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عضو كميسيون امنيت ملي:
ايران منافع ملي خود را 

فداي بازگشت امريكا به برجام نمي كند 
عضو كميس�يون امنيت ملي مجلس با 
تأكيد بر اينكه ايران حاضر نيست منافع 
ملي خود را ب�راي بازگش�ت امريكا به 
برجام فدا كند، گفت: اياالت متحده بايد 
حقوق جمهوري اس�امي را به رسميت 
بشناس�د، در غي�ر اين ص�ورت اجازه 
بازگشت به توافق هسته اي را نمي دهيم. 
به گزارش فارس، ابوالفضل عمويي، عضو 

كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي با اشاره به خبرسازي هاي 
امريكا براي آغ��از مذاكره مجدد ب��راي احياي برجام اظهار داش��ت: 
مذاكراتي كه در وين جريان داشت بين جمهوري اسالمي ايران و گروه 
1+4 بود كه طرفين بنا داش��تند تعيين كنند امريكا با چه شروطي به 
توافق برجام بازگردد.  وي افزود: واقعيت آن اس��ت كه امريكايي ها در 
برداشتن گام هاي اساسي براي بازگشت به تعهدات خود در برجام رفتار 
درستي را نداشته اند و بعد از شش دور مذاكره همچنان سعي مي كردند 
بخش هاي اساسي تحريم ها را حفظ كنند، از جمله تحريم تسليحاتي 
ايران. آنها همچنان بنا دارند نزديك 500 فرد و ش��خص ايراني را در 
فهرست تحريم ها نگه دارند، به همين دليل مذاكرات به نتيجه نرسيد. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجل��س تصريح كرد: 
جمهوري اس��المي ايران نه حاضر بوده و نه حاضر اس��ت كه منافع ملي 
خودش را براي بازگشت امريكا به برجام فدا كند، مذاكرات به داليل مذكور 
متوقف شد تا اينكه دولت جديد در جمهوري اسالمي روي كار آمد.  وي 
درباره سياس��ت دولت س��يزدهم در خصوص مذاكرات هسته اي گفت: 
سياست دولت جديد جمهوري اسالمي ايران همانطور كه رئيس جمهور 
و وزير امور خارجه در نشست هاي مختلف مجلس شوراي اسالمي اعالم 
كردند آن اس��ت كه تهران از ميز مذاكره فرار نكرده و گريزان نيس��ت اما 
مسئله اساسي جمهوري اسالمي مذاكره نيست و تا زماني كه منافع ايران 
تأمين نش��ود، حاضر نيس��تيم توافقنامه اي را امضا كنيم.  عمويي گفت: 
آن چيزي كه مانع توافق شده اس��ت رويكرد زياده خواهانه امريكاست و 
در همين چارچوب تا زماني كه اين رويكرد زياده خواهانه حفظ ش��ده و 
اروپايي ها هم از آن حمايت كنند، جمهوري اسالمي موافق بازگشت  امريكا 

به توافق قبلي نيست.  
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: جمهوري 
اسالمي ايران در حال بررسي رويكردهاي جديد در مذاكرات است و همين 
موضوع در نهادهاي مختلف در حال بررسي است اما واقعيت آن است كه 
بايد ايده هاي ديگري را در حوزه هاي سياست خارجي به آزمون بگذاريم 
مانند تقويت سياست همسايگي، تقويت ارتباطات با قدرت هاي آسيايي 
كه مي توانند بخش زيادي از نيازهاي جمهوري اس��المي را تأمين كنند.  
نماينده تهران در مجلس تصريح كرد: رفتار امريكايي ها در سال هاي اخير 
به هيچ وجه مطلوب نبوده است و آنها حاضر نيستند تصميمات اساسي و 
سختي را بگيرند و متأسفانه به هيچ وجه به منافع جمهوري اسالمي ايران 
احترام نمي گذارند. مواضعي كه در ديدار رئيس جمهور امريكا با نخست وزير 
رژيم صهيونيستي رد و بدل شده اس��ت كاماًل منفي بوده و به جمهوري 

اسالمي احترام نگذاشتند.   
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس گفت: مسئله 
اساسي آن است كه امريكايي ها بايد حقوق جمهوري اسالمي ايران را به 
رسميت بشناس��ند، در غير اين صورت اجازه بازگشت به توافق هسته اي 

را نمي دهيم. 
 ---------------------------------------------------

فرمانده نيروی دريايی ارتش:
اجازه نمي دهيم دشمنان

 امنيت و آرامش منطقه را به هم بزنند 
فرمانده نيروي درياي�ي ارتش با تأكيد 
بر اينكه نخواهيم گذاش�ت كشورهايي 
در قال�ب س�تيزه جويانه امني�ت و 
آرامش منطق�ه را به هم بزنن�د، گفت: 
مس�ابقات غواص�ي عم�ق ارتش هاي 
جهان نشان از همبستگي ملت ها دارد. 
به گزارش فارس، اميردريادار شهرام ايراني 
فرمانده نيروي دريايي ارتش، در مراس��م 

اختتاميه ششمين دوره مس��ابقات بين المللي غواصي عمق ارتش هاي 
جهان كه به ميزباني نيروي دريايي راهبردي ارتش در بندر كنارك برگزار 
شد، ضمن گراميداشت ياد شهداي ايران اسالمي اظهار داشت: فرمانده 
معظم كل قوا)مدظله العالي( با رهنمودهايشان ما را به گونه اي در مسير 
هدايت قرار دادند كه بتوانيم به عنوان س��ربازان خالص ميهن عزيزمان 

طاليه دار پيام صلح و دوستي باشيم.  
فرمانده نيروي دريايي راهبردي ارتش با تأكيد بر اينكه ايران اس��المي 
همواره منادي صلح و دوس��تي بوده و دس��ت دوس��تي به ملت ها داده 
است، افزود: مطمئن باش��يد هيچ گاه نخواهيم گذاشت كشورهايي در 
قالب ستيزه جويانه بخواهند امنيت و آرامش را در منطقه به هم بزنند. ما 
روي پاي خود ايستاديم و امروز به عنوان كشوري مستقل از حوزه دريا 
حفاظت مي كنيم.  امير دريادار ايراني با بيان اينكه يكي از پيام هاي اين 
مسابقات اقتدار است، افزود: برخي  نمي خواهند كشورهاي آزاده را در كنار 
هم ببينند و ما تالش مي كنيم با ظرفيت هاي موجود، هر س��اله ميزبان 
رشته هاي مختلف مسابقات ارتش هاي جهان بوده و كيفيت مسابقات 
را باال ببريم. اميدواريم شاهد حضور كشورهاي بيشتري براي مسابقات 
دوره هاي بعدي ارتش هاي جهان در ايران اسالمي باشيم. اين سومين 
دوره است كه ميزبان اين رقابت ها بوده و براي اولين بار در شمال كشور 
ميزبان مسابقات جام دريا هستيم.  فرمانده نيروي دريايي ارتش تأكيد 
كرد: امروز وقتي كه نيروهاي مسلح كشورها در كنار هم قرار مي گيرند 
پيام خاصي به دشمن مي د هد، دشمن كوردل اين پيام را به خوبي دريافت 
كن و بدان و بفهم كه ملت هاي آزاده با س��ربلندي، احترام و اقتدار با تو 

مقابله و تو را بي آبرو خواهند كرد. 
---------------------------------------------------

برگزاري نشست هيئت رئيسه خبرگان 
با حضور رئيسي

هش�تمين جلس�ه مش�ترك هيئ�ت رئيس�ه و كميس�يون هاي 
مجلس خبرگان در دوره پنجم، امروز  در تهران برگزار مي ش�ود. 
به گزارش مهر، سيداحمد خاتمي از برگزاري هشتمين جلسه مشترك 
هيئت رئيسه و كميسيون هاي دوره پنجم خبرگان رهبري كه قرار است 
امروز در تهران برگزار  شود، خبر داد.  وي با اس��تناد به تبصره ۲ ماده 
15 آيين نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري، اظهار داشت: طبق اين 
قانون، هيئت رئيسه موظف است در فاصله دو اجالس عادي يك جلسه 
مشترك برگزار كند.  سخنگوي هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري 
تصريح كرد: در اين جلسه پنج نفر از اعضا به تشخيص هيئت رئيسه، 
رؤساي كميسيون ها و يك نفر به انتخاب هر كميسيون جهت بررسي 
اهم مسائل خبرگان شركت مي كنند.  خاتمي افزود: همچنين در اين 
جلسه عالوه بر مس��ائل خبرگان و گزارش كميسيون ها، نحوه تعامل 
خبرگان با دولت مورد بررس��ي قرار خواهد گرفت.  سخنگوي هيئت 
رئيسه مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: با توجه به اينكه رئيس جمهور 
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري است، در اين جلسه شركت 
مي كند و اعضاي مجلس خبرگان نظرات و پيشنهادات خود را مطرح 

خواهند كرد. 

دولت ها می روند
آنچه می ماند كارنامه مثبت است

روزنامه جمهوري اسالمي در سرمقاله 
خود نوش��ت: اكن��ون س��خناني از 
مسئوالن دولت جديد درباره پايبندي 
به برجام و حل مشكل »اف اي تي اف« 
شنيده مي شود كه مثبت است و نش��ان مي دهد چرخش مهمي در 
سياس��ت همان مخالفان پديد آمده اس��ت. از اين رويكرد استقبال 
مي كنيم و انتظ��ار داريم دولت جديد به انجام آن موفق ش��ود. آنچه 
موجب استقبال از اين رويكرد مي شود اين است كه منافع مردم بايد 
محور تمام سياست ها باشد. دولت ها مي آيند و مي روند و آنچه از آنها 
به عنوان كارنامه مثبت باقي مي ماند، خدماتي اس��ت كه به مردم و 
كش��ور ارائه مي دهند. براي ما و آحاد مردم اين مهم نيست كه كدام 
دولت و كدام شخص گره از مشكالت زندگي مردم باز مي كند، مهم 
اين است كه گره ها باز شوند و مردم در رفاه و آسايش و آرامش زندگي 
كنند. اين واقعيت را كسي نمي تواند انكار كند كه در اثر جنگ قدرت 
و اختالفات سياسي موجود ميان مسئوالن بخش هاي مختلف نظام در 
سال هاي گذشته، مردم دچار س��ختي هاي زيادي شدند و مشكالت 

معيشتي باعث خدشه دار شدن كرامت آنها شد. 
 ---------------------------------------------------

وعده ها قابليت تحقق دارند؟
روزنامه ايران طي يادداشتي در شماره روز 
گذشته خود با عنوان وعده ها قابليت تحقق 
دارند، نوش��ت: در حال حاضر بزرگ ترين 
مشكل كش��ور تورم اس��ت كه باعث شده 
قدرت خريد مردم بسيار پايين باشد. رئيس جمهوري هم در كمپين 
انتخاباتي خود و حتي در مصاحبه اي كه بعد از آن داشتند به اين نكات 
اشاره كرد، اما آنچه مهم اس��ت اين اس��ت كه چگونه به اين موارد و 
مشكالت بايد رسيدگي كرد و چگونه به اين وعده ها جامه عمل پوشاند. 
عالوه بر آن مهم ترين مسئله اي كه در ارتباط با مشكل بيكاري و تورم 
و كوچك شدن هر روز سفره مردم وجود دارد، مسئله سرمايه گذاري 
است. بدون سرمايه گذاري شغل ايجاد نمي شود و افزايش عرضه كاال و 
خدمات صورت نمي گيرد و س��فره مردم قوي تر نمي ش��ود، بنابراين 
رئيس جمهوري به نكته بسيار مهمي اشاره كرد كه گفت ما نرخ ماليات 
بر بخش توليد را كه در حال حاضر ۲5درصد است و براي شركت هاي 
پذيرفته شده در بورس ۲۲/5درصد است كاهش مي دهيم.   همين نرخ 
موجود در ايران 10درصد باالت��راز ميانگين نرخ ماليات بر واحد هاي 
توليدی در كشور هاي عضو اتحاديه اروپاست، بنابراين كاهش آن كه 
به 15درصد اعالم شد و حتي آقاي رئيسي عنوان كردند كه ما اين را 
براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس به 10درصد كاهش مي دهيم، 
طبيعتاً نكته اي است كه مي تواند بر سرمايه گذاري ها تأثير بسيار بااليي 
داشته باشد و در نهايت ميزان اشتغال هم افزايش پيدا كند. از طرف 
ديگر با توجه به مذاكرات و برداشته شدن تحريم ها صحبتي كه اخيراً 
رئيس سازمان برنامه و بودجه عنوان كرد كه وزارتخانه ها برنامه هاي 
خود را بر اساس ادامه تحريم ها ببينند پس تنها چيزي كه باقي مي ماند 
تقويت بخش ريالي اقتصاد است. بنابراين تا بهبود روابط بين المللي با 
ساير كشورها، تنش زدايي و تقويت بخش ريالي اقتصاد مهم است و با 
توجه به كمبود منابع درآمدي دولت هيچ راهي براي تأمين منابع از 
طريق بورس وجود ندارد. يكي از سياست هاي دولت بايستي اين باشد 
كه بورس را از حالت فعلي خارج و به اب��زاري براي تأمين منابع مالي 
تبديل كند، يعني همان محور هايي كه آقاي رئيسي به آن اشاره كردند 
يعني تعميق بازار س��رمايه و هدايت مس��تقيم منابع مالي به سمت 

فعاليت هاي توليدي. 
 ---------------------------------------------------

در قواره ظريف
روزنامه آرمان مطلبي با عنوان »در قواره 
ظريف« ع��دم حضور ظري��ف در وزارت 
خارجه را »خسارت« دانس��ت و نوشت: 
»هن��وز چن��د روزي از خداحافظ��ي 
محمدجواد ظريف از وزارت امور خارجه نگذشته كه خأل در دستگاه 
ديپلماسي كش��ور براي هر ناظر منصف و بي طرفي، مشهود است. 
بدون اغراق و هرگونه جانبداري احساس��ي يا حزبي بايد بگويم كه 
عدم حضور ديپلمات ش��اخص، با اس��تاندارهاي بين المللي چون 
ظريف، در وزارت امور خارجه، يك خس��ارت و حتي بي توجهي و 
غفلت از يك س��رمايه مل��ي و جهاني اس��ت. به ياد ن��دارم كه در 
رويدادهاي سياس��ي منطقه اي و جهاني مرتبط ب��ا ايران يا حتی 
منطقه، حضور ديپلماتيك ظري��ف در متن اين رويدادها، تعادل را 
برنگردانده و ش��رايط را نرمال نكرده باش��د، حتي اگر اين حضور 
ديپلماتيك به نتيجه صددرصد مؤثر نرسيده باشد. اعتبار جهاني، 
توانايي ه��ا و ظرفيت هاي فردي و تجارب ارزش��مند ديپلماتيك و 
ارتباطات نزديك و تأثيرگذار در عالم سياس��ت با سياستمداران و 
ديپلمات هاي برجسته، از ظريف، يك ديپلمات كم نظير و تراز اول و 
ممتاز ساخته است. هر چند در داخل، قدر و ارزش او به عنوان يك 
نخبه و سرمايه ملي، دانس��ته نش��د و به بهانه هاي واهي يا از روي 
حس��ادت و كينه، با انگيزه هاي حزبي و غيرملي، مورد بي مهري و 
تهمت هاي جاهالنه و هتك حرمت قرار گرفت، اما اين بي مهري ها و 
تخريب هاي ناجوانمردانه، نه تنها چي��زي از ارزش هاي ظريف كم 

نكرد بلكه به اعتبار و ارزش هاي ماندگار او افزود«. 
 ---------------------------------------------------

پيش بيني رفتار امريكا
 پس از ترك افغانستان

رس��الت نوش��ت: س��رانجام آخرين 
هواپيماي حامل اشغالگران امريكايي 
نيز خاك افغانس��تان را ترك كرد. به  
اين  ترتيب، دو دهه حضور نظامي و رسمي واشنگتن و به طوركلي ناتو 
در اين كشور محروم و جنگ زده پايان يافت. مهم ترين فاكتور و مؤلفه اي 
كه بايد در تحليل مسائل افغانس��تان موردتوجه قرار داد، به حمايت 
مطلق امريكا از داعش و گروه هاي تروريستي- تكفيري در افغانستان و 
شبه قاره هند بازمي گردد. صدها عنصر داعش اكنون در اردوگاه طالبان 
اسير هستند و منازعه طالبان- داعش طي سال هاي اخير همواره مورد 
توجه و تحليل رصدگران مسائل افغانستان و شبه قاره هند قرار داشته 
اس��ت.  دولت بايدن س��عي دارد با هدايت غيرمس��تقيم اين حمالت 
وحشيانه به مخاطبان بين المللي اثبات كند كه ثبات افغانستان تنها يك 
شاه كليد دارد و آن مداخله طوالني مدت و تسلط مزمن و دامنه دار دو 
حزب سنتي امريكا در اين كشور است. از سوي ديگر، تروريست هاي 
تكفيري وابسته به امريكا و آل سعود نيز سعي دارند موجوديت كثيف و 
ننگين خود را هرازگاهي به رخ افكار عمومي دنيا بكشند، البته در اين 
معادله خونين، اراده واشنگتن محيط بر اراده داعش و تروريست هاي 
تكفيري بوده و هرگز مي��ان اين دو منبع ترور و خش��ونت، تداخل يا 
مغايرتي به وجود نمي آيد. در هر حال، ارائ��ه هرگونه راهكاري جهت 
حل وفصل بحران هاي جاري در افغانس��تان، بايد مبتني برپنج مؤلفه 
اساس��ي، يعن��ي »واقعي��ات جامع��ه افغانس��تان«، »جلوگي��ري از 
مداخله گراي��ي مزم��ن امري��كا «، »حماي��ت از مذاك��رات واقع��ي 
بين االفغاني«و »حفظ امنيت منطقه اي« و »مهار همه جانبه داعش « 

صورت گيرد. 

88498443سرویس  سياسي

ميان مردم، مانند مردم، براي مردم
نگاهي به مؤلفه هاي مردمي بودن يك دولت از نگاه رهبري

مردمي ب��ودن به حرف نيس��ت، وگرن��ه كدام 
مسئولي است كه بگويد من نمي خواهم مردمي 
باشم!  اغلب مسئوالن، خصوصاً در مقام كانديداي 
انتخاب��ات كه به رأي م��ردم ني��از دارند، تالش 
مي كنند مردمي به نظر برس��ند، اما در بحبوحه 
مشكالت مردم چه كسي وس��ط ميدان خواهد 
ماند؟ روحاني طي هش��ت سال بارها تأكيد كرد 
بايد صداي اعت��راض مردم را ش��نيد، اما حتي 
يك بار به ميان مردم معترض نرف��ت يا به آنان 
براي اعتراض حقي ن��داد. برعك��س، اين انواع 
برچس��ب هاي توهين آميز بودند ك��ه او حواله 
معترضان و منتقدان خود مي كرد. سيدابراهيم 
رئيسي نشان داده است مشي متفاوتي از حسن 
روحاني دارد، همين اس��ت ك��ه مي تواند مردم 
را نسبت به ش��عار او براي مردمي بودن دولتش 

اميدوار كند. 
رهبر انق��الب در اولين جلس��ه هيئ��ت دولت 
سيزدهم با ايشان، توصيه هايي را در قالب چند 
سرفصل خطاب به رئيس جمهور و اعضاي كابينه 
داش��تند كه اولين آنها در مورد »مردمي بودن« 
بود. ايش��ان جلوه هاي مختلفي را براي مردمي 
بودن بي��ان كردند ك��ه در اين گ��زارش نگاهي 

اجمالي به آنها داريم. 
 مردمي بودن از شعار تا عمل

س��يدابراهيم رئيس��ي از ابتدا با ش��عار و عنوان 
»مردمي« پا به مي��دان رقابت ه��اي انتخاباتي 
گذاش��ت و در بيانيه اعالم حضور خود به عنوان 
كانديداي انتخابات رياست جمهوري1400 آورده 
بود كه آمده ام تا »دولتي مردمي براي ايراني قوي« 
تش��كيل دهم. اكانت هاي تبليغاتي او در فضاي 
مجازي هم با آدرس التين دولت مردمي فعاليت 

مي كرد و... رهبري هم در ابت��داي اين بخش از 
سخنان خود بيان مي دارند كه »خب عنوان دولت 
جناب آقاي رئيس��ي هم مردمي بودن است...«، 
بيشترين كليدواژه تكرار شده توسط رئيسي در 

مناظرات انتخاباتي هم كلمه »مردم« بود. 
اما از عنوان مردمي داش��تن تا واقعيت مردمي 
بودن، مسيري اس��ت كه بايد ديد دولت رئيسي 
چگونه ط��ي خواهد كرد. مردم البته نس��بت به 
او بدون شناخت نيس��تند و مش��ي و مدل كار 
او را در ق��وه قضائيه درك كرده ان��د، با اين حال 
كابينه دولت يك نفره نيس��ت و ع��الوه بر آنكه 
بايد ديد مشي ش��خصي رئيسي طي چهار سال 
آينده و در شرايط خاص و بحران هاي احتمالي 
چگونه خواهد بود، رفت��ار دولتمردان او با مردم 
تعيين كننده خواهد بود، به عنوان مثال، تصوير 
حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول روحاني در 
چادر زلزله زدگان سرپل ذهاب با كفش! و وسط 
فرش و زندگي مردم، قابي تاريخ��ي از نوع نگاه 
دولت روحاني به مردم ارائه داد. چندي قبل از آن 
هم خود روحاني به دي��دار مردم زلزله زده رفت، 
اما حتي از ماشين خود پياده نشد! اين در حالي 
است كه او مدعي مردمي بودن و داشتن پايگاه 

اجتماعي گسترده بود. 
  ميان مردم

حضور در ميان مردم آنچنان كه در مورد رئيسي 
نام برديم، اولين جلوه مردمي بودن است. مردم 
بايد ببينند مسئول مملكت به لحاظ فيزيكي و 
ظاهري هم آنها را مي بين��د و ابايي از حضور در 
ميان مردم و ديدن مشكالت ندارد. حس نزديكي 
و اعتمادي كه اين مدل حضور به مردم مي دهد، 
جالب توجه اس��ت، وگرنه مي توان پش��ت ميز 

نشست و گزارش ها را خواند و در اتاقي دربسته 
تصميم گرفت اما كار كارشناسي بدون لمس از 
نزديك مشكالت بعيد است نتيجه دهد. از سويي 
جلوه اي از مردمي بودن همين ارتباط مستقيم 

با مردم است. 
رهبري بر همين حض��ور در ميان مردم به عنوان 
اولين مورد تأكيد دارند: »يك جلوه همين رفتن 
ميان مردم و شنيدن بي واسطه از مردم است. اين 
حركت بسيار خوب و مستحسني كه ديروز جناب 
آقاي رئيسي انجام دادند كه رفتند خوزستان در 
ميان مردم، با مردم، از آنها شنيدند، با آنها حرف 
زدند، اين يك جلوه  از مردمي بودن است كه بسيار 
كار خوبي است.« طبعاً بخش��ي از كار حضور در 
ميان مردم است، بخش��ي رؤيت گزارش هاست، 
بخشي جلسات مشاوره و پشت ميز و تصميم گيري 
و... رهبري تأكيد دارند كه: »البته مسئول نمي تواند 
دائم بين مردم باشد اما در برهه هايي بايد حتماً در 

ميان مردم حاضر باشيد.«

اما غير از اين حضور در ميان مردم، مردمي بودن 
يك دولت جلوه هاي عميق تري هم دارد. 

 مانند مردم
مس��ئول جامعه براي آنكه در واق��ع امر مردمي 
باش��د، بايد زندگي و منش و رفت��ارش هم مثل 
مردم باش��د. او از ميان همين مردم برخاس��ته 
و همين م��ردم به او اي��ن اعتب��ار را داده اند كه 
بر كرس��ي مقام و منصبي بنش��يند، در چنين 
شرايطي، داش��تن نگاه از باال يا رفتار مغرورانه و 
متفرعنانه با مردم قابل توجيه نيست. در اولين 
سفر رئيسي به خوزستان، او بارها در ميان مردم 
حاضر شد و از آن كيف هاي حفاظتي مشكي كه 
در اولين س��فر روحاني به خوزس��تان ميان او و 

مردم ديوار كشيد، خبري نبود. 
زندگي اشرافي و داشتن فاصله طبقاتي با مردم 
و نگاه از موضع باال، از مواردي است كه حضرت 
آيت اهلل خامنه اي به عن��وان نكاتي كه بايد براي 
مردمي بودن از آن پرهيز ك��رد، ذكر مي كنند: 
»يك جلوه  ديگر، مس��ئله  اتخاذ س��بك زندگي 
مردمي اس��ت، بي تكلف بودن در مشي و منش، 
دوري كردن از منش هاي اشرافيگري و از موضع 
باال به مردم نگاه كردن و مانند اينها، اين هم يك 
جلوه  ديگري اس��ت از مردمي ب��ودن كه از اين 
منش هاي اشرافيگري كه معمول است در دنيا 
و همه  دولت ها و مسئوليت ها و مسئوالن مبتال 
هستند به اين جور نگاه به مردم، از  اين جور روش 

زندگي، بايد اجتناب كرد.«
 براي مردم

خدمت رساني به مردم وظيفه مسئوالن است و 
گزارش دادن از اين خدمات و حرف زدن با آنها 
و بيان صادقانه كارهاي انجام شده و مشكالت و 
موانع موجود، جلوه اي ديگر از اين مردمي است. 
اگر مسئولي خود را همانند مردم و از آنها بداند، 
در هنگامه مشكالت هم روي به آمارسازي يا 
گزارش هاي غيرواقعي نمي آورد. رهبر انقالب 
خطاب به دولت رئيس��ي مي فرمايند: »حرف 
زدن با مردم و مشكالت را و راه حل ها را با مردم 
در ميان گذاشتن هم يكي از جلوه هاي مردمي 
بودن است. مسائلتان را با مردم مطرح كنيد... 
با مردم در ميان بگذاريد، با مردم حرف بزنيد، 
از مردم كمك بخواهيد در موارد مختلف، هم 
كمك فكري، هم كمك عملي. در يك جاهايي 
يك خطاي��ي اتفاق مي افتد- خ��ب همه  ماها 
اش��تباه مي كنيم ديگر، خط��ا در كار ماها كم 
نيس��ت- از مردم عذرخواهي كني��د، صريحاً 
]بگوييد[ اين اشتباه شده، از مردم عذرخواهي 
كني��د. مردمي ب��ودن اين جه��ات مختلف را 
دارد. گزارش خدم��ات خودتان را هم به مردم 
بدهيد، گزارش صادقان��ه، بدون مبالغه، بدون 
بزرگنماي��ي، صادقانه ]بگوييد[ اي��ن كارها را 

انجام داده ايد.«
وعده هاي دروغين به مردم دادن و فريب آنان شايد 
در كوتاه مدت فضا را تغيير دهد، اما در نهايت مردم 
درمي يابند. فريب مردم يعني در نظر نگرفتن آنها و 
اين مي تواند در سطح خيانت به آنها باشد. ارتباط 
صادقانه و دوستانه و برادرانه، آن چيزي ا ست كه 

بايد ميان مسئول و مردم باشد. 

كبري آسوپار
   تحلیل

فرمان�ده ني�روي پدافن�د هواي�ي از قابليت 
اين ني�رو ب�راي انه�دام اه�داف هواي�ي از 
فاصل�ه 200 كيلومت�ري و تغيي�ر ت�وازن 
در منطق�ه ب�ا اي�ن توانمندي ه�ا خب�ر داد. 

به گزارش مهر، روز گذشته و با حضور امير عليرضا 
صباحي فرد، فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش 

از دو محصول جديد اين نيرو رونمايي شد. 
  ردگي�ري همزم�ان 200 ه�دف ب�ا 

»رادار البرز«
رادار سه بعدي آرايه فازي البرز با هدف رهگيري 
و آشكارس��ازي اهداف همايي برد بلند با سطح 
مقطع راداري پايي��ن و پنهان كار توليد ش��ده 

است. 
حداكثر ب��رد راداري اين س��امانه 450كيلومتر 
بوده و قادر اس��ت اهداف در ارتفاع پست را نيز 
شناس��ايي كند. رادار البرز همچنين قادر است 
۳00 هدف را به صورت همزمان ردگيري كند. 

سامانه برهان هم يك مركز فرماندهي و كنترل 
تس��ليحات در برد و ارتفاع كم به عنوان آخرين 
رده فرماندهي در دفاع نقطه اي شبكه فرماندهي 

و كنترل دفاع هوايي است. 
اين س��امانه پس از دريافت و تجزي��ه و تحليل 
اطالع��ات از تمام��ی مناب��ع، آنه��ا را ب��راي 
تصميم گي��ري در حداق��ل زم��ان ممك��ن در 
اختيار رده هاي باالي فرماندهي قرار مي دهد تا 
تصميمات الزم جهت اجراي مأموريت و انهدام 

هدف ابالغ شود. 
برهان با قابليت كشف و پردازش مؤثري كه دارد 
امكان درگيري انه��دام و فريب اهداف هوايي را 
ميسر مي س��ازد. همچنين با تركيب داده هاي 
دريافتي از سامانه هاي الكترواپتيكي با داده هاي 
دريافتي از سامانه هاي راداري اين اطالعات را به 

سامانه هاي موشكي ارسال مي كند. 
سامانه برهان عالوه بر توانايي فعاليت كشف هدف 
در حالت پسيو )غيرفعال( توانايي صدور دستور 

مقابله با اخالل الكترونيك را نيز دارد. 
 انهداف اهداف از فاصله 200كيلومتری 

امير عليرضا صباحي فرد، فرمانده نيروي پدافند 
هوايي ارتش در نشست خبري خود در حاشيه 
رونمايي از اين دو محصول جديد طي سخناني 
اظهار داش��ت: بعد از تش��كيل ني��روي هوايي 
توانستيم به دستاوردهاي ش��گرفي دست پيدا 
كنيم، به تجهيزاتي دست يافته ايم كه امروز در 

لبه فناوري جهان هستيم. 
وي ادامه داد: ايران در منطقه مقام اول در حوزه 
پدافند هوايي را دارد، در جه��ان نيز حرف هاي 
بسياري براي گفتن در حوزه پدافند هوايي داريم 

و اين اقتدار و توانمندي موجب شده است دشمن 
در رفتارش تغيير ايجاد كند. 

امير صباحي فرد پدافند را خ��ط مقدم مقابله با 
دش��من خواند و گفت: ام��روز پدافند هوايي به 
قدرتي دست يافته است كه هيچ گونه نيازي به 
كشورهاي ديگر ندارد. پدافند هوايي با سرعت 
در حال پيش��رفت اس��ت و همه تجهيزات كه 
در اين نيرو ب��ه كار گرفته مي ش��ود صددرصد 

بومي است. 
وي ادامه داد: ما ديگر در پدافند هوايي چيزي به 
عنوان نديدن نداريم و با توان بااليي كه در پدافند 
هوايي داريم، تمام پايگاه ها و حركات دشمن را 
رصد مي كني��م و از فاصله ب��االي ۲00كيلومتر 

مي توانيم اهداف را منهدم كنيم. 
صباحي فرد با بيان اينك��ه ۸۷پروژه در چند روز 

افتتاح ش��ده اس��ت، گفت: از امروز رادار بومي 
»مراقب« مأموريت خ��ود را آغاز كرده و به رصد 
آس��مان كش��ور مي پردازد، همچنين 10پروژه 
ورزش��ي و 1۸پ��روژه در حوزه محيط زيس��ت، 
۳5پ��روژه عمراني و زيرس��اختي مه��م مانند 
گاز رساني افتتاح كرده ايم، ش��ش پروژه نيز در 

بحث فرماندهي و كنترل افتتاح شده است. 
فرمانده نيروي پدافند هواي��ي ارتش همچنين 
گفت: ش��ش پروژه و تجهيزات دفاعي پيشرفته  
ديگر افتتاح مي شود كه تنها چهار پروژه آن قابل 

رسانه اي شدن است. 
  هيمنه اس�تكبار را با ساخت تجهيزات 

دفاعي شكستيم
فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش ادامه داد: ما 
با ساخت اين تجهيزات هيمنه استكبار جهاني را 
شكستيم. پدافند هوايي در سطح منطقه امروز 
ح��رف اول را مي زند و در س��طح دنيا نيز حرف 
براي گفتن دارد. دش��منان ما اين توانمندي ها 
را مي دانند كه همين دانس��تن سبب شده تا در 
ادبيات و رفتارش��ان تغيير ايجاد ش��ود و اين به 

خاطر قدرت مطلق پدافند هوايي است. 
وی گفت: پدافند هوايي روز به روز در حال توسعه 
است و با س��رعت به جلو مي رود و از تجهيزات 
صددرصد بومي در پدافند اس��تفاده مي كنيم. 
امروز در سطح پدافند هوايي كشور ما مسئله اي 
به نام نديدن وجود ندارد و هر پرنده اي با هر نوع 
كاربردي را مي توانيم كش��ف و شناس��ايي و در 

صورت صالحديد منهدم كنيم. 
وي تصريح كرد: از سامانه هايي برخورداريم كه 
قادرند اهداف را در ارتفاع ب��االي ۲00كيلومتر 
منهدم كنند، با توان بااليي كه در حوزه پدافند 
هوايي داريم، تمام حركات و سكنات دشمنان را 
در پايگاه ها و خانه هاي خودشان رصد مي كنيم. 

در حاشيه رونمايي از 2 سامانه جديد پدافندي مطرح شد

قابليت انهدام اهداف هوايي از 200 كيلومتري

   گزارش

رهبر انق�اب در اولين جلس�ه هيئت 
دولت س�يزدهم با ايشان، توصيه هايي 
را در قال�ب چند س�رفصل خط�اب به 
رئيس جمهور و اعضاي كابينه داشتند 
ك�ه اولي�ن آنه�ا در م�ورد »مردم�ي 
بودن« بود. ايش�ان جلوه هاي مختلفي 
را ب�راي مردم�ي ب�ودن بي�ان كردند


