چرا به اين دولت اميد بستهاند

كيهان در يادداشتي به اميدواريهاي ناشي از
روي كارآمدن دولت دكتر رئيس��ي پرداخت و
نوشت :با پيروزي آقاي رئيسي و بازگشت دولت
به ريل انقالب و از همه مهمتر شروع خوب اين دولت در برخي عرصههاي
داخلي و خارجي ،اميدها به بهبود ش��رايط اقتصادي و بازگشت عزت به
كش��ور افزايش يافته اس��ت .اين افزايش امي��د را فقط م��ا نميگوييم.
نظرس��نجيهاي بينالمللي هم ميگويند .اين اميد از جنس اميدهاي
تقلبي و ساختگي حاصل از پروپاگاندا نيست كه كاركردي جز فريب براي
جمعآوري رأي ندارند .اين اميد كام ً
ال واقعي است .از مديريت عالي كرونا
و كاستن از مرگ و مير روزانه  700نفر به  80نفر بگير تا پيوستن به پيمان
امنيتي اقتصادي شانگهاي و اين روزها قرارداد سوآپ گازي سه جانبه...
همه نشان ميدهد اين دولت ،از جنس ديگري است و ميتوان به آن اميد
بست .يكي از مهمترين نشانههاي وجود اين اميدواري ،جيغ بنفشي است
كه عامالن وضع موجود اين روزها مرتب و همه روزه ميكشند .اميدوار
شدن مردم به دولت و مجلس انقالبي تبديل به كابوسشان شده چراكه
افزايش موفقيت و اميد يعني ،راه و روش آنها غلط بوده .با پايين كشيدن
يا مصادره دس��تاوردهاي ديگران ميخواهند خود را باال بكشند! كيهان
اضافه كرده:گفته ميشود امروز در كشور ،چيزي نزديك به 35ميليون نفر
در خانههاي اس��تيجاري زندگ��ي ميكنند ،يعني ح��دود 40درصد از
جمعيت 84ميليوني كشور مستاجرند .انباشت هشت ساله تقاضا براي
مسكن به دليل كوتاهيهاي صورت گرفته در دولت قبل و در كنار توقف
طرح مسكن مهر از جمله داليلي اس��ت كه باعث به وجود آمدن چنين
شرايطي شده اس��ت .بنابراين به نظر ميرس��د اگر مشكالت كشور را به
ترتيب اولويت ليست كنيم« ،مسكن» يكي از آن مسائل در صدر ليست
خواهد بود .وجود طرح «نهضت ملي مسكن» در دولت آقاي رئيسي يعني،
دولت به خوبي اين اولويت را تشخيص داده است.
........................................................................................................................
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صد روز سربلند

گزارش

برخالف دولت قبل که بنیان گزارش صد روزه را گذاشت اما نتوانست در صد روز اول چیز قابل ذکری ارائه کند
صد روز اول دولت سیزدهم کام ً
ال قابل اعتنا و گزارشی سربلند دارد

بسيج عشق به ايران

مصطفي هاشميطبا در يادداشتي با عنوان
بس��يج عش��ق به ايران در روزنامه ش��رق،
تنشهاي آبي ناشي از خشكسالي در كشور
را مورد توجه قرار داد و نوشت :در هفته بسيج براي اصالح امر بايد تصميمات
بسيجي بگيريم ،تصميماتي براي حفظ ايران و حفظ مردم ايران .بدون ايران
و بدون مردم از نظام هيچ باقي نميماند .مگر نه آنكه بسيج مدرسه عشق
است و نه آنكه بسيج مردمي و به قول امام(ره) بسيج 20ميليوني است ،پس
براي «حفظ ايران» بس��يج را مدرسه عش��ق به ايران كنيم و راهحلهاي
عالمانه بيابي��م و آن را به اجرا بگذاريم .آيا مردم اصفهان و خوزس��تان كه
عزيزترين فرزندانشان را فداي ايران كردند ،از حركت بسيجي براي اصالح
آب و خاك و بازگرداندن شادابي به منطقه مركزي سركشي ميكنند؟ اگر
راهحل عالمانه و مثمري داشته باشيم ،زايندهرود و گاوخوني احيا ميشوند.
ميدانيم كه گاوخوني فقط براي اصفهان نيست ،خشكشدن آن ،قناتهاي
يزد و اردكان را هم ميخشكاند .انفعال در برابر رشد كشاورزي غرقابي و حفر
چاههاي غيرمجاز در سراسر ايران موجب متالشيشدن ايران خواهد شد.
اگر اين حرف سنگين است و گلوگير ،بهجاي عصبانيشدن و انكار ،ب ه فكر
چاره باشيم .باور كنيم كه راهحل وجود دارد ،البته مشروط است بر فكر و باور
و طرح برنامه و كارمان .امروز گفتمان مجلس و دولت و مجمع تشخيص
نظام و شوراي نگهبان بايد «حفظ ايران» باشد و از پرداختن به مسائل فرعي
و حيدري -نعمتي به شدت پرهيز كرد.
........................................................................................................................

برندگان و بازندگان توافق

روزنامه دنياياقتصاد هم تيتر يك
خ��ود را به مذاك��رات وين ميان
ايران و كشورهاي  ۴+۱اختصاص
داد و نوشت :برخي خبرها نشانههاي اميدواركننده را تأييد ميكند .از نگاه
كارشناس��ان ،لغو تحريمها ،برندگان و بازندگاني ميان كشورها خواهد
داشت .به نظر ميرسد برنده اصلي لغو تحريمها كه در حوزههاي مختلف
از تحريمها آسيب خورده ،ايران است .لغو تحريمها باعث خواهد شد كه
عالوه بر فرصت بهب��ود توليد بخش نفت و گاز ،تولي��د صنايع و معادن،
توسعه گردشگري و جلوگيري از خروج سرمايههاي بخش مسكن ،شرايط
براي توسعه روابط تجاري و ترانزيتي با ساير كشورها فراهم شود .پس از
ايران ،كشورهايي هم كه به دنبال توسعه روابط خود با ايران هستند ،از
احياي توافق هستهاي منتفع خواهند شد .در مقابل ،كشورهايي كه در
حوزههاي مذكور ،رقيب ايران محسوب ميشوند ،از لغو تحريمها متضرر
ميشوند ،هرچند اين كشورها در صورت همكاري با ايران ميتوانند در
بلندمدت اين ضرر را به يك تعامل برد -برد تبديل كنند.
........................................................................................................................

چرايي چرخش امارات به سمت تهران

آرمانملي در يادداشت روز پنجشنبه خود به
برخي نش��انهها درباره اصالح روابط ايران و
امارات اش��اره كرد و نوشت :طي شش سال
اخير ب��ا تغييراتي كه در پيك��ره حاكميت
عربستان بهوجود آمد ،سياست امارات در قبال ايران دچار نوسان شد.
نگاه تهاجمي عربستان نس��بت به ايران و محور مقاومت موجب شد تا
امارات مسير دنبالهروي از سياس��تهاي جديد عربستان را در پيش
بگيرد اما رابطه بين ابوظبي و تهران در سطح قابل قبولي بهويژه در حوزه
اقتصادي باقي ماند .شركت امارات در جنگ عربستان عليه يمن كه به
تشويق رياض صورت گرفت شكاف عميقي بين محور مقاومت و تهران
از يكسو با برخي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از سوي
ديگر از جمله دولت امارات متحده ايجاد كرد .موضوع ديگري كه روابط
ايران و امارات را تحت تأثير قرار داد عاديسازي رابطه بين اين كشور و
رژيم صهيونيستي بود كه تاثير نامطلوبي بر مناسبات تهران و ابوظبي
باقي گذاشت .اما از آنجايي كه دولت سيزدهم سياست خود را بر مبناي
حفظ و توسعه رابطه با كشورهاي منطقه بهويژه كشورهاي جنوب خليج
فارس قرار داد ،فضاي تعامل دلپذيرتري بي��ن ايران و امارات ب ه وجود
آمد .گفتوگوهاي تلفني بين حسين اميرعبداللهيان و شيخ عبداهلل بن
زايد آل نهيان ،وزراي خارجه ايران و امارات و س��فر علي باقريكني،
معاون سياسي وزير خارجه به ابوظبي ،مسير باز تعريف روابط دو كشور
را هموارتر ساخت .سوي ديگر اظهارات دوستانه انور قرقاش وزير مشاور
در امور خارجي دولت امارات كه گفته بود تنش با ايران به سود هيچ يك
از كشورهاي منطقه نيست نشان ميدهد كه امارات به خوبي به نقش
تاثيرگذار ايران در حفظ ثبات منطقه پي برده اس��ت .در حقيقت اگر
شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس از جمله امارات تحت
تأثير سياست قدرتهاي فرامنطقهاي قرار نگيرند ،هيچ گونه مشكلي
در مسير تعامالت دو سويه ايران و اين كشورها به وجود نخواهد آمد.
امريكا ،رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي در طول سالهاي اخير
با تشكيل مثلث فشار موفق شدند طي دو سال گذشته مناسبات رو به
رشد ايران و امارات را تحت تأثير قرار دهند اما ابوظبي سريعاً دريافت
كه بايد راه خود را از سياستهاي تخريبي مثلث امريكا ،عربستان و رژيم
صهيونيستي جدا كند .سفر شيخ عبداهلل بن زايد وزير خارجه امارات به
دمشق و ديدار با بشار اس��د ،رئيسجمهوري سوريه نشان ميدهد كه
سياست همراهي امارات با عربستان و اسرائيل نتيجهاي براي ابوظبي
به همراه ندارد ،اكنون با توجه به تغيير رفتار مقامات امارات متحده به
نظر ميرسد مناسبات دولت سيزدهم با امارات و برخي كشورهاي ديگر
حوزه خليج فارس به سمت تفاهم و همدلي حركت خواهد كرد و اين
امر ممكن است به كاهش تدريجي نفوذ خزنده رژيم صهيونيستي در
جنوب خليج فارس منجر شود.
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سيدابراهيم رئيس�ي برخالف رئيسجمهور
س�ابق از روزي كه رداي رياست جمهوري را
بر تن كرده ،ترجيح داده است به جاي شعار،
اق�دام و عمل را س�رلوحه فعاليتهاي دولت
خود قرار دهد .وی ازپشتميزنشيني و دستور
از باال گريزان و همواره در ميدان بوده است .او
از حضور در جمع اقشار مختلف مردم خارج
از پايتخت و ش�نيدن بالواسطه مشكالت نه
تنها اباي�ي ندارد كه اس�تقبال ميكن�د و از
اينكه برخي كسان رفتارهاي او را پوپوليستي
ميدانند هم آشفته نميشود و پا پس نكشيده
است ،با اين حال او هرگز برخالف روحاني از
وعدههاي 100روزه س�خني نگفته ،چندان به
گذشته برنميگردد و تمام هم خود را مصروف
به نگاه به آين�ده كرده اس�ت .رئيسجمهور
البته ميگويد مردم گذشته و حال را مقايسه
مي كنند و متوجه تغييرات ميشوند ،بنابراين
بازگش�تن به گذش�ته و تلخ كردن كام مردم
كمكي ب�ه حل مش�كالت نميكند ام�ا او در
همين 100روز گذش�ته اقدامات�ي انجام داده
كه از نگاه هيچ ناظر منصفي دور نمانده است.

براي اينكه بدانيم دولت س��يزدهم در 100روز
گذش��ته چه اقداماتي را انجام داده است ،ناچار
به ارائه شاخصهايي براي اندازهگيري هستيم.
يكي از اين محورها مس��ئله مب��ارزه با بيماري
همهگير كروناست.
در روزهاي پاياني دولت روحاني و ابتداي دولت
س��يزدهم با اينكه تعداد تلفات ناشي از كرونا به
عدد 700نفر در روز رس��يده و محدوديتهاي
فراواني در مسير ترددها و مشاغل و كسب و كار
مردم اعمال شده بود ،ليكن تعطيليهاي مكرر
مراكز كس��بوكار و كمبود شديد دارو نتوانسته
بود آنگونه ك��ه انتظار ميرفت در پيش��گيري و
كنترل اين بيماري نقش مؤثري ايفا كند و بعضاً
از سوي دولت و گروههاي سياسي وابسته به آن
بسياري از مشكالت از جمله تأميننشدن واكسن
خارجي ب��ه داليلي مانند نپذيرفتن مناس��بات
 FATFحواله داده ميشد كه حاصل آن تزريق
نااميدي و افزايش مشكالت رواني به مردم بود.
كاهش 700درصدي مرگ ناشي از كرونا
اكنون ك��ه تنه��ا 100روز از دولت س��يزدهم
ميگذرد ،با خريد بيش از ۱۰۰ميليون ُدز واكسن
در كمتر از سه ماه كه نسبت به دوره مشابه آن در
دولت گذشته هزاردرصد رشد داشته است ،همه
ادعاهاي گذشته درباره پذيرش  FATFبا چالش
روبهرو شده است كه در خوشبينانهترين حالت

ميتوان آن را فرافكني مسئوالن از ناكارآمدي در
تهيه واكس��ن توصيف كرد .نتيجه اين اقدامات
تزريق بيش از ۱۰۵ميليون ُدز واكسن به صورت
ش��بانهروزي در مراك��ز تجميع��ي ،در منازل و
مغازهها بوده كه كاهش ۷۰۰درصدي فوتيها و
ايجاد گشايش در كسب و كارها ،حوزه آموزش
و زندگي مردم و اعمال هوش��مند پروتكلهاي
بهداشتي را در پي داشته است.
ديپلماسي فعال به جاي انفعال
در حوزه سياست خارجي هم دولت گذشته با گره
زدن مسائل مختلف كشور به برجام و  FATFو
تأثيرات منفي اين موضوع بر امور مختلف كشور
و عدماستفاده از ظرفيت كشورهاي منطقهاي و
دوست و همچنين چش��م دوختن به كشورهاي
غربي بدعهد ،امور كش��ور را در هال��هاي از ابهام
و انفعال فرو برده بود ،ليكن در دولت س��يزدهم
ضمن توجه به سه اصل ،عزت ،حكمت و مصلحت
در روابط با كشورها ،رئيسي در 100روز گذشته
موفقيتهاي فراواني در حوزه سياست خارجي به
ثبت رسانده است كه عضويت در پيمان اقتصادي
شانگهاي ،حضور فعال در اجالس سران اقتصادي
اكو و ايج��اد زمينه توس��عه رواب��ط اقتصادي با
كش��ورهاي عضو ،امضاي قرارداد س��وآپ گازي
سهجانبه با تركمنستان و آذربايجان ،ديپلماسي
موفق اقتصادي در خريد واكسن ،افزايش فروش
نفت و آزادسازي چندميليارد دالر از منابع مسدود
شده كش��ور نزد ديگر كش��ورها ،انجام توافقات
ترانزيت��ي با كش��ورهاي پاكس��تان ،آذربايجان،
قرقيزستان ،تركمنستان ،بازسازي و ارتقاي سطح
روابط با همسايگان و ايجاد زمينه توسعه تعامالت
اقتصادي و مناس��بات سياس��ي با همسايگان و
كشورهاي منطقه ،تعامل عزتمندانه و هوشمند
با غ��رب جهت اس��تيفاي حق��وق و منافع ملي،
نقشآفريني فعال منطقهاي در مديريت بحران
افغانس��تان و برگزاري دومين دور نشست وزراي
امور خارجه ،اس��تقبال جامع��ه جهاني باالخص
كشورهاي منطقه از استقرار دولت مقتدر و مستقل
در ايران ،حمايت از جبهه مقاومت و ارتقاي قدرت و
نفوذ منطقهاي ايران و تدوين ۲۱پروژه ديپلماسي
عمومي جمهوري اس�لامي ايران در كشورهاي
هدف بخشي از اين اقدامات است.
ارتقاي س�رمايه اجتماعي و بازس�ازي
اعتماد مردم
در ماهه��اي پاياني دولت گذش��ته مطابق تمام
نظرسنجيهاي داخلي و خارجي ،مردم روزبهروز
نس��بت به آينده نااميدتر ميش��دند و كشور را

در اداره جامعه و حل مش��كالت آنه��ا ناكارآمد
ميدانس��تند و عموم��اً معتقد بودن��د در آينده
وضعشان بدتر خواهد ش��د و در ادبيات نخبگان
سياسي ،راجع به فروپاشي اقتصادي كشور و به
صفر رسيدن درآمد كشور از محل فروش نفت،
تورم ۱۰۰درصدي و ونزوئاليي ش��دن كشور از
حيث كاهش ارزش پول ملي مط��رح بود؛ اما با
اس��تقرار دولت سيزدهم و س��فر رئيسجمهور
به ۱۰اس��تان كش��ور و حضور در بين مردم به
طور متوسط هر ۱۰روز يك اس��تان ،اهتمام به
تقويت ريشههاي هويت ايراني و نظام اجتماعي
اي��ران جامع��ه روس��تايي و عش��ايري ،احياي
پروژهه��اي نيمهتمام و نيمهتعطي��ل صنعتي،
عمراني و اقتصادي در اس��تانها ،در دس��ترس
مردم بودن مديران و ح��ذف فاصله بين مردم و
كارگ��زاران دولتي ،توجه به طبقات فرودس��ت
و فراموشش��دگان جامع��ه ،حاشيهنش��ينان و
اقشار ديدهنش��ده ،اهتمام به بخش كشاورزي و
دامداري و حمايت از زندگي روستايي و عشايري
به عنوان قش��ر مولد و كمهزينه جامعه ،اصالح
الگ��وي حكمراني و رفت��ار مدي��ران مبتني بر
اشرافيت سياس��ي و اقتصادي به سمت الگوي
دولت مردمي اعم از حض��ور در ميدان و در بين
مردم ،عملگرايي ،تح��رك و پويايي وزرا و بدنه
دولت ،عبور از بوروكراسي اداري ،تقويت تعامل
و هم��كاري بین ق��وا و احياي ش��وراهاي عالي
تعطيلش��ده ،به بازسازي س��رمايه اجتماعي و
بازس��ازي اعتماد مردم به دولت كمك شاياني
كرده است .نتيجه آنكه بر اساس نظرسنجيهاي
معتبر داخلي و خارجي اعم از گالوپ و نظرسنجي
جهاد دانش��گاهي ،روند امي��د و اعتماد مردم به
دولت ،صعودي است و تخريبها و سياهنماييها
و جنگ رواني شديد رس��انههاي معاند و برخي
گروههاي رقي��ب داخلي علي��ه اقدامات دولت
سيزدهم افزايش قابل توجهي يافته است.
بهبود شاخصهاي اقتصادي
مطالعه شاخصهاي اقتصادي در دولت سيزدهم
و مقايسه آن با دولت گذشته هم از رشد معناداري
حكايت دارد.
در ابتداي دولت ،با تأمين مالي بودجه با استفاده
از منابع پول پرقدرت بانك مركزي تحت عنوان
تنخواه گ��ردان ،تورم نزديك 50درص��د بود .با
برداش��ت از منابع بانك مركزي ،رشد پايه پولي
در چهار ماه منتهي به تيرم��اه ۱۴۰۰به ميزان
۸/۱۲درصد بود و هر روز ب��ه ميزان تورم افزوده
ميشد و ميانگين رشد اقتصادي چهار سال اخير

منفي بوده است .نرخ بيكاري به دليل شيوع کرونا
و عدمتأمين واكسن افزايش قابل توجهي يافت.
در دولت س��يزدهم اما با تأمي��ن مالي دولت به
شيوههاي ديگر و محدود شدن استفاده از منابع
بانك مركزي و كاه��ش بدهي دول��ت به بانك
مركزي ،اعمال نظارت بانك مركزي براي محدود
كردن بس��ط ترازنامه بانكها و قدرت خلق پول
آنها ،تفكيك بانكهاي داراي انتهاي ترازنامهاي
مناسب از بانكهاي داراي ترازنامهاي نامناسب
و برخورد با بانكهاي متخلف ،مهار رشد فزاينده
تورم ،كاهش مطالبات بانك مركزي طي دو ماه
مرداد و ش��هريور ،حل مشكل رس��وب كاال در
گمركات ،تسريع در ترخيص كاالها به ويژه دارو،
تسهيل ايفاي تعهدات ارزي و راهاندازي خطوط
منظم دريايي در حوزه خزر ،درآمدهاي عمومي
دولت در انتهاي مهرماه بالغ بر 2هزارو۳۸۳هزار
ميليارد ريال بوده كه نس��بت به پاي��ان تير ماه
تقريب��اً دو برابر ش��ده كه همه اين ش��اخصها
اميدواري نسبت به تحوالت اقتصادي در آينده را
افزايش داده است.
تأمين كاالهاي اساسي
سوءمديريت و كوتاهي در تأمين كاالهاي اساسي
در دولت گذشته به حدي بود كه كشور با كمبود
۸ميليون تن گن��دم مواجه بود ك��ه در صورت
عدمتأمين اين كسري تا پايان ش��هريور باید با
بحران نان و صفه��اي طوالني مقابل نانواييها
روبهرو ميش��د اما در دولت س��يزدهم با اتخاذ
تدابيري قبل از استقرار دولت و تشكيل كارگروه
ويژه و استفاده از ظرفيت نهادهاي انقالب اسالمي
و هدايت برخي از بخشهاي دولت براي واردات
كاالهاي اساسي مورد نياز و تأمين ذخاير مورد
نياز و همچنين تأمي��ن حدود۲۰۰هزار ميليارد
ريال تس��هيالت براي دس��تگاههاي متولي به
منظور خريد تضميني گندم و ساير محصوالت
كش��اورزي و تأمين بيش از ۲ميلي��ارد دالر ارز
ترجيحي و بيش از ۴۰هزارميلي��ارد ريال براي
واردات كاالهاي اساسي ،نهادههاي كشاورزي و
كود مورد نياز كشاورزان و در نهايت اصالح نظام
توزيع با استفاده از اس��تارتآپها براي كاهش
نقش واسطهها در تأمين مايحتاج عمومي مردم و
مديريت بازار جهت مهار و كاهش رشد نرخ تورم،
دولت رئيسي توانست از اين سوءمديريت و بحران
بالقوه به سالمت عبور كند.
حمله سايبري بنزيني
يكي ديگر از جلوههاي حضور مس��ئوالنه دولت
س��يزدهم را بايد در نح��وه مواجهه رئيس��ي با
حادثه حمله سايبري به س��امانه سوخت كشور
جستوجو كرد.
به رغم طراحيهاي پيچيده دشمن براي ايجاد
آشوب در كش��ور در س��الگرد وقايع آبان ،۹۸از
طريق فراخوانهاي گسترده در فضاي مجازي،
عمليات رسانهاي وسيع در شبكههاي ماهوارهاي
و حمله س��ايبري به زيرس��اختهاي بنزين در
كشور ،با مديريت بموقع و ميداني دولت و تدابير
به عمل آم��ده ،تهديد موجود ب��ه فرصتي براي
مخابره پيام آرامش به جامعه از جهت اس��تقرار
دولتي كارآمد و داراي توان باالي مديريت بحران،
تبديل گرديد ،ح��ال آنكه يك��ي از عوامل مؤثر
در ش��كلگيري نارضايتيهاي آب��ان  97كه از
سوءمديريت دولت گذشته نش��ئت گرفته بود،
مسئوليتگريزي مس��ئوالن وقت بود كه بعضاً
مواضع آنها به اعتراضات مردمي دامن زد.
دولت سيزدهم در اين مدت كوتاه 100روزه نشان
داده عزم او براي كاستن از مشكالت جدي است
و با تمام توان در ميدان خدم��ت به مردم حاضر
شده است .حل مشكالت انباشته از ادوار گذشته
حتماً نيازمند برنامههاي كوتاهمدت ،ميانمدت
و درازمدت اس��ت و هيچ ناظر منصفي از رئيسي
حل يكشبه مشكالت را مطالبه نميكند اما اراده
جدي او براي حل تدريجي مشكالت مردم را به
آيندهاي روشن اميدوار كرده است.

دیپلماسی

نشانههايي از تحول در روابط ايران با همسايه جنوبي

سفر هيئت اماراتي به تهران همزمان با مذاكرات وين

برخي اخبار و گزارشها از تح�ول در روابط
ميانجمهورياسالميايرانوهمسايهجنوبي
يعني امارات متح�ده عربي حكاي�ت دارد.

نورنيوز رسانه نزديك به دبيرخانه شوراي عالي
امنيت ملي در خبري نوش��ت :روز چهارشنبه
خبري از س��وي مقامات ام��ارات متحده عربي
منتشر ش��د كه در ميان اخبار پرحجم مربوط
به مذاكرات وين و حواشي آن خيلي مورد توجه
قرار نگرفت« .انور قرقاش» وزير مشاور در امور
خارجي امارات اعالم كرد ،به زودي هيئتي براي
بررسي روابط دو كشور از سوي امارات متحده
عربي به ايران اعزام خواهد شد.
اخبار رسيده به «نورنيوز» حاكي است كه خبر
اعالم شده از س��وي مقامات امارات ،مربوط به
سفر هيئت عاليرتبهاي اس��ت كه با اختيارات
كامل براي بررسي و بازس��ازي روابط دو كشور
و تالش براي تغيير شرايط موجود ،احتماالً طي
روزهاي آينده وارد تهران خواهد ش��د .در حال

حاضر چالشهايی مهم ،مناس��بات سياس��ي،
اقتص��ادي ،امنيتي و همچنين سياس��تهاي
منطقهاي دو كش��ور را تحت تأثير قرار داده كه
به صورت طبيعي الزم اس��ت پيرامون رفع آنها
گفتوگوهاي عميق صورت بگيرد.
به ط��ور قطع ،اصل انج��ام اين س��فر ميتواند
به عن��وان گامي مثبت از س��وي ام��ارات براي
كاهش موانع موجود در توسعه همكاري ميان
تهران و ابوظبي واجد ارزش و اهميت باشد اما
شكلگيري اين رخداد در ميانه مذاكرات ايران
با  ۴+۱ميتواند پيامهاي فرامتني نيز داش��ته
باش��د .اگرچه دس��تيابي به توافق در مذاكرات
وين بيش��تر از نقطه نظر اقتصادي مورد توجه
و تحليل قرار ميگيرد اما بس��يار روش��ن است
كه «دستاوردهاي امنيتي» توافق احتمالي نيز
اگر بيش از منافع اقتصادي ارزش نداشته باشد،
حداق��ل ميتواند معادل گزارهه��اي اقتصادي
مورد توجه قرار بگي��رد .امارات متحده عربي به

دليل آنكه در طول س��الهاي گذشته با صرف
هزينههاي هنگفت مالي و امنيتي تالش كرده
اس��ت خود را در جايگاه يكي از بازيگران مهم
منطقهاي ق��رار دهد ،اكنون در تالش اس��ت از
چرخه منافع اقتصادي و سياسي توافق احتمالي
جا نماند و در اين مسير پيشگام باشد.
بررسي سياست خارجي امارات طي سالهاي
اخير نش��ان ميدهد اين كشور با نقشآفريني
مس��تقيم و نيابت��ي در يمن ،س��وريه ،عراق،
ليبي و افغانس��تان و تالش ب��راي ايجاد جاي
پ��ا در كش��ورهاي ش��مال ش��رق آفريقا در
حاش��يه درياي س��رخ ،اقدامات دامنهداري را
براي پيگيري «ايجاد امنيت فرامرزي» انجام
داده اس��ت .بس��ياري از كارشناس��ان مسائل
راهبردي معتقدن��د گام گ��ذاردن امارات در
اين مسير تناسبي با ظرفيتهاي ژئوپلتيك و
ژئواستراتژيك اين كشور ندارد و ميتواند منشأ
تهديدات پيشبيني نشده براي ابوظبي شود.

براي كشوري با مش��خصات امارات كه ستون
اصلي اقتصاد آن ،تجارت و جذب سرمايهگذار
خارج��ي اس��ت ،موض��وع «امني��ت پايدار»
پيششرط هرگونه فعاليت اقتصادي ،تجاري
و سياسي به حساب ميآيد ،از اين رو نميتواند
به نق��ش و تأثيرگ��ذاري بازيگ��ران قدرتمند
منطق��هاي بيتوجه باش��د .توجه به داش��تن
روابط دوستانه و گرم با جمهوري اسالمي ايران
كه به عن��وان يكي از اصليتري��ن قدرتهاي
منطقهاي ،س��تون محكم تحوالت سياس��ي،
امنيتي و اقتصادي در منطقه است ،نشاندهنده
هوشمندي راهبردي حاكمان امارات است كه
ميتواند تأمينكننده منافع متقابل دو كشور
باشد .انجام اين س��فر و موضوعات مهمي كه
در مالقاتهاي پيشبيني ش��ده براي هيئت
اماراتي به بحث گذارده خواهد ش��د ،ميتواند
گام اول در مس��ير پايهگذاري روابط جديد و
همهجانبه ميان دو كشور باشد.

حجتاالسالم حيدري به فرزند شهيدش پيوست

درگذشت نخستين نماينده ولي فقيه
در سپاه كردستان

عالم پرتالش و مجاهد خستگيناپذير ،حجتاالسالم والمسلمين
حاج ش�يخ نورالدين حي�دري ،نخس�تين نماينده ول�ي فقيه در
سپاه كردس�تان ،پس از عمري مبارزه ،مجاهدت ،ايثار و تالش در
جبهههاي حق عليه باطل ،به همرزمان و فرزند شهيدش پيوست.

اين روحاني پرافتخار ،عالوه ب��ر مجاهدتهاي ماندگار در دوران دفاع
مقدس در سمت مس��ئوليت دفتر نمايندگي امام امت در سپاه استان
كردستان ،قرارگاه حمزه سيدالشهدا از آغازين روزهاي تهاجم دشمن
بعثي ،با درخشش در عرصههاي مختلف دفاعي به ويژه در جبهههاي
غرب ،شمالغرب و كردستان نقشهاي مهمي ايفا كرد .حجتاالسالم
حيدري پس از دفاع مقدس نيز در سمت مسئوليت دفتر نمايندگي ولي
فقيه در لشكر ۱۷علي بن ابيطالب با فعاليتهاي تأثيرگذارش در عرصه
فرهنگي و اجتماعي ،همواره كوشا بود و در نشر و انتقال ارزشهاي دفاع
مقدس از هيچ كوششي دريغ نكرد.
كتاب «فرزند كردستان» درباره زندگينامه حجتاالسالم حيدري به
همت واحد فرهنگ و مطالعات پايداري حوزه هنري انقالب اس�لامي
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
پيام تسليت فرمانده كل و نماينده ولي فقيه در سپاه
در پي درگذشت حجتاالسالم نورالدين حيدري ،نماينده حضرت امام
در سپاه كردستان طي دوران دفاع مقدس ،فرمانده كل سپاه پاسداران
انقالب اسالمي و نماينده ولي فقيه در س��پاه در پيام مشتركي رحلت
وي را تسليت گفتند.
در پيام سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي و حجتاالسالم عبداهلل
حاجيصادقي آمده است :عروج مجاهد نستوه ،عالم وارسته ابوالشهيد
حجتاالس�لام نورالدين حي��دري نماين��ده حضرت امام در س��پاه
كردستان طي دوران دفاع مقدس را به خاندان مكرم و آحاد مصيبت
ديدگان و همرزمان وي در سنگرهاي دفاع از استقالل ،امنيت ،عزت،
شرافت و فضيلت ايران اسالمي تس��ليت عرض مينماييم .اين چهره
خدوم و انقالبي ،تالشهاي مجاهدان��ه و صادقانه خود در خدمت به
فرهنگ و ارزشهاي اس�لام ناب محمدي(ص) و پيشبرد آرمانهاي
بلند انقالب و تعميق وحدت و اخوت مردم غيور و شريف غرب كشور
طي بيش از چهاردهه اخير را ب��ه مثابه ميراثي بزرگ و س��رمايهاي
ارزش��مند نزد جوان امروز و فرداي جامعه اس�لامي ب��ه وديعت نهاد
تا راهگش��اي آنان در عرصههاي دفاع از مكتب اس�لام و پاسداري از
دس��تاوردهاي افتخارآميز و تمدنساز انقالب اس�لامي قرار گيرد .از
درگاه خداوند متعال براي روح بلند آن فقيد سعيد طلب علو درجات
و همنشيني با حضرت اباعبداهلل الحسين(ع) نموده و براي بيت معظم
و يادگاران و بازماندگان ارجمند آن مرحوم صبر جميل و اجر جزيل
توأم با ثبات قدم مسئلت ميجوييم.
محمد مخبر ،معاون اول رئيسجمهور هم در پيامي درگذشت اين عالم
وارسته و بسيجي عارف را تسليت گفت.
........................................................................................................................

آيتاهلل نوريهمداني:

نمایندگان مقابل مردم متواضع باشند

آيتاهلل نوريهمداني منص�ب نمايندگي را امانت�ي براي خدمت
به مردم توصيف كرد و به نمايندگان مجلس در ش�وراي اسلامي
گف�ت :ش�ما وكيل م�ردم ش�دهايد ت�ا پش�تيبان ملت باش�يد.

به گزارش رس��ا ،آيتاهلل نوريهمداني روز پنجشنبه در ديدار جمعي
از نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي ضمن گراميداش��ت شهادت
آيتاهلل م��درس و تبريك روز مجلس با بيان اينكه هر كس��ي بايد به
مردم خدمت كند چراكه اي��ن راه ادامه راه انبيای الهي اس��ت ،اظهار
داشت :ش��ما را به مطالعه صحيفه نور توصيه ميكنم .اسالم دو بار به
اين مملكت آمده اس��ت؛ يك بار در عصر ابتدايي اس�لام و دومين بار
به وس��يله امام راحل كشور اسالمي شده اس��ت و هر دو بار زحمتها
بردوش مردم اين سرزمين بوده اما متأس��فانه برخي از زحمات مردم
سوءاستفاده ميكنند.
وي ادامه داد :امام به مالك اش��تر ميفرمايد مهمترين نور چشم شما
بايد عدالت باشد،اي مالك بدان س��تون دين و سپر در مقابل دشمن
همين مردم هستند ،نامه خطاب به مسئوالن ما هم ميباشد چراكه
همين ملت در جنگ هشت ساله در مقابل دشمن ايستادند ،لذا بايد به
معيشت و رفاه مردم اهتمام داشت .آيتاهلل نوريهمداني خاطرنشان
كرد :بايد توجه به مردم بيش از اين باشد ،نمايندگان و دولت بايد در
كنار مردم و در بين مردم زندگي كنند ،اگر با مردم با تواضع صحبت
كنيد ،قطعاً عذر ش��ما را ميپذيرند .اين مرجع تقليد با اشاره به نامه
امام علي(ع) به قيس ،تصريح كرد :عمل شما براي امرار معاش نيست
بلكه اين منصبها امانتي در دست شماس��ت ،شما وكيل مردم شده
ايد تا پشتيبان ملت باش��يد .آيتاهلل نوريهمداني با اشاره به گراني و
تورم در جامعه اذعان كرد :گراني و ضيق معيشت براي مردم سنگين
است ،در حالي كه مردم بايد در سايه شما در رفاه حداقلي باشند ،در
برابر مردم متواضع باشيد ،تنها وضع قانون مهم نيست ،بايد راه افتاد
تا قانون اجرايي ش��ود ،بارها گفتهايم ديركرد حرام است ،اگر تصويب
كردهايد بايد آن را عملي كنيد.
........................................................................................................................

عضو كميسيون انرژي مجلس:

قوه قضائيه خدمت
و خيانت پرونده كرسنت را روشن كند

عضو كميس�يون انرژي مجلس با بيان اينكه بايد ق�وه قضائيه به
پرونده كرس�نت ورود كند ت�ا محرمانهها و رش�وههاي رد و بدل
شده مش�خص ش�ود ،گفت :مبهم نگه داش�تن ماجراي كرسنت
ب�راي م�ردم موج�ب افزاي�ش بياعتم�ادي آنها ش�ده اس�ت.

هادي بيگين��ژاد در گفتوگو با فارس اظهار داش��ت :موضوع پرونده
كرسنت حقوقي اس��ت و نبايد به آن نگاه سياسي داش��ت .بايد حتماً
شفافيت حقوقي در اين حوزه به وجود آيد زيرا هم افكار عمومي اين امر
را ميخواهد و هم جنبه پرونده حقوقي است.
وي افزود :بايد براي يكبار هم كه ش��ده پرونده كرس��نت به صورت
دقيق بررسي ش��ود و متوجه ش��ويم كه آيا جرمي رخ داده يا اينكه
نگاه سياس��ي وجود دارد و به همين دلي��ل  266نماينده مجلس با
ارسال نامهاي از قوه قضائيه خواستهاند كه عدليه به اين پرونده ورود
حقوقي داشته باشد تا مشخص شود جرم يا خيانتي رخ داده است؟
قوه قضائیه بايد درباره كرسنت سند ارائه كند ،زيرا متهمان كرسنت
معتقدند ما جرمي نكردهايم و اقدامات ما صحيح بوده است اما مردم
در وانفساي خوب و بد كرسنت گير كردهاند چراكه شفافيتي در اين
موضوع وجود ندارد.
عضو كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي اس�لامي خاطرنشان كرد:
نماين��دگان مجل��س از ق��وه قضائيه به عن��وان يك نه��اد تخصصي
خواستهاند به پرونده 20ساله كرسنت ورود كند چراكه ساليان سال
است اين پرونده بر سر زبانهاس��ت تا پاياني بر بياعتماديها باشد.
بيگينژاد گفت :زنگنه در مجلس اعالم كرد كه كرسنت به من ربطي
ندارد و بايد با آنهايي كه به كشور ظلم كردهاند برخورد شود .او مدعي
است در كرسنت خدمت كرده است ،البته يكي از ايرادات آن است كه
شوراي عالي امنيت ملي كرس��نت را محرمانه اعالم كرده و متأسفانه
دولت سابق به دنبال امنيتي كردن امورات و محرمانه كردن پروندهها
بود .وي گفت :مبهم نگه داشتن ماجراي كرسنت براي مردم موجب
افزايش بياعتمادي آنها شده است.

