بازي اصالحطلبان با ظريف

صبح نو در مطلبي نوشت :رصد اظهارات سياسي
محمدجواد ظريف طي هفتههاي گذشته نشان
ميدهد وزير امور خارجه چندان بدش نميآيد
كه از منظر عموم ،خاصه از منظر اصالحطلبان ،به عنوان منتقدي جدي
نسبت به جريانات و مناسبات حاكم ش��ناخته شود .انتقاد از جايگاه و
اختيارات پايين وزارت خارجه ،انتقاد از روند مذاكرات در دولتهاي نهم
و دهم و تهديد به بيان ناگفتهها پس از تحوي��ل كليد وزارت خارجه،
همگي نش��ان ميدهند كه ظريف برخالف ظاهر ديپلماتيك آرامش،
سري پرشور براي موضعگيري سياسي دارد.
مواضع اخير سيدحسين مرعشي ،سخنگوي جبهه اصالحطلبان ايران
تصويري كلي از گزينههاي بالقوه و بالفعل اصالحطلبان براي انتخابات
 1400ارائه كرده و نش��ان ميدهد كه جايگاه سياسي ظريف در ميان
اصالحطلبان براي نامزدي در انتخابات ،تقويت شده است ...لحن قاطع
مرعشي درباره طرفداري اصالحطلبان از نامزدي ظريف و اصالحطلب
دانس��تن او ،در نوع خود اتفاقي جديد و نش��انگر تغيير و تحوالت تازه
در جبهه اصالحات اس��ت چراكه اصالحطلباني نظير زيباكالم پيشتر
تصريح كرده بودند كه ظري��ف مطلقاً به ميدان نميآي��د و بهزعم او،
اصالحطلبان هم نميتوانند بگويند ظريف نامزد ماست زيرا او هيچوقت
اصالحطلب نبوده است ...اينكه چه اتفاقي رخ داده كه ظريف را در منظر
اصالحطلبان از فردي غيراصالحطلب يكباره به اصالحطلبي ششدانگ
تبديل كرده ،خود جاي بحث دارد ...به نظر ميرسد تمايل اصالحطلبان
به ظريف و اصالحطلب فرض كردن او ،بيشتر از باب گرم كردن فضاي
انتخابات به نفع خود باشد تا با حضور طبقه رأي اصالحات ،در نهايت
گزينه اصلي جبهه اصالحات يعني علي الريجاني با افزايش ش��انس
پيروزي مواجه ش��ود .اصالحطلبان ميدانند ك��ه در ميان نامزدهاي
تماماً اصالحطلب ،چهرههاي كمي شانس عبور از فيلتر نظارتي را دارند
و آنهايي هم كه توان عبور دارند ،س��ابقه مديريتي آنچناني در كارنامه
خود براي عرضه ندارند.
........................................................................................................................
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نگاهي به تحولي مهم در برنامه هستهاي ايران كه از امروز آغاز ميشود

چرا توقف اجرای پروتكل الحاقي مهم است؟
گزارش یک

مهدي پورصفا

پيام ايران براي آژانس چه بود؟

روزنامه ايران در يادداش��تي نوشته :سفر رافائل
گروسي ،مـديــركـل آژانـس بينالمللي انرژي
اتمي ب��ه ايران را ب��ه صورت كوت��اه ميتوان به
فرصت دادن بيشتر به ديپلماسي تفسير كرد ...اما همزمان مشكل در
اين است كه هيچ طرفي نميخواهد گام اول را بردارد و عقبنشيني
نخست را انجام دهد.
ما در اين صحنه سخت معتقديم چه از منظر حقوقي و چه سياسي،
اين امريكاست كه بايد متعهد به جبران اتفاقات چهار سال اخير باشد...
كشورمان قطعاً سه پيام مهم را به واسطه سفر آقاي گروسي و تحوالت
آن ارسال خواهد كرد؛ اول اينكه ايران محكم بر مسير كاهش تعهدات
خود تا زماني كه برجام اثرات عملياتي خود خصوصاً در حوزه تحريمها
و اقتصاد را نشان دهد ايستاده است.
دوم هم اينكه جمهوري اس�لامي اي��ران با تدبير كام��ل همچنان به
ديپلماسي زمان ميدهد .اما مورد سوم كه بسيار مهم است ،اينكه زمان
دادن ايران به ديپلماسي هميشگي نيس��ت كه اروپا و امريكا بتوانند
بيش از اين دس��ت به وقتكشي و تعلل بزنند .اساس��اً عليرغم عدم
عالقه همه طرفها به تش��ديد تنش ،مشكل مهم اين است كه امريكا
با كندي و البته قدري عدم هماهنگي كافي در سطح دولت بايدن در
مسير بازگش��ت به تعهدات برجامي و لغو تحريمها به عنوان خواسته
قانوني و مشروع ايران حركت ميكند.
........................................................................................................................

آقاي روحاني شما توانستيد
مردم نتوانستند!

روزنامه جهان صنعت در يادداش��تي نوش��ته:
حسن روحاني رئيسجمهور در نشست هيئت
دولت تأكيد كرد« :با برنامهريزيهاي انجامشده
در سال جاري بهويژه تمهيداتي كه در بودجه سال  ۱۳۹۹ديده شده
بود ،توانس��تيم درآمدها و هزينهها را مديريت كنيم »...واقعيت اين
است ،اما رئيس دولت و نيز گروه فرماندهي اقتصادي او هرگز به اين
داستان اشاره نميكنند كه سوخت حركت دولت در سال  ۱۳۹۹و نيز
پارس��ال از درد و رن��ج ش��هروندان ايراني به دس��ت آمده اس��ت...
كالبدشكافي كارشناسانه و كمي با شجاعت نشان ميدهد از ميان سه
بازيگر اصلي اقتصاد يعني خانواده ،بنگاه و دولت در ايران تنها دولت
بوده و هست كه به دليل قدرت بس��يار فراتر از دو نهاد ديگر ،سوخت
زنده ماندن خود را از دو نهاد ديگر تهيه ميكند و به قيمت الغر شدن
آنها خود را س��رپا نش��ان ميدهد و در اين راه حتي ث��روت و درآمد
نسلهاي قبلي و بعدي را نيز پيشخور ميكند .دولت شما تنها روي
كاغذ و در يك فرآيند و عمليات حسابداري توانسته دخل و خرج را در
تعادل نگه دارد ،اما به منابع صندوق توس��عه -حتي اگر قانوني بوده
باشد -دست يازيده است ،به بهانه انتشار اوراق بهادار قرضه نسل آينده
را بدهكار كرده اس��ت ،داراييه��اي تاريخي ايران را به ش��كلهاي
گوناگون فروخته اس��ت و از همه مهمتر سفره شهروندان را كوچك و
كوچكتر كرده است .آقاي روحاني شما توانستيد از راههايي كه هرگز
كارآمد و كارساز نبودهاند و به كسري بودجه و تورم دامن زدهاند دخل
و خرج دولت را جمع كنيد ،اما شهروندان نتوانستند و گوشت كمتر،
ماست و پنير و شير و شكر و تخممرغ و گوشت مرغ و برنج كمتر مصرف
كردند .شما توانستيد ،اما شهروندان بيپناه و بردبار ايراني نتوانستند
دخل و خرج خود را به تعادل برسانند.
........................................................................................................................

امريكا نميخواهد اعتراف كند

روزنامه كيهان در مطلبي نوش��ته :آنچه در
هفتهه��اي اخير ميان ما و غ��رب ميگذرد،
آزمون ارادههاس��ت .يك طرف براي احقاق
حق پايمالش��ده خود تصميم به اقدام متقابل در برابر عهدش��كنان
گرفته ،و طرف ديگر كه به ش��هادت همه دنيا ،پيمانش��كني كرده و
دستش خالي است ،اما ميخواهد با تركيبي از واسطهتراشي و فريب
و تهديد ،به وقتكش��ي ادامه دهد .تيم بايدن با وجود اينكه پيش از
انتخابات امريكا ،بارها به شكس��ت «فش��ار حداكثري» دولت ترامپ
اعتراف كردند ،حاضر نيستند خللي در آن وارد كنند .آنها ميخواهند
با رفتاره��اي تاكتيكي و نمايش��ي و بدون انجام تعه��دات ،به برجام
برگردند و س��پس راهي ب��راي طلبكاريه��اي جديد بگش��ايند! اما
واقعيتها به زيان امريكاست.
روزنامه نيويورك تايم��ز چند روز قبل در اين زمينه نوش��ت« :بايدن
ميداند كه براي احياي برجام باي��د تحريمها عليه ايران را لغو كند اما
اين كار را نميكند ،چون مس��تلزم اعتراف به حقيقتي تلخ است .اگر
احتمال موفقيت كافي براي امريكا وجود داشته باشد ،در آن صورت اين
رويكرد ميتواند قابل دفاعتر به نظر برسد ،اما معموالً اينطور نيست.
با وجود تحريمهاي اوباما عليه ايران و تالشها براي براندازي حكومت
ونزوئال و س��وريه ،آنها امروز كنترل قاطعانهتري نسبت به قبل دارند...
بايدن ميخواهد دوباره وارد توافق با ايران ش��ود ،اما اين منوط به لغو
تحريمهاست .اما چرا كنار گذاشتن سياستهايي كه اثبات شده بسيار
ناكارآمد و غيراخالقي هستند ،دشوار است؟ پاسخ واضح است :اساساً
كنار گذاشتن آنها مستلزم اعتراف به حقايقي سخت از سوي واشنگتن
است .مقامات امريكا ترجيح ميدهند به تحريمها ادامه دهند تا اينكه
ناتواني خود را بپذيرند».
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از ام�روز اجراي داوطلبان�ه پروتكل الحاقي
از س�وی ايران متوقف ميش�ود اما نكتهاي
كه ش�ايد بي�ش از همه م�ورد غفل�ت قرار
گرفته اين اس�ت كه چ�را پروت�كل الحاقي
اينقدر مهم اس�ت و تاريخچ�ه اين معاهده
الحاق�ي ب�ه كج�ا برميگ�ردد؟ با م�روري
ب�ه مف�اد و مندرج�ات پروت�كل الحاقي به
خوبي روش�ن ميش�ود كه چرا تا اين اندازه
از س�وي كش�ورهاي غرب�ي در خص�وص
بازرس�يها و حفظ آن دغدغه وجود داشت.

امروز اجراي پروتكل الحاقي توسط دولت بنا بر
مصوبه مجلس متوقف ميشود .درباره اهميت
اين اقدام و داليل آن مطالب فراواني گفته شده
اما در مورد خود پروتكل الحاقي و اقداماتی كه
قرار است متوقف ش��ود كمتر سخن گفته شده
است .از همان نخستين روزهاي گشوده شدن
پرونده هس��تهاي ايران ،جمعآوري اطالعات از
جزئيات فني اين برنامه جزو يكي از مهمترين
اولويتهاي كش��ورهاي غرب��ي و به خصوص
نهادهاي اطالعاتي اين كشورها بوده است.
جزئيات تغيي��رات در ميزان ذخاير هس��تهاي،
اطالعات جديد پيرامون تجهيزات نصب و حتي
دادههاي جانبي كه ميتواند به مش��خص شدن
بيش��تر جزئيات از برنامههاي دفاعي كشورمان
منجر شود جزو اين اولويتها است .تاكنون نيز
مسيرهاي مختلفي براي كس��ب اين اطالعات
آزموده شده است .از همين رو از شروع درگيري
ايران و غرب بر سر برنامه هس��تهاي كشورمان
بحث هموار كردن مسير كسب اطالعات يكي از
اصليترين مطالبات امريكا و كشورهای غربي از
تهران بوده است .اين مطالبه نيز در قالب پذيرش
پروتكل الحاقي روي ميز مذاك��ره قرار گرفته و
ايران نيز در مقاطع گوناگوني بر اس��اس راهبرد
خود ب��راي كاهش تنش و شفافس��ازي برنامه
هس��تهاي خود اقدام ب��ه اج��راي داوطلبانه آن
كرده است با اين حال پذيرش قانوني و كامل آن
منوط به رفع سیاست خصمانه غرب عليه برنامه
هستهاي ايران بوده است؛ امري كه تاكنون حتي
بعد از پذيرفتن برجام نيز محقق نشده است.
عراق ،بهانه ايجاد پروتكل الحاقي
ايده ايجاد پروتكل الحاقي به عنوان مكملي بر

بازرسيهاي پادماني عادي زماني بهوجود آمد
كه فعاليتهاي هستهاي مخفيانه عراق در دهه
 80ميالدي روشن شد.
نكته جالب اين بود كه اغلب اي��ن فعاليتها با
حمايت كشورهاي غربي در زمان جنگ هشت
س��اله ايران با عراق شروع ش��ده بود اما بعد از
جنگ اول خليج ف��ارس تبديل به منبعي براي
نگرانيهاي گسترده بينالمللي شد .اين اتفاق
منجر به بازنگري در بازرسيهاي آژانس شد و
طرح آن در سال  1993به شوراي حكام سازمان
انرژي اتمي ارائه و قرار شد از سال  1995اجرايي
شود .از آنجا كه بسياري از كشورهاي فاقد سالح
اتمي نگران تأثيرگذاري اين مس��ئله بر منافع
ملي خود بودند ،در نهايت تدابير مندرج به اين
طرح به دو قس��مت تبديل شد؛ بخشي كه نياز
به رضايت دولتهاي عضو ان.پي.تي نداشت و
بخشي ديگر كه نياز به رضايت دولتها و تصويب
آن از سوي مراجع قانونگذاري داشت.
تا پايان سال  2014ميالدي 145 ،كشور پروتكل
الحاقي را امضا كردهاند و از اين بين  124كشور
آن را به تصويب رساندهاند .همان گونه كه پيش
از اين گفته ش��د اي��ران تنها اين ط��رح را امضا
كرده اما هنوز به صورت رسمي آن را به تصويب
نرسانده است.
بازرسي س�رزده در هر مكان و هرجا،
بزرگترين نقطه ضعف پروتكل الحاقي
بر اساس پروتكل الحاقي دولت طرف قرارداد با
آژانس موظف است تمام جزئيات فعاليتهاي
هس��تهاي خود را در اختيار آژان��س قرار دهد
و هر كدام از اطالعات باي��د در بازههاي زماني
دو ماهه ،سه ماهه و س��االنه بهروزرساني شود.
آژانس بينالملل��ي انژري اتمي بر اس��اس اين
اطالعات ميتواند بازرسيهاي خود را در قالب
پروتكل انجام دهد .مهمتر آنكه آژانس ميتواند
براي بررسي صحت اطالعات دريافتي دسترسي
تكميلي داشته باشد.
اين دسترس��ي تكميلي بر خالف موارد مندرج
در بازرسيهاي پادماني نياز به تصويب شوراي
حكام س��ازمان بينالمللي ان��رژي اتمي ندارد.
بر اين اس��اس بازرس��ان از حق بازرسي در هر
مكاني برخوردار هستند و به طور كلي بازرسي

نه تنها شامل اماكني اس��ت كه مواد هستهاي
و فعاليته��اي اتم��ي وجود دارد بلكه ش��امل
تأسيسات متروكه و تأسيساتي ميشود كه در
آنها مواد و فعاليتهاي هس��تهاي اعالم نشده
وجود دارد.
در پروتكل الحاقي بازرسان ميتوانند به اماكن
و مناطقي فراتر از مكانهاي اعالم شده توسط
كشور مرتبط دسترس��ي داشته باشند و كشور
مربوطه موظف است رواديد الزم را در اختيار آن
بازرس قرار دهد تا بازرس آژانس بتواند تا زمان
انجام فعاليت خود در آن محوط��ه باقي بماند.
رواديد مربوطه نيز بايد يك سال اعتبار داشته
باشد .بر اساس بند سوم ماده  5پروتكل الحاقي،
آژانس ميتواند به محوطه يا مناطق مجاور هر
مكاني در كشور هدف دسترسي داشته و اقدام به
محيطيبرداري در آن مكان كند .وجود كلمه هر
مكان در اين بند نوعي جاي تفسير را باز گذاشته
تا آژانس به ظن وجود هر گونه فعاليت اتمي در
هر مكاني از جمله تأسيسات نظامي بتواند وارد
اين مكانها شود.
البته اين دسترسي به صورت تام و تمام وجود
ندارد بلكه بايد  24ساعت قبل با داليل متقن به
كش��ور ميزبان اطالع داده شود و كشور ميزبان
حق دارد اين بازرس��يها را بپذيرد يا آن را رد
كند .طبيعي اس��ت كه كش��ورهاي مختلف به
داليل گوناگون مالحظات مختلفي در خصوص
اين بازرسيها داشته باشند .تاكنون نيز مدلهاي
مختلفي از پروت��كل الحاقي بين كش��ورهاي
مختلف به امضا رسيده اس��ت .به عنوان مثال
كشور هند پروتكل الحاقي را پذيرفته اما هنوز
وارد معاهده پادمان نشده است.
ايران ني��ز تاكنون بارها نگراني خود را نس��بت
به نشت اطالعات احتمالي از سايتهاي اتمي
اعالم كرده كمااينك��ه آژانس بينالمللي انرژي
اتمي بارها درخواست بازديد از برخي سایتهاي
نظامي ايران با هدف اطمينان از نبود يك برنامه
مخفي هستهاي ايران را داده است.
ايران دسترس�ي غربيها به اطالعات
هستهاي خود را محدود ميكند
بع��د از امض��اي معاهده برج��ام بين اي��ران و
كشورهاي عضو  ،5+1تهران به صورت داوطلبانه

نس��بت به اجراي پروتكل الحاق��ي اقدام كرده
است .با اين حال تصويب نهايي اين پروتكل در
دستگاه قانونگذاري ايران به رفع كامل تحريمها
به صورت قانوني در كنگره امريكا منوط ش��ده
است.
با وجود اين طي سه س��ال گذشته امريكا عم ً
ال
تمام تحريمهاي برجامي عليه اي��ران را احيا و
تحريمه��اي فرابرجامي بس��ياري را نيز اعمال
كرده اما ايران همچنان به اجراي پروتكل الحاقي
ادامه داده اس��ت .همين مس��ئله با وجود تمام
اين تحريمها ش��فافيت بينظيري را براي نظام
هستهاي ايران پديد آورده است.
در اين ميان آنچه سبب ش��ده تا ايران بار ديگر
اقدام به تعليق اجراي پروتكل الحاقي كند تالش
براي وادار كردن امريكا به انجام تعهدات برجامي
خود است .از سوي ديگر برنامه هستهاي ايران در
طول سالهاي گذشته به شدت هدف حمالت
جاسوسي فراواني بوده است.
طبيعي اس��ت در زمان��ي كه اي��ران قصد دارد
ظرفيت هس��تهاي خود را به صورت گس��ترده
از جمله باال بردن توان غنيس��ازي و راهاندازي
ماشينهاي پيشرفته احيا كند ،بدبيني بيشتري
نسبت به اجراي پروتكل الحاقي داشته باشد.
اين بدبيني زماني جديتر به نظر ميرس��د كه
بدانيم بس��ياري از اطالعاتي ك��ه از اين طريق
از برنامه هس��تهاي ايران بهدس��ت ميآيد در
كوتاهترين زمان ممكن در اختيار دستگاههاي
اطالعاتي غربي قرار ميگيرد .به عنوان مثال تمام
اطالعات مرتبط با بازرسيهاي دورهاي ايران در
كمتر زمان ممكن از طريق ديپلماتهاي غربي
در اختيار رسانههاي امريكايي قرار ميگيرد.
به نظر ميرسد همين اطالعات نقش مهمي در
برخي طرحها و عملياته��اي خرابكاري عليه
برنامه هس��تهاي ايران همانند انفجار در سالن
مونتاژ برنامه هستهاي ايران در نطنز دارد .ايران
نيز بارها و از طرق مختلف اعتراض خود را به اين
مسئله اعالم كرده است .به عنوان مثال نماينده
اي��ران در آژانس بينالمللي ان��رژي اتمي بارها
نگراني کشورمان را در خصوص محرمانگي اين
اطالعات ابراز كرده است.
حاال و از امروز با محدود كردن اين دسترسيها
زمينه نش��ت اطالعات نيز از بين خواهد رفت و
تنها بازرسيهاي پادماني ادامه خواهد يافت .اين
بازرسيها در عمل تنها شامل تأسيساتي خواهد
شد كه از قبل اعالم شده اس��ت .بر اين اساس
دوربينهايي كه به صورت آفالين در محلهاي
خاص نصب خواهد ش��د تنها اطالعات را ضبط
خواهد كرد و آنها را به جايي ارسال نميكند در
حالي كه پيش از اي��ن اطالعات فوق به صورت
آنالين به آژانس ارس��ال ميش��د .البته ليست
تأسيساتي كه اين دوربينها در آن نصب شده
كام ً
ال محرمانه خواهد بود و اسامي آنها منتشر
نشده است .به نظر ميرسد اين توافق سه ماهه
براي خنثي كردن تبليغات صورت گرفته عليه
ايران انجام شده است.
در هر صورت ميت��وان اميدوار ب��ود كه با اين
اقدام فشار بيشتري به طرف غربي آمده و زمينه
لغو تحریمها فراهم ش��ود .اگرچ��ه هنوز هيچ
موضعگيري خاصي در اين باره از سوي مقامات
غربي انجام نشده اما مهمترين راهي كه در مقابل
ايران براي تسليم كردن غرب وجود دارد ادامه
مسير فوق است.
البت��ه بايد در كن��ار آن افزاي��ش ظرفيتهاي
هس��تهاي را مد نظر ق��رار داد چراكه بدون آن
امكان يك اقدام جدي براي لغو تحريمها وجود
نخواهد داشت.

حجتاالسالم رهبر:

تحريف امام خميني تالشی بیهوده است

حجتاالسلام رهبر تأكيد ك�رد تحري�ف امام خمين�ي خيانت
اس�ت ،بايد ب�ا تبيي�ن مواض�ع ام�ام در جامع�ه مان�ع تحريف
ايش�ان از س�وي دش�من و فريبخ�وردگان دش�من ش�ويم.

حجتاالس�لام محمدتقي رهبر نماينده س��ابق مجلس شوراي اسالمي
در گفتوگو با رسا با بيان اينكه تحريف امام خميني خيانت است ،گفت:
تحريف از ابتداي اس�لام بوده است و دش��منان در صدر اسالم و در طول
تاريخ اسالم همواره در تالش بودهاند تا از حربه تحريف استفاده كنند .وي
با تأكيد بر اينكه هر كس درصدد تحريف اس�لام و مباني اسالم و انقالب
اسالمي بربيايد خيانت كرده است ،اظهار كرد :سيره مبارك اهل بيت(ع)
عامل مقابله با تحريف در صدر اسالم بوده است و عليرغم همه توطئههاي
دشمنان و خيانتها سيره اهل بيت(ع) مانع موفقيت دشمنان اسالم شد.
امام جمعه موقت اصفهان با اش��اره به آياتي از قرآن كريم ،تحريف را
يك جنايت تاريخي توصيف كرد و افزود :امام خميني و مواضع اصولي
ايشان براي همه به خوبي روشن و مش��خص است ،هم كلمات ايشان
وجود دارد ،هم سيره امام خميني براي جامعه مشخص است و تالش
تحريفكنندگان امام خميني تالش��ي بيهوده اس��ت .حجتاالسالم
رهبر خاطرنش��ان كرد :جامعه ما به ويژه نخبگان حوزه و دانشگاه بايد
با تبيين دقيق و صريح مواضع و ديدگاههاي امام خميني مانع تحريف
ايشان از سوي برخي جريانات نفوذي داخلي و دشمنان خارجي شوند.
اسالممداري ،استكبارستيزي و ديدگاههاي حكومتي امام خميني به
خوبي معلوم و مشخص است و نخبگان حوزه و دانشگاه و مبلغين ديني
بايد با تبيين دقيق اين ديدگاهها اجازه تحريف را ندهند.
........................................................................................................................

فرمانده نيروي زميني ارتش:

جوانگرايي و شایستهساالری را توأم کردهایم

در ني�روي زميني س�عي كردهاي�م نخب�گان را جذب كني�م و با
انتصاب آنها در مش�اغل تخصص�ي ،ضمن ارج نه�ادن به جايگاه
آنها موجبات پيش�رفت و تعالي اهداف س�ازمان را فراهم كنيم.

به گزارش فارس امير س��رتيپ حيدري ،فرمانده نيروي زميني ارتش
گفت :با اجراي طرح لبيك  23و ايجاد دفتر سبز براي ارزيابي كاركنان
و شناس��ايي نخبگان ،عملك��رد تكتك اف��راد از پايينتري��ن رده تا
عاليترين ردههاي سازماني مورد بررسي قرار ميگيرد و گزارش اين
ارزيابي به طور فصلي و ساالنه جهت ارتقای مشاغل كاركنان و انتصاب
شايستهترين فرد در شغل مربوطه به اطالع مسئوالن امر ميرسد .در
نيروي زميني سعي كردهايم نخبگان را در بدنه این نيرو جذب كنيم و
با انتصاب آنها در مشاغل تخصصي ،ضمن ارج نهادن به جايگاه ايشان
موجبات پيشرفت و تعالي اهداف سازمان را فراهم كنيم.
امير سرتيپ حيدري با بيان اينكه ش��عار اصلي نيروي زميني ارتش،
واليتمحوري ،عدالتمحوري و شايستهس��االري اس��ت تأكيد كرد:
وظيف��ه اصلي فرمانده��ان در نيروي زمين��ي ارتش اين اس��ت كه با
شناسايي استعدادهاي خدادادي كاركنان و بهكارگيري افراد مستعد
در مشاغل متناسب با استعداد و دانش آنها ،تواناييهاي بالقوهشان را
شكوفا سازند .وي در پايان با اشاره به جوانگرايي و توجه به افراد شايسته
توسط امام خميني(ره) در هشت سال دفاع مقدس كه مانع دستيابي
دشمنان به خاك ميهن اسالمي شد ،اظهار داشت :امروز نيز فرماندهان
در مجموعه نيروي زميني بايد از تجربيات پيشكسوتان نهايت استفاده
را برده و در راس��تاي جوانگرايي و شايستهساالري فعاليت كنند تا راه
پيشرفت و اقتدار ميهن اسالمي را استقرار ببخشند.
........................................................................................................................

عارف :در حال بررسي شرايط حضور
در انتخابات  ۱۴۰۰هستیم

رئي�س بني�اد امي�د ايراني�ان در م�ورد كانديدات�ورياش در
انتخابات رياس�ت جمه�وري  ۱۴۰۰تأكي�د كرد در حال بررس�ي
شرايط توس�ط كميتهها هس�تيم و روي موضوعات كار ميكنيم.

محمدرضا عارف رئيس بنياد اميد ايرانيان در گفتوگو با مهر در مورد علت
عدم حضورش در جلسات نهاد اجماعساز (ناسا) گفت :شوراي اجماعساز
 ۱۵نفر عضو حقيقي دارد كه با مكانيزم خاصي از احزاب مختلف انتخاب
شدهاند ،من در هيچ حزبي نيستم كه بخواهم به نمايندگي از حزب در
جلسات شركت كنم و بنابراين جزو آن  ۱۵نفر هم نيستم.
عارف فعاليت شوراي مش��ورتي خود را پابرجا دانست و گفت :از سال
 ۸۶كه بنياد اميد ايرانيان را راهاندازي كرديم ،اين بنياد به عنوان يك
نهاد تشكيالت راهبردي مشغول كار است كه البته فعاليت حزبي ندارد.
شوراي مشورتي همواره فعاليت داشته و اين بنياد در همه انتخاباتها
در موضوعات راهبردي و تشويق مردم به مشاركت فعال بوده است.
رئيس بنياد اميد ايرانيان بر حضور جدي در انتخابات رياستجمهوري
و شوراي شهر  ۱۴۰۰تأكيد كرد و افزود :من به همه جريانها ،به ويژه
اصالحطلبان توصيه جدي بر حضور فعال در انتخابات دارم .شوراي شهر
دستاورد جريان اصالحات است و دموكراسي از شوراها شروع ميشود.
اهميت انتخابات شوراها كمتر از رياستجمهوري نيست .همچنين در
مورد انتخابات رياستجمهوري هم مثل همه جريانها تمام توان خود را
ميگذاريم تا يك انتخابات پرشور با مشاركت حداكثري برگزار شود.
وي در مورد كانديداتورياش در انتخابات رياس��تجمهوري ،۱۴۰۰
گفت :در حال بررسي هستيم و در كميته راهبردي كار ميكنيم.
........................................................................................................................

بادامچيان بیان کرد

دولت

واعظي :جنگ اقتصادي روزهاي آخر خود را سپري ميكند

رئيس دفتر رئيسجمهور تأكيد كرد هر آنچه
كه در سه سال اخير بود ،گذشته و ما به امروز
رسيديم كه فش�ارهاي حداكثري شكست
خورده است و اكنون تحريم و جنگ اقتصادي
روزها و هفتههاي پاياني خود را سپري ميكند.

به گزارش ايس��نا ،محمود واعظي در مراس��م
افتتاح  6طرح فناورانه و زيرساختي بانك صنعت
و معدن گفت :كشور سه س��ال بسيار سخت را
گذراند كه براي دولت ،نظام ،بخش خصوصي و
بانكها و از همه بیشتر براي مردم سختتر بود.
كساني كه اين جنگ اقتصادي را براي كشورمان
طراحي كردند ،هدفشان سه ماهه بود تا با حجم
زياد فشار ظرف سه ماه مردم را در مقابل نظام و
حكومت بسيج كنند.
وي افزود :ما بايد از مردم نجيب كشورمان تشكر
و قدرداني كنيم كه با اين همه گراني و نوساناتي
كه با تهديد و فش��ارها موج��ب افزايش قيمت
ارز ش��د كه اين امر بر قيمت كااله��ا هم تأثير
ميگذارد ،مقاومت كردند و اگر مقاومت مردم،
تالش بخش خصوصي ،مسئوالن و نظام نبود،
اكنون به آينده اميدوار نبوديم.
واعظ��ي اف��زود :دولت جدي��د امري��كا تمديد
تحريمها را پس گرف��ت كه براي اي��ران اقدام
مهم سياسي است و شرايط امروز ايران با چند
ماه قبل كام ً
ال متفاوت شده است .من مطمئن

هستم مسيري كه داريم ميرويم ممكن است
گرفتاريهایي داش��ته باش��د اما هدفگذاري
ما اين اس��ت كه تحريمهاي برجامي به اضافه
 ۱۶۰۰تحريمي كه ترامپ در چهار سال رياست
جمهوري خود بر ايران اعمال ك��رده بود ،بايد
برداشته ش��ود و من خوشبين هس��تم كه اين
اتفاق ميافتد.
وي با بيان اينكه امريكا به دنبال مذاكره است و
ما چارچوبي براي اين امر تعيين كردهايم ،بيان
كرد :در برجام بر اس��اس تعهدات پاي تعهدات
خود ايستاديم ،در حالي كه با نقض تعهد از سوي
امريكا تعه��دات خود را كاه��ش داديم اما پاي
تعهدات خود ايستاديم .امروز ميتوانيم از برجام
براي برداش��ت تحريمه��ا و تحريمهاي ترامپ
اس��تفاده كنيم .در سال  ۱۴۰۰ش��رايط بسيار
متفاوت از امس��ال اس��ت به گونهاي كه روابط
خارجي ،صادرات ،روابط بانكي و تجاري تغيير
خواهد كرد .البته نظام ما دشمناني هم دارد تا
نگذارد امريكا به برجام برگردد .در اين يك هفته
گذش��ته هم در داخل كش��ور و هم رسانههاي
خارجي چقدر تبليغ كردند كه  ۵اسفند روزي
است كه عم ً
ال برجام بههم ميخورد.
رئيس دفتر رئيسجمهور گفت :روز گذشته با
مدير كل آژانس انرژی اتمي در ايران مذاكرات
بسيار خوبي داش��تيم و در نتيجه ما به فرمولي

رسيديم كه قانون مجلس محترم شمرده شود و
اجرا شود .نظارتهاي آنها بر اساس پادمان باشد.
ما از ابتدا گفتهايم به هيچ وجه دنبال فعاليتهاي
مخفي در ساخت سالحهاي هستهاي نيستيم
ولي اين حق را ب��راي خود قائل هس��تيم تا از
فناوريهاي اتمي استفاده كنيم.
وي افزود :موضع ما مشخص اس��ت و مكانيزم
نظارت و شفافيت را قبول داريم به گونهاي كه
مربوط به پروتكل الحاقي مربوط به مجلس است
و اينكه به روش پادمان بتوانند نظارت كنند.
واعظي گفت :به نظر ميرس��د اي��ن توانايي در
كشور ماست كه با وجود سختيها و مشكالت
بزرگ راه حل پي��دا كنيم .موضوع برداش��تن
تحريم يك بحث است و مس��ئله  FATFيك
بحث ديگر FATF .و دو اليحهاي كه در مجمع
تشخيص مصلحت نظام وجود دارد ،براي دولت
بسيار مهم اس��ت و با تحريمها نميتوانستيم با
دنيا معامله كنيم ،اما وقتي تحريمها برداش��ته
ش��ود ما نميتوانيم خود تحريم داشته باشيم
و مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام بايد بتواند
تصميم درستي بگيرد تا فشار از بانكها ،بخش
خصوصي و اقتصاد برداشته شود .اكنون اقتصاد
كشور بايد خود را براي ش��رايط ديگري آماده
كند تا بتواند مثل سالهاي  ۹۵و  ۹۶در صادرات
و واردات با دنيا ارتباط برقرار كند.

وي با بي��ان اينكه دول��ت با پافش��اري كه بر
بودجه داشت نگذاشت ش��اكله بودجه تغيير
كند ،ادام��ه داد :زي��را اگر ش��اكله آن بههم
ميخورد نميتوانس��تيم آن را به مرحله اجرا
برسانيم .بانكها و بخش اقتصادي كشور بايد
برنامهريزي كنند كه اگر تحريمها نباشد بايد
چه كار كنند و خودمان را براي شرايط جديد
آماده كنيم.
واعظي در پايان اع�لام كرد :گزارشهايي كه از
بانكها به ما ميرسد بيانگر اين است كه خوب
توانستند در شرايط س��خت خود را وفق دهند
و شرايط را مديريت كنند .خوشبختانه امسال
اين پنجاه و دومين برنامه اس��تاني است كه با
وجود محدوديت برگزاري س��فرهاي اس��تاني
برگزار كرديم .كرونا براي اقتصاد همه كشورها
محدوديت ايجاد كرده است ولي ما با وجود اين
پروژههاي زيادي را به بهرهبرداري رس��اندهايم
كه نش��ان از همت بانكه��ا و بخش خصوصي
دارد .همه دارند تالش ميكنند تا اقتصاد كشور
روي پاي خود بايس��تد و ما اگر دست به دست
هم نميداديم امروز نميتوانستيم با افتخار در
مقابل امريكا حرف بزنيم .وي در حاش��يه اين
مراسم اعالم كرد از  ۵اسفند قانون مجلس اجرا
ميشود و ايران به پروتكل الحاقي از اين زمان به
بعد متعهد نخواهد بود.

انتخاب نيروهاي كارآمد
راه حل مشكالت موجودِ كشور

دبي�ركل ح�زب مؤتلف�ه اسلامي ح�ل مش�كالت موج�ود
در كش�ور را در گ�رو انتخ�اب نيروه�اي كارآم�د،
باايم�ان ،باانگي�زه ،عالقهمن�د و پ�ركار دانس�ت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اس��داهلل بادامچيان دبيركل حزب
مؤتلفه اس�لامي در اعالم مواضع هفتگي اين حزب با اشاره به انتخابات
 ۱۴۰۰گفت :انتخابات رياست جمهوري در بخش تمام مردمي آن يعني
شوراهاي اسالمي شهر و روستا و عشاير و در بخش مردمساالري دولتي
يعني انتخابات رياس��ت جمهوري ،انتخاباتي سرنوشتساز در گام دوم
انقالب است .دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي ادامه داد :اگر مردم با استفاده
از تجربيات گذشته و شناخت كافي از نامزدها انتخاب خوبي داشته باشند
و نيروهاي كارآمد ،باايمان ،باانگيزه ،عالقهمند ،پركار و اصلح را انتخاب
كنند ،مسلماً مش��كالت موجود به آساني حل خواهد ش��د ،زيرا وجود
واليت فقيه و رهنمودهاي مقام معظم رهبري ،مردم خس��تگيناپذير
و هوشيار و كش��وري با امكانات گس��ترده زمينهس��از حل معضالت و
ناهمواريها است .مهم آن اس��ت كه رجاييگونهها و الجورديگونهها
انتخاب شوند ،تا فاسدان و زيادهطلبان نااميد شوند و ملت اميدوار شود.
بهرغم منفيگوييهاي رسانههاي بيگانه و برخي عناصر داخلي ،انتخابات
 ،۱۴۰۰پرشور و با حضور عمومي مردم حماسهساز خواهد شد.
بادامچيان گفت :ب��ا توجه به تحوالت جهاني ك��ه در وضعيت خاصي
قرار دارند ،مانند انتخابات آشفته امريكا و رويدادهاي پس از انتخابات
و تحوالت در كش��ورهاي همراه امريكا همچون اروپا و بحران تشديد
سياسي -اقتصادي و كرونا نياز به تحول فكري و برنامهاي در ايران وجود
دارد تا با تبديل تهديدها به فرصت و استفاده از فرصتها ،تمدن نوين
اسالمي و دولت كريمه اسالمي تحقق يابد .امريكاييها در بنبستهاي
متعدد قرار دارند؛ آنها ناچارند از افغانستان و عراق خارج شوند و هر چه
بيشتر در عراق و افغانستان بمانند ضربات سنگينتري را بايد تحمل
كنند ،زيرا آسيبپذيري آنها شدت يافته است.

