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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* گرامی باد یاد و نام قهرمانان عملیات های اسفند )خیبر و بدر( در جزایر مجنون 
و هور العظیم. ســام و درود خداوند بر امام شهیدان و شهدای این عملیات ها 

و دفاع مقدس و مدافعان حرم. سام بر همت ها، باکری ها، سلیمانی ها و...
2943---0916 و 6455---0910
* از دســتگاه دیپلماســی با این همه تجارب و بدعهدی  دشمنان در برجام و 
پســابرجام انتظار می رود که پخته تر عمل کند و به فرمایش اخیر حضرت آقا 
توجــه و عمل کند که فرمودند: »این دفعه فقط عمل« یعنی برداشــتن تمام 
تحریم ها و راستی آزمایی توسط ما. لطفا با ارسال پالس های دشمن پسند او را 

در اهداف پلیدش یاری نکنید.
وحیدیان
* دلســوزان باید مراقب برخی از مجریان باشــند که با ارسال پالس به طرف 
غربی، اشتیاق خود را از مذاکره به او نشان می دهند و به دنبال فاجعه ای بدتر 

از برجام هستند!
0935---6712
* همین عقب نشینی نمایشــی شیطان بزرگ و هم کوتاه آمدن دیگر غربی ها 
هم ثمره خط مقاومت و مصوبه مجلس اســت وگرنه از دیپلماسی منفعل آبی 

گرم نمی شود.
0913---6807

* دیپلماســی یک وسیله و زبان گفت وگو برای نتیجه گرفتن در حل اختاف 
موجود اســت ولی متأسفانه این دولت مذاکره و دیپلماسی را به عنوان هدف 

خود قرار داد و در نتیجه دشمنان را گستاخ تر کرد.
0902---3107

* تنها راه برون رفت از این همه نابسامانی ها و مشکات اقتصادی مردم، بر سر 
کارآمدن دولت و مســئولین جهادی اســت که با انتخاب صحیح مردم صورت 
خواهد پذیرفت. برای نمونه اگر از ابتدای شروع کرونا در کشور از دانشمندان 
جوان کشــورمان حمایت می شد االن اولین کشوری بودیم که واکسن خود را 
جهانی کرده بودیم. چشم دوختن به بیگانه جز حسرت، نصیبی برای ما ندارد.
0914---0811

* آقای عراقچی در مورد راستی آزمایی اقدام آمریکایی ها در بازگشت به برجام 
گفته آمریکا نفت ما را بخرد و پول آن را برگرداند. در حالی که آمریکا باید اول 
پول نفت هایی را که قبا برده بپردازد و سپس وارد معامله جدید با آنها بشویم.
0913---6807

* کاش دولت به جای پرکردن راکتور هســته ای کشــور با بتون این مراکز را 
زیرنظر آژانس پلمب می کرد تا مثل االن که آمریکایی ها به تعهدات خود عمل 
نکرده اند برای برگشت به حالت سابق متحمل هزینه های سنگین نمی شدیم.
0935---0220
* »دســت رد محکم یمن به ســینه بایدن« یادداشت روز به قلم آ قای زارعی 
فوق العاده بود. دســت مریزاد. وقتی به یاد می آوریم که یمن همسایه چندانی 
ندارد بی اختیار آرزو می کنیم که کاش چند کیلومتر مرز زمینی با ما داشت و 
غیر از ادوات نظامی، حداقل نیازهای پزشکی و غذایی آنها را برآورده می کردیم 
و شاهد پیکرهای نحیف و بیمار این کودکان معصوم که از سوءتغذیه با مرگ 
دســت و پنجه نرم می کنند، نبودیم! خدایا ما را ببخش که نمی توانیم به این 

مظلومان کمک کنیم.
3949---0912 و 0049---0911
* افزایــش قیمت دالر در اثر اقدامات دولت، باعث شــد که قیمت ها افزایش 
سرسام آور 6-5 برابری پیدا کنند و در نتیجه جوانان تن به ازدواج ندهند. الزم 
اســت دولت آستین ها را باال بزند و با مشوق های تجربه شده کشورهای دست 

به گریبان با مشکل پیری جمعیت این مسئله را حل کند.
8502---0913 و 2843---0910

* افــراد رانت خواری که برای ســودجویی هرچه بیشــتر کارخانه های واگذار 
شــده را به تعطیلی کشــانده و کارگران را اخراج و بیکار کرده اند باید جلوی 
دوربین به مردم معرفی بشــوند این افراد زالوصفت با عوامل فاســد دوره شاه 

ملعون فرقی ندارند.
0992---8857

* واقعیت این اســت که در شــرایط سخت به وجود آمده توسط این دولت ما 
مردم نیز به نوبه خود مقصریم. چرا که درست انتخاب نکردیم و فریب شعارهای 

اغواگرانه انتخاباتی این جماعت را خوردیم.
0935---8288
* کاش اهتمامی را که دولت در ثابت نگه داشتن یارانه ها دارد در ثابت نگه داشتن 

قیمت ها هم داشت!
0912---4735
* همســر یک خانم ورزشکار اســکی مخالف به خارج رفتن او شده ولی یک 
عده به حریم خصوصی این خانواده ورود پیدا کرده و قصد دخالت دارند. باعث 
تاسف است که ورزش و رفتن به خارج برای یک عده هدف شده تا حدی که 

حاضر به متاشی شدن کانون گرم یک خانواده هستند.
نادری
* وزارت راه و شهرسازی باید با مدیریت انقابی، انقابی در جاده سازی کشور 
به وجود آورد، به گونه ای که تمام راه های خودروهای ســبک و سنگین از هم 
جدا شوند تا هم تلفات انسانی و هم حجم ترافیک کشور کمتر شود. این اقدام 

به اشتغال زایی نیز کمک می کند.
0916---0685

* رادیــو انقــاب رادیوی مفیدی بود و می توانســت بعــد از بهمن ماه نیز به 
روشنگری ادامه دهد ولی معلوم نیست چرا آن را قطع کردند و ما شنوندگان 

این رادیو بی بهره شده ایم.
0914---9915

* شهرســتان خرم آباد به دلیل اینکه در این ســالها رشدی نکرده و از سوی 
دیگر کارخانه های آن از رده خارج و تعطیل شــده اند از یک شهر تولید کننده 
بیرون آمده به صورت یک شــهر مصرف کننده محض درآمده است. چه کسی 

مسئول است؟
0916---0685

* بانک های خصوصی که مثل قارچ در کشــور تکثیر شده اند بزرگ ترین ضربه 
را به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده اند و می کنند. برای بهبود این وضعیت 

بی سر و سامان داشتن چند بانک قابل کنترل کافی است.
0911---8495
* لغو محدودیت های کرونایی توسط مسئولین از یک طرف و بی توجهی بعضی 
از افراد جامعه نســبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سوی دیگر موجب 
طوالنی شــدن درگیری کشور با این ویروس منحوس شده به طوری که همه 

به زحمت افتاده ایم و هزینه می دهیم.
0915---8110

* از مســئولین دانشــگاه شــهید رجایی فرهنگیان درخواست داریم تدبیری 
بیندیشــند کــه در کار صدور گواهی نامه فراغــت از تحصیل فارغ التحصیان 
متعهد خدمت بهمن 99 تســریع به عمل آید و مشکل به کارگیری و برقراری 

حقوق این عده برطرف شود.
0915---5255

* قســمت وسیعی از جاده بزرگ راه اصفهان- تهران به ویژه اصفهان- کاشان 
قم و خصوصا چند کیلومتر قبل از عوارضی آن بسیار خراب و پر از دست انداز 
و آسفالت نامرغوب است که ضمن خطرآفرینی، آسیب های زیادی به خودروها 
وارد می کند. از مسئولین امر درخواست می شود به تعمیرات اساسی آن همت 
گمارند. همچنین نصب عائم هشــداردهنده و شبرنگ و چراغ های اضطراری 

خورشیدی بیشتری مورد نیاز است.
محمود بلیغیان- اصفهان
* ساخت پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی از مصوبات سفر دکتر نوربخش 
از طرف دولت به شهرســتان قائن در چهارســال پیش بود و کلنگ آن همان 
زمان به زمین زده شد. مسئولین امر پاسخ بدهند چرا با گذشت چندین سال 

این پروژه پیش نرفته است؟
0915---5255

* از زحمات کادر کشیک شرکت گاز شهر تبریز که نیمه شب با یک تماس 6 
واحد را از سرما نجات داده و مشکل گاز قطع شده را رفع کردند تشکر می کنم.
0914---3087

 * برای بنده و خیلی های دیگر سوال است که چرا با وجود تعداد زیادی جوانان 
تحصیــل کرده دانشــگاهی شــوراهای حل اختاف بجای افراد بازنشســته و 
غیرمرتبط با رشــته حقوق از دانشجویان فارغ التحصیل رشته حقوق که بی کار 

هستند استفاده نمی کنند؟
0911---8495

جوالن سوداگران در بازار مسکن
یک روزنامه اقتصادی حامی دولت تصریح کرد بی ســر و سامانی چند ماهه 
وزارت صمت موجب گران شدن نهاده های ساختمانی و تورم در بخش مسکن شد.
جهان صنعت در گزارشــی با اســتناد به آمار منتشــره دولتی تأکید کرد: 
گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار، از افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و 
قیمت مســکن در فصل پاییز و دی ماه شهر تهران حکایت دارد. اما چه عاملی 
ســبب این افزایش شده و رشد قیمت و تورم چه تأثیری بر بازار مسکن خواهد 
داشــت؟ دبیر کانون سراســری انبوه ســازان علت تورم نهاده های ساختمانی را 
ســوداگری دانسته و معتقد است این شرایط به کاهش قدرت خرید مسکن در 

خانوارهای ایرانی منجر می شود.
فرشــید پورحاجــت با بیان اینکه هیچ عزمی بــرای کنترل قیمت و توزیع 
نهاده های ساختمانی وجود ندارد، می گوید: در دورانی به سر می بریم که وزارت 
صمت برای چند ماه با سرپرســت اداره شده و نبود وزیر لطمات سنگینی را به 
تمام بخش های صنعتی از جمله صنعت ســاختمان وارد کرده اســت. در حوزه 
صنعت ساختمان در چند ماه گذشته شاهد رفتارهای سوداگرانه، داللی و توزیع 
نامناسب نهاده های ســاختمانی بوده ایم که این مسئله هزینه های بخش تولید 

را افزایش داده است. 
افزایش لجام گسیخته تورم نهاده های ساختمانی نقدینگی را در بخش تولید 
کاهش داده و از این رو بخش تولید دچار مشــکل شده  است. نقدینگی محدود 
ســبب شــده که تولید کنندگان نتوانند ســراغ تولید انبوه واحدهای مسکونی 
بروند. این مشکل با وجود یک سیستم ناکارآمد بانکی که توان تقویت نقدینگی 
را ندارد مضاعف شــده اســت بنابراین فشار ناشــی از افزایش قیمت به مردم و 

مصرف کنندگان منتقل می شود.«
او با اشــاره به تورم نهاده های ســاختمانی در تهران می گوید: ما با پوست و 
گوشــت و استخوان گرانی، بی انضباطی، ســوداگری در توزیع و رانت گسترده 
در صنایع کان صنعت ســاختمان را حس کرده ایم و متاسفانه هیچ عزمی هم 
برای رفع این مشــکل وجود ندارد. به نیابت از بخش خصوصی مسکن می گویم 
واســطه گری و داللی پدر صنعت ساختمان را درآورده و چرخه تولید مسکن را 

دچار خسارت گسترده کرده است.
دبیر کانون سراســری انبوه سازان مسکن معتقد است بخش قابل توجهی از 
تورم نهاده های ســاختمانی ناشی از سوداگری و تاکتیک های به خصوصی است 
که خصولتی ها به کار می برند به طوری که چند روز در بخش فوالد بازی کرده 

و سپس بازی آنها بدون هیچ کنترلی به بخش سیمان منتقل می شود.
بایدن در تکرار اشتباهات و شکست

پای جای پای دولت های قبلی می گذارد
یک نشــریه آمریکایی تصریح کرد شعار بایدن مبنی بر »بازگشت آمریکا« 
پوچ اســت و دولت جدید آمریکا نیز در تکرار اشــتباهات منتهی به شکست، پا 

جای پای دولت های قبلی گذاشته است.
نشنال اینترست در تحلیلی که از سوی »ویلیس کرومهلز« عضو اندیشکده 
Defense Priorites )اولویت های دفاعی( به نگارش درآمده، می نویسد: شعار 
بازگشــت آمریکا )احیای قدرت و رهبری جهانی آمریکا( به عنوان شعار بایدن 

الاقل در حوزه سیاست خارجی پوچ و بی اساس است.
از بســیاری از جهات، انتظار می رود که سیاســت خارجی بایدن، با تکرار 
اشتباهات تاریخی دولت های پیشین آمریکا در دو دهه گذشته، همچنان در مسیر 
شکست قدم بردارد. عجیب است که بایدن نه در سخنرانی های خود و نه در مدت 
اخیر، کوچک ترین اشاره ای به افغانستان یعنی همان جایی که نیروهای آمریکایی 
بیش از 20 ســال است که در آن حضور دارند، نکرده است. بایدن همچنین در 
رابطه با عراق، ســوریه و ده ها کشور آفریقایی که ایاالت متحده آمریکا در آن ها 

نیروی نظامی فعال دارد نیز هیچ اشاره ای نداشته است.
دولت بایدن به احتمال فــراوان همچنان حضور نظامی آمریکا در خارج 
از این کشــور را حفظ خواهد کرد و حتــی احتمال دارد جای پای آمریکا را 
در خارج از این کشور، گسترش نیز بخشد. بایدن برخاف تمام لفاظی هایش 
که در آن به پایان بخشــیدن به جنگ یمن تأکید کرده، احتماالً همچنان به 
کمک هایش به دولت عربســتان ادامه خواهد داد. بایدن همچنین به احتمال 
فراوان، نیروهای نظامی آمریکا را نیز در عربســتان حفظ خواهد کرد. حرکت 
بســیار بدی که ترامپ آن را آغاز کرد و چالش های فراوانی را در آینده برای 

آمریکا ایجاد خواهد کرد.
بایدن به هیچ عنوان به این مسئله توجه نمی کند که حضور سیاسی و نظامی 

آمریکا در جهان، بیش از حد افزایش یافته است.
در سوریه،  واشنگتن به صورت مخفیانه و پنهانی تاش کرد تا دولت سوریه 
را ســرنگون کند. امری که موجب شــد تا گروه های افراط گرایی نظیر داعش و 
القاعده، قدرت گیری قابل توجهی داشته باشند. رویکردی که فجایع زیادی را در 
منطقه خاورمیانه ایجاد کرد. جدای از این ها، نیروهای آمریکایی همچنان در عراق 
باقی مانده اند که این مســئله، نارضایتی های زیادی را در داخل عراق برانگیخته 
اســت. با این حال، آمریکا و به احتمال فراوان دولت بایدن، همچنان نیروهای 

آمریکایی را در عراق نگه خواهند داشت تا بنا به ادعای خود، ایران را مهار کنند.
نکته عجیب در دولت های مختلف آمریکا و حتی دولت بایدن این است که 
آن ها می دانند جنگ هایی نظیر افغانستان، که بیش از 20 سال آمریکا را درگیر 
کرده اســت، هیچ منفعت و بردی را برای واشنگتن به بار نخواهند آورد، با این 
حال، همچنان نظیر نمونه جنگ ویتنام، از یک چنین نبردهایی حمایت می کنند 
و جان ســربازان آمریکایی را به خطر می اندازند. امری که شکست های عمیق و 

قابل توجهی را به آمریکا و وجهه بین المللی آن وارد کرده است.
شعار »بازگشت آمریکا« در دوره بایدن، کامًا پوچ و بی اساس است. بایدن 
باید با عقب نشینی از افغانستان، اتخاذ دیپلماسی در قبال روسیه، و تعامل مفید با 
اروپا، رویکردی جدید را در عرصه سیاست خارجی آمریکا به نمایش بگذارد. بایدن 
درک درســتی از وضعیت کان آمریکا ندارد. درست به همین دلیل باید اذعان 
کرد که دولت جدید آمریکا نیز روی ریلی در عرصه سیاست خارجی آمریکا گام 
خواهد گذاشت که فقط و فقط برای آمریکا، ناکامی و شکست به بار خواهد آورد.

غیر از بدگویی علیه پاالیشگاه ها
هنری هم دارید؟!

وزیر نفت با وجود استفاده از ظرفیت های پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای 
تأمین و صادرات بنزین و صادرات سایر فرآورده های غیرنفتی در دور زدن تحریم ها 

مدعی شد طرحی بدتر از طرح این پاالیشگاه در عمرم ندیدم)!(
بیژن زنگنه دیروز در مراسم »بهره برداری از طرح های ملی انتقال، توزیع و 
ذخیره سازی فرآورده های نفتی« گفت: یکی از طرح هایی که باید به عنوان یک 
نمونه اغتشاشــات مدیریتی در دانشــگاه ها تدریس شود طرح پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس است که تحویل دولت یازدهم شد.
وی افــزود: بنده بدتر از طرح ســتاره خلیج فارس در عمرم ندیدم، زیرا این 
طرح تا حدی مغشــوش بود که فقط به درد تدریس در دانشگاه ها می خورد که 

مبادا این کار دوباره تکرار شود.
زنگنــه ادامه داد: در اوایل دولت یازدهم ســردار عبداللهی فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبیاء به همراه یکی دیگر از ســرداران از پروژه ستاره خلیج فارس بازدید 
کرد. آن ســردار بعد از بازدید از طرح پرســید که آیا داعش به این پاالیشــگاه 
حمله کرده اســت؟ آن موقع ما چطور می خواســتیم از این واحد به هم ریخته 

بنزین تولید کنیم.
وزیر نفت ادامه داد: در این پروژه خط لوله، مخازن، آبگیر، ســاختمان های 
صنعتی و غیرصنعتی ساخته شده بودند ولی واحد فرآیندی ۴0 درصد پیشرفت 
داشــت. بنده ســاعت ها وقت مستقیم گذاشتم که طرح ســتاره خلیج فارس را 

اصاح کنم.
وی تصریح کرد: این طرح نه تنها پیشــرفتی نداشــت بلکه در یک وضعیت 
مغشــوش بود. آری مهندس خوب همیشه به کار می آید اما این مدیریت خوب 

است که در نهایت طرح را به سرانجام می رساند.
زنگنه ادامه داد: توسعه در کشور با اندیشه مدبرانه و مدیرانه شکل می گیرد. 
البته بازوی توانا هم مهم است اما در نهایت فکر و تدبیر مدیران است که کار را 
به نتیجه می رساند و در انتخابات هم کسی نباید تک خوری کند زیرا پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس با همت همه مدیران انجام شده است.
راســتی آزمایی سخنان وزیر نفت به این اســت که آقای زنگنه بگوید کدام 
طرح های بهتر و برتر از طرح پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس در زمینه خودکفایی 
و متنوع ســازی محصوالت غیرنفتی با ارزش افزوده باال، در دوره مدیریت ایشان 
در این 7 ســال طراحی و به اجرا گذاشته شده است؟ نقض ماجرا هم این است 
کــه آقای زنگنه همین چنــد ماه قبل، پاالیشگاه ســازی را کثافت کاری و ضد 
محیط زیست توصیف کرد!! چگونه می شود ادعای مدیریت داشت و در عین حال 
تحلیلی تا این حد عقب افتاده درباره موضوع پاالیشگاه ســازی ارائه کرد؟! یادآور 
می شود طی یک سال اخیر دولت توانست به واسطه محصوالت پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس، بخشــی از تحریم های نفتــی را دور بزند. این صادرات از جمله در 
حالی اتفاق افتاد که زمانی نه چندان دور، کشور به خاطر نیاز به واردات بنزین 

در معرض تحریم های فلج کننده قرار گرفته بود.
نیویورک تایمز: دولت بایدن

نمی خواهد تحریم ها را لغو کند
یــک روزنامه آمریکایی تصریــح کرد؛ دولت بایدن ممکن اســت به ایران 

پیشنهادهایی غیر از رفع تحریم ها بدهد)!(
نیویورک تایمز با  اشــاره به تحرکات نمایشی دولت بایدن نظیر پس گرفتن 
درخواســت )شکست خورده( دولت ترامپ برای اجرای مکانیسم ماشه برجام از 
شــورای امنیت نوشت: نخســتین مانع برای احیای توافق هسته ای در روزهای 
گذشــته این بوده که کدام طرف باید نخستین اقدام را انجام دهد. ایران تأکید 

کرده که هیچ گاه از توافق هســته ای خارج نشــده و اقدامات جبرانی که بعد از 
خروج آمریکا از این توافق در پیش گرفته در واکنش به نقض عهد طرف مقابل 
بوده است. واشنگتن، در مقابل با آنکه با نقض برجام از آن خارج شده گفته این 

ایران است که باید تمامی تعهداتش را اجرا کند.
یک مقام ارشــد دولت جو بایدن، پر کردن این شکاف میان ایران و آمریکا 

را »روندی پرمشقت« توصیف کرده است. 
برخی کارشناسان گفته اند ایاالت متحده ممکن است با انجام اقداماتی غیر 
از رفــع تحریم ها مانند حمایت از اعطای وام 5 میلیارد دالری توســط صندوق 

بین المللی پول به ایران به دنبال عبور از بن بست های ایجاد شده باشد.
جمهوری اســامی ایران تأکید کرده تنها در شرایطی اقدامات جبرانی اش 
درباره برجام را به عقب برخواهد گرداند که آمریکا بدون قید و شــرط، تمامی 
تحریم های اعمال  شــده، باز اعمال  شــده و دوباره برچسب گذاری  شده توسط 

دولت ترامپ را لغو کند.
بلومبرگ: ایران بدون لغو تحریم ها

ضرورتی برای برجام نمی بیند
یک خبرگــزاری آمریکایی می گوید ایران با وجــود تحریم ها، دلیلی برای 

بازگشت به توافق یا توافق جدید نمی بیند.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشــی با  اشــاره به اعــام آمادگی آمریکا برای 
شــرکت در نشست برجام و مخالفت مقامات ایران نوشت: بیم آن می رود ایران 
با هدف از دســت  ندادن آخرین اهرم فشار، دیگر ضرورتی به انجام توافق بر سر 
برنامه هسته ای احساس نکند. در حالی که دولت »جو بایدن« تاش دارد ایران 
را به پای میز مذاکره برگرداند، مقامات تهران به صراحت اعام کرده اند که این 

کار آسانی نیست.
پس از آنکه آمریکا اعام کرد آماده اســت همراه با سایر شرکای برجام در 
نشست مربوط به این توافق شرکت کند، ایران اعام کرد بازگشت به توافق دیگر 
کار آسانی نیست. ظریف گفت که کشورش تنها پس از لغو تحریم های واشنگتن 

به گفت و گوها بازمی گردد؛ چیزی که ایاالت متحده بارها آن را رد کرده است.
ناظران بر این باور هستند که وضعیت کنونی نشان دهنده دشواری بازگشت 
به مســیر قبلی اســت. به عبارتی تصور اینکه بایدن بتواند ایران را وادار کند به 
تعهدات برجامی خود بازگردد و آمریکا امکان مذاکره بر ســر مسائل دیگر را با 

تهران داشته باشد، دشوار است.
اما نقش اروپا در این میان چیســت؟ اتحادیه اروپا باید به ســرعت نشستی 
که آمریکا هم موافقت کرده در آن شرکت کند را ترتیب دهد، تا انگیزه ای برای 
تهران و واشــنگتن باشــد. جان آلترمن مدیر برنامه خاورمیانه اندیشکده مرکز 
مطالعات استراتژیک و بین المللی )CSIS( در این خصوص گفت: وضعیت فعلی، 
پرده از برخی واقعیت های ناراحت کننده برمی دارد که مهم ترین آن این است: با 
وجود تحریم های واشنگتن، تهران ضرورتی درخصوص توافق احساس نمی کند.
آلترمن افزود: من می ترســم ایرانی ها متقاعد شــده باشند که انجام توافق، 
آخرین اهرم فشار آنها را از بین خواهد برد. بنابراین مطمئن نیستم که بتوان با 

ایرانی ها توافق دیگری انجام داد.
بایدن درباره برجام

مثل  ترامپ رفتار می کند
»جو بایدن نسبت به موضع  ترامپ در مورد توافق هسته ای با ایران، همدردی 

پیدا کرده است«.
»فردی ریدی« نویســنده انگلیسی تلویزیون »سی جی تی ان« چین، ضمن 
انتشار تحلیل فوق نوشت:  ترامپ، انتقاد شدید به برجام داشت زیرا نگرانی های 
آمریکا درباره توسعه موشک های بالستیک یا سایر نگرانی های منطقه ای را برطرف 
نمی کــرد. جو بایدن نیز اگرچــه در دوران تبلیغات انتخاباتی در حمایت از این 
توافق بســیار جدی نشان می داد، اما اکنون به نظر می رسد نسبت به موضع های 

 ترامپ در مورد برجام، همدردی پیدا کرده است.
دولت جدید بایدن به دنبال آن اســت تــا دوره جدیدی از تعامل با ایران را 
آغاز کند با این حال، تغییری مانند پیوســتن مجدد واشنگتن به توافقنامه آب 
و هوایی پاریس و ســازمان بهداشت جهانی، در سیاست های واشنگتن در مورد 
برجام مشاهده نشده است. به نظر می رسد دوباره تنش ها در حال افزایش است. 

چه چیزی در پشت این تنش شدید است؟
ایران از سال 20۱9، از یک سال پس از خروج دونالد  ترامپ از توافق برجام، 
در حال کاهش تعهدات خود در چارچوب برجام اســت. تهران اســتدالل کرده 
ایاالت متحده همان گونه که ابتدا تعهدات خود را در قبال این توافق نامه زیر پا 
گذاشت، به همین  ترتیب باید تحریم ها را قبل از انطباق ایران با برجام رفع کند.
با نزدیک شدن به 2۳ فوریه )5 اسفند( امضا کنندگان اروپایی برجام با انتشار 

بیانیه ای خواستار بازگشت ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام شده اند. 
این تحلیلگر در ادامه به بیانات رهبر معظم انقاب پرداخته و نوشــته است: 
رهبر ایران تأکید کرده اند که ســخن و وعده خوب نیست. این بار ما فقط اقدام 
طــرف مقابل را می خواهیــم و اگر ایاالت متحده تحریم ها را لغو کند، ایران هم 

بافاصله به تعهدات خود بازمی گردد. حسین شریعتمداری

صفحه 2
سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
۱۱ رجب ۱۴۴2 - شماره 22۶۹۳

مقاومت بار دیگر نتیجه داد 

اجرای پروتکل الحاقی متوقف شد
گام دوم ایران برای لغو تحریم ها

سرویس سیاسی-  
مطابق قانــون مجلس، اجرای 
پروتکل الحاقــی از امروز به طور 
کامل متوقف و هر نوع دسترسی به 
تاسیسات هسته ای کشورمان فراتر 
از پادمان مطلقاً ممنوع خواهد شد. 
این دومیــن گام ایران پس از آغاز 
غنی سازی 20 درصد در فردو برای 

لغو تحریم ها است. 
بــا پایــان یافتــن ضرب االجــل 
پیش بینی شده در قانون اقدام راهبردی 
برای لغــو تحریم ها از ســوی مجلس 
شورای اســامی، از امروز  5 اسفند ماه 
اجرای داوطلبانــه پروتکل الحاقی وفق 
بنــد 26 و ۳6 برجام امروز به طور کامل 
متوقف خواهد شــد و هر نوع دسترسی 
به تاسیسات هسته ای کشورمان فراتر از 

پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است.
بر همین اساس و با توجه به بی عملی 
طرف غربی ها کیوان خسروی، سخنگوی 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعام 
کرد که همــه نظارت های فراپادمانی از 
امروز )سه شــنبه( پنجم اسفند متوقف 

خواهد شد.
وی افزود: در جریان ســفر رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  به ایــران، چگونگی توقف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت های 

فراپادمانی برای وی تشریح شد.
خسروی با تأکید بر قصد نظام برای 
اجرای بدون تنازل قانون »اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم هــا و صیانت از حقوق 
ملت ایران« افــزود: درخصوص اجرای 
بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان 
کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی 
اتمی ضمن آنکه تاکنون مفاد قانون را اجرا 
کرده، زمینه قطع نظارت های فراپادمانی 

را نیز فراهم کرده است.
ســخنگوی دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی خاطرنشــان کرد: در بیانیه 
مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی 
آن نیز که در ســفر گروســی به تهران 
مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای 
کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده 
و  ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.
خسروی در پایان گفت: اجرای قانون 
مجلس به منزله خروج ایران از برجام و 
قطع همکاری با آژانس نیســت و از این 
رو تعامات ایران با آژانس و نظارت های 
پادمانــی آن بر اســاس چارچوب های 
قانونی ادامه خواهد داشت. اجرای قانون 
مجلس به منزله خروج ایران از برجام و 
قطع همکاری با آژانس نیســت و از این 
رو تعامات ایران با آژانس و نظارت های 

پادمانی آن بر اساس چارچوب های قانونی 
ادامه خواهد داشت.

چرا ایران اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی را 

متوقف می کند؟
توافق هسته ای ایران و ۱+5 موسوم 
به برجام )برنامه جامع اقدام مشــترک( 
که در تیرماه ســال 9۴ به امضا رسید، 
گرچه اولین تجربه نقض خود را در زمان 
ریاست جمهوری اوباما تجربه کرد اما با 
خروج یک جانبه  ترامپ در ۱7 اردیبهشت 
97 )7 می  20۱۸( عمًا دوران جدیدی 

را آغاز کرد.
در آن زمان طرف اروپایی )یعنی سه 
کشور آلمان، انگلیس، فرانسه و مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا( خواستار 
عدم خروج متقابل جمهوری اســامی 
ایران از برجام شــدند و با وعده تضمین 
منافع برجامی ایران ذیل ۱۱ بند، تهران 
را درخصوص تداوم انجام تعهدات خود 

متقاعد کردند.
از آنجا که رویکــرد دولت از همان 
ابتدا »حل مسئله« بود، این درخواست 
پذیرفته شــد و کشــورمان تا یک سال 
یعنی اردیبهشت 9۸ به صورت یک طرفه 
به اجرای تعهدات خود ادامه داد تا جایی 
که مسجل شد، طرف اروپایی نیز متأثر 
از سیاست های  ترامپ عزمی  برای انجام 
تعهدات ۱۱ بندی خــود ندارد و صرفا 
به دنبال وقت کشــی و کمک عملی به 
تأثیرگذاری سیاست »فشار حداکثری« 
 ترامپ اســت. به همیــن دلیل پس از 
سپری شدن یک سال بی حاصل، اقدامات 
مقابله ای ایران وفــق بندهای 26 و ۳6 
برجام در 5 گام کاهش تعهد کلید خورد تا 
ماجرا به انتخابات ریاست جمهوری 2020 

ایاالت متحده آمریکا رسید.
اگرچه بایدن و اداره کنندگان کمپین 
او در سخنرانی های انتخاباتی با انتقاد از 
خروج غیرقانونی  ترامپ  از برجام به صورت 
دوپهلو و غیرشــفاف بر بازگشت به این 
توافقنامه بین المللی تأکید کردند اما پس 
از پیروزی در انتخابات عماً در چارچوب 
»اســتراتژی مهار« ایران گام برداشته و 
همچنان با وعده بازگشــت به برجام بر 
توقــف گام های کاهش تعهد از ســوی 

ایران اصرار دارند.
قانون مجلس دست دولت

برای احقاق حقوق ملت را پر کرد
پس از گذشــت حدود ۱/5 سال از 
آغاز گام های مربوط به کاهش تعهدات 
برجامــی، ایران تنها در بخش مربوط به 
»غنی سازی« برخی اقدامات مقابله ای را 
انجام داد و در حوزه تعدیل  »نظارت ها« 

اقدام خاصی را پیگیری نکرد.
مواضــع دوپهلــوی بایــدن و تیم 
همراهش در روزهای منتهی به انتخابات 
نوامبر 2020 و پس از آن اما؛  تردیدهای 
ایران را در وفادار بودن مستاجرین جدید 
کاخ سفید به همان مسیر  ترامپ و تداوم 
راهبرد شکست خورده »فشار حداکثری« 
به یقین تبدیل کرد تا نمایندگان مجلس 
شورای اسامی با تصویب قانون »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها« دست دولت 

را در احقاق حقوق ملت ایران پر کند.
طبق این قانون دولت مکلف شــد 
تا در صــورت عدم لغــو عملی تمامی 
تحریم ها از ســوی دولت ایاالت متحده 
در ضرب االجلی دو ماهه )تا روز 5 اسفند 
99(، ضمــن تکمیل گام های پیشــین 
کاهش تعهدات، گام های بعدی مقابله ای 
را بــا توقف اجــرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی معاهده »منع گسترش ساح های 

هسته ای« )NPT(، کلید بزند.
بیانیه مشترک ایران 
و آژانس انرژی اتمی  

در پایان سفر گروسی به تهران
پــس از دیدار روز دوشــنبه رافائل 
گروســی با مقامــات ایرانــی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی 
اتمی  جمهوری اسامی ایران و مدیرکل 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی  بیانیه 

مشترک منتشر کردند.
انرژی اتمی  ایران )سازمان( و آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی  )آژانس( روح 
همکاری و اعتماد متقابل تقویت شــده 
که به بیانیه مشترک 5 شهریور ۱۳99 
در تهران منجر شــد و اهمیت تداوم آن 
همکاری و اعتماد را مورد یادآوری و تایید 

مجدد قرار دادند.
 سازمان، آژانس را مطلع نمود که به 
منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس 
شــورای اســامی )قانون( تحت عنوان 
»اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایــران« )قانون(، 
ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آن گونه 
که در برجام آمده اند، را از 5 اسفند ۱۳99 

متوقف خواهد کرد.
 با در نظر گرفتــن موارد فوق و به 
منظور تداوم فعالیت های راستی آزمایی و 
نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به 
موارد زیر توافق کردند: ۱- ایران به اجرای 
کامل و بــدون محدودیت موافقت نامه 
جامــع پادمان خود بــا آژانس، همانند 
قبل، ادامه خواهــد داد، 2- یک تفاهم 
فنی دوجانبه موقت، ســازگار با قانون، 
که به موجب آن آژانس به فعالیت های 
ضروری راســتی آزمایی و نظارت خود 

)طبق فهرست فنی پیوست( برای مدت 
تا ســه ماه ادامه خواهــد داد و ۳- مرور 
منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان 

از حصول به اهداف آن.
تحریم هــا ظرف ۳ ماه لغو نشــود، 
اطاعات برای همیشه پاک خواهد شد 

از ســوی دیگر سازمان انرژی اتمی 
 ایران نیز طی بیانیه درخصوص تفاهمات 
مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 توضیح داد: ایران و آژانس تفاهم کردند 
اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های 
برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفاً 
تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود، بر این 
اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی  
فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و 
هیچ گونه بازرســی فراپادمانی نیز انجام 

نمی گردد.
در این بیانیه تصریح شد: مقصود از 
تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که 
در بنــد 2 بیانیه آمده، همان طور که در 
پیوست توافق شرح داده شده، این است 
که ایران به  مدت ۳ ماه اطاعات برخی 
فعالیت هــا و تجهیزات نظارتی را که در 
پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد 
خود نگه خواهد داشــت، در این مدت، 
آژانس به این اطاعات هیچ دسترســی 
نخواهد داشــت و اطاعات منحصراً نزد 
ایران باقی می ماند، چنانچه ظرف ۳ ماه 
تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این 
اطاعات را در اختیار آژانس می گذارد، 
در غیر این  صورت اطاعات برای همیشه 
پاک خواهد شد. ســازمان انرژی اتمی 
 همچنیــن در بیانیه خود تأکید کرد که 
به دلیل ماحظــات حفاظتی و ضرورت 
پنهان ماندن مکان تأسیســات کلیدی 
ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست 
این تأسیسات است، محرمانه خواهد ماند.

خطیب زاده: آنچه انجام شده
تماماً در چارچوب مصوبه مجلس است

»ســعید خطیب زاده«  همچنین   
ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز 
گذشــته در نشســت خبری خــود با 
خبرنگاران دربــاره توافقات دیروز ایران 
و آژانس و  موضوع  مغایرت آن با قانون 
مجلس گفت: فرصتی به آمریکا ندادیم، 
آنچه انجام شــده تمامــا در چارچوب 
مصوبه مجلس اســت. اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی متوقف می شود و برخی 
نظارت های ضروری در سه ماهه آینده در 
چارچوب توافقات پادمانی حفظ می شود. 
شــاید مهم ترین مسئله فنی، دوربین ها 
باشــد که هیچ فیلمی  در اختیار آژانس 

قرار نمی گیرد.

گفت و شنود

شیری یا روباه ؟!
گفت : جیمز جفری، نماینده  ویژه سابق آمریکا در امور سوریه 
گفته است : »می خواستیم مردم ایران را له کنیم ولی فشار حداکثری 

علیه ایران با شکست روبرو شد« !
گفتم : دیگه چی ؟! 

گفت : اعام کرده است که می خواستیم سوریه را به باتاقی برای 
ایران تبدیل کنیم که آنهم نشد و ایران پیروز جنگ در سوریه شد ! 
گفتم : یارو برای مقابله با دشمن خود از خانه بیرون رفته 
بود ولی با سر و دست شکسته و خون آلود به خانه بازگشت. 
همسایه اش که از قضیه خبر داشت پرسید؛ شیری یا روباه ؟! 
و یارو که حسابی َدَمغ بود با عصبانیت گفت؛ مگه غیر از شیر 

و روباه حیوان دیگری نیست ؟  مثاًل خر چشه ؟!

1- توقف اجرای پروتکل الحاقی را که امروز اتفاق می افتد 
می توان و باید یکی از دســتاوردهای بزرگ مقاومت در برابر 
زورگویی ها و باج خواهی های آمریکا و متحدانش دانســت. 
این اقدام مجلس شورای اسالمی که برگرفته از نظر حکیمانه 
حضرت آقاست و خوشبختانه از همراهی دولت نیز برخوردار 
اســت، نمونه ای مثال زدنی از یک معامله »دو سر بُرد« برای 
جمهوری اســالمی ایران است که هر دو ســوی آن به نفع 
کشورمان خواهد بود. آمریکا و اروپا از یکسو، امتیازات فراوانی 
از جمهوری اسالمی گرفته بودند و از سوی دیگر به هیچیک از 
تعهدات خود عمل نمی کردند! این ماجرا که 5 سال ادامه داشت، 
مصداق و نمونه واقعی یک معاهده »دو سر باخت« برای ما بود 
چرا که امتیازها را گرفته بودند و در مقابل نه فقط تحریم ها را 
لغو نکرده بودند بلکه هر از چند گاه بر تعداد آنها نیز می افزودند 
و در این سو، متاسفانه واکنش مناسب و متوازنی دیده نمی شد 
تا آنجا که ترامپ با این خواسته قلدر مآبانه که باید محدودیت 
صنایع موشکی ایران و حضورش در منطقه نیز به برجام اضافه 
 شود، از برجام خارج شــد! همین جا باید گفت اگر بالفاصله
بعد از خروج آمریکا از برجام که نقض صریح قطعنامه 2231 
شورای امنیت سازمان ملل بود، ما نیز برجام را در مقابل چشم 
همگان به آتش می کشــیدیم، به یقین ادامه ماجرا به گونه ای 
متفاوت رقم می خورد، که نکردیم و نخورد! گفتنی است دیروز 
رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای خبرگان بر ضرورت این 

اقدام انجام نشده تاکید فرموده و گفتند؛ 
»وقتی آمریــکا از برجام خارج شــد و دیگران هم با او 
همراهی کردند، دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها 
کن که با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد 
 و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز
در صورت عمل کردن آنها به وظایف شان قابل برگشت است«.
امروز اما کــه در ادامه اجرای طرح »اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها« به یکی از نقاط حساس آن یعنی توقف اجرای 
پروتکل الحاقی رسیده ایم، آمریکا و اروپا بر سر یک دوراهی 
قرار گرفته اند که هر کدام را انتخاب کنند برای ما »بُرد قطعی« 
و بــرای حریف »باخت حتمی« خواهد بود. اگر همه تحریم ها 
را لغو کننــد، ضمن آنکه به آنچه از برجام انتظار داشــتیم 
رسیده ایم، شکست سنگینی را به حریف تحمیل کرده ایم و 
اما، اگر تحریم ها را لغو نکنند، امتیازاتی را که سخاوتمندانه و 
بال عوض تقدیمشان کرده بودیم، پس می گیریم که توقف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی با اهمیت ترین آنهاست. از این روی 
تعامل دوسر بُرد برای ایران اسالمی، نام برازنده ای برای این 

حرکت هوشمندانه است.
2- دیروز تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، یعنی همان ها که طرح هوشمندانه »اقدام راهبردی 
بــرای لغو تحریم ها« را تهیه و تصویب کــرده بودند، بعد از  
مشــاهده متن توافقنامه ای که شب قبل میان سازمان انرژی 
اتمی کشــورمان و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
امضاء رســیده بود زبان به اعتراض گشودند و این توافق را با 
آنچه در متن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها آمده بود، 
مغایر و در تناقض ارزیابی می کردند. در توافق یاد شده ضمن 
تاکید بر اینکه ایران از روز پنجم اســفند 99 )امروز( اجرای 
پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد، آمده بود »ایران به مدت 
3 ماه اطالعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نظارتی را که در 
 پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگاه خواهد داشت.
در این مدت، آژانس به این اطالعات هیچ دسترسی نخواهد 
داشــت و اطالعات منحصراً نزد ایران باقی می ماند. چنانچه 
ظرف 3 ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطالعات 
را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر این صورت اطالعات برای 

همیشه پاک خواهد شد«. 
گنجاندن این بند در توافق یاد شده، اگرچه به نظر می رسد 
که ضرورتی نداشته است و می تواند این شبهه را پدید آورد 
که قانون مصوب مجلس در باره توقف اجرای پروتکل الحاقی 
را با خدشه رو به رو کند، ولی در عمل، مانعی در مسیر اجرای 
مصوبه مجلس نیست، چرا که در توافق بر توقف قطعی اجرای 
پروتکل الحاقی تاکید شده است و آمده است که اطالعات ضبط 
شده در اختیار آژانس قرار نمی گیرد. نمایندگان معترض ابراز 
می داشتند که آمریکا و متحدانش طی 5 سال گذشته از انجام 
تعهدات خود شانه خالی کرده اند، بنابراین چگونه می توان انتظار 
 داشت که در ســه ماه پیش روی به تعهدات خود بازگردند؟!

که البته سخن بجایی است. 
3- نگرانــی نمایندگان معترض در حالی بود که در توافق 
آژانس و ســازمان انرژی اتمی کشورمان، خودداری ایران از 
اجرای پروتکل الحاقی به سه ماه بعد موکول نشده بود، بلکه 
مــا به کاهش تعهداتمان مطابق آنچه در مصوبه مجلس آمده 
اســت ادامه می دادیم و اگر آمریکا و اروپا طی 3 ماه آینده 
همه تحریم ها را لغو می کردند، به تعهداتمان باز می گشــتیم 
و اگر همچنان به نقض تعهــدات خود ادامه می دادند، ما نیز 
کاهش تعهداتمان را تا پایان تمامــی آنها دنبال می کردیم. 
بنابراین اختالف پیش آمده به آسانی قابل حل بود و با پوزش 
از نمایندگان محتــرم مجلس، به این حجم از اعتراض نیازی 
نداشت. چرا؟! زیرا همانگونه که در صدر این نوشته آمده است، 
خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی یکی از دستاوردهای 
بزرگ ما در چالش هسته ای نزدیک به دو دهه است. این نکته 
را به آسانی از سراســیمگی حریف و دست و پا زدنش برای 
پیشــگیری از آن می توان فهمید. از این روی و همانگونه که 
دیروز رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان با 
ایشان تاکید فرمودند »این اختالف نظرها ]اختالف برداشتی 
که مجلس از کار دولت دارد[ قابل حل اســت و باید دو طرف، 
قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختالف ها رها و 

یا تشدید شود که نشان دهنده دوصدایی باشد«. 
خدای مهربان بر درجات شــهید بزرگوارمان حاج قاسم 
سلیمانی بیفزاید که به حق و هوشمندانه تاکید می کرد، اگر 
دشــمن از جبهه خودی دو صدا بشنود، اوالً؛ با این توهم که 
 در جبهه خودی ها گسل ایجاد شده، طرح اختالف می افکند
)که البته در مورد یاد شده احتمال این سوء استفاده تقریباً صفر 
و یا نزدیک به صفر است( و ثانیاً؛ که در ماجرای پیش روی از 
اهمیت فراوانی برخوردار است، درباره دستاورد بزرگی که به 

دست آمده است، دست به کوچک نمایی می زند! و...
4- و باالخره گله دوستانه ای از نمایندگان معترض در میان 
است! و آن اینکه توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس  سازمان 
انرژی اتمی را در پای خود دارد ولی باید می دانستند که مسئله ای 
با این اهمیت نمی تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی 
تهیه شده باشد. بنابراین ضمن تاکید بر حق نمایندگان محترم 
در اعتراض به آنچه نا صواب تلقی کرده اند، اعتراض علنی، آنهم 
در آن حجم که شاهد بودیم می توانست به اعتراض و درخواست 
بررسی در جلســه غیر علنی منتقل شود. نه اینکه مردم عزیز 
کشورمان نا محرم باشند! بلکه از آن روی که دشمِن گوش خوابانیده 
با دستاویز قرار  دادن آن، اهمیت مثال زدنی دستاورد به دست 
آمده را که حاصل زحمات و هوشمندی خود نمایندگان محترم 

بوده است، کوچک جلوه ندهد.

بُرد قطعی ما
و باخت حتمی حریف
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یادداشت روز

از یک  ایران  برنامه موشــکی 
قابل  و  برخاسته  نگرانی مشــروع 

محدودسازی نیست.
پایگاه انگلیســی »میدل ایست آی« 
در تحلیلی به قلم »جودت بغات« )استاد 
دانشــگاه دفاع ملی واشنگتن( به بررسی 
ابعاد این پرســش پرداخت چــرا ایران، 
مصمم به گســترش برنامه موشکی خود 
است. نویسنده خاطرنشان می کند: مقامات 
آمریکایی بر گنجاندن برنامه های موشکی 
ایران در مذاکرات مربوط به برجام اصرار 
دارند و درباره آن اظهار نگرانی می کنند اما 
تهران هرگونه متوقف کردن این برنامه را 
منتفی دانسته است. رئیس  جمهوری ایران، 
آن را مسئله ای غیرقابل مذاکره دانسته و 
آیت اهلل خامنه ای رهبر ایران تاکید کرده 
است تهران گول پیشنهاد مذاکره با آمریکا 
را نخواهد خورد تا برنامه های موشــکی 
و فضایــی خود را کنار بگــذارد. از زمان 
پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، ایران 
بارها بر عزم خود برای حفظ و گسترش 
توانایی های موشکی اش تاکید کرده است و 
در این مدت چندین طرح مرتبط راه اندازی 

شده است. 
در سال های اخیر، زرادخانه موشکی 
تهران، بزرگ تریــن و متنوع تریِن آن در 
خاورمیانه بوده اســت. دولت های دیگر 
منطقه نظیر اســرائیل هــم توانایی های 
موشکی کســب کرده اند. تل آویو عاوه بر 
تولید موشــک، از چندین دهه گذشته 
دریافت کننــده  بزرگ تریــن  تاکنــون 
کمک های آمریکا بوده و تقریبا حمایت های 
بی دریغ تمام کشورهای غربی به رهبری 
آمریکا در عرصه نظامی و فناوری، شامل 

آن شده است.
در سال 200۸ کنگره آمریکا قانونی را 
تصویب کرد که بر اساس آن اسرائیل باید 
نسبت به همسایگانش برتری نظامی داشته 

باشــد. باراک اوباما برای تقویت بیش از 
پیش این سیاست، چند ماه پیش از پایان 
ریاست جمهوری اش قانون بسته کمک های 
۳۸ میلیارد دالری نظامی به اســرائیل را 
امضا کرد، که بیشترین کمک هایی است 
که هر کشوری تاکنون دریافت کرده است.

با این وجود، این برنامه موشکی ایران 
اســت که از نظر غرب جنجالی توصیف 
می شــود، و نظر محافــل دیپلماتیک و 
آکادمیک را بیشــتر از برنامه های مشابه، 
به خود جلب می کند. از پیروزی انقاب 
اسامی در ســال ۱979 تاکنون، ایران 
برخاف اغلب رقبای منطقه ای خود تحریم 
تسلیحاتی شده است. در جنگ هشت ساله 
در دهــه ۱9۸0، نیروهای ایرانی و مراکز 
صنعتــی و پرجمعیت آن هدف حمات 
بسیار شدید نیروهای عراقی قرار گرفتند. 
این تجربه سبب شد برنامه موشکی ایران 
شکل بگیرد. تهران ابتدا ساح های مورد 
نیازش را از کشــورهایی نظیر چین، کره 
شمالی و روسیه وارد می کرد اما به تدریج 
تولید تسلیحات، به توانایِی بومی در ایران 

تبدیل شد.
توسعه برنامه موشکی و توانایی های 
رو به گسترش ایران، نقش مهم موشک 
را در اســتراتژی دفاعی گسترده تر تهران 

برجسته می کند.
اینکــه گفته می شــود تحریم های 
شــدید دولت ترامپ )فشار حداکثری(، 
ایران را تضعیف کــرده و آن را باید وادار 
به امتیاز دهی کند، گمراه کننده اســت. 
جمهوری اسامی آن فشارها را پشت سر 

گذاشته و تسلیم نشده است.
آمریکا، قدرت های اروپایی و متحدان 
منطقه ای آنها باید نگرانی های امنیتی ایران 
را درک کنند. عزم تهران برای به دســت 
آوردن و توسعه توانایی های موشکی، باید 

مدنظر قرار گیرد.

میدل ایست آی: ایران توانسته
فشار حداكثری را پشت سر بگذارد


