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 3 گام تكميلي براي مصوبه مهم مجلس
روزنامه خراسان در يادداشتي به مصوبه 
جديد مجلس پرداخت و نوشت: مصوبه 
اخير مجلس پت��ك محكمي به پايه هاي 
سخت نظام ديوان ساالري دولتي كشور كوبيد. نظام ديوان ساالري به 
جاي قرار گيري در س��كوي نظ��ارت و ريل گذاري، ه��م اينك بيش از 
۵۰درصد خدماتش به حوزه مجوز ها محدود و نهايت حمايتش از اقتصاد 
در بخش هاي مختلف به وام دهي خالصه شده است. اصالً شايد به همين 
دليل هم هست كه نبايد از آن يك حكمراني براي توسعه اقتصاد ايران 
انتظار داشت. با اين حال، روز چهارشنبه نمايندگان مجلس بررسي و 
تصويب طرحي را به فرجام رساندند كه اين جايگاه غلط فعلي دولت در 
قبال كسب و كار ها را نش��انه رفته است. با تصويب طرح تسهيل صدور 
برخي مجوز هاي كسب و كار، عماًل بوروكراس��ي دولتي از سر راه آغاز 
كسب و كار ها كنار زده خواهد ش��د تا اين مجوز ها سه روزه صادر و در 
عوض، نظارت هاي مربوط به صالحيت هاي شغلي به بعد از آغاز فعاليت 
اقتصادي موكول شود. طبق اين مصوبه ديگر ممانعت ورود مصنوعي به 
بسياري از مشاغل نظير داروخانه ها، سونوگرافي، نانوايي ها، مراكز آموزش 
رانندگي، وكالت، س��ردفترداري، كارگزاري بورس و... برداشته شده و 
اساس��اً زمينه رانت هاي موجود نظير خريد و فروش تا چند ميلياردي 
مجوز هاي كس��ب و كار و نيز فس��اد و سوءاس��تفاده برخ��ي افراد در 
دستگاه هاي اجرايي براي صدور مجوز از بين خواهد رفت. بديهي است 
حذف انحصار ها به معني حذف مالك هاي تخصصي و عملي برخي از اين 
كس��ب و كار ها مثل وكالت نيس��ت بلكه صحبت از حذف سهميه ها و 

عددگذاري هاي مصنوعي محدود كننده است. 
اگر چه بايد اين اقدام اساس��ي را ب��ه فال نيك گرفت، اما الزم اس��ت 
انتظارات را در قبال آن شفاف و به ديگر اقدامات نيز توجه كرد. در اين 
زمينه س��ه موضوع مهم قابل اشاره اس��ت. اول اينكه اين مصوبه، تنها 
يكي از مهم ترين موانع كسب و كار را رفع خواهد كرد و بنابراين طبيعتاً 

نمي توان صرفاً از آن، بهبود كل فضاي كسب و كار را انتظار داشت. 
دومين مورد كه به مورد اول هم مربوط است، اين است كه اين اقدام تنها 
يكي از زمينه هاي الزم براي رشد اشتغال در كشور است، به خصوص در 
حوزه خدماتي مانند وكالت، اگر چه رفع انحصار، راه را منطقاً براي رش��د 
اش��تغال متخصصان در اين عرصه باز مي كند، اما تا زماني كه مردم عماًل 
كاركرد مثبت اين قانون را براي گسترش خدمات با كيفيت و هزينه مناسب 
مشاهده نكنند، اقبال زيادي به خريد اين خدمات نشان نخواهند داد. در 
نتيجه، رشد اشتغال مورد انتظار محقق نمي شود و آثار مثبت مورد انتظار 
از رفع انحصار ه��ا نظير كاهش دعاوي دادگاه ها در نتيجه رش��د خدمات 
حقوقي نيز محقق نخواهد شد. اما سومين و شايد مهم ترين مورد كه بدون 
آن عماًل اين قانون ابتر خواهد ماند، به نظارت هاي پسيني كسب و كار ها 
باز مي گردد. با اين قانون اگر چه ورود به كسب و كار ها آسان شده، اما در 
صورت تضعيف نظارت هاي پسيني به هر دليل، اعم از بروز فساد، ناتمام 
ماندن فرايند رس��يدگي به صالحيت هاي حرفه اي، آسيب ديدگي نظام 
مهارت حرفه اي كسب و كارها، جزيره اي ماندن سيستم هاي نظارتي و... 

مي تواند اتفاقاً تبعات زيانباري براي اقتصاد ايران به همراه داشته باشد. 

 نبايد نيروی انتظامي را
وارد بحث گشت ارشاد كرد

روزنامه رسالت در مطلبي به مناسبت 
آغاز هفت��ه نيروی انتظامي نوش��ت: 
دشمنان تمام تالش خود را مي كنند 
تا تصاويري آزاردهنده از نيروهاي پليس در ذهن افكار عمومي شكل 
گيرد و هرازگاهي شاهد سوءاس��تفاده از نحوه برخوردها با مجرمين و 
اراذل واوباش هستيم. افزايش قدر نيروي انتظامي در چشم مردم عالوه 
بر اينكه وظيفه خود نيرو است بلكه رسانه ها و صداوسيما نيز بايد در اين 
راستا تالش مضاعفي به كار گيرد. بايد سيماي مهربان و مقتدر از نيروي 
انتظامي در ميان تمامي اقشار جلوه گر باشد و به خاطر حساسيت كار 
اين نيرو در تعامل با جامعه، نيروها مي بايست آموزش هاي اجتماعي، 
فرهنگي و روان شناس��ي را نيز در كنار آموزش هاي نظامي و آمادگي 
جسماني داشته باشند. بدون شك امنيت پايدار ايران كه به جزيره ثبات 
در منطقه پرآشوب غرب آسيا تبديل ش��ده، مرهون دالور مردي ها و 
مجاهدت هاي نيروهاي نظامي، اطالعاتي، امنيتي و انتظامي است كه 
هر يك در بخش هاي مختلف داخلي و خارجي در حال افزايش امنيت 
و اقتدار و مقابله با نقشه هاي شوم دشمنان هستند. امنيت در مرزهاي 
كشور، مقابله با ورود مواد مخدر و قاچاق كاال و ده ها وظيفه طاقت فرسا 

و حياتي، بر عهده نيروي انتظامي است. 
انتقاداتي نيز گاهي از رفتارها و اقدامات برخي از پرسنل نيروي انتظامي 
ممكن است در رسانه ها منتشر ش��ود كه اين نيرو مي بايست به مانند 
رهبر معظم انقالب اس��المي كه انتقاد س��ازنده را براي پيشرفت امور 
الزم مي دانند، با آغوش باز بپذيرد. سطح تعامالت اجتماعي و فرهنگي 
اين نيرو بايد با سرعت بيشتري افزايش يابد. متأسفانه كم كاري برخي 
از نهادهاي فرهنگي و اجتماعي باعث شده تا چهره اي خشن از نيروي 
انتظامي براي مقابله با ناهنجاري ها به جامعه القا شود. يكي از اين موارد 
كه در سال هاي اخير كمتر شده، گشت ارش��اد است كه تمام كاركرد 
خوب اين گش��ت با تصاويري از رفتارهاي خش��ن برخي از نيروها به 
حاش��يه مي رود. به نظر مي رس��د نبايد نيروي انتظامي را وارد چنين 
مقوالتي كرد، چراكه از حساسيت بس��يار بااليي برخوردار است و اين 
وظيفه بايد از طريق دس��تگاه هاي فرهنگي انجام شود. حضور نيروي 
انتظامي بايد در س��طح جامعه، امنيت بخش و دلگرم كننده باش��د و 
رويكردهايي كه مي توانند به آن آس��يب بزنند باي��د از طريق وزارت 

كشور اصالح شود. 

فاسد و بسترگسترانش
روزنامه وطن ام��روز با اش��اره به خبر 
محكومي��ت امي��د اس��دبيگي مالك 
هفت تپه به 2۰سال حبس، رد اموال، جريمه نقدي و... نوشت: با وجود اينكه 
روند خصوصي سازي از دهه7۰ شروع شده اما بنگاه هاي واگذار شده در يك 
دهه اخير بيش از پيش پرسروصدا بوده اند به طوري كه كارنامه دولت حسن 
روحاني در اجراي خصوصي سازي تيره و تار است. از خصوصي سازي هاي 
شكست خورده در سال هاي اخير مي توان از شركت كشت و صنعت نيشكر 
هفت تپه، پااليشگاه كرمانشاه، كشت و صنعت مغان، آلومينيوم المهدي 
هرمزگان، كشت و صنعت كارون خوزستان، مجتمع گوشت اردبيل و... نام 
برد؛ كارخانه هايي كه حكم قلب تپنده جغرافياي خود را دارند و حاال هزاران 

كارگر و كارمند اين بنگاه ها بيكار شده اند. 
وضعيت خصوصي س��ازي در دولت روحاني آنق��در وخيم بود كه رئيس 
سازمان خصوصي س��ازي آن يعني ميرعلي اشرف عبداهلل   پوري حسيني 
تحت پيگرد قانوني قرار گرفت. پوري حسيني اوايل مهر 1392 از سوي وزير 
امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس سازمان خصوصي سازي و معاون 
وزير اقتصاد منصوب شد. پوري حسيني تا سال 98 در اين سازمان فعاليت 
داشت تا اينكه مرداد 98 خبر بازداشت او با دستور مقامات قضايي با اتهام 
اخالل در نظام اقتصادي كشور و تضييع گسترده اموال عمومي و دولتي در 
رسانه ها منتشر شد. در بين تمام اين خصوصي سازي ها، داغ و سوز واگذاري 
هفت تپه از ديگر موارد بيشتر است. واگذاري هفت تپه نمونه تمام و كمال 
يك خصوصي سازي اشتباه است كه در آن مي توان انواع و اقسام تخلفات را 
مشاهده كرد. در نهايت با پيگيري هاي ديوان محاسبات و با حكم قوه  قضائيه 
اين قطب اقتصادي جنوب غرب كشور از دست مالكان بدون اهليت خارج 

شد و در اختيار دولت قرار گرفت. 
جالب اين است ضلع ديگر تخلفات اسدبيگي هم ريشه در دولت دوازدهم 

دارد كه مربوط به تخصيص ارز ترجيحي بوده است.

88498443سرويس  سیاسي

ام�روز دش�منان ادع�ا مي كنن�د دلس�وز 
م�ردم اي�ران هس�تند، در حال�ي ك�ه آنها 
دلس�وز مردم خودش�ان هم نيس�تند بلكه 
تنها دلس�وز كارتل هاي ب�زرگ نفتي، منافع 
س�رمايه داران و صهيونيس�ت ها هس�تند. 
به گزارش خبرگزاري بس��يج، س��رتيپ پاسدار 
غالمرض��ا س��ليماني، رئيس س��ازمان بس��يج 
مس��تضعفين روز پنج ش��نبه در يادواره ش��هيد 
»اهلل كرم محمود صالحي«، شهيد شاخص بسيج 
عشايري كشور در روس��تاي اورگان شهرستان 
چادگان، ب��ا تأكيد ب��ر اينكه بيان ش��جاعت ها، 
دالوري ه��ا، حماس��ه آفريني ها و ايثارگري هاي 
عشاير در زمان كوتاه ميسر نيست، از نقش عشاير 
در حفظ امني��ت كش��ور در ادوار مختلف تاريخ 

سخن به ميان آورد. 
وي گفت: تاريخ عش��اير پيش از پيروزي انقالب 
اس��المي ش��امل دو دوره متفاوت اس��ت كه يك 
دوره بعد از اس��تقرار رژيم منحوس پهلوي و يك 
دوره هم در زمان حكومت هاي پيش از س��لطنت 
پهلوي اس��ت. تا قبل از حكومت پهلوي هميشه 
قواي مسلح كشور از عشاير شكل مي گرفت و قواي 
مسلح ثابت كشور تنها حدود 2هزار نفر بودند كه 
وظيفه حفاظت از ارگ سلطنتي را بر عهده داشتند 
و در اين زمان اين عش��اير بودند كه هنگام هجوم 
بيگانگان به كشور به ميدان هاي نبرد مي شتافتند. 
اين فرمانده دوران دفاع مقدس افزود: حتي بعد از 
واقعه كربال در خونخواهي از امام حسين)ع( عشاير 
قبل از قيام مختار ثقفي قيام و عزم حركت كردند 

كه در حادثه اي توسط مأموران محلي به شهادت 
رسيدند و اين موضوع در تاريخ ثبت شده است. 

سليماني ادامه داد: عشاير در ادوار مختلف نسبت 
به حف��ظ تماميت ارضي كش��ور و بازپس گرفتن 
خاك كش��ور از بيگانگان در مي��دان نبرد حاضر 
بودند و جمعيت قابل توجه ساكن عشاير به ويژه 
عشاير بختياري در كشورهاي همسايه هم اكنون 
به همين سبب است و از اين موضوع نشئت گرفته 
است. وي اظهار كرد: دفاع مقدس تاريخي سراسر 
مش��حون از فداكاري هاي عش��اير سراسر كشور 
است، مانند بزرگاني همچون س��ردار حاج قاسم 
سليماني كه افتخار جهان اس��الم است. ايشان از 

ايل محمد سليماني و بختياري بوده كه به فارس و 
از آنجا به كرمان مهاجرت كرده اند. رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين افزود: عش��اير از ابتداي طلوع 
اس��الم مذهب تش��يع را اختيار كردند و هميشه 
گوش به فرمان مراجع و بزرگان دين بودند و بعد 
از انقالب نيز نش��ان دادند گوش ب��ه فرمان امام و 
رهبري هس��تند و نظام امام و امت در بين عشاير 
جاري اس��ت. وي از حضور دالورمردان عشاير در 
بين مدافعان حرم س��خن به مي��ان آورد و گفت: 
شمار شهداي جامعه عشايري و به خصوص عشاير 
بختياري بسيار زياد است و اين فداكاري ها منبع 
افتخار براي كشور بوده و به همين سبب دشمن از 

اين فداكاري ها ناراحت است و اين سبك زندگي 
و گوش به فرمان امام مس��لمين ب��ودن را كه راز 
موفقيت انقالب اسالمي است، برنمي تابد چراكه 
هرگاه ايران ضعيف بوده توانسته اند به ما ظلم كنند. 
اين فرمانده دوران دفاع مقدس خاطر نشان كرد: 
امروز دشمن با استفاده از ماهواره و فضاي مجازي 
قصد دارد تاريخ را تحريف و اذه��ان و اراده مردم 
ايران را متزلزل كند چراك��ه مي داند اين پايداري 
و اميد به آينده مردم ايران است كه سبب پيروزي 

ايشان در برابر اين بار جهاني شده است. 
رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين تأكيد كرد: 
دشمن مي خواهد انقالب اسالمي را متوقف كند 
تا جهان اسالم و كشور ما را بار ديگر زير سيطره 
خود قرار دهد اما مردم بايد ببينند تاكنون امريكا 
و كشورهاي غربي در كشورهايي كه پا گذاشتند 
آيا خدمتي كرده اند يا فقط چپاول، غارت، اشغال 

و كشتار را به همراه داشته اند. 
سردار س��ليماني اظهار كرد: امروز دشمنان ادعا 
مي كنند دلس��وز مردم ايران هس��تند، در حالي 
كه آنها دلسوز مردم خودش��ان هم نيستند بلكه 
تنها دلس��وز كارتل هاي ب��زرگ نفت��ي، منافع 
سرمايه داران و صهيونيست ها هستند. وي تصريح 
كرد: امروز كش��ور دچار مشكالتي شده است اما 
ايران اسالمي به بركت خون شهدا جزيره امن و 
باثبات جهان است، امنيت ما بر بستر خون مطهر 
ش��هدا و نه متكي بر امكانات مادي است و با اين 
امنيت مردم پايه تالش خواهد كرد و بر مشكالت 

فائق خواهد آمد.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:

پاي امريكايي ها هر جا باز شده نتيجه اي جز چپاول نداشته است

معاون اقتصادي رئيس جمهور:
كمتر شعار مي دهيم و بيشتر عمل مي كنيم

مع�اون اقتص�ادي رئيس جمه�ور ب�ا تأكي�د بر اينك�ه ام�روز دو 
سياس�ت مهم را همزم�ان پيگيري خواهي�م كرد، گف�ت: در حال 
حاضر جراحي در اقتصاد كش�ور به عنوان يك اصل دنبال مي شود. 
بنا به اعالم پايگاه اطالع رساني دولت، محسن رضايي ميرقائد روز گذشته 
در بدو ورود به فرودگاه اهواز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف سفر 
خود به خوزستان براي بررسي روند فعاليت ترخيص كاال از بنادر استان و 
حضور در مناطق زلزله زده انديكا و شمال خوزستان گفت: وضعيت فعلي 

كشور نيازمند انجام جراحي هاي بزرگ اقتصادي است. 
وي با اش��اره به اينكه به واسطه مش��كالت اقتصادي، مسائل مختلفي 
دامنگير مردم شده است، افزود: امروز كمتر صحبت مي كنيم و از شعار 

دادن پرهيز خواهيم كرد و بيشتر به دنبال اقدام و عمل خواهيم بود. 
معاون اقتصادي رئيس جمهوري گفت: از بابت مشكالت پيش آمده براي 
مردم شرمنده هستيم، اما همواره تالش خواهيم كرد با تكيه بر همت بلند 
جوانان كشورمان و همچنين تحمل مردم، وضعيت بهتري را رقم بزنيم. 
رضائي ميرقائد با اشاره به اهداف س��فر خود به خوزستان تصريح كرد: 
براي چند هدف مهم به خوزستان سفر شده است كه يكي از آنها مسئله 
صادرات و واردات كاالست. وي ادامه داد: بخش مهمي از واردات كشور از 
طريق بندر امام خميني)ره( انجام مي شود كه روند ترخيص كاال ها براي 
مصرف داخلي با گره هايي روبه رو است، لذا در اين سفر تالش مي شود اين 

گره ها بررسي شوند تا مشكالت پيش آمده حل و فصل شوند. 
رضايي به سفر رئيس جمهوري به استان خوزستان اشاره كرد و افزود: در 
اين سفر، دستورات مقام رياست جمهوري در سفر به خوزستان نيز بررسي 

خواهد شد تا روند اجراي مصوبات با جديت دنبال و پيگيري شود. 

مقتدايي:  نقايص برجام افشا مي شود
نايب رئي�س كميس�يون امني�ت ملي 
مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه در آين�ده، 
بخش هاي زي�ادي از واقعيت هاي برجام 
ف�اش مي ش�ود، تأكيد كرد: مس�ئوالن 
مستقيم برجام، پيشدستانه مي خواهند 
ب�ه برخ�ي نقاي�ص آن اعت�راف كنند. 
عباس مقتدايي، نايب رئيس كميس��يون 

امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با مهر، درباره اعتراف 
اخير محمدجواد ظريف وزير س��ابق امور خارجه مبن��ي بر اينكه كلمه 
»تعليق« در متن تواف��ق برجام آمده بود، گفت: ظري��ف در مقام دفاع از 
عملكرد خودش است و برخي از اعترافات صورت گرفته به اين دليل است 
كه دولت جديد در آينده نزديك ممكن است بخش هايي از واقعيت هاي 
»برجام« را در معرض ديد افكار عمومي قرار دهد، بنابراين اعتراف ظريف 
فرار به جلو است. نبايد اظهارات او را بزرگنمايي كرد. در آينده، بخش هاي 
زيادي از واقعيت هاي برجام براي افكار عمومي فاش خواهد شد، از اين رو 
مسئوالن مستقيم برجام به اين نتيجه رسيده اند كه بايد پيشدستانه برخي 

موضوعات را اعالم و به برخي نقايص برجام اعتراف كنند. 
مقتدايي با بيان اينكه اظهارات ظريف صرفاً جنبه ثبت در تاريخ دارد، تأكيد 
كرد در حال حاضر مسئول اصلي پرونده هس��ته اي »اميرعبداللهيان« 
وزيرامور خارجه است و تيم وزارت امور خارجه بايد تالش كنند تا از يك 
سو ضعف هاي مذاكرات در دوران قبلي را برطرف كند و از سوي ديگر با 

مذاكرات، باالترين حد منافع ملي را محقق سازند. 
وي تصريح كرد: توقع ما از وزارت امور خارجه اين است كه با لحاظ منافع 
ملت ايران در راستاي احقاق حقوق هسته اي گام بردارد. برجام به سند  
مورد توافق طرفين تبديل شده است. وزارت خارجه بايد برنامه خود را 

براي ادامه مذاكرات و احقاق حقوق ملت اعالم كند. 
مقتدايي با تأكيد بر اينكه دولت جديد وارث ناكامي ها و برخي سوءتدبيرهاي 
دولت قبل اس��ت، افزود: دولت جديد با علم به اينكه دولت تدبير و اميد 
عملكرد قابل قبولي نداشته و مش��كالت زيادي بر جاي گذاشته است، 
مسئوليت اداره كشور را قبول كرد. وزير امور خارجه جديد وارث مذاكرات 
ضعيف گذشته است و بايد در راستاي حل اين مشكالت اقدام كند. وزارت 
خارجه نيز اعالم كرده است ابتدا به طور كامل برجام و حواشي و مذاكرات را 

بررسي مي كند و بعد از آن براي مذاكرات زمان تعيين خواهد كرد. 

سرلشكر صفوي:
دايره المعارف دفاعي- امنيتي
 تا پايان سال رونمايي مي شود

 اولي�ن نشس�ت ش�وراي راهب�ردي پژوهش�گاه عل�وم و 
مع�ارف دف�اع مق�دس ش�هيد س�پهبد حاج قاس�م س�ليماني 
ب�ا حض�ور فرمانده�ان و مس�ئوالن عالي رتب�ه نيرو ه�اي 
مس�لح در دانش�گاه عال�ي دف�اع مل�ي )داع�ا( برگ�زار ش�د. 
به گزارش سپاه نيوز،   در اين نشست ضمن تشريح اهميت و چرايي شوراي 
راهبردي پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع مقدس شهيد سليماني، ايجاد 
زمينه الزم براي اس��تفاده از توانمندي ها و تج��ارب فرماندهان، مديران 
و پيشكس��وتان حوزه دفاعي و امنيتي، توانمندسازي علمي و تخصصي 
پژوهش��گاه در حوزه هاي مأموريت��ي و موضوعات علمي و پژوهش��ي، 
شناساندن توانايي هاي بالقوه و بالفعل پژوهشگاه به مراكز علمي پژوهشي 
اجرايي و تصميم س��ازي و بالعكس و ايجاد زمينه الزم براي ايجاد تعامل 
مس��تمر با كاربران اصلي پژوهش هاي راهبردي به  منظور بهينه سازي 
اقدامات و فعاليت هاي پژوهش��ي، به  عنوان مهم ترين اهداف شورا مورد 
تأكيد قرار گرفت. تبيين، هم انديش��ي و مش��اوره راهبردي در خصوص 
سياستگذاري و تصميم سازي و هدايت فرآيند ها و فعاليت هاي پژوهشگاه و 

حوزه هاي مأموريتي آن هم در زمره وظايف اين شورا برشمرده شد. 
 سردار سرلشكر پاس��دار س��يديحيي صفوي، رئيس پژوهشگاه علوم 
و معارف دفاع مقدس ش��هيد سپهبد حاج قاسم س��ليماني در حاشيه 
برگزاري اولين نشست شوراي راهبردي اين پژوهشگاه، اظهار داشت: 
شوراي راهبري پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع مقدس شهيد سپهبد 
حاج قاسم س��ليماني پس از هيئت امنای پژوهشگاه باالترين سطحي 
است كه فرماندهان، مديران و مسئوالن نيرو هاي مسلح، مراكز پژوهشي 
كشوري و سازمان هايي كه در رابطه با علوم و معارف دفاع مقدس در امر 
پژوهش فعال هستند، تشكيل شده است.  وي ادامه داد: در اين نشست، 
انتظارات پژوهشگاه در حوزه تعامل و همفكري در پروژه هاي راهبردي 
جبهه مقاومت، امنيت داخلي، مركز دايره المع��ارف امنيتي و انقالب 
اسالمي و نيز حوزه مربوط به جنگ هاي نامنظم مطرح و اعضاي شورا 
پيرامون آن تبادل نظر پرداختند. سرلشكر صفوي خاطرنشان كرد: در 
اين نشست از حاضران خواسته شد براي مشاركت علمي در اولين جلد 
دايره المعارف دفاعي- امنيتي كه مركب از ۶۰۰ مدخل است، شركت 
كنند، اين دايره المعارف تاكنون پيشرفت ۶۰درصدي داشته است و تا 
پايان سال جاري، اولين دايره المعارف دفاعي- امنيتي با همكاري ساير 

مراكز كه دانشنامه نويسي مي كنند، رونمايي مي شود. 
رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ش��هيد سپهبد حاج قاسم 
سليماني گفت: دايره المعارف دفاعي- امنيتي به زبان هاي عربي، انگليسي 
و فرانسوي ترجمه مي شود و جلد هاي بعدي اين دايره المعارف در آينده 
آماده و چاپ خواهد شد. وي افزود: همچنين در اين نشست، اعضا پيشنهاد 
دادند بانك اطالعاتي جامعي از تمامي رساله ها، پايان نامه ها و پژوهش هاي 
حوزه دفاعي- امنيتي و جبهه مقاومت تشكيل شود تا از موازي كاري در اين 
حوزه جلوگيري به عمل آيد. سرلشكر صفوي در پايان ابراز اميدواري كرد 
اين شورا بتواند پش��توانه اي براي نظريه پردازي در حوزه هاي راهبردي 

دفاع، امنيت و جبهه مقاومت براي اين پژوهشگاه باشد.

در هفته هاي گذشته كشورهاي غربي تمام تالش 
خود را براي فش��ار بر تهران در راستاي شروع هر 
چه سريع تر مذاكرات هس��ته اي به كار بستند، با 
اين حال ايران به دنبال اين اس��ت تا اش��تباهات 
دولت هاي قبلي را در جريان مذاكرات تكرار نكند و 
هوشمندانه تر وارد اين عرصه حساس شود. چنين 
حساسيتي را هم ش��ايد بتوان در بدعهدي هاي 
كشورهاي غربي به خصوص امريكايي ها در اجراي 

تعهدات خود دانست. 
شايد تا دو س��ال پيش كمتر كسي تصور مي كرد 
برنامه هس��ته اي ايران ت��ا اين اندازه در توس��عه 
ظرفيت هاي خود جلو برود و اقدامي از سوي غرب 
براي ارسال دوباره پرونده هسته اي ايران به شوراي 

امنيت سازمان ملل متحد صورت نگيرد. 
در تحليل برخي رسانه هاي داخلي نهايت واكنش 
ايران به ارج��اع پرونده ايران به ش��وراي امنيت 
سازمان ملل متحد آغاز غني سازي 2۰ درصدی 
بود، اين در حالي است كه ايران نزديك شش ماه 
است غني سازی ۶۰ درصدي را آغاز كرده و ميزان 
ذخاير اورانيوم غني شده ايران به 12۰كيلوگرم 
رس��يده اس��ت، از س��وي ديگر اقدامات ديگري 
همچ��ون راه اندازي ماش��ين هاي غني س��ازي 
پيش��رفته و توليد اورانيوم فلزي نيز انجام ش��ده 
است. در گذشته عده اي تصور مي كردند با چنين 
اقدامي دروازه هاي جهنم به روي ايران باز خواهد 
شد اما گذشت زمان نشان داده است نه تنها چنين 
اتفاقي روي نداده بلكه مس��ير حرك��ت ايران به 
سمت توسعه برنامه هسته ای با جديت بيشتري 

دنبال مي شود. 
   دست خالي امريكا و رژيم صهيونيستي

در اين ميان واكنش امريكايي ها به اقدامات ايران 
بسيار نرم و آهسته بوده و حتي تهديد براي اجراي 
برنامه هاي جايگزي��ن نيز دور از ه��ر گونه اقدام 

عملياتي و برنامه ريزي شده است. 
اين مسئله حتي صداي رژيم صهيونيستي را نيز 
درآورده و مقامات اي��ن رژيم در اظهاراتي تصريح 
كرده اند ك��ه امريكايي ها به هيچ عن��وان در فكر 
تعيين يك نقش��ه جدي براي راه حل ديپلماسي 
نيستند، البته در شرايطي كه خروج امريكايي ها از 

افغانستان با اين فضاحت روي داد، انتظار هر اقدامي 
عليه ايران دور از انتظار است و صهيونيست ها تنها 
مي توانند روي بحث تحريم ها و فشارهاي اقتصادي 

اميدوار باشند. 
صهيونيست ها بارها بر اين نكته تأكيد كرده اند 
كه به صورت مس��تقل به دنبال ضربه به برنامه 
هس��ته ای ايران خواهن��د بود ام��ا واقعيت اين 
اس��ت كه اين ضربات تنها مح��دود به حمالت 
خرابكارانه خواهد بود. موضع ايران نيز در مقابل 
اين حمالت خرابكارانه تنها توسعه هر چه بيشتر 
برنامه هس��ته اي خواهد بود، همان گونه كه با 
آغاز غني س��ازي ۶۰ درصد در مقابل خرابكاري 
در س��ايت نطنز واكنش نش��ان داد، از اين رو با 
قاطعيت مي ت��وان گفت هيچ اقدام��ي قابليت 
متوقف كردن اي��ران را نخواهد داش��ت و توان 
امريكا و رژيم صهيونيس��تي نيز در اين س��طح 

نخواهد بود و نيست. 
با درك همين نكته مي توان به بخش��ي از عجله 
كشورهاي غربي براي ورود هر چه سريع تر ايران 
به مذاكرات چندجانبه ب��راي احياي برجام پي 
برد، البته عوامل ديگري نيز در اين مسئله دخيل 
هستند كه به شرايط حس��اس در عرصه جهاني 
بازمي گ��ردد، به خص��وص اينكه دني��ا با بحران 
جديدي در خصوص توليد انرژي روبه رو اس��ت. 
بخشي از اين ماجرا نيز به تحريم هاي چندجانبه 
كش��ورهاي غرب��ي علي��ه اي��ران بازمي گردد. 
خبرگزاري فارس در گزارش��ي به اين مس��ئله 
اشاره مي كند: در سال هاي بين 2۰1۰ تا 2۰12 
زماني كه تحريم هاي غرب در حوزه انرژي شروع 
به تنگ تر ك��ردن حلقه تحريم اي��ران كرد، بازار 
نفت و انرژي از وضعيت ايده آل��ي برخوردار بود. 
رش��د باالي نفت ش��يل در حال تص��رف بخش 
مهمي از بازار نفت دنيا بود و توليدكنندگان مهم 
دنيا ظرفيت باالي جب��ران هرگونه كمبودي را 
داش��تند، از همين رو حداقل يك ميليون بشكه 
از نفت ايران به همين ش��كل از بازار دنيا حذف 
شد. اين اتفاق در دوران ترامپ به شكل مشابهي 
روي داد. با رشد 4ميليون بش��كه اي توليد نفت 
شيل در امريكا، 4ميليون بشكه از ظرفيت توليد 

سه كشور ايران، ليبی و ونزوئال حذف شد، با اين 
حال بعد از دوران كرونا به نظر مي رس��د شرايط 
تا حدودي تغيير كرده است. به رغم تالش براي 
جايگزيني س��وخت هاي تجديدپذي��ر به جاي 
س��وخت هاي فس��يلي، اين فرآِيند كندتر از حد 
انتظار پيش رفته اس��ت. بر اساس پيش بيني ها 
بحران فوق تا بهار سال آينده ادامه خواهد يافت 
و نمي توان انتظار حل آن را به اين سرعت داشت. 
بازتاب اين اتفاقات در افزايش قيمت نفت كاماًل 

مشهود است. 
با در نظر گرفتن محتويات اي��ن گزارش مي توان 
به اين نتيجه رسيد كه برخالف سال هاي گذشته 
ديگر خبري از انرژي ارزان نيس��ت و نمي توان به 

سياق گذشته پيش رفت. 
    ايران چه مي گويد

با اين حال و به رغم اين مس��ائل است كه ايران 
عالقه اي به بازگشت س��ريع به مذاكرات ندارد، 
البته غ��رب ت��الش فراواني مي كند اي��ران را به 
بازگشت به مذاكرات راضي كند، نمونه اين اقدام 
هم سفر »مورا« به ايران و مذاكرات با مقام های 

ايراني است. 
انريكه مورا، نماينده اروپا در مذاكرات وين است و 

كشورهاي اروپايي اميدوارند بتوانند با حضور وي 
در تهران پيام قاطعي به تهران در خصوص شروع 

مذاكرات هسته اي بفرستند. 
در مقابل ايران نيز ت��الش مي كند خود را به اين 
تهديدات بي اعتنا نش��ان ده��د و اولويت خود را 
در خص��وص مذاكره بر اس��اس منافع ملي خود 

نشان دهد. 
حس��ين اميرعبداللهيان، وزي��ر امور خارجه 
كشورمان 2۰مهرماه با تشريح ديدگاه دولت 
سيزدهم در خصوص از سرگيري گفت وگوهاي 
وين، از نهايي شدن جمع بندي هاي دولت در 
اين زمينه در آين��ده نزديك خبر داد و گفت: 
در گفت وگوه��اي آتي اقدامات ما متناس��ب 
با ميزان عم��ل و اقدامات طرف ه��اي مقابل 

خواهد بود. 
وزير خارجه كش��ورمان پيش��تر گفته بود: ما در 
حال مرور مذاكرات گذش��ته و به ويژه مذاكرات 
اخير وين هس��تيم. ما در اينكه مذاك��ره را ابزار 
مهم ديپلماس��ي مي داني��م، تردي��دي نداريم. 
تصميم ما اين اس��ت كه به مذاكرات برگرديم و 
به طور فشرده در حال بررس��ي نتايج مذاكرات 
وين هس��تيم. فكر مي كنم ب��ه زودي به مذاكره 
برگرديم. يكي از ويژگي ه��اي دولت جديد اين 
اس��ت كه عمل گراس��ت. ما در چارچوب رفتار 
عمل گرايانه پاي ميز مذاكره خواهيم رفت. هدف 
قهوه نوش��يدن را در ميز مذاكره نداريم. نتيجه 
ملموس براي ما مهم است؛ نتيجه اي كه حقوق 
و منافع ملت ايران را تأمين كند و اين بستگي به 

نيت، اراده و رفتار طرف هاي مقابل دارد. 
نكته مهم اين است كه دولت بايدن هم نزديك سه 
ماه براي پيوستن مجدد به مذاكرات زمان گذاشت 
و اين در حالي بود كه تهران مصرانه از طرف مقابل 
مي خواست مذاكرات براي بازگشت به برجام شروع 
شود. در مقابل امريكايي ها خواستار عقب نشيني 
تهران براي تعليق بخشي از برنامه هسته اي خود 
و در مقابل برخي امتيازات ناچيز همچون دريافت 

واكسن كرونا بودند. 
   تهران به دنبال ورود هوشمندانه 

به مذاكرات  
با در نظر گرفتن شرايط فعلي مي توان گفت زمان 
به نفع ايران در حال سپري شدن است. فروپاشي 
اقتصاد ايران بيش از گذشته غيرمحتمل است و 
ايران مي داند كه طرف غربي هيچ تمايل و قدرتي 

براي يك درگيري گسترده تر با ايران ندارد. 
از طرف ديگر ايران نيز به صورت پيوسته در حال 
توسعه برنامه هس��ته اي خود است و امريكايي ها 
نيز اين فشار را بر گرده خود احساس مي كنند. به 
نظر مي رسد ايران تمايلي ندارد باز هم با چشمان 
بسته وارد مذاكره شود و تالش خواهد كرد منافع 
خود را به صورت حداكثري دنب��ال كند، آن هم 
با تجربياتي كه از اجراي برج��ام و خروج امريكا 
از آن در ذهن سياس��تمداران ايراني نقش بسته 
است. از همين رو است كه اين بار ايران نحوه ورود 
خود را به مذاك��رات تعيين خواه��د كرد و ديگر 
تسليم فشارهاي كش��ورهاي غربي براي تعيين 

چارچوب ها نخواهد شد. 
شايد در هفته هاي آينده شاهد باشيم كه باز هم 
كشورهاي غربي از وجود يك  هفته سرنوشت ساز 
در مقابل برنامه هسته اي ايران يا مذاكرات برجام 
سخن بگويند اما واقعيت اين است كه آنچه مهم 
اس��ت و بايد به آن توجه كرد، ضرورت عدم تكرار 
اش��تباهات قبلي در مقابل غربي هاس��ت؛ همان 
فرآيندی كه دولت سيزدهم هوش��مندانه آن را 

دنبال مي كند.

  تهران دنبال ورود هوشمندانه به مذاكرات هسته اي
 چرا فشار رواني غرب بر ايران محقق نخواهد شد

    خبر 

مهدی پورصفا
   تحلیل

به نظر مي رسد ايران تمايلي ندارد 
باز هم با چشمان بسته وارد مذاكره 
شود و تالش خواهد كرد منافع خود 
را به صورت حداكثري دنبال كند، 
آن هم ب�ا تجربياتي ك�ه از اجراي 
برجام و خروج امريكا از آن در ذهن 
سياس�تمداران ايراني نقش بسته 
است. از همين رو اس�ت كه اين بار 
ايران نحوه ورود خود را به مذاكرات 
تعيين خواهد كرد و ديگر تس�ليم 
فش�ارهاي كش�ورهاي غربي براي 
تعيي�ن چارچوب ها نخواهد ش�د


