حمیدرضا شاه نظری

غلبه حاشیه بر متن
و هزار ضربه چاقو به اذهان

سفر اخیر آقای رئیسی به روسیه با حاشیهسازیهای زیادی همراه بود،
ت تأثیر حواشی ساخته
به گونهای که اصل سفر ،اهداف و نتایج آن ،تح 
شده و برجسته شده قرار گرفت.
چندی پیش نیز انتشار تصویر دختر حاج قاسمسلیمانی در حالیکه یک
گوشی برند غربی در دستش بود باعث حاشیهسازی گسترده شده و تالش
شد اصل موضوع سالگرد شهادت سردار دلها و مکتب شهید سلیمانی
کمرنگشود.بهاینتالشهابرایغلبهحاشیهبرمتنمیتوانمواردمتعدد
دیگری نیز افزود که طی ماههای اخیر پررنگتر شده است و البته این غلبه
حاشیه بر متن هم اتفاقی نیست و باید آن را در چارچوب جنگ شناختی و
ذیل جنگ ترکیبی( )Hybrid warfareهمهجانبه دشمنان علیه ایران
و استراتژیهای مختلف منبعث از آن دید.
چند ماه پیش ،نخستوزیر رژیم صهیونیس��تی از استراتژی جدید این
رژیم علیه جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان «مرگ با هزار ضربه چاقو»
رونمایی کرد .خالصه این استراتژی را میتوان «ایجاد بحرانها و تنشهای
کوچک اما پرتعداد در حوزههای مختلف امنیتی ،سیاسی و اقتصادی به
جای یک جنگ بزرگ و رو در رو» تعریف کرد .نکته مهمی که باید به آن
توجه کرد ،این است که این استراتژی عرصههای مختلف را شامل میشود
و اعالم آن نه ابتدای اتخاذ آن ،بلکه بعد از ایجاد زیرساختها و مقدمات آن
و حتی عملیاتی شدن بخشی از آن انجام شده است.
دقت در رویدادهای چند ماه اخیر در ایران نشان میدهد که یکی از مهمترین
میادین پیادهسازی این استراتژی ،حوزه اذهان ،افکار و عواطف است .تصویر
یک گوشی در دست یکی از نزدیکان شهید سلیمانی که میتوان آن را یک امر
متشابه و فرعی دانست به یک باره در شبکههای اجتماعی چنان برجسته و
پررنگ میشود که مکتب این شهید بزرگ و راه و آرمان او و هزاران شهید این
مکتب که جانشان را برای خنثیسازی و ناکام گذاشتن طرحهای دشمنان
علیه اسالم و ایران تقدیم کردند به عنوان یک امر محکم ،اصلی ،صریح و متقن
مورد خدش��ه و تردید قرار گرفته و به حاش��یه رود .یا به عنوان نمونه دیگر،
تالشهای ارزنده دولت جدید برای ایجاد موازنه در روابط با کشورها و تأمین
منافع ملی و اختصاص جلسه چند ساعته و بدون محدودیت رئیسجمهور
روسیه با آقای رئیسی و دستاوردهای این دیدار باید با برجستهسازی حواشی و
برخی دروغها به حاشیه رود چرا که باید در اذهان این انگاره کام ً
ال تثبیت شود
که تنها راه پیش روی کشور ،تسلیم در برابر امریکا و غرب است و از همکاری با
سایر کشورها و قدرتها نتیجهای حاصل نخواهد شد!
طی چند سال اخیر و با گسترش شبکههای اجتماعی ،هزینه سرسامآور و
کالنی به وسیله دشمنان انقالب و ایران برای به خط کردن حجم گستردهای
از نیروهای رزمی از جنس کاربران فضای مجازی با هدف مورد آماج قرار دادن
اذهان و احساسات مخاطبان ایرانی اختصاص داده شده است .این حرکت
شبکهای که سالهاست با تکنیک رخنه مویرگی در اذهان تکتک ایرانیها
فعال است ،در سطح تاکتیکی نیز بنابر استراتژی «هزار ضربه چاقو» ،هر از
چندی با تمرکز روی موضوعات مختلف اجتماعی ،فرهنگی و به خصوص
سیاس��ی و حتی روی موضوعاتی که نقطه قوت عملکرد نظام محس��وب
میشوند ،به حاشیهسازی گسترده پرداخته و تالش میشود که یا اصل روایت
مبتنی بر حقیقت موضوع خدشهدار یا فراموش شود و یا یک روایت وارونه از
موضوع در اذهان مخاطب تثبیت گردد .البته این مکانیزم تهاجمی دشمن را
باید در چارچوب جنگ شناختی بزرگی دید که سالهاست علیه ملت ایران
در جریان است؛ جنگی که این روزها شدت گرفته و در آن ،افکار عمومی مردم
و الیههای مختلف اجتماعی ،آماج هزاران تیر ،خمپاره و موشک از جنس
خبر ،تحلیل و اندیشه قرار دارند .میتوان گفت که در این جنگ ،استراتژی
«هزار ضربه چاقو» به جدیترین شکل خود در جریان است و هدف آن این
است که با ضربات مکرر به دستگاه شناختی ملت ایران ،عملکرد درست این
دستگاه را خدشهدار کرده و ملت ایران را از چارچوب «ملت امام حسین» که
حاجقاسم به خوبی آن را روایت کرده دور و جدا کرد و به یک «ملت بیگانه از
امام حسین» و «وابسته و محتاج امریکا» تبدیل کند.
«حاشیهسازی» و «غلبه حاشیه بر متن» با هدف «روایت واژگونه و کاذب
از حقایق» که به مرور به استحاله قوه شناختی مردم میانجامد ،عرصه یک
جنگ بسیار سهمگین و جدی است که بسیار کشندهتر از جنگ فیزیکی
و سخت اس��ت .راه مقابله در این عرصه نیز تالش برای پیدا کردن نقش
و جایگاه درست به وسیله تکتک افرادی اس��ت که در عرصه رسانهای و
مجازی حضور دارند و دلشان برای پیشبرد انقالب اسالمی و عظمت و تعالی
ملتایرانمیتپد.نقشیکهاگربنابرتوصیهرهبرمعظمانقالبدرچارچوب
«جهاد تبیین» و با هدف تسری «روایت حقیقی» از حوادث همراه باشد،
سبب میشود که از بازی کردن در زمین حاشیهسازیها و تثبیت روایت
غلط دشمن از حوادث و تحوالت پرهیز کرده و تمام تالشها برای گسترش
«روایت حقیقی» از مسائل کشور و انقالب جهتدهی شود.

ماجرای مذاکره مستقیم

ادامه از صفحه یک
 .5برخی نیروهای انقالبی با توجه به روحیه و منش استکبارستیزی ارزشمند
خود و با تلقی خدشه وارد ش��دن به مواضع اصولی جمهوری اسالمی ،از این
همیت قابلقدردانی و
موضع وزیر امور خارجه انتقاد کردند که این حساسیت و ّ
شایان ستایش است .از سویی برخی غربگرایان شیفته امریکا نیز با ذوقزدگی
این تصمیم را نشانه عدول نیروهای انقالبی از گفتمان استکبارستیزی دانستند
که،همانگونهکه توضیحداده شد ،این تلقیوبرداشتکام ً
ال غلط است.در اینجا
باید به تفاوت بین مذاکره مستقیم بهعنوان یک راهبرد کالن و بدون محدودیت
بامذاکرهمستقیمتاکتیکیمحدوددرمراحلپایانییکتوافقدقتکرد.روشن
است که بین مذاکره مستقیم بهعنوان یک راهبرد کالن با دولتی که تاکنون از
هیچ دشمنی با ملت ایران فروگذار نکرده و آسیبهایی که از ناحیه این تلقی
به عزت و اعتبار ملی زده میشود و نیز طمعی که برای فزونطلبی دشمن در
حوزههایامنیتی-دفاعیایجادمیکندبامذاکرهمستقیمبهعنوانیکتاکتیک
مقطعی،محدودوازموضعباالتفاوتماهویوجوددارد.گفتوگویتلفنیازسر
ذوق ،شیفتگی و کدخداباوری با اوباما در ماه اول ریاست جمهوری و نیز قدم زدن
سرخوشانه با «جانکری» در خیابانهای ژنو آن هم بدون هیچ آوردهای (آنهم
شش ماه قبل از توافق نهایی) با مذاکره محدود ،از موضع عزت و در مرحله پایانی
یک توافق و پس از اخذ امتیازات الزم و منطقی تفاوت جدی وجود دارد .میان
غربگرای کدخداباور که به بهانه تسلیت ،دشمن خود را در آغوش میکشد
و کسی که به دشمن اعتماد ندارد و در یک مسئله مشخص و تعریفشده و در
زمانمقتضیبرایتأمینحداکثریمنافعملیگفتوگومیکند،فاصلهاززمین
تا آسمان است .روشی که در دولت یازدهم برای مذاکرات دنبال شد به دلیل
باورهای غلطی که بر بنیان اندیشه برخی از افراد دخیل حاکم بود نتیجهای جز
برجامی اینچنین و نقضشده از آن انتظار نبود.
 .6اگر فرضاً مذاکره مستقیم محدودی هم بهضرورت و در زمان منطقی خود
صورت پذیرد ،بهمعنای پایان خصومت با س��لطهگران نیست .همانگونه
که حت��ی گفتوگوی بدون اج��ازه تلفنی و یا ق��دم زدن در ژنو از س��وی
دولتمردان سابق ،بزرگمردانی چون شهید سلیمانی را از ایستادن در برابر
زیادهخواهیهای کاخسفید باز نداشت ،احیای توافق نیز خونخواهان حاج
قاسم را از عمل به وظیفه انقالبی خود باز نخواهد داشت .چه توافق به نتیجه
برسد و چه نرسد ،آرمانهای امام و انقالب تعیینکننده اصلی حرکت ماست.
منطق انقالبی و عقالنی در سیاس��ت بینالملل ایجاب میکند که بدانیم
مسئله ما با رژیم ایاالتمتحده امریکا ،چالشی بنیادین و گفتمانی است که با
یک توافق سیاسی در یک موضوع پایان نمیپذیرد .گاه برای کند شدن حربه
دشمن باید به توافقی روی آورد اما بر اصول و آرمانهای خود ایستاد و همین
توافق را زمینهای برای تضعیف و شکستن دشمن نمود و گاه عدم توافق ،دلها
را بیدار میکند و نسبت به خوی استکباری دشمن آگاه میسازد.
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رئیس قوه قضائیه در خراسان رضوی:

هرکاری با مشارکت مردم انجام دادیم
موفقتر بودیم
رئیس قوه قضائیه
قضایی
در پنجمین سفر
استانیدورهتحول وتعالیروزپنجشنبهدرسفری
دو روزه به خراس�ان رضوی رفت و ضمن دیدار با
اقشار مختلف مردم استان خراس�ان رضوی ،در
شورای قضایی استان ،جلسه فعاالن اقتصادی و
همچنی�ن ش�ورای اداری اس�تان ش�رکت کرد.

به گزارش اداره کل رواب��ط عمومی قوه قضائیه،
حجتاالسالم محسنی اژهای در نخستین برنامه
سفر خود ،طی سخنانی در جمع فعاالن اقتصادی
و کارآفرینان این اس��تان ،با بیان اینکه امروز در
شرایط جنگ اقتصادی تحمیل ش��ده از جانب
دشمنان ،فعالیت اقتصادی سالم و مولد به منزله
جهاد و کمک به ارزشها و پیشگیری از آسیبها
و ناهنجاریها محسوب میشود ،گفت« :فراهم
کردن بس��تر برای س��رمایهگذاری پایدار یکی
از اولویتهای اصلی اس��ت و همه دستگاههای
اجرای��ی ،قضای��ی ،ش��بهقضایی و نظارتی باید
در راس��تای ایجاد بس��تر و امنی��ت اقتصادی و
سرمایهگذاری پایدار گام بردارند».
رئیس دستگاه قضا گفت« :حل و فصل مسائل
اقتصادی کش��ور بدون مشارکت مردم و بخش
خصوصی یا غیرممکن و یا پرهزینه است؛ تجربه
نش��ان داده هر کاری را با مشارکت مردم انجام
دادیم هم موفقتر بودهایم و هم آن کار با هزینه
کمتری پیش رفته است و این مهم در مباحث
اقتصادی نیز برجستهتر اس��ت .بدون تردید به
صرف منابع دولتی نمیتوانیم اقتصاد را سامان
دهیم و باید با س��ازوکارهای مشخصی زمینه
گسترش عمل فعاالن بخش مردمی خصوصی
را فراهم آوریم» .
محس��نی اژهای همچنی��ن در دیدار با اقش��ار
مختلف مردم استان خراس��ان رضوی با اشاره
به مش��کالتی که از ناحیه طوالن��ی بودن روند
رسیدگی به برخی از پروندههای قضایی ایجاد
میش��ود ،گفت« :کاهش فرایند رس��یدگی به
پروندههای قضایی و رفع اطاله دادرسیها یکی
از برنامهها و اولویتهای اصلی قوه قضائیه است
و ما به این نکته واقف هستیم که طوالنی شدن
روند رسیدگی به برخی از پروندههای قضایی،
تحلیل

محمد اسماعیلی

مشکالتی را برای مردم ایجاد کرده است.
حضور در جلسه شورای اداری اس��تان از دیگر
برنامههای اژهای در سفر به خراسان رضوی بود.
رئیس عدلیه در این جلسه با اش��اره به اهمیت
مقوله حفاظت و حراس��ت از محیط زیست ،به
موضوع تغییر کاربری اراض��ی زراعی و تعدی و
تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین
ساخت و س��ازهای غیرقانونی در بستر و حریم
رودخانهها گریزی زد و گفت« :در حوزه مسائل
ناظر بر تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع
طبیعی ب��ا مش��کل و معضل کوتاه��ی و قصور
دستگاههای مسئول مواجه هستیم و این کوتاهی
و قصور دارای جنبهها و ابعاد گوناگونی اس��ت.
متأسفانه اکثر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر
رودخانهها و اقدام به ساختوسازهای غیرقانونی
در آنها از سوی دستگاههای دولتی و حکومتی رخ
میدهد که این دستگاهها بعضاً در زمینه مقابله با
تعدیات و حفاظت از منابع زیستمحیطی دارای
تکالیف و مسئولیتهای قانونی هستند» .
محس��نی اژهای در دومین روز از سفر به استان
خراسان رضوی ،طی سخنانی در جلسه شورای
قضایی این استان اظهار کرد« :حضور مسئوالن
قضایی در میان مردم و مشاهده و بررسی مشکالت
آنان از نزدیک ،هم برای تشکیالت قضایی و خود
آن مسئول و هم برای مردم بسیار مفید است» .
رئی��س عدلی��ه از رئی��س کل دادگس��تری
اس��تان خراسان رضوی خواس��ت که او و سایر
مدیران قضایی این اس��تان ،طب��ق یک برنامه
زمانبندیشده از تمام واحدهای قضایی استان
خراسان رضوی سرکش��ی و گزارش مربوط به
این بازدیدها و مش��کالت و محسنات آنها را به
مرکز منتقل کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه برنامههای س��فر به
استان خراسان رضوی در زندان مرکزی مشهد
حضور یافت و به مدت دو ساعت از بخشهای
مختلف این زندان بازدید کرد .اژهای در جریان
این بازدید با تعدادی از مددجویان زندان مرکزی
مشهد به صورت چهره به چهره گفتوگو و ضمن
استماع مس��ائل و مش��کالت آنان ،دستورات
مقتضی را صادر کرد.

نخست آنکه باید اصل تغییر را واقعی بدانیم یا آنکه
آن را یک بازی روانی -رس��انهای از س��وی اتاق فکر
مذاکراتی امریکا بدانیم .بدیهی است چنانچه با نگاهی
توأمباخوشبینیبپذیریمکهافرادیمانندریچاردنفیو
وآرینطباطبایی،مشاورارشددفترکنترل تسلیحات
وزارت خارجه ایاالت متحده به دلیل اختالفات عمیق
با رابرت مالی ،نماینده امریکا در امور ایران از تیم امریکا
در مذاکرات وین جدا شدهاند ،این برداشت میتواند
حاوی خرده تحلیلهای متفاوتی باش��د .در چنین
حالتی تنها این گزاره محرزتر میش��ود که «گزینه
تحریم» برخالف قبل نمیتواند منافع ایاالت متحده
را در قبال ایران تضمین کند و فاقد سودمندی سابق
است و چنانچه اصل اختالف میان تیم امریکایی را با
دیده تردید بنگریم ،به این نتیجه خواهیم رسید که
فشارهای امریکا علیه ایران ،آنگونه که در ادامه اشاره
خواهیم کرد ،شکل جدیدتری به خود خواهد گرفت.
مالی و بایدن در برابر ایران منعطفاند!
طی هفت��ه اخی��ر مهمترین تحلیل ح��اوی این
عبارت بود که «تیم مذاکرهکننده امریکایی برای
چگونگی اعمال فشارها به ایران و احیای توافقنامه
هستهای» دچار شکاف عمیق است و علت جدایی
افراد مذکور از این تیم و تنها ش��دن رابرت مالی
همین مسئله بوده است.
چنین تحلیلی با ابهاماتی همراه اس��ت ،کمااینکه
بسیاری از رس��انههای داخلی بر اساس خطدهی
رس��انههای بینالمللی و عمدتاً امریکایی ،چنین
فرضی را ب��ه صورت پردامن��ه تک��رار کردهاند .به
عنوان نمونه لورا روزن ،خبرن��گار امریکایی وبگاه
«دیپلماتی��ک» به نقل از برخی مناب��ع (نامعلوم)
گزارش میدهد که خروج دو نفر از تیم مذاکرهکننده
امریکا در گفتوگوهای هس��تهای ایران در نتیجه
اختالفات سیاسی است که مدتی بین اعضای تیم

بیگانگان عامل ناامنی در غرب آسیا هستند

حضور بیگان�گان در غرب آس�یا ناامن�ی و نگرانیه�ا را افزایش
میده�د .بیگانگان ب�ه هویت و ش�خصیت ملته�ا و دولتهای
منطقه احترام قائل نیس�تند و تصور میکنند ک�ه کدخدای دنیا
هستند ،در حالیکه آنها باید روحیه اس�تکباری و خودبرتربینی
را کنار بگذارند و هویت و فرهنگ ملتها را به رسمیت بشناسند.

رئیسجمهور در گیالن:

دستور میدهم
دولتیها از ساحل عقب بنشینند
ادامه از صفحه یک
دولت
هی��چ دس��تگاه
دولتی حق ندارد ساحلی که باید در اختیار عموم
مردم باشد ،اش��غال کند ،باید به آن میزانی که
قانون در نظرگرفته ،عقب نشینی را انجام دهد.
به گزارش ایرنا ،آیتاهلل س��ید ابراهیم رئیسی
که روز گذش��ته و در پانزدهمین سفر استانی،
به گیالن رفته اس��ت ،عصر دی��روز در دیدار با
نخبگان ،علما ،خانواده معظم شهدا ،ایثارگران
و جمع��ی از اقش��ار مختلف مردم اف��زود :باید
با انتخ��اب مدیرانی جوان و تح��ول خواه برای
کارآمد کردن دستگاهها اقدام شود .وی با بیان
اینکه این مهم را به استاندار گیالن نیز گفتم و
به بقیه مدیران کشور نیز تأکید دارم ،گفت :لزوم
تحول در کشور تغییر نگرش مدیریت با استفاده
از مدیران خالق است.
رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر اینکه ارتباط
بین دانشگاه و کشاورزی ،دانش��گاه و صنعت،
دانشگاه و بازار و تولید و صادرات و واردات باید
ایجاد ش��ود افزود :این دولت اتاق فکرش را در
دانش��گاه ایجاد میکند ،مسئله آب و بهرهوری
کشاورزی از جمله مواردی است که میتواند با
دانشگاه بررسی شود.
رئیسجمهور با بیان نقش مهم تولید در کشور
اضافه ک��رد :تولید و رفع موانع تولید کش��ور را
نجات میدهد ،بنابراین این مس��ئله مهم باید
مورد توجه قرار گیرد ،ضم��ن اینکه رفع موانع
تولید و فعال ک��ردن کارخانهه��ای موجود از
اولویت ما در گیالن است ،کارگروهی در استان
برای رفع این مشکل باید تشکیل شود.
وی با اش��اره ب��ه بازدید س��ال گذش��ته خود
از کارخانهه��ا در گیالن اظهار داش��ت :در این
بازدیدها بسیار متأثر شدم ،اما امروز در بدو ورود
به همان کارخانه س��ر زدم ،دیدم سالن ساخته
شده و خط تولید در حال راه اندازی است ،ضمن
قدردانی بای��د حرکت س��ریعتر در این ارتباط
انجام شود.
هیچ دستگاه دولتی حق ندارد ساحلی که باید
در اختیار عموم مردم باشد ،اشغال کند ،باید به
آن میزانی که قانون در نظرگرفته ،عقب نشینی

را انجام دهد .استانهای دارای ساحل باید این
مهم را مورد توجه قرار دهند و در جلسه شورای
اداری به این مهم تأکید خواهم کرد .قوانین بر
آزادسازی فضای  ۶۰متری ساحل تأکید دارند
و تمامی دس��تگاهها و نهادها باید از این قانون
پیروی کنند و هیچکس نباید تصور کند به دلیل
جایگاه سازمانی و نهادی میتواند سواحل را که
متعلق به مردم است ،در اختیار داشته باشد.
رئیسجمه��ور صبح دی��روز پ��س از ورود به
فرودگاه رش��ت راهی ش��رکت صنایع پوشش
ایران شد و از بخشهای مختلف این مجموعه
صنعت��ی بازدی��د کرد .رئیس��ی از پیش��رفت
چش��مگیر عملیات نوس��ازی و راهاندازی این
واحد تولیدی به عنوان نمادی از همت و پشتکار
دست اندرکاران برای احیا و رونق تولید یاد و از
تالشها در این زمینه قدردانی کرد.
شرکت صنایع پوشش ایران از ۱۷سال پیش به
دنبال واگذاری بی ضابط��ه به بخش خصوصی
به طور کامل تعطیل ش��ده بود که در سال ۹۹
به دنبال سفر آیتاهلل رئیسی در کسوت رئیس
قوه قضائیه روند رفع مشکالت و راهاندازی مجدد
آن آغاز شد.
رئیسی همچنین در بازدید از پروژه احداث خط
آهن قزوین -رش��ت -انزلی با اشاره به اهمیت
اتصال کریدور خط آهن شمال به جنوب اظهار
داش��ت :تکمیل این خط آهن میتواند ضمن
تس��هیل حمل و نقل کاال ،زم��ان و هزینههای
انتقال کاال را کاهش دهد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :تکمیل کریدور
ش��مال به جنوب فواید اقتصادی فراوانی برای
کشورمان و نیز کشورهای همسایه شمالی دارد و
میتوان آن را یک پروژه ایرانی -منطقهای نامید.
س��ید ابراهیم رئیس��ی هنگام حضور در گلزار
شهدای رشت و مزار سردارجنگل ،با گرامیداشت
رش��ادتها و مبارزات مجاهدانه میرزاکوچک
خان در مقاب��ل اس��تبداد داخلی و اس��تعمار
خارجی اظهار داش��ت :باید رش��ادت،مبارزات
و مجاهدته��ای ش��خصیتهایی مانند میرزا
کوچک خان جنگلی به نس��ل ج��وان و آینده
خوبی شناسانده شود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاس��ت جمهوری ،سید ابراهیم
رئیسی روز پنجشنبه در دیدار محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،معاون
نخس��توزیر و وزیر خارجه قطر با اش��اره به اهمی��ت همکاریهای
منطقهای ،گفت« :تعمیق روابط و هم افزایی بیشتر کشورهای همسایه
میتواند امنیت ساز باشد ».رئیس��ی با تأکید بر اهمیت سازوکارهای
چندجانبه در تأمین امنیت ،به خصوص در حوزه انرژی ،تصریح کرد:
«الزم اس��ت هماهنگی و هم افزایی در سیاستهای انرژی کشورهای
تولید کننده ،حفظ و تقویت ش��ود» .رئیسی اولویت سیاست خارجی
جمهوری اس�لامی ایران در دوره جدید را توس��عه و تعمیق روابط و
همکاری با کشورهای منطقه و همسایه دانست و تأکید کرد« :تهران
همکاریهای منطقهای را به نفع صلح ،امنیت و پیش��رفت ملتهای
منطقه میداند و از آن استقبال میکند .آمادگی داریم تمام زمینههای
توسعه همکاریهای دوجانبه و منطقهای را به نفع دو ملت فعالسازیم».
رئیسی با بیان اینکه حضور بیگانگان در غرب آسیا ناامنی و نگرانیها را
افزایش میدهد ،اظهارداشت«:بیگانگان به هویت و شخصیت ملتها
و دولتهای منطقه احترام قائل نیستند و تصور میکنند که کدخدای
دنیا هستند در حالیکه آنها باید روحیه استکباری و خودبرتربینی را
کنار گذاشته و هویت و فرهنگ ملتها را به رسمیت بشناسند» .
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،معاون نخستوزیر و وزیر خارجه قطر
نیز در این دیدار پس از بیان دعوت رسمی امیر قطر از آیتاهلل رئیسی
برای شرکت در اجالس سران کشورهای صادرکننده گاز ،اظهارداشت:
«قطر مصمم اس��ت تمام تالش خود را برای افزایش س��طح روابط با
جمهوری اسالمی ایران در عرصههای مختلف سیاسی و اقتصادی به
کار گیرد و امیر قطر شخصاً روند توسعه روابط بین دو کشور را پیگیری
میکند .قطر نیز در مورد اینکه حضور نیروهای خارجی در منطقه آثار
منفی دارد با ایران هم نظر است و معتقدیم کشورهای منطقه باید با اتکا
به همکاریهای منطقهای مسیر صلح و پیشرفت را در پیش بگیرند».

معاون امنیتی وزارت کشور:

موضوع حقابه ایران از هیرمند
در حال حل شدن است

به دنبال تجمع غیر قانونی افرادی در پایانه
م�رزی «میلک» ،مع�اون امنیت�ی وزارت
کش�ور اعالم کرد ،موضوع حقابه ایران از
رود هیرمند ،از مسیر مذاکره و گفت وگو با
مسئوالنافغانستانیدرحالحلشدناست.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور،
مجید میراحم��دی ،مع��اون امنیتی وزارت
کش��ور گفت :حقابه ایران از رود هیرمند که حقی قانونی است از مسیر
گفت وگوها در حال پیگیری است و هر گونه اقدامی خارج از این مسیر از
جمله فراخوان و تجمعات نه تنها کمکی نمیکند ،بلکه در روند تحقق این
حق قانونی اخالل ایجاد خواهد کرد .معاون امنیتی وزارت کشور تأکید
کرد :بدون شک با کسانی که دست به اقدامات غیر قانونی زدهاند ،برخورد
خواهد شد .بر اساس برخی گزارشها ،روز گذشته تعدادی از مردم منطقه
سیستان و بلوچستان با تجمع در پایانه مرزی میلک واقع در مرز ایران و
افغانستان نسبت به کوتاهی مسئوالن افغانستانی در رهاسازی آب هیرمند
اعتراض کرده و برخی افراد فرصتطلب با سوء اس��تفاده از این اقدام به
تعدادی از خودروهای باری مستقر در مرز خساراتی وارد کردند که با اقدام
به موقع مأموران مرزی جمهوری اسالمی ایران موضوع خاتمه یافت.

افزایش فشار روانی -رسانهای امریکا علیه تیم مذاکرهکننده ایرانی

پازل چند وجهی غرب برای امتیازگیری از ایران!

تغییر ترکیب تیم مذاکرهکننده ایاالت متحده
امریکا در هفته اخیر با حاشیهها و تحلیلهای
متفاوتی همراه شده است؛ عدهای این تغییر را
برای طرف ایرانی مثبت ارزیابی و دستهای دیگر
آنراحاویپیامدهایمنفیعنوانمیکنند.حال
از جنبههای مختلف میتوان تغییر در ترکیب
تیم مذاکرهکننده امریکا را مورد مداقه قرار داد.

رئیسی در دیدار وزیر خارجه قطر:

امریکایی به وجود آمده است .شبکه خبری ان بی
سی نیوز امریکا گزارش داده است که ریچارد نفیو
به عنوان یک عضو کلیدی هیئت امریکایی ،به دلیل
اختالف نظر با رابرت مالی ،این تیم را ترک کرده و
به زودی س��مت جدیدی در وزارت خارجه ایاالت
متحده عهدهدار میشود .اگر چه اصل تغییر در ظاهر
صورت گرفته است اما تأثیرپذیری مذکور میتواند
منجر به آن شود که فش��ار ناشی از تغییر تاکتیک
امریکا به تیم مذاکرهکننده کشورمان را تشخیص
ندهیم .پذیرش اصل تعارض آن هم با کیفیت یاد
شده به منزله آن است که ما نرمش و انعطاف تیم
مذاکرهکننده امریکایی برابر درخواستهای تیم
ایرانی را بپذیریم و ب��ه طریق اولی قائل به تفکیک
میانسیاستمدارانامریکاییباشیم،بهاینشکلکه
جماعتی از سیاستمداران امریکایی از جمله رابرت
مالی و جوبایدن و بلینکن از طیف سیاستمداران
منعطف هستند و ماهیت سیاستهای خصمانه
سابق علیه ایران را طرد میکنند!
تحریم اساس سیاست خارجه امریکا است
تحریم اساس رویکردها و رفتارهای امریکاست و
پذیرش بی قید و ش��رط ایجاد اختالف عمیق ،آن
گونه که رسانههای غربی از آن تحت عنوان« نفیو

و طباطبایی بر خالف رابرت مالی خواستار موضع
سختتری در مذاکره علیه ایران بودند» به صورت
تلویحی بدان معناست که دولت امریکا و دستگاه
دیپلماسی این کشور از ابزاری به نام تحریم برخالف
گذشته دست برداشته است.
اگر چه طیف وسیعی از سیاستمداران ارشد امریکا
دریافتهاند که «فش��ار حداکث��ری» با محوریت
«تحریم» بسیاری از اهداف این کش��ور در برابر
ایران را تأمین نمیکند اما این نباید به معنای کنار
گذاشتن چنین ابزاری از سوی دولت فعلی امریکا
محاسبه شود .تلقی این مسئله همان چیزی است
که طرف امریکایی در پی آن است و تالش میکند
به جامعه ایرانی اینگونه القا کند که آنها برای احیای
برجام و بازگشت به آن همزمان ترکیب تیم را تغییر
دادهاند و از اعمال فش��ارهای بیشتر بینالمللی و
اقتصادی علیه کشورمان صرف نظر کردهاند و حال
توپ «احیای برجام» و« برداشتن تحریمهای فلج
کننده!» در زمین تیم مذاکرهکننده ایرانی است.
نمیتوان سیاست خارجه امریکای بدون تحریم را
که بخشی از آن از حق وتوی این کشور در شورای
امنیت صادر میشود ،متصور بود .بر عکس با توجه
به رویکردهای جهتدار و حجم انبوهی از عملیات

روانی برخی از رسانههای داخلی ،تلقی امریکایی
این اس��ت در ش��رایط فعلی که جامعه ایرانی در
تنگناهای اقتصادی -معیشتی قرار دارد و دوقطبی
تصنعی مردم با حاکمیت شکل گرفته است نباید
حجم و گستره این فشار کاهش یابد تا طرف ایرانی
مجاب به احیای برجام و بازگشت به تعهدات یک
طرف برجام شود.
اعتبار سکه دوروی امریکا برای رویارویی
با ایران
اساس و بنیان ایاالت متحده برای فشار به جمهوری
اسالمی ایران از دو عنصر اصلی شکل گرفته است؛
نخست «اعمال تحریمهای بین المللی با محوریت
اقتصاد – معیش��ت» و دیگر «تقویت یک جریان
سیاسی در داخل کش��ور» .در واقع باید دریافت
که «تقویت و توس��عه قدرت اجرایی و سیاسی»
در دست جریان سیاسی مطلوب امریکا در داخل
کشور آوردههای فراوانی را میتواند برای غرب به
همراه داشته باش��د به عنوان یک مصداق عینی
«اثر روانی -اجتماعی تحریمهای بین المللی» را بر
روی افکار عمومی جامعه ایرانی میتواند به صورت
تصاعدی افزایش دهد.
آمال امریکا امتیازدهی درشت تیم ایرانی است
همانطور که اشاره شد امریکا در دستیابی به اهداف
خود در حوزه اعمال تحریمها که در مفاهیمی مانند
«ایجاد شورشهای گس��ترده خیابانی »خالصه
میشود ،ناموفق بوده است اما این بدان معنا نیست
که در شرایط فعلی تصمیم دارد با برکناری افرادی
مانند ریچاد نفیو رویکرد سابق خود را تغییر دهد.
برجسته کردن کاریکاتوری جدایی دوتن از اعضای
تیم مذاکرهکننده امریکایی را باید در مباحثی مانند
«افزایش فشار به مجموعه دولت و تیم هستهای»
کشورمان تفسیر کرد با این توجیه که امریکا آماده
برداشتن تحریم هاس��ت و با برکناری کسانی که
موافق افزایش فشارها علیه ایران هستند نشان داده
اراده جدی برای بازگش��ت به برجام دارد .به زعم
غرب ،خروجی چنین تاکتیکی یعنی «توپ احیا
در زمین ایران است» و نتیجه آن میتواند افزایش
فشارها به تیم مذاکرهکننده ایران و ترغیب آنها به
امتیاز دهی درشت به ایاالت متحده شود.

راهپیمایی تهرانیها
ی در یمن
علیه جنایات ائتالف سعود 

نمازگ�زاران تهران�ی پ�س از اقام�ه نم�از جمع�ه  ،در اعت�راض
ب�ه جنای�ات ائتلاف س�عودی در یم�ن راهپیمای�ی کردن�د.

به گزارش فارس ،ب��ا پایان نماز جمعه تهران در مص�لای امام خمینی (ره)،
نمازگزاران تهرانی همزمان با دیگر شهرهای کشور ،در اعتراض به تداوم جنایات
ائتالف سعودی در یمن و کشتار وحشیانه مردم این کشور ،راهپیمایی کردند.
راهپیمایان در این مراسم ،با شعارهای «اهلل اکبر» و «مرگ بر امریکا»« ،مرگ
بر اسرائیل» و «مرگ بر آل سعود» ،خشم و انزجار خود را از حدود هفت سال
کشتار بیوقفه مردم یمن اعالم کردند .نمازگزاران همچنین با انتقاد از سکوت
وانفعالمجامعحقوقبشریوبینالمللیدرمقابلجنایاتسعودیهادریمن،
خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به بحران انسانی در یمن شدند.

عضو کمیسیون امنیتملی:

تفاهمنامه ایران و چین
نیاز به تصویب مجلس ندارد
درشرایطفعلیکهموافقتنامهایبینایران
وچینمنعقدنشدهنیازنیستتفاهمنامهها
در مجل�س بررس�ی و تصوی�ب ش�ود.

س گل��رو ،عض��و کمیس��یون امنیتملی و
عبا 
سیاس��تخارجی مجلس ش��ورای اسالمی در
گفتوگوباتسنیم،دربارهلزومتصویبقراردادهای
منعقد شده بین ایران و چین در قوه مقننه ،گفت:
آنچه بین ایران چین توافق شده یک چارچوب همکاری مشترک است .وی با
بیان اینکه تاکنون موافقتنامه و یا قرارداد الزم االجرا بین کشورها منعقد نشده
است ،ادامه داد :این چارچوبهای همکاری در قالب تفاهمنامه به امضا رسیده
است که زمینهها و رویکرد همکاری بین ایران و چین در طی 25سال آینده را
مشخص میکند .نماینده سمنان در مجلس تصریح کرد:برای الزم االجرا شدن
این تفاهمنامهها نیاز است در حوزههای تخصصی موافقتنامههایی تدوین شود
و در یک فرایند حقوقی در مجالس دو کشور به تصویب برسد.
عضو کمیسیون امنیتملی و سیاس��تخارجی مجلس اظهار کرد :در
شرایط فعلی که موافقتنامهای بین ایران و چین منعقد نشده نیاز نیست
تفاهمنامهها در مجلس بررسی و تصویب شود .گلرو با اشاره به سفر اخیر
رئیسجمهور و امضای تفاهمنامههایی در جهت ارتقای مبادالت تجاری،
عنوان کرد :در سفر رؤسای جمهورها به کشور دیگر این موضوع مرسوم
است و توسعه روابط اقتصادی و تجاری از سوی دولتها انجام میشود
که نیازی به تصویب در مجلس ندارد.

