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تقسیم قدرت در افغانستان 
تنها چشم انداز از منظر ایران 

طی س��ال های پس از جنگ، جریان موس��وم ب��ه اصالح طلب، در 
موضوعات فرامرزی و منطقه ای نظیر حضور امریکا و کشورهای هم 
پیمان غرب در افغانستان، عراق و سوریه به بهانه جنگ با تروریزم در 
سال های ۲۰۰۱ به بعد، در قامت شبکه همکار غرب در داخل ایران، 
همواره جمهوری اسالمی را به اتخاذ تصمیمات شتاب زده و عجوالنه 
به نفع غرب و مشخصاً امریکا تشویق کرده  که عمل به نسخه های آنها 
قطعاً برای ایران دردسرآفرین، پرچالش و پرهزینه بوده و فرصت های 
استراتژیک ما را به تهدید تبدیل و آرایش وضعیت در منطقه را به نفع 
بیگانگان و به ضرر جمهوری اسالمی تغییر می داده است. هم اینک 
نیز اصرار جریان اصالح طلب به درگیری جمهوری اس��المی ایران 
با طالبان در خوش بینانه   ترین حالت از بی بصیرتی آنان سرچش��مه 

می گیرد . 
غربی   ها به رهبری امریکا، به بهانه خروج از افغانستان، بازی شطرنج 
جدیدی را درمنطقه آغاز کرده اند. فشار افکار عمومی در منطقه غرب 
آسیا برای خروج بی قید و شرط قدرت های فرامنطقه ای روز به روز 
در حال افزایش است و تسلیم شدن در برابر این فشار  ها برای غرب 
حکم امضای مرگ زودرس آنان را دارد. غربی   ها به خوبی می دانند هر 
حرکت اشتباه آنان در منطقه به تشدید وخامت اوضاع و فشار بیشتر 
افکار عمومی جهت خروج آنان انجامیده و بای��د برای ابد از منطقه 
خارج و با منافع و منابع عظیم منطق��ه وداع کنند. به دالیل متعدد 
داخلی و بین المللی، امری��کا دیگر توان حض��ور در منطقه و تأمین 
هزینه های س��نگین این حضور را ندارد اما نگاه امریکا به افغانستان 
نگاهی راهبردی و حیاتی بوده و خروج از افغانستان می تواند بخشی از 
سناریوی آنان برای تعقیب اهداف کوتاه و بلند مدت آن کشور درباره 

ایران، روسیه و چین باشد. 
بنا به گفته مقامات امریکایی و برآوردهای اس��تراتژیک تهیه شده، 
ایران، روسیه و چین، مشکل و اولویت اصلی امریکا بوده و برای تحقق 
اهداف خود درباره ایران، روس��یه و چین، کماکان به افغانس��تان به 

عنوان یک پایگاه استراتژیک نظر دارد. 
به این ترتیب می توان گفت خروج امریکا از افغانستان به هیچ وجه 
به منزله خروج قطعی آنان از منطقه نبوده و بیشتر به یک جابه جایی 
تاکتیکی در راستای تأمین اهداف اس��تراتژیک شبیه است. به نظر 
می رسد امریکا در مسیر تحقق اهداف خود از استراتژی دورشوندگی 
اس��تفاده کرده تا به این ترتیب بتواند هم هزینه ه��ای جانی، مالی، 
آبرویی، سیاس��ی و تکنولوژیک خود را کاه��ش داده و هم از دید و 
تیر مس��تقیم بازیگران موج��ود در منطقه خارج ش��ود و هم ضمن 
تأمین اش��راف اطالعاتی خود بر منطقه به یک جنگ نیابتی چشم 
امید داش��ته باش��د. امریکا با خروج فیزیکی از افغانستان و انتخاب 
»اس��تراتژی دورش��وندگی « تالش می کند  ای��ران را درگیر جنگ 
نیابتی ویرانگر کرده و به این ترتیب با یک تیر نش��انه های متعدد را 

هدف گیری نماید:
۱ - جمهوری اس��المی را در یک جنگ بی پای��ان و ویرانگر درگیر 

نماید. 
۲ - آثار ویرانگر عملیات روانی و دوقطبی سازی جمعیتی )موافقان 
و مخالفان حضور در جنگ افغانستان(  عماَل دولت ایران را با مسائل 

داخلی درگیر می سازد. 
۳ - در شرایطی که مهم  ترین و حیاتی   ترین اولویت دولت سیزدهم 
مواجهه و مدیریت با مش��کالت اقتصادی و اتخاذ راه های برون رفت 
فوری از چالش های اقتصادی پیش رو است، با درگیر شدن در جنگ 
عماَل بر مسیر اولویت های نظام تأثیر مستقیم گذاشته و کشور را به 

ناکجاآباد بکشانند. 
٤ - ایران را از معادالت محور مقاومت خارج کند. 

۵ - با اعمال سیاست مهار استراتژیک، اقتدار استراتژیک ایران را در 
منطقه در کنترل عملیاتی خود بگیرد.

۶ - با کاهش تأثیر ایران بر محور مقاومت به دلیل درگیر ش��دن در 
جنگ، عماَل محور مقاومت را در مسیر فروشی مدیریت نماید. 

۷ - در غیاب ایران، با آس��ودگی به حل مسئله لبنان و سوریه به نفع 
رژیم  صهیونیستی کمک کند. 

۸ - درگیر ش��دن ایران در جنگ افغانستان نوعی کمک مستقیم به 
رژیم سعودی حاکم بر حجاز بوده و چه بسا معادله یمن را به نفع رژیم 
سعودی تغییر داده و موجبات شکست مقاومت یمن را فراهم آورد. 

نگاهی به وضعیت کنونی افغانستان به خوبی نشان می دهد که:
۱ - افغانس��تان در ش��رایط ناپایدار قرار داش��ته و هم��ه چیز دچار 
فروپاشی ش��ده و طالبان نیز در یک حالت گیجی و بی تصمیمی به 

سر می برد. 
۲ - اوضاع داخلی افغانستان نیز از بی ثباتی حکایت می کند و طالبان 
نیز برخالف ادعا هنوز بر اوضاع مسلط نبوده و تقریباً افغانستان فاقد 
حکومت قابل اتکا و اعتماد اس��ت. هنوز در افغانستان ساختارهای 
حکومتی شکل نگرفته و به صورت نیم بند برخی از نهادهای حکومت 

به رتق و فتق امور می پردازند. 
۳ - هیچ کدام از کشورهای همس��ایه، منطقه ای و فرامنطقه ای نیز 

موضع صریح و روشنی در برابر طالبان اتخاذ نکرده اند. 
٤ – در عین حال اکثر کشور  ها از جمله پاکستان، روسیه، چین و حتی 
کشور  هایی که با افغانستان مرز مشترک نداشته و یا خارج از منطقه 
غرب آسیا هستند مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم را با طالبان شروع 

کرده اند و جمهوری اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. 
۵ - افغانستان مجموعه ای از قومیت   ها است که منها کردن هر یک 
از آنها بی شک به تشدید بی ثباتی و منازعات و درگیری های داخلی 

خواهد انجامید. 
در چنین شرایطی پیش بینی می شود جمهوری اسالمی ایران ضمن 
حفظ خط تماس با عناص��ر درگیر و بازیگران داخلی افغانس��تان و 
تأکید بر بی طرفی و عدم مداخله در امور داخلی آن کشور بر تشکیل 
حکومت فراگیر متشکل از همه اقوام و عش��ایر افغان که به تعهدات 
بیرونی خود پای بند باشد تأکید نماید. ایران از مذاکرات بین االفغانی 
در افغانس��تان حمایت می کند و همچنین از مذاک��ره با طالبان نیم 
نگاهی نیز بر تأثیرگذاری بر رویکرد این گروه در قبال شیعیان هزاره 
و سایر قومیت های غیرپشتون در افغانستان دارد. جمهوری اسالمی 
از همان اجالس بن در س��ال ۲۰۰۱ میالدی تاکنون، همواره تأکید 
داشته است که س��ایر قومیت های افغان نیز بایستی نقشی برابر در 
آینده قدرت سیاسی این کش��ور ایفا نمایند تا از این طریق، صلح و 

ثبات پایدار در افغانستان برقرار شود. 
 

عبداهلل متولیان

دولت آقای رئیس�ی ب�ا نیروه�ای تحول خواه، 
باانگی�زه، آرمان گ�را و آم�اده ای ک�ه س�ر 
کار آورده و ب�ا اس�تفاده از نس�خه جدی�د 
اقتص�ادی می توان�د اقتص�اد را متح�ول کند. 
به گزارش فارس، ش��هریار زرشناس، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در دومین 
نششست از سلسله نشست های تخصصی » فصل 
تحول« گفت: ویژگی اصلی دولت آیت اهلل رئیسی این 
است که دولت تحول انقالبی است و این تحول باید در 
دو حوزه اقتصاد و فرهنگ رخ دهد که این دو متناظر 
و همراه هم اس��ت. باید س��بک زندگی ما در حوزه 
فرهنگی از سبک زندگی روزمرگی و سوژه محوری 
که امروز وجود دارد به یک سبک زندگی معنامحور 
و آرمانگرایانه منتقل ش��ود که ای��ن موضوع بحث 

جداگانه ای را می طلبد و از آنجایی که اقتصاد مسئله 
امروز ماست به مسئله اقتصاد خواهیم پرداخت. 

این استاد دانشگاه با اشاره به مولفه های اقتصادی 
افزود: توانمندسازی و عدالت اجتماعی از مولفه های 
اقتصاد اس��ت و می توان گفت اگر ما به بیانات مقام 
معظم رهبری و شعار  هایی که برای سال  ها انتخاب 
کردند و تأکیداتی که دارند توجه کنیم می بینیم که 
مسئله توانمندی را خیلی مورد توجه قرار می دهند و 
واقعاً این مسئله یک ضرورت است. زرشناس  یادآور 
شد: دولت آقای رئیسی   گام بزرگی را برداشته است. 
ترکیب نیروی انسانی ای را سر کار آورده که تحول 
خواه، با انگیزه، آرمان گرا و آماده هستند اما یک چیز 
بزرگ تر به اسم نسخه کم است که آن هم باید بیاید 
که با ترکیب این نیروی انسانی تحول خواه جدید 

بتواند این تحول بزرگ را انج��ام دهد. وی تصریح 
کرد: مردم ما امروز از مجموعه مشکالت اقتصادی 
رنج می برند و واقعیت این است که معیشت مردم 
دچار مشکل شده و سفره مردم کوچک شده است 
و اگر سوپر س��رمایه داران نورچشمی رانت خوار را 
کنار بگذاریم همه تحت فشار معیشتی و اقتصادی 
هستند و برای این که ما بتوانیم به تغییر نسخه فکر 
کنیم باید این سؤال را مطرح کنیم که مشکل اقتصاد 
ما کجاست؟ چرا این اقتصاد معیشت مردم را به این 
روز رسانده و اگر مشکل را بشناسیم می توانیم به راه 

عالج فکر کنیم. 
زرشناس ادامه داد: امروز که هم دولت آیت اهلل رئیسی 
سر کار آمده و هم فرصت تحول پیش آمده و هم این 
تحول به ضرورت تبدیل شده است باید این تحول 

زیربنایی را در ساخت اقتصادی انجام دهیم وگرنه 
با خطر روبه رو خواهیم شد. این استاد دانشگاه گفت: 
انقالب در سال های ابتدایی نوعی تحرک اجتماعی 
را ایج��اد کرد ام��ا متأس��فانه آرمان گرایی انقالبی 
اسیر سیاس��ت های نئولیبرالی جناح بروکراتیک 
تکنوکراتیک حاکمیت شد، جناحی که بدنه مدیریتی 
را در قوه مجریه در کنترل خود گرفته بود و از میانه 
دهه هفتاد به گفتمان هژمونیک در جامعه بدل شد 
و همه فرآیند  ها را تغییر داد. زرشناس افزود: ما نیاز 
داریم از اسارت این نسخه نئولیبرالی و از اسارت این 
ریل گذاری های ساختاری نئولیبرالی ر  ها شویم از 
اسارت این ساخت سرمایه داری شبه مدرنیته ر  ها 
ش��ویم و راهکار آن تدوین نسخه جدید و پیگیری 

روند اجرای آن است. 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی:

باید اقتصاد را از اسارت نسخه نئولیبرالی رها کرد

اژه ای: روزانه ۱۰ پیام مردمی را تا حصول نتیجه پیگیری می کنم

دادرسی روزانه شخص قاضی القضات
»اهتمام جّدی به مأموریت های اساسی دستگاه 
قضا در قانون اساس�ی، یعنی گسترش عدالت و 
احیای حقوق عاّمه، تأمین آزادی های مش�روع، 
نظارت بر حس�ن اجرای قوانین، پیش�گیری از 
وقوع جرم، مبارزه  قاطع با فساد « و » ارتباط با متن 
مردم و حضور در میان آنان «  دو عنوان از مجموع 
ش�ش انتظاری اس�ت که رهبر معظم انقالب از 
حجت االسالم محسنی اژه ای در آغاز تصدی وی 
بر ریاست قوه قضائیه مطالبه کرده اند؛ مطالبه ای 
که اگرچه دوماه بیشتر از آن نمی گذرد، اما قاضی 
القضات در همین زمان کوتاه نشان داده است که 
اهتمام او برای عمل به منویات رهبر معظم انقالب 
جدی است که حضورهای سرزده از مراکز و مراجع 
قضایی، سفرهای استانی و بازدید از زندان  ها از 
مصادیق این اهتمام در دس�تگاه قضایی است. 
رئیس قوه قضائیه دی�روز به این مصداق  ها نکته 
دیگری افزود و آن اینکه شخصاً درخواست های 
مردمی را دریافت و تا حصول نتیجه دنبال می کند: 
»من هر روز شخصاً حداقل ۱۰ درخواست مردمی را 
تا حصول نتیجه پیگیری می کنم و پیام   هایی را که 
به صورت مکتوب، مجازی یا تلفنی دریافت می کنم 
به قسمت های مختلف می فرستم تا رسیدگی شود 
و همکاران م�ا به این پیام   ها ج�واب می دهند. «

به گزارش مرکز رس��انه قوه قضائیه، حجت االسالم 
محسنی اژه ای در جلسه  شورای عالی قوه قضائیه از 
تالش های همکاران قضایی در بخش های مختلف در 
مدت کوتاهی که دور جدید مدیریت قوه قضائیه آغاز 
شده و به طور خاص از تسریع در روند رسیدگی به 
پرونده های قضایی قدردانی کرد. وی افزود: طوالنی 
شدن روند رس��یدگی به پرونده   ها یکی از مشکالت 
مردم بود که تا حدودی برطرف شده اما هنوز تا وضع 
مطلوب فاصله داریم و این کار باید ش��تاب بگیرد. 
اژه ای با اشاره به تالش های صورت گرفته در جهت 
احصای مشکالت مردم و تدوین راهکارهای رفع این 
مشکالت ظرف یک ماه گذشته تصریح کرد: برخی 
راهکار  ها زود جواب می دهد اما برخی زمان بر است 
ولی مهم این است که مردم بدانند که رویکرد دستگاه 
قضا کم کردن هر چه س��ریع تر مشکالت آنهاست. 
برخی مسائل و روند  ها در دستگاه قضایی شفاف تر و 
موانع کار کمتر شده و دادگستری   ها و شوراهای حل 
اختالف تالش می کنند کار مردم در سریع   ترین زمان 

ممکن و با حفظ کرامت ارباب رجوع انجام شود. 
   رسیدگی به فس�اد درون و برون جدی تر 

از گذشته
رئیس دستگاه قضا بار دیگر بر عزم جدی قوه قضائیه 
برای مبارزه با فساد تأکید کرد و با بیان اینکه رسیدگی 
به فس��اد در داخل و خارج قوه قضائی��ه جدی تر از 
گذش��ته پیش می رود، تأکید کرد : دستگاه قضایی 
عالوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک ترین 
تخلف و فساد در داخل مجموعه نیز برخورد می کند 
و همه تالش خود را برای افزایش انضباط سازمانی به 
کار گرفته است. دستگاه قضا با مجرمان حرفه ای و بر 
هم زنندگان امنیت و آسایش مردم و سارقان و اشرار 
و اخاللگران در نظم ب��ه طور قاطع برخورد می کند. 
وی بر این نکته نیز تأکید کرد که نیروی انتظامی و 
دستگاه های امنیتی هم در همکاری با دستگاه قضا، 
جریانات مخل امنیت و مجرمان حرفه ای را با سرعت 
شناسایی می کنند و دادگاه   ها هم خارج از نوبت به 

پرونده این افراد رسیدگی خواهند کرد. 
    اقدام بی سابقه رئیس سازمان زندان ها

محسنی اژه ای به اقدامات اصالحی در جهت ارتقای 
وضعیت زندان   ها نیز اشاره کرد و گفت: در دوره تحول 
با رویکرد جدید جهادی به مسئله زندان   ها رسیدگی 
ش��د. رئیس س��ازمان زندان   ها ظرف مدت کمتر از 
یک س��ال همراه با تعدادی از مدیران ارشد قضایی 
از همه زندان   ها در ۳۱ اس��تان کشور بازدید کردند 
که اقدامی بی سابقه بوده اس��ت. دستگاه قضایی با 
همفکری نخبگان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه 
رویکرد اصالح و تربیت در زندان   ها را مورد توجه قرار 
داد و تالش های زیادی شد تا مشکالت مددجویان و 
خانواده های آنها تا حد امکان برطرف شود. رئیس قوه 
قضائیه با اشاره به بازدید خود از سه زندان در ماه های 
اخیر، اقدام دادس��تان تهران برای بازدی��د از زندان 
همراه با هیئت ۲۰۰ نفره و بازدید رئیس دادگستری 
تهران از زندان قزلحصار همراه با یک تیم ۵۰ نفره و 
گفت وگوی رو در رو با هزار زندانی و پیگیری مشکالت 

آنها را امری بی سابقه دانست. 
محس��نی اژه ای همچنین گفت که ط��ی یک ماه 
گذشته، دادس��تان   ها فقط در ۲۸ استان کشور ۷۶ 
بار و رؤسای دادگستری   ها در ۲۲ اس��تان ٤۲ بار از 
زندان   ها بازدید کرده ان��د. وی از اجرای طرح پایش 
زندانیان و اعط��ای مرخصی به آنها در ای��ام کرونا، 
سرکشی دوره ای دادستان کل و دادستان   ها و رؤسای 
کل دادگس��تری های سراسر کش��ور از زندان   ها و 
تحت نظرگاه   ها و استفاده از مجازات های جایگزین 
حبس به عنوان دیگر اقدامات انجام شده برای بهبود 

وضعیت زندان   ها و بازداشتگاه   ها یاد کرد. 
    عصبانی�ت دش�من از انس�جام و همدلی 

مجموعه های نظام
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
دشمن از اینکه احساس می کند امروز یک انسجام 

و همکاری بین مجموعه های نظام ب��ه وجود آمده 
ناراحت است و از هر طریق ممکن تالش می کند مانع 
از تقویت این همدلی شود. دشمن از خدمت رسانی 
به مردم نیز عصبانی است؛ چرا که هر چه روند خدمت 
رسانی تسهیل شده و افزایش یابد، ترفندهای دشمن 
بیشتر کارایی خود را از دست می دهد. حجت االسالم  
محس��نی اژه ای ادامه داد: هر دستگاهی که تالش 
می کند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد، دشمن 
برای آن مسئله سازی و حاشیه سازی می کند تا اذهان 

مردم منحرف شوند. 
حجت االسالم  محسنی اژه ای افزود:  در همین مدت 
کوتاه استقرار دولت، در حالی که رئیس جمهور در 
تدارک تش��کیل کابینه و برنامه ریزی برای اجرای 
شعارهای دولت مردمی بود، از حضور در میان مردم 
نیز غافل نب��ود. وی در همین راس��تا از توجه ویژه 
رئیس جمهور به مشکالت مردم و سفر به استان های 
خوزستان و سیستان و بلوچستان برای رسیدگی به 
مسائل مردم به ویژه در مناطق محروم قدردانی کرد. 
    روزانه ۱۰ پیام مردم�ی را تا حصول نتیجه 

دنبال می کنم
رئیس قوه قضائیه به ارتقای ارتباط دس��تگاه قضا با 
مردم در دوره تحول و تعالی نیز اشاره کرد و گفت که 
در همین مدت کوتاهی که مسئولیت این قوه را بر 
عهده گرفته، بخش قابل توجهی از مردم بدون واسطه 

با او گفت وگو کرده یا برایش پیام  فرستاده اند. 
حجت االس��الم  محس��نی اژه ای افزود: من هر روز 
شخصاً حداقل ۱۰ درخواس��ت مردمی را تا حصول 
نتیجه پیگیری می کنم و پیام   هایی را که به صورت 
مکتوب، مج��ازی یا تلفن��ی دریاف��ت می کنم به 
قسمت های مختلف می فرس��تم تا رسیدگی شود 
و همکاران ما به این پیام   ها جواب می دهند. رئیس 
قوه قضائیه به تماس فرزند شهیدی از کرمانشاه در 
پنج  شنبه هفته گذشته اش��اره کرد و گفت که این 

خانواده شهید خواس��تار مالقات با وی بودند که از 
آنها خواست روز جمعه به تهران بیایند و پس از این 
مالقات با آنها، دستورات الزم برای حل مشکل شان  

نیز صادر شد. 
حجت االسالم  محسنی اژه ای افزود: طی نزدیک به 
دو ماه گذشته که دولت جدید نیز آغاز به کار کرده، 
جلسات زیادی را با آقایان رئیسی و قالیباف داشته ام 
و عالوه بر آن س��ه نشس��ت را نیز به طور سه جانبه 
داشته ایم. وی ادامه داد: در روزهای اخیر نیز با معاون 
اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور و چهار تن از وزرا 
مالقات داشتیم که قطعاً دشمن وقتی این اقدامات 
و نتایج همدلی   ها را می بیند، بیش از پیش عصبانی 

می شود. 
   ادعاه�ای حق�وق بش�ری علی�ه ای�ران 

خجالت آور است
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگ��ری از اظهاراتش 
شهریور ماه را قطعه خاصی در تاریخ انقالب اسالمی 
دانست و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس و شهدای شهریورماه تصریح 
کرد: وقتی انسان به گذشته نگاه می کند، این مقطع 
تاریخی قطعه ای است که باید بار  ها به آن پرداخته 
شود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به عبرت های تاریخ 
برای مستکبران و جنایتکاران گفت: امروز ببینید که 
سرنوشت سران طاغوت، کودتاگران، صدام و منافقین 
چه شده و نظام اسالمی در چه جایگاهی قرار دارد و 
شهدا نزد خدا و مردم چه جایگاهی دارند. محسنی 
اژه ای افزود: امروز می بینیم که منافقین دچار ذلت 
و خفت شدند و بینی ش��ان به خاک مالیده شده و 

منفور  ترین افراد هستند. 
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز جالدان و تروریست   ها 
و حامیان آنها ادعای حقوق بشر دارند و گاه و بیگاه با 
بهانه و بی بهانه جمهوری اسالمی را ناقض حقوق بشر 

معرفی می کنند که حقیقتاً خجالت آور است. 

       ایرنا: معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی: با سامانه های کاماًل 
بومی مرزهای هوایی کشور و صد  ها کیلومتر خارج از مرز  ها را رصد می کنیم 
و تمام پروازهای متعارف و غیرمتعارف تحت اشراف و کنترل نیروی پدافند 

هوایی ارتش قرار دارد. 
      مهر: طی احکام جداگانه ای از سوی امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر ناصر شهالیی به سمت معاون حقوقی و 
امور مجلس وزارت دفاع و سردار رضا طالیی نیک به سمت معاون توسعه 
مدیریت و برنامه ریزی راهبردی وزارت دفاع منصوب شدند. پیش از این 

سردار طالیی، معاون پارلمانی وزیر دفاع بود. 
      ایسنا: رئیس فرهنگستان علوم با صدور حکمی »علی اکبر صالحی « را 

به سمت معاون پژوهشی و قائم مقام فرهنگستان علوم منصوب کرد. 
 

ژه
روزنامه ش��رق در یادداش��تی ک��ه در رس��انه های منتقد وی

سیاست های دیپلماس��ی دولت روحانی با واکنش روبه رو 
شده، کدخدا نامیده شدن امریکا از سوی حسن روحانی را 
با عبارت »عدم دقت « توصیف کرده و تلویحاً آن را اش��تباه 
دانسته است. در این یادداشت به قلم کیهان برزگر – استاد 
رواب��ط بین الملل- آمده: »رئیس دول��ت قبلی با عدم دقت 
در »کدخدا« خواندن امریکا در سیاس��ت جهانی این تصور 
باط��ل را در امریکایی   ها تقوی��ت کرد که تثبی��ت جایگاه 
منطقه ای ای��ران از طریق کاه��ش تنش با غ��رب و امریکا 
صورت می گیرد. همین تصویرسازی بعد  ها منجر به آزردگی 
روس ها، چینی ه��ا، اروپایی ها، کش��ورهای عربی منطقه و 

ترکیه شد. « 
در یادداشت شرق به اراده غربی   ها برای مهار قدرت منطقه ای 
ایران و محدود سازی برنامه موشکی کشورمان هم اشاره شده 
است: »اکنون هم غربی   ها خواهان نتیجه گیری مناسب در 

چارچوب منافع خود از برجام یعنی مهار قدرت منطقه ای 
ایران و محدودیت برنامه موش��کی کش��ورمان با گسترش 
دامنه موضوعی برجام هس��تند. « و س��پس گویی در حال 
خواندن رسانه ای اصولگرا باشیم، از قدرت منطقه ای ایران 
نوشته شده است: »اینها در ش��رایطی است که کشورمان 
باوجود تمامی تنگناه��ای اقتصادی ناش��ی از تحریم های 
ظالمانه امریکا، در وضعیت بس��یار خوب��ی از لحاظ نقش و 
نفوذ منطقه ای قرار دارد. امریکا در جنگ های منطقه ای در 
افغانستان، عراق و حتی سوریه با صرف هزینه های سنگین 
شکست خورده و مجبور به ترک میدان شده و اروپا ابزارهای 
الزم برای تأثیرگذاری معنادار بر تحوالت منطقه ای را ندارد 

و در یک دهه گذشته کاماًل منفعل بوده است. «
این یادداشت البته در روزنامه شرق عجیب است و جای این 
سؤال وجود دارد که آیا این رسانه اصالح طلب متوجه اشتباه 
خود در حمایت تمام از سیاست خارجی روحانی و ظریف و 

بلکه تشویق آنان به تندروی بیشتر به نفع غرب شده است 
یا آنکه یادداشت از دست شان در رفته و در بررسی محتوای 
آن دقت کافی نداشته اند یا در تعارف و رودربایستی مجبور 

به انتشار این یادداشت شده اند؟
علی ای حال، هشت سال سیاس��ت خارجی و بلکه داخلی 
ایران معطل اعتقادی ش��د که امری��کا را کدخدای جهان 
می دانس��ت و معتقد بود با کدخدا بس��تن بهتر از تعامل با 
سایرین است. هشت سال زمانی بود که ایران می توانست با 
استفاده از قدرت منطقه ای خود و توسعه روابط با غیر غرب، 
از غرب امتیاز بگیرد، اما نخواس��تند که بشود و حاال پس از 
هدر دادن هشت سال فرصت و تحمیل هزینه های گزاف بر 
ملت ایران، و در حالی که فرمان سیاس��ت خارجی کشور با 
رئیس جمهور شدن س��ید ابراهیم رئیسی از سمت غرب به 
منطقه چرخیده، اذعان به اشتباه جز برای ماندن در تاریخ، 

فایده دیگری نخواهد داشت. 

 تأکید قالیباف بر اصالح فرایندهای 
قانونگذاری برای حل مشکالت

رئیس مجل�س ضم�ن تأکید ب�ر اصالح 
رون�د قانونگ�ذاری در کش�ور و بی�ان 
اینک�ه مجل�س مس�ئول مرزبان�ی و 
دفاع از مرزهای قانون در کش�ور اس�ت 
گفت: اص�الح فرایند قانونگ�ذاری برای 
کنت�رل ورودی   ه�ا و مصوب�ات و نیز حل 
مشکالت کشور بس�یار مؤثر خواهد بود. 

به گ��زارش خانه مل��ت، دکت��ر محمدباقر قالیب��اف روز گذش��ته در 
جلس��ه ش��ورای هماهنگی مجلس شورای اس��المی با حضور رؤسای 
کمیسیون های مختلف و موضوع بررسی ایرادهای شایع شورای نگهبان 
نسبت به طرح   ها و لوایح مصوب مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
دو وظیفه جدی و اساسی در حوزه های قانونگذاری و نظارت را برعهده 
دارد و در این راستا از دو سازمان مهم مرکز پژوهش های مجلس و دیوان 

محاسبات کل کشور استفاده می کند. 
وی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات کشور باید 
تالش کنند تا بهترین خدمات و کمک  را از نظر مشورتی و پژوهشی به 
نمایندگان در صحن و کمیس��یون های مجلس ارائه کنند. رئیس قوه 
مقننه ضمن اش��اره به اینکه در خصوص این موضوع در نشست هیئت 
رئیسه مجلس مباحث جدی مطرح شد، اظهار کرد: مرکز پژوهش های 
مجلس و دیوان محاسبات گزارش��ی در مورد چگونگی استفاده هر چه 
بهتر از ظرفیت های این دو سازمان را در جلسه شورای هماهنگی و صحن 
علنی مجلس ارائه دهند تا نمایندگان بتوانند، ای��ن موارد را به عنوان 
مطالبه از این دو سازمان پیگیری کنند. قالیباف تأکید کرد: افرادی که 
از حوزه نظارت و قوانین در مجلس حضور دارند نیز باید کارشناس��انی 
را در این دو سازمان داشته باشند تا بتوانند به رؤسای کمیسیون   ها در 
خصوص تنظیم مطالب، انجام اصالحات ش��کلی و محتوایی طرح   ها و 
لوایح و مصوبات کمک کنند و به این شکل اقدامات با دقت الزم انجام 
شود. وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به تغییر دولت و ظرفیت اجرایی 
جدید کشور، بازنگری در برخی لوایح و اصالح آن باید مدنظر قرار گیرد، 
گفت: براساس دستور مقام معظم رهبری اولویت با ارائه الیحه است و ما 

باید این موضوع را به صورت جدی در مجلس پیگیری کنیم. 
رئیس قوه مقننه ضمن تأکید بر اصالح فرایند قانونگذاری در کش��ور 
بیان کرد: اصالح فرایند قانونگ��ذاری برای کنترل ورودی   ها و مصوبات 
و به خصوص حل مشکالت کش��ور بس��یار مؤثر خواهد بود تا ایرادات 

آیین نامه ای و قانونی طرح   ها و لوایح قبل از ارائه به صحن رفع شود. 

دیدار رئیس سازمان اطالعات سپاه 
با وزیر اطالعات

رئی�س س�ازمان اطالع�ات س�پاه و تع�دادی از معاون�ان 
ایش�ان ب�ا وزی�ر اطالع�ات و رئی�س ش�ورای هماهنگ�ی 
اطالع�ات در وزارت اطالع�ات دی�دار و گفت وگ�و کردن�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات، حجت االسالم حسین 
طائب رئیس سازمان اطالعات س��پاه و هیئت همراه با تبریک انتصاب 
حجت االسالم خطیب به عنوان وزیر اطالعات و تشکر از همکاری های 
وزارت اطالعات، بر لزوم توس��عه و تعمیق همکاری   ها و هم افزایی های 
اطالعاتی تأکید و اظهار امی��دواری کرد این همکاری   ها در دوره  جدید 

توسعه یابد. 
حجت االس��الم خطیب، وزیر اطالع��ات و رئیس ش��ورای هماهنگی 
اطالعات ضمن تشکر از اقدامات سازمان اطالعات سپاه پاسداران گفت: 
س��ازمان اطالعات س��پاه و وزارت اطالعات دو نهاد برخاسته از انقالب 
اسالمی هستند و قطعاً با همکاری و هماهنگی و هم افزایی و وحدت رویه 
در راستای افزایش اقتدار و امنیت ملی تحت فرماندهی فرمانده معّظم 

کل قوا تالش خواهند کرد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
رویکرد دولت سیزدهم 

در قبال برجام هوشمندانه است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رویکرد دولت 
سیزدهم در قبال برجام را هوشمندانه ارزیابی کرد و گفت: رئیسی با 
اتخاذ دیپلماسی فعال و استقبال از مذاکرات هسته ای، هوشمندانه 
عمل می کند تا مذاکرات طوالنی، بی خاصیت و بی حاصل نش�ود. 
مجلس ه�م از این دیپلماس�ی فعال و درس�ت حمای�ت می کند. 
عباس گلرو در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه مذاکره ای که در آن عمل 
به تعهدات نباشد، هیچ مزیتی ندارد، گفت: ما به تعهدات خود در بحث 
غنی سازی، سانتریفیوژها، آب سنگین اراک و غیره عمل کردیم اما طرف 

مقابل در یک فریبکاری آشکار به تعهدات خود عمل نکرد. 
گلرو با اشاره به شش دور مذاکره در وین برای احیای برجام گفت: اگر 
این مذاکرات تعهد طرف اروپایی و امریکایی را دربر نداشته باشد باز هم 
مذاکرات فایده ای ندارد. امروز ما طلبکار هستیم و طرف مقابل بدهکار 
است. مذاکره یک ابزار و ضرورت برای رسیدن به تفاهم در روابط دوجانبه 

و عرصه چندجانبه بین المللی است. 
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اس��المی ادامه داد: همانطور 
که مقام معظم رهبری و رئیس جمه��وری بار  ها گفته و تأکید کرده اند، 
ما از مذاکره فرار نمی کنیم. وی رویکرد دولت سیزدهم را دیپلماسی و 
تعامل فعال و هوش��مندانه برای تأمین منافع ملت ایران ارزیابی کرد و 
افزود: اگر با هوشمندی پای میز مذاکره می نشینیم برای این است که 
نخست فراتر از تعهدات خود امتیاز ندهیم و دوم آنکه مکانیزمی مبنی 
بر راستی آزمایی رفتار و گفتار برای طرف مقابل طراحی کنیم تا اگر به 
تفاهمی می رسیم، حتما طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند. نه اینکه 
ما ابتدا عمل کنیم و طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند.   نماینده 
مردم سمنان در مجلس شورای اس��المی یادآور شد: رئیسی با انتخاب 
دیپلماس��ی فعال و تعامل هوشمند و اس��تقبال از مذاکرات هسته ای، 
هوشمندانه عمل می کند تا مذاکرات طوالنی، بی خاصیت و بی حاصل 
نشود. مجلس هم از این دیپلماسی فعال و درست حمایت می کند. وی 
خاطرنشان کرد: دولت مسیر درستی را انتخاب کرده است اما عالیمی که 
از طرف مقابل یعنی امریکا و اروپا در مذاکرات هسته ای دیده می شود، 

نشانی از حسن نیت در آنها دیده نمی شود. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره رویکرد 
امریکا نس��بت به برجام در دولت س��یزدهم گف��ت: پیش بینی اینکه 
امریکایی  ها چه موضعی درباره برجام می گیرند، سخت است. زیرا دولت 
س��یزدهم به تازگی روی کار آمده و همه به دنبال این هستند تا میزی 
را برای مذاکره مهیا کنند. یعنی االن خیل��ی نمی توان اعالم مواضع را 

مشاهده کرد. 
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