آزادسازی بخشی از پول ایران بدون لغو تحریم  ها 
صورت گی��رد، تصریح ک��رد: در داخل، جریان 
غرب زده التماس مذاکره را در دستور کار دارند و 
این به هیچ عنوان به نفع مردم و کشور نیست؛ از 
طرف دیگر، مباحث داخلی مانند انتخابات نباید 
اسیر دادوستدهای برون مرزی شود که این هم 
برای کشور آسیب زاست و هم برای کسانی که 

وارد گود انتخابات می شوند.
   پیچیدگی های تأمین منافع ملی

دغدغه کنونی امریکایی ها دو مس��ئله اس��ت؛ 
مقامات این کشور با تجربه اندوزی از مذاکرات 
هس��ته ای طی س��ال های ۹2 ت��ا ۹4 به خوبی 
دریافته اند که قدرت گیری یک جریان سیاسی 
در داخ��ل ایران می تواند زمینه دس��تیابی آنها 
را به اه��داف ضدایرانی فراهم کن��د و بر همین 
اس��اس عالوه بر تالش برای اثرگذاری بر نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری امس��ال، با »تغییر 
عنوان تحریم های جدید« سازوکار  تحریم های 
ایرانی را به  گونه ای طراح��ی کرده اند که اظهار 
تمایل طرف مذاکره کننده ایرانی برای لغو آنها، 
نیازمند گفت وگو درباره موضوعات موش��کی، 

منطقه ای و حقوق بشری باشد.

طراحی امریکا برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخاباتی ایران 

انتخابات ایران و دغدغه امریکایی ها در گوشه میز وین

هیچ تغییری در مرز استان ها ایجاد نشده است
برخالف ادعاهای منتش�ره که ب�ه قصد تش�ویش اذهان عمومی 
انجام شده است، هیچ تغییری در حدود تقسیماتی و مرز مشترک 
استان های چهارمحال و بختیاری، لرستان و اصفهان وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور؛ زهرا احمدی، مدیرکل دفتر 
تقسیمات کشوری وزارت کشور با انتقاد از انتشار شماری نقشه های جعلی و 
غیر واقعی از مرز مشترک استان های چهارمحال و بختیاری، لرستان و اصفهان 
در برخی شبکه های اجتماعی که مشخصاً به قصد تحریک و تشویش اذهان 
عمومی منتشر می شود، تأکید کرد: برخالف ادعا ها و نقشه های جعلی منتشره، 
هیچ تغییری در حدود تقسیماتی و مرز مشترک اس��تان های چهارمحال و 
بختیاری، لرستان و اصفهان وجود ندارد و تمامی ادعاهای مطرح شده در این 
زمینه تکذیب می شود. احمدی همچنین با اشاره به ضرورت دقت نظر تمامی 
دستگاه های دولتی و حاکمیتی و همچنین رس��انه ها در انتشار اخبار حوزه 
تقسیمات کشوری اظهار داشت: الزم است دستگاه های دولتی و حاکمیتی 
و نیز رسانه ها صرفاً از نقشه های رس��می تقسیمات کشوری استفاده کنند تا 
در انتشار اخبار و اطالعات مرتبط با تقسیمات کشوری و نقشه های مربوطه، 
سوءاستفاده و شبهه ای ایجاد نشود. وی در پایان تأکید کرد: با توجه به اهمیت 
و حساسیت مقوله تقسیمات کشوری برای اقشار مختلف مردم و سوءاستفاده 
برخی محافل سیاس��ی و رس��انه ای اپوزیس��یون از این موضوع، مکاتبات و 
هماهنگی های الزم با پلیس فتا برای مواجهه و برخورد با منتشرکنندگان این 

نوع نقشه های جعلی و اخبار غیر واقعی در این زمینه انجام شده است.
........................................................................................................................
۸۰۰ هزار قطعه بالگرد در هوانیروز ساخته ایم

ام�روز ۷5۰ ن�وع قطع�ه در تی�راژ ۸۰۰ ه�زار قطعه س�اخته ایم 
ک�ه روی بالگرد ه�ا اس�تفاده ش�ده اس�ت و امس�ال ه�م 
گام ه�ای بلندی ب�رای پیش�برد اه�داف هوانی�روز بر می داریم.

به گزارش فارس، امیرخلبان یوسف قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش صبح شنبه  
2۹ فروردین 14۰۰ در نشست خبری که به مناسبت روز ارتش برگزار شد، با 
اشاره به مسئولیت هوانیروز در پشتیبانی از انتخابات در مناطق صعب العبور 
اظهار داش��ت: ما در هوانی��روز با توجه ب��ه نزدیکی انتخاب��ات در موضوع 
رأی گیری  ها مثل همیشه آماده جابه جایی صندوق  ها به مناطق صعب العبور 
کشور هس��تیم. وی افزود: همچنین در اورژانس هوایی هم مثل گذشته به 
مردم خدمات می دهیم و امسال نیز مثل گذشته در سطح ارتش و هوانیروز 
قدرت نمایی را همزمان با 2۹ فروردین س��الروز ارتش جمهوری اس��المی 
ایران و با انجام رژه در پایگاه های خود به رخ خواهیم کش��ید. امیر قربانی با 
بیان اینکه امروز بزرگ ترین ناوگان بالگردی خاورمیانه را در اختیار داریم و 
مرکز آموزش بالگردی ما در منطقه بی نظیر اس��ت و این توان را داریم که از 
دستاوردهای انقالب دفاع کنیم، تصریح کرد: نهضت قطعه سازی در هوانیروز 
و در نیروی زمینی یکی از اصلی  ترین راهبرد هاست و الحمدهلل تجهیزات و 
قطعات را خودمان در داخل می س��ازیم و اورهال بالگرد ها و تجهیزات را در 
داخل انجام می دهیم. فرمانده هوانیروز ارتش در پاس��خ به سؤال خبرنگار 
فارس درخصوص روند توسعه تس��لیحاتی هوانیروز در سال 14۰۰ گفت: 
امسال با توجه به نامگذاری سال از س��وی فرماندهی معظم کل قوا به نام 
»تولید، پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها«، روند رو به توسعه سامانه هایمان را 
ادامه خواهیم داد. ما در بحث سامانه های تسلیحاتی امسال نسبت به سال 
گذشته حداقل ۵۰ درصد جلو خواهیم رفت و در بحث قطعه سازی هم به 
همین گونه عمل خواهیم کرد. وی ادامه داد: امروز ۷۵۰ نوع قطعه در تیراژ 
۸۰۰ هزار قطعه ساخته ایم که روی بالگرد ها استفاده شده است و امسال هم 

گام های بلندی برای پیشبرد اهداف هوانیروز بر می داریم.
........................................................................................................................

سخنگوی سپاه:
آماده برپایی بیمارستان های صحرایی هستیم

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی از آمادگی سپاه برای برپایی 
بیمارستان های صحرایی در صورت درخواست وزارت بهداشت خبر داد.

سردار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در گفت وگو با تسنیم درخصوص آمادگی این نهاد برای 
افزایش ظرفیت بیمارستان های ثابت و احداث بیمارستان های صحرایی 
در موج چهارم کرونا گفت: مجموعه بیمارس��تان های ثابت، س��یار و 
صحرایی سپاه آماده هستند تا متناسب با نیازمندی و درخواست وزارت 

بهداشت گسترش پیدا کنند و افزایش ظرفیت داشته باشند.
وی افزود: از ابتدای همه گیری بیماری کرونا، بیمارستان های ثابت سپاه 
در تمام کش��ور ظرفیت خود را برای پذیرش بیم��اران کرونایی افزایش 
داده و بیمارستان های سیار و صحرایی سپاه نیز آماده هستند، در صورت 
درخواست وزارت بهداشت در کمترین زمان ممکن در اقصی نقاط کشور 
برپا شوند. همچنین نقاهتگاه  هایی که ما در ابتدای همه گیری کرونا احداث 
کرده بودیم نیز هم اکنون آماده هستند در صورت نیاز به مردم خدمت رسانی 
کنند. سخنگوی سپاه تصریح کرد: اخیراً و با آغاز موج چهارم بیماری کرونا 
در کشور، وزیر بهداشت طی نامه ای به فرمانده کل سپاه درخواست تشدید 
طرح شهید سلیمانی را داشت که س��ردار سالمی نیز به تمامی سپاه های 
استانی دستور دادند، ضمن تش��دید مراقبت  ها در طرح شهید سلیمانی 
هرگونه همکاری الزم را با وزارت بهداشت انجام دهند. سردار شریف ابراز 
کرد: همچنین با دس��تور سردارس��المی همه نیرو ها و سپاه های استانی 
فعالیت گس��ترده ای را در حوزه کمک های مؤمنانه آغاز کرده اند که یک 
مرحله آن قبل از 1۵ رمضان و مرحله دیگر آن نیز بعد از نیمه ماه رمضان با 

همکاری مردم عزیز در مساجد و محالت انجام خواهد شد.
........................................................................................................................

رحیمی جهان آبادی با اشاره به نامه 
رژیم صهیونیستی به شورای امنیت:

شاهد هراس اسرائیل از ایران هستیم
عضو کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت خارجی مجلس اعتقاد 
دارد اقدام رژیم صهیونیستی نش�ان می دهد اسرائیلی ها هراس 
زیادی از شرایط رخ داده در عرصه بین المللی به نفع ایران دارند.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص نامه 
رژیم صهیونیستی به شورای امنیت درباره برنامه موشکی کشورمان و 
نقض مفاد قطعنامه 2231 گفت: اس��رائیلی ها پیشرو در نقض قوانین 
و معاهده ه��ای بین المللی هس��تند، بنابراین رژیم صهیونیس��تی در 
جایگاهی نیست که بخواهد در مورد رفتار دیگر کشور ها اظهارنظر کند. 
اسرائیلی ها یکی از سیاه  ترین پرونده های نقض مقررات بین المللی را 
دارند و به صورت آشکارا با دهن کجی به پروتکل های بین المللی اقدام 
به ساخت بمب اتم کرده  اند. وی با اش��اره به اینکه رژیم صهیونیستی 
عضو ان پی تی نیست، ادامه داد: این مهم در حالی است که اسرائیلی ها 
با دخالت در امور داخلی کشور ها از جمله اتفاق رخ داده در نطنز، امنیت 

منطقه و جهان را دچار چالش جدی کرده و مورد آسیب قرار داده اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ابعاد پشت پرده اقدام 
اخیر رژیم صهیونیستی افزود: این اقدام نشان می دهد اسرائیلی ها هراس 

زیادی از شرایط رخ داده در عرصه بین المللی به نفع ایران دارند.
رحیمی جهان آبادی تصریح کرد: آنها تصور می کردند تحریم های کمرشکن 
ترامپ ایرانیان را به زانو در می آورد و موجب خواهد شد کشورمان قراردادهای 
جدید بین المللی را امضا کند و حتی اقتصادمان از بین برود، اما امروزه مشاهده 
می کنند نه تنها ایران از این مراحل عبور کرده، بلکه همه آسیب ها به فرصت 
تبدیل شده است. عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه اسرائیلی ها در حال دست و پا زدن هستند، 
از این رو موضوع نقض مفاد قطعنامه 2231 را بیان کردند، خاطر نشان کرد: 
به عنوان مثال آنها تصور می کردند با اتفاق نطنز دس��ت ای��ران در مذاکرات 
هسته ای خالی می شود، اما بالفاصله مشاهده شد که غنی سازی ۶۰ درصد آغاز 
و همچنین مقرر شد نسل های جدید سانتریفیوژ جایگزین سانتریفیوژهای 

قبلی شود که این امر دست برتر کشورمان را نشان می دهد.

سعید همتی
   گزارش

گزارش 2

»مؤسس�ه  بروکینگز« می نویس�د آنچه دولت 
ای�ران را پ�ای می�ز مذاک�ره نش�اند، اضطرار 
اقتص�ادی نب�ود، بلکه امی�د ایرانی  ه�ا درباره 
رابطه با غرب ب�ود؛ امیدی که اکن�ون همراه با 
محبوبی�ت روحان�ی رخ�ت بر بس�ته اس�ت.

دولت اوبام��ا و ترامپ دچار این توه��م بودند که با 
اعمال تحریم و فش��ار اقتصادی می توانند ایران را 
پای میز مذاکره بیاورند و جمهوری اسالمی را وادار 
به اعطای امتیاز کنند. امضای توافق هس��ته ای در 
سال 2۰1۵ به این توهم امریکایی  ها دامن زد، اما 
با وجود اینکه شکست سیاست »فشار حداکثری« 
دولت ترامپ، اشتباه بودن این فرضیه را اثبات کرد، 
دولت بایدن همچنان حاضر نیس��ت این واقعیت 
را بپذیرد و دارد مسیر اش��تباه دولت سابق امریکا 
را ادامه می دهد. در طرف دیگر، همان بخش��ی از 
مردم ایران هم که زمانی امیدوار بودند مش��کالت 
اقتصادی کشور از طریق مذاکره و توافق با امریکا 
حل وفصل شود، اکنون دیگر امیدی به کشورهای 
غربی و وعده هایشان ندارند، بنابراین احیای برجام 

از هر زمان دیگری دشوارتر شده است.
اندیشکده  امریکایی »مؤسسه  بروکینگز« اخیراً طی 
گزارشی تحت عنوان »طبقه متوسط ایران و توافق 
هسته ای « به قلم »جواد صالحی اصفهانی« عضو 
ارشد برنامه »توسعه و اقتصاد جهانی« و کارشناس 
این اندیشکده در حوزه  جمعیت شناسی و خاورمیانه، 
همین موضوعات را بررس��ی و نتیجه گیری کرده 
است که دولت بایدن بهتر اس��ت ابزار مورد عالقه  
دولت امریکا، یعنی تحریم ه��ای اقتصادی را ر ها 
کند و از راه دیگری برای مذاک��ره و توافق با ایران 
پا پیش بگذارد. آنچه در ادامه می خوانید، ترجمه 
گزارش مؤسس��ه بروکینگز اس��ت. ای��ن گزارش 
صرفاً جهت اطالع نخبگان و تصمیم گیران عرصه 
سیاسی کش��ور از رویکرد ها و دیدگاه های محافل 
رسانه ای-اندیشکده ای بین المللی منتشر می شود 

و ادعا ها و القائ��ات این گزارش  لزوم��اً مورد تأیید 
نیست. اخیراً مذاکره کنندگان ایران و امریکا برای 
گفت وگوهای غیرمس��تقیم در وین دیدار کردند 
و درباره روش های بازگش��ت دو کش��ور به توافق 
هسته ای سال 2۰1۵ که به طور رسمی تحت  عنوان 
»برنامه جامع اقدام مش��ترک « )برجام( شناخته 
می شود، توافق نمودند. میلیون  ها ایرانی همچنان 
از لح��اظ اقتصادی ه��م تحت تأثی��ر تحریم های 
»فشار حداکثری« امریکا و هم همه گیری ]کرونا[ 
هستند. در همین حال، دولت بایدن منتظر مانده 
است تا ابتدا ایران به تعهدات خود برگردد، تا بعد 
کاهش تحریم  ها را بررسی کند. دو جین یادداشت 
رسانه ای و نامه دوحزبی ]با امضای اعضای دموکرات 
و جمهوریخ��واه[ کنگ��ره ه��م از پرزیدنت بایدن 
خواسته اند کارزار »فشار حداکثری« رئیس جمهور 
سابق امریکا را حفظ کند و از خسارت وارد شده به 
معیشت میلیون  ها ایرانی به عنوان اهرم فشار برای 

گرفتن امتیازات بیشتر استفاده نماید.
تأخی��ر در وصله  و پینه ک��ردن توافق پاره  ش��ده 
هسته ای صرفاً به دلیل دشواری در هماهنگی این 
مسئله نیست که چه کس��ی باید اول چه کاری را 
انجام بدهد. مسئله این است که این باور وجود دارد 
که تحریم  ها موضع ایران را در مذاکرات نرم می کند. 
این اعتقاد که البته شواهد زیادی برای اثبات صحت 
آن وجود ندارد، نتیجه برداشت اشتباه از تاریخ توافق 
هسته ای ا ست. آنچه ایران را سال 2۰13 پای میز 
مذاکره نشاند، اضطرار اقتصادی ناشی از تحریم های 
دولت اوباما نبود، بلکه اقبال مردمی و تمایل طبقه 
متوسط ایران به بهبود شرایط اقتصادی از طریق 
دسترسی به اقتصاد جهانی بود؛ اگر نگوییم از طریق 

برقراری روابط بهتر با غرب.
سال 2۰13، حسن روحانی، با حمایت قوی طبقه 
متوسط، به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شد تا 
درباره توافق هسته ای با امریکا مذاکره کند؛ چیزی 

که خواس��ته اصل��ی رأی دهندگان ب��ود. پیروزی 
روحانی ناشی از اضطرار اقتصادی نبود، بلکه ناشی 
از امید بود. اگرچه تحریم های اوباما روی دستور کار 
]و مباحثات[ انتخاباتی تأثیرگ��ذار بود، اما نتیجه 
انتخابات را تعیی��ن نکرد. چند ماه پ��س از اعمال 
تحریم ها، ارزش پول ایران س��قوط ک��رد و تورمی 
ایجاد شد که دس��تاوردهای قبلی در بهبود سطح 
زندگی مردم عادی ایران، از جمله طبقه متوسط را 
تحت الشعاع قرار داد. با این حال، تحریم  ها به تنهایی 
نمی توانس��تند منجر به توافق هس��ته ای بشوند؛ 
چنان که تحریم های بسیار شدیدتر در دوره ترامپ 

به خوبی این واقعیت را نشان دادند.
یک ده��ه رک��ود اقتص��ادی ناش��ی از تحریم  ها و 
وعده های پوچ بین المللی، طبقه متوس��ط ایران را 
به جایی رسانده است که احتماالً درباره نقش آینده 
خود به عنوان محرکی به نفع میانه روی سیاس��ی 
و جهانی س��ازی، تجدیدنظر خواهد کرد. داده های 
نظرس��نجی نش��ان می دهد در همین دوره سطح 
استاندارد زندگی در مناطق ش��هری، یعنی محل 
زندگی طبقه متوسط، بیش از دو برابر شده است. 
طبقه متوس��ط ایران، به عن��وان بزرگ ترین طبقه 
اجتماعی با بیشترین تحصیالت، گروه قدرتمندی 
از رأی دهندگان را تش��کیل می ده��د. این طبقه 
اجتماعی س��ال ۹2 از دس��تورکار روحانی، یعنی 
»اصالح روابط با جهان « حمایت می کرد، اما تجربه 
برجام احتماالً نتیجه دیگری را برای انتخابات امسال 
رقم خواهد زد. تحریم های اوباما از آنجایی به تحقق 
توافق هس��ته ای کمک کرد که توافقنامه ]مدنظر 
او[ مسیری صلح آمیز را برای رسیدن به اقتصادی 
فراهم می کرد که طبقه متوس��ط ایران با آن آشنا 
بودند و زندگی شان در چارچوب آن رونق پیدا کرده 
بود. کمک دیگر تحریم  ها این بود که شکننده بودن 
پیوندهای جهانی ایران و نیاز این کشور به محدود 
کردن آرمان های هسته ای اش را به منظور دسترسی 

به اقتصاد جهانی به طبقه متوسط ایران نشان دادند. 
طبقه متوسط ایران از سال 2۰11 تاکنون سوار یک 
قطار وحش��ت اقتصادی بوده ]و با باال و پایین های 
زیادی مواجه شده[ است و طی س��ال های پیاپی 
شاهد رشد منفی و مثبت اقتصادی بوده اند؛ معموالً 

متناظر با افزایش یا کاهش تحریم ها.
نتایج یک نظرس��نجی در اوایل سال 2۰21 نشان 
می دهد مشکالت اقتصادی، ایرانی  ها را از حمایت 
از سیاستمداران میانه رو و جهانی سازی دور کرده 
است. حمایت از برجام از حدود ۸۰ درصد در زمان 
امضای آن به ۵۰درصد در حال حاضر کاهش یافته 
اس��ت. اکثریت ش��رکت کنندگان در نظرسنجی 
معتقد بودند دولت ایران قبل از گفت وگو با بایدن 
باید منتظر لغو تحریم های امریکا بماند. نظرسنجی 
همچنین کاهش محبوبی��ت روحانی و دولتش را 
نشان داد. از هر سه ایرانی تنها یک نفر نظر مثبتی 
درباره روحانی دارد؛ این در حالی است که این آمار 
درباره ابراهیم رئیس��ی )که روحانی س��ال 2۰1۷ 
او را شکست داده بود( س��ه نفر از هر چهار ایرانی 
]مع��ادل ۷۵ درص��د[ اس��ت. محبوب  ترین عضو 
کابینه روحانی، یعنی ج��واد ظریف، وزیر خارجه، 

هم محبوبیت کمتری از رئیسی دارد.
ب��ا توجه به اینک��ه برجام ت��ا زمانی ک��ه ایرانی  ها 
رئیس جمهور جدید خود را انتخاب می کنند، احیا 
و اجرا نخواهد شد، به احتمال زیاد محافظه کار ها در 
سال های آینده بر همه قوه های حکومتی در ایران 
مسلط خواهند شد. در این صورت، کار بایدن برای 
بازگشت به برجام و تمدید ]و توسعه [ آن دشوارتر 
خواهد ش��د. به هر حال، هر قدر ه��م برای امریکا 
سخت باشد که ابزار مورد عالقه اش، یعنی تحریم ها، 
را کنار بگذارد، باز هم از منظر بلندمدت بهتر است 
واشنگتن استفاده از طبقه متوسط ایران را به عنوان 

اهرم فشار علیه دولت این کشور متوقف کند.
   منبع: سایت مشرق

پیش بینی اندیشکده امریکایی از نتیجه انتخابات ایران 

ایرانی  ها دیگر دنبال توافق با غرب نیستند


