سرك به زير پوست جامعه

روزنامه خراسان در يادداشتي آسيبهاي
اجتماعي را مورد توجه قرار داده و ضمن
مطالبه از دستگاههاي مسئول كه گزارش
دهن��د در اين باره چ��ه كردهاند ،نوش��ته اس��ت :ام��روز گفتوگو از
«آسيبهاي اجتماعي» ،قطعاً از آن دست مسائلي نيست كه مردم با
شنيدن ابعاد آن دچار ش��گفتي و غافلگيري ش��وند بلكه اغلب آحاد
جامعه ،اين آسيبها را برابر ديدگان خود لمس ميكنند و چنانچه در
نزديكان خود گرفتار نوعي از آس��يبهاي متداول اجتماعي نباشند،
دورتر از خود و آن س��وتر ميبينند م��وارد متعددي را كه متأس��فانه
روزبهروز نيز بيشتر و عميقتر ميشود.
نويسنده اضافه كرده است :موضوع آسيبهاي اجتماعي و مسائل مرتبط
با آن همواره از جمله دغدغههاي جدي رهبر معظم انقالب بوده و حدود
سالهاي  ۹۵با تأكيد و در حضور ايش��ان نشستهاي متعدد و دورهاي با
مسئوالن مرتبط در اين امر برگزار شد وحتي تشكيل و تأسيس شوراي
عالي و سازمان امور اجتماعي كشور در پي همين تأكيدات صورت گرفت،
لذا اكنون مسئوالن متولي بايد گزارش بدهند درباره رفع اين معضالت چه
كردهاند و چه كارنامهاي در اين زمينه دارند چراكه اگرچه براي حل يك
مسئله ابتدا بايد آن را به طور دقيق ش��ناخت اما مرحله مهمتر و اصليتر
اقدامها و نتايج راهكارهايي اس��ت كه براي حل نهاي��ي آن به كار گرفته
ميشود .عجله كنيم به طور قطع وقتكشي و مواجهه به سبك روزمرگي
با آس��يبهاي اجتماعي كه همچون بيد به جان بدنه جامعه نفوذ كرده،
بالي آن را هر لحظه بيشتر و بيش��تر خواهد كرد و شايد سال و سالهاي
بعد ،آقاي رئيس سازمان ،آمار و آس��يبهاي نوپديد ديگري را به رخمان
بكشد كه ديگر هيچ مجالي براي جبران خساراتش نباشد .امروز وقت عجله
و درنگ است ،برخيزيم نگاهمان را به آسيبهاي اجتماعي بازتعريف كنيم
و بدانيم و باور كنيم كه در اين زمانه ،ديگر آسيبهاي اجتماعي در طالق
و اعتياد و حاشيهنشيني خالصه نميشود .بپذيريم كه «اين مردم» عالوه
بر برخي موارد كه با زي��ادهروي در اولويت قرار گرفته ك��ه البته به اندازه
هم الزمه جامعه است ،به «نش��اط» ،اميد ،رفاه و آسودگي خيال و خاطر
هم نيازمندند .درد بسيار اس��ت و زمان كوتاه ،پس برخيز آقاي مسئول و
چشمهايت را بازتر كن ،واقعيتها را ببين و چارهاي كن...
........................................................................................................................

مثلث «چار» عليه تحريمهاي غرب

روزنامه آرمان در يادداشتي تفاهمنامه همكاري
25س��اله ايران و چي��ن را واج��د مزايايي براي
طرفين تحليل كرده و نوش��ته است :ايران براي
تقابل با تحريمهاي غرب و امريكا با اجرايي ك��ردن توافقنامه همكاري
25س��اله ايران و چين موافقت كرده و س��فر وزير خارجه هم در همين
چارچوب صورت گرفت .چين ،ايران و روس��يه سه كشوري هستند كه
همواره مورد تحريم امريكا و غرب قرار دارند و نزديك شدن اين سه كشور
به يكديگر ميتواند به ايستادگي آنها در برابر تحريمهاي امريكا منجر شود.
در سالهاي اخير چين مواضعي راهبردي در قبال ايران داشته است ،از
جمله مقابله با يكجانبهگرايي و همراهي در عرصههاي مختلف بينالمللي
با كشورمان و مخالفت با تحريمها عليه ايران .قطعاً اعتماد پايدار دو كشور
ميتواند بستر همكاريهاي خوبي را رقم بزند و فصل نويني از روابط دو
كشور در عرصههاي مختلف اقتصادي ،سياسي و ...و عملياتي كردن اين
توافقنامه 25ساله ش��كل بگيرد .ايران تنها كش��وري است كه ميتواند
دسترسي استراتژيك چين به منابع انرژي خليجفارس را از راه زمين فراهم
س��ازد و همچنين ايران تنها كش��ور نفتخيز آس��ياي غربي است كه
سياس��تهاي مس��تقل انرژي خود را دنب��ال ميكند .اي��ران نيازمند
سرمايهگذاري بهويژه در زيرساختها و چين نيازمند امنيت انرژي مورد
نياز خود است ،بنابراين ميتوان با داشتن ذهنيتي استراتژيك چشمانداز
تأثير اين سند به س��ود منافع ملي ايران را عينيت بخش��يد .ايران بايد
همزمان با همكاري اقتصادي با چين ،همكاري اقتصادياش با اروپا و ديگر
كشورها را نيز داشته باشد و تعادلي در اين همكاريها ايجاد كند .ايران
براي توس��عه نياز به فناوريهاي مختلف دارد و بايد كنديهاي ناشي از
تحريمهاي امريكا در حوزه فناوري را جبران كند .دو طرف بايد به طرق
مختلف زمينههاي اعتمادسازي هر چه بيشتر را فراهم و از اين طريق به
پيشبرد سند جامع همكاري دو كشور كمك كنند.
........................................................................................................................

ايمني خودرو
اولويت چندم خودروسازان است؟

روزنامه صبحنو به بهانه تصادفهاي خودرويي كه
طي هفتههاي اخير اتفاق افتاده ،مس��ئله ايمني
خودروها را مورد توجه قرار داده و نوش��ته است:
ماجراي ايمني خودروهاي وطني چند روزي اس��ت ك��ه با اظهارنظر
رئيسپليس راهور كش��ور مورد توجه قرار گرفته است ،البته سخنان
اخير س��ردار هاديانفر هم بعد از تصادف 59خ��ودرو در جاده بهبهان
مطرح شد كه به گفته وي ،كيسه هواي هيچ يك از 27خودروی داخلي
حاضر در اين تصادف باز نش��ده بود .اين مسئله موجب شد مسئوالن
مختلفي از جمله سازمان استاندارد نسبتبه اين موضوع واكنش نشان
دهند و اظهار نظ��ر كنند .اما جدا از اينكه اي��ن موضوع تا كدام مرحله
پيگيري شده و چه نتيجهاي حاصل خواهد شد ،مسئله خودروسازان
بايد مورد توجه قرار گيرد .در اين سالها كه تمركز بر قيمت خودرو و
تأمين نياز بازار بوده ،كمتر كسي به فكر ايمني و كيفيت خودرو بوده
است ،به عبارتي ،وقتي خودروسازان مطمئن هستند كه نياز بازار فقط
بايد از سوي آنها تأمين شود و وارداتي در كار نيست ،در نتيجه عرضه را
بهگونهاي تنظيم ميكنند كه مشتري به روش بختآزمايي هم قانع
بوده و در اين بازار مكاره ،هر خودرويي را كه به نامش افتاد با خوشحالي
هر چه تمامتر و حتي با كمترين امكانات دريافت كند .حاال اينكه اين
خودروها كدام استانداردهاي ايمني را پشت سر گذاشتهاند و آيا كيسه
هواي آنها در زمان ضرورت باز ميش��ود يا خير ،جزو مواردي است كه
هيچ مشتري ايراني در بازار فعلي ب ه دنبال پاسخ آن نيست.
........................................................................................................................

ميانداري ايران در قرن جديد آسيايي

روزنامه كيهان در يادداشتي با اشاره به اينكه
نه روس��يه و چين و نه هيچ كش��ور ديگري،
جرئت مواجهه با ياغيگري امريكا در آسيا را
نداشته ،نوشته است :صاحبنظران بسياري در دنيا اذعان دارند كه اگر
مقاومت موفق ايران در غرب آس��يا نبود ،امريكا ميتوانس��ت چين و
روسيه (و حتي متحداني مثل فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،كرهجنوبي و هند)
را تحت فش��ار مؤثر قرار دهد .كاخ سفيد با تس��لط بر 60درصد منابع
انرژي جهان ،ميتوانست انتظارات خود را ديكته كند .فقط يك قدرت
نوظهور بود كه ترمز امريكاي ياغي را كش��يد و بدين معنا ،بسياري در
شرق و غرب عالم ،مديون ايستادگي ايران هستند .ايران ،ضمناً در حالي
كه جادههاي ترانزيتي تهران -بغداد -دمشق -بيروت را تا كنار درياي
مديترانه امتداد ميدهد يا خطوط ترانزيت ريل��ي را فعالتر ميكند،
ميتواند شمال و شرق آس��يا را به غرب و جنوب متصل كند و امكان
كمنظيري از مبادالت اقتصادي را فراهم س��ازد .ديپلماس��ي فعال و
همهجانبه نظام ،بسي فراتر از مهار تحريمهاست و ميتواند ضمن شتاب
بخش��يدن به تحوالت نظم جهاني ،ايران را به مياندار اقتصاد منطقه
تبديل كند ،به همين علت هم با بمباران تبليغاتي كمس��ابقه مواجه
است .اين حجم از تقالي دش��من و پادوهاي آن -تفالههاي امريكا به
تعبير حض��رت امام(ره) -از درس��تي مس��ير حكاي��ت دارد و خبر از
پيروزيهاي بزرگ در آينده ميدهد.
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گزارش مؤسسه استكهلم از افزايش بودجه نظامي جهان در سال 2020
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تروريستهاي «سنتكام» را چگونه سرشكسته كرديم؟

انديش�كده بينالملل�ي پژوهشه�اي صل�ح
اس�تكهلم ( )SIPRIدر گزارش�ي به بررس�ي
حجم بودجه نظامي كش�ورهاي جهان پرداخته
اس�ت .طبق اين گ�زارش ،كش�ورهاي امريكا،
چي�ن ،هن�د ،روس�يه و انگلي�س در رتبههاي
يك�م ت�ا پنج�م ق�رار دارن�د و در س�ال 2020
مجموع كش�ورهاي جه�ان هزارو430ميليارد
دالر ب�راي مص�ارف نظام�ي هزين�ه كردهاند.

بر اساس گزارش انديشكده بينالمللي پژوهشهاي
صلح اس��تكهلم بودجه نظامي كش��ورها به صورت
پيوسته افزايش يافته است ،به عنوان نمونه هزينههاي
نظامي اياالت متحده به تنهايي 39درصد از اين ميزان
را تشكيل ميدهد .بر اساس گزارشهاي منتشر شده
هزينههاي نظام��ي چين نيز در س��الهاي اخير به
س��رعت افزايش يافته و اكنون به 193هزارميليارد
دالر يا 1/3درصد  GDPرس��يده است .همچنين
دولتهاي كوچكتري مانند افغانس��تان (پيش از
تسلط طالبان) ،عربستان سعودي و رژیمصهیونیستی
به دليل درگيريهاي مداوم ،سهم بيشتري از GDP
خود را صرف امور دفاعي ميكنن��د« .نان تيان» از
پژوهشگران اين مركز به خبرگزاري فرانسه گفت كه
تأثيرات اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا باعث
شده است سطح رد قابل توجه بودجه نظامي كشورها
در سال  ۲۰۲۰از مرزهاي فعلي عبور نكند.
به گزارش این مؤسسه بينالمللي همه كشورها سهم
برابري از بودجه عمومي خ��ود را به بخش نظامي
اختصاص نميدهند بلكه هر كش��وري بر حس��ب
نياز خود سهم مشخصي را براي ارگانهاي نظامي
در نظر ميگيرن��د ،به عنوان مث��ال بودجه نظامي
امريكا در مقايسه با چين كه مقام دومين كشورها
با بيشترين بودجه نظامي را دارد ،بيش از سه برابر
است و اين كشور حدود 8/8درصد كل بودجه خود
را به بخش نظامي اختصاص داده است.
ايران نسبت به كشورهاي منطقه
كمتر در بخش نظامي هزينه ميكند
به گفت��ه پيتر وزمن ،محقق ارش��د مؤسس��ه
   هستهای

بينالملل��ي تحقيق��ات صل��ح اس��تكهلم،
كش��ورهاي حوزه خاورميانه ني��ز بخش قابل
توجه��ي از بودجه س��االنه خ��ود را به بخش
نظامي اختصاص ميدهند و ب��ه رغم كاهش
قيمت نف��ت ،درگيريهاي نظام��ي و رقابت
تحقيقاتي باعث ش��ده اس��ت هزينهكردهاي
نظامي در اين منطقه به ش��دت افزايش يابد.
در جهان كش��ورهايي وجود دارن��د كه حتي
س��هم بودجه نظامي آنها به حدود 30درصد
كل بودجه كشور هم ميرس��د .از سوي ديگر
كش��ورهايي نظير كاس��تاريكا و ايسلند عم ً
ال
بخش بس��يار كمي از بودجه خود را به بخش
نظامي اختص��اص میدهند و در كش��ورهاي
ثروتمندي نظير ژاپن و بلژيك كه ارتشهاي
بسيار كوچكي دارند ،سهم باالتري از بودجه را
به بخش نظامي اختص��اص دادهاند .همچنین
در اين گزارش آمده اس��ت كه كشوري مانند
بحرين با وجود آنكه مساحت بسيار كمي دارد
اما خاندان حاكم در اين كش��ور 11/8درصد
بودجه كل و برابر با 4/1درصد توليد ناخالص
داخلي اين كشور كوچك حاشيه خليج فارس
را صرف بلندپروازيهاي نظامي كردهاند.
نكته قابل توج��ه اینكه طبق اين گ��زارش بودجه
نظامي جمهوري اس�لامي ايران تنها 2/2درصد از
توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است،
به عبارت ديگر با وجود تبليغات شديد رسانههاي
غربي عليه برنام��ه نظامي كش��ور ،بودجه نظامي
مربوط به آن سهم ناچيزي از  GDPرا دربر گرفته
است .مقايسه بودجه دفاعي ايران (كشوري كه عم ً
ال
از بيشتر كشورهاي همسايه خود جمعيت و وسعت
بيشتري دارد و مشخصاً با تهديدهاي بيشتري مواجه
است) با كشورهاي منطقه ،با هر معياري اين واقعيت
را نش��ان ميدهد كه ايران نس��بت به كش��ورهاي
منطقه ،كمتر در بخ��ش نظامي هزين��ه ميكند.
در حالي كه در بودجه س��ال  1401برنامه تقويت
بنيه دفاعي و تحقيقات راهب��ردي دفاعي تا مبلغ

4ميليارد و 500ميليون يورو از سوي سازمان برنامه
و بودجه تخصيص خواهد ياف��ت .در حالي بودجه
دفاعي كشورمان در سال آتي تنها 24هزارميليارد
تومان افزايش يافته اس��ت كه عربس��تان سعودي
57/5ميلي��ارد دالر ،ام��ارات 22/7ميلي��ارد دالر،
تركي��ه 17/7ميلي��ارد دالر و رژيم صهيونيس��تي
21/7ميليارد دالر را براي خريد و توسعه تسليحات
نظامي در نظر گرفتهاند.
تهران پیروز جنگ ارادهها
نگاهي ساده به جدول بودجه نظامي در كشورهاي
مختلف نشان ميدهد رقم بودجه دفاعي كشورمان
در برابر دشمن تا بن دندان مسلح ناچيز است ،اما
س��ؤال مهم آن اس��ت كه چگونه امريكاييها در
برابر اين نيرو با هزينه مح��دود دچار درماندگي
شديد ش��دهاند؟ رهبر معظم انقالب اسالمي راز
اين پيروزي و سرشكس��تگي ارتش تروريس��تي
امريكا در منطقه را در «جنگ ارادهها» میدانند
و ميفرمايند« :گزينه قطعي ملت ايران مقاومت
در مقابل امريكاس��ت و در اين رويارويي ،در اين
مقاومت ،او وادار خواهد شد به عقبنشيني و بحث
مقاومت هم بحث برخورد نظامي نيست ».همين
مقاومت در ميان مردم منطقه باعث شده است در
افغانستان ،عراق ،يمن و س��وريه تروريستهاي
س��نتكام و حكام مرتجع وابسته به آنها به صورت
پيوسته شس��كت خورده و مردم به پيروزيهاي
چشمگير برس��ند .همين برتري ميداني از سوي
مقاوم��ت باعث ش��د كه دش��من ب��راي مذاكره
ضرباالجل تعيين کند و در س��وداي آن بيتابي
از خود نشان دهد.
هفتهنامه فرانس��وي «اكس��پرس» اخيرا ً از قول
«برونو ترتره» معاون مؤسسه تحقيقات راهبردي
پاريس فاش كرده اس��ت كه هدف غرب از دعوت
به مذاكرات جديد (همانند مذاكرات برجام) فقط
به دس��ت آوردن زمان براي مهار ايران است و نه
رس��يدن به توافق! واقعيت آن اس��ت كه طوالني
شدن مذاكرات در وين و اجراي نمايشهايي چون

«پليس خوب و پليس بد» تنها كند كردن و مهار
كردن پيشرفتهاي هستهاي ايران بود .امروز نيز
همين هدف ،از نو در دستور كار قرار گرفته است .با
وجود پايان يافتن دوره ترامپ ،غرب حاضر نيست
به شش سال پيش بازگردد .آنتوني بلينكن ،وزير
خارجه امريكا نيز همين دست سخنان را بر زبان
آورده و ميگويد با خروج واشنگتن از برجام ،ايران
برنامه اتم��ياش را توس��عه داده و به مهارتهاي
تازهای دست يافته است .روزنامه واشنگتنپست در
شرح اين پيشرفت ميگويد :بعيد است بتوان ايران
را به چشمپوشي از پيش��رفتهاي خود واداشت،
با اين حال امروز نيز هدف كشورهاي غربي فقط
خريدن زمان است ،اما هيچ شانسي براي توافقي
گستردهتر كه برنامه موشكي و فعاليتهاي ايران
را در منطقه محدود كند ،وجود ندارد .اين روزنامه
در ادامه گزارش خود نوشته است :ايرانيها چنان
در تار و پود منطقه نفوذ كردهان��د كه يك ارتش
10ميليون نفري نيز توانايي هم��اوردي با آنها را
ندارد .سايت العربيه در تحليلي از وضعيت منطقه
مينويسد :رژيم صهيونيستي مجبور شد به خاطر
مقابله با ايران بودجه نظامي خود را افزايش دهد.
اين مقاله يادآور شده است :كميته مالي كنست،
9ميليارد شيكل (معادل 2/9ميليارد دالر) براي
انجام عمليات نظامي عليه ايران به بودجه نظامي
اين كشور افزوده است.
بودجه مثلث تحريم ،ترور و تهديد
البته تالش دشمن در مهار مقاومت تنها با افزايش
رقم بودجه در پارلمان يا فشار براي مذاكره با هدف
نرمالسازي منتهي نميشود .ريچارد هاويت ،عضو
كميسيون تدوين سند راهبردهاي امنيتي اتحاديه
اروپا در سال  1395در يك مصاحبه مهم ميگويد:
ما براي مهار ايران بايد از داخل به آنها ضربه بزنيم،
زماني ما در داخ��ل خاك ايران دفتر داش��تيم و
ميتوانستيم در خاك ايران نفوذ کنیم و ساختار
امنيت��ي در خاورميانه را حرك��ت دهيم ،در حال
حاضر اين فرصت از دست رفته است .اين مسئله
بسيار مهم نشان ميدهد دشمن با افزايش بودجه
نظامي (تهديد به جنگ) ،افزايش فش��ار تحريم
(جنگ اقتصادي) روي خط س��وم در نفوذ و ترور
نيز هزينه فراوان كرده است .به روايتي ديگر مثلث
تحريم ،تهديد و ترور هر سال بودجه خود را افزايش
دادهاند تا بتوانند حركت مردم در منطقه را متوقف
كنند .در جنگ نامتقارن دشمن تنها ايستادگي و
مقاومت توانسته است ملت ما را در برابر دسيسه
دشمن بيمه كند.
نشريه فارين پاليسي نوشته است« :احياي برجام،
اهرم بيش��تري را براي فش��ار در اختي��ار امريكا
ميگذارد ،اما حفظ فش��ار حداكثري ،ايران را به
ميز مذاكره بازنميگردان��د .ايران براي به حداقل
رس��اندن تأثير تحريمها ،بر س��رمايهگذاري در
زيرساختهاي اقتصاد مقاومتي متمركز شده تا
اقتصاد خود را از راههايي كه بيشتر به درون متكي
است و نه به غرب ،پيش ببرد .پيشبيني ميشود
اقتصاد ايران در سال  ۲۰۲۱بهبود يابد».
هر قدر اتكاي جمهوري اس�لامي ايران به درون
افزايش يابد ،ميزان هزينههاي امنيتياش كمتر
شده و در ازاي آن دشمن بايد هزينههاي هنگفتي
را پرداخت كند .بخشي از ضربشست اين ماجرا
را سپاه پاس��داران انقالب اس�لامي به حريف در
عيناالسد نشان داده است ،در اين تقابل سخت و
طوالني با دشمن جنگ جاي ديگري است!

كارشناس بينالملل:

هدف ضرباالجل غربيها ،جلوگيري از ايجاد مكانيسم راستيآزمايي است

ه�دف فش�ارهاي اخي�ر از جمل�ه تعيي�ن
ضرباالج�ل زماني اين اس�ت كه اي�ران را از
دنبال ك�ردن مكانيس�مي عمليات�ي و داراي
جزئيات براي راس�تيآزمايي رف�ع تحريمها
برح�ذر دارن�د يا حداق�ل جمهوري اسلامي
را ب�ه ي�ك تواف�ق موق�ت راض�ي كنن�د.

به گ��زارش ايرن��ا ،مصطفي خوشچش��م درباره
روند مذاك��رات ايران و گ��روه  4+1اظه��ار كرد:
طرفه��ای امريكاي��ي و اروپايي به دنب��ال اين
هس��تند كه با صحبت كردن از محدوديت زماني
و تعيي��ن ضرباالج��ل و از طرف ديگ��ر طوالني
كردن مذاكرات ،ابتكارات و درخواستهاي ايران
در حوزه راس��تيآزمايي و تضمينها را با چالش
مواجه كنند.
وي افزود :طرفهای غربي ميخواهند مذاكرات
را تا موع��دي كه خودش��ان ب��ه آن ضرباالجل
ميگويند ،طول دهند تا اي��ران در اين بازه زماني
چند هفتهاي تحت فشار قرار گیرد و از تالشهايش
براي ايجاد يك مكانيس��م كامل و داراي جزئيات
و عمليات��ي ب��راي راس��تيآزمايي و تضمينه��ا
صرفنظر كند و به يك راس��تيآزمايي و تضمين
فقط فرماليته بسنده كند .جمهوري اسالمي ايران
هيچ ضرباالجلي را به رسميت نخواهد شناخت
تا مكانيسم راستيآزمايي و تضمينها به درستي
تبيين و تثبيت شود.
خوشچشم افزايش فشارهاي رسانهاي و سياسي
بر تيم مذاكرات ايران در روزهاي اخير را يادآور شد
و افزود :براي مدت كوتاهي فشارها كمتر شده بود
اما همان طور كه انتظار ميرفت طرفهای غربي با
رسيدن به بخشهاي چالشبرانگيز و جزئيات كار،
فضاي تبليغاتي تهديد و فشار و مقصرنمايي ايران
را مجددا ً تشديد كردهاند.

وي با اشاره به اظهارات اخير مقامات ارشد فرانسه
و امريكا عليه ايران گفت :هدف فش��ارهاي اخير
اين است كه تيم مذاكرات ايران را از دنبال كردن
ايجاد فرمول و مكانيسمي كامل و داراي جزئيات
براي راستيآزمايي رفع تحريمها برحذار دارند يا
اينكه حداقل جمهوري اسالمي را به يك توافق
موقت راضي كنند.
اين كارشناس مس��ائل راهبردي با بيان اينكه
امريكاييه��ا به ش��دت دنبال اين هس��تند كه
مهمتري��ن اه��رم جمه��وري اس�لامي يعني
غنيسازي ۶۰درصد را متوقف كنند و از دست
ايران دربياورند ،تصريح كرد :اگر توافقي حاصل
شود ،جمهوري اسالمي مصمم است اين توافق
پاي��دار ،مان��دگار و قابل ات��كا باش��د ،بنابراين
جمهوري اس�لامي به هيچ عنوان به اين سمت

نخواهد رفت كه به س��ادگي از كنار غنيسازي
۶۰درصد بگذرد و بر اس��اس يك توافق موقت
عمل كند.
خوشچش��م گفت :تاكنون پيشنهادي مبني بر
توافق موق��ت در ميز مذاكره ارائه نش��ده و فقط
اين مسئله در رسانههاي غربي مطرح شده است.
آنچه گفته شده ،در رس��انهها بوده اما مشخص
است كه يكي از دو هدف اصلي آنها همين است.
طرف غربي توافقي ميخواهد كه فاقد واقعگرايي،
عملگرايي و قابليت راستيآزمايي باشد .امريكا
توافقي ميخواهد ك��ه هزينههاي آن برايش كم
باشد اما جمهوري اسالمي از ابتدا اعالم كرده است
هيچ محدوديت زماني را در مذاكرات نميپذيرد و
تنها خط قرمزش منافع مردم و مصالح جمهوري
اسالمي است.

سياست همسايگي
قدرت چانهزني ايران را در مذاكرات باال برد
اين كارشناس ارشد مسائل بينالملل به سفرهاي اخير
حسين اميرعبداللهيان ،وزير امور خارجه به كشورهاي
حوزه خليج فارس و چين و در عين حال ،س��فر آتي
آيتاهلل سیدابراهيم رئيسي ،رئيسجمهوري به روسيه
اشاره كرد و گفت :گسترش روابط با كشورهاي منطقه،
چين و روسيه به صورت غيرمستقيم بر مذاكرات هم
مؤثر اس��ت و ميتواند با كماثرك��ردن تحريمها ،به
مذاكرات هم كمك كند و ق��درت تيم مذاكرهكننده
اي��ران را در چانهزنيها افزايش ده��د ،زيرا راه اصلي
مبارزه با تحريمهاي امريكا بياثر كردن آنهاست.
خوشچشم تصريح كرد :هر زماني كه تأثيرگذاري
تحريمها كاهش يابد و اين اسلحه در دستان طرف
امريكايي كماثرتر شود آن وقت در اتاق چانهزني،
ايران دس��ت برتر را خواهد داش��ت و طرفهای
امريكايي و غربي ضعيفتر خواهند شد.
وي اف��زود :گس��ترش روابط ب��ا ديگر كش��ورها،
همسايگان ،چين و روسيه منافع اقتصادي زيادي
براي اي��ران دارد این امر در كنار منافع مس��تقيم،
موجب ميشود جمهوري اسالمي دست برتر را در
مذاكرات داشته باشد .بايد از پتانسيلهاي موجود
در گس��ترش روابط با كشورهاي منطقه بيشترين
بهره را برد ،زيرا حتي كشوري مانند امارات متحده
عربي كه در معادالت منطقهاي و جهاني كنار رياض
و واشنگتن قرار داشت ،با خروج امريكا از منطقه و
تغيير ترتيبات منطقهاي در كنار ايران قرار گرفته
است .كشورهاي منطقه متوجه شدهاند امريكا در
حال خروج از منطقه و نظ��م و ترتيبات منطقهاي
دچار تغيير ش��ده است .اين كش��ورها فهميدهاند
كه در اين نظم جديد ،جايگاه جمهوري اس�لامي
قدرتمندتر و برجستهتر از سابق خواهد بود.

عباس محمديان

فضاي مجازي
بر خيمه رسانههاي رسمي ميكوبد!

گهي تند و گهي خسته رفتن را عق ً
ال مذمت و آهس��ته و پيوسته رفتن را
ستوده و ضربالمثل كردهاند تا به روزگاران ،پيران جوانان را پندي چنين
دهند كه پسرم! قدم به قاعده بايد برداشت.
من هم قبول دارم اين را ك��ه در ميداني آرام جز اين نباي��د كرد اما وقتي
دشمن دارد به تاخت به سوي شما ميآيد و تيغ آخته در هوا ميچرخاند
و فرق سر شما را هدف گرفته است ،قاعده هم تغيير ميكند و با همه توان
و سرعت به دفاع برخاستن را اقتضا ميكند ،به ويژه كه ميدانيم اگر به ما
برسد ،به ضربتي ما را خواهد انداخت .اص ً
ال قدرت رفتن را از ما خواهد گرفت
و به خاك مذلت خواهد نش��اند .آن وقت فرصت آهسته رفتن هم نخواهد
ماند ،چه رسد به پيوسته رفتن!
مطالعه فضاي موجود رسانهاي و تأمل در ايلغار فضاي مجازي غيرخودي و
آلوده كه بوي آلباني ،انگليس و امريكا ميدهد و لهجه عبري -عربي دارد ،به
ما ميگويد كه رسانههاي رسمي ،بايد رسم آهسته و پيوسته رفتن را به شيوه
دقيق و صريح و صادق و روايت اول تبديل كنند .گاه هم با شتاب هرچه تمامتر
بر دشمن بتازند .به قول بچههاي جنگ ،فقط براي «پاتك» طراحي نكنند كه
اول ديگران بزنند و اينان به دفاع برخيزند .براي «تك» هم حتماً برنامه بريزند
كه تجربه ثابت كرده است ،بهترين دفاع ،حمله است .براي حمله هم آهستگي
قطعاً معنا ندارد ،هر چند پيوستگي را بايد متناس��ب با شرايط از نو تعريف
كرد .در اين تعريف ،پيوستگي در سلسله عملياتهاي رسانهاي خود را نشان
خواهد داد كه رمق دشمن را ميگيرد ،با شتابي دقيق و سازمانيافته كه امكان
سازماندهي و تجديد قوا را از او بگيرد .فضاي رسانههاي رسمي اص ً
ال با اين نگاه
همسو نيس��ت ،بماند كه به دوران قبل از اينترنت و فضاي مجازي ميماند.
خيلي آهسته و گاه حتي به دور از پيوستگي دارند تكنگاري ميكنند .هنوز
گرفتار هرم تاريخي و هرم وارونهاند .در گزارشها اتوكش��يده مينويسند تا
اتوي كلماتشان به هم نخورد .به دروازهباني خبر چنان دقت دارند كه گاه
خبري كه بايد و همه ديدهاند ،به صفحات راه نمييابد .ميپندارند نگفتن به
معناي نبودن است در نگاه جامعه ،حال آنكه مردم در همان لحظه تولد خبر
از آن «باخبر» ميشوند .واقعيت اين است كه فضاي مجازي نه به پشت كه
به درون خيمه رسانههاي رسمي رسيده اس��ت .اگر براي خيمه و خرگاه
خودشان هم كه ش��ده تكاني به خود ندهند ،فضاي مجازي با اين شتاب
كه ميآيد ،نه تنها خيمهشان را فتح خواهد كرد كه گليم پاره باقي مانده از
دوران اوجشان را هم از زير پايشان خواهد كشيد ،همين!

رئيس كميسيون امنيت:

اجراي توافق ايران و چين
در گرو نتيجه مذاكرات وين نيست

چي�ن در دوران تحريم در كش�ورمان
س�رمايهگذاري كرد ،بنابراين اجراي
توافق اي�ران و چين در گ�رو به نتيجه
رس�يدن مذاك�رات وي�ن نيس�ت.

وحيد جاللزاده ،رئيس كميسيون امنيت
در گفتوگو با مهر درباره آغاز اجراي توافق
ايران و چين اظهار داشت :در حال حاضر
جمهوري اسالمي ايران از يكسو در وين با گروه  4+1در حال مذاكره براي
لغو تحريمهاست و از سوي ديگر ،مقامات كشورمان سفرهاي مهمي را
براي تقويت روابط ايران با شرق در دستور كار دارند .رئيسجمهور در
روزهاي آتي سفر بسيار مهمي به روس��يه خواهد داشت و اين اقدامات
نشاندهنده آن اس��ت كه جمهوري اس�لامي ايران همه ظرفيتهاي
سياست خارجي خود را در سبد مذاكرات وين و ارتباط با غربيها قرار
نداده است .وي در واكنش به ادعاي برخي از افراد مبني بر اينكه اجراي
توافق ايران و چين در گرو به نتيجه رسيدن مذاكرات وين است ،گفت:
سالهاست امريكا تحريمهاي يكجانبه خود را عليه ايران اعمال كرده
اس��ت ،اما چين در دوران تحريم نيز از ايران نفت خري��داري كرد ،در
كشورمان سرمايهگذاري كرد و ما هم بيشترين صادرات خود را به اين
كشور ارسال ميكنيم و بر اين اساس ،اجراي توافق ايران و چين در گرو
به نتيجه رسيدن مذاكرات وين نيست.
جاللزاده متذكر ش��د :چين در روزهايي ك��ه امريكاييها به صورت
يكجانبه تحريمهاي سختي را عليه كشورمان اعمال كردند ،نشان داد
توجهي به اين تحريمها ندارد و روزبهروز همكاريهاي خود را با ايران
افزايش داد .بر اين اساس ،ايران هم به دنبال تقويت روابط خود با چين
در قالب همكاريهاي دوجانبه است .وي تصريح كرد :نكته قابل ذكر
ديگر آن است كه بخشهاي زيادي از توافق راهبردي ايران و چين به
تبادالت ارزي و مالي نياز ندارد و از همين ح��اال قابليت اجرايي دارد.
اميدواريم به زودي شاهد تأثيرات مثبت اجراي توافق ايران و چين در
بهبود وضعيت كشور به ويژه از نظر اقتصادي باشيم.
........................................................................................................................

فرمانده نيروي دريايي سپاه:

غيرت ديني ،هويت ملت قهرمان ايران است

شهدامايه افتخار ايران اسالميشدهاند،ما به عنوانجاماندگانقافله
شهدا بايد در مسير امام و شهدا قدم برداريم و به قول «حاج قاسم»
عزيز كه ميگفت« :تا شهيد نباشي ،شهيد نميشوي» ،بايد شهيد
باشيتاشهيدشوي،يعنيازتكتكما كهسربازاينانقالبهستيم،
انتظار است مثل شهدا خوب عمل كنيم تا به مقام آنان نائل شويم.

به گزارش سپاهنيوز ،سردار عليرضا تنگس��يري ،فرمانده نيروي دريايي
سپاه در چهاردهمين جش��نواره حضرت علياكبر(ع)(جوان سرباز) كه
با حضور جمعي از سربازان نمونه و فرماندهان و مسئوالن نيروي دريايي
سپاه پاسداران در تنگه هرمز ،بر عرش��ه ناو اقيانوسپيماي شهيد سردار
حاج عبداهلل رودكي برگزار شد ،ضمن گراميداشت ياد و خاطره  ۲۴۴شهيد
سرباز۴۱ ،جانباز سرباز و  ۳۶آزاده سرباز سرافراز نيروي دريايي سپاه گفت:
هر ملتي داراي هويت و نشاني است و هويت و شخصيت فرهنگي هر ملت
در جهان ،معرف و نمايانگر تشخص همان ملت است ،آنچه امروز هويت
ملت قهرمان ايران را در جهان معرفي ميكند ،سرچشمه از بصيرت و غيرت
ديني مردم و هدايتهاي عالمانه و حكيمانه رهبر معظم انقالب اسالمي
است كه شهداي واالمقام ما ،ايران اس�لامي را اينگونه عزتمندانه به دنيا
معرفي كردهاند كه امروز دنيا ما را ملتي باصالبت ،مقاوم در برابر استكبار،
داشتن روحيه غيرت ،مردانگي و تسليم نشدن مقابل ظالمان ميشناسند
و هر ايراني در جهان ،س��رافراز و سربلند است و به ش��رافت ايراني خود
افتخار ميكند ،اين جايگاه افتخارآفرين مرهون رشادتها ،ايثارگريها
و ازخودگذشتگيهاي شهداي واالمقام و امام شهدا(ره) است و بايد براي
هميشه قدردان آنان باشيم و يادشان را هميشه زنده بداريم.
سردار تنگس��يري در ادامه گفت :يكي از بزرگترين افتخارات انقالب
شكوهمند اسالمي اين است كه جايگاه ش��رافتمندانه «سربازي» در
نظام مقدس جمهوري اس�لامي چنان ارزشمند و ارتقا يافته است كه
سردار دلها ،سرلش��كر پاسدار سپهبد حاج قاس��م سليماني بهترين
عنوان از عناويني كه عالقه داشت به او بگويند ،عنوان «سربازي» بود
و شما حتماً مشاهده نمودهايد روي قبر مطهرش هم اين عنوان حك
شده است؛ «سرباز قاسم سليماني» .فرمانده نيروي دريايي سپاه گفت:
سربازان و جوانهاي عزيز بايد با تأس��ي از غيرت ديني جوان سرافراز
امام حسين(ع) ،حضرت علياكبر(ع) واليتمدار ،مؤمن ،شجاع ،كارآمد،
مؤثر ،اهل علم و عمل انقالبي باشند.

