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يكي از ابرچالش هاي دولت سيزدهم 

اعتماد نوشت: موضوع كمبود منابع آب در كشور 
كه باي��د از آن به يك ابرچالش ي��اد كرد، حال و 
آينده كشور را به مخاطره انداخته است. عوامل 
متع��ددي در ايج��اد اين ابرچال��ش نقش داش��ته اند ك��ه مهم ترين آن 
سوءمديريت و عدم وجود يك راهبرد مشخص و بلندمدت در استفاده و 
بهره برداري بهينه از منابع آبي بوده است. مسئله آب يك مسئله فرابخشي 
است و براي رفع چالش هاي اين حوزه نيازمند ورود جدي تمامي اركان 
حاكميت است و انتظار حل اين مشكل توسط يك بخش از حاكميت يعني 
وزارت نيرو انتظاري عبث و بيهوده است و در صورت ادامه اين روند نه تنها 
هر روز از مس��ير توس��عه پايدار فاصله خواهيم گرفت، بلك��ه به نقطه اي 
بي بازگشت خواهيم رسيد كه در آن صورت با چالش هاي مختلف امنيتي، 
سياسي و اجتماعي و به هم ريختن تعادل جمعيتي در نقاط مختلف كشور 
روبه رو خواهيم شد. آب و چالش هاي مرتبط با آن موضوعي شناخته شده 
در جهان است كه اغلب كشورها با آن مواجه هستند و راهكارهاي برون رفت 
از آن نيز كاماًل مشخص و تجربه ش��ده است، اما در كشور ما به  دليل عدم 
وجود يك راهبرد مشخص و بلندمدت، عدم اراده اي جدي در حوزه اجرا و 
عدم توجه به نظر كارشناسان و نخبگان اين حوزه مسئله را به سمت يك 
مسئله غيرقابل حل و بي بازگشت پيش مي برد. دولت سيزدهم كه با شعار 
»ايران قوي« س��كان مديريت اجرايي كشور را به دس��ت گرفته و اركان 
حاكميت همكاري و همراهي خوبي با مجموعه دولت دارند، فرصت بسيار 
مغتنمي را به وجود آورده تا دولت سيزدهم با تصميمات بزرگ و تاريخي 
در مسير حل چالش آب قدم برداشته و مسئله آب را به عنوان يك مسئله 

محوري در صدر فعاليت هاي توسعه اي خود قرار دهد. 
.......................................................................................................................

ظهور داعش ناگهاني نبود
رسالت نوشت: كش��تار گسترده اي كه 
اخيراً در فرودگاه كابل و اطراف آن رخ 
داد، ذهن بسياري از تحليلگران حوزه 
روابط بين الملل را به خود مشغول ساخته است. درحالي كه تا قبل از اين 
انفجار، نام متغيري به نام »داعش«در تحليل وقايع جاري در افغانستان 
خالي بود اكنون در روزهاي پاياني حضور اشغالگران امريكايي در افغانستان 
شاهد عرض اندام اين گروه تروريس��تي و متوحش در پايتخت اين كشور 
هستيم. آيا داعش به يك باره در كابل ظاهر ش��ده است؟! يك فرضيه آن 
اس��ت كه عمليات اخير مي تواند نتيجه طغيان برخي از تروريس��ت هاي 
تكفيري داعش عليه مصدر و خاستگاه غربي اصلي آنها)امريكا( باشد. نبايد 
فراموش كرد ك��ه اعضاي داعش نيز  مانند غرب گرايان در افغانس��تان، از 
خروج نيروهاي امريكايي خشمگين هس��تند! در اين معادله، با داده اي 
قطعي به نام »انتقال داعش به افغانستان توسط امريكا« مواجه هستيم. 
جمهوري اسالمي ايران و روسيه طي سال هاي اخير، خصوصا پس از در هم 
شكس��تن خالفت داعش در عراق و س��وريه ) كه به بركت خون شهداي 
مقاومت صورت گرفت(، بارها از تالش هدفمند امريكا جهت انتقال داعش 

به افغانستان و شبه قاره هند پرده برداشته بودند. 
بسياري از اين رسانه هاي ظاهراً مس��تقل، تا قبل از انفجار در فرودگاه 
كابل، تمرك��زي بر حضور داعش در افغانس��تان و چراي��ي و چگونگي 
انتقال تروريست هاي تكفيري به افغانستان نداشتند اما اكنون به صورت 
مكرر نام داعش را مي آورند! منابع تحليلي و رس��انه اي در غرب، بحران 
افغانستان را مقيد به دو بازيگر، يعني دولت اشرف غني و طالبان كرده 
و به لحاظ زماني نيز، صرفاً بر روي دو ماه اخير)آغاز تصرف واليت هاي 
متعدد افغانستان توسط طالبان( متمركز شده اند. گويا طول عمر بحران 
افغانس��تان تنها ۶۰روز و تنها بازيگران اين بحران نيز طالبان و دولت 
سقوط كرده اش��رف غني در كابل بوده اند! در اين تصويرسازي، شاهد 
ايجاد پاره خطي بوديم كه مالبرادر و اشرف غني در دو سوي متفاوت آن 
قرار داشتند. نمادسازي از دموكراسي و تحجر در افغانستان نيز بر اساس 
همين دوگانه س��ازي و محدود كردن زمين بازي رسانه اي و تبليغاتي 
صورت گرفته بود. سؤال اصلي اينجاست كه آيا سانسور حضور داعش 
در افغانس��تان و پرده برداري ناگهاني از ظهور آن در جريان انفجارهاي 
اخير در كابل، تصادفي صورت گرفته يا محصول يك دستور كار جمعي 
امنيتي- رسانه اي در غرب بوده است؟! به زودي پاسخ اين سؤال و ده ها 

ابهام ديگر را درمي يابيم. 
.......................................................................................................................

 »اجالسيه بغداد« 
شروعي بر حل مناقشات خاورميانه

روزنامه جهان صنعت در مطلبي به قلم حس��ن 
بهشتي پور، كارشناس سياسي نوشت: اجالسيه 
بغداد ويژه حل مناقشات ميان ايران و عربستان 
نيست كه توقع داشته باشيم رئيس جمهوري ايران شخصاً در اين نشست 
حضور داشته باشد اما از آنجايي كه اجالسيه موضوعات مختلفي را در 
كنار حل مناقشات ايران و عربستان در منطقه دنبال مي كند و عربستان 
هم در سطح وزير خارجه در اين نشست شركت كرده، خوب است كه 
جمهوري اسالمي ايران هم اين مالحظه را داشته باشد، بنابراين نشست 
بغداد فرصت مغتنمي براي حل مس��ائل بين ايران و كشور هاي عربي 
است، البته بايد اول مش��خص شود كه طرف عربس��تاني چه برنامه و 
پيشنهاداتي دارد، س��پس اين پيش��نهادات و مذاكرات به درصدي از 
پختگي و توافق بين وزراي خارجه طرفين برسد و در اجالسيه بعدي در 

سطح سران به حل اين مناقشات بپردازند. 
نكته ديگر درباره اجالسيه بغداد حضور ماكرون رئيس جمهوري فرانسه 
در اين نشست منطقه اي است كه انتقاداتي به همراه داشته است. به دليل 
كمرنگ شدن حضور امريكا در غرب آسيا، فرانسه دنبال حضور پررنگ تر 
فعاليت اقتصادي خود است. جداي از فرانسه، اين موقعيت اجالس بغداد 
براي كشور هايي مثل ايران و كشور هاي عربي فرصت مغتنمي است تا 
مشكالت را از نزديك بررسي كنند و بتوانند آنها را چهره به چهره مرتفع 
كرده و راهكاري براي حل مش��كالت روابط ايران و كش��ور هاي عربي 
خصوصاً عربس��تان و مصر پيدا كنند، چراكه حل اين مس��ئله و مشكل 

مي تواند كمك بزرگي به صلح و ثبات و امنيت در غرب آسيا باشد. 
.......................................................................................................................

نقشه راه اقتصادي دولت سيزدهم
وطن امروز نوش��ت: در س��ال هاي اخير 
جراحت هاي اقتصاد ايران وخيم تر شده 
است؛ جراحاتي كه زنگ خطر بحران هاي 
متعدد اقتصادي را به صدا درآورد. در مس��ير حركت به س��مت اصالحات 
اقتصادي كش��ور انتخاب اعضاي تي��م اقتصادي دولت يك��ي از مهم ترين 
گام هاست. تجربه اقتصاد سياسي ايران در دولت هاي مختلف نشان مي دهد 
هرگاه تيم اقتصادي دولت به ويژه مثلث س��ازمان برنام��ه و بودجه، وزارت 
اقتصاد و بانك مركزي هماهنگ بوده اند، نتايج آن به نفع مردم بوده و هر گاه 
اختالف نظر در ميان نهاد هاي اقتصادي وجود داشته، اين اختالف نظرات 
منجر به ايجاد ش��كاف در تصميم گيري ها شده اس��ت. نكته مهم در تيم 
اقتصادي دولت داشتن فرمانده اقتصادي و وجود يك تيم همفكر در حوزه 
مس��ائل اقتصادي، آش��نا به چالش هاي اقتصاد ايران و داراي راهكارهاي 
عملياتي براي اين چالش هاس��ت. اگر بخواهيم نقش��ه راهي براي مس��ير 
سياستگذاري اقتصادي دولت سيزدهم و اولويت هاي آن ارائه دهيم، نخستين 
گام اقتصادي دولت هدف گذاري براي كنترل تورم و جلوگيري از كوچك تر 
شدن سفره مردم است. كوچك تر شدن سفره مردم در هشت سال اخير يكي 
از رنج هايي است كه بر دوش مردم بوده است. مهار پايدار تورم از اهدافي است 

كه بايد با ارائه برنامه اي مشخص براي رسيدن به آن تالش كرد.

88498443سرویس  سياسي

فدامالكي:

 ديپلماسي اقتصادي 
حلقه مفقوده در سياست خارجي ماست

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارج�ي مجلس با اش�اره به ضرورت 
گسترش ديپلماس�ي اقتصادي گفت: 
اگرچه ما در وزارت امور خارجه بخش 
اقتصادي را داش�ته ايم، اما اين بخش 
عماًل فعاليت خاصي نداش�ته است و 
مي ت�وان گفت ديپلماس�ي اقتصادي 

حلقه مفقوده بخش سياست خارجي ماست. 
به گزارش فارس، حسين فدامالكي با اشاره به فرمايشات رهبري مبني 
بر فعال شدن بخش اقتصادي حوزه سياست خارجي گفت: ديپلماسي 

و بخش اقتصادي حلقه مفقوده سياست خارجي ماست. 
وي افزود: اگرچه ما به صورت شكلي بخشي را به عنوان بخش اقتصادي 
در حوزه سياست خارجي داريم اما اين بخش در سال هاي گذشته فعال 
نبوده است و اقدام خاصي را در حوزه اقتصادي در دستگاه ديپلماسي 

شاهد نبوده ايم. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: 
اين در حالي است كه ما با 15 كشور هم مرز هس��تيم و عالوه بر اين، 
ما قدرت هاي منطقه اي همچون روس��يه، چين و هن��د را داريم كه 

مي توانيم ارتباطات گسترده اي با آنها داشته باشيم. 
فدامالكي خاطرنش��ان كرد: بنده رياس��ت فراكس��يون استان هاي 
مرزي را در مجل��س برعهده دارم، ما در اين فراكس��يون اقدامات و 
تالش هاي زيادي را براي بهره گي��ري از ظرفيت مجلس به منظور 
گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي همس��ايه داشته ايم و آقاي 
اميرعبداللهيان زماني كه در مجلس بودند، همكاري هاي خوبي را 

در اين راستا با ما داشتند. 
وي افزود: آقاي اميرعبداللهيان سفراي كشورهاي همسايه را به مجلس 
دعوت مي كردند تا با فراكسيون هاي استان هاي مرزي جلساتي را داشته 
باشند و در اين ارتباط همان طور كه گفتم تالش هاي زيادي داشتند و 

اميدواريم اين مسير ادامه پيدا كند. 
رئيس فراكسيون استان هاي مرزي در مجلس اظهار داشت: در نشستي 
كه با وزراي صنعت، اقتصاد، كشور، امور خارجه، راه و نفت دولت فعلي 
در فراكسيون استان هاي مرزي داشتيم بر گسترش روابط اقتصادي با 
كشورهاي همسايه تأكيد و بنا شد وزارت امور خارجه بستر الزم را براي 

توسعه اين روابط ايجاد كند. 
مالكي خاطرنش��ان كرد: تمركز وزارت امور خارجه در سال هاي پيش 
به برجام باعث شد تا توجه به مس��ائل اقتصادي كاهش يابد و همين 
مسئله باعث كمرنگ شدن فعاليت هاي اقتصادي وزارت امور خارجه 

طي سال هاي قبل شد. 
.......................................................................................................................

امير ايراني مطرح كرد
 تالش مضاعف نيروي دريايي
براي بي اثر كردن تحريم ها 

فرمانده نيروي دريايي ارتش بر ضرورت 
ت�الش فرماندهي فني اي�ن نيرو براي 
بي اثر كردن تحريم ه�ا و اجراي برنامه 
فن�ي اي�ن وزارتخان�ه تأكي�د ك�رد. 
به گزارش مهر، امير دريادار شهرام ايراني، 
فرمانده نيروي درياي��ي ارتش در آيين 
تكريم و معارفه فرمان��ده فني اين نيرو، 
پيشرفت و صعود ممتد نيروي دريايي ارتش در عرصه هاي مختلف را 
يك تكليف دانست و گفت: مسير ما بايد، مسير ارتقا و اعتال باشد و اين 

موضوع به تالش جهادي و حساب شده نياز دارد. 
وي با اش��اره به جمله  »راه ما، راه حسين)ع( اس��ت« به  عنوان شعار 
راستين نيروي دريايي ارتش، تصريح كرد: به دليل ظرفيت چشمگيري 
كه در اين نيروي راهبردي وجود دارد، مجموعه نيروي دريايي ارتش 
مي تواند با بهره گي��ري از هوش و اس��تعداد متخصصان و اس��تفاده 
از ويژگي ه��اي مثبت كاركن��ان مانند وظيفه شناس��ي و تالش هاي  
بي ش��ائبه و با تكيه بر تجارب گذشتگان و پيشكس��وتان هر ناممكني 

را ممكن سازد. 
فرمانده ني��روي دريايي ارتش گفت: اينك��ه مي گوييم »راه ما، 
راه حسين)ع( اس��ت« اين همان ويژگي وظيفه شناسي و پادر 
ركاب بودن اس��ت كه با اين نگاه مي توانيم كارهاي بزرگي را به 

انجام برسانيم. 
دريادار ايراني ب��ا تأكيد بر اهميت جايگاه اس��تراتژيك فرماندهي 
فني در سطح نيرو، گفت: فرمانده فني، يك محور اصلي در نيروي 
دريايي است و ما اگر بخواهيم فرامين فرماندهي معظم كل قوا در 
زمينه خودكفايي و بي تأثير كردن تحريم ها را به سرمنزل مقصود 
برسانيم مجموعه نيروي دريايي ارتش و به  خصوص فرماندهي فني 
بايد با تالش و دقت مضاعف موجب پيشرفت هاي روزافزون شود تا 

در سطح كالن شعار راهبردي اين نيرو را متبلور كند. 
.......................................................................................................................

آيت اهلل خاتمي مطرح كرد
 برگزاري اجالس مجلس خبرگان 

در هفته جاري 
نهمي�ن اجالس�يه پنجمي�ن مجلس 
خبرگان رهبري روز سه شنبه ۲۰مهرماه 
برگزار مي شود كه اگر شرايط كرونايي 
بهتر شود اين اجالس به مدت دو روز در 
روزهاي ۱۹ و ۲۰ مهرماه برگزار مي شود. 
به گزارش تسنيم، آيت اهلل سيد احمد 
خاتمي روز گذشته در نشست  خبري 
كه در سالن جلسات دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري برگزار شد، 
با اشاره به برگزاري نهمين اجالس��يه مجلس خبرگان رهبري در 
دوره پنجم اظهار داشت: طبق تبصره2 ماده 15 آيين نامه خبرگان، 
هيئت رئيسه موظف اس��ت در فاصله دو اجالس عادي يك جلسه 
برگزار كند. در اين جلس��ه پنج نفر به تش��خيص هيئت رئيس��ه، 
رئيس هاي كميسيون ها و يك نفر به انتخاب كميسيون براي تنظيم 

عملكرد كميسيون ها كنار هم جمع مي شوند. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس خبرگان رهب��ري تصريح ك��رد: بر اين 
اساس هشتمين جلسه مش��ترك هيئت  رئيس��ه و كميسيون ها در 
دوره پنجم روز پنج شنبه 11شهريور از ساعت 9:3۰ صبح در تهران 
برگزار مي شود، محتواي اين جلس��ه هم عالوه بر مسائل خبرگان و 
گزارش كميسيون ها، بررسي مسائل خبرگان نسبت به دولت انجام 

خواهد شد. 
عضو جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم بيان كرد: آيت اهلل رئيسي 
خود عضو مجلس خبرگان رهبري هستند و در اين جلسه، اعضاي 
مجلس خبرگان نظرات و پيشنهادات خود را مطرح خواهند كرد، 
در دوره هاي سابق نيز ش��خصيت هايي كه موضوع به آنها مربوط 
مي شد، در جلس��ات خبرگان ش��ركت مي كردند، براي مثال در 
رابطه با فضاي مجازي با حضور وزير ارتباطات وقت در گذش��ته 

جلسه اي برگزار شد.

گزارش   |   مهدی پورصفا

براس�اس برخ�ی ش�واهد اصلي تري�ن 
چال�ش حجت االس�الم خطيب ب�ه عنوان 
وزي�ر اطالع�ات مقابله ب�ا راهب�رد جديد 
رژيم صهيونيس�تي ب�راي وارد ك�ردن 
ضرب�ات گس�ترده ام�ا كوچ�ك در تمام 
س�طوح به نظام جمهوري اس�المي باشد. 
وزي��ر  نخس��ت  پي��ش  چن��دي  دي��دار 
رژيم صهيونيستي با جو بايدن، رئيس جمهور 
امريكا از مهم ترين اتفاقات مربوط به تحوالت 
ايران بود كه عماًل زير وقايع بحث هاي مرتبط 
با افغانستان به حاش��يه رفت. در شرايطي كه 
مذاكرات احياي برج��ام در وين در هفته هاي 
آتی از س��ر گرفته خواهد ش��د، نخست وزير 
رژيم صهيونيستي به واشنگتن رفت تا سياست 
جديد خود را براي مقامات امريكايي براي مقابله 
با ايران شرح دهد، البته اظهار نظري در اين باره 
از سوي مقامات امريكايي و صهيونيستي مطرح 
نشد اما نشريه اكسيوس در گزارشي اين راهبرد 
جديد را به وارد كردن ه��زاران ضربه كوچك 

تشبيه كرده بود. 
اين س��ايت خبري در گزارش خود نوش��ت: 
نفتالي بنت در ديدار با بايدن راهبرد خود عليه 
ايران را با آن چيزي كه مقام هاي اس��رائيلي 
با عنوان »مرگ ب��ا هزاران ضرب��ه چاقو« نام 
مي برند، مطرح كرد. راهبردي كه بنت به بايدن 
ارائه داده شامل مقابله با ايران از طريق تركيب 
اقدامات كوچك بس��يار در جبهه هاي متعدد 
نظامي و ديپلماتيك است كه اين اقدامات به 
جاي يك حمله شديد به ايران است. يك مقام 
صهيونيستي نيز به نشريه آكسيوس گفت كه 
بنت ش��رايط كنوني ميان اين رژي��م ايران را 
همانند ش��رايط ميان امريكا و اتحاد جماهير 

شوروي در جريان جنگ سرد توصيف كرد. 
    راهبرد مقابله با رژيم صهيونيستي

راهبردي كه بنت ب��راي مقابله با ايران تجويز 

كرده چندان قديمي نيست. در حقيقت سال ها 
قب��ل »دومرانش« رئيس س��ازمان اطالعات 
خارجي فرانس��ه در ديدار با رونالد ريگان در 
س��ال 198۰ اين روش را براي مقابله با اتحاد 
جماهير شوروي بدون ايجاد خطر يك جنگ 
تمام عيار هسته اي پيشنهاد كرد. بر اين اساس 
اتحاد جماهير ش��وروي با ده ها و صدها ضربه 
كوچك مورد هدف قرار گرفت ت��ا در نهايت 
تمام توان عظيم آن براي مقابله با اين مشكالت 
صرف ش��ود؛ از حمالت تروريس��تي كوچك 
گرفته تا گسترش مواد مخدر در بين جواناني 

كه براي جنگ وارد شوروي شده بودند. 
در اين ميان رژيم صهيونيستي نيز از يك تقابل 
مستقيم با ايران در خصوص مسئله هسته اي در 
هراس است چراكه اين رژيم به دليل نداشتن 
عمق راهبردي، توان باالي طبيعي يك جنگ 
طوالني مدت با ايران را ن��دارد. همان گونه كه 
در جنگ غزه نيز روشن شد حتي توان مقابله 
با يك گروه كوچك مبارزه را نداشت، از اين رو 
رژيم صهيونيستي به دنبال اين است كه تمام 
توان خود را براي مقابل��ه با ايران به حوزه هاي 
مختلف تقس��يم بندي كند و در هر كدام يك 
حمله كوچك انجام دهد. اين حمالت آن قدر 
كوچك اس��ت كه موجب يك جن��گ فراگير 
با ايران نش��ود اما در عين حال بخشي از توان 

ايران را نابود كند. 
در حقيق��ت رژيم صهيونيس��تي ت��وان خود 
را براي حمله ب��ه ايران به ج��اي يك حمله 
گسترده بر ده ها حمله كوچك متمركز خواهد 
كرد تا ريسك حمله به ايران را كاهش دهد، 
البته اين مسئله تنها باري نيست كه از چنين 
راهبردي براي مقابله با ايران اس��تفاده شده، 
در گذشته نيز بارها از اين راهبرد براي مقابله 
با ايران به خصوص در سال هاي قبل از برجام 

استفاده شده است. 

    »ترور« روش قديمي براي مقابله 
بنيانگ��ذار روش »ترور« مائ��ر داگان، رئيس 
سازمان اطالعات رژيم صهيونيستي بود كه با 
حمله مس��تقيم به ايران مخالف بود و راهكار 
حمالت تروريس��تي براي مقابله ب��ا ايران را 
مؤثر مي دانس��ت. اين روش دقيقاً از سال 88 

آغاز شد. 
در 22دي ماه سال 88 زماني كه دكترمسعود 
علي محم��دي، فيزيكدان هس��ته اي ايران با 
يك بمب كنترل از راه دور در منطقه قيطريه 
تهران ترور ش��د، مفهوم جديدي وارد پرونده 
هس��ته اي ايران ش��د ك��ه قراب��ت عجيبي با 
ضرب المثل »هدف وسيله را توجيه مي كند« 
داشت. استفاده از تروريسم مسلحانه به شكل 
بمب گ��ذاري خودروهاي دانش��مندان ايران 
و تروريس��م س��ايبري براي كند كردن برنامه 
غني س��ازي ايران در قالب وي��روس رايانه اي 
»استاكس نت« كه با همكاري مشترك آژانس 
امنيت ملي امريكا موسوم به »NSA« و واحد 
82۰۰ موساد ساخته شد، تبديل به اصلي ترين 

راهبرد جبهه مقابل ايران شد. 
اين راهبرد استراتژي شخص »مائر داگان« 
رئيس پيش��ين آژانس جاسوس��ي اسرائيل 
موس��وم به موس��اد بود كه بعدها در قالب 
سلسله ترورهاي ديگري همچون بمبگذاري 
در خودروي دو تن از دانشمندان هسته اي 
»پرويز ش��هرياري« و »فريدون عباسي«، 
ترور »مصطف��ي محمدي روش��ن« معاون 
بازرگاني سايت نطنز و همچنين »داريوش 
رضايي نژاد« از متخصصان دانشگاهي ايران 
ادامه پيدا ك��رد. دس��تگاه هاي اطالعاتي و 
امنيتي ايران خود را با سازماندهي شده ترين 
حمالت تروريستي از س��وي غرب در قالب 

يك هدف خاص مواجه مي ديدند. 
اين روش در ماه هاي جاري ني��ز براي مقابله 

با اهداف هسته اي ايران اس��تفاده شد. دو بار 
خرابكاري در س��ايت نطن��ز و همچنين ترور 
شهيد فخري زاده از جمله مهم ترين اقداماتي 
بود كه در همين راستا انجام شد. حاال به نظر 
مي رسد اين مسير عالوه بر حوزه هسته اي قرار 
است به تمام بخش ها از جمله حوزه اقتصاد و 

حمالت سايبري نيز تسري پيدا كند. 
    مهم ترين چالش وزارت اطالعات 

در ماه هاي آينده
با در نظر گرفتن توانايي هاي رژيم صهيونيستي 
در اين حوزه ب��ه نظر مي رس��د اولين چالش 
حجت االس��الم خطي��ب، وزي��ر اطالعات و 
نهاد زيرمجموعه وي مقابل��ه با موج جديدي 
از عمليات ه��ا و خرابكاري ه��اي مخفيانه در 
حوزه هاي مختلف باش��د. در ماه هاي گذشته 
چندين بار حمالتي در حوزه سايبري به وقوع 
پيوسته اس��ت كه حداقل يك بار رسانه هاي 
رژيم صهيونيستي مشاركت خود اين رژيم را 

در آن تأييد كرده اند. 
جمع بندي اتفاقات فوق نشان مي دهد وزارت 
اطالعات به عنوان متولي اصلي بحث امنيت و 
ساير نهادهاي امنيتي كشور بايد خود را آماده 
مقابله با موج جدي��دي از حمالت مخفي در 

حوزه هاي مختلف كنند. 
دامنه اين حمالت آنچنان گس��ترده نخواهد 
بود كه به يك درگيري تمام عيار منجر شود اما 
حتماً سياست تضعيف ايران را در پيش خواهد 
گرفت. خوشبختانه نهادهاي امنيتي جمهوري 
اسالمي ايران نيز پيشرفت قابل مالحظه اي در 
برخورد با اين حمالت داشته اند كه نمونه آن 
انهدام شبكه هاي اطالعاتي امريكا براي نفوذ 
در برنامه هاي هسته اي كشورمان بوده است، 
از اين رو مي ت��وان به مقابل��ه قدرتمندانه تر 
ايران با اين راهبرد جديد رژيم صهيونيستي 

اميدوار بود.

نگاهي به يكي از مهم ترين چالش هاي وزارت اطالعات در ماه هاي آينده

 روش جديد رژيم صهيونيستي براي مقابله با ايران

»بازس��ازي« اصوالً پس از يك آس��يب شديد 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. وقت��ي زلزله اي، 
سيلي، جنگي و در كل باليي زميني يا آسماني 
مي آيد و آنچ��ه را وجود دارد، م��ورد تخريب و 
آس��يب و ويراني قرار مي دهد، نياز به بازسازي 

وجود دارد. 
بازس��ازي در همه عرصه هاي مديريتي، امري 
بود كه رهبر معظ��م انق��الب در اولين ديدار 
خود با هيئت دولت س��يدابراهيم رئيس��ي از 
آنها خواس��تند كه همت ش��ان بر آن متمركز 
شود. »بازس��ازي« آنچنان كه از ظاهر عبارت 
هم هويداست، باز ساختن چيزي  است، يعني 
امري وجود داشته و آسيب ديده يا از بين رفته 
و حاال نياز اس��ت دوباره ساخته ش��ود. طبعاً 
آقا ضم��ن توجه به معني و الزام��ات كليدواژه 
بازسازي آن را به كار برده اند. در همين ديدار، 
مقام معظم رهبری توصيه ها و درخواست هايي 
از رئيس جمهور، س��يد ابراهيم رئيس��ي و كل 
كابين��ه او دارند ك��ه مي تواند فرات��ر از موارد 
صريحي كه ايش��ان فرمودند، آنها هم مصداق 
اين بازسازي قرار بگيرند. از سويي رهبري در 
جاي ديگر از س��خنان خ��ود در همين ديدار، 
عبارتي را قريب به همين مضمون-  بازسازي- 
به كار مي برند؛ »احياي اعتم��اد و اميد«. اين 
موارد در كن��ار هم مي تواند بيانگ��ر روح كلي 
نگاه رهبري به دولت سيد ابراهيم رئيسي باشد؛ 

دولت بازسازي. 
    چرا بازسازي؟

بازس��ازي اصوالً پس از يك آسيب شديد مورد 

اس��تفاده قرار مي گيرد. وقتي زلزله اي، سيلي، 
جنگي و در كل باليي زميني يا آسماني مي آيد 
و آنچه وج��ود دارد را مورد تخريب و آس��يب و 
ويراني قرار مي دهد، نياز به بازسازي وجود دارد، 
وگرنه در صورتي كه پيش از اين، روال پيشرفت 
طي مي شده يا تخريبي انجام نشده، طبعاً نيازي 

به استفاده از اين عبارت نيست. 
پيش از اين، دولت هاي پنجم و ششم به رياست 
مرحوم هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام 
گرفته بودند كه با توجه به آنكه اولين دولت پس 
از جنگي هشت ساله با عراق بودند كه هم ويران 
كرده بود و هم با اشغال ظرفيت ها و منابع مالي 
كش��ور، فرصت آباداني را گرفته ب��ود، طبيعي 
مي نمود. سازندگي آن دولت ها البته محدود در 

امور عمراني بود. 
حاال اما جنگ��ي رخ نداده، گرچ��ه مي توان و 
بايد تحريم هاي همه جانبه غ��رب عليه ايران 
را جنگ اقتصادي ناميد اما هنوز تمام نش��ده 
اس��ت، با اين حال نگاه دولت رئيسي به درون 
مي تواند آغاز بازسازي در اين زمينه را گرچه 
هنوز اين جنگ تمام نش��ده، رقم بزند. آيا اين 
مدل بازسازي- با نگاه به درون- نمي توانست 
پي��ش از رئيس جمهور ش��دن س��يدابراهيم 
رئيس��ي انجام شود؟ مي ش��د، اما دولت قبلي 
نخواس��ت كه چنين باش��د و همه امور كشور 
را به خارج و برجام و پرونده هسته اي گره زد. 
اين نگاه به خارج در كنار سستي در اداره امور 
كشور و بي مباالتي در كنترل بازارهاي مختلف 
و كارهاي انجام نشده و باقي مانده از دولت هاي 

قبل از س��ال 92، باعث ش��د ميزان آسيب به 
اركان مادي و رواني در كش��ور پس از هشت 
سال چنان باش��د كه اكنون به گونه اي روشن 
نياز به بازسازي در »همه عرصه هاي مديريتي« 

احساس مي شود. 
    مصداق هاي بازسازي

رهبر انقالب مصداق و وس��عت اين بازس��ازي 
مدنظ��ر خ��ود را در همي��ن س��خنان »همه 
عرصه هاي مديريتي« ذكر مي كنند و بعد صريح 
و شفاف، مصاديق آن را ذكر مي كنند: »در همه  
بخش ه��ا، بخش ه��اي اقتص��ادي، بخش هاي 
سازندگي، بخش هاي مربوط به سياست خارجي 
و ديپلماسي، بخش هاي خدمت رساني به مردم، 
بخش هاي علم��ي و فرهنگي و غي��ره، در همه  
اين بخش ها يك تح��رك انقالبي بايد به وجود 

بيايد.«
در واقع آنچه مدنظر مقام معظم رهبري است، 
يك تغيير و تحول در همه حوزه هاست و همين 
نشان مي دهد محدوده  آسيبي كه به كشور وارد 

شده، محدود در يكي دو بخش نيست. 
از سويي رهبر انقالب در جاي ديگري از كالم 
خود، از عبارت »احي��اي اعتماد و اميد مردم« 
اس��تفاده مي كنند. احيا به معني زنده كردن 
اس��ت و اين يعني اعتماد و اميد آسيب ديده 
و بايد زنده ش��ود، اين در حالي است كه يكي 
از عناوين اصلي دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
به رياست حسن روحاني، »اميد« بود و اينكه 
پس از هشت سال شعار در مورد اميد، رهبري و 
البته همه اهل سياست، نياز به احياي اميد در 

جامعه را حس مي كنند، كيفيت عملكرد دولت 
قبل را به خوبي نشان مي دهد، البته رهبري بر 
اين آسيب ديدگي و لزوم ترميم صراحت دارند: 
»مس��ئله  احياي اعتماد مردم و اميد مردم هم 
بس��يار چيز مهمي اس��ت، چون اعتماد مردم 
بزرگ ترين سرمايه  دولت اس��ت. مردم وقتي 
به ش��ما اعتماد كردند و اميد به شما داشتند، 
با ش��ما راه مي آيند و كمكت��ان مي كنند، اين 
بزرگ ترين سرمايه است براي دولت كه بتواند 
اعتماد مردم را جلب كند كه البته اين متأسفانه 
يك مقداري آسيب ديده و بايستي ترميم كنيد 
اين را و راه��كارش هم اين اس��ت كه حرف و 
عمل مسئوالن يكي باشد، وعده اي اگر به مردم 
داديد، طبق آن وعده اگ��ر عمل كرديد، مردم 
به ش��ما اعتماد پيدا مي كنند، اگر ش��ما وعده 
كرديد و عمل نش��د يا گفتيد فالن كار ش��ده، 
مردم در واقعيت ديدند نش��ده، اعتماد مردم 
سلب مي شود، واقعاً بايد خيلي بِه ِجد  مراعات 

كنيد اين معنا را.«
    كيفيت بازسازي

مقام معظم رهبری گرچه تأكيد و تصريح بر لزوم 
بازسازي دارند، اما چنان كه مشي ايشان است 
و البته مسير شرع و عقل نيز چنين است، آن را 
به هر كيفيتي نمي پس��ندند. ايشان توصيفاتي 
را در م��ورد چگونه بودن اين بازس��ازي ها بيان 
مي كنند و مشخصاً از تركيب وصفي »بازسازي 
انقالبي« اس��تفاده می كنند و سپس دو وصف 
»عقالني و فكورانه« را به آن مي افزايند، سپس 
تأكيد مي كنند كه چنين بازسازي ای به معناي 

»حركت بر روي ريل انقالب« است. 
آنچه ن��گاه رهبر انق��الب به يك بازس��ازي 
انقالبي است، با آنچه در نگاه برخي- دوست 
يا دشمن- از كار انقالبي است كه آن را مخالف 
كاري عقالني مي دانند، مخالف است. به اين 
عبارات ايشان در همين سخنراني توجه كنيم: 
»عرض كرديم كه انقالبي بودن حتماً بايستي 
همراه باش��د ب��ا عقالنيت كه ش��يوه  صحيح 
جمهوري اسالمي از اول كار تا امروز اين بوده 
كه حركت انقالبي با حركت انديش��ه ورزانه و 

عقالني همراه باشد.«
    دولت بازسازي

آنچه بيان ش��د، مؤيد اين ادعاست كه دولت 
رئيس��ي را مي توان و بايد »دولت بازسازي« 
ناميد و روح كلي اين دولت بايد »بازسازي« 
باشد؛ بازسازي در همه عرصه هاي مديريتي 
كشور و بازسازي اعتماد و اميد مردم به دولت 
و آين��ده. رئيس��ي و دولتمردان��ش البته راه 
سختي در پيش دارند و اين امر از نگاه رهبري 
هم دور نمان��ده و همان آغاز س��خنان خود 
مي گويند كه »ش��ما برادران عزي��ز در يك 
برهه  دش��واري مس��ئوليت را پذيرفته ايد... 
شرايط دشواري است با وضع تورم و مشكالت 
معيش��تي مردم و مس��ئله  كرونا و مس��ائل 

گوناگوني كه وجود دارد.«

نگاهي به ابعاد كليدواژه اي كه محور توصيه هاي رهبر انقالب به دولت جديد شد

دولت بازسازي
كبري آسوپار
   تحلیل  

رياست جمهوری


