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روزنامه فرهيختگان در يادداشتي به ماجراي 
پركش و قوس اص��اح نظ��ام ارز ترجيحي 
پرداخته و نوشته اس��ت: از زمان طرح بحث 
بودجه سال آينده و خصوصاً اصلي ترين محور 
آن يعني حذف ارز ترجيحي از كاالهاي اساس��ي، بحث هاي كارشناسي 
موافق و مخالف زيادي حول اين موضوع شكل گرفته كه هر يك در جاي 
خود و از منظري قابل توج��ه و معقول مي نمايد، ليك��ن آنچه در چنين 
مواردي اهميت اساسي دارد، تجميع همه نظرات در بستري واحد و آنگاه 
برآيندگيري از ديدگاه هاي موافق و مخالف و در نهايت اتخاذ تصميمي 

است كه بيشترين سود و كمترين آسيب را به  همراه داشته باشد. 
نويسنده پس از اشاره به داليل موافقان و مخالفان اين طرح نوشته است: 
مدافعان حذف ارز ترجيحي متفقاً بر اين باورند كه اگر مردم دفعتاً و »صبح 
جمعه« از اين تصميم مطلع نشوند و حاكميت طي يك پروسه زماني اقدام 
به توجيه افكار عمومي كند، مردم نيز قطعاً با اين تصميم همراهي می كنند 
و بنابراين ديگر ش��اهد تكرار حوادثي نظير آب��ان98 نخواهيم بود. نكته 
قابل توجه اما »تقليل گرايي« ساده انگارانه اي است كه در اين استدالل به 
نحو مشهودي خودنمايي مي كند و آن اينكه قائان به اين ديدگاه، رخداد 
وقايعي مشابه آنچه را در آبان98 به وقوع پيوست به »اطاع ديرهنگام« و 
»غافلگيري« ملت نسبت به افزايش ناگهاني بهاي بنزين »فروكاسته« و 
ساده انگارانه مي پندارند اگر اين مورد اصاح شود و افكار عمومي از قبل و 
ضمن يك فرآيند توجيهي در جريان موضوع حذف ارز ترجيحي و موارد 
هم بس��ته با آن از جمله مضرات تداوم آن قرار گيرند و نسبت به آن آماده 

شوند، ديگر دليلي براي تكرار چنان وقايعي وجود نخواهد داشت!
فرهيختگان اضافه كرده است: متأسفانه حضرات به  اندازه كافي به اين 
امر دقت ندارند كه »اقناع و آماده سازي« گرچه مي تواند سهم بسزايي 
در پيش��گيري از نارضايتي و اعتراض افكارعمومي داشته باشد، ليكن 
اين امر تنها »يكي« از علل عدم شكل گيري چنان حوادثي به حساب 
مي آيد، نه »تنها علت«! از اين رو لحاظ كردن گزينه »عدم اطاع رساني 
بموقع به افكار عمومي« به  مثابه »تنها علت« نارضايتي ها  و اعتراض ها - 
يا الاقل مهم ترين عامل آن- يك خطاي راهبردي است كه بي توجهي به 
آن آسيب هاي جدي و بعضاً غيرقابل جبراني را به  همراه خواهد داشت! 
از اين رو اميد است حضرات تصميم س��از و تصميم گير به »ان شاءاهلل« 
»ماشاءاهلل«هاي مرس��وم دل خوش ندارند و با رويكرد واقع بينانه تري 

درخصوص اين موضوع سرنوشت ساز تصميم گيري كنند. 
........................................................................................................................

عملياتاحيادروين
روزنامه آرمان ضمن اب��راز خوش بيني به آينده 
مذاكرات وين نوشته اس��ت: اگر نگاهي جامع به 
مذاكرات احياي برجام در وين داشته باشيم، به 
نظر مي رسد مذاكرات در مسيري درست و روبه پيشرفت حركت مي كند 
و در پس برخي رويكردهاي متناقض ميان اي��ران، 1+4 و اياالت متحده 
نوشتار يك متن واحد آغاز و حتي به پايان رسيده باشد، به نحوي كه الگوي 
رفتاري دولت بايدن و سكوت اجرايي در قبال فشار تحريمي عمًا نشان 
مي دهد كه ايران و 1+5 به يك توافق موقت در قب��ال اقدامات اعامي و 
اجرايي رسيده اند و اين توافق مسير يك توافق گام به گام اجرايي نانوشته 
خواهد بود تا در يك نقطه معين به ش��رايط اعامي رسمي بينجامد. در 
فرجام مي توان تأكيد كرد ك��ه ادراك راهبردي و انتظ��ارات طرف هاي 
برجامي در مذاكرات وين امروز در وضعيت بس��يط قرار دارد و آنچه اين 
رويكردهاي بسيط را در تاقي منافع ملي در كنار هم قرار خواهد داد، نگاه 
متوازن و رويكرد جديد بين المللي گرايي و تعامل هوشمند ايران به منظور 
بهره گيري از سازه هاي قدرت ملي براي كاهش تهديدات در محيط امنيتي، 

تداوم تعامات اقتصادي و نهايتاً حفظ پيگيري منافع ملي است. 
........................................................................................................................

عجلهنكنيد!
روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود ضمن هشدار   
درباره آغاز موج شش��م كرونا در كش��ور به سويه 
جديد اميك��رون، دس��تگاه هاي اجراي��ي و نظام 
آموزشي كشور را نسبت به حضور در دانشگاه ها و مراكز آموزشي برحذر 
داشته و نوشته است: اميكرون، جديدترين سويه كرونا در جهان، مشغول 
تاخت وتاز در كل اروپا و امريكاس��ت؛ آمارهايي كه همه ركوردشكني در 
ميزان ابتا را نشان مي دهد. در كشور ما تا به  حال به لطف تازه بودن روند 
واكسيناسيون در كشور و ميزان ايمني به نسبت باالتر، اميكرون خودش 
را آنچنان  كه بايد و شايد نشان نداده است اما شواهد نشان از شروع موج 
ششم كرونا در كشور دارد. نسبت افزايشي آمار مبتايان به كرونا را در چند 
روز اخير مش��اهده كنيد. حاال مس��ئوالن دولتي تأكيد جدي بر حضور 
صددرصدي دانشجويان و دانش آموزان در فضاهاي آموزشي دارند، طوري  
كه ديروز وزير كشور نيز خواستار بازگش��ايي مدارس و دانشگاه ها شد. 
احمد وحيدي در نشست مش��ترك با وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و 
آموزش وپ��رورش در جهت اجراي دس��تور رئيس جمهوري نس��بت  به 
هماهنگي وزارتخانه ها براي بازگشايي مدارس و دانشگاه ها، گفته كه با 
روند مناسب واكسيناسيون افراد باالي 1۲سال در كشور دليلي براي تداوم 
روند تعطيلي مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد. از آن طرف، جامعه پزشكي 
به  طور واحد روند كامل حضوري را به  ش��دت رد مي كنند، چراكه هيچ 
پروتكل بهداشتي مشخصي براي فضاهاي آموزشي تدوين نشده است. 
حاال بايد پرسيد دليل اين پافشاري به  رغم همه تهديدها و شيوع اميكرون 

كه در جامعه وجود دارد، چيست؟ به صاح است كه عجله نكنيد!
........................................................................................................................

بدهكارانطلبكارنما!
روزنامه كيهان در يادداشتي عملكرد دولت برآمده 
از اصاحات و ب��ازوي رس��انه اي آن را به خاطر 
رفتارهاي غلط هشت سال گذشته مورد نقد قرار 
داده و نوشته است: كساني كه هشت سال قلمي را كه خداوند در كتاب مجيد 
به نامش س��وگند مي خورد به »ماله« تبدي��ل كرده بودند  ت��ا تنبلي ها و 
كسالت ها و روش هاي مبتني بر نشستن و اداره مملكت با ويدئوكنفرانس و 
پرهيز از حضور در ميان مردم و زدن به قلب مشكات جامعه و... را توجيه 
نمايند و بر رفتارهاي غلط و سياست هايي كه خروجي آن گستاخي دشمنان 
در خارج و وقاحت مفت خواران و حرام خ��واران و خرابي وضع اقتصادي و 
تنگناهاي سخت معيشتي مردم در داخل بود، ماله بكشند ، حاال نيز كماكان 
اما با لحني ديگر از آن سياست هاي غلط دفاع مي كنند و بي آنكه شرمنده 
باشند، رفتار و اقدامات مسئوالن انقابي در دولت و مجلس و قوه قضائيه و 
شهرداري و... را زير س��ؤال مي برند و ترجيع بند حرفشان اين است كه »... 
فايده ندارد! شما هم با پي بردن به ظرائف و واقعيات مملكت داري، مجبور 

هستيد كوتاه بياييد و به راه قبلي ها برويد...«.
نويس��نده اضافه كرده اس��ت: اين جماعت و افراد و جريان ه��اي متبوع و 
مطبوعشان كه با تكيه بر واقعيات و پيشينه و برخاف ادعاها و شعارها ، در عمل 
و به وقت مسئوليت اجتماعي، براي مردم و رأي مردم و نظرمردم... ارزشي قائل 
نيستند و به »حافظه تاريخي مردم« هم باور ندارند ، حاال كه با رأي و تشخيص 
همين مردم بعد از سال ها دستشان از مناصب مهم كوتاه شده ، خيرخواه مردم 
شده و خواهان هر چه سريع تر حل مشكات آنها هستند و نقش منتقدان 
دلسوز را بازي مي كنند. به  واقع اينان مي خواهند با عوام فريبي ، دولت مردمي را 
تحت فشار بگذارند تا چنانكه خود همواره رفتار كرده اند، به رأي و اعتماد مردم 
بي اعتنا باشد و برخاف مسئوليتي كه در قبال كشور و انقاب دارند و برخاف 
تعهد و قراري كه با مردم و خانواده شهدا و خون شهدا و امام شهدا بسته اند، 
عمل كند و فرصت خدمت را به سهل انگاري و فرصت جمع آوري غنيمت و 

بستن خود و خانواده و نورچشمي هاي دلبند تبديل  نمايد.

88498443سرويس  سياسي

كارشناس مسائل غرب آسيا: 
امارات در كاخ شيشه اي است

اقتصاد ام�ارات مبتني بر تجارت، گردش�گري 
و نفت اس�ت و به همين دليل آسيب پذير است 
و در كاخ شيش�ه اي نشس�ته اند و وقت�ي ي�ك 
انفجار و حمله ای ص�ورت مي گيرد ت�ا مدت ها 
تج�ارت و گردشگري ش�ان مخت�ل مي ش�ود. 
جعفر قنادباشي، كارش��ناس مسائل غرب آسيا در 
گفت وگو با فارس با اشاره به حمات انصاراهلل يمن 
به مواضع كشور امارات گفت: اين حمات در پاسخ 
به دو امر است كه يكي پاسخ كلي به ادامه جنگ و 
پايان ندادن آن است كه از طرف امارات و عربستان 
دنبال مي ش��ود ولي مورد اصلي اين اس��ت كه در 
دو س��ه هفته اخير امارات و عربستان بمباران هاي 
زيادي در يمن صورت داده اند. وي افزود: اس��تان 
مأرب كه متعلق به يمن است و چند سالي است از 
سوي عربستان اشغال شده، در آستانه آزادسازي 
است و س��عي كردند صعده و بنادر يمن را بزنند و 
صنعا را زدند و در كنار اين سعي كردند در جنوب 
يمن حضور بيشتري داشته باشند و مزدوران خود 
را تقويت كردند و ام��ارات براي مزدورانش��ان در 
يمن تسليحات فرستاد و مجموع اين تحركات كه 
بخشي از تجاوزي بزرگ است، سبب شد انصاراهلل 
و مردم يمن در فكر يك عمليات دفاعي ش��اخص 

كه قدرت دفاعي آنان را نش��ان دهد، باش��ند و به 
دش��من پيام قدرت و توانمندي در دفاع را بدهند. 
قنادباش��ي اظهار داش��ت: عمليات اخير انصاراهلل 
عمليات بزرگي بود، چون موشك هاي يمني بيش 
از هزارو300 تا هزارو500كيلومتر را طي كردند و 
دقيقاً در منطقه صنعتي اصابت كردند. اين عمليات 
مي تواند پيام هاي متعددي داشته باشد كه اولين 
آن بازدارندگي است، چون يك بازدارندگي مؤثر و 
افتخارآميزي را در حالي ايجاد مي كند كه يمني ها 

در تحريم  هستند و دستشان خالي است. 
قنادباش��ي با بيان اينكه اقتصاد امارات و مخصوصاً 
ش��هر دوبي مبتني بر تجارت و گردشگري و نفت 
است و به همين دليل آس��يب پذير است و در كاخ 
شيشه اي نشسته اند و وقتي يك انفجار و حمله ای 
صورت مي گي��رد تا مدت ها تجارت و گردش��گري 
مختل مي شود، چون ريسك تجارت و گردشگري 
باال مي رود، بيان داشت: امارات آنقدر جنايت كرده 
است كه مردم يمن چيزي براي از دست دادن ندارند 
و بازدارندگي بر اين اساس صورت گرفت. وي افزود: 
پيام ديگر اين عمليات مربوط به قدرت هايي است كه 
امارات را به كار مي گيرند؛ اينكه تحريم بازدارندگي 
مردم يمن را تحت الشعاع قرار نمي دهد، در حالي كه 
جامعه بين المللي هيچ كاري براي كمك به اين دفاع 
مشروع نكرده است. پيام ديگر ضعف دشمن است 
تا به  آنها بگويد تسليحاتي كه خريده ايد، شما را در 
محيطي امن قرار نمي دهد، چون هم عربستان و هم 
امارات بهترين دستگاه هاي رديابي، شنود و رهگيري 
و مقابله موش��ك ها را دارند ولي هيچ ك��دام از آنها 
موجب كاهش آسيب پذيري آنها از سويي و كاهش 
قدرتمندي يمني ها از سويي ديگر نشده است و اين 

مي تواند بر سرنوشت جنگ اثرگذار باشد. 

 رزمايش مشترك چين، روسيه و ايران 
چرا اهميت دارد

يك روزنام�ه چيني با مطرح ك�ردن نظرات 
مقامات نظامي چيني و تحليلگران مس�ائل 
نظامي به اهميت برگ�زاري رزمايش دريايي 
مش�ترك چين، روس�يه و اي�ران پرداخت. 
به گزارش ايسنا، روزنامه گلوبال  تايمز چين در 
اين باره نوشت: رسانه ها روز سه شنبه با استناد 
به اطاعيه دفتر اطاع رس��اني ناوگروه دريايي 
اقيانوس آرام)پاسيفيك( روسيه و بدون اعام 
زمان مشخصي، گزارش  دادند ايران، روسيه و 
چين قرار است يك رزمايش دريايي مشترك 

برگزار كنند. 
اين اولين باري نيس��ت كه اين  س��ه كش��ور 
رزمايش هاي مشترك برگزار مي كنند. نيروي 
دريايی چين در سال ۲019، با همكاري ايران 
و روس��يه به منظ��ور تعميق هم��كاري ميان 
نيروهاي دريايی سه كشور، يك رزمايش چهار 
روزه در درياي عمان انجام داد. به گفته مقامات 
نظامي چيني، رزمايش��ي كه قرار است برگزار 
ش��ود، دربردارنده حس��ن  نيت چين و نشانگر 
ت��وان آن براي حف��ظ صلح جهان��ي و امنيت 

دريانوردي است. 
س��ونگ ژونگپينگ، يك تحليلگر سياس��ي-

 نظامي چيني در گفت وگو ب��ا گلوبال تايمز در 
اين باره بيان كرد: اين سه كشور بايد همكاري 
در زمينه هاي نوين امنيتي را باال ببرند، به ويژه 
در حوزه امنيت دريانوردي، چون در حال حاضر، 
برخي كشورها در دريا مزاحمت ايجاد مي كنند 

كه نقض آشكار قوانين بين المللي است. 
ب��راي اي��ران، روس��يه و چين تأمي��ن امنيت 
كش��تيراني بين الملل��ي حائز اهميت اس��ت. 
بيش��تر تجارت بين المللي روس��يه با كش��تي 
انجام مي ش��ود. ايران هم براي صادرات نفتش 
به كشتيراني متكي  است. واردات نفت و گاز و 
تجارت خارجي چين هم به همين شكل است. 
به گفته او، تأمين امنيت كشتيراني حفاظت از 
امنيت اقتصادي اين سه كشور است و بنابراين، 
اينكه شاهد باشيم ايران، روسيه و چين از طريق 
نيروهاي دريايي شان با يكديگر همكاري كنند، 
به ويژه در زمينه اقدامات مشترك ش��ان عليه 
هژمون��ي منطق��ه اي و دزدان درياي��ي، امري 

عادي است. 
وقتي خب��ر رزماي��ش دريايي مش��ترك اين 
سه كشور در س��ال ۲019 اعام ش��د، برخي 
رس��انه هاي امريكايي گفتند اي��ن رزمايش از 
سوي »س��ه مورد از بزرگ ترين رقباي امريكا« 

انجام مي شود. 
همكاري ميان ايران، روس��يه و چين بر مبناي 
منافع دوجانبه و روابط برد- برد است تا تشكيل 
يك اتحاد و مش��اركت در تقابل. به طور مثال، 
كارشناسان مي گويند ايران مي تواند ميزان زياد 
نفت مورد نياز چين را تأمين كند و اميدوار است 
بتواند توان اقتصادي اش را ب��ا صادرات انرژي 

افزايش دهد.

   خبر

دبير شوراي نگهبان: 
امام)ره(اسالمسياسي

ومردمساالريدينيرااحياكرد
غربي ها و پيروان آنان در ايران، زمان 
طاغوت سال ها تالش كرده بودند دين 
را از عرص�ه اجتماع�ي ح�ذف كنند، 
امام)ره( اين توطئه را برهم زد و اسالم 
سياسي و مردم س�االري را احيا كرد. 
به گزارش مهر، آيت اهلل احمد جنتي، دبير 
شوراي نگهبان، ديروز با ابراز تأسف از اينكه 
الگوي اميرالمؤمنين  علي)ع( براي مردان و حضرت صديقه زهرا)س( براي 
زنان عالم همچنان به درستي تبيين نشده است، خاطرنشان كرد: بايد همه 
تاش كنيم الگوي اين دو چهره ممتاز تاريخ و بشريت در سراسر عالم فراگير 
شود. آيت اهلل جنتي در ادامه به تبيين شخصيت امام خميني)ره( اشاره كرد 
و گفت: ايشان گرچه بيش از 30 سال اس��ت از ميان ما رفته اند اما افكار و 
انديشه هايشان همان طور كه در صحيفه امام هم آمده، زنده است و همواره 
براي همگان قابل استفاده خواهد بود. همه از جمله وزراي آموزش و پرورش 
و علوم بايد براي شناخت بيشتر راه و رسم امام خميني)ره( به نسل جديد به 
ويژه دانش آموزان و دانشجويان تاش مضاعفي كنند، ضمن آنكه حوزه هاي 
علميه و روحانيون نيز بايد حافظ آثار امام)ره( باشند. دبير شوراي نگهبان در 
پايان در كنار برشمردن صفات ممتاز شخصيتي امام)ره(، آشتي دادن دين و 
سياست در عصر جديد را از جمله اقدامات بسيار مهم ايشان دانست و گفت: 
غربي ها و پيروان آنان در ايران، زمان طاغوت سال ها تاش كرده بودند دين 
را از عرصه اجتماعي و سياسي حذف كنند كه امام)ره( بزرگوار اين توطئه را 
برهم زد و اسام سياسي و مردم ساالري ديني را احيا كرد، از اين رو همه بايد 

در نشر افكار و انديشه هاي ايشان به وظايف خود عمل كنيم. 
........................................................................................................................

سفير ايران در چين:
روابطايرانوچينعليههيچطرفثالثينيست
روابط اي�ران و چي�ن عليه هيچ ط�رف ثالثي نيس�ت و همچنين 
مي توان�د ب�ه دس�تاوردهاي س�ازنده در منطق�ه منج�ر ش�ود. 
به گزارش مهر، محمد كشاورززاده، سفير جمهوري اسامي ايران در 
پكن با اشاره به سفر وزير امور خارجه كش��ورمان به چين گفت: سفر 
حسين اميرعبداللهيان به چين گام ديگري در راستاي تقويت روابط 
دوجانبه است. سفير ايران در چين تصريح كرد: با توجه به نقش مثبت 
چين در غرب آسيا و منطقه خليج فارس، روابط ايران و چين عليه هيچ 
طرف ثالثي نيس��ت و همچنين مي تواند به دس��تاوردهاي سازنده در 

منطقه منجر شود. 
........................................................................................................................

كارشناس مسائل بين الملل:
متنوعسازیاقتصاد

بخشیازسياستخارجیايراناست
ايران به دنبال منافع خود است و سعي 
دارد روابط سياست خارجي و اقتصاد 

خود را متنوع كند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نصرت اهلل 
تاجيك، كارشناس مسائل بين الملل با اشاره 
به گزارش مجله فارين پاليسي كه افزايش 
همكاري هاي ايران و چي��ن را تهديد عليه 
امنيت امريكا، رژيم صهيونيستي و كشور هاي عرب خليج فارس خوانده بود، 
گفت: اين اظهارات جهت دهي هاي امريكا به همكاري ايران و چين است و 

تلقي فارين پاليسي از اين روابط درست نيست. 
وي ادامه داد: جمهوري اسامي ايران به دنبال منافع خود است و سعي 
دارد روابط سياست خارجي و اقتصاد خود را متنوع كند. امريكا با تحت 
فشار گذاش��تن و اعمال تحريم ها عليه ايران و مشكاتي كه به وجود 
آمده است، نبايد انتظار داشته باشد جمهوري اسامي ايران دست روي 
دست بگذارد، البته ايران نيز بايد در تعامات خارجي خود هوشمندي 
به خرج دهد و همچنان به دنبال متنوع سازي سياست خارجي و اقتصاد 
خود باشد. نش��ريه امريكايي فارين پاليس��ي در تحليلي سفر حسين 
اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه جمهوري اسامي ايران به چين را در 
راستاي تعميق شراكت جامع راهبردي كه سال گذشته ميان دو كشور 
امضا شد، دانسته و نوشت: »افزايش همكاري هاي امنيتي ميان ايران 
و چين، تهديدي جدي عليه منافع كليدي امنيتي امريكا، اس��رائيل و 
كشور هاي عربي خليج فارس است.« اين نشريه امريكايي نوشته است: 
ايران در اين قرارداد از محل سرمايه گذاري هاي چين در زمينه انرژي و 
مسائل زيرساختي به ميليارد ها دالر ثروت دست پيدا خواهد كرد كه در 
اين صورت اثربخشي تحريم هاي امريكا را در هم خواهد شكست. چين 
نيز در مقابل با تقويت روابط با ايران، جايگاهش در خاورميانه را قوي تر 

و امريكا را تضعيف خواهد كرد. 
........................................................................................................................

نماينده مجلس:
عوامل»كرسنت«

بهدنبالتغييردرمرزهايآبيبودند
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور 
با بيان اينكه ابعاد فساد قرارداد كرسنت 
محدود به فساد اقتصادي نمي شود، تأكيد 
كرد: در اين قرارداد ب�ه بهانه يك معاهده 
نفتي و گازي، به دنبال جابه جايي مرزهاي 
آب�ي و ح�دود جزاير س�ه گانه  م�ا بودند. 
ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف آباد در 
مجلس شوراي اسامي در گفت وگو با فارس با اشاره به نامه  اخير ۲4 نفر از 
نمايندگان به رئيس قوه قضائيه در خصوص پرونده قرارداد گازي »كرسنت« 
و خطر محكوميت سنگين ايران در اين پرونده اظهار داشت: ما در اين پرونده 
يك محكوميت سنگين از سوي ديوان داوري بين المللي داريم كه نتيجه 
اقدامات صورت گرفته از سوي بيژن زنگنه و تيم وي در زمان عقد قرارداد و 

بعد از آن بوده است و خطر محكوميت هاي بعدي نيز وجود دارد. 
وي افزود: جاي تعجب اس��ت كه وقتي متهمان خارجي اين پرونده در 
دادگاه هاي اروپايي به دليل فساد محكوم شده اند، چرا قوه قضائيه ما در 
رسيدگي به اين پرونده اينقدر تعلل كرده و همچنان تعلل مي كند؟! در 
قرارداد گازي كرسنت فقط مفاسد مالي وجود ندارد و حتي ردپاي مفاسد 
سياسي و امنيتي نيز ديده مي شود، با اين توضيح كه در اين قرارداد به بهانه 
يك معاهده نفتي و گازي، به دنبال جابه جايي مرزهاي آبي و حدود جزاير 
سه گانه  ما بودند كه هر چند جلوي آن گرفته شد، اما بايد به پرونده افراد 
دخيل در اين توطئه سياسي و امنيتي نيز رسيدگي شود. ابوترابي گفت: 
قوه قضائيه تا اين لحظه، نه به نامه نمايندگان جواب داده و نه توضيح داده 
كه پرونده به كجا رسيده و نه علت تأخيرهاي صورت گرفته در رسيدگي به 
پرونده را اعام كرده است. ما در گام اول محكوم شده ايم و پرونده خسارت 
عدم النفع آن هم عليه ما باز است و اگر دير بجنبيم و قوه قضائيه ما اقدامی 

قاطع نكند، محكوميت هاي بعدي نيز در راه است. 
نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه زنگنه در دوره 
وزارت مجدد خود در دولت روحاني برخي متهمان محكوم شده كرسنت 
را مجدداً بر س��ر كار آورد، تصريح كرد: قوه قضائيه بايد هر چه س��ريع تر با 
رسيدگي به پرونده متهمان فساد در قرارداد كرسنت، جلوي خسارت بيشتر 

به منافع ملي را بگيرد و به افكار عمومي هم اطاع رساني كند.

»موضوع ش�رق يا غرب نيست، هر كشوري 
دس�ت دوس�تي دراز كن�د، پاس�خ مثب�ت 
مي دهي�م و هر كش�وري هم بخواه�د به ما 
دس�ت خصومت بدهد، قطعًا دستش را قطع 
مي كنيم«، اي�ن جمالت اس�ماعيل كوثري، 
نماينده مردم تهران، خالصه سياست خارجي 
جمهوري اسالمي ايران است كه البته حرف 
جديدي نيس�ت و بارها تكرار و در عمل هم 
پياده شده است. شهريور س�ال جاري و در 
اولين ديدار هيئت دولت س�يزدهم با رهبر 
معظم انقالب هم حض�رت آيت اهلل خامنه اي 
تأكيد كردند كه »نوع رابطه  ما با دولت ها هم 
به نوع رابطه  آنها با ما بس�تگي دارد«، با اين 
حال، جرياني در ايران هم�واره عليه روابط 
عادي اي�ران با ش�رق موضع گرفته اس�ت. 
روز گذش��ته و همزم��ان ب��ا پ��رواز هواپيماي 
س��يدابراهيم رئيس��ي، رئيس جمهور ايران از 
تهران به مقصد مسكو، روزنامه هاي اصاح طلب 
آخرين تاش هاي قبل از س��فر مهم رئيس��ي 
را براي تخريب وجهه  اين س��فر تيت��ر كردند. 
روزنامه آرمان ملي در تيتر اصلي خود نوشت كه 
»گره توافق در مذاكره با امريكا باز مي شود، نه 
چين و روسيه« و روزنامه شرق هم تاش كرد 
در گفت وگوي��ي جهت دار و تيت��ري جهت دار، 
همين موضع را پيش ببرد: »استراتژيست هاي 
امريكايي نگران هس��تند«، با اين حال، سؤال 
جهت دار ش��رق ك��ه گفته »به م��وازات تاش 
مقامات كشور در برقراري رابطه خوب با روسيه، 
در بين مردم بدبيني ش��ديدي به روسيه وجود 
دارد...«، نتوانس��ته سمت و س��وي واقع بينانه 
پاسخ هاي كيهان برزگر، استاد روابط بين الملل را 
در گفت وگو با شرق منحرف كند. او معتقد است: 
»نگاه روس ها به ايران توأم با احترام و بها دادن 
به شأن تاريخي به يك دولت باسابقه و قوي ملي 
است، پس ما هيچ وقت نبايد نگران غلتيدن در 
اردوگاه مسكو باش��يم، بهتر اس��ت از اين نگاه 

تدافعي خارج و قدرت و ظرفيت هاي گسترش 
روابط با روس��يه را در راس��تاي تأمي��ن منافع 
ملي خود مديريت كنيم. يك قدرت منطقه اي 
مانند ايران براي افزايش عيار قدرت منطقه اي، 
بايد جايگاه خ��ود در صحنه معادالت جهاني را 
قوي تر و با اعتمادبه نفس باالتری تعريف كند«، 
با اين حال، روزنامه ش��رق در يادداش��ت خود 
هم از اين بدبيني گفته اس��ت: »آنچه مي ماند 
حساسيت مردم ما نسبت به روسيه است. اگر با 
اين حساسيت مردم درست برخورد نشود، افكار 
عمومي مي تواند به مانعي بزرگ در برابر توسعه 

روابط با روسيه تبديل شود.«
    اصالح طلبان بدبيني مي آفرينند

نمي توان انكار كرد كه بخش��ي از افكار عمومي 
نسبت به روسيه و چين بدبين شده اند كه بيشتر 
ناش��ی از فضاسازی های كاذب اس��ت، البته نه 
در حدي كه رس��انه هاي اصاح طلب پررنگش 
مي كنن��د. اصاح طلبان اين بدبين��ي اقليت را 
به س��وابق تاريخي روس��يه ربط مي دهند، اما 
اگر واقعاً دليلش اين سوابق تاريخي است، چرا 
همان طيف نسبت به روابط با چين هم بدبين 
شده اند؟ چين كه سوابق تاريخي منفي در تعامل 
با ايران ندارد. بدبيني بخشي از افكار عمومي به 
روابط با ش��رق را بايد در فضاس��ازي هاي خود 
اصاح طلبان جس��ت وجو ك��رد. اصاح طلبان 
به س��ه دليل افكارعمومي را در م��ورد رابطه با 
شرق تخريب مي كنند: اول آنكه نگران دلخوري 
غرب هس��تند. دوم آنكه چون خود مورد اتهام 
دلبستگي به غرب هس��تند، تاش مي كنند به 
ديگران تهمت سرسپردگي به شرق بزنند. سوم 
آنكه نمي خواهند توس��عه روابط خارجي و در 
نتيجه بهبود وضعيت داخلي در كارنامه رقيب 

سياسي شان باشد. 
اما بخش��ي از اف��كار عمومي كه تح��ت تأثير 
فضاس��ازي هاي دروغي��ن و سياس��ت زده 
اصاح طلبان قرار نگرفته اند، از قضا از توس��عه 

روابط با چين و روسيه استقبال مي كنند، چون 
اعتقاد دارند باعث گش��ايش هاي اقتصادي در 

ايران و افزايش قدرت كشور خواهد شد. 
    تفكر دولت سابق صرف ارتباط با غرب 

بود
اسماعيل كوثري، نماينده تهران در مجلس درباره 
رويكرد تعامل با همس��ايگان و ن��گاه راهبردي 
دولت در مسئله سياس��ت خارجي در گفت وگو 
با آنا مي گويد: »موضوع ش��رق يا غرب نيست، 
هر كشوري دست دوستي دراز كند، قطعاً به اين 
دوستي پاسخ مثبت مي دهيم و هر كشوري هم 
بخواهد به ما دست خصومت بدهد، قطعاً دستش 
را قطع مي كنيم، متأسفانه در گذشته تفكر دولت 
سابق و تا حدودي مجلس دهم صرف ارتباط با 
غرب بود، اما ديديم كه آنها به جز نامردي و زير 

ميز توافق زدن، اقدام ديگري نكردند.«
او همچنين با بيان اينكه دوقطبي غرب و شرق 
كه بر آن مبنا ش��وروي و امريكا جه��ان را بين 
خود تقس��يم كرده بودند، ديگر وجود ندارد، به 
سفر رئيس جمهور به روسيه اشاره و تأكيد كرد: 
»هر كشوري كه با ما همراهي كند با آن كشور 
همراهي خواهيم كرد.« آنچه كوثري مي گويد از 
مباني سياست خارجي ايران است كه در كام 

رهبري هم آمده است. 
كوثري اضافه مي كند: »تبادالت مان دو طرفه و 
بر مبناي انصاف صورت مي گيرد، به طور مثال 
مي توان به توافق ۲5ساله با چين اشاره كرد كه 
مدت زيادي معطل مان��ده بود و به لطف خدا از 
چند روز پيش اجرايي شد، نوع تعامل با روسيه 
هم بايد اينگونه باشد كه بر اساس رويكرد دولت 
سيزدهم كشورهاي همسايه و دوست در اولويت 

قرار دارند.«
او به اين نكته هم اشاره مي كند كه: »با امريكا و 
اروپا هم اگر سر عقل بيايند و خودخواهي نكنند، 
ارتباط برقرار مي شود، به شرطي كه خيال نكنند 
هنوز در برهه بعد از جنگ جهاني دوم قرار داريم 

كه بخواهند از راه زورگويي، قلدري، زياده خواهي 
و تسلط بر كشورها اعمال اراده كنند، آن دوران 
تمام شده است و سياستمداران غربي بايد سر 
عقل بيايند و تا زماني كه اين مسئله را متوجه 
نشوند، قطعاً و يقيناً بدانند ما با كشورهاي ديگر 
همكاري می كني��م و ق��رارداد مي بنديم و آنها 

بنشينند و نگاه كنند.«
    رسانه هاي جهان چه مي گويند؟

خبرگزاري »سي جي تي اِن« چين در گزارشي 
ضمن پرداختن به نخستين سفر سيدابراهيم 
رئيس��ي به عنوان رئيس جمهور كشورمان به 
روسيه، انجام اين سفر را مخصوصاً در شرايطي 
كه وضعيت مذاكرات هس��ته اي وين به مرحله 
حساسي رسيده، حامل پيام هاي قابل توجهي 
ارزيابي كرده و به طور خاص س��يگنال اصلي 
سفر سيدابراهيم رئيسي به روسيه را معطوف 
به مذاك��رات وين ارزياب��ي كرده اس��ت. اين 
خبرگزاري، توس��عه همكاري ه��اي راهبردي 
ميان تهران و مس��كو را نيز به وي��ژه در عرصه 
بين المللي و در جبهه رقباي امريكا مهم ارزيابي 

كرده است. 
خبرگ��زاري »تي آرتي وورل��د« تركي��ه نيز در 
گزارش��ي با عن��وان »آيا رئيس��ي در س��فر به 
روسيه مي تواند س��اح هاي پيشرفته روسي را 
خريداري كند؟« عمًا جنبه جديدي از س��فر 
رئيس جمه��ور كش��ورمان به مس��كو را مورد 
بررسي قرار داده و  نوشته است: »انتظار مي رود 
در سفر رئيسي به روس��يه يك توافق ۲0ساله 
جهت همكاري هاي نظامي و امنيتي ميان دو 
طرف به ارزش 10ميليارد دالر به امضا برسد؛ 
توافق��ي كه مي توان��د بحث خريد ماه��واره از 
روسيه را نيز پوشش دهد. از سويي، تهران سعي 
دارد دس��ت كم ۲4 فروند جنگنده س��وخو35 
روس��ي را نيز از روس ها خري��داري كند، البته 
ايران در بحث تعمير و نوس��ازي جنگنده هاي 
»ميگ- ۲9« و »ميگ- ۲5« و »س��وخو- ۲4 
ام كي« كه در نيروي هوايي جمهوري اسامي 
در حال خدمت هس��تند نيز ب��ه دنبال رايزني 
با مقام هاي نظامي روس��يه است. در اين ميان 
گمانه زني هاي��ي نيز مبني بر خري��د احتمالي 
س��امانه پدافندي پيش��رفته اس400 از سوي 
ايران از روس��يه مطرح شده اس��ت؛ مسئله اي 
كه در نوع خ��ود مي تواند ت��وان دفاعي و البته 
تهاجم��ي اي��ران در منطق��ه خاورميان��ه را تا 

زيادي تقويت كند.«  حد 
پايگاه خبري صهيونيستي »تايمز آو اسرائيل« 
ني��ز در گزارش��ي ضم��ن پرداختن به س��فر 
رئيس جمهور كش��ورمان به روس��يه، به طور 
خاص به اين نكته اش��اره كرده است كه تهران 
و مس��كو در طي��ف گس��ترده اي از حوزه هاي 
سياسي، اقتصادي و نظامي با يكديگر همكاري 
دارند و در عين حال، منافع مش��تركي نيز در 
افغانس��تان و همچنين كش��وري نظير سوريه 
دارند، از اي��ن رو اين دي��دار مي تواند براي هر 
دو طرف مخصوص��اً در بحبوحه مذاكرات وين 
كه با هدف احياي توافق برجام انجام مي شود، 
از اهميت زيادي برخوردار باشد. به طور كلي، 
تايمز آو اسرائيل، سفر رئيس جمهور كشورمان 
به روسيه را در س��طح همكاري هاي راهبردي 
و البته ب��ه مثابه مس��ئله اي نگران كننده براي 

اسرائيل ارزيابي كرده است.

غرببپذيرددورانجنگجهانيگذشتهاست
واكنش ها به سفر رئيسي به روسيه چگونه است؟

   گزارش


