جريان فساد و تحريف و شكست آن

س��يدمحمد بحرينيان در يادداشتي در
روزنامه رس��الت با اش��اره ب��ه ضرورت
برخورد جدي با جريان فساد و تحريف
نوش��ت :كار براي قواي اجرايي و قضایي در برخورد با فساد ،تازه شروعشده
است .بايد با مردم مدارا كرد و در برخورد با مسئوالن متخلف ،جديت به خرج
داد .رئيسجمهور در مناظرهها بهدرستي تأكيد كرده بود كه نيازمند گشت
ارشاد مديران هستيم ،همان مديراني كه چند شبه ره صدساله رفتهاند ،همه
ساكن مناطق شمال شهر تهراناند ،چند خانه و ويال در نقاط خوش آبوهواي
كشور دارند ،بساط زندگي موازي خود را در خارج از كشور پهن كردهاند ،از
انقالبي بودن فقط لفاظي بلدند و شيوه زندگي خانوادگي و اجتماعيشان،
هيچ نسبتي با سادهزيستي و سبك زندگي اسالمي ندارد.
اين جريان ،در تمام تصميمات و دوراهيه��اي دوران مديريت خود،
منافع م��ردم را وانه��اده و در تعارض هميش��گي كه ب��ا منافع مردم
داش��تهاند ،در مقابل مردم ايس��تادند .همين جريان است كه ادعاي
مديريت و برخورد علمي با قضايا را دارد اما عملكردش در كاهش قدرت
خريد مردم ،سقوط ارزش پول ملي ،تورم و دهها حوزه ديگر پيداست.
آخرين پرده از نمايش مشعشعشان هم تورم ۴۵درصدي در آخرين ماه
تصدي دولت دوازدهم است ،حتي اگر آگاهيبخشي دلسوزان كشور
در شناس��اندن جريان تحريف به عامه مردم چندان مؤثر نبوده باشد،
ناكارآمدي ش��ديد مديران و خواص آن ،جريان تحريف را به شكست
كشانده است .با وضعيت به وجود آمده ،اين اميدواري هست كه جريان
تحريم هم كه از تبعات تحريف اس��ت ،به شكس��ت بينجامد و اميد و
اعتدال ،چهرهاي واقعي به خود بگيرد .اين بار بايد با جديت ايستادگي
كرد و در برابر جريان تحريف كوتاه نيامد.
.......................................................................................................................
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تخريب دولت مردمی شيب تند گرفت

بازي رواني -رسانهاي اصالحطلبان
علیه هفته اول دولت!

نظر كارشناسي به دولت
با حفظ روح اصالحطلبي

روزنامه ش��رق در يادداش��تي با اشاره به
دستهبنديهاي مختلف اصالحطلبان در
برخ��ورد ب��ا دول��ت رئيس��ي نوش��ت:
اصالحطلباني هس��تند كه باور دارند اگر بنا بر رفع مش��كالت است،
ميتوان در فضايي به دور از حاش��يههاي سياس��ي مرسوم ،نظرهاي
كارشناسي به دولت داد و از آنجايي كه قدم اول براي شنيدن نظرها از
سوي رئيسي برداشته شده ،امكان و بستر گفتوگو مهياست .اين گروه
باور دارد اصالحطلبان بايد به صورت مس��تمر دولت را نقد كنند ،اما
نقدهايي كه در نگاه عمومي چهره تخريبگرايانه نداشته باشد تا اگر
هم گوش شنوايي در دولت وجود داشت ،آنها را بشنود .از طرفي ،باور
اين طيف اين است كه اگر اصالحطلبان از عرصه سياسي كنار بروند،
عم ً
ال از صحنه سياست رسمي حذف ميشوند و هر اتفاقي در آينده رخ
دهد ،ديگر نميتوانند در عرصه سياست تأثير خاصي بگذارند .در واقع
با اين نگاه اصالحطلبان اگر از نهاد قدرت دور بمانند ،در بهترين حالت
تبديل به كنشگراني مدني ميشوند كه كارش��ان صرفاً تحليل و نقد
ميش��ود ،البته در مقابل اين نگاه ،گروه نخست باور دارند نبايد براي
حضور در قدرت سياس��ي از معيارها و شاخصهاي هويتي اصالحات
فاصله گرفت و در صورت ب��روز چنين ش��رايطي ،آنوقت اين مردم
هستند كه از اصالحطلبان فاصله ميگيرند و تجربه تاريخي نيز نشان
داده اس��ت كه هر وقت م��ردم از اصالحطلب��ان نااميد ش��وند ،اتفاقاً
اصالحطلبان در كسب قدرت سياسي نيز ناكام ميمانند.
.......................................................................................................................

ضرورت تصوير درست رسانهاي
از تحريمها

روزنامه فرهيختگان در سرمقاله ديروز خود
در خص��وص تحريمهاي امريكا نوش��ت:
متأسفانه در طول س��اليان گذشته تصور
درستي از تحريمها و مذاكرات ميان افكار
عمومي وجود نداشته است .ش��كلگيري تصوير صحيح از تحريمها و
جلوگيري از بزرگنمايي بي��ش از ان��دازه آن در افكارعمومي اهميت
ويژهاي دارد .درصورت تصميم به ادامه تحريمها در دولت س��يزدهم،
تصويرس��ازي ش��فاف از فرآيند مذاكرات و نتايج حاصلشده مانع از
شكلگيري تصور نادرست و اقدامات جريان تحريف در كشور ميشود.
يك��ي از راهكارهاي صحيح ش��كلگيري تصوير درس��ت رس��انهاي
پيشبيني صحيح اقدامات طرف مقابل است.
پيشبيني نوع اقدامات احتمالي امريكا در قبال تحريمهاي ايران نياز به
تحليل تركيبي و چندبعدي از فعاليتها و اقدامات امريكا دارد .امريكا با
اعمال تحريمهاي متعدد و پيچيده ،نظام اسالمي را از درون و بيرون تحت
فشار قرار داده است .دولتمردان امريكا پس از اعمال فشارهاي ناشي از
تحريمها بر اقتصاد كش��ور و به تبع آن اقشار مردم ،نتيجه فشار وارده را
به دقت مورد بررسي قرار داده و اثربخشي آن را برآورد كرده و براساس
آن اقدامات بعدي را طراحي ميكنند .در اين راستا اتاق جنگ اقتصادي
اياالت متحده امريكا از اعمال هرگونه فش��ار اقتصادي ،سياسي و ايجاد
جنگ رواني بهره خواهد برد .استراتژي امريكا در قبال تحريم كشورمان
براساس تحليل شرايط و متغيرهاي ذكرشده تعيين ميشود كه در شرايط
خاص خود تهاجمي يا تدافعي خواهد بود .در هر صورت استراتژي كلي
امريكا دادن كمترين امتياز در قبال گرفتن بيشترين امتيازهاست .در
صورتي كه اياالت متحده در تعامل رودررو مجبور به دادن امتياز در يك
موضوع مشخص شود ،سعي خواهد كرد با اعمال ساير اقدامات جانبي كه
دراختيار دارد مانع از دستيابي ايران به منافع آن امتياز شود.
.......................................................................................................................

ُکندشدن بُرندهترین ابزار غرب

روزنامه كيهان در مطلبي با اشاره به بحث فروش
سوخت به لبنان نوشت :فروش سوخت و رساندن
اين كشتيها به لبنانيها ،بنا به داليل اقتصادي
و سياسي و حتي اجتماعي «مهم» است .هر دو كشور تحريم و تحت فشار
اقتصادياند .فروش س��وخت به لبنان براي اي��ران آورده اقتصادي دارد و
بحران خطرناك س��وخت در لبنان را هم حل ميكند .اين مس��ئله باعث
افزايش محبوبيت ايران در جامعه لبنان نيز خواهد شد .آنها بهتر از هر زماني
دوست و دشمن خود را خواهند شناخت و خواهند گفت« :زماني كه هيچ
كشوري ازترس امريكا حاضر به كمك كردن به ما نبود ،ايران به كمك ما
آمد ».درست مثل اتفاقي كه در عراق و سوريه و زمان يورش تكفيريها رخ
داد .رهبران سياسي اين دو كشور بارها و بارها گفتند وقتي داعش شهرها
را يكي پس از ديگري تصاحب كرده و مردم را سر ميبريد و زنان را به بردگي
جنسي ميبرد ،هيچ كشوري حاضر به كمك نشد اال ايران!
شايد اهميت سياس��ي اين مس��ئله حتي ،مهمتر از همه باشد .تحريم
(اينجا اقتصادي) در حال حاضر ،بيرحمانهترين و بُرندهترين ابزار غرب
براي تحت فشار گذاشتن برخي كشورها است .رسيدن اين كشتيها به
مقصد ،يعني كند شدن برندهترين ابزار غرب! اطمينان داريم بزرگترين
وحشت غرب و رژيم صهيونيستي در ماجراي كشتيها ،همين مسئله
است .آنها ميدانند با رسيدن كشتيها به لبنان از اين پس هيچكس براي
آنهاتره هم خرد نخواهد كرد .آنها از نامعتبر شدن ابزار تحريم ميترسند
و به همين دليل است كه ميتوان گفت ،فروش اين سوختها به لبنان
«خيلي مهم است» ،البته به دليل همين اهميت ،اين احتمال را هم نبايد
از نظر دور داشت كه ممكن است عليه كش��تيها به شكلي وارد عمل
شوند .انتخاب اين گزينه از سوي صهيونيس��تها ،همانطور كه سيد
مقاومت پيش از اين گفته يعني ،تجاوز به خاك لبنان و هيچ كشوري
نيست كه در برابر تجاوز به خاكش ،دست روي دست بگذارد.
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از روز مسجل شدن نتايج انتخابات سيزدهمين
دوره رياس�ت جمه�وري در خردادماه امس�ال
تخريبه�ا علي�ه رئيسجمهور منتخ�ب آغاز
ش�د؛ رويكردي كه تاكنون نيز ادام�ه دارد و به
بهانههاي مختلف بهروزرس�اني ميش�ود .اگر
چه سبقه تخطئه وجه رئيسجمهور منتخب به
قبل از انتخابات و حتي به انتخابات س�ال 1396
برميگردد ام�ا با اين حال ط�ي هفتههاي اخير
ميزان و گستره اين تخريبها به طرز قابل توجهي
افزايش يافته است .ادعاهاي تخريبكنندگان
طي هفتهه�اي اخير به گونهاي اس�ت كه گويي
عامل اصلي مش�كالت كش�ور طي هشت سال
اخير دولت كنوني و شخص رئيسجمهور است.

سكوت ديروز ،تندي امروز
در شرايطي كه تخريبكنندگان رفتاري متفاوت
با دولت قبلي داش��تهاند و با آنك��ه گراني ،ركود و
بيكاري و تورم شكل گرفته در دولت قبل در طول
تاريخ بيسابقه بود ،با اين حال حملهكنندگان به
دولت كنوني ترجيح دادند روزه سكوت و انگشت
اتهام را به سمت اصل نظام گیرند و عامل مشكالت
كشور را سياس��تهاي كالن نظام در عرصههاي
داخلي و بينالمللي عنوان كنند .حال بانيان وضع
كنوني كش��ور در ش��رايطي دولت جديد را مورد
حملههاي همهجانبه قرار ميدهند كه وزرا كمتر
از يك هفته است از مجلس شوراي اسالمي رأي
اعتماد گرفتهاند و هيچ عقل سليمي انتظار ندارد
هيئت وزيران يك هفتهاي و يكش��به مشكالت
كشور را حل و فصل نمايد اما از آنجا كه دعواهاي
جناحي و حزبي اولويت اساسي است و منافع ملي
جامعه در مقابل اهداف سياسي اولويتدار است،
يك جريان سياس��ي تالش خود را بر به بنبست

كش��اندن سياس��تهاي مختلف دولت با هدف
كنترل گراني ،تورم ،ركود ،بيكاري و ترميم معيشت
مردم متمركز كرده كه يكي از اهداف جريان مذكور
ايجاد توقعات كاذب براي جامعه نسبت به دولت
و در ادامه دلسرد كردن آنها از سياستهاي دولت
اس��ت ،اين جريان توقع دارد اتخاذ رويكرد مورد
اشاره ميتواند نهايتاً به لشکركشيهاي خياباني و
شورشهاي اجتماعي در آينده نيز ختم شود.
عقدههاي سياسي كه سر باز ميكند
جریان م��ورد اش��اره ط��ي روزهاي اخير ش��يب
تخريبهاي خود عليه دولت سيزدهم را تند كرده
و در تالش است با عمليات رواني و رسانهاي مانع از
تحقق اهداف دولت در زمينههاي اقتصادي سياسي
و اجتماعي شود .در يكي از آخرين موضعگيريها
مسيح مهاجري ،مديرمس��ئول روزنامه جمهوري
اسالمي بازديد حجتاالسالم رئيسي از غسالخانه
بهشت زهرا(س) را نمايش��ي ميداند و مينويسد:
«اقدامات تشريفاتي و نمايشي از قبيل حضور يافتن
در حرم امام خميني(ره) ،عكس گرفتن با كاركنان
غسالخانه بهشتزهرا(س) ،نيمهشب به وزارتخانه
رفتن وزرا و روز پنجش��نبه جلسه دولت را تشكيل
دادن ،فقط در صورتي جواب ميدهند كه در سفره
مردم اثر بگذارند ،قيمتها را كاهش بدهند و مرگ
و ميرهاي كرونایي را به طرف صفر شدن ببرند ،در
غير اين صورت دولت س��يزدهم هم ميشود مثل
دولتهاي ديگر ،مخصوصاً دولتهاي نهم و دهم كه
محور اصلي آنها نمايش بود».
اظهارات مسيح مهاجري در حالي است كه قريب
 18ماه رئيسجمهور قبلي كشورمان تنها از منزل
به دفتر پاستور و بالعكس تردد ميكرد و كمترين
توجهي به مش��كالت اقتصادي و معيش��تي مردم

نداش��ت و ترجيح م��يداد به جاي سركش��ي به
حوزههاي مختلف به اس��تراحت مستمر بپردازد.
مصطفي هاشميطبا ،چهره جريان تجديدنظرطلب
و يك��ي از نامزدهاي انتخاباتي رياس��ت جمهوري
دور دوازدهم نيز در مورد دولت س��يزدهم ،درباره
مي��زان عملياتي بودن برنامهه��اي اعالمي وزراي
دول��ت س��يزدهم ميگوي��د« :معلوم اس��ت كه
نميتوانن��د اين كاره��ا را انجام دهن��د .به عبارت
ديگر هيچ ك��دام از اي��ن برنامهها ن��ه تحقق پيدا
ميكند و نه فايدهاي دارند ،البته كس��ان ديگري
هم بيايند اين كارها را نميتوانند انجام دهند .من
صحبتهاي وزرا را در زمان جلس��ات رأي اعتماد
رصد ك��ردم ،برنامههاي اعالمي آنه��ا برنامههاي
«كپي -پيست» است40 .س��ال گذشته را ببینيم
برنامه وزراي پيشين نيز همينها بود ،اين برنامهها
تنها جمالتي قشنگ هستند كه با يكسري كلمات
زيبا ساخته ميش��وند ،در پايان كار نيز همه يك
جمل��ه را ميگويند پول نداش��تيم ،ش��رايط هم
آماده نبود ،پس نش��د ».وي در ادامه بيان ميكند:
«معتقدم وزراي دولت سيزدهم كارهاي معمولي را
شايد نتوانند انجام دهند ،چه رسد به اينكه بخواهند
به وعدههاي اعالمي خود رس��يدگي كنند ،چون
وعدهها از آدمها بزرگترند .آقاي رئيسي همكاران
خوبي انتخاب نكرد .واقعاً چرا فقط بايد در انتخاب
وزرا نگاه سياسي را مدنظر قرار داد؟»
علي صوفي ،وزير تع��اون دولت اصالحات نيز در
گفتوگو با روزنامه خانواده هاشميرفس��نجاني
گفت« :رئيس��ي در زمان رقابته��اي انتخاباتي
به مردم وعده تشكيل دولت فراجناحي داد .اين
كابينه حتي فراسليقهاي هم نبود و ايشان در بين
ساليق اصولگرايي گير كرد .مهمترين پيامد عدم

شايستهساالري ناكارآمدي اس��ت كه در آينده
با آن مواجه خواهد بود .بايد اي��ن نكته را نيز در
نظر گرفت كه رئيسي در گذشته سابقه اجرايي
نداشته و تنها در قوه قضائيه فعاليت كرده است.
افرادي كه وي در كابينه به كار گرفته اس��ت نيز
داراي هماهنگي نيستند و يكصدا از دولت بيرون
نخواهد آمد».
او همچنين گفت« :دولت رئيسي فاقد يك مكانسيم
علميبراي حل مشكالت است ...واقعيت اين است
كه نبايد رفتاري از خود نش��ان دهند كه بيش��تر
پوپوليستي باشد .اينكه به يكباره تصميم ميگيرند
به خوزس��تان س��فر كنند ،صرف س��فر نميتواند
در بلندمدت پاس��خگوي نيازهاي كش��ور باش��د.
رئيسجمهور بهتر است ابتدا به فكر اصالح و تشكيل
س��اختارهاي جديد و كارآمد باشد .ممكن است بر
اساس برنامه ايشان در جايي حضور داشته باشند اما
چنين اقداماتي دردي از مردم دوا نخواهد كرد».
روزنامه ش��رق در مطلبي با عنوان «كليد FATF
در دست اصولگرايان» نوشت« :يكي از موانع مهم
گشايش اقتصادي قرار داشتن ايران در ليست سياه
گروه اقدام ويژه مالي است .اصولگرايان دو اليحه از
چهار اليحه FATFرا بالتكليف در مجمع تشخيص
مصلحت نظام نگه داشتهاند و اينگونه حتي روابط
مالي و بانكي با كشورهاي دوست و همراه هم سخت
و بعضاً ناممكن شده است».
ي كه معتقدند
اين روزنامه در ادامه نوشت« :در حال 
اگر تحريمها لغو شوند ،اين لوايح مجددا ً بررسي و
احتماالً تصويب خواهند شد ،بر طبل خروج ايران
از برجام ميكوبند و مذاكرات را بينتيج ه ميدانند،
هر چند رئيس��ي تاكنون خود را موافق مذاكرات
و تالش براي رف��ع تحريمها نش��ان داده اما بدنه
اصولگرايي دولت دل در گ��رو ادامه تحريمها دارد
و ش��ايد كمترين دليل هم س��هم خوب برخي از
آنها از دورزدن تحريمها باش��د .حال مردم هر روز
فقيرتر شوند ،چه اهميتي دارد ،وقتي آنها هر روز
ثروتمندتر ميشوند».
اين روزنامه مدع��ي اصالحطلب��ي در اين گزارش
بيان كرد« :نرخ دالر رو به افزايش و تورم همچنان
افسارگس��يخته اس��ت اما خبري از سياستهاي
حمايتي براي بازش��دن گرهه��اي اقتصادي مانند
آزادسازي پولهاي بلوكهشده و برقراري روابط بانكي
و مالي با دنيا نيست .در چنين شرايطي اصولگرايان
بايد بدانند مسئول ادامه وضع موجود خواهند بود
و مردم انفعال ،س��كون و بعضاً تالش ب��راي ادامه
تحريمها را فراموش نكرده و نخواهند بخشيد».
هوشمندي الزم
با توجه ب��ه رويكرد جريان غ��ربزده در مواجهه با
دولت سيزدهم بايد گفت دولت همپا و موازي باید
با تالش براي برداشتن آوارهاي اقتصادي ،سياسي،
اجتماعي و امنيتي كشور حاصل هشت سال مديريت
جريان خوشبين به غرب و تمركز بر احياي روحيه
خودباوري ملي و زدودن روحيه نااميدي و يأس در
جامعه نسبت به آينده كشور بتواند حمالت گسترده
و ضربات پياپي جريان مورد اش��اره را نيز دفع كند
و مانع از تحقق اهداف اي��ن جريان در بعد عمليات
رواني و رسانهاي شود.

تست موفق سامانه موشكي «مرصاد»۱۶

معاون عمليات نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران از
تست موفقسامانه پدافندي مرصاد ۱۶در كوير مركزي ايران خبر داد.

به گزارش تسنيم ،در آستانه 10شهريور «روز پدافند هوايي ارتش»،
نسل جديد سامانه موشكي تماماً بومي «مرصاد »16در كوير مركزي
ايران عليه اهداف تعيينشده با موفقيت مورد ارزيابي قرار گرفت.
امير سرتيپدوم «محمد يوس��فيخوشقلب» معاون عمليات نيروي
پدافند هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران ،ضمن تبريك هفته پدافند
گفت :سامانه موشكي مرصاد 16كام ً
ال بومي و از فناوريهاي نوين جهت
مقابله با جنگ الكترونيك و درگيري همزمان با چند هدف متخاصم
بهرهمند است .اين سامانه براي اولين بار تحت كنترل شبكه يكپارچه
پدافندي قرار گرفت و از مركز فرماندهي و كنترل حضرت وليعصر(عج)
نسبت به كشف ،شناسايي ،درگيري و انهدام اهداف اقدام شد.
خوشقلب با بي��ان اينكه تح��رك و چابكي باال از خصوصي��ت اصلي و
منحصربه فرد اين سامانه است ،اضافه كرد :سامانه مرصاد 16قادر است
با اهداف س��رعت باال در ارتفاع كم مانند انواع كروز مقابله نمايد .معاون
عمليات نيروي پدافن��د هوايي ارتش با تأكيد بر اينكه ارتباط با ش��بكه
يكپارچه بهصورت ديتا و محيط كام ً
ال امن برقرار ميگردد ،تصريح كرد:
سامانه موش��كي مرصاد 16قادر اس��ت در لحظه ،هدف متخاصم با هر
ارتفاع پروازي را شناس��ايي كند و وارد عمل بش��ود و در لحظه اهداف را
به ش��بكه ميدهد و مركز كنترل فرماندهي ميتواند مستقيم با سامانه
درگير بشود .خوشقلب در ادامه خاطرنشان كرد :ب ه زودي از بهينهشده
سامانه مرصاد 16جهت مقابله با اهداف ارتفاع باال با سرعت باال رونمايي
خواهد شد.
.......................................................................................................................

نماينده كليميها :امريكا در افغانستان
نشان داد دلش به حال هيچ ملتي نميسوزد

وقايع اخير افغانس�تان درس خوبي
براي آنهاست كه فكر ميكنند امريكا
براي آنها كاري خواه�د كرد و دلش
براي ملتها ميسوزد ،اما همگان بايد
بدانند كه امريكا ارزشي براي ملتها
قائل نيست.

سيامك مرهصدق ،نماينده سابق ايرانيان
كليمي در مجلس در گفتوگو با فارس ،با اشاره به فرمايشات رهبر معظم
انقالب در ديدار اعضاي هيئت دولت با ايش��ان مبني بر اينكه سياست
امريكا با تغيير رؤس��اي جمهور آن تغييري نميكند ،گفت :استراتژي
و منافع ملي هر سيس��تم و حكومت و نظام با تغيير رؤس��اي جمهور و
دولتها تغيير نميكند بلكه ممكن است شيوه عملكرد دولتها باهم
بعضاً متفاوت باشد يا در طرز بيان مس��ائل و مطالب با يكديگر تفاوت
داشته باشند .وي افزود :از سوي ديگر رؤساي جمهور امريكا نقشي در
تعيين سياستهاي اين كشور ندارند و سياست داخلي و خارجي اين
كشور توسط البيهاي صهيونيستي ،امپرياليس��م و سرمايهداران و بر
اساس منافع اين گروهها تعيين ميشود.
نماينده ايرانيان كليمي در مجلس دهم اظهار داش��ت :در مورد رفتار
امريكاييها در قبال ملتها همان طور كه اخيرا ً ديديم امريكاييها فقط
براي كساني ارزش قائلند كه برايشان بجنگند يا جاسوسي كنند .از نظر
آنها غير از اين دو گروه ،ملتها و شهروندان ديگر هيچ ارزشي ندارند.
مره صدق خاطرنشان كرد :امريكاييها پس از اشغال 20ساله افغانستان
تصميم گرفتند امريكاييها را از اين كشور خارج كنند و در اين راه هيچ
ارزشي براي ديگران قائل نبودند و فقط ميخواستند امريكاييها را از
افغانستان بيرون ببرند .نماينده ايرانيان كليمي در مجلس دهم در پايان
گفت :وقايع اخير منطقه درس خوبي براي آنهاس��ت كه فكر ميكنند
امريكا براي آنها كاري خواهد كرد و دلش براي ملتها ميسوزد .همگان
بايد از سرنوشت افغانستان عبرت بگيرند و بدانند كه امريكا ارزشي براي
ملتها قائل نيست.
.......................................................................................................................

گزارش 2

حسين اميرعبداللهيان ،وزير خارجه:

در بغداد جايي ايستادم كه جايگاه واقعي ايران بود

دولت سيزدهم مذاكرهاي را مذاكره ميداند كه دستاوردهاي
ملموس در راستاي تأمين منافع و حقوق ملت ايران داشته باشد.

حسين اميرعبداللهيان ،وزير خارجه كش��ورمان دوشنبه شب در
برنامه گفتوگوي ويژه خبري حضور يافت و به سؤاالت مطرح شده
درباره دستگاه ديپلماسي دولت سيزدهم ،برجام ،سفر اخيرش به
بغداد و دمشق پاسخ داد.
برنامهريزي براي حضور رئيسجمهور در نشست سران
شانگهاي
وي درباره نشست سران شانگهاي و حضور ايران در اين نشست نيز
گفت :شانگهاي يك ظرفيت بزرگ اقتصادي را در برميگيرد .ايران
سالها عضو ناظر سازمان شانگهاي بوده است .مشاركت آقاي دكتر
رئيسي در اين اجالس در حال برنامهريزي است و در سطح بااليي
در اين اجالس شركت ميكنيم.
تعميم الگوي قرارداد ۲۵ساله با چين به هند و روسيه
رئيس دستگاه ديپلماس��ي بيان كرد :يكي از برنامههاي اصلي ما
برنامه ۲۵ساله ايران و چين است .نه تنها اين قرارداد را براي اجرا به
طور جدي پيگيري ميكنيم و جزو دستور كارهاي اصولي و اساسي
ماس��ت بلكه اين الگو را به كش��ورهاي ديگري كه ظرفيتهايي را
دارند ،تعميم ميدهيم .با روس��يه و هند نیز اين موضوع را دنبال
خواهيم كرد.
وي افزود :وزارت خارجه جايگاه تس��هيلكننده و هماهنگكننده
است .وظيفه داريم بس��ترها را شناس��ايي و آماده كنيم .بخشها
چه دولتي و چه خصوصي و چه نيمهدولتي در اين مس��ير حركت
كنند .در تمامي س��فارتخانهها از ش��روع به كار دولت جديد يكي
از تأكيدات ما اين اس��ت كه س��فارتخانههاي ما باي��د در خدمت
بخشهاي اقتصادي ،تجاري ،فرهنگي و علمي و فناوري به معناي
واقعي باشند.
در جايگاه واقعي جمهوري اسالمي ايران ايستادم
وي درباره جايگاه ايستادنش در عكس يادگاري در نشست بغداد
اظهار داشت :فكر ميكنم من در اصل در جايي ايستادم كه جايگاه

واقعي جمهوري اسالمي و نماينده جمهوري اسالمي ايران بود.
امريكاييها از ادبيات تهديد نتيجهاي نخواهند گرفت
رئيس دستگاه ديپلماسي در پاسخ به سؤالي درباره مذاكرات وين
و اظهارات مقامهاي امريكايي ،اروپايي و اينكه آيا زمان دور بعدي
مذاكرات مشخص شده است ،گفت :اولين اشتباه امريكاييها اين
است كه گاهي اوقات مصاحبههايي ميكنند و ميگويند پيشنهادات
ما براي هميش��ه روي ميز نخواهد ماند و ايران اگر در وين مذاكره
نكند ،با گزينههاي ديگري مواجه خواهد شد؛ حرفهاي تكراري،
خستهكننده و كسلكنندهاي است كه همواره ميزنند .در مراسم
تحليف ،خيلي ش��فاف به طرف مذاكرهكننده اتحاديه اروپا گفتم
امريكاييها تا ياد نگيرند كه مؤدبانه با مل��ت بزرگ ايران صحبت
كنند ،از ادبي��ات تهديد هيچ نتيجهاي نخواهن��د گرفت و اگر اين
ادبيات را ادامه دهند ،پيام سازندهاي براي دولت جديد نيست.
به دنبال فرار از ميز مذاكره نيستيم
اميرعبداللهيان تصريح كرد :ما به صورت شفاف به طرف مقابل اعالم
كردهايم كه جمهوري اسالمي ايران از مذاكرهاي كه منطق بر آن
حاكم باشد ،استقبال ميكند .حتماً ما به دنبال فرار از ميز مذاكره
نيستيم ولي يك نكته بسيار مهم است و آن اينكه دولت سيزدهم
مذاكرهاي را مذاكره ميداند كه دستاوردهاي ملموس در راستاي
تأمين منافع و حقوق ملت ايران داشته باشد .به طرف مقابل گفتم
كه ش��ما بايد واقعاً رويكردتان را در مذاكره تغيي��ر دهيد .رويكرد
اتالف وق��ت را هيچكس نميپذيرد و در عين ح��ال مذاكرات بايد
دستاوردهاي ملموسي داشته باشد.
وزير خارجه درباره دور بعدي مذاكرات گفت :طرف مقابل اين درك
را دارد كه باالخره يك پروسه دو سه ماههاي زمان ميبرد كه دولت
جديد مستقر شود و براي هر گونه تصميمي كه ميخواهد در اين
رابطه بگيرد ،برنامهريزي كند.
وزير امور خارجه به ديدارهايش با مقامات اماراتي اشاره كرد و گفت:
در عراق فرصتي پيش آمد با برخي از س��ران كشورهاي منطقه و
جهان اسالم ديدار داشته باشم ،گفتوگوهاي بسيار خوبي بين من

و محمد بن راشد وليعهد امارات متحده عربي و حاكم دبي انجام شد.
امارات براي مراسم تحليف آقاي رئيسي سه نفر از وزراي خود را به
كشور ما اعزام كرد ،مالقات خيلي خوبي با رئيسجمهور داشتند.
دعوت ماكرون از اميرعبداللهيان براي سفر به پاريس
اميرعبداللهيان خاطرنش��ان كرد :عالوه بر ش��يخ محمد بن راشد
حاكم دبي ،امير قطر هم در اجالس بغداد حضور داشت ،فرصتي بود
در خصوص همكاريهاي تهران و دوحه گفتوگويي صورت بگيرد.
آقاي ماكرون رئيسجمهور فرانس��ه هم دو بار به سمت من آمد و
تأكيد كرد كه عالقهمند هستيم شما سفري به پاريس داشته باشيد
و وزير خارجه فرانسه را صدا كرد و گفت ،من از ايشان دعوت كردم
كه به پاريس بيايد .جمهوري اسالمي ايران كشور مهمي در منطقه
است و ما بايد مسائل دوجانبه را باهم مرور كنيم.
وي درباره مالقات با وزير خارجه عربس��تان در نشست بغداد هم
گفت :بين من و آقاي فرحان ،وزير خارجه س��عودي احوالپرس��ي
صورت گرفت و طرف سعودي ضمن تبريك گفت ،ما منتظر هستيم
دولت جديد مستقر شود و ارتباطات خود را از سر خواهيم گرفت.
همچنين فرصتي فراهم ش��د در حاش��يه اجالس ،گفتوگويي با
رئيسجمهور مصر هم داشته باشم.
سفر به دمشق
وي درباره س��فرش به س��وريه نيز گفت :ماكرون در ديداري كه با
نخست وزير عراق چندي پيش داش��ته اصرار داشت اين اجالس
در پاريس برگزار ش��ود ولي عراق اصرار ميكند اجالس در بغداد
برگزار و رئيسجمهور فرانس��ه به عنوان مهمان ويژه حضور يابد.
وقتي عراقيها تصمي��م به دعوت از س��وريه ميگيرند با مخالفت
فرانسه مواجه ميشوند .اميرعبداللهيان بيان كرد :ما از اينكه همه
همسايگان عراق بايد حضور يابند ،حمايت و به دوستان عراقي هم
توصيه كرديم .براي ما قابل قبول نبود كشور مهمي مثل سوريه كه
در خط مقدم مقاومت قرار دارد ،ناديده گرفته شود .اينكه من سفري
را به سوريه داشته باشم قبل يا بعد از اجالس در راستاي انتقال پيام
به متحدان ما در سوريه شكل گرفت.

فرمانده كل ارتش با وزير دفاع ديدار كرد

سرلش�كر موس�وي و جمع�ي از فرمانده�ان ارت�ش ب�ا
حض�ور در وزارت دف�اع ب�ا امي�ر آش�تياني دي�دار كردن�د.

به گ��زارش تس��نيم ،امير سرلش��كر س��يدعبدالرحيم موس��وي،
فرمانده كل ارتش به همراه هيئت رئيس��ه ارتش ،رئيس س��ازمان
عقيدتي -سياس��ي ،معاونان و فرماندهان نيروهاي زميني ،پدافند
هواي��ي ،دريايي ،هوايي فرمان��ده قرارگاه مش��ترك پدافند هوايي
خاتماالنبيا(ص) ،رئيس كانون بازنشستگان و مدير عامل بنياد تعاون
ارتش با حض��ور در وزارت دفاع با وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي
مسلح ديدار و گفتوگو كردند.
فرمانده كل ارتش جمهوري اس�لامي ايران در اين دي��دار با تقدير از
تالشهاي جهادي امير سرتيپ حاتمي و تبريك انتخاب امير محمدرضا
آشتياني به سمت وزير دفاع تصريح كرد :وزارت دفاع نقش بسزايي در
ارتقای قدرت دفاعي نيروهاي مسلح داشته و توانسته است با تكيه بر
ظرفيتهاي داخلي و بومي نيازمنديهاي راهبردي دفاعي نيروهاي
مسلح را تأمين كند .وي با آرزوي موفقيت براي امير سرتيپ آشتياني
در مسئوليت حساس وزارت دفاع ابراز اميدواري كرد :سطح تعامالت
ارتش و وزارت دفاع در اين دوره در ابعاد مختلف دفاعي ،نظامي و علمي،
پژوهشي افزايش يافته و انشاءاهلل با استعانت از خداوند متعال گامهاي
مهمي را در قدرتآفريني و بازدارندگي مؤثر برخواهيم داشت.
امير سرتيپ آشتياني ،وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز در
اين ديدار با تجليل از آمادگيهاي رزم��ي و دفاعي ارتش جمهوري
اس�لامي ايران به ويژه خدمات رساني به كش��ور در شرايط سخت و
بحراني و همچنين مقابله با ويروس منحوس كرونا از آمادگي كامل
وزارت دفاع در جهت تأمين نيازمنديهاي سختافزاري و نرمافزاري
ارتش در حوزهه��اي رزم زميني ،هوايي ،پدافن��د و دريايي خبر داد
و يادآور ش��د :بيترديد نقشآفرينيهاي ارتش جمهوري اس�لامي
ايران در حفاظت و حراس��ت از حدود و ثغور ايران اسالمي و ارتقای
توان دفاعي ارتش موجب نااميدي دشمنان و بر هم زدن توطئهها و
نقشههاي شوم آنها خواهد شد.

