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راههای مختلفی
پیشروی ما برای مقابله
با اروپا و آمریکاست
هیچ زمانی؛ وفای به عهد
از کشورهای اروپایی ندیدیم

مردم برای انتخاب نمایندگان پارلمان پای صندوقهای رای رفتند

هدی دهقان بذرافشان

انتخابات خونین پاکستان

گف�ت و گــو
در حالی تقریبا کمتر از 10روز
دیگر به موعد اولین فاز اجرایی تحریمهای ضد ایرانی
آمریکا نزدیک میشویم که همچنان بسته پیشنهادی
اروپا برای ارائه تضامین الزم در کش و قوس
مذاکرات میان طرف ایران و  4+1است.
اخیرا ً وزیر خارجه کشورمان از بسته پیشنهادی اروپا
ابراز نارضایتی کرده است .بستهای که قرار بود در
ضرب االجل دو ماهه تضمینهای برجامی را به ایران
ارائه کند اما ،گویا خود مستلزم تضمین است.در همین
رابطه سیاست روز درباره مقابله با تحریمهای آمریکا
و نیز بسته پیشنهادی اروپا با حسن عابدینی قائممقام
خبرگزاری صداوسیما و دکترای سیاستگذاری عمومی
به گفتوگو پرداخته که میخوانید.

با توجه به خروج آمری�کا از برجام و اعمال تحریمهای
ضد ایرانی ،جمهوری اسالمی چه استراتژی را میتواند
برای مقابله با این تحریمها اتخاذ کند؟

AFP

ادبیات گفتاری برگرفته از واژگان است که در
نهایت ساختار فکری و رفتاری نهادها ،تشکلها و
حتی حاکمیتها را آش��کار میسازد .بر این اساس
است که سیاستمداران و افراد برجسته همواره باید
بر گفتار خود مس��لط بوده و از به کار بردن واژگان
و عباراتی که زمینهس��از چالشها و نابسامانیهای
داخلی و سوءاستفاده در خارج میشود ،خودداری
کنند .این مسئله بویژه درباره مسئوالن جمهوری
اس�لامی ایران که از یکسو خود را وامدار انقالب
میدانند و از سوی دیگر تهدیدات بیرونی بسیاری
علیه کشور وجود دارد از جایگاه و اهمیت بیشتری
باید برخوردار باشد.
این روزها در حالی مطالبه مردم و ضرورتهای
کش��ور در چارچ��وب فعالتر ش��دن مس��ئوالن و
دولتم��ردان در جهت حل چالشه��ای اقتصادی
اس��ت که برخی واژگان در ادبیات گفتاری برخی
مسئوالن و آنچه نخبگان و محافل رسانهای نامیده
میشوند ،به کار میرود که بعضاً در ظرف مطالبات
مردم و مصالح کشور نمیگنجد.
یک��ی از این کلید واژهها واژه « دولت پنهان»
اس��ت .برخی از مس��ئوالن در گفتارهای خود در
توجی��ه ع��دم موفقیت دول��ت ای��ن واژه را به کار
میبرند که اقدامات دولت پنهان باعث این وضعیت
اس��ت .این عبارت در حالی به کار میرود که واژه
دولت پنهان به منزله وج��ود دولتی موازی دولت
حاکم است که به نوعی زیر سوال بردن دموکراسی
و مردمس��االری جاری بر کشور است .انتخابات در
س��ال  1396مانند همه انتخابات گذشته برگزار و
م��ردم نظر خود را در صندوقهای رأی انداختند و
در نهایت نیز دولت تشکیل شد.
نامزده��ای حاضر در انتخاب��ات نیز با پذیرش
نتیج��ه انتخاب��ات به فرد منتخب ی��ا همان دولت
آق��ای روحانی تبریک و بر هم��کاری با آن تأکید
کردند .بر این اساس واژه دولت پنهان نوعی آدرس
غلط دادن به مردم اس��ت که در کنار ایجاد فضای
دوقطبی حامیان دولت و حامیان دولت س��اختگی
پنهان موجبات توهمات دشمنان خارجی مبنی بر
ش��کاف در داخل ایران را به هم��راه دارد .توهمی
که میتواند از مؤلفهها و دالیل تش��دید فشارها و
تحریکات خارجی علیه نظام و ملت ایران باشد.
واژه دیگر واژه براندازان است که این روزها در
محافل رس��انهای به کرات دیده میشود .هر چند
این واژه دارای ریشهای تاریخی و قدیمی است اما
مدتی اس��ت که با معانی و دیدگاهی خاص مطرح
میش��ود که جای تأمل و سوال دارد .براندازان در
ساختار فکری مردم و نظام برگرفته از دشمنان این
س��رزمین است که ش��امل جریانهای ضد انقالب
همچون منافقین ،سلطنت طلبها ،جریانهای به
اصطالح اپوزیس��یون خارج نشین در کنار حامیان
خارجی آنها اس��ت که برای ضربه زدن به انقالب و
نظام از هیچ کاری فروگذار نیستند.
نکته مهم آن است که هدف جریان برانداز هیچ
طیف و یا گروهی خاص نبوده بلکه اساس و ریشه
نظ��ام را هدف دارد .آنانی که از هر ابزاری از جمله
ترور و کش��تار تا همراهی با دشمنان برای تحریم
و اعمال و فشار بر ایران برای ضربه زدن به انقالب
و نظام بهره میگیرند .بر این اساس اینکه جریانی
خاص بخواهد خ��ود را هدف بران��دازان معرفی و
چنان القا س��ازد که محور تحرکات براندازان اقدام
علیه آنهاس��ت و حتی سایر جریانهای سیاسی را
متهم ب��ه عدم موضعگیری و حمای��ت از خود در
برابر براندازان کن��د قطعا رفتاری مغایر با حقیقت
بوده که درپ��ی آن تهدیداتی علیه امنیت و منافع
ملی کشور خواهد بود.
نکته نخست آنکه دولت نه دولت جریانی خاص
که دولت همه کشور است چنانکه رئیسجمهوری
محت��رم بارها تأکید کرده ک��ه رئیسجمهور همه
مردم است .بر این اس��اس طراحی براندازان علیه
نظام و س��اختار حاکم طراحی علیه کل ملت است
ن��ه طی��ف خاص��ی .دوم آنکه نس��بت دادن اقدام
براندازان علیه جریان خاص خواس��ته یا ناخواسته
متهمس��ازی منتق��دان دولت و س��ایر جریانهای
سیاس��ی به همس��ویی با براندازان اس��ت که اوج
این الق��ا فکری بی��ان واژگانی نظیر متهمس��ازی
جریانه��ای سیاس��ی به س��کوت در براب��ر آنچه
رفتارهای براندازان گفته میشود ،است.
این نوع واژهسازیها در حالی افکار عمومی را
از دش��من بیرونی منحرف و بعضا بدبینی مردم به
جریانه��ای داخلی را به هم��راه دارد که میتواند
مؤلفهای برای سوءاس��تفاده دش��منان برای چند
پارهسازی داخلی و برهم زدن وحدت و یکپارچگی
ملی کش��ور باشد .باید این مهم را به خاطر داشت
که همه جریانهای سیاس��ی که در داخل کش��ور
حض��ور دارن��د و در انتخابات حض��ور مییابند از
مش��روعیت برخ��وردار بوده و خدش��ه وارد کردن
به این مس��ئله ول��و در لوای واژگان��ی نظیر اقدام
براندازان هرگز به نفع کش��ور نخواهد بود و باید از
این واژهسازی خودداری کرد.

کارشناس مسائل بینالملل
در گفتوگو با سیاست روز:
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با دس��تیابی س��پاه به یک موش��ک کروز
هواپای��ه ب��ا ب��رد  ۱۵۰۰کیلومت��ر ،جمهوری
اس�لامی ای��ران وارد عرصه طراح��ی و تولید
سالحهای دوربرد هوا به زمین شده است".
روز گذشته طی مراسمی با حضور فرمانده
کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 10 ،فروند
جنگن��ده بمبافکن س��وخو 22ک��ه با تالش
متخصصان نیروی هوافضای سپاه بهینهسازی
شده ،تحویل نیروی هوافضای سپاه شد.
در حاش��یه این مراس��م ،س��ردار امیرعلی
حاج��یزاده گف��ت :با ای��ن ارتقا ،ای��ن جنگنده
بمبافکنها قادر به حمل و بهرهبرداری بمبهای
هوشمند و نقطهزن سیمرغ خوشهای ،موشکهای
هوا ب��ه زمین و هوا به هوا و انتق��ال اطالعات از
پهپادها در فواصل چندکیلومتری خواهند بود.
وی تأکید کرده است :در آیندهای نزدیک
سامان ه موشکهای هوا به زمین کروز نقطهزن
با برد ه��زار و  500کیلومتر روی این جنگنده
بمبافکنها نصب خواهد شد.
این اولینبار است که ایران اعالم میکند،
کروز هواپایه برد بلند در اختیار دارد ،آن هم با
برد  1500کیلومتر.
تا پی��ش از این صنای��ع دفاعی جمهوری
اس�لامی ایران ،دس��تاوردهای خوبی در حوزه
موش��کهای کروز هوا به زمین که قابل نصب
روی ان��واع جنگندهه��ا و بالگردهای نیروهای
مسلح باشند ،بهدست آورده بود که با دستیابی
ال
سپاه به موش��کی با برد  1500کیلومتر ،عم ً
اتفاق مهمتری در این حوزه رخ داده است.
موش��ک ظفر ،یکی از موش��کهای کروز
کوتاهب��رد ضدکش��تی ساختهش��ده در صنایع
دفاعی ایران اس��ت که در بهمنماه سال  90از
آن رونمایی ش��د .ظفر نمونهای از موشکهای

کروزهای هواپایه ایرانی؛ از قادر و نصر تا موشک ناشناخته

سپاه با کروز برد ۱۵۰۰کیلومتری سورپرایز کرد

کروز کوتاهبرد ضدکش��تی جمهوری اس�لامی
ایران اس��ت ک��ه برای ش��لیک از ش��ناورهای
کوچک طراحی ش��ده اس��ت .این موشک پس
از ش��لیک ،ارتفاع خ��ود را کاهش میدهد تا از
دید رادارهای دشمن پنهان بماند و این یکی از
قابلیتهای مهم این موش��ک است که احتمال
اصابت این موشک به هدف را افزایش میدهد.
موشک ضدکش��تی ظفر همچنین از سطح
مقطع راداری کمی برخوردار است و همین موضوع
قابلیت باالیی برای پنهان ماندن از دید رادارهای
دشمن به این موشک میدهد که موجب کاهش
احتمال هدف قرار داده شدن این موشک توسط
سیستمهای پدافند دشمن ،میشود.
موش��ک نصر یک��ی دیگر از موش��کهای
کوتاهبرد ضدکشتی ساخت ایران بوده و دارای
 35کیلومتر برد است .این موشک با سر جنگی
150کیلوگرم��ی ،وزنی مع��ادل  350کیلوگرم
دارد و میتوان آن را علیه انواع اهداف دریایی

مورد استفاده قرار داد.
موش��ک کروز نصر از هدای��ت راداری بهره
میبرد و میتوان آن را از انواع س��کوهای پرتاب
ساحلی و شناورهای موشکانداز هم شلیک کرد.
نوع هواپایه این موش��ک که ب��رای اولین
مرتب��ه در بهمنم��اه س��ال  94تحویل نیروی
هوای��ی ارتش جمهوری اس�لامی ایران ش��د،
قابلیت ش��لیک از بالگردهای میل 206 ،17و
جنگندههای فانتوم را دارد.
ق��ادر نی��ز یک��ی از موش��کهای ک��روز
ضدکشتی ایرانی است که شباهتهای زیادی
به موش��ک ن��ور دارد و برای اولی��ن مرتبه در
جری��ان رزمای��ش نی��روی دریای��ی ارتش در
س��ال  90رونمای��ی ش��د .این موش��ک با برد
 200کیلومت��ر و ارتف��اع پ��روازی  3تا  5متر،
قابل ش��لیک از انواع سکوهای ساحلی ،بالگرد
میل 17و جنگندههای فانتوم را دارد.
موش��ک کروز قادر از یک پیشرانه سوخت

جامد به��ره میبرد و مجهز به س��امانه خلبان
خودکار دیجیتال ،س��امانه ناوبری با دقت باال،
ام��کان برنامهریزی موش��ک قبل از ش��لیک،
امکان هدفگیری اهداف با سطح مقطع راداری
پایین ،رادار پیش��رفته با قابلیت مقابله با جنگ
الکترونیک ،آمادهسازی و واکنش سریع موشک
برای حمل��ه به هدف و توانای��ی ضربه زدن به
اهداف ساحلی عالوه بر هدفهای شناور است.
یکی دیگر از موشکهای کروز هواپایه ساخت
ایران ،موش��ک ناشناس��ی اس��ت که معموالً در
رژههای روز ارتش و  31شهریور در طیف تجهیزات
هواپرتاب نیروی هوایی ارتش مشاهده میشود.
این موش��ک که ش��باهتهای زی��ادی به
موشک قاصد 3-دارد ،از یک جستجوگر اپتیکی
برای هدایت به��ره میبرد .تا کن��ون اطالعات
بیشتری از این موشک منتشر نشده است.
حاال با دس��تیابی سپاه به یک موشک کروز
هواپایه با برد  1500کیلومتر ،جمهوری اسالمی
ای��ران وارد عرص��ه طراحی و تولید س�لاحهای
دوربرد هوا به زمین شده است .تا پیش از اعالم
این خبر ،بیشترین برد موشکهای هواپایه ایرانی
مربوط به موشک قادر با برد  200کیلومتر بود که
حاال با افزایش 1300کیلومتری برد موشکهای
کروز هواپایه ایرانی ،نیروهای مسلح میتوانند از
فواصل بسیار دورتر و با اطمینان باالتری اهداف
خود را مورد اصابت قرار دهند.
تاکنون اطالعات بیش��تری از برد ،وزن سر
جنگی ،سیستم هدایت ،سطح مقطع راداری و
دیگر اجزای این موشک منتشر نشده است اما
آنطور که فرمانده نیروی هوافضای سپاه اعالم
کرده ،موش��ک کروز 1500کیلومتری س��پاه،
بهزودی روی جنگندههای سوخو 22این نیرو،
نصب خواهد شد.

گزارش یک
به همت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ایجاد میشود

 326فرصت شغلی برای زنان سرپرست خانوار مناطق زلزلهزد ه کرمانشاه

گروه زیس�تبوم بنیاد برکت در ادام ه سیاستهای
اشتغالزایی ،توانمندسازی اقتصادی و حمایتی ستاد اجرایی
فرمان حض��رت امام(ره) ،ب��رای زنان سرپرس��ت خانوار در
مناطق زلزلهزده کرمانشاه فرصتهای شغلی ایجاد میکند.
براساس تفاهمنامهای که میان بنیاد برکت و کمیته امداد
امام خمینی(ره) به امضا رسیده است ،برای  326زن سرپرست
خانوار ،فرصت اشتغال و کسب و کار ایجاد خواهد شد.
در این تفاهمنامه ،مقرر ش��ده که بنیاد برکت و کمیته
امداد امام خمینی(ره) به هر یک از متقاضیان تا سقف مبلغ
 300میلیون ریال بهصورت بالعوض و تس��هیالت پرداخت
کنند که تا به امروز  100فرصت ش��غلی ایجادشده و امکان
اشتغال مابقی نیز ظرف دو ماه آینده فراهم خواهد شد.
این فرصتهای شغلی در زمینه پرورش دام سبک است
و برای هر یک از واجدین ش��رایط 20 ،تا  30رأس گوسفند
و محل اس��تاندارد نگهداری دامها به مساحت  60مترمربع

در نظر گرفته میش��ود .ایجاد فرصت کسب و کار و اشتغال
سریع برای زلزلهزدگان کرمانشاه ،نشاندهند ه سرعت عمل
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در خدمترس��انی به
مناطق محروم کشور است.
همچنی��ن با مذاکرات انجام گرفت��ه میان بنیاد برکت و
کمیت ه امداد امام خمینی(ره)  500فرصت شغلی نیز در قالب
ط��رح اجتماعمحور «مهتاب» (م��دل هادی تالش اقتصادی
برکت) ،در سطح استان کرمانشاه ایجاد خواهد شد.
در این طرح ،به هر یک از متقاضیان و واجدین شرایطی
که توس��ط کمیت ه امداد امام خمینی(ره) شناسایی و معرفی
ش��دهاند ،مبلغ  300میلیون ریال تس��هیالت قرضالحسنه
پرداخت خواهد ش��د ت��ا در حوزههای پ��رورش و تولید دام
سبک و س��نگین ،زنبورداری و کارهای خدماتی مشغول به
کار ش��وند .اعتبار در نظر گرفته ش��ده برای این طرح 100
میلیارد ریال است که توسط بنیاد برکت تأمین خواهد شد.

بنیاد برکت هر چند تا به امروز بیشتر با فعالیتهای عمرانی
و خدمات اجتماعی خود در سطح جامعه شناخته شده است ،اما
عمده منابع خود را در راه ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقتصادی
مناطق محروم و روستاها صرف میکند .با تأکیدات محمد مخبر
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ایجاد اشتغال ،اولویت
اصلی فعالیتهای بنیاد برکت تعیین شده و بیش از  80درصد
منابع مالی و اعتبارات در این راه صرف میشود.
در برنامه استراتژیک پنج سال ه بنیاد برکت نیز ،راهبردها،
اهداف و چشماندازهای اشتغالزایی و مشارکتهای اقتصادی
بهطور جامع تبیین شدهاند .بر همین اساس ،از پنج معاونت
بنی��اد برکت ،فقط یک معاونت در بخش زیربنایی و عمرانی
فعالیت دارد و چهار معاونت دیگر ش��امل توسعه کارآفرینی
اجتماعمحور ،توس��ع ه مش��ارکتهای اقتصادی بنگاهمحور،
توس��عه مدیریت و برنامهریزی و توسعه منابع و مشارکتها
در حوزه اشتغال متمرکز شدهاند.

راهب��رد غرب ب��ه صورت کل��ی و ای��االت متحده به
معن��ای اخص در قبال موضوع هس��تهای از س��ال 1382
که فعالیتهای هستهای جمهوری اسالمی از یک موضوع
حقوق��ی و فنی تبدیل به یک مس��ئله سیاس��ی و امنیتی
ش��د بر  4محور استوار بوده است .نخس��تین محور اینکه
ایران همه فعالیتهای هس��تهای خود را متوقف کند دوم
به عقب برگرداندن همه فعالیتهای هس��تهای ،س��ومین
مس��ئله اوراقش کند یا برچین��د و چهارمین محوری هم
که همیشه مدنظر نظام سلطه به سرکردگی ایاالت متحده
بوده ،موضوع نابود کردن فعالیتهای هستهای ایران است.
بنابراین جمهوری اسالمی طی  15سال گذشته همواره با
این خواسته غرب مواجه بوده و سیاستهای خودش را به
گونهای طراحی کرده که در مقابل خواستههای نامشروع و
غیرقانونی غربیها بویژه ایاالت متحده امریکا بایستد.
موضوع تحریمها که البته بعد از جنجالی ش��دن بر سر
فعالیتهای صلحآمیز هستهای برجسته شد ،موضوع تازهای
نیس��ت ،نخستین دور تحریمها بر ضد جمهوری اسالمی از
روز  18آبانماه س��ال  ۱۳۵۸یعنی حدود  ۳۹س��ال پیش
ش��روع ش��ده و ایران هم��واره راههایی ب��رای مقابله و دور
زدن تحریمها پیدا کرده اس��ت .سردمداران کاخ سفید چه
دموکراتها و چه جمهوریخواه��ان همواره از ابزار تحری م
برای پیشبرد سیاست خارجی واشنگتن بهرهبرداری کرده،
آن ه��م نه فقط علیه جمهوری اس�لامی بلکه بر ضد دیگر
کش��ورها نیز بوده اس��ت .هماکنون مشاهده میکنیم علیه
روسیه نیز از این ابزار استفاده میکند .حتی با وضع عوارض
گمرک��ی بر واردات و صادرات برخی کاالها در مقابل چین،
اتحادیه اروپا و ...بگونهای از این ابزار استفاده کرده است.
ای�ران چ�ه راه�کاری را ب�رای مقابله با ای�ن تحریمها
میتواند به کار گیرد؟

به نظرم چند موضوع مطرح اس��ت ،مهمترین بحث این
است که ایران میزان وابستگیاش به نفت را بیش از این کاهش
دهد .دوم نگاه به داخل را تقویت کند ،همان چیزی که تحت
عنوان اقتصاد مقاومتی از آن نام برده میش��ود .سوم ،گرایش
به اقتصاد دانش بنیان را بیشتر کند که اساس پیشرفت کشور
را میتواند رقم بزند؛ البته در این مسیر کمک به شرکتهای
کوچک و متوسط هم باید در اولویت قرار گیرد.
مقرراتزدایی هم از دیگر موضوعاتی اس��ت که در این
زمان مهم است .این مقررات زدایی میتواند در حوزه کسب
وکار کارگشا باشد بگونهای که در کوتاهترین زمان ممکن و
با کمترین قوانین دست و پا گیر شود یک فعالیت اقتصادی
راهاندازی کرد .در حوزه خارجی مهمترین کار تقویت روبط
تجاری با همس��ایگان اس��ت ک��ه ایران با  15همس��ایه از
وضعیت ویژهای برخوردار اس��ت .تقویت روابط با برخی از
این کشورها به راحتی میتواند تحریمها را ناکارآمد کند.
هماکنون با توجه به وضعیت مش��ابهی که در کش��ور
روس��یه وجود دارد میتوان به راحت��ی یک دروازه بزرگی
که هرگونه تحریمی را در قبال جمهوری اسالمی ناکارآمد
کند بوجود آید .برخی از کش��ورها حاضر نیس��تند قوانین
داخل��ی آمریکا بر نظام بینالملل تس��ری پی��دا کند مثل
چینیها .بنابراین کشور چین و برخی کشورهای دیگر هم
میتوانند محل مراوده باش��ند؛ البت��ه این مرحله با دوران
باراک اوباما رئیسجمهور پیشین آمریکا که مدعی اعمال
تحریمهای فلجکننده بود یک تفاوت اساسی دارد و اینکه
حداقل در حرف کش��ورهای اروپای��ی مخالف دیدگاه کاخ
سفید هستند.
توافق با برخی از کش��ورها ب��رای حذف دالر میتواند
کمک کند ،االن برخی از کش��ورها از جمله ترکیه ،روسیه
و چی��ن ای��ن آمادگ��ی را دارند از حوزه تج��ارت خارجی
خودش��ان وابس��تگی دالر را یا از بین ببرند یا به ش��دت
کاهش دهند .بنابراین درح��وزه خارجی و داخلی راههای
زیادی وجود دارد که میش��ود ب��رای مقابله با تحریمهای
ظالمانه ایاالت متحده دنبال کرد.
ارزیاب�ی ش�ما از واکن�ش گس�تاخانه اخی�ر ترامپ به
اظهارات آقای روحانی ،چیست؟

آمری��کا از آن رو که در می��دان عمل نمیتواند تهدید
معتبر نظامی داش��ته باش��د ،به سمت رفتارهای مبتنی بر
عملی��ات روانی روی آورده اس��ت .صحبته��ای ترامپ یا
حتی صحبتی که اخیرا "مای��ک پمپئو" وزیر امور خارجه
ایاالت متحده داش��ت اوال تکراری است ،دوما نفرتپراکن
است و سوما مبتنی بر دروغ است .ادامه در صفحه 5

