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»تروریست های رسانه ای« 
قاتالن امید مردم

کمال لطفی: وضعیت آش��فته و از هم گسیخته 
کش��ور که محصول ۸ سال مدیریت )و در واقع 
بی مدیریتی و رها کردن کش��ور به امید سراب 
»گوش��ه چش��م غرب«( دولت ه��ای یازدهم و 
دوازدهم است، آشکارتر از آن است که نیازی به 

توضیح یا ارائه آمار داشته باشد. 
در حالی  که دشمنان مردم ایران با هدایت آمریکا 
از سال ها قبل با راه انداختن »تروریسم اقتصادی« 
تمام قدرت شیطانی خود را برای به زانو درآوردن 
م��ردم و نظام به کار بس��تند و حتی برای تحقق 
این هدف ش��وم خود زمان بندی نیز اعالم کردند 
اما مس��ؤوالن دولت س��ابق به جای تکیه بر توان 
داخلی و مواجهه تمام عیار و اتخاذ تدابیر مناسب با 
»تروریست های اقتصادی«، به لبخندهای مصنوعی 
مقامات غربی دلخوش کرده و عمال مسیر آنان در 
فشار به مردم را تسهیل کردند. این هم نیازی به 
توضیح و ارائه آمار ندارد؛ کوچک ش��دن سفره ها 

و وضعیت دارایی های مردم گواه این ماجراست. 
روی کار آمدن دولت س��یزدهم و پایان دوره   
فقدان مدیری��ت و ناامیدی مردم، فعالیت هایی 
مانند واکسیناسیون عمومی، باال رفتن آمار فروش 
نفت، گسترش ارتباطات با همسایگان با محوریت 
دیپلماسی اقتصادی، عضویت در سازمان همکاری  
شانگهای، افزایش صادرات، حضور مسؤوالن دولت 
بویژه رئیس جمهور در میان مردم با س��فرهای 
استانی و بازدیدها و... موجب شد حداقل در حوزه 
روانی، مردم پس از س��ال ها حس »بی دولتی«، 
کش��ور را دارای »دولت« بدانند و همین مساله 
موجب ش��د محبوبیت رئیس جمه��ور و تصور 
مردم برای حل مشکالت توسط دولت به میزان 

چشمگیری در کوتاه ترین مدت افزایش یابد. 
اما این مس��اله طبیعتا ب��رای »بانیان وضع 
موجود« قابل تحمل نبود و آنان که سال ها کشور 
را قفل کرده و حتی واردات واکسن برای صیانت از 
جان مردم در برابر ویروس منحوس کرونا را پشت 
بهانه های دروغین پنهان و با یک کلمه »نمی شود« 
از خود رفع تکلیف می کردند، با عملکرد چشمگیر 
دولت سیزدهم و اثبات »می شود کارهای بزرگی 
کرد اما ش��ما نمی توانستید«، رسوایی روزافزون 

خود را تماشا می کردند. 
این »وحشت از رسوایی« موجب شد از همان 
آغازین روزهای دولت س��یزدهم، عناصر بدنام و 
باجگیر متصل به محافل بدنام دولت قبل در داخل 
کشور در اتحادی راهبردی با جریان ضدانقالب 
خارج از کش��ور، تمام تالش خود را برای درگیر 
کردن دولت با ش��ایعات و بمباران افکار عمومی 
با ان��واع و اقس��ام دروغ پردازی ها، اتهامات علیه 
مسؤوالن دولتی، هتک حرمت رئیس جمهور با 

لجن پراکنی های متعدد و... به کار ببرند. 
ادامه در صفحه 6

فقدان 
استراتژی 

 تورم ترکیه به 49 درصد رسید
بیشترین میزان در 20 سال اخیر

 همزمان با تحریم نشست پارلمان از سوی 
جریان صدر، »هادی العامری« بر کنار نگذاشتن 
»نوری المالکی« از چارچوب هماهنگی تأکید کرد

نقطه    جوش 
اردوغان

 امید    به  توافق 
در    دقیقه   ۹۰

ون   اُمیکر
در کمین   کودکان

 تعداد کودکان مبتال به کرونا از بزرگساالن 
بیشتر شده است

واکاوی دالیل ناکامی صنایع خودروسازی و لوازم 
خانگی در افزایش کیفیت  و کنترل قیمت
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 عاشقانه ای 
برای    شهید   علم

  لزوم طراحی نقشه راهبردی در صنایع 
استراتژیک کشور

  ویروس جهش یافته کرونا
  120 شهر را قرمز و میزان مراجعه مبتالیان 

به مراکز درمانی را 4 برابر کرد

  علت اصلی رکوردزنی تورم در ترکیه کاهش 
شدید ارزش پول ملی این کشور به واسطه 

شکست سیاست های اقتصادی اردوغان است

ثمانه اکوان: روز گذشته منابع 
خب��ری و همچنی��ن ش��بکه 
الجزی��ره در خبری اعالم کردن��د دولت بایدن برخی 
تعلیق های تحریم های هسته ای ایران را که سال 2020 
توسط دولت ترامپ دوباره مشمول تحریم قرار گرفته 
بود، بازگردانده  است. در ابتدای امر گمان می رفت این 
اقدام، نش��انه ای از حسن  نیت آمریکا برای بازگشت به 
میز مذاکره مستقیم با ایران باشد اما نگاهی به جزئیات 
این مساله نشان می دهد اگر در نهایت بخواهیم بسیار 
خوشبینانه با این خبر برخورد کنیم، باید بگوییم تعلیق 
تحریم ها نش��ان می دهد آمریکا همچن��ان به  دنبال 
پیگیری مذاکرات هسته ای در وین و به نتیجه رساندن 
آن است اما قرار نیست هیچ امتیاز جدیدی در این باره 

به ایران داده شود. 
 براساس خبر منتشرشده، تعلیق تحریم ها مربوط 
به حضور و فعالیت کشورهایی مانند چین و روسیه یا 
کشورهای اروپایی در فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
ایران اس��ت، این مساله س��ال 2015 در توافق برجام 
م��ورد تأکید قرار گرفته بود تا بلکه بتواند راهی برای 
اجرایی شدن برجام باشد؛ بدین  معنی که کشورهای 
چین و روسیه در این باره بر همین مبنا می توانستند 
به همراه شرکت های اروپایی در فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای ایران حضور داشته و نقش ایفا کنند و بعد از 
اجرایی شدن برجام این مساله توانست از لحاظ فنی به 
ایران کمک کند تا بتواند زیرساخت های هسته ای خود 
را برای انطباق بیشتر با برجام آماده سازد. سال 2020 
یعنی 2 سال پس  از آنکه ترامپ دستور خروج از برجام 
را صادر کرد، آمریکایی ها به این نتیجه رس��یده بودند 
که باید جلوی هر گونه فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران 
را بگیرند و به همین منظور تحریم ها درباره فعالیت های 
چین، روس��یه و کش��ورهای اروپایی در فعالیت های 

صلح آمیز هسته ای ایران را نیز بار دیگر بازگرداندند. 
مقامات وزارت  خارجه آمریکا نیز بخوبی واقفند این 
مساله نمی تواند به  عنوان یک گام مثبت از سوی ایاالت  
متحده برای بازگشت به میز مذاکره با ایران ارزیابی شود 
و تنها می تواند مذاکرات را از لحاظ فنی جلو ببرد. برخی 

مقامات وزارت خارجه آمریکا که خواستند نام شان فاش 
نشود در گفت وگو با الجزیره گفته اند بحث های فنی با 
توجه به این تعلیق تحریم ها، می تواند به گفت وگوها 
برای بازگشت به برجام کمک کرده و راه برای بازگشت 
به برجام در هفته های آینده را تسهیل کند. آنها بر این 
عقیده اند در صورتی  که توافق نهایی نیز در این باره به 
دست نیاید تعلیق این نوع تحریم ها برای ادامه بحث ها 
درباره جلوگیری از دس��تیابی به سالح های هسته ای 
در س��طح جهان بسیار مهم است و همیشه راه برای 
گفت وگوهای فنی در این  باره باید باز باش��د. با وجود 
اینکه برخ��ی در آمریکا و حتی در داخل ایران تالش 
دارند تعلیق این نوع تحریم ها را به مثابه یک گام مثبت 
از سوی آمریکا جهت بازگشت به میز مذاکره مستقیم با 
ایران به نمایش بگذارند، این اقدام نشان داده  است تنها 
می تواند به پیشرفت مذاکرات کمک کند و حتی رسیدن 
به توافق نهایی را نیز تضمین نمی کند. رسیدن به توافق 
نهایی و احیای کامل برجام مس��تلزم برداشته شدن 
گام های جدی دیگری از سوی آمریکاست که تاکنون 
چنین عزم و تمایل سیاسی در بین نمایندگان دولت 
بایدن در مذاکرات وین دیده نشده  است. با وجود اینکه 
حاضران در مذاکرات وین و رسانه های مختلف بر این 
عقیده اند آزاد شدن بخشی از دارایی های ایران در جهان 
یا باز شدن راه برای لغو کامل تحریم ها و همچنین ابراز 
پشیمانی آمریکا برای بازگشت به مذاکره با ایران، نقش 
حیاتی در نمایش حسن نیت آمریکا در این مذاکرات دارد 
اما دولت بایدن تاکنون حاضر نشده  است هیچ امتیازی 
در این باره به ایران یا طرف های درگیر در مذاکره بدهد. 
از سوی دیگر به نظر می رسد جمهوری خواهان و حتی 
دموکرات های تندرو مانند رابرت منندز از نمایندگان 
سنا، از چند روز گذشته بشدت در پی اطمینان حاصل 
کردن از این مساله هستند که هیچ توافقی بین ایران 
و آمریکا شکل نخواهد گرفت. ند پرایس از کارشناسان 
وزارت خارج��ه آمریکا نیز در همین باره تصریح کرده 
 است تعلیق تحریم های فعلی هیچ ربطی به رسیدن به 
توافق ندارد و هیچ تحریمی تعلیق یا آسان تر نمی شود 
مگر اینکه تهران کامال به اجرای تعهدات خود بر پایه 

برجام بازگردد. او اضافه کرده است: ما دقیقا همان کاری 
را انجام داده ایم که دولت پیشین انجام داده  است؛ به 
شرکای بین المللی خود اجازه داده ایم خطرات امنیتی 
و گسترش تسلیحات هسته ای در ایران را مورد توجه 

قرار دهند. 
بر همین اساس گفته می شود تعلیق تحریم فعلی 
تنها برای این مساله صورت  گرفته است که ایران بتواند 
از لحاظ فنی تاسیس��ات خود را برای انطباق با برجام 
)برنامه جامع اقدام مش��ترک( آماده سازد. این مساله 
شامل رآکتور آب سنگین اراک نیز می شود و به  طور 
خ��اص برای تغییر ماهیت و کارکرد این رآکتور مورد 
توجه قرار گرفته  است. اگر بخواهیم بسیار خوشبینانه 
به مذاکرات فعلی نگاه کنیم، تعلیق تحریم هایی که روز 
گذشته اعالم شد تنها می تواند به پیشبرد مذاکرات در 
راستای اهداف آمریکا کمک کند و نشان دهد طرف های 
درگیر در مذاکره، بویژه آمریکایی ها برای بازگشت ایران 
به برجام بسیار مشتاق هستند. این در شرایطی است که 
دولت بایدن باید نشان دهد خود نیز برای بازگشت به 
برجام مشتاق است و این مساله تاکنون به  هیچ  عنوان در 
گفت وگوها و رویکردهای دولت آمریکا در مذاکرات دیده 
نشده  است. همزمان با پیشرفت بسیار کند آمریکا در 
احیای برجام، به  نظر می رسد برخی دموکرات های تندرو 
و جمهوری خواهان جنگ طلب در آمریکا نیز به  دنبال 
ناکارآمد کردن مذاکرات هسته ای با ایران هستند. این 
نومحافظه کاران که در بین آنها ۹ نماینده جمهوری خواه 
سنا نیز حضور دارند از رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران خواسته اند در مقابل کنگره شهادت دهد. 
روند کند شکل گیری سیاس��ت های دولت بایدن در 
مذاکرات هسته ای نشان می دهد این کشور بیش  از هر 
زمان دیگری با اختالفات و درگیری های داخلی بین 2 
حزب دموکرات و جمهوری خواه روبه رو است و شاید 
اصال اختیار الزم برای اجرایی کردن مساله بازگشت به 

برجام را نداشته باشد. 
تغیی��ر یا کناره گیری افرادی در تیم مذاکره کننده 
هسته ای آمریکا که در طول چند ماه گذشته مسؤول 
مذاکره با ایران بوده اند، نشان می دهد تشتت آرا در داخل 

دولت بایدن درباره ایران بسیار باالست. درگیری های 
دولت با مجلس سنا نیز در همین راستا باید ارزیابی  شود 
و نمایندگان تندرو سنا که اعتمادی به مذاکره کنندگان 
آمریکایی ندارند، تمام تالش خود را می کنند از جزئیات 
مذاکراتی که در وین برگزار شد اطالع حاصل کرده و 

راهی برای به توافق نرسیدن بیابند. 
براساس گزارشی که روزنامه »واشنگتن فری بیکن« 
نوشته  است قانون گذاران جمهوری خواه معتقدند تیم 
مذاکره کننده آمریکا تحت رهبری رابرت مالی بشدت 
دچار بی نظمی و آشفتگی است. آنها در سواالت خود 
می خواهند از مقامات وزارت خارجه آمریکا بپرس��ند 
چرا تغییراتی چنین پررنگ در داخل تیم مذاکره کننده 
آمریکایی صورت گرفته  است. آنها همچنین می خواهند 
موضع دقیق تیم مذاکره کننده آمریکا در وین درباره 
آخرین وضعیت برنامه هسته ای کشورمان را دانسته 
و در عین  حال بدانند نظر آنها درباره برداش��ته شدن 

تحریم ها چیست. 
تش��تت و چنددس��تگی در داخل دولت آمریکا بر 
بی تصمیمی دولت بایدن در قبال ایران افزوده و مانع 
رسیدن به توافق نهایی بین طرفین می شود. اگر چه 
افراد حاضر در جلسات � و در جلسات مذاکره � بارها 
اعالم کرده اند مذاکرات روندی مثبت دارد اما هیچ کدام 
تاکنون اشاره نکرده اند که تا چه میزان می توان به عزم 
سیاسی دولت بایدن برای بازگشت به برجام اعتماد کرد. 
این پریشانی و بی تصمیمی را می توان در صحبت های 
اخیر رابرت مالی نیز مش��اهده کرد؛ آنجا که نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران مدعی می شود دولت کنونی 
واشنگتن اصوال »نمی تواند« تضمین کند دولت بعدی 
از توافق احتمالی با ایران در موضوع هس��ته ای خارج 
نخواهد ش��د. مالی پس  از مدت ها به  نظر می رس��ید 
جدای از اینکه به برخی از سواالتی که از طرف شبکه 
تلویزیونی ام اس ان بی سی از وی پرسیده می شد پاسخ 
نمی داد اما در برخی سوال ها با صراحت و صداقت بیان 
می کرد دولت بایدن در این باره »نمی تواند« اختیارات 
الزم برای بازگشت به برجام را در اختیار داشته باشد. 
او در عین  حال خاطرنش��ان کرده  است مذاکرات 10 

ماه گذشته نش��ان داده  است آمریکا نمی تواند بدون 
قید و شرط به برجام بازگردد و چنین اقدامی به این 
سادگی ها نیست. مالی همچنین با صراحت اعالم کرده 
 است ایرانی ها از ما می خواهند تمام تحریم هایی را که 
دونالد ترامپ اعمال کرده برداریم و ما می گوییم برخی 
از تحریم های��ی که اعمال کرده ناش��ی از رفتار ایران 
بوده و ربطی به توافق هس��ته ای ندارد و »قصد داریم 
حفظ شان کنیم«. مهم ترین نکته در تعلل دولت بایدن 
در بازگشت به برجام همین مساله است؛ نگرانی رژیم 
صهیونیستی و درخواست مسؤوالن این رژیم از آمریکا 
برای احیای برجام بدون اینکه تحریمی برداشته شود. 
دولت بایدن بش��دت تالش دارد این خواسته مقامات 
رژیم صهیونیستی را اجرایی کند و تالش کند به هر 
ترتیب ممکن بسیاری از تحریم های مهم را برای تضعیف 
ایران همچنان پابرجا نگه دارد. با وجود اینکه در وهله 
اول به  نظر می رس��ید خبر تعلیق برخی تحریم های 
هسته ای غیرمرتبط با مس��ائل اقتصادی خبر خوبی 
درب��اره ادامه مذاکرات در وین باش��د اما مصاحبه ها و 
گفت وگوهای بعدی مسؤوالن آمریکایی با رسانه ها در 
این باره نشان داد هنوز راهی بسیار سخت و پیچیده 
برای رس��یدن به توافق پی��ش روی مذاکره کنندگان 
قرار دارد و قرار نیست به این زودی ها نتیجه نهایی در 
این باره حاصل شود. با توجه به این مساله، مهم ترین 
ویژگی سیاس��تی که هم اکنون ایران باید اتخاذ کند 
حفظ سیاس��ت مذاکره نکردن به  صورت مستقیم با 
آمریکاست. در صورتی  که ایران بعد از این اخبار قبول 
کند با آمریکایی ها پش��ت میز مذاکره نشس��ته و به  
صورت مستقیم با آنها گفت وگو کند، در واقع پذیرفته 
ک��ه آمریکا می تواند بدون دادن هیچ امتیازی و بدون 
هیچ گونه پشیمانی نسبت  به اقداماتی که در طول ۴ 
سال گذشته انجام  شده، دوباره با ایران مذاکره کرده یا 
به تعامل برس��د. با توجه به دیدی که دولت بایدن در 
برخورد با ایران دارد و همچنین محدودیت هایی که از 
نظر سیاسی با آنها روبه رو است، این مساله مهم ترین 
خطر در روند فعلی مذاکرات هس��ته ای با غرب، بویژه 

آمریکا به حساب می آید.

چرا اقدام آمریکا در تعلیق برخی تحریم های هسته ای ایران  به معنای حسن نیت نیست
یادداشت

 نگاهی به »هناس«
فیلمی درباره ترور شهید داریوش رضایی نژاد
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اقدام دولت بایدن در  بازگرداندن برخی معافیت ها، یک امتیاز برای ایران نیست بلکه در جهت تسهیل محدود کردن برنامه هسته ای ایران است

در کوزه! بگذار 
 شمخانی: نمایش رفع تحریم 
اقدامی سازنده تلقی نمی شود

 رابرت مالی: نمی توانیم رئیس جمهور 
بعدی را ملزم به ماندن در توافق کنیم

 ند پرایس: با این اقدام به شرکای 
بین المللی خود اجازه می دهیم به 

اقدامات مرتبط با عدم اشاعه و ایمنی 
هسته ای در ایران رسیدگی کنند

 قیمت نفت به باالترین رقم 7 سال گذشته رسید
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