
خبرگزاری نزدیک به سپاه مدعی شد؛
صادرات 6.5 میلیارد دالری 
پهپادهای ایرانی تا سال 2028

خبرگزاری اصولگرای تســنیم، نزدیک به سپاه 
پاسداران نوشت: اگر ایران بتواند کیفیت باال و برتری 
تکنولوژیک پهپادهایش نسبت به مشابه ترکیه ای 
را در میدان عمل ثابت کند، می توان انتظار داشت 
که تا سال ۲۰۲۸ دست کم بتواند جای ترکیه را در 
بازار گرفته و ۲۵ درصد ارزش بازار جهانی پهپاد ها را 
از آن خود کند؛ یعنی چیزی معادل ۶.۵ میلیارد دالر. 
احداث خط تولید در ونزوئال و تاجیکستان و برنامه  
صادرات صد ها پهپاد به روســیه نشان می دهد این 

رقم دور از دسترس نیست.
    

واکنش صفحه توئیتری رهبری 
به جنایات اخیر در غزه

صفحه توئیتــر عربــی khamenei.ir طی 
یادداشــتی به جنایــات اخیــر رژیــم غاصب و 
کودک کش صهیونیستی در غزه واکنش نشان داد. 
 khamenei.ir  در یادداشت توئیتریتوئیتر عربی
آمده است: »شمر امروز، نخست وزیِر اسرائیل است. 
ما شمر را لعنت می کنیم، برای اینکه ریشه شمری 
عمل کردن را در دنیا بکنیم؛ مــا یزید و عبیداهلل را 
لعنت می کنیم، برای اینکه بــا حاکمیت یزیدی، 

حاکمیت ظلِم به مؤمنین در دنیا مقابله کنیم.«
    

رایزنی تلفنی امیرعبداللهیان 
با لبنان و سوریه درباره غزه

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امــور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در ادامه رایزنی های خود 
با وزرای امور خارجه و مقامات مجامع بین المللی، 
با عبداهلل بو حبیب، وزیر امور خارجه لبنان و فیصل 
مقداد، وزیر خارجه سوریه طی گفت وگویی تلفنی 
درباره آخریــن وضعیت تحوالت غــزه و اقدامات 
جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در شهادت جمعی 
از غیر نظامیان خصوصا زنان و کــودکان بی دفاع 
فلســطینی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. در این 
گفت وگوها اقدام سبعانه رژیم صهیونیستی در سایه 

سکوت مجامع بین المللی محکوم شد.
    

در پی هتک حرمت قرآن مجید در هامبورگ؛
کاردار آلمان احضار شد

به گزارش ایسنا، در پی اقدام تحریک آمیز تعداد 
قلیلی از معاندیــن در اهانت بــه کالم اهلل مجید و 
مقدسات اسالمی در شهر هامبورگ، کاردار سفارت 
آلمان در غیاب ســفیر این کشــور، توسط رییس 
اداره اول غرب اروپا بــه وزارت امور خارجه احضار 
شد. به گزارش ایســنا ، رئیس اداره اول غرب اروپا، 
ضمن محکوم کردن اهانت صــورت گرفته در ایام 
تاسوعای حسینی، آن را مصداق بارز نفرت پراکنی، 
خشونت و افراطی گری دانســت. رئیس اداره اول 
غرب اروپا خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
در این خصوص دولت آلمان را مســئول می داند و 
 خواســتار برخورد قاطع با عوامل این اقدام موهن 

است.
    

عضو هیأت  رئیسه مجلس:
سطح معیشت ائمه جمعه 
متوسط رو به پایین است

فارس نوشت: حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو 
هیأت  رئیسه مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر پرهیز ائمه 
جمعه از فعالیت های اقتصــادی گفت: ائمه جمعه 
بهتر اســت وارد فعالیت های اقتصادی نشوند، زیرا 
مشغول شــدن آنها به فعالیت های اقتصادی باعث 
می شود تا از اهداف و برنامه های اصلی شان باز بمانند. 
وی افزود: البته واقعیت این است که ائمه جمعه و به 
طور کل، طالب در حوزه مسائل اقتصادی ورودی 
ندارند و زندگی آنها به لحاظ معیشــتی در ســطح 

متوسط رو به پایین است.
    

وزارت اطالعات هم ادعای نقاشیان 
را تکذیب کرد

خبرگزاری دولت )ایرنا( نوشت: یک منبع مطلع 
اعالم کرد به دنبال ادعا های اخیر حمیدرضا نقاشیان 
مبنی بر وجود پرونده ای در وزارت اطالعات در مورد 
ترور بیولوژیک حضرت امام خمینی )ره( و به دنبال 
استعالم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( 
از وزارت اطالعات در این مورد، این وزارتخانه عالوه 
بر تکذیب رسمی اظهارات نقاشــیان، رونوشتی از 
نامه خود را به مقام قضایی ارسال نموده است. گفته 
می شود ادعاهای کذب نقاشــیان در انتساب خود 
به وزارت اطالعات مسبوق به سابقه بوده و نامبرده 
در سال های گذشته به اتهام »غصب عنوان وزارت 
اطالعات« و عناوین مجرمانه دیگــر، دارای چند 

پرونده در دستگاه قضایی است.
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استفانی لیختن اشــتاین، خبرنگار 
اتریشی پولتیکو عکســی از هتل ریتز-
کارلتون، محل اقامــت دیپلمات های 
آمریکایی در وین، منتشر کرد و نوشت 
بین هتل کوبــورگ )محــل برگزاری 
مذاکرات ویــن( و ریتز-کارلتون تنها به 
اندازه ۵ دقیقه پیاده روی، فاصله است و 
تماشای دیپلمات های اتحادیه اروپا که با 
عجله بین این دو مکان حرکت می کنند، 

»سرگرم کننده« است.
اشاره لیختن اشــتاین به همان طنز 
مذاکره غیرمســتقیم با آمریکاست که 
اروپایی ها را واســطه رساندن پیام های 
ایران به آمریکا کرده، در حالی که طرف 
اصلی مذاکره خود آمریکاست! اما آنچه 
برای لیختن اشتاین و ناظران دیگری چون 
او چنین جالب و سرگرم کننده است، برای 
جماعت ایرانی سخت نفسگیر و پرالتهاب 
است؛ آنچنانکه چند روز پیش به محض 
آغاز دور تازه گفت وگوهــای برجامی، 
رسانه ها در ایران تیتر زدند: »یک ایران 

چشم انتظار نتیجه مذاکرات وین!«
مذاکــرات اخیــر امــا پایــان این 
چشم انتظاری نبود. دیپلمات ها دیروز 
اعالم کردند که مذاکره به پایان رسیده 
و مذاکره کنندگان به زودی وین را ترک 
خواهند کرد. نتیجه نیز این بود که طرفین 
مانند گذشــته درباره شــکلی از توافق 
مذاکــره کردند و باز هــم مانند دفعات 

قبل، مذاکره کنندگان برای مشورت به 
پایتخت های خود بازمی گردند. 

و این یعنی سیکل معیوب »مذاکره، 
بازگشــت به پایتخت ها برای مشورت، 
وقفه و دوباره مذاکره« کماکان ادامه دارد و 
این دور از مذاکرات نیز پایانی بر بالتکلیفی 

برجام و تحریم های ایران نبود. 
درباره اینکه در وین چه گذشت اما باید 
گفت که خبرها بسیار ضد و نقیض بود. به 
قول ظریفی تنها خبر قطعی که از وین 
رسید، حضور هیأت مذاکره کننده ایرانی 
در مراسم عزاداری روز عاشورا بود! باقی 
اخبار چنان مبهم و متناقض اســت که 
نمی توان بر اساس آنها تصویر روشنی از 

نتیجه مذاکراتی که صورت گرفته، داد.

 پنج ثانیه روسی تا خط پایان!
رســانه ها و دیپلمات ها مانند تمام 
دفعات پیشین، خوش بینانه از نزدیکی 
پایان مذاکرات و حصول نتیجه ســخن 
می گویند. انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد 
اتحادیه اروپا به رسانه های ایرانی گفته 
»کامال خوش بین« است و انتظار دارد که 
به زودی مذاکرات را »تعطیل« کند؛ بدین 
معنا که به زودی به نتیجه برسند و بساط 

مذاکره را جمع کنند. 
میخائیل اولیانوف، نماینده روس ها 
هم به خبرنگاران گفته است: »پنج ثانیه 
با خط پایان فاصلــه داریم!« پیش بینی 
نتیجه این دور از مذاکرات وین بر اساس 
این اظهارات اما خام اندیشــی اســت؛ 

چراکه سیاســتمداران عمدتا بسته به 
اهداف سیاسی خود به رسانه ها خوراک 

می دهند، واقعیت اما چیز دیگری است.
در بهترین حالت ممکن است در این 
دور از مذاکــرات دو طرف موفق به تهیه 
یک متن مشــترک برای توافق شوند؛ 
موضوعی که الرنس نورمن، خبرنگار وال 
استریت ژورنال به آن اشاره کرده است. او 
اما اضافه کرده: »تفاوت قائل شدن بین 
نهایی شدن متن و به نتیجه رسیدن توافق 
بسیار مهم است.« این جمله تاکید بر این 
نکته دارد که نهایی شــدن متن لزوما به 
معنی رسیدن به توافق نیست و کماکان 

تا دسترسی به توافق، راه در پیش است. 

 گره پادمان و چند گره دیگر
نکته مهم اما این اســت که یک مقام 
وزارت خارجه این مقدار از پیشرفت در 
این دور از مذاکــرات وین را هم کماکان 
دور از دسترس عنوان کرده و در واکنش 

به ادعای نورمن، گفته است: »با توجه به 
ادامه بحث ها دربــاره چند موضوع مهم 
باقی مانده، هنوز در مرحله ای قرار نداریم 

که از نهایی شدن متن سخن بگوییم.«
این مقام وزارت خارجه کــه ایرنا از 
وی نقل قول کرده اما نام او را ذکر نکرده، 
اضافه کرده است: »همچنان معتقدیم در 
صورتی که تصمیمات مناسب طرف مقابل 
اتخاذ شود، می توان به سرعت مذاکرات را 
جمع بندی کرد، اما هنوز در این مرحله 

قرار نداریم.«
»موضوعات مهم باقی مانده« که این 
مقام وزارت خارجه به آن اشاره کرده اما 
چه موضوعاتی هستند؟ پیش از این بحث 
خروج سپاه از تحریم های آمریکا بسیار 
مطرح می شد. برخی منابع می گویند که 
ایران از این خواسته عقب نشینی کرده 
است. نورنیوز، رسانه شورای عالی امنیت 
ملی اما چنین ادعایی را رد کرد و نوشت: 
»در دور جدید مذاکرات وین، هیچ یک 
از موضوعات باقی مانده قبلی از دستور کار 

هیأت ایرانی خارج نشده است.«
با این حال آنچه این روزها از گره اصلی 
مذاکرات وین به گوش می رسد، نه تحریم 
سپاه و نه حتی بحث مطالبه تضمین از 
آمریکاست، بلکه اختالف بر سر مسائل 
پادمانی است. منابع خبری اعالم می کنند 
که ایران بر بسته شدن پرونده تحقیقاتی 
آژانس درباره سه مکان آلوده به اورانیوم 

ایران، اصرار دارد. 
غربی ها اما این خواسته را نمی پذیرند 

با این استدالل که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی یک نهاد غیرسیاســی و مستقل 
اســت، از این رو نمی توان با یک توافق 
سیاسی، فعالیت ها و اقدامات نظارتی آن 

را محدود کرد. 
مقامات غربی گفته اند که ایران باید 
با آژانس همکاری کند و در متن توافقی 
که روی آن کار می شود هم هیچ اشاره ای 
به درخواســت های ایران برای بســتن 

تحقیقات آژانس وجود نخواهد داشت. 

 سیاستی برای به آغوش کشیدن 
آنچه تقبیح می شد!

این حجــم از گره و عــدم توفیق در 
مذاکرات وین اما این سوال را ایجاد کرده 
که واقعا تصمیم دولت رئیسی و در سطح 
باالتر، حاکمیت درباره برجام چیست؟ آیا 
این پروسه طوالنی نتیجه سنگ اندازی 
برای مرگ برجام اســت یا روشی برای 

حصول توافق با امتیازگیری بیشتر؟
برخی با اشــاره به منفعت کاسبان 
تحریم و حضور آنها در ارکان مختلف دولت 
و نهادهای قدرت، گزینه اول را محتمل 
می دانند. علی مطهری هفته گذشــته 
طی گفت وگویی اظهــار کرده بود: »اگر 
تصمیم بر این است که اصال برجام منهدم 
شود باید به مردم توضیح دهند تا دیگران 

و کارشناسان هم بتوانند نظر بدهند.«
برخی دیگر امــا معتقدند که امکان 
ادامه اداره کشور با تحریم ها دیگر وجود 
ندارد و ایران ناگزیر از احیای برجام است؛ 
این ناگزیری در نهایــت احیای برجام را 
هم در پی خواهد داشت. زمزمه هایی که 
این روزها به گوش می رسد، به فرض دوم 
اعتبار بیشتری می دهد؛ زمزمه هایی با 

کلیدواژه های »برجام بهتر«!
یــک ســال و نیــم پیــش وقتی 
مذاکره کنندگان دولت روحانی با روی کار 
آمدن دولت بایدن، مشغول رفت و آمد به 
وین برای احیای برجام شدند، وابستگان 
جریان رقیب بسیار به آنها تاختند. آنها 
نوشتند: » مذاکرات  وین بازی در طراحی 
آمریکا بوده و هســت و حتما نتیجه اش 
هم همان چیزی است که آمریکایی ها 
می خواهند. چیزی ضعیفتــر از  برجام 
ضعیف.«  حاال اما سخن از این است که 
مذاکره کنندگان جدید اقتدار دارند و متن 
جدید به مراتب بهتر از برجام و متن های 
قبلی اســت؛ این در واقع سیاستی است 
برای به آغوش کشیدن آنچه که پیش از 

این تقبیح می شد!
عباس عبــدی با طعنه بــه همین 
خودستایی ها، در صفحه توئیتری خود 

نوشت: »می گویند متنی که روی میز است 
از هر نظر بهتر از برجام و متن های گذشته 
است. بسیار عالی تبریک می گوییم. زودتر 
امضا کنید.« او ادامه داده: »ما که از مفاد 
آن اطالعی نداریم ولی سر فرصت و پس 
از امضا متن را می بینیم تطبیق می دهیم. 
امیدواریم که چنان باشد که گفتید حتما 

خوشحال می شویم.«

 »بگویید توافق جدید
بهتر از توافق ظریف است!«

همزمان پیام اقتصاد، دیروز از صدور 
دســتورالعمل جدید برای رسانه های 
رســمی در ایران خبر داده که بر اساس 
آن »رســانه های مذکور ملزم شده اند 
در گزارش ها و خبرهای خود حتما قید 
کنند که توافق جدید بهتر از توافق تیم 
ظریف است!« پیام اقتصاد اضافه کرده: 
»به نظر می رسد ترفند فعلی بدین خاطر 
است که از یکسو دولت رئیسی زیر ضرب 
تندروهای طرفدار خود نرود و از ســوی 
دیگر به جامعه القا شود این دولت دنباله رو 
دولت روحانی نبوده و توانســته به متن 

بهتری دست یابد.«
روزنامه جمهوری اســالمی هفته 
گذشــته با کنایه به همین سیاســت 
دولت و با اشــاره به مصایبــی که در پی 
تحریم ها گریبان کشور را گرفته، نوشت: 
»اکنون مردم کشــورمان با ســؤال ها و 
کنجکاوی هایی که در زمینه مذاکرات 
برجامــی دارند، می خواهنــد به هیأت 
مذاکره کننده برجامی و دولت سیزدهم 
بگویند ما به همان دستاورد اردیبهشت 
14۰۰ قانع هستیم و این نکته که رسیدن 
به توافق به نام چه کســی و کدام دولت 
سند بخورد اصالً مهم نیست. شما پای 
همان توافق که می دانیم موفق به افزایش 
دستاوردهایش نمی شوید را امضا کنید و 
سندش را به نام خودتان بزنید ولی برای 
رفع تحریم ها و حل مشکالت مردم بیش 

از این درنگ نکنید.«
با این حســاب به نظر می رسد دولت 
رئیســی و جریان قدرتمند حامی آن، 
قصد پایــان دادن به رفــت و آمدهای 
»سرگرم کننده« دیپلمات های اروپایی 
میان هتل ریتز-کارلتون و هتل کوبورگ 
را دارند اما کیفیت و چگونگی آن در آزمون 

زمان خود را نشان خواهد داد!

سیکل معیوب »مذاکره و بازگشت« یک دور دیگر هم چرخید؛

گیرافتادگی برجام بین کوبورگ و ریتزکارلتون!
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محبوبه   ولی

روی موج کوتاه

حاال اما سخن از این است 
که مذاکره کنندگان جدید 
اقتدار دارند و توافق جدید 

به مراتب بهتر از برجام و 
توافق ظریف است؛ این در 
واقع سیاستی است برای 

به آغوش کشیدن آنچه که 
پیش از این تقبیح می شد!

بدین ترتیب باید گفت که 
سیکل معیوب »مذاکره، 

بازگشت به پایتخت ها برای 
مشورت، وقفه و دوباره 

مذاکره« کماکان ادامه دارد 
و این دور از مذاکرات نیز 

پایانی بر بالتکلیفی برجام و 
تحریم های ایران نخواهد بود

فعال سیاسی اصالح طلب با اشــاره این که متاسفانه یک 
جریان داخلی که همان »دلواپســان و نیروهای واپسگرا« 
هستند، در سال های اخیر بستر رشد و حضورشان در عرصه 
قدرت به صورت جدی مهیا شده اســت، تاکید کرد که این 
جریان راه را بر چاپلوسان گشــوده و عرصه را بر خردمندان 

تنگ کرده است. 
غالمرضا انصاری ، درباره عملکرد دولت طی یکسال گذشته 
در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست 

خارجی به ایلنا گفت: حضور این افراد رادیکال و دلواپس جامعه 
را دچار وهم، خیال و اسیر میدان شعار کرده است. امروز مدتی 
است کشور به جای اندیشیدن، راه پیدا کردن و چاره جستن در 
دام وعده های پوچ و شعارهای بی محتوا گرفتار شده است. امروز 
به جای آن که چاره درد خویش را داشته باشیم، دلواپس چاره 
هر دردی هستیم که این جریان دلواپس بانی و عامل آن است. 
وی یادآور شد: متاسفانه امروز ما با یکدستی مجددی که در 
انتخابات ۹۸ مجلس و در انتخابات ریاست جمهوری داشته ایم، 

مواجه ایم که حتی مسئله نان مردم را هم نمی توانند حل کنند. 
امروز در درون دولت و مجلس مشاهده می کنیم که دچار چند 

صدائی شده اند و هرکس ساز خودش را می زند. 

این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: در واقع آنچه امروز 
مشاهده می کنیم آئینه تمام نمای حکمرانی کسانی است که 
تمامی ارکان قدرت در اختیار گرفته اند و مدعی بودند تمام 
اقتصادانان را با برنامه ۷ هزار صفحه ای خود به صف می کنند. 
عصاره فضائل جریانی اند که مدعی بودند با یک چشم برهم 
زدن در کوتاه مدت ایران را گلستان نموده و کشور را تبدیل به 
ژاپن اسالمی می کنند اما غافل از این که اقتصاد را دچار چالش 
جدی کردند و گرانی ها از مرز بحران اجتماعی فراتررفته است. 
انصاری تصریح کرد: امروز اگر چاره جدی در کشور برای 
باز شدن فضای سیاسی و ایجاد بستر امید و نشاط برای حضور 
مردم در عرصه  های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهیا نشود 
قطعا بحران های اجتماعی مانند نارنجک ضامن کشیده ای 

است که هرلحظه ممکن است بترکد.

فعال سیاسی اصالح طلب:

دلواپسان راه را بر چاپلوسان گشوده اند
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سازمان فضایی ایران اعالم کرد: استفاده از ماهواره خیام برای 
اهداف نظامی هیچ کشوری صحت ندارد؛ ارسال فرامین و دریافت 
اطالعات از این ماهواره رمزنگاری شده  و در این فرآیند هیچ کشور 

دیگری امکان دسترسی به اطالعات آن را ندارد.
سازمان فضایی ایران با رد برخی شایعات مبنی بر استفاده از 
ماهواره خیام برای مقاصد نظامی سایر کشورها، توضیح داد: ماهواره 
خیام یک ماهواره سنجش از دور و متعلق به جمهوری اسالمی ایران 
است. تمامی فرامین مربوط به کنترل و بهره برداری از این ماهواره 
از روز اول و بالفاصله پس از پرتاب توسط کارشناسان ایرانی مستقر 
در پایگاه های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

در خاک جمهوری اسالم ایران انجام و صادر خواهد شد. پیش از 
این گفته شده بود که این ماهواره صبح سه شنبه از پایگاه فضایی 

بایکونور قزاقستان با پرتابگر سایوز به فضا پرتاب می شود.
در اطالعیه ســازمان فضایی ایران آمده است: مرکز کنترل 
عملیات ماهواره، ارسال فرامین و ایســتگاه های اخذ داده های 
ماهواره ای ماهواره خیام تنها در خاک جمهوری اسالمی ایران و 
تحت مدیریت سازمان فضایی ایران است و مهندسین و محققین 

ایرانی در آن مستقر هستند.
ارســال فرامین و دریافت اطالعات از این ماهواره تماماً طبق 
الگوریتم رمزنگاری شــده ای که قباًل توسط محققین سازمان 

فضایی در آن تعبیه شده است انجام شده و در این فرآیند هیچ کشور 
دیگری امکان دسترسی به اطالعات آن را نداشته و برخی شایعات 
منتشره در خصوص استفاده از تصاویر این ماهواره برای مقاصد 

نظامی سایر کشورها صحت ندارد.
با توجه به فعالیت ها و اهداف صرفــاً صلح آمیز و غیرنظامی 
سازمان فضایی ایران، تصاویر ماهواره خیام برای ارتقای توانایی 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور در حوزه های مختلف کشاورزی، 
منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها، 
مدیریت حوادث غیرمترقبه و... استفاده می شود و نیروهای دفاعی 
کشور برای رفع نیازهای خود مسیرهای اختصاصی و منحصر به 

فرد خود را به لحاظ فنی و راهبردی پیگیری می کنند. همانطور 
که مسیر توسعه ماهواره های بومی در کشور یک مسیر غیر قابل 
حذف و غیر قابل انکار است، همکاری های بینالمللی نیز نه تنها 
صنعت فضایی ایران را وارداتی نخواهد کرد بلکه به زودی و با لطف 
الهی و عزم جدی محققین ایرانی، این صنعت در کشور تبدیل به 

یک صنعت صادرکننده خواهد شد.

سازمان فضایی ایران: 

استفاده از ماهواره خیام برای اهداف نظامی هیچ کشوری صحت ندارد
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