
رویـداد2  چهار شنبه  16 مرداد1398  شماره 5090 

تیم هسته ای 
ارتفاع زده شد!

محمد صفری
برنام��ه ریزی میکنید برای یک کاری، لوازم آن را مهیا 
می کنید، روز و ساعت آن را تعیین می کنید، هر آنچه 
ک��ه نیاز باش��د بر می دارید تا بتوانی��د آن کار را انجام 
دهید. کوهنوردی ی��ا کوهپیمایی یکی از ورزش هایی 
است که بدون برنامه ریزی، حوصله، مقاومت و مداومت 
بی فایده است. برای کوهنورد یک چیز مهم است و آن 
رس��یدن به هدف در این راه طوالنی است، این راه هر 
بار طی می شود و هیچگاه هم برای کوهنورد تکراری و 
کسل کننده نیست چرا که لذت آن موفقیت و پیروزی 
در هر بار کوهنوردی بیشتر و جذاب تر است. تصویری 
که مقابل کوهنورد دیده می شد مسیری سخت و دشوار 
اس��ت، اما هنگامی که به قله می نگرد، یک نیرویی او 
را ب��از هم به ادام��ه راه ترغیب و تش��ویق می کند. او 
باید ملزوماتی را با خود داشته باشد، درون کوله پشتی 
کوهن��وردی، هر آنچه که نیاز اس��ت باید باش��د. آب، 
غ��ذا، دارو، لباس گرم و دیگر وس��ایلی که نیاز اس��ت. 
ی��ک کوهنورد بای��د از راه اصلی ب��رود، بیراهه، او را به 
خطر می اندازد، خطری که حتی ممکن است به قیمت 
جانش تمام ش��ود. اگر کوهنوردی به منطقه نا آش��نا 
رفته است باید از بلده کوه های آن منطقه یاری بگیرد، 
راهنمایی آن بلده کوه ها است که کوهنورد را می تواند 
به قله برساند. پس برای کوهنوردی نیازهایی الزم است 
که بدون آنها فتح قله یا رس��یدن به مقصد غیر ممکن 
خواه��د بود و حتی احتمال آن که در این راه مرگ نیز 

به سراغ آن کوهنورد یا کوهنوردان بیاید زیاد است.
اکنون با توصیف ش��رایط یک کوهن��وردی، به موضوع 
اصلی این نوش��تار می رس��یم که مذاکرات هسته ای و 
توافقی است که از آن به دست آمد. مذاکرات هسته ای 
یک هدف را دنبال می کرد اما راهی که برای رس��یدن 
به آن برگزیده شده بود راهی اشتباه و بدون بهره بردن 
از بلده راه بود. هدف مذاکرات هس��ته ای برچیدن همه 
تحریم های اقتصادی بود، در قبال آن نیز تعهدات ایران 
در برجام، همه قید ش��ده و مش��خص اس��ت. هر چند 
تناسبی هم میان این دو دیده نمیشود و تعهدات ایران 
بیش��تر از تعه��دات طرف مقابل اس��ت. چرایی آن هم 
روش��ن است برای این که گردانندگان تیم هسته ای و 
دولت تدبیر و امید، خود را همه فن حریف می دانستند 
و هن��وز هم می دانند. ش��اید ابت��دا راه را برای رفتن و 
رس��یدن به قله درس��ت انتخاب کرده بودند اما پس از 
طی مسافت کوتاهی بیراهه رفتند. بیراهه رفتن آنها نیز 
به خاطر نابلدی و ناآشنایی راهی بود که می رفتند. برای 
همین نتوانستند پس از دو سال مذاکره به قله برسند.  
مانند آن کوهنوردی می ماند که برای فتح قله از جبهه 
چپ حمله را آغاز کرده اما هیچگاه به قله نرسیده و پس 
از پایین آمدن می گوید صعود سختی بود اما توانستیم 
قل��ه را فتح کنیم! اگر از جبهه راس��ت حمله را به قله 
آغاز کرده بود، فتح آن بسیار آسانتر می بود. دلیل این 
ناکامی هم بهره نبردن از تجربیات و راهنمایی ها و حتی 
انتقاداتی است که در جریان مذاکرات هسته ای و حتی 
پیش از آن از س��وی منتقدین، کارشناسان، رسانه ها و 
دلسوزان انقالب مطرح می ش��د. آنها نقش همان بلده 
کوه را داش��ته و دارند که ب��ا توصیه ها و راهنمایی های 
خود سعی کردند تا تیم مذاکره کننده هسته ای ارتفاع 

زده نشود و بیراهه نرود تا به قله و مقصد برسد.
منتقدی��ن برجام، دش��منان اعضای تیم هس��ته ای یا 
دولت نیستند، آیا این گروه به خاطر آن که پیش بینی 
می کردند سرانجام مذاکرات هسته ای، برجامی خواهد 
شد که هیچ نفعی برای جمهوری اسالمی ایران نخواهد 
داش��ت گناهکارند؟! آیا منتقدین مذاکرات هس��ته ای 
مقصر هس��تند که پیش بینی آنها ب��ا خروج آمریکا از 
برج��ام درس��ت از آب در آمد؟ یا این ک��ه تیم مذاکره 
کننده هسته ای که اکنون هم از برجام دفاع می کند، به 
خاطر بی توجهی به هشدارهای داده شده به آنها، کشور 
دچار هزینه های سنگین ش��د؟ اعضای تیم هسته ای، 
کوهنوردان خوبی نبودند، نه راه را بلد بودند و نه از بلده 
کوه استفاده کردند تا به بیراه نروند. اصرار آنها بر اشتباه 
است که باعث تأثیر منفی توافقی می شود که به دست 
آمده است. آیا می توان پذیرفت که مذاکرات هسته ای 

و برجام هزینه ای برای کشور نداشته است؟

یادداشت

بزرگان اصالحات باید پاسخگوی اوضاع نابسامان معیشتی مردم 
باشند

عض��و مجلس خبرگان رهب��ری گفت: بزرگان جریان موس��وم به اصالحات که 
موض��ع »تَکرار« گرفتند، االن باید پاس��خگوی افکار عمومی در خصوص اوضاع 
نابس��امان معیش��تی مردم باش��ند. آیت اهلل عباس کعبی درباره س��هم جریان 
اصالحات در مشکالت معیشتی مردم با بیان اینکه آحاد ملت و مسئوالن دولتی 
دریافتند که دلبستن به بیگانگان اشتباه استراتژیک است، اظهار داشت: اگر گشایشی 
در کش��ور ایجاد شود ناشی از اقتدار دیپلماسی مقاومت، ناشی از حرکت عظیم سپاه در 
س��اقط کردن پهپاد آمریکایی، توقیف نفتکش در برابر نفتکش و گفتمان مقتدرانه رهبر 
انقالب در دیدار با نخس��ت وزیر ژاپن است. کعبی تصریح کرد: البته برای جبران اشتباه 
شاید مقداری دیر شده باشد ولی باالخره فصل، فصل انتخابات است و این جریان تالش 

دارد ناکارآمدی و ناکامی های خود را به گردن جریان منتقد دولت بیندازد.  مهر 

 دولت حاضر نیست از سیاست های غلط اقتصادی اش دست بردارد
عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه دولت حاضر نیس��ت از 
سیاست های غلط اقتصادی اش دست بردارد، تاکید کرد: این سیاست باعث شده 
تا روز به روز به مش��کالت اقتصادی اضافه شود لذا ضرورت دارد دولت در طول 

این دو سال و اندی به موضوعات اقتصادی کشور ورود جدی داشته باشد.
محمدعلی پورمختار با اش��اره به تشدید مشکالت اقتصادی و نوسانات قیمت ارز 
در کش��ور و مدیریت نامناسب دولت در این زمینه گفت:مشکالت معیشتی مردم از 
حیث میزان درآمد و اش��تغال ش��رایط نامطلوبی را ایجاد کرد که این امر باعث ش��د تا 
سطح نارضایتی از عملکرد دولت به شدت افزایش یابد. وی اظهارداشت:در تیم اقتصادی 
دول��ت افرادی در راس امور ق��رار گرفتند که دیدگاه های کامال لیبراس��تی و مبتنی بر 
اقتصاد باز دارند و االن هم همین چیزی که دارد اتفاق می افتد مبتنی بر همین دیدگاه 

است. میزان

 مجلس حامی تولیدات داخلی از جمله دارو
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مجلس حامی 
تولی��دات داخلی از جمله تولید دارو اس��ت، گفت: باید ب��ا مافیای واردات دارو 
مقابله کرد. حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه در مجلس 
ب��رای بررس��ی عملکرد حوزه داروی��ی و تخلفات در این ح��وزه گفت: وقتی در 
خصوص مس��ایل دارویی و تجهیزات پزش��کی کمی با دقت مسائل را دنبال می 
کنیم می بینیم که متأس��فانه دست هایی در پشت پرده وجود دارد که دنبال ضربه 
زدن به تولید دارو در کش��ور اس��ت. حاجی دلیگانی با اشاره به اظهارات دکتر شانه ساز 
رئیس س��ازمان غذا و دارو افزود: ایش��ان گفت که ریکال )جمع آوری دارو( امر متعارفی 
است و موضوع لوزارتان برای حذف رقیب و تولید داخلی بود. بنابراین در همین موضوع 
اخیر یک دارویی به نام لوزارتان ما دیدیم عده ای با سیاس��ی کاری به دنبال ضربه زدن 

به تولید داخلی بودند. تسنیم 

کالس درس هیروشیما
ادامه از صفحه اول

ت��ا آن زم��ان برای تک��رار نش��دن جنایات��ی همچون 
هیروشیما گزینه ای جز تقویت توان دفاعی و موشکی به 
عنوان عامل بازدارند وجود نخواهد داشت چنانکه اگر در 
طول دفاع مقدس ایران دارای توان موش��کی بود صدام 
جرات موشک باران مناطق مسکونی و استفاده از سالح 
شیمیایی علیه هزاران انسان بی گناه را نداشت چنانکه 
در مقطع کنونی همین توان موش��کی موجب شد تا با 
سرنگون سازی پهپاد جاسوس��ی آمریکا توسط پدافند 
جمهوری اس��المی، آمریکا فکر هرگونه گزینه نظامی را 
از س��ر بیرون ک��رده و حتی جنگنده ه��ای بی 52 را از 
منطقه خارج سازد و این یعنی برتری قدرت بازدارندگی 

مقاومت فعال در برابر فشار حداکثری آمریکایی. 

سرمقاله

رئیس جمهور با بیان اینکه صلح با ایران مادر همه 
صلح ها اس��ت و جنگ با ایران مادر همه جنگ ها 
اس��ت، گفت: آمریکایی ها نمی توانند امنیت ما را 

خدشه دار کنند و منتظر امنیت باشند.
حسن روحانی که با حضور در وزارت امور خارجه با 
محمدجواد ظریف دیدار کرد، در جمع معاونین و 
مدیران ارشد این وزارت خانه اظهار کرد: سیاست 
خارجی ویژگی خاصی دارد و یک روابط تنگاتنگی 
با ملت دارد. مشخصه یک ملت، محدوده ای است 
که داخل را از خارج جدا می کند، در واقع مرزهای 
جغرافیایی و مرزهای سیاس��ی و خودی و بیگانه، 

ملیت و همبستگی ما را کامل تر می کند.
روحانی گفت: وقتی ما می گوییم سیاست خارجی 
یعنی نح��وه تعامل یک ملت با دیگر کش��ورها با 
بیرون، با دیگران، بنابراین سیاس��ت خارجی نمی 
تواند سیاستی باش��د که مربوط به یک فرد، یک 
حزب یا یک جمع باشد، بلکه مربوط به کل ملت 

ایران است.
وی ب��ا بیان اینکه وزیر ام��ور خارجه ما هم وقتی 
در سیاس��ت خارجی حرفی می زند به عنوان یک 
ملت و یک کشور صحبت می کند، نه یک فرد و نه 
یک جناح، افزود: بنابراین سیاست خارجی ما باید 
یکپارچه باش��د اگر ملت یکپارچه را می خواهیم، 
آن ملتی توانمند و قدرتمند اس��ت و می تواند در 
مسیر خودش پیشرفت داشته باشد که یک پارچه 

باشد.
روحانی با بیان اینکه برخورداری از اس��تقالل در 
سیاس��ت خارجی برای ما یک افتخار به حس��اب 
می آید اما ش��اید برخی از کش��ورها از این افتخار 
مح��روم باش��ند، تاکید ک��رد: آنچه در سیاس��ت 
خارج��ی برای ما مهم اس��ت اینک��ه وزارت امور 
خارجه به عنوان نیروهای تخصصی و کارش��ناس 
در امر سیاست خارجی و روابط خارجی به حساب 
می آین��د. وی با بیان اینکه وزی��ر امور خارجه ای 
مثل آقای ظریف که یک نخبه و مجتهد سیاسی 
به حساب می آید، تصریح کرد: برخی هستند که 
درس سیاس��ت را خواندند و تجربه هم دارند، اما 
به مقام اجتهاد نرس��یده اند اما وزیر امور خارجه 
ما امروز یک مجتهد سیاس��ی اس��ت که عالوه بر 
تجربه، نخبگی و استعدادش  یک مجتهد سیاسی 

هم به حساب می آید.
روحانی بیان کرد: ما نظر خود را به صراحت بیان 
می کنیم اما تصمیم گیری یک س��از و کاری دارد 
و وقتی نظام به آن تصمیم رس��ید، ما باز هم باید 
رس��ول امین باشیم یعنی با امانت، آن را به دنیا و 

به طرف خارجی منتقل کنیم.
رئی��س جمهور با اش��اره به اینکه م��ن به عنوان 
رئیس جمه��ور، هم در دور اول و هم در دور دوم 
نظر خودم را در سیاس��ت خارج��ی به رای مردم 
گذاشتم، خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای اصلی 
م��ن تعامل س��ازنده با جهان بوده اس��ت. ش��اید 
بس��یاری از کس��انی که پای صندوق رای آمدند 
و ب��ه من رای دادند یک��ی از علت های آن همین 
بوده اس��ت چرا که او گفته است رئیس جمهوری 
را انتخاب می کنیم که مس��یر سازنده آن تعامل 

سازنده با جهان بوده است.  
روحانی با بیان اینکه تقابل با جهان یکی از آسان 
ترین کارهای جهان اس��ت، گفت: شما می توانید 
ی��ک فحش بدهید و این تقابل انجام بش��ود، این 

که هنر به حساب نمی آید تقابل با دنیا هنرمندی 
نمی خواهد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری 
در دوره دوم دولت یک تعبیری فرمودند و گفتند 
» تعامل گسترده با جهان«، بنابراین این سیاست 
نظام و خواس��ت مردم اس��ت. همه ما که کارگزار 

نظام هستیم، کاره ای نیستیم.
وی با بیان اینکه همه ما باید مطیع نظر خواس��ت 
اکثری��ت مردم باش��یم، اف��زود: نظام م��ا بر این 
مبناس��ت، همه مقامات با رأی مردم مش��روعیت 
پیدا می کنند و هرکس در هر مقامی حضور دارد 

با رای مردم به آن مقام رسیده است.
روحانی با بیان اینکه آمریکا فکر می کند با تحریم 
و فش��ار می تواند نظام ما را تغییر دهد یا مردم از 
نظام ما برگردند و بگویند جمهوری اسالمی ایران 
را نمی خواهی��م و یک نظام دیگر را می خواهیم و 
کلیت و عشق به ایران را رها کنند و کنار بگذارند، 
تاکید کرد: تا زمانی که اصل ششم قانون اساسی 

پابرجا است این کار امکان پذیر نیست.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر این اصل را درست 
اج��را کردیم برای همیش��ه می مانیم، تاکید کرد: 
اگ��ر از اصل ۶ فاصل��ه گرفتیم، باید دی��ر یا زود 
خداحافظ��ی کنیم. کمک اصل ۶ قانون اساس��ی، 
اصل 5۹ قانون اساس��ی است. اصل 5۹ جمهوری 
اس��المی را برای همیشه تضمین می کند یعنی با 
اج��رای اص��ل ۶ و اصل 5۹ و هم��ه اصول قانون 
اساس��ی نه آمریکا و نه دیگران اگر پشت به پشت 

هم بدهند، نمی توانند نظام ما را تغییر دهند.
وی با تاکید براینکه ما روی تعامل س��ازنده اصرار 
ورزیدیم و امروز هم بر این تعامل س��ازنده اصرار 
می کنیم، گفت: در آغاز کار ما در کنار این تعامل 
س��ازنده، حس کردیم که ای��ن کار را وزارت امور 
خارج��ه و وزیر خارجه بهتر از نهاد دیگر می تواند 

انجام دهد.
رئی��س جمهور گفت:همان روزه��ای اولیه دولت 
یازدهم از مقام معظم رهبری درخواست کردم که 
کار پرونده هس��ته ای را از دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی به وزارت خارجه بدهیم و شخص وزیر 

امور خارجه مسئول مذاکرات باشد. در این زمینه 
ما خیلی زیاد هم بحث نکردیم، چند دقیقه بیشتر 

نشد و ایشان قبول کردند.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: اگر وزیر خارجه 
ما در نیویورک در همان س��ال ۹2 با وزیر خارجه 
آمری��کا از نزدیک گفتگو نک��رده بود و اگر من به 
تلفن آقای اوباما جواب نداده بودم ش��اید ش��اید 
تواف��ق هس��ته ای یک مق��دار با کن��دی صورت 

می گرفت.
وی با بیان اینکه قبل از ما ۸ سال مذاکره صورت 
گرفته بود، و هیچ پیش��رفتی حاصل نش��د،گفت: 
ام��ا یکدفعه در ۹۰ روز یک اتف��اق تاریخی انجام 
ش��د. همه ما در یک نوع رقابت و حس��ادتی قرار 
داری��م. می��ز مذاکره ب��ود اما حاصلی نداش��ت و 
اینکه چرا حاصلی نداش��ت من نمی خواهم بگویم 
تقصیر چه کس��ی ب��ود زیرا ام��روز وقت قضاوت 
آن نیس��ت. طبیعی اس��ت که حرف هایی در این 
زمینه بی��رون بیاید. رئیس جمهور تاکید کرد: در 
ه��ر توافقی در دنیا اگر به دنبال حداکثر باش��ید 
امکان ندارد به توافق برسید. ما که باالتر از پیغمبر 
اس��الم نیس��تیم. وقتی رفت پیمان صلح حدیبیه 
را بنویس��د حداکثری نش��د. اما پیامبر قبول کرد 
چراکه می خواس��ت این صلح انجام شود. تندروها 

بیرون خیمه پیغمبر شروع به نق زدن کردند.
رئیس جمه��ور بیان ک��رد: ما با آقای��ان ظریف، 
عراقچی و تخت روانچی جلسه گذاشتیم و گفتیم 
که متعاق��ب این تواف��ق باید هم��ه قطعنامه ها 
لغو بش��ود. ما خودمان هم گفتیم مگر در س��ابقه 
سازمان ملل چنین چیزی وجود دارد که قطعنامه 
ای تصویب شود و بعد بتوان آن قطعنامه ها را لغو 
کرد؟ اینکه می گویم برجام از بین رفتنی نیس��ت 
به خاطر همین موارد است. با برجام، این تفکر که 
ایران اهل منطق نیس��ت از بین بردیم، این تفکر 
که ایران دروغ می گوید و به دنبال س��اخت سالح 
اتمی است از بین بردیم، اینکه ایران قادر نیست با 
کشورهای بزرگ جهان با مذاکره به نتیجه برسد 

از بین بردیم.
وی گفت: آنه��ا PMD را به عنوان یک طوق بر 

پای ما بس��ته بودن��د و ما را با آن می کش��یدند 
و خیل��ی ه��ا می گفتن��د این ط��وق را نمی توان 
شکس��ت، اما ما با برج��ام آن را هم از بین بردیم. 
این پیروزی ها موفقیت های دائمی برجام است و 
هیچ��گاه از بین نمی رود و اگر تمام ۴ بعالوه یک 
هم از برجام خارج ش��وند، این افتخارات در تاریخ 

باقی خواهد ماند و برای همیشه ماندنی است.
روحانی با اشاره به اینکه ما توافقی را ایجاد کردیم 
که دوس��ت و دشمن نتوانس��تند بگویند که این 
توافق به ضرر ایران بوده اس��ت، گفت: حتی یک 
نفر هم در دنیا نتوانست بگوید که این توافق برای 
ایران بد بوده است. رئیس جمهور بیان کرد: آقای 
ترامپ ه��م گفت این توافق به نف��ع ایران و یک 
طرفه اس��ت، ما شکس��ت نخوردیم و همه قبول 
دارن��د. حاال ای��ن پیروزی ما ص��د در صد نبوده، 
خب ش��ما نمی توانید به صورت حداکثری در یک 
توافقی به پیروزی برسید، خیلی موفق باشید ۹۰ 

درصد به پیروزی خواهید رسید.
وی ادام��ه داد: ای��ن کار عظیم ص��ورت گرفته و 
موفقیت آن مرهون زحمات همه مسئولین و همه 
کس��انی که زحمت کشیدند است، به ویژه وزارت 
امور خارجه و شخص آقای ظریف که اگر وی وزیر 
خارجه ایران نبود و ش��خص دیگری بود، به نظر 
من به این آسانی ما به این موفقیت نمی رسیدیم. 
در واقع اگر هم��کاران خوب وی، کل وزارت امور 
خارجه، س��ازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و همه 
کس��انی که در ای��ن موضوع به م��ا کمک کردند 
نبودند، ما این موفقیت را به دس��ت نمی آوردیم. 
روحانی با بیان اینکه بس��یاری از منافع اقتصادی 
برجام در همان س��ال های ۹۴ و ۹5 ظاهر ش��د، 
گفت: میلیاردها دالر پول ایران که بسته شده بود 
آزاد ش��د، فروش نفت و میعان��ات را نزدیک به ۳ 

برابر افزایش دادیم که این کار بسیار بزرگی بود.
وی ادام��ه داد: موفقیت ه��ای اقتص��ادی پس از 
برجام به حدی بود که برخی عصبانی ش��دند و به 
طور مثال گفتند که چ��را اینقدر هتل های ما از 
جمعیت پر شده است. حاال برخی هم هواپیمایی 
را که ما خریداری کردیم گفتند کاغذی است که 

پیشنهاد می کنم تشریف ببرند به فرودگاه مهرآباد 
و ف��رودگاه ام��ام خمین��ی)ره( و آن را ببینند، ما 
ن��اوگان ریل��ی و حمل و نق��ل را تقویت کردیم و 
در مس��ائل بانکی مالی پیش��رفت ه��ای خوبی را 

داشتیم.
رئیس جمهور بیان کرد: در سال ۹۶ یک بار دیگر 
ش��یطان رجیم ظهور خودش را نشان داد، از یک 
طرف آمریکایی ها به دنبال ضربه زدن به ما بودند 
و از یک طرف ش��ک داش��تند و نمی دانستند که 
برجام چه تاثیراتی می تواند داشته باشد. به نظر ما 
یک حادثه ای رخ داد و آن ها تفسیر غلطی کردند 
و باعث تصمیم اش��تباه آنها شد. در دی ماه سال 
۹۶ یک ع��ده اعتراضاتی را داش��تند و این باعث 
شد که آمریکایی ها به دام افتادند و فکر می کردند 

نظام ایران ُسست شده است.
روحان��ی ادامه داد: آنها تص��ور کردند که می توان 
ب��ا یک ُه��ل دیگر کار نظام را تم��ام کرد و با این 
تفس��یر اش��تباه، آقای ترامپ و اطرافیان تندرو و 

جنگ طلب وی فریب خوردند.
روحانی افزود: در موضوع برجام، یک امتیاز دیگر 
تاریخ��ی غیر قابل بازگش��ت را ما پی��دا کردیم و 
آن وف��ای به عهد ایران بود. ب��ه این معنا که دنیا 
متوجه ش��د که اگر ایران پیمانی را امضا کرد، به 
پ��ای پیمان و عه��د خود می ایس��تد. این خیلی 
مسئله مهمی است این هم جاودانه است و از بین 
نخواه��د رفت. وی تصریح ک��رد: افتخار بعدی ما 
منزوی کردن آمریکا است. در این یک سال و سه 
ماهی که از خروج آمریکا از برجام گذشته ببینید 
حتی یک نفر هم نیامده از خروج آمریکا از برجام 

تعریف کرده باشد.
روحان��ی اف��زود: با ای��ن همه موفقی��ت من نمی 
دان��م که چ��را برخ��ی موفقیت ه��ا را کمتر می 
بینن��د و ناکام��ی ها را بزرگ می بینن��د، اما باید 
بگویم که ملت ما ملتی موفق اس��ت، ما در دادگاه 
الهه موفقی��ت باالتری از موفقیت مرحوم مصدق 
به دس��ت آوردیم ک��ه این افتخ��اری برای دولت 

دوازدهم به حساب می آید.
رئیس جمه��ور گفت: هیچکس به لحاظ منطقی، 
سیاس��ی و حقوقی نمی توان��د از کاهش تعهدات 
ایران ایرادی بگیرد، ولی اگر این کار را از روز اول 
انجام می دادیم، االن ما باز هم منزوی می شدیم 
و اینکه امروز چنین چیزی نش��ده است به دلیل 

اقدام و حرکت هوشمندانه  ما است.
روحان��ی گف��ت: جمهوری اس��المی ای��ران اهل 
مذاکره و گفتگو است و اگر آمریکا واقعا به دنبال 
مذاکره است، باید قبل از هر اقدامی کل تحریم ها 
را ب��ردارد. ما ک��ه نمی توانیم با ی��ک »جانی« و 

آدم کش پای میز مذاکره بنشینیم.
وی ادامه داد: اگر سپاه را برای تضعیف آن تحریم 
کردید اشتباه کردید، چرا که تقویت شد. اگر سپاه 
را برای تفرقه در داخل تحریم کردید که اتحاد ما 
در داخل بیش��تر ش��د. اگر وزیر امور خارجه ما را 
برای تضعیف وی تحریم کردید، وزیر امور خارجه 
م��ا امروز بیش از ه��ر زمانی قوی تر و محبوب تر 
شده اس��ت. روحانی تصریح کرد: امروز همه ملت 
ایران پش��ت وزیر خارجه ایستاده است، شما می 
بینی��د در فضای مجازی پی��ام هایی که با عنوان 
همه ما پاسدار هس��تیم و همه ما ظریف هستیم 

چگونه دست به دست می شود. مهر 

جنگباایرانمادرهمهجنگهاست
روحانیدرجمعمدیرانارشدوزارتخارجه:

بایکآدمکشمذاکرهنمیکنیم

وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح از سه بمب هوشمند 
و هدایت ش��ونده برای پرت��اب از جنگنده ها و پهپادها رونمایی 
کرد. بمب های یاس��ین،  باالبان )پرنده شکاری( و قائم سه بمب 

هوشمندی هستند که امروز توسط وزیر دفاع رونمایی شدند.
بین این س��ه بمب، بمب یاس��ین دو سال پیش برای اولین بار 
در جریان رزمایش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
عملیاتی و از جنگنده های اف ��7 نهاجا ش��لیک شد. بمب  قائم 
نی��ز در س��ال ۹۶ و در جریان رونمای��ی از پهپادهای مهاجر۶ 
رونمایی ش��ده  بودند. بمب باالب��ان در این بین، بمب جدیدی 
ب��ود که برای اولین بار به نمای��ش درمی آمد. به گفته وزیر دفاع 
این بمب برای حمل توس��ط پهپاد ج��ت کرار طراحی و تولید 
شده و یکی از دالیل استفاده از مکانیزم بالهای جمع شونده در 
این بمب نیز به همین منظور اس��ت. بمب باالبان همچنین از 

سیستم هدایت مبتنی بر INS&GPS نیز بهره می برد.
طرز کار این بمب به این صورت است که مشخصات هدف قبل 
از پرواز، طرح ریزی و به مجموعه هدایت و کنترل بمب منتقل 
می ش��ود. پس از رهایش، بال های تاش��وی بمب باز ش��ده و با 

کمک سیستم هدایت، به سمت هدف حرکت می کند.
بمب باالبان با برخورداری از سیستم هدایت GPS عماًل به یک 

بمب هدایت ماهواره ای بدل شده که تجهیز این بمب به چنین 
سیستمی مزیت های فراوانی همراه خود دارد.

ای��ن بمب ها پس از پرتاب، با باز ش��دن باله��ا، اصطالحاً روی 
هوا گالید می کند و به س��مت هدف می رود. استفاده از بالهای 
بازشونده موجب پایداری بمب به هنگام شیرجه و پرواز به سمت 
هدف و همچنین افزایش برد آن می ش��ود زیرا با وجود بالهای 
بازش��ونده امکان پرت��اب از ارتفاع  باالتر و مس��افت های دورتر 
به س��مت هدف وجود دارد. عالوه بر این، اس��تفاده از سیستم 
هدایت ماهواره ای مزیت های بهتری نس��بت به سیس��تم های 
هدایت اپتیکی و لیزری دارد. در سیس��تم های هدایت اپتیکی 
و لیزری اگر ش��رایط آب وهوایی مس��اعد نبوده و یا گردوغبار 
غلیظ در منطقه نبرد وجود داشته باشد، امکان استفاده از این 
نوع هدایت به دلیل اخ��الل در انتقال پرتوهای لیزر از هواپیما 
به بمب و یا دریافت تصاویر در سیس��تم هدایت اپتیکی وجود 

ندارد، اما برخورداری از سیس��تم های هدایت ماهواره ای امکان 
اس��تفاده از این ن��وع بمب ها را در هر نوع ش��رایط آب وهوایی 

فراهم می کند.
سیستم هدایت ماهواره ای این امکان را فراهم می کند که بتوان 
هر بمب را به صورت مستقل به سمت یک هدف هدایت کرد. اما 
نکته ای که در بمب  باالبان وجود دارد، اس��تفاده از این بمب ها 
در پهپاد کرار اس��ت، تا پیش از ای��ن بمب های این چنینی در 
کشورمان تنها برای استفاده از جنگنده ها ساخته شده بودند و 
در این راستا بمب  هدایت ماهواره ای یاسین با برد ۶۰ کیلومتر 
از جنگنده های اف �� 7 نهاجا با موفقیت تست شده  بودند. پهپاد 
کرار نخستین پهپاد جت ایرانی است که برای اولین بار در سال 
1۳۸۹ رونمایی شد. این پهپاد از یک موتور توربوجت برخوردار 
است و توانایی حمل محموله به وزن 5۰۰ کیلوگرم را دارد. این 
پهپ��اد دارای برد 1۰۰۰کیلومتری بوده و می تواند با س��رعت 

۹۰۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند.
سامانه خلبان خودکار، توانایی برنامه ریزی مجدد در حین پرواز 
و تغییر مأموریت، بس��ته ش��دن امکان ارتباط برای جلوگیری 
از نف��وذ دش��من در س��امانه هدایت و کنترل، برخ��ورداری از 
سامانه های پیشرفته ناوبری از دیگر توانمندی های پهپاد جت 
کرار است. تاکنون انواع مختلفی از پهپاد کرار با مأموریت های 
مختلف مانند هدف برای سامانه های پدافندی، پهپاد تهاجمی 
و پهپاد رهگیر هوایی طراحی و تولید شده است و بسته به نوع 

مأموریتش قادر به پرواز در ارتفاع 25 تا ۴۰ هزار پا است.
از دیگ��ر قابلیت هایی که برای این پهپاد در نظر گرفته ش��ده، 
توانایی موش��ک کروز ضدکشتی کوثر با برد 25 کیلومتر است. 
هرچند تاکنون برد دقیق بمب باالبان اعالم نشده اما بر اساس 
س��اختار آن احتمال می رود که ای��ن بمب بردی در حدود ۶۰ 
تا ۸۰ کیلومتر داش��ته باشد. با تجهیز کرار به بمب های هدایت 
ماه��واره ای، این پهپاد قابلیت حمله ب��ه اهداف زمینی با دقت 
باال و بدون ورود به رینگ پدافندی دش��من را به دست آورده و 
به راحتی می تواند با حمله به مسافت های دوردست اهداف مهم 
دش��من را با دقت باال و در هر شرایط آب  وهوایی مورد اصابت 

قرار دهد و به سالمت به پایگاه خود بازگردد. تسنیم  
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