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دولت روحاني
چگونه به اعتبار بينالمللي ايران ضربه زد

كبري آسوپار

بازگشت گفتوگوهاي برجامي به نقطه صفر؟

روزنامه آرمان همانند ساير روزنامههاي جريان
تجديدنظرطل��ب نگرانيهاي گس��ترده خود از
آينده برجام را عنوان ميكند آن هم در حالي كه
طي هشت سال مذاكرات برجامي توسط دولت متبوع آنها نه تنها اوضاع
كشور رو به بهبود نرفت بلكه مشكالت عديدهای براي كشور بهوجود آمد.
حال جريان تجديدنظرطلب بدون در نظر داشتن مشكالت كشور در دوران
پسابرجام تالش ميكند اولويت دولت بعد را مذاكرات برجام عنوانكند.
این روزنامه در شماره روز گذشته با عنوان بازگشت گفتوگوهاي برجامي
به نقطه صفر؟ نوش��ت :با روي كار آمدن دولــت سيزدهـــم مهمترين
سؤال پيش رو اين است كه آيا گفتوگوها بر اساس توافقات قبلي پيگيري
خواهد شد يا اينكه طرفين به نقطه صفر بازخواهند گشت .درخصوص به
نتيجه نرس��يدن مذاكرات ايران و اياالتمتحده امريكا ،نماينده ايران در
سازمانهاي بينالمللي به هفت محور اشاره كرده است .در اين بين توضيح
رئيس هيئت مذاكرهكننده ايران يعني آقاي عراقچي ،نماينده روسيه در
سازمانهاي بينالمللي ،تحليل نشريات و روزنامههاي مختلف نيز نشان
ميداد كه دو طرف عالوه بر توافق در خصوص مواردي ،هنوز مسائل حل
نشدهاي براي توافق داشتند .پيشنويس مواردي كه طرفين بر سر آنها به
توافق رسيده بودند منتشر نشده و جزئيات آن مشخص نيست؛ موضوعي
كه باعث بروز اختالفاتي بين ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي بر سر
موضوعاتي چون نظارت ها ،سانتريفيوژها و ...نيز شد .بر اين اساس و طبق
مصوبه مجلس شوراي اسالمي ابتدا قرار بر اين شد تا دوربينهاي نظارتي
آژانس به مدت س��ه ماه با كنترل ايران به كار خود ادامه دهد و در صورت
توافق فيلم آن در اختيار آژانس قرار گيرد و در غير اينصورت فيلمها امحا
شود .در ادامه توافق موقت بين ايران و آژانس به مدت يك ماه تمديد شد،
اما در نهايت اين موضوع نيز بالتكليف باقي ماند.
موارد مذك��ور از جمله اختالف��ات اي��ران و امريكا در اين مدت ب��ود ،البته
امريكاييها گامهاي بسيار محدودي برداشتند و به دو كشور كره جنوبي و
ژاپن اختيار دادند تا پولهاي بلوكه شده ايران را براي خريد دارو يا واكسن
آزاد كنند .سئول هم در اين راستا بخشي از بدهكاري ايران به سازمان ملل را
پرداخت كرد و ژاپن نيز محمولههايي را روانه ايران كرد ،حتي در ادامه بحث
تبادل زندانيان بهمنظور اثبات حسننيت نيز مطرح شد كه سرانجام بينتيجه
ماند .با توقف مذاكرات برجامي در وي��ن و پايان دولت روحاني همه چيز به
دولت رئيسي بستگي خواهد داشت .با تشكيل كابينه دولت سيزدهم ميتوان
انتظار داشت كه تا اوايل شهريور ماه دولت جديد كار خود را آغاز كند .تا زمان
توافق با  ۴+۱و بررسي ساير مس��ائل كار تا نيمه شهريورماه به طول خواهد
انجاميد .البته گمانهزنيهايي نيز در اين رابطه بوده و آن اين اس��ت كه آيا
دولت رئيسي براي مبناي مذاكرات قبلي و توافقات به دست آمده گفتوگوها
را ادامه خواهد داد يا اينكه گفتوگوها از صفر شروع خواهد شد.
........................................................................................................................

دولتي كه رفت و دولتي كه ميآيد

روزنامههاي زنجيرهاي بدون كمترين اش��ارهاي
نس��بت به ناكارآمديها و ناتوانيهاي گس��ترده
دولت بعد از هش��ت س��ال كه منجر ب��ه تحميل
خسارتهاي سنگين به اقتصاد كشور شد ،با رويكردي گستاخانه كه ناشي
از روحيه طلبكاري اين جريان نسبت به مردم دارد ،انتقادات روزهاي اخير
برخي از رسانهها از دولت را با ادبيات تند پاسخ ميدهند ،به عنوان نمونه
روزنامه جهانصنعت يك��ي از روزنامههاي زنجيرهاي ب��ا همين رويكرد
نوشت :چند روز اخير تا مراسم تنفيذ رئيسجمهوري جديد ،تخريبها
عليه روحاني شدت گرفت و اگر به برنامههاي صداوسيما هم توجه كنيد
متوجه خواهيد ش��د كه همه برنامهها تخريبي اس��ت و سعي دارند همه
كوتاهيها ،تقصيرها و خرابيها را به گ��ردن دولت روحاني بيندازند .اين
اص ً
ال منصفانه نيست و در تاريخ معلوم خواهد ش��د كه سهم هر كسي از
خرابيها چقدر است .آينده نشان ميدهد دولت روحاني در بخشهايي
موفق بوده و در بخشهايي هم ناموفق عمل كرده است .انصاف اين است
كه موفقيتهاي دولت روحاني را در كنار شكس��تهايش قرار دهيم و از
خوبيها و بديهايش در كنار هم نام ببريم اما آن چيزي كه وجود دارد و
در ادبيات مجلسيها و دولتمردان و رسانههاي دست راستي ديده ميشود،
اين است كه همه هماهنگ شدهاند تا روحاني و دولتش را تخريب كنند و
همه مشكالت و كاس��تيها را به گردن او بيندازند تا اگر دولت رئيسي در
آينده نتوانست در بخشهايي موفقيتهايي به دست آورد ،مدعي شوند
كه به خاطر خرابيهاي دولت روحاني بوده است ،البته ما به اين موضوع
عادت داريم و هر دولتي كه روي كار ميآيد همه گناهان و خرابيها را به
گردن دولت قبلي مياندازد ،حتي خود آقاي روحان��ي هم همين كار را
انجام داد و وقتي مسئوليت را بر عهده گرفت ،دولت احمدينژاد را تخريب
كرد و گفت همه مشكالت ناشي از دولت قبلي است.
به هيچوجه در دنياي مدرن قرن ۲۱و هزاره س��وم هيچ كشوري حتي
امريكا كه ثروتمندترين و قدرتمندترين كش��ور دنياست ،نميتواند با
اتكا به منابع و نيروهاي داخلي خود كشورش را اداره كند چراكه همه
كشورهاي دنيا به صورت شبكهاي بسيار پيچيده به هم نيازمند هستند.
پس ايران هم هرگز نميتواند مس��ائل مهم خودش در بخش سياسي
و اقتصادي را حل كند ،مگر اينكه تعامل س��ازندهاي با دنيا پيدا كند و
درهاي بسته را به روي جهان بگشايد .در غير اين صورت دولت رئيسي
را در بلندمدت موفق نميبينم ،اما در كوتاهمدت تا ۲۰درصد وضعيت
معيشت مردم را بهتر از شرايط فعلي پيشبيني ميكنم.
........................................................................................................................

اولويت دولت رئيسي

صبحنو هم س��رمقاله خود را به بح��ث دولت آينده
اختصاص داد و نوش��ت :رياس��ت جمه��وري آقاي
رئيسي در حالي آغاز ميشود كه هشت سال سيطره
تفكر اعتدالي و اصالحي بر كشور مشكالت بسياري را به مردم تحميل كرده
است .حاصل كار دولت روحاني زدن زخم بر پيكر سرمايه اجتماعي و فاصله
انداختن بين دولت و جامعه بود .دولتي كه با وعدههاي بزرگ ،اعتماد مردم
را جلب كرد ،پس از پايان دورانش به جاي ارائه كارنامه ،مشغول بهانه آوردن
براي ناكارآمديها و توجيه نمره پايين خود در اداره كشور است .در چنين
شرايطي سؤال اين اس��ت كه اولويت دولت آقاي رئيسي بايد چه باشد كه
بتواند در كوتاه مدت اين زخم را ترميم كند و س��پس بر سرمايه اجتماعي
بيفزايد .طبيعي است كه بانيان و شركاي وضع موجود هر قدر در اداره كشور
ناتوان باشند در وارونه نمايي واقعيت تبحر دارند و توان خود را در اين جهت
عليه دولت به كار ميگيرند .در چنين ش��رايطي دولت رئيس��ي بايد دور
جديدي از فرآيند احياي سرمايه اجتماعي را آغاز كند تا با تعريف جديد از
سياست كه بازگشتي به شعارها و اصول انقالب اسالمي است مردم ،دولت
را از خود و براي خود بدانن��د .آغاز اين فرآيند از بازنگري در سياس��تها،
رويكردها و نگرشهاست .در چنين حالتي است كه ستونهاي يك مديريت
كارآمد و پرتوان چيده ميشود و دولت به عنوان بازتاب خواست و اراده مردم
هم مقابل بانيان وضع موجود دست باال را خواهد داشت و هم رفتهرفته شاهد
كم شدن فاصله ميان دولت و مردم خواهيم بود .آقاي رئيسي با كمك ساير
قوا و نهادها توان ايجاد چنين فضايي را خواهد داشت.
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حس�ن روحاني ب�ا ش�عار بازگردان�دن اعتبار
به پاس�پورت ايراني آم�د ،اما نه تنه�ا اعتباري
برگردانده نش�د كه حتي به وجه�ه بينالمللي
ايران هم با نوع مواضع و رفتار او و دولتمردانش
آسيب زده شد و همين امر اراده دشمنان ايران
براي اعمال فش�ار بيش�تر بر اي�ران را افزايش
داد و در عمل ه�م ديديم كه فش�ار بينالمللي
بر اي�ران طي اين هش�ت س�ال بيش�تر ش�د.

يكي از شعارها و وعدههاي حسن روحاني از پيش
از انتخابات سال  92بازگرداندن اعتبار به پاسپورت
ايراني بود .اين وعده انتخاباتي در بطن خود اين انتقاد
به دولتهای نهم و دهم را هم داشت كه اين اعتبار
را بر باد دادهاند ،وگرنه برگرداندن معني نميداد .در
واقع او اين سياست خود را براي جبران آنچه معتقد
بود در دولت قبلي به اعتبار بينالمللي ايران ضربه
زده ،اتخاذ كرده بود ام��ا در عمل او و دولتش چقدر
توانستند «بازگش��ت اعتبار به پاسپورت ايراني» را
از مرحله وعده و ش��عار بگذرانن��د و به عرصه عمل
برسانند؟
سقوط اعتبار پاس�پورت ايراني در دولت
روحاني
حافظه كوتاهمدت ايرانيها شايد صدا و تصوير حسن
روحاني را فراموش كرده باش��د ،وقتي با اعتماد به
نفس هميش��گياش ميگفت« :به همه هموطنان
قول ميدهم كه افتخارات بزرگان ايراني كه برخي
كشورهاي همسايه آن را تصاحب كردند برگردانم
و احترام پاس��پورت ايراني نيز برگردانده ميشود»
اما با يك جستوجوي س��اده اينترنتي مستندات
وعده او در دسترس است .اين وعده نه تنها محقق
نشد بلكه اعتبار پاسپورت ايراني به سطحي پايينتر
سقوط كرد.
تير م��اه  99روزنام��ه اصالحطلب ابتكار نوش��ت:
«پاسپورت ايراني در چهار دهه اخير رتبه خوبي در
ت كشورهاي دنيا ندارد.
جدول اعتبارسنجي پاسپور 
در آخرين رتبهبندي گذرنامههاي كشورهاي جهان

در سال  ۲۰۲۰كه وبسايت پاسپورت ايندكس آن را
منتشر كرده ،گذرنامه جمهوري اسالمي ايران به رده
ششمين گذرنامه كماعتبار جهان سقوط كرده است.
بر اساس اطالعات وبسايت پاسپورت ايندكس ،در
ميان  ۱۹۹كشور جهان ،گذرنامه ايراني مقام  ۱۹۴را
داراست .پس از پاسپورت ايراني ،گذرنامههاي يمن،
سومالي ،سوريه و افغانس��تان قرار دارند .گذرنامه
عراق هم در انتهاي جدول است .معيار اصلي تنظيم
اين فهرست تعداد كش��ورهايي است كه دارنده هر
گذرنامه بدون رواديد ميتواند به آنها س��فر كند و
بر اساس اين معيار دارندگان پاس��پور ايراني فقط
ميتوانند بدون دريافت ويزا به پنج كشور از جمله
تركيه ،ميكرونزي و هائيتي(نام دو كشور ديگر اعالم
نشده است) سفر كنند .همچنين با گذرنامه ايراني
ميتوان در بدو ورود به  ۲۸كشور رواديد گرفت ،اما
ايرانيان همچنان براي س��فر به  ۱۶۵كشور جهان
نيازمند دريافت ويزا هستند».
نماي�ش ايران�ي ضعي�ف و جس�ور كردن
دشمنان
فرات��ر از پاس��پورت ايراني ،دولت حس��ن روحاني
نتوانس��ت اعتبار بينالمللي ايران را هم حفظ كند.
در حالي كه قدرت نظامي و سياسي ايران در منطقه،
توانست از كشورمان مهرهاي تأثيرگذار در معادالت
منطقهاي و بلكه بينالمللي بس��ازد ،دولت روحاني
نتوانس��ت از اين برگ برنده به خوب��ي بهره ببرد و
حتي در مسير موافق اين قدرتمندي حركت كند.
رسانههاي حامي دولت طي سالهاي  92تا 1400
سياستهاي منطقهاي ايران را به چالش كشيدند و
اعتنايي نداشتند كه به يك ابزار قدرت كشور خود
ضربه ميزنند .برخي مواض��ع و رفتارهاي ديگر از
روحاني و دولتمردان و حاميانش ،به شكلي مشخص
و حتي مستقيم ،از ايران چهرهاي ضعيف در فضاي
بينالملل س��اخت .بررس��ي تفصيلي هر كدام اين
مواضع و رفتارها ميتواند براي تاريخ سياسي ايران
مفيد باش��د ،اما فيالحال به برخ��ي از آنها نگاهي

اجمالي خواهيم داشت.
 -1اعالم وضعيت اقتصادي ضعيف
خبرگزاري آنا مينويس��د« :روحاني در ابتداي كار
دولتش و در همايش پنجاهمين س��الگرد تأسيس
ش��ركت ملي گاز مدعي ميش��ود در شرايطي كار
خود را آغاز كرده كه با يك خزان��ه خالي و انبوهي
از بدهكاريها مواجه بوده است .وي بدون توجه به
آثار چنين سخناني از سوي رئيس دولت بار ديگر در
22مهر  92و درست دو روز مانده به آغاز مذاكرات
ايران و  5+1در دانشگاه تهران و در جمع دانشجويان
بار ديگر بر تحت فش��ار بودن دولت تأكيد ميكند.
حس��ن روحاني در نطق خود در جلسه رأي اعتماد
نمايندگان دولت دوازدهم نيز اذعان كرد :يك وقتي
ميگفتم خزانه خالي تحوي��ل گرفتيم ،بعد ديديم
صندوقهاي ما هم عالوه بر خزانه خالي بود!»
صرف نظر از آنكه روحاني راس��ت ميگفت يا دروغ
و اوضاع خزانه در آغاز رياست جمهوري او اينگونه
بود يا نبود ،آيا او به عنوان يك سياستمدار باسابقه
امنيت��ي طوالني و با ادع��اي بلد بودن زب��ان دنيا،
نميتوانست اين تحليل ساده را متوجه باشد كه اين
اعالم علني ضعف اقتصادي و منابع مالي چه تأثيري
بر وجهه بينالمللي ايران ميگذارد؟ خيلي س��اده
است ،روحاني يكي از مولفههاي قدرت جهاني يعني
منابع مالي و به تبع ،اقتصاد را در اوج مذاكرات و فشار
بينالمللي نابود شده ،توصيف كرد .آيا به كشوري
كه خزانهاش خالي است ،راحتتر و بيشتر نميشود
اعمال فشار كرد و امتياز گرفت؟
از س��ويي بيتدبيريها و ناكارآمديه��اي دولت
او از ايران ،كش��وري پر از صف و پ��ر از كمبود براي
خارجيها تصوير ك��رد كه يك روز در صف س��بد
كاال ،روزي صف مرغ و روزي صف بنزين هس��تند،
يك روز روغن ندارند و يك روز پوش��ك و يك روز
آب و برق! كدام دولت بيگانهاي روي چنين كشوري
حساب ميكند؟
 -2نمايش وابستگي به رابطه با غرب

آنچه روحاني در طول هش��ت سال از ايران به غرب
نشان داد ،كشوري بود كه حتي آب خوردنش وابسته
به غربيهاست .او مواضع انتخاباتياش را با «بستن
با كدخدا» ش��روع كرد و در طول هشت سال همه
زندگي ايرانيها را وابسته به غرب توصيف كرد .شب
خروج دولت امريكا از برجام ،چهره او وقتي به مردم
ميگفت نگران تأمين كاالهاي اساسي خود نباشند
و دولت همه را تأمين ميكن��د ،آنقدر مغموم بود و
همراهانش از دولت آنقدر غمگين كنارش ايستاده
بودند كه گويي صاحب عزاي مجلس ختمي هستند
و با اين حس��اب ،چرا ترامپ از تأثي��ر آنچه كرده،
مطمئن نباشد؟ روحاني حتي آب خوردن مردم ايران
را به توافق با غرب گره زد .كشوري چنين وابسته چه
اعتباري در فضاي بينالمللي خواهد داشت؟
 -3ع�دم تواناي�ي دول�ت روحان�ي در حل
مناقشات
روحاني و وزير خارجهاش گرچه با ادعاي بلد بودن
زبان دنيا بر سر كار آمدند ،اما در عمل از حل مناقشات
با كشورهاي ديگر ناتوان بودند .بهترين مثال در اين
زمينه ،روابط ايران و عربستان بود كه گرچه دولت
روحاني و اصالحطلبان تالش كردن��د مقصر آن را
اقدام اشتباه در ريختن داخل سفارت عربستان در
تهران بدانند ،اما قبل از آن هم نتوانستند مناقشات
ميان دو كشور را حل كنند و ماجراي ممانعت دولت
عربستان از ارسال كمك ايران به عربستان ،تعرض
به دو نوجوان ايراني در ج��ده ،تعطيلي حج عمره،
ماجراي جرثقيل و در نهايت فاجعه منا و حواشي تلخ
ديپلماتيك پس از آن ،همگي قبل از ماجراي سفارت
عربستان روي داد.
 -4عدم اراده دولت روحاني براي توسعه روابط
با دولتهاي غربي
دولت روحاني در برقراري ارتباط با شرق و مشخصاً
چين و روسيه و بهرهبرداري سياسي و اقتصادي از
اين روابط ضعيف عمل كرد .همين باعث شد اعتبار
ايران نزد اين دولتها پايين بيايد .كشوري كه توسعه
ديپلماتيك را محدود به كش��ورهاي خاص كند و
حتي نتواند در دولتهاي دوست ،همچون سوريه
براي خود بازار اقتصادي ايجاد كند ،طبيعي است كه
روي آن چندان حساب نشود و دولتها منتظر ايران
نمانند و سراغ متحدان ديگر خود بروند!
 -5نمايش تفرقه از ايران
حس��ن روحاني اگر نگوييم روزان��ه ،حتماً هفتگي
طي هشت سال مدوام در س��خنرانيهاي خود به
منتقدان داخلياش حمله كرده و بدترين تهمتها
و توهينها را به آنها روا داشته است و بدتر آنكه اين
منتقدان داخلي را مقصر دش��منيهاي دولتهاي
خارجي دانس��ته و گويي دولتهاي بيگانه را تبرئه
كرده است .او ايران را در نگاه بيگانگان دو پاره معرفي
ك��رد .ناكارآمدي دولت او بحرانه��اي اجتماعي و
آش��وبهاي خياباني متعدد را رقم زد كه نمايشي
ديگر از تفرقه و مشكل در جامعه ايراني بود .همينها
براي ضربه به وجهه ايران و جسور كردن دشمنان
كافي نبود؟
حسن روحاني با شعار بازگرداندن اعتبار به پاسپورت
ايراني آمد ،اما نه تنها اعتباري برگردانده نش��د كه
حتي به وجهه بينالمللي اي��ران هم با نوع مواضع و
رفتار او و دولتمردانش آس��يب زده شد و همين امر
اراده دشمنان ايران براي اعمال فشار بيشتر بر ايران را
افزايش داد و در عمل هم ديديم كه فشار بينالمللي
بر ايران طي اين هشت سال بيشتر شد.

دفاعی

فرمانده نيروي دريايي سپاه عنوان كرد

استقرار امنيت كامل در مرزهاي آبي خليج فارس و تنگه هرمز

در تم�ام مرزه�اي آب�ي ح�وزه جغرافي�اي
خلي�ج ف�ارس و تنگه هرم�ز امني�ت كامل
برقرار اس�ت ،حت�ي ب�راي دف�اع از امنيت
مناف�ع جمهوري اسلامي در آبه�اي آزاد
و دوردس�ت آمادگي لحظهاي وج�ود دارد.

دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري در گفتوگو با
ميزان ،درباره امنيت مرزهاي آبي خليج فارس و
سواحل مكران گفت :با حضور پرشور و باصالبت
رزمندگان دريادل و بس��يجيان غي��ور نيروي
دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،در تمام
مرزهاي آبي حوزه جغرافياي خليج فارس و تنگه
هرمز امنيت كامل برقرار است ،حتي براي دفاع
از امنيت منافع جمهوري اس�لامي در آبهاي
آزاد و دوردس��ت آمادگي لحظهاي وجود دارد.
امروز در منطقه استراتژيك تنگه هرمز ،سيستم
كنترل باند حاكم است ،هر ش��ناوري كه وارد و
خارج ميشود با رصد كامل و اشراف اطالعاتي
كنترل ميشود و اشراف هوشمندانه كاملي در
تنگه اس��تراتژيك هرمز وجود دارد .وي تأكيد
كرد :اصوالً دش��من ميدان��د تحركاتش رصد
ميش��ود و به محض تخلف حتي سهوي ،تذكر
جدي ميگيرد و س��ريعاً بايد مراعات نمايد ،در
غير اين صورت با برخورد قاطع و مقتدرانه مواجه
ميشود ،اين يك موضوع عادي است و به يك امر
بديهي تبديل شده است.
دريادار تنگسيري اظهار داشت :بايد يادآور شد
امنيت خليج فارس با كشورهاي مسلمان خليج
فارس است و خليج فارس خانه ماست و جايي
براي حضور بيگانگان نيست .ما و برادران مسلمان

كشورهاي حوزه خليج فارس به راحتي ميتوانيم
امنيت اين منطقه را تأمي��ن كنيم ،اص ً
ال نياز به
حضور بيگانگان در آبهاي نيلگون خليج فارس
نيست .وي خاطرنشان كرد :امروز با رشادتها
و ايثارگريهاي رزمندگان دلير نيروي دريايي
سپاه و با توكل به خداوند متعال ،در مرزهاي آبي
از نعمت امنيت كامل و پايدار برخورداريم ،البته
دشمنان به خوبي ميدانند ما براي تأمين منافع
انقالب اس�لامي و امنيت مرزهاي كشور عزيز
اسالمي بسيار جدي و انقالبي عمل ميكنيم و
با كسي شوخي نداريم ،محكم ايستاده ايم و به
حول و قوه الهي تا آخرين نفس خواهيم ايستاد.
سازماندهي بيش از  ۵۴۰ناوگروه بسيج
دريايي
سردار تنگسيري گفت :ما امروز به لطف خداوند

متعال موفق ش��دهايم با تشكيل بس��يج دريايي
مردمپايه و س��ازماندهي بي��ش از  ۵۴۰ناوگروه
بس��يج دريايي ،موضوع دفاع از منافع جمهوري
اسالمي و حفاظت از آبهاي سرزميني و مرزهاي
آبي را «مردمي» كنيم .فرمان��ده نيروي دريايي
س��پاه همچنين درباره اقدامات اخير اين نيرو در
محروميتزدايي ،گفت :نيروي دريايي سپاه امسال
در چند مرحله بستههاي معيشتي كمك مؤمنانه
به نقاط محروم و نيازمند در برخي اس��تانهاي
جنوبي تقديم كرده اس��ت .وي از جمله اقدامات
انجام شده را به اين شرح برشمرد :آبرساني به برخي
روستاهاي شرق استان هرمزگان و جنوب استان
سيستان و بلوچس��تان ،راه اندازي و ساماندهي
مجتمع صيادي اش��تغالزايي در روستاي گيشه
بندر لنگه و روستاي بحل بندر جاسك ،بهسازي

جاده روستايي در زاچ و داربست بشاگرد ،واگذاري
تعدادي قايقهاي صيادي به برخي صياداني كه در
سيل سال  ۹۸قايقهاي آنان آسيب ديده بود يا آب
برده بود و بيكار شده بودند ،احداث جاده آسفالت
در روستاي بحل بندر جاسك كه منتهي به اسكله
صيادان آنجا ميش��ود ،احداث دو واحد برج نور
بزرگ در اس��كله صيادي روستاي بحل كه مورد
نياز صيادان محلي آنجا بوده است.
دريادار تنگسيري گفت« :انش��اءاهلل» امسال
تا قبل از س��الروز ش��هادت س��ردار دلها حاج
قاسم عزيز ،شهرك مسكوني شهيد حاج قاسم
سليماني(ره) كه سال گذشته مراسم كلنگزني
ساخت آن در منطقه زاچ و داربست شهرستان
بش��اگرد انجام ش��ده بود ،آماده بهرهبرداري و
تحويل به مردم عزيز آنجا ميباشد ،البته خيرين
عزيز هم ما را در اين امر خداپس��ندانه همراهي
كردهاند كه جا دارد از خ��داي رحمان براي آنها
آرزوي صحت و توفيق بيش��تر مسئلت كنيم،
در چن��د روز آينده در روس��تاي جديد ليرهاي
جاسك شروع به ساخت مسكن و احداث شهرك
مس��كوني خواهيم كرد .وي خاطر نشان كرد:
اقدامات ديگري هم در دس��ت كار است كه به
محض تحق��ق كامل آن به اط�لاع عموم مردم
عزيز خواهيم رساند و اصوالً سپاه از مردم است
و يك نهاد مردمپايه اس��ت و ارتباط و حضور در
بين مردم براي ما مايه قوت قلب و رفع مشكالت
مردم به دس��ت ما موجب افتخار ماست و ما به
خادمي نس��بت به اين مردم نجيب و واليتمدار
افتخار ميكنيم.

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح:

جنگ رسانهاي غربيها
ي جديد است
بسترسازي براي ماجراجوي 

س�ردار ش�كارچي ب�ا اش�اره ب�ه برخ�ي جريا نس�از يهاي
رس�انهاي گف�ت :جن�گ رس�انهاي كش�ورهاي فرامنطق�هاي با
كم�ك رژي�م صهيونيس�تي و برخ�ي كش�ورهاي سرس�پرده
منطقه ،عملي�ات رواني و بسترس�ازي براي ماجراجويي اس�ت.

به گزارش مهر ،به دنبال برخي جريانس��ازيهاي رسانهاي تعدادي
از خبرگزاريهاي صهيونيس��تي ،غربي و س��عودي مبن��ي بر ناامني
كش��تيراني در آبهاي دري��اي عمان ،س��خنگوي ارش��د نيروهاي
مس��لح كش��ورمان گفت :اخبار ضد و نقيض برخي رسانههاي غربي،
صهيونيس��تي و س��عودي مبني بر هرگونه ناامن��ي دريايي و ربايش
كش��تي در آبهاي منطقه نوعي عمليات رواني و بسترس��ازي براي
ماجراجوييهاي جديد است.
سردار شكارچي افزود :نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي ايران
ضمن كمك به تردد ايمن كش��تيهاي تجاري ،نسبت به هر نوع
تحركات مش��كوك ،داراي اش��راف كامل اطالعاتي و در آمادگي
كامل هستند.
وي افزود :نيروه��اي دريايي قدرتمند س��پاه و ارتش ايران اس�لامي
در صورت ضرورت و درخواس��ت ش��ناورهاي خارجي آماده هرگونه
كمكرساني و اعزام واحدهاي امدادي ميباشند.
جمهوري اسالمي به اتهامات واهي توجه نخواهد كرد
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس با اش��اره
به اتهامزن��ي كش��ورهاي غربي درب��اره س��انحه كش��تي متعلق به
رژيمصهيونيس��تي ،گفت :قطعاً جمهوري اس�لامي به اتهامات واهي
توجه نخواهد كرد اما براي دفاع از منافع خود در هر كجاي دنيا محكم
ايستاده است.
به گزارش ف��ارس ،وحيد جاللزاده ،رئيس كميس��يون امنيت ملي و
سياس��ت خارجي با اش��اره به ادعاي امريكا درباره اتهامزني به ايران
در موضوع سانحه كشتي اسرائيلي ،اظهار داشت :در ۴۲سال گذشته
اقدامات واهي و بياساسي به جمهوري اسالمي ايران به ويژه حوادث
ناگواري كه در برخي كش��ورهاي منطقه و خ��ارج از منطقه رخ داده،
زده ش��ده كه بعد از مدتي پوچ بودن آنها براي افكار عمومي و كشورها
مشخص شده است.
وي با بيان اينكه اين اولين بار نيست كه يك اتهام به جمهوري اسالمي
ايران وارد ميش��ود ،افزود :رژيم صهيونيس��تي ثابت ك��رده كه بعضاً
خودشان به منافع خودشان آس��يب ميزنند و آن را به نام جمهوري
اس�لامي مطرح ميكنند تا بتوانند برخي از سياس��تهاي خود را در
منطقه پيش ببرند.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي
در ادامه عنوان كرد :آنهايي كه در ايران ميگفتند بايدن با ترامپ فرق
ميكند و سياستهاي او سياستهاي مسالمتجويانهاي است ،بايد
امروز بيدار ش��وند و ببينند كه وزير خارجه باي��دن اعالم ميكند كه
برخورد ما با جمهوري اسالمي برخورد جمعي خواهد بود ،آن هم براي
چيزي كه اثبات نشده و يك ادعاست.
جاللزاده در ادامه بيان ك��رد :اين موضوع بايد آنهاي��ي كه به لبخند
امريكاييها دلخوش كردن��د را بيدار كند ،همانط��ور كه رهبر معظم
انقالب نيز فرمودند ما بايد از اين مس��ئله عبرت بگيريم چراكه خوي
امريكا همان خوي سابق است فقط روشها فرق ميكند.
وي همچنين تأكيد كرد :قطعاً جمهوري اسالمي به اين اتهامات واهي
توجه نخواهد كرد اما براي دفاع از منافع خود در هر كجاي دنيا محكم
ايستاده است.
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي بر همين اساس اضافه كرد :اين
حرف را فراموش نكنيم كه رهبري فرزان��ه فرمودند دوره بزن دررو
تمام شده اس��ت ،لذا زير بار هيچ اتهام واهي نميرويم و شجاعتر از
اين حرفها هستيم كه اگر بخواهيم آس��يبي بزنيم ،حمله كنيم يا
ضربه بزنيم آن را مخفي كنيم ،كما اينكه زماني كه ما به پايگاه االسد
امريكاييها در عراق موشك ش��ليك كرديم با شجاعت تمام اين را
اعالم كرديم و وقتي پهپاد امريكاييها را در خليج فارس س��رنگون
كرديم با ش��جاعت اعالم كرديم و هيچ ترس و نگرانيای نداريم كه
براي اينكه آن را اعالم كنيم.
جالل زاده در خاتمه عنوان كرد :اين اتهامات واهي براي پيشبرد اهداف
محور عربي -غربي و عبري اس��ت كه جمهوري اس�لامي زير بار اين
عمليات رواني صهيونيستها نخواهد رفت.
........................................................................................................................

رئيس كميته روابط خارجي مجلس:

مترقیترین نگاه در سیاست خارجی را
رهبری دارند

رئي�س كميت�ه رواب�ط خارج�ي مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه
گف�ت و گ�وي منتشرنش�ده رهب�ري ب�ا مرح�وم هاش�مي
رفس�نجاني گف�ت :رهب�ر معظ�م انقلاب هي�چگاه رابط�ه با
كش�ورهاي دني�ا را نف�ي نكردهان�د ام�ا امريكاييه�ا نش�ان
داد هان�د مناف�ع مل�ت اي�ران را مدنظ�ر ق�رار نميدهن�د.

عباس گلرو در گفتوگو با مهر ،با اشاره به انتشار گفتوگوي منتشر
نشده رهبر معظم انقالب با مرحوم هاش��مي رفسنجاني درخصوص
داليل عدم مذاك��ره با امري��كا و تحليل جريان ضدانق�لاب مبني بر
اينكه رهبري ايران به دنبال پايان مذاكرات مربوط به برجام اس��ت،
گفت :ارتباط با كش��ورهاي دنيا يك امر ضروري اس��ت و جمهوري
اسالمي ايران هم با همه كش��ورهاي جهان به جز رژيمصهيونيستي
ارتباط دارد.
وي متذكر ش��د :به دليل س��ابقه ب��د امري��كا در ارتباط ب��ا ايران و
سياستهاي خصمانهاي كه عليه كش��ورمان به كار گرفتند ،ما سعي
ميكنيم روابط خود را با اين كشور به نحوي كه منافع ملت ايران تأمين
شود ،تنظيم كنيم.
رئيس كميته روابط خارجي كميس��يون امنيت ملي مجلس تصريح
كرد :مترقيترين نگاه در سياست خارجي را همواره رهبر معظم انقالب
داشته و دارند ،به اين معنا كه ايشان همواره در فرمايشاتشان در بحث
سياست خارجي ،بر ضرورت تقويت روابط با دنيا تأكيد فرموده و هيچگاه
رابطه با كشورهاي دنيا را نفي نكردهاند.
گلرو ادامه داد :رهبر معظم انقالب هم��واره تأكيد فرمودهاند كه
ما بايد از ظرفيتهاي دنيا به ويژه در زمين��ه علمي و تكنولوژي
استفاده كنيم اما نگاه و رويكرد بارز و برجسته مقام معظم رهبري
در اين باره نشان ميدهد كه بايد در عين ارتباط با كشورهاي دنيا
و بهرهمندي از ظرفيتها و فرصتهايي ك��ه آنان در عرصههاي
مختلف دارند ،به سمت حفظ استقالل ،عزت و اتكا به داشتهها و
توان داخلي خودمان برويم.
وي با بيان اينك��ه بياعتمادي ما به امريكا ناش��ي از يك واقعيت
تجربه ش��ده اس��ت ،تصريح كرد :امريكاييه��ا در ادوار مختلف
از پش��ت به ما خنجر زدهاند ،به روابط با ايران وف��ادار نبودهاند و
هيچگاه منافع ملت ايران مدنظرشان نبوده است .نماينده مردم
سمنان در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت :اين مسئله فقط
در مورد روابط امريكا با ايران صدق نميكند و اغلب كشورهايي
كه به نوعي با امريكا ارتباطاتي داشتهاند ،به نتيجه رسيدهاند كه
امريكا هيچ وقت در روابط خود با س��اير كشورها ،حداقل قوانين
بينالمللي را هم رعايت نميكند و طبيعي اس��ت كه ما نبايد به
آنان اعتماد داشته باشيم.

