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هدف مجلس و دولت؛ كارآمدي

روزنامه صبح نو در سرمقاله خود از همسويي قوا به 
عنوان فرصتي برای حل مش��كالت مردم جهت 
اتخاذ تصميمات مهم در عرصه اقتصاد ياد كرد و 
نوشت: اختصاص داده مجلس يازدهم و دولت سيزدهم دو نهاد متفاوت 
با كاركردهاي مختلف هس��تند ك��ه نه قرار اس��ت در يكديگر هضم و 
مستحيل شوند و نه چنين رابطه اي مطلوب و پسنديده است. هرگونه 
انحالل اين دو نهاد در يكديگر منجر به اختالل در نظام حكمراني كشور 
مي شود. در عين  حال نگاه يك طرفه هر قوه به موضوعات بدون لحاظ 
نگاه و رويكرد قوه ديگر خود به  اندازه حالت اول زيانبار و خسارت آفرين 
است. در ش��رايط فعلي اما به واسطه همسويي سياس��ي اين دو قوه و 
هماهنگي با قوه  قضائيه مي توان به مدلي دست يافت كه با لحاظ ماهيت 
قوا، زمينه خروجي گرفتن به نفع مردم مهيا شود. در زمانه همسويي اين 
قوا و پس از به نتيجه رسيدن وحدت سياسي، زمان حل مشكالت مردم 
و پيش بردن تصميم هاي مهم و جدي در عرصه اقتصاد فرا رسيده است. 
اصالت و اولويت كارآمدي در اين نهادها موجب مي شود كه مجلس به 
 عنوان ناظري دلسوز كنار دولت باشد و دولت هم از ظرفيت اين نهاد در 
قانونگذاري و ساير امور براي پيش بردن امور كشور استفاده كند. ايجاد 
اين اعتماد زمينه س��از حل مش��كالت مردم خواهد بود. جلس��ه روز 
چهارش��نبه را بايد نمادي از اين روابط دانس��ت؛ مجلس و دولتي كه 
متفاوت از مجل��س دهم و دول��ت دوازدهم پاي كار م��ردم آمده اند و 

شبانه روز براي پيش بردن امور كشور كار مي كنند. 
........................................................................................................................

افق فراروي جبهه مقاومت در منطقه 
روزنامه كيهان در يادداشتي از جبهه مقاومت 
به عنوان يك ظرفيت و سرمايه مهم در جهان 
اسالم ياد كرد و نوشت: دقيقاً به همين دليل 
جبهه مقابل ايران با محوريت امريكا سال هاست بيشترين فشار خود را 
براي از هم گسيختن و از ميان برداشتن قدرت »جبهه مشاء مقاومت« 
وارد كرده اس��ت و تا به اين هدف نرس��د، هيچ امتياز ديگري او را آرام 
نمي كند و دقيقاً به همين دليل امريكايي ها در متن و ذيل هر سند ديگر 
و در توضيح هر موضوع مورد اختالف ديگري كه با ايران يا با عراق يا با 
حزب اهلل لبنان دارند، موضوع »مقاومت منطقه اي« را مطرح مي كنند و 
طرف مقابل را براي عقب نشاندن از آن تحت فشار قرار مي دهند. با اين 
وصف قدر و اهميت جبهه مقاومت و نق��ش و موقعيت ايران در آن در 

داخل كشور به توجه بيشتر نيازمند مي باشد. 
جبه��ه مقاومت ب��راي هم��ه اعض��اي آن و از جمله ب��راي ايران يك 
س��رمايه گذاري چندس��ويه كوتاه مدت ت��ا بلندم��دت و تاكتيكي تا 
اس��تراتژيكي اس��ت و تا اينجا هم براي ايران و بقيه اعضاي آن منافع 
بس��يار زيادي داش��ته اس��ت. اگر جبهه مقاومت نبود ام��روز اثري از 
دولت هاي ايران، عراق، سوريه، لبنان، يمن و... نبود. اگر جبهه مقاومت 
نبود، تحريم هاي ش��ديد اقتصادي، به احتمال خيلي زي��اد ايران را از 
پاي درمي آورد و امروز نمي توانس��ت امور اقتصادي مردم را اداره كند. 
اگر جبهه مقاومت نبود اقتصاد عراق و س��وريه نيز از هم پاشيده بود، 
كمااينكه امريكايي ها با پيگيري مجدانه تحريم هاي اقتصادي براي هر 
يك از اعضاي جبهه مقاومت، برنامه منسجمي براي فروپاشي اقتصادي 
آنان دنبال كرده اند. جبهه مقاومت امروز توانس��ته  است در نهادهاي 
تصميم گير امنيتي، اقتصادي و سياس��ي بين المللي حضور مستقيم 
يا غيرمستقيم داشته باشد و ضمن ممانعت از شكل گيري تصميمات 
ضدمقاومتي، افق هاي موفقيت اقتصادي، سياسي و... را به روي اعضای 

خود باز كند. 
........................................................................................................................

احزاب در ايران بيشتر به محفل دوستانه 
شبيه هستند

روزنامه ش��رق در گفت وگوي��ي با دكتر 
محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه اسالمي 
مهندس��ين، كارك��رد اح��زاب در نظام 
سياسي ايران را مورد ارزيابي قرار داد و ضمن اذعان به اين واقعيت كه 
شايد پربيراه نباشد اگر بگوييم تحزب در ايران هيچ گاه به  معناي واقعي 
خودش ش��كل نگرفت، نه در حوزه س��رمايه متمركز حزب��ي، نه در 
كادرسازي و نه حتي در تبيين مواضع حزبي از قول باهنر نوشت: اكثر 
قريب   به  اتفاق اين احزاب جزاير مستقل از يكديگرند و بعضاً اصاًل حزب 
نيستند و بيشتر به يك محفل دوستانه شبيه اند و اين طور نيست كه 
مواضع روشن و متمايزي از ديگر احزاب داش��ته باشند. باهنر اضافه 
كرده تعداد اندكي حزب كه فعال محسوب مي شوند هم، صرفاً نزديك 
به انتخابات فعال مي ش��وند و گروه هاي ائتالف��ي راه مي اندازند و اين 
ائتالف ها گاهي با همين عنوان ائتالف معرفي مي شود، گاهي شورا و 
بار ديگر مثاًل جبهه. نام هايي هم تعيين مي شود، مثاًل شوراي وحدت، 
شوراي ائتالف، جمنا، ش��انا و... همه اينها هم يكسري اعضاي شناور 
دارند و اينكه يك حزبي وجود داشته باشد كه از مواضع روشنش دفاع 
كند، خطوط جداكننده از رقيب را روش��ن كند و به مواضعش پايبند 
باشد، نداريم. من حرف تندي مي زنم و به آن باور دارم كه در شرايط 
كنوني و در غياب سه، چهار حزب بزرگ، فراگير و چارچوب دار بر آينده 
مردم س��االري ديني بيمناكم؛ بيمناكم كه آيا مردم ساالري ديني به 
ساحل امن خود مي رسد يا نه. اصوالً تحقق واژگاني مانند دموكراسي، 
مردم ساالري و جمهوريت كه در ادبيات سياسي دنيا رايج است نيازمند 
چند حزب قدرتمنِد داراي موضع است و اگر چنين نباشد، حتماً اين 

واژه ها در عالم سياست به مرحله اجرا در نمي آيند. 
........................................................................................................................

پايان دور هفتم وين و جنگ روايت ها
روزنامه خراسان يادداشت روز خود را به 
مذاكرات وين اختصاص داد و با اشاره به 
پاي��ان اي��ن دور از مذاك��رات نوش��ت: 
نمي توان انتظار داشت در دور اول بعد از آغاز مذاكرات كه وقفه اي چند 
ماهه را تجربه مي كند ش��اهد توافق خيلي بزرگي ب��ود چراكه حتي 
مذاكرات قبلي نيز بعد از شش دور به توافق خيلي خاصي نرسيده بود 
و طرفين همچنان در حال مذاكره بودند. از سوي ديگر طبيعي است 
وقتي تركيب مذاكره كنندگان تغيير مي كند طرفين سعي مي كنند با 
مجموعه اي از ترفند ها به عبارتي مش��ت طرف مقابل را باز كنند، لذا 
خيلي از اخب��ار و تحليل هاي ارائه ش��ده در س��اعات پاياني دور اول 
مذاكرات وي��ن را بايد در همين زمينه تحليل كرد چراكه اين ش��يوه 
خبررس��اني و حتي خبرس��ازي براي تأثير بر ميز مذاك��رات از طرق 
مختلف و از جمله ايجاد فش��ار هاي جانبي رس��انه اي ب��ه كار گرفته 
مي شود. فشارهايي كه مي تواند شكل هاي مختلفي از ايجاد التهاب در 
فضاي اقتصاد با اين گونه خبررس��اني تا توليد نگران��ي در بين افكار 
عمومي را در بر بگيرد، لذا بايد به خوبي براي مواجهه با اين شيوه ها كه 
همواره در مذاكرات و به ويژه در مقاطع تصميم گيري شاهد اوج گيري 
آن بوده ايم آماده باش��يم و به طور منس��جم، دقيق، هوشمندانه و با 
اطالع رساني سريع مراقب باش��يم تا در جنگ روايت هايي كه اكنون 
شكل گرفته است زمين را به حريف واگذار نكنيم. ايران آماده پذيرش 
و اجراي يك توافق خوب بر مبناي برجام، قطعنامه 2231 و پيش نويس 
شش دور مذاكرات گذشته با هدف رفع همه تحريم هاي ظالمانه است 
و اكنون پيشرفت گفت وگوها بيش از هر چيز به نحوه پاسخ طرف مقابل 
به پيشنهادهاي طرف ايراني بستگي دارد و اين طرف مقابل است كه 
بايد تصميم سخت خود را براي حفاظت از آن ميراث شوم يا رسيدن 

به يك توافق برد- برد بگيرد.

88498443سرویس  سیاسي

 »FATF«عملكرد صدروزه دولت بي ارتباطي
با واردات واكسن را اثبات كرد

عملك�رد دول�ت در ص�دروز اخي�ر بی  ارتباطی واردات واكس�ن 
ب�ه تحريم ه�ا و FATF را متبل�ور ك�رد، ب�ه ط�وري ك�ه دولت 
در يك م�اه ابتداي�ي مس�ئوليت خ�ود 150ميليون دز واكس�ن 
وارد كش�ور كرد كه ب�ر اثر آن ح�دود 82درصد مردم واكس�ينه 
و بس�ياري از اس�تان ها از وضعي�ت قرم�ز خ�ارج ش�دند. 
»س��يدجليل ميرمحمدي« عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با راه دانا، با اشاره به اينكه در ستاد ملي مقابله 
با كرونا در دولت قبل همدلي، تكصدايي و همراهي وجود نداشت، گفت: 
موازي كاري هاي دولت قبل در مقابله با كرونا به رسانه ها هم كشيده شد، 
رئيس جمهور يك حرفي مي زد، وزير بهداشت و كشور هر كدام يك حرفي 
مي زدند و تصميمات كارشناسي نبود، مجلس هم به استناد همين عملكرد 
گزارشي از ترك فعل هاي رئيس س��تاد ملي مقابله با كرونا تهيه و به قوه 
قضائيه ارسال كرد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به 
اينكه دولت قبل واردنشدن واكسن را به مسئله تحريم ها و پذيرش نشدن 
FATF گره مي زد، تصريح ك��رد: در طول 15ماه فق��ط 11ميليون دز 
واكسن وارد كشور كردند و معضل صف هاي طوالني واكسيناسيون و تأخير 

در دريافت واكسن هم به معضالت ديگر اضافه شد. 
ميرمحمدي با اشاره به اينكه بعد از تحويل دولت به آقاي رئيسي در اوج 
كرونا قرار داشتيم و روزانه حدود 700مرگ و مير در اثر كرونا در كشور ثبت 
مي شد، عنوان كرد: رئيس وقت ستاد ملي مقابله با كرونا با حضور رؤساي 
كميته اجتماعي و بهداش��ت مجلس مخالفت مي كرد تا در نهايت بعد از 
مدت ها پافشاري و پيگيري اجازه حضور نايب رئيس مجلس در جلسات 

ستاد ملي مقابله با كرونا را صادر كردند. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همدلي در ستاد ملي مقابله 
با كرونا در دولت سيزدهم و همچنين استفاده از نظرات كارشناسان فني باعث 
شده است كه گفتمان واحد در تمام كشور تس��ري پيدا كند. ميرمحمدي با 
اشاره به بی ارتباطی واردات واكسن به مقوله تحريم ها و پذيرش FATF تأكيد 
كرد: عملكرد دولت در صدروز اخير بی ارتباطی واردات واكسن به تحريم ها و 
FATF را متبلور كرد، به طوري كه دولت در يك ماه ابتدايي مسئوليت خود 
150ميليون دز واكسن وارد كش��ور كرد كه بر اثر آن حدود 82درصد مردم 

واكسينه و بسياري از استان ها از وضعيت قرمز خارج شدند.
........................................................................................................................

ديپلماسی همسران برای معرفی فرهنگ 
اصيل ايرانی- اسالمی

دومي�ن نشس�ت همس�ر وزي�ر ام�ور خارج�ه ب�ا همس�ران 
ش�د.  برگ�زار  اي�ران  در  مقي�م  كش�ورهاي  س�فراي 
به گزارش ايسنا، در اين نشس��ت كه به منظور آشنايي همسران سفرا 
و ديپلمات هاي ارش��د كش��ورهاي مختلف با رياس��ت جديد انجمن 
همسران س��فرا و ديپلمات هاي وزارت امور خارجه ايران )DLA( در 
دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برگزار ش��د، همسر اميرعبداللهيان 
ضمن خوشامدگويي به ميهمانان، به تشريح برخي زمينه هاي همكاري 

و فعاليت هاي مشترك پرداخت. 
خانم اميرعبداللهيان ضمن برشمردن برنامه هاي گسترده در دست اقدام 
گفت: با تالش ه��اي همه جانبه دولت جديد و روند موفق واكسيناس��يون 
عمومي در ايران، ما مي كوشيم تا با بهبود شرايط، برنامه هاي متنوعي را با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي داشته باشيم. اين برنامه ها كه در بستر فرهنگ 
اصيل و ارزش هاي ايراني- اسالمي طراحي شده اند، چارچوب هايي را فراهم 
مي آورند تا همسران سفرا و ديپلمات هاي مقيم ايران، هر چه بهتر و بيشتر با 
آداب و سنن ديني، ملي و ابعاد علمي، هنري، فرهنگي و سياسي مردمي كه 

با انقالب بزرگ اسالمي هويت اصيل خود را ارتقا داده اند، آشنا شوند. 
بنا بر اعالم وزارت خارجه در اين ديدار همس��ران سفراي كشورهاي مختلف 
آس��يايي، امريكاي التين، اروپايي و همچنين جمعي از همس��ران س��فرا و 
ديپلمات هاي ايراني و مديركل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه حضور 
داشتند. اين زنان ضمن معرفي خود، تجربيات و احساسات بسيار خوبي كه 
از زندگي در ايران داش��تند را تش��ريح و گزارش مختصري از فعاليت انجمن 
همسران كشورهاي مقيم در ايران )DSG( را ارائه كردند و خواستار ارتباط هر 

چه بيشتر با انجمن همسران سفرا و ديپلمات هاي ايراني )DLA( شدند.  

اصالح طلبان هنوز منتظر نظر خاتمي هستند!
يك فعال سياسي اصولگرا بر اين باور است كه اصالح طلبان به رغم 
آنكه عملكرد احمدي نژاد را به پاي اصولگرايان مي نويسند اما اين 
جرئت را ندارند كه عملكرد دولت روحاني را به پاي خودشان بنويسند. 
س��ايت خبرآنالين گفت وگويي با ناصر ايماني، فعال سياسي اصولگرا 

انجام داده است. بخش هايي برگزيده از گفت وگوي او را مي خوانيم: 
   وضعيت دروني اصولگراها ارتباطي با حاال كه در قدرت هس��تند، 
ندارد. اصولگرايان قباًل هم يكپارچه نبودند، االن هم يكپارچه نيستند و 
يك اختالف نظر دروني و طيفي به لحاظ مباني نظري و استراتژي هاي 
سياسي دارند. قباًل هم اين اختالف ها را داشتند. اختالف هاي حاال كه 

در قدرت هستند، جديد نيست. 
   اگر بخواهيم بگوييم رئيس��ي خط مش��ي هاي سياسي طيف هاي 
مختلف اصولگرا را قبول دارد؟ خير. آيا او به لحاظ تشكيالتي قباًل جزو 
تشكل هاي اصولگرا بوده؟ خير. اما با مالك مباني نظري اصولگراست. 

   رئيسي تعمدي داشت كه افراد كابينه اشتهاري به مسائل سياسي 
و جناحي نداشته باش��ند. كابينه او از لحاظ نظري اصولگرا محسوب 
مي شود اما تقريباً هيچ كدام از اكثريت اعضاي كابينه سابقه فعاليت و 
حضور در محافل اصولگرايي يا مطبوعات اصولگرا يا حتي اظهارنظرهاي 

سياسي اصولگرايي نداشته اند. 
   در دهه های اول و دوم انقالب احزاب و جناح ها عمدتاً فرد محور بودند. 
زماني كه اتفاقاتي در جناح اصولگرا افتاد كه چهره هاي شاخص آن از جمله 
مهدوي كني و عس��گراوالدي فوت كردند، از اينجا به بعد جريان اصولگرا 
تالش نكرد سيس��تم فرد محوري را ادامه دهد. حاال ش��ايد نمي خواست 
شايد هم نمي توانست فردي يا افرادي را جايگزين كند، در نتيجه به دنبال 
خردجمعي رفت. ش��كل گيري جمنا نمونه بارز آن بود كه براس��اس كار 
جمعي، ش��ورايي و عمومي فعاليت خود را ادامه بدهند. اين خرد جمعي 
و شكل گيري جمنا نتيجه مثبتي براي اصولگرايان نداشت اما آنان تالش 
خود را كردند تا براساس خرد جمعي پيش بروند، اينكه چقدر موفق بودند، 

حرف ديگري است اما توانستند سيستم فعاليتي خود را تغيير دهند. 
   اصولگراه��ا از جهت تش��كلي، يك ق��دم از اصالح طلب��ان جلوتر 
هستند. ميان اصالح طلب ها هنوز اين بحث وجود دارد كه نظر خاتمي 
و موس��وي خوئيني ها و كروبي چيس��ت؟ اما در ميان اصولگرايان اين 

موضوع را كمتر مي شنويد. 
   مهم ترين عامل مؤثر در پيروزي اصولگرايان در انتخابات مجلس س��ال 
98 عملكرد بسيار قابل تأمل و ضعيف اصالح طلبان و به طور مشخص دولت 
حسن روحاني بود. اصالح طلبان نمي توانند و نتوانستند كه خود را از عملكرد 
دولت روحاني نجات دهند. از حسن روحاني در دور اول و دوم و طي هشت 
سال حمايت كردند. مديران روحاني از اصالح طلبان بودند. دولت روحاني 
اصالح طلب محسوب مي شد. عملكرد بسيار ضعيف اين دولت و رويكردهاي 

ديگر اصالح طلبان باعث زدگي مردم از اصالح طلبان شد. 
   همان طور كه اصالح طلبان عملكرد احمدي نژاد را به پاي اصولگرايان 
مي نويسند اما اين جرئت را ندارند كه عملكرد دولت روحاني را به پاي 
خودشان بنويسند و اين مسئله يك پارادوكس است. زماني كه صحبت 
از احمدي نژاد مي ش��ود، مي گويند: او از اصولگراهاست و زماني كه از 
روحاني صحبت ش��ود، مي گويند: كي و كجا؟ مش��ي آنها نوعي كاله 

گذاشتن بر سر افكار عمومي است.

پيش ش�رط تي�م مذاكره كنن�ده اي�ران در 
وين مبني بر »لغ�و تحريم ها ب�ه صورت آني 
و نه گام ب�ه گام« كه ب�ا ش�ش دور مذاكرات 
وي�ن در دول�ت تدبيرواميد تف�اوت ماهوي 
فراواني دارد، كش�ورهاي غربي را برآش�فته 
كرده و اروپ�ا را ك�ه دنباله رو امريكاس�ت با 
بحران تصميم گيري مواجه س�اخته اس�ت. 
تغيير رويك��رد تيم مذاكره كننده كش��ورمان 
نس��بت ب��ه قب��ل، فضاس��ازي امري��كا، 
رژيم صهيونيس��تي و حتي كشورهاي اروپايي 
را كه خ��ود يك طرف مذاكرات وين هس��تند 
به دنبال داشته اس��ت و به دنبال آن شاهد به 
كارگيري عمليات رواني و انتشار اخبار مجعول 

توسط رسانه های آنها هستيم. 
    درج اخبار جعلي براي جهت دهي

 به مذاكرات هسته اي
به عنوان نمون��ه در آخرين س��اعات مذاكرات 
هس��ته اي در وين خبرگزاري رويترز به نقل از 
ديپلمات هاي اروپايي اعالم كرده بود »طي دو 
روز گذشته 70 تا 80درصد از پيش نويس مربوط 
به توافق نوش��ته ش��ده است!«، انتش��ار چنين 
خبري منابع آگاه نزديك به تيم مذاكره كننده 
را بر آن داشت تا ضمن رد اين خبر تأكيد كنند 
كه اين اظهارات كاماًل بدون پشتوانه بوده و هنوز 
راهي طوالني براي حل و فصل موضوعات باقي 

مانده است. 
در نمونه اي ديگ��ر انريكه مورا، معاون مس��ئول 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا تأكيد كرده بود 
مذاكرات فعل��ي در وي��ن در امتداد ش��ش دور 
مذاكرات پيش��ين قرار دارد، چني��ن ادعايي نيز 
به سرعت از سوي عضو ارشد تيم مذاكره كننده 
ايران رد و بيان شد كه در مذاكرات پيشين تنها 
يك پيش نويس پرابهام و بدون توافق تهيه شده 

است. در نمونه اي ديگر برخي منابع خبري غرب از 
موافقت طرف ايراني با موافقتنامه موقت سخن به 
ميان آوردند كه يك مقام مسئول ايراني در حاشيه 
مذاكرات وين در گفت و گو با الجزيره چنين ادعايي 
را رد كرده و مي گويد: »توافق موقت در وين را رد 
مي كنيم، زيرا با منافع ما تناق��ض دارد و برنامه 

هسته اي ما را محدود مي كند.«
»نور نيوز« رسانه نزديك به شوراي عالي امنيت 
ملي نيز در گزارشي مي نويسد: »ارائه دو سند رفع 
تحريم ها و فعاليت هاي هس��ته اي به طرف هاي 
مذاكرات از س��وي هيئ��ت ايران��ي و وعده علي 
باقري براي ارائه سند سوم، دليلي روشن و متقن 
بر اين مسئله اس��ت كه ايران نه تنها با اعزام تيم 
كارشناسي كامل وارد فرآيند مذاكرات وين شد 
بلكه با دس��ت پر و ارائه ابتكارات راهگش��ا همه 
تمهيدات الزم براي پيگيري مذاكراتي س��ازنده 
و نتيجه محور را پيش بيني كرد. اين نكته از آن 
جهت اهميت دارد كه ضلع غربي 1+4 به پيروي 
از خواست و اراده واش��نگتن، حتي پيش از آغاز 
اين دور از مذاكرات، به دليل عدم اراده الزم براي 
حصول توافق، با تكيه بر عمليات رواني سنگين 
تنها بر بازي »مقصريابي« متمركز ش��ده و تمام 
تالش خود را به كار بس��ته تا تقصير عدم توافق 

احتمالي را متوجه ايران سازد.«
بديهي اس��ت به كارگيري اخب��ار مجعول مورد 
استفاده توس��ط غربي ها، عالوه بر آنكه با هدف 
تحت فش��ار قرار دادن تيم مذاكره كننده حاضر 
ايراني در وين اس��ت، نمايانگر اين مسئله است 
كه ريل مذاكرات )برعكس آنچه در ماه هاي پايان 
دولت تدبير و اميد صورت مي گرفت( مطابق ميل 
و مطالبات آنها پيش نمي رود و طرف ايراني است 
كه سمت و سوي مذاكرات را تعيين كرده و همين 
مسئله غربي ها را بر آن داش��ته است با عمليات 

رواني كه در سطح رسانه ها اجرايي كرده اند، روند 
مذاكرات را به سود خود تغيير دهند. 

    القاي نااميدي از آينده مذاكرات
با چه هدفي؟

به نظ��ر مي رس��د پيش��نهادات ط��رف ايراني، 
طرف هاي اروپايي را به نوعي غافلگير كرده است، 
به طوري كه آنها بالفاصله بعد از پايان مذاكرات 
هسته اي نيز تالش مي كنند اينگونه القا كنند كه 
مذاكرات صورت گرفته اساساً فايده و دستاوردي 
را به دنبال نداشته و چشم انداز دلسردكننده اي را 
مقابل آنها قرار داده است. در اين ميان سخنگوي 
كاخ سفيد با انتقاد از طرف مذاكره كننده ايراني 
تأكيد مي كند: »ايران پيشنهاد سازنده اي در وين 

نداده است.« 
امانوئل مك��رون، رئيس جمهور فرانس��ه نيز با 
تأكيد بر اينك��ه »مذاكرات وي��ن موفقيت آميز 
نبوده اس��ت«، بيان مي كند كه به احتمال زياد 
اين مذاكرات در كوتاه مدت از سر گرفته نشود. 
خبرنگار وال استريت ژورنال در وين نيز از قول 
ديپلمات هاي ارش��د اروپايي مي نويسد: »ايران 
غالب توافقات حاصله در مذاكرات سخت ماه هاي 
قبل را رد كرده و خواس��تار تغييرات ماهوي در 
پيش نويس توافق اس��ت . معلوم نيست چگونه 
اين شكاف جديد در مذاكرات مي تواند در يك 
قالب زماني واقع بينانه و بر اساس اصالحيه هاي 
ايران پر ش��ود. به اين داليل نزديك ترين افراد 
به مذاكرات به اين نتيجه رس��يده اند كه احياي 
برج��ام ديگر ممكن نيس��ت«، البت��ه برخي از 
امريكايي ها پا را فراتر گذاشته و تالش كرده اند 
از بازگش��ت گزينه هاي منسوخ ش��ده قبلي به 
روي ميز س��خن بگويند؛ آنتوني بلينكن، وزير 
امور خارجه امري��كا روز جمعه با تأكيد بر اينكه 
»در صورت شكست ديپلماس��ي، امريكا دنبال 

گزينه هاي ديگر م��ي رود«، گفت: هفتمين دور 
مذاك��رات احياي توافق هس��ته اي موس��وم به 
برجام در وين متوقف شد، زيرا به نظر نمي رسد 
ايران در حال حاضر در انجام آنچه براي بازگشت 
به پايبندي متقابل به اين توافق ضروري است، 
»جدي« باش��د.« بلينكن در ادامه گفت وگوي 
خود به رويترز مي گويد: »امريكا اجازه نخواهد 
داد ايران همزم��ان با وقت كش��ي در مذاكرات 
هس��ته اي، به توس��عه برنامه اتمي خ��ود ادامه 
دهد و در صورت شكست ديپلماسي، واشنگتن 

گزينه هاي ديگر را دنبال خواهد كرد.« 
وي مي گويد: »آنچه در دو روز گذشته شاهد آن 
بوديم اين است كه به نظر نمي رسد ايران درباره 
آن چيزي كه براي بازگشت به تعهدات ضروري 
است، جدي باشد و به همين دليل ما به اين دور 
از گفت وگوها در وين پايان داديم«، البته موازي 
با فش��ار غربي ها بر تيم مذاكره كننده كشورمان 
جريان��ی در داخل ني��ز ت��الش مي كند ضمن 
زير س��ؤال بردن توانمندي تي��م مذاكره كننده 
كشورمان آينده مذاكرات را تيره و تار جلوه دهد، 
به عنوان نمونه عباس عبدي در روزنامه اعتماد 
مي نويس��د: »مس��ئله برجام جزئي��ات فني آن 
نيس��ت. گفت وگوهاي برجامي به شرطي موفق 
خواهد شد كه رويكرد كلي ايران به نظم جهاني 
به روشني طرح شود. با رويكرد كنوني، نمي توان 
وارد هيچ گفت وگ��و يا توافق پايداري ش��د. هر 
توافقي مي تواند به ثمر برسد، ولي موقتي خواهد 
بود، پس چ��ه كار بايد كرد؟ اكن��ون نيز هيئت 
ايراني رفته اس��ت كه مذاكره كند، چيزهايي را 
بايد بده��د و چيزهايي را بايد بگي��رد. اگر آنچه 
مي خواهد بگيرد، فاقد ارزش مهم است يا آنچه 
را كه مي خواهد بدهد، خيلي ارزشمند مي داند، 

بهتر است همين االن برگردد.«
  غرب به يك شرط مسير مذاكره را 

به بن بست نمي كشاند
نباي��د ناگفته بماند كه دلي��ل ديگري كه باعث 
ش��ده طرف ه��اي اروپاي��ي از رون��د مذاكرات 
احساس ناخوشايندي داشته باشند، اين مسئله 
اس��ت كه بر اس��اس اطالعات موج��ود، در اين 
دوره از مذاك��رات، تيم ايراني ب��ا بهره گيري از 
تجربه پيشين، تروئيكاي اروپايي را به رسميت 
نش��ناخته و با تيم هاي مذاكره كننده سه كشور 
اروپايي به صورت جداگان��ه به مذاكره پرداخته 
اس��ت و البته همين رويكرد مان��ع تجميع نظر 
و كارشكني سه كش��ور در روند مذاكرات شده 
است. عالوه بر آن، از انتشار اخبار جعلي گرفته 
تا القاي دلس��ردی و نااميدي از آينده مذاكرات 
هسته اي و همچنين فش��ار رواني- رسانه اي به 
تيم مذاكره كننده برمي آيد كه غربي ها در مقابل 
پافشاري تيم ايراني مبني بر »لغو تحريم مقدمه 
احياي برجام و بازگشت امريكا به برجام است« 
بسيار عصبي هستند و تفاوت فاحش رويكرد تيم 
فعلي ايراني با تيم محمدجواد ظريف آنها را دچار 
آشفتگي كرده است چراكه از يكسو اراده اي براي 
لغو تحريم ها ندارند و از سوي ديگر نمي خواهند 
همچنان نظاره گر كاهش تعهدات هسته اي ايران 
به ويژه در بحث افزايش سطح غني سازي و نصب 

سانتريفيوژها باشند.

چرا غرب بر انتشار اخبار مجعول و القاي نااميدي از مذاكرات وين متمركز شده است؟

مذاكرات اصولی ايران غرب بی منطق را كالفه كرد

گزارش 2

دولت رئيس�ي با اقداماتي از جمله سفرهاي 
اس�تاني پي درپي، حضور ميداني مسئوالن 
و كاه�ش فاصله بي�ن دولت و م�ردم كه در 
دولت قبل زياد ش�ده بود، در مس�ير احياي 
س�رمايه اجتماع�ي حرك�ت ك�رده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، در آخرين ماه هاي دولت 
دوازدهم، م��ردم از حضور مس��ئوالن دولتي 
ميان خ��ود مح��روم بودند و مقام��ات دولتي 
حتي در تلويزي��ون هم براي پاس��خگويي به 
سؤاالت مردم و خبرنگاران حاضر نمي شدند و 
جلسات ستادها نيز به  صورت ويدئوكنفرانسي 
توس��ط رئيس جمهور وقت اداره مي شد. اين 
موضوع آنقدر زياد شده بود كه روحاني حتي 
در جلس��ه رأي اعتماد به وزي��ر صمت نيز در 
مجلس حضور نيافت؛ مس��ئله اي ك��ه بارها با 
مخالفت و اعتراض نماين��دگان مردم روبه رو 
شد، علت نيز مجوزندادن ستاد ملي كرونا بود 
كه خود روحاني رياست آن را به  عهده داشت. 
در اين شرايط مردم انتظار داشتند مسئوالن 
حداقل در شرايط سخت بين آنها حضور پيدا 
كرده و از وضعيت آنان بازديد و سركشي كنند 
ولي پاس��خي به اين مطالبه داده نشد و مردم 
رئيس جمهور را نهايتاً در قاب تلويزيون آن هم 

در جلسات مي ديدند. 
اكنون 100روز از آغاز به  كار دولت س��يزدهم 
مي گذرد و آيت اهلل رئيسي اقدامات متعددي را 
انجام داده اس��ت كه به  گفته بسياري از ناظران 
موجب احياي سرمايه اجتماعي و اعتمادي كه 
توسط دولت سابق به پايين ترين حد خود رسيده 
بود، شده است. در اين گزارش به بررسي اقدامات 
دولت سيزدهم به  صورت موضوعي درباره مسئله 

»ارتقاي سرمايه اجتماعي دولت« مي پردازيم.

   گسترش موج نااميدي در جامعه 
در دولت روحاني

سيدابراهيم رئيس��ي در ش��رايطي دولت را از 
حس��ن روحاني تحويل مي گرف��ت كه مطابق 
نظرسنجي هاي داخلي و خارجي مردم هر روزه 
نسبت به آينده نااميدتر مي شدند، اين در حالي 
بود كه بر اثر عملكرد ضعيف دولت  قبل، برخي 
كشور را در حل مشكالت ناكارآمد مي پنداشتند 
و اميد عمومي به آين��ده در وضعيت خوبي قرار 
نداش��ت. در اين ميان بود كه نرخ ارز نيز ركورد 
32هزارتوم��ان را هم ثبت ك��رد؛ موضوعي كه 
موجب افزايش قيمت كاالها شد كه بر مشكالت 

و دغدغه هاي مردم مي افزود. 
طبق نظرسنجي ها مس��ئله اقتصاد، معيشت، 
توان خريد م��ردم، ارزش پول مل��ي، بيكاري و 
ساير مسائل از دغدغه هاي اصلي و اساسي مردم 
محسوب مي شد. مردم خواهان حضور مسئوالن 
دولتي در متن جامعه و نظارت مستقيم و بدون 
واس��طه و به  صورت حضوري و نه صرفاً مجازي 
و ويدئوكنفرانس��ي بودن��د تا مس��ئوالن را در 

مشكالت، همراه خود ببينند. 
   مردم منتظر اقدامي از سوي رئيسي

در شرايطي كه سرمايه اجتماعي دولت و اعتماد 
مردم به قوه مجريه به حد پاييني رس��يده بود، 
انتظارات بااليي از دولت رئيسي وجود داشت تا 
بتواند با حل مشكالت و اقدامات سريع و مدنظر 
مردم، س��رمايه اجتماعي را احيا كرده و اعتماد 
مردم را بازگرداند، به  عنوان مثال، رئيس��ي در 
اولين روزهاي آغاز كار دول��ت، 21مردادماه به 
يك��ي از داروخانه هاي توزيع كنن��ده داروهاي 
كرونايي رفت و بدون واسطه به بازديد ميداني و 

با مردم به گفت وگو پرداخت. 

   هر 10 روز، يك سفر استاني
آيت اهلل رئيسي در اين 100 روز به  طور متوسط 
در هر 10روز به يك استان رفت و خود شخصاً 
و با همراهي وزرا به اقصي نقاط كشورمان سفر 
كرد و در ميان مردم شهر، روستا و عشاير حضور 
يافت؛ مسئله اي كه مدت زيادي بود بين مردم به 
 عنوان يك مطالبه وجود داشت و مي توان گفت 
سفرهاي استاني دولت تقريباً تعطيل شده بود. 

با اينكه رئيس��ي در اولين س��فر خود در پنجم 
شهريور به خوزس��تان رفته بود، وقتي كه زلزله  
انديكا رخ داد، صبح جمعه هفتم آبان ماه بدون 
اطالع قبلي و ب��ه  صورت س��رزده وارد مناطق 
روستايي شد و مستقيماً پاي صحبت هاي مردم 
نشست. رئيسي درباره س��فرهاي استاني خود 
كه برخي به آن برچس��ِب غيركارشناسي بودن 
مي زدند، گفت: ما شش روز كار را در سطح ملي 
انجام مي دهيم و يك روز هم به استان مي رويم. 
كاري كه در مي��دان انجام مي ش��ود حتماً در 
پشت ميز انجام نمي ش��ود. هم قبل از سفر كار 
كارشناسي نسبت به نيازهاي فوري استان انجام 
مي شود و هم يك هيئت به استان اعزام مي شود 

تا نيازهاي فوري را مشخص كنند.
  پيگيري مسائل بيماران خاص 

توسط رئيس دولت
يكي از موضوعاتي كه رئيس��ي قبل از انتخابات 
بر آن تأكيد داش��ت و دنبال مي كرد، مس��ئله  
احي��اي پروژه ه��اي نيمه تم��ام و نيمه تعطيل 
صنعت��ي، عمراني و اقتصادي در اس��تان ها بود 
كه در اين زمينه نيز س��فرهاي بسياري قبل از 
ماراتن انتخابات1400 رفته ب��ود و بعد از آغاز 
كار دولت، آن را ادامه داد و مستقيم و در قامت 

رئيس جمهور شخصاً پيگيري كرد. 

همچني��ن هفته گذش��ته و پس از نشس��ت 
مشترك دولت و مجلس كه چهارشنبه 10آذر 
برگزار شد، س��يدابراهيم رئيسي زمان خروج 
از ساختمان مجلس با مش��اهده خانواده هاي 
بيماران SMA كه به هم��راه فرزندان بيمار 
خود كنار خيابان تجمع كرده بودند، از خودرو 
پياده ش��د و با حضور در جمع ايش��ان با اين 
خانواده ها گفت وگو كرد. در اين ديدار والدين 
بيماران SMA با هيجان و خوش��حالي خود 
را به رئيس جمهور رس��اندند و درخواست ها و 
مطالبات شان در زمينه تأمين دارو و مشكالت 

درماني فرزندانشان را مطرح كردند. 
صبح  فرداي ديدار با خانواده ه��اي اين بيماران در 
مقابل مجل��س، رئيس جمهور ب��ا نمايندگان اين 
خانواده ها در دفتر كار خود ديدار كرد و در خصوص 
 SMA تأمين دارو براي بيماران خ��اص از جمله
دستور داد كه داروي مورد نياز بيماران در اسرع وقت 
براي يك دوره زماني ميان مدت و بلندمدت تهيه و 
با سازوكار مناسب در اختيار خانواده بيماران قرار 
گيرد و همزمان هم مراكز دانشگاهي و دانش بنيان 

اثربخشي آن را مورد بررسي قرار دهند. 
در اين شرايط و با حضور ميداني رئيس جمهور و 
وزرا، مردم احساس مي كنند مديران در  دسترس 
هستند و فاصله اي بين آنان با مسئوالن وجود 

ندارد. 
با عملك��رد ص��د روزه  دولت س��يزدهم، طبق 
نظرسنجي ها ميزان اميد مردم به حل مشكالت 
افزايش يافته است و اقداماتي كه برخي از آن در 
اين گزارش ذكر شد، سرمايه اجتماعي دولت و 
اعتماد تا حدود زيادي احيا ش��ده و انتظار حل 
مشكالت، خصوصاً مسائل اقتصادي هنوز وجود 

داشته و ادامه دارد.

احياي سرمايه اجتماعي با حضور در ميان مردم

سعيد همتي
   گزارش  یک


