عامالن وضع موجود بخوانند

روزنامه كيهان در يادداشتي مشكالت كنوني
كش��ور را نتيجه سياس��تهاي دولت گذشته
عنوان كرد و با يادآوري اين تمثيل كه «حكيمي
يك تكه كوچك استخوان هنگام زدن ساطور به چشم قصاب وارد شده بود
و آزارش ميداد ،اما درمانش نميكرد تا با هر بار مراجعه قصاب و تعويض
پانسمان او شقه گوشتي از او بگيرد» ،نوشت :برخي معضالت اقتصادي ما،
مثل آن استخوان كوچك ميمانند .آزارمان ميدهند اما به راحتي قابل
درمانند .با كمي تالش ،صبر ،حمايت و همراهي ميتوان درمانشان كرد اما
گاهي درمان ،نان برخي قصابها را آجر ميكند! شايد كمي عجيب به نظر
برسد اما عدهاي داخل همين كش��ور هستند كه دوست ندارند مشكالت
اقتصادي مردم حل شود .چگونهاش را در ادامه به تفصيل ميخوانيد .آنها
در حالي كه جمل��ه «مذاكره براي حل معضالت» لحظهاي از دهانش��ان
نميافتد در عمل ،اين را نميخواهند ،الاقل االن اين را نميخواهند .اين را
ما نميگوييم خودشان گاهي در لفافه و گاهي حتي به تصريح ميگويند.
ميگويند نيازي به تضمين گرفتن از امريكا براي اينكه زير تعهداتش نزند
و تحريمها را بازنگرداند ،نيست .همين ديروز يكي از روزنامههايشان كه
زماني امضای كري را تضمين شده ميدانست نوش��ته بود« :خيالمان را
راحت كنيم .امريكا نه ميخواهد تضمين دهد و نه ميتواند تضمين دهد».
ميگويند اگر دفعه قبل هم ديديد از برجام خارج شد ،تقصير خودمان بود!
اس��تداللها و حرفهايش��ان با حرفهاي رقيب «مو» نميزند .اص ً
ال ما
معتقديم اگر دشمن اينقدر صريح و با پررويي ميگويد« ،هروقت دلمان
خواست زير تعهداتمان ميزنيم» ،به دليل وجود همينهاست .ميبينند
در ايران كساني هستند كه حرفهاي آنها را تأييد و در رسانههايشان در
عامل وضع موجود! با همين روش
حجمي انبوه تئوريزه ميكنند.
آقايان ِ
ِ
كش��ورداري و مذاكره نبود كه تمام روزنههاي كش��ور را به روي دشمن
گشوديد و باعث وقوع آن خسارتهاي امنيتي و اقتصادي سنگين شديد؟
آيا اين احتمال وجود ندارد ،فضاي غلطي را كه در اداره امور و ديپلماسي
گشوديد ،به دش��من جرئت انجام ترورهايي را داده باشد كه پيش از آن
جرئت انجامشان را نداشت؟
........................................................................................................................
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گزارش

بذر نااميدي و يأس در جامعه تنها  4ماه بعد از روي كارآمدن دولت جديد

سعيدهمتي

 8سال ناکارآمدی را آوار دولت صد روزه نکنید

حرفهاي گروسي در وين تغيير كرد

روزنامه آرمان ،گزارش روز پنجشنبه خود را به
نشست دورهاي شوراي حكام آژانس بينالمللي
انرژي اتمي در اتري��ش اختصاص داد و ضمن
اشاره به تغيير ادبيات رافائل گروسي برخالف آنچه در تهران گفته بود،
نوشت :انتظار ميرفت كه وي مواضع ماليمتر و بهتري نسبت به تهران
اتخاذ كند اما همانطور كه پس از سفر نخست به تهران در شهريورماه در
نشست شوراي حكام اظهاراتي بر خالف آنچه انتظار ميرفت انجام داد
و ابراز نگراني هايي از برنامههستهاي ايران داشت در نشست روز گذشته
شوراي حكام نيز گروسي موضع هميشگي خود مبني بر طلبكاري از
تهران و بينتيجه بودن مذاكره در تهران را اعالم كرد .چيزي كه در عمل
صرفا غربيها را خرسند كرد تا در آس��تانه مذاكرات احياي برجام در
هشتم آذر شرايط تازهاي براي طرفين برجام به وجود آورد .اين در حالي
است كه گروس��ي بعد از ديدار با اسالمي رئيس س��ازمان انرژي اتمي
كشورمان نشست خود را «مثبت و اميدواركننده» ارزيابي كرده و گفته
بود تالش ميكنيم از نشس��ت سهش��نبه نتيجهگيري مثبتي داشته
باش��يم .جالب اينكه گروس��ي در ديدار با امير عبداللهيان ،وزير امور
خارجه نيز ضمن تأكيد بر رويكرد فن��ي ،حرفهاي و بيطرفانه آژانس،
سفر خود را «نشانهاي از اراده براي گفتوگو و درك متقابل ،حل مسائل
و ارتقاي همكاريها با جمهوري اسالمي ايران» عنوان كرد و از آمادگي
آژانس براي حل و فص��ل موضوعات باقي مانده ط��ي ماههاي آتي در
همكاري نزديك با جمهوري اسالمي ايران خبر داده بود .حال بايد ديد
كه در روزهاي آتي آژانس چه تصميمگيري در خصوص ايران ،برنامه
ي بازرسانش در ايران داشته باشد و اين تصميم
هستهاياش و دسترس 
چه تاثيراتي بر مذاکرات پيش روي احياي برجام خواهد گذاشت.
........................................................................................................................

جنگ يا دفاع مقدس؟

محمد دروديان از نويسندههاي شناخته شده
دفاع مقدس در يادداش��تي در روزنامه اعتماد
نوشت :منطق بررس��ي دفاع و عملكرد جامعه
ايران و نهادها در برابر تجاوز دشمن ،تابع اهميت مسئله جنگ است،
بنابراين تقديس دفاع و استفاده از عنوان «دفاع مقدس» براي تأكيد بر
اهميت دفاع ،به تنهايي كافي نيست .مسئله جنگ را بايد به عنوان يك
«مسئله استراتژيك» در درون مناسبات تاريخي -سياسي ايران و عراق
و تأثير شرايط و موازنه نظامي بر تصميمگيري عراق براي حمله به ايران
و مهمتر از آن ،ناتواني ساختار سياسي و نظامي در ايجاد تمهيدات الزم
براي ايجاد بازدارندگي مورد بررسي قرار داد.
ضرورت دفاع در برابر تجاوز عراق ،هوي��ت و اراده جامعه ايران را براي
صورتي از «بودن» در جهان معاصر و در منطقه و ايران با تاسيس صورت
جديدي از قدرت آشكار كرد كه جامعه ايران همچنان در امتداد آن در
حركت است .به همان ميزان كه ش��رايط ايران پس از پيروزي انقالب
در تصميمگيري عراق و حاميانش در حمله به ايران مؤثر بود و همين
مالحظه موجب پيوستگي نظريه جنگ با انقالب شده است ،مهمتر از
آن ،منطق پيوس��تگي اين نظريه را بايد در شكلگيري قدرت دفاعي
در ايران ،با تأمين ثبات سياسي و گس��ترش قدرت دفاعي -تهاجمي
مش��اهده و صورتبندي كرد .دروديان اضافه كرده است :آنچه ميان
ايران و عراق به مدت هشت سال جريان داشت ،جنگ بود و به همين
دليل در جامعه اي��ران به عنوان «جنگ تحميلي» مورد شناس��ايي و
تأكيد قرار گرفت .آنچه جامعه ايران در برابر جنگ به مدت هشت سال
انجام داد ،دفاع بود كه قابل تقديس است .بنابراين دفاع مقدس ناظر بر
عملكرد جامعه ايران در برابر جنگ است ،اما پژوهش و نقد و بررسيهاي
تاريخي ،سياسي ،نظامي و راهبردي بايد در مورد مسئله جنگ ايران
و عراق صورت پذيرد تا دس��تاوردهاي آن براي بازدارندگي از جنگ،
همچنين دفاع در صورت جنگ مجدد ،مورد بهرهبرداري قرار بگيرد.
........................................................................................................................

اردوغان در سراشيبي سقوط

روزنام��ه ش��رق عكس ي��ك خ��ود را به
رئيسجمهور تركيه اختص��اص داد و با
عن��وان اردوغان در سراش��يبي س��قوط
نوشت :كاهش بيسابقه ارزش پول و فشار مخالفان بر دولتاردوغان در
ت مالي دولت
سراشيبي سقوط حمايت رئيسجمهوري تركيه از سياس 
و ادامه كاهش شديد ارزش پول ملي اين كشور ،جرقه اعتراضها عليه
رجب طيب اردوغان را در آنكارا و استانبول روشن كرد و احزاب مخالف
اردوغان خواستار برگزاري انتخابات فوري در تركيه شدند .در همين
حال صدها نفر در خيابانهاي آنكارا پايتخت تركيه دست به راهپيمايي
زدند و اردوغان را به س��وءمديريت اقتصاد اين كش��ور متهم كردند و
خواستار استعفاي دولت او شدند .شرق در پايان گزارش خود نوشته بود:
گزارشهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول نش��اندهنده اين
است كه تركيه د ر حالحاضر ،يكي از كشورهاي بدهكار جهان است كه
براي بازپرداخت معوقات بدهي خود به چند مؤسس��ه و بانك جهاني،
دچار مشكل شده است .در چنين شرايطي اقتصاددانان معتقدند كه اگر
دولت اردوغان همچنان بر كاهش نرخ بهره تأكيد كند و سياستهاي
پولي بانك مركزي اين كشور بر مبناي رويكرد انتخاباتي تنظيم شود،
تأثيرگذاري افزايش نرخ تورم و كاهش نرخ برابري لير تركيه بر كاهش
قدرت خريد عمومي و وخيمترشدن شرايط در اين كشور در سالهاي
آينده منجر خواهد شد.
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با گذش�ت 100روز از روي كارآمدن دولت
جديد و بهرغم آنكه اقدامات مؤثري براي
كاهش مش�كالت كشور برداش�ته است،
جريان غ�ربزده تالش ميكن�د عملكرد
دولت را نامطلوب جلوه داده و فش�ارهاي
رس�انهاي و رواني خ�ود را علي�ه دولت به
ص�ورت روزان�ه و هفتگي افزاي�ش دهد،
به ط�وري كه ب�ا بررس�ی رس�انههاي اين
جريان و مواضع ش�خصيتهاي وابس�ته
به آن ميتوان س�طح كينه و ع�داوت آنها
را نس�بت به دولت ب�ه خوب�ي درك كرد.

يكي از بازيهاي رسانهاي -رواني جريان غربزده
براي تحت فش��ار قرار دادن قوه مجريه و القای
بدبيني و يأس مردم نس��بت به آين��ده دولت و
نهايتاً ايجاد دوگانه مردم -دولت ،پافشاري روي
اين مسئله است كه دولت رئيسي طي 100روز
اخير عم ً
ال اقدامات جدي براي كاهش مشكالت
كشور صورت نداده است و مهمترين اقدام دولت
س��فر به چند اس��تان بوده كه خروجي آن نيز
نامشخص بوده است.
جريان معارض ب��ا دولت در حال��ي بر ضرورت
گزارشدهي اقدام��ات صورتگرفته 100روزه
نخست توس��ط دولت تأكيد فراوان دارد و آن را
اهرمي براي زير س��ؤال بردن تح��رك و پويايي
هفتهه��اي اخي��ر دول��ت ميداند كه ش��خص
رئيسجمه��ور چه هن��گام تبليغ��ات انتخابات
رياس��ت جمهوري و چه پ��س از آن هيچ گونه
وعدهاي براي حل مشكالت كشور طي 100روز
نخست نداشته و اساس��اً عددي در اين باره ذكر
نكرده است.
تالش براي رويارويي ملت -دولت
حس��ن روحاني در زم��ان تبليغ��ات انتخابات

رياست جمهوري سال  ،1392اين وعده شفاف
را به جامعه ايراني داد كه طي 100روز نخس��ت
بسياري از مش��كالت كش��ور را مرتفع خواهد
كرد و گشايش اقتصادي چش��مگيري طي اين
بازه زماني بهوج��ود خواهد آورد ،ب��ا این حال
بعد از تكيه زدن بر كرس��ي رياستجمهوري و
بهرغم مستندات فراوان در اينباره ،چنين وعده
انتخاباتي را از بيخ و بن منكر ش��د اما بايد گفت
شخص رئيسي چنين وعده انتخاباتي را نداده و
طي اين مدت اقدامات مؤث��ري را براي كاهش
مشكالت كشور صورت داده است.
از جمل��ه اقدام��ات دولت طي ص��د روز و اندي
گذشته ،بازگشت به ميان مردم و ارتباط كالمي
گرفتن با آنهاست.
برخالف هشت سال گذشته كه مسئوالن اجرايي
كش��ور پردهاي از غرور و تكبر و خودبرتربيني را
ميان خود و مردم كشيده بودند ،تأمين واكسن
ب��راي 80ميليون نف��ر از جمله اقدام��ات مؤثر
ديگر دولت اس��ت در حالي كه دولت گذش��ته
پيوستن ايران به  FATFو بازگشت به برجام را
پيششرط واكسيناسيون جامعه عنوان ميكرد!
بركناري برخي مدي��ران ناكارآمد و آغاز مراحل
اجرايي طرح مسكن ملي از جمله اقدامات مؤثر
دولت بوده است.
ساكتان ديروز ،مدعيان امروز
حال در شرايطي كه رس��انهها و شخصيتهاي
وابس��ته به جريان غربزده در برابر ناكارآمدي و
ناتواني دولت گذشته روزه سكوت ميگرفتند و
دائم كوتاهيهاي مس��تمر دولت در برابر جامعه
را توجيه ميكردند ،طي هفتههاي اخير شمشير
را ب��راي دولت كنوني از رو بس��ته و به بهانههاي
واهي دولت ت��ازه روي كارآم��ده را مورد هجمه

و تخطئه قرار ميدهند ،ب��ه عنوان نمونه محمد
هاشميرفسنجاني در جهت تخريب دولت بيان
ميكن��د« :گفته ميش��ود در ش��رايط تحريم و
مش��كالت اقتصادي لزومي به سفرهاي استاني
نيس��ت ،چراكه س��فرهاي اس��تاني ب��راي حل
مشكالت اس��تانها و شهرستانهاست و جنبه
داخلي دارد اما بحث تحريم و مشكالت اقتصادي
جنبه ملي و كلي دارد كه بايد در جاي خود مورد
بحث ،بررسي و حل و فصل قرار گيرد» یا عباس
عبدي از چهرههاي شناختهشده طيف غربزده
گفته است« :اكنون كه سفرها هفتگي شده است،
گمان ميكنم در مسير نادرستي قرار گرفته است.
اين بيمعني و غيرممكن است كه رئيسجمهور
براي حل مسائل مردم به مناطق برود .بهطور قطع
ترجيح دارد كه آقاي رئيسي با راهحلهاي مسائل
كالن كشور آشنا شوند تا موضوعات خرد و موردي
كه تعداد آنها هزاران است» يا در نمونهاي ديگر
هدايت آقايي از محكومان فتن��ه  88و از اعضاي
حزب كارگزاران ميگويد« :غير از اوقات مديران
كه بايد صرف حضور در اين س��فرها بشود ،خود
هزينههاي مالي اين سفرها كم نيست ...با رفتن و
در يك منطقه صحبت كردن به دنبال اين هستند
كه جو رواني قضيه را پايين بياورند و از شدتي كه
مردم انتظار دارند ،بكاهند».
غالمعليرجايي،مشاورمرحومهاشميرفسنجاني
در گفتوگو با روزنامه آرمان بيان ميكند« :مردم
منتظرند فشارهاي معيشتي و اقتصادي بر زندگي
آنها كاهش پيدا كند و از سوي ديگر خط فقر كه
روز به روز گسترش بيشتري پيدا ميكند ،متوقف
شود .مردم بايد نتيجه سياستهاي دولت را در
زندگي خود احساس كنند كه هنوز اين اتفاق رخ
نداده است».

صحه گذاش�تن ب�ر تح�رك و پويايي
دولت
برخالف جريان غربزده كه تالش ميكند هرگونه
فعاليت دولت رئیسي را زير سؤال ببرد و مردم را
از آينده دولت كنوني دلسرد و نااميد كند ،برخي
از سياستمداران همانند بسياري از اقشار جامعه
نسبت به آينده دولت اظهار اميدواري ميكنند،
به عنوان نمونه محمدمهدي زاه��دي ،نماينده
م��ردم كرمان در مجل��س و وزير اس��بق علوم و
تحقيقات با اش��اره به گذش��ت 100روز از عمر
دولت سيزدهم گفت :يكي از نقاط برجسته دولت
سيزدهم انجام سفرهاي اس��تاني است كه بارقه
اميدي را در دل مردم ايجاد و مردم را نس��بت به
حل مشكالتشان اميدوار كرده است .نكتهاي كه
در بحث سفرهاي استاني بايد مدنظر قرار گيرد
اين است كه تصميماتي كه براي رفع مشكالت
مردم در اين س��فرها اتخاذ ش��ده است در زمان
مقرر اجرايي و عملياتي شود تا ضمن اينكه جلوي
ايجاد يأس در ميان مردم گرفته شود ،موجبات
اميد بيشتر در جامعه را فراهم آورد.
وي اظهار داشت :نكتهاي كه در اينجا قابل ذكر
است اين است كه انتصابات و تغيير و تحوالت
و به طور كل تعيين تكليف وضعيت مديران در
سطح مياني و در سطح استانها به كندي انجام
ميش��ود كه اين تغييرات بايد هر چه سريعتر
انجام ش��ود .با توجه به اينكه مديران باقيمانده
از دولت سابق متعلق به جريان سياسي مخالف
هستند ،بيم آن ميرود نه تنها همكاري با دولت
فعلي نداشته باشند بلكه كارشكنيهايي را براي
عدمتحقق وعدههاي دولت مرتكب شوند.
غالمرض��ا مرحبا ،نماين��ده مردم آس��تارا در
مجلس نيز در گفتوگو با فارس ،با اش��اره به
سفرهاي استاني رئيسجمهور گفت :سفرهاي
استاني رئيسجمهور ايده خوبي است چراكه
اين اقدام براي مديران استاني تحرك و انگيزه
ايجاد ميكند.
وي افزود :اينكه فردي در س��طح رئيسجمهور
پا به ركاب باش��د و برود و از نزديك از استانها
بازديد داشته باش��د ،قابل افتخار است .حاال كه
سفرهاي استاني به يك سنت تبديل شده بهتر
است به خوبي مديريت شود و درباره پروژههايي
كه بناست در س��فر رئيسجمهور مورد بازديد
قرار گيرد يا در سفر رئيسجمهور به آنها بودجه
تخصيص ياب��د ،مطالعات ميدان��ي كافي روي
آنها صورت گيرد .الزم اس��ت قبل از س��فرهاي
رئيسجمهور ،پروژههايي كه داراي ابعاد ملي و
تأثيرگذاري در سطح ملي هستند و در سرنوشت
مردم منطقه تأثيرگذار هستند ،احصا و مشخص
شوند تا سفر رئيسجمهور يك سفر مفيد براي
استانها باشد.
مرحبا اف��زود :وقتي ش��خصي در ح��د و اندازه
رئيسجمهور به يك استان س��فر ميكند ،بايد
بهرهوريها در س��طح اين س��فرها باشد و اين
سفرها كارايي و اثربخشي در اين سطح را داشته
باشد و صد البته مردم هم از اينكه مشكالت چند
سالهشان در س��فر رئيسجمهور حل ميشود،
خوشحال خواهند شد.

خبر

نماينده ولي فقيه در سپاه:

خون شهيد فخريزاده
روح تازهاي به انقالب بخشيد

ش�هيد فخ�ر يزاده م�زد س�ا لها
مجاه�دت خ�ود را در راه اسلام از
خداون�د متع�ال گرفت و خ�ون پاك
او روح ت�ازهاي ب�ه انقلاب بخش�يد.

حجتاالس�لام عب��داهلل حاجيصادقي،
نماينده ولي فقيه در س��پاه پاس��داران
انقالب اسالمي ،پنجشنبه شب در مراسم
اولين سالگرد شهادت شهيد فخريزاده در قم گفت :دشمنان ما تصور
ميكنند با ترور مجاهدان انقالب ،جان آنها را ميگيرند ،اما اين شهيدان
واالمقام پس از شهادت ،جان تازهاي به اسالم و انقالب ميبخشند.
وي فرهنگ بسيجي را برگرفته از نهضت عاشوراي حسيني دانست و
گفت :بسيجيان ما براي آنكه اس�لام و انقالب كوچكترين خدشهاي
نبيند ،از جان خود ميگذرند و هرچه انس��ان علم و معرفتش افزوده
ميشود ،اين فرهنگ در او بالندهتر و باالتر ميرود.
نماينده ولي فقيه در س��پاه داش��تن روحيه ايثار و جهاد و شهادت را
موجب عزت و عظمت او نزد پروردگار متعال دانست و گفت :بسيجي
واقعي همچون شهيد فخريزاده ،شهادت را براي خود نعمت ميداند و
در برابر آن شكرگزار خداوند است .وي با بيان اينكه همه ما بايد ميزان
بهرهمندي خود از حيات طيبه انقالب اس�لامي را بدانيم ،خاطرنشان
كرد :مشكالت معيشتي در جامعه وجود دارد و مردم حق دارند كه از
مسئوالن مطالبه كنند ،اما نبايد فراموش كنيم انقالب اسالمي به دنبال
زنده كردن و حيات ابدي انسان است.
حاجيصادقي ب��ا بيان اينكه نبايد كس��ي تصور كند كه بس��يج فقط
يك حركت احساسي اس��ت ،اظهار داش��ت :فرهنگ بسيجي مبتني
بر قويترين استداللها و انتخاب هاست و هرچه ميگذرد ،نياز ما در
مقابله با جبهه كفر و استكبار ،به ايمان و اعتقاد راسخ افزوده ميشود.
نماينده ولي فقيه در س��پاه در بخش ديگري از سخنان خود ،برطرف
شدن مش��كالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه را مستلزم گسترش
فرهنگ بسيجي در كش��ور دانست و گفت :بس��يجي واقعي ،خدمت
مؤمنانه و رفع نيازهاي مردم را مهمترين كار و يك اصل اساسي ميداند.
وي خاطرنشان كرد :ساخت و پيشرفت جامعه ،حل مشكالت اقتصادي
و ريشه كن شدن فساد در جامعه ،در گرو فرهنگ بسيجي است و امروز
مديران و مسئوالن كش��ورمان بايد داراي فرهنگ جهادي و بسيجي
باشند تا وضعيت جامعه در حوزههاي مختلف بهبود يابد .حاجيصادقي
در پايان با بيان اينكه دولت جديد داراي فرهنگ بسيجي است و بايد
هر چه بيشتر ميدان را براي خدمتگزاري جوانان جهادي و واليتمدار باز
كند ،تصريح كرد :بدون ترديد با تكيه بر علم و ايمان و تالش و مجاهدت
شبانه روزي ،نصرت الهي نيز نصيب ما خواهد شد.
شهيد محسن فخريزاده در تاريخ هفتم آذر  ۱۳۹۹در منطقه آبسرد
دماوند در يك عمليات تروريستي از سوي دشمنان انقالب اسالمي به
درجه رفيع شهادت نائل آمد.
........................................................................................................................

فرمانده نيروي دريايي ارتش:

مرزهاي امنیت كشور را
2هزار كيلومتر دورتر بردهايم

فرمانده نيروي درياي�ي ارتش با بيان
اينك�ه ام�روز مرزهاي امنیت كش�ور
را حداق�ل 2ه�زار كيلومت�ر دورت�ر
بردهاي�م ،گف�ت :هماكن�ون ناوگروه
 79رزم�ي در دري�اي س�رخ در عمق
اقيان�وس هن�د در ح�ال اس�كورت
دريان�وردان و ش�ناورهايي اس�ت
ك�ه در ح�وزه اقتص�ادي در ح�ال فعالي�ت هس�تند.

به گزارش فارس ،امير شهرام ايراني ،فرمانده نيروي دريايي ارتش ،طي
س��خناني پيش از خطبههاي نمازجمعه تهران با تبريك هفته بسيج و
گراميداشت ياد شهيد محسن فخريزاده گفت :نيروي دريايي راهبردي
ارتش به رغم مثلث شومي كه دشمن چيده است كه يك رأس آن توطئه
و يك رأس آن تهديد و ديگري تحريم است توانسته است با بهرهمندي
ت خود را به روز نگه دارد .وي با
از دانشمندان و صنعتگران عزيز تجهيزا 
بيان اينكه امروز مرزهاي امنیت كشور را حداقل 2هزار كيلومتر دورتر
بردهايم و پرچم ايران را در عمق اقيانوسها به اهتزاز درآوردهايم ،گفت:
هماكنون ناوگروه 79رزمي در درياي س��رخ در عمق اقيانوس هند در
حال اسكورت دريانوردان و شناورهايي است كه در حوزه اقتصادي در
حال فعاليت هستند .ايراني خاطر نشان كرد :ايران تنها كشوري است
كه نيروي دريايي آن با استقالل و بدون اينكه از ناوگروهي استفاده كند،
امنيت را براي خطوط كشتيراني خود برقرار كرده است.

كارشناس مسائل بينالملل:

........................................................................................................................

گروسي خود را با نياز امريكاييها هماهنگ ميكند

خدمت بسيجي بايد سرمشق مسئوالن باشد

گروس�ي هر زمان امريكا ني�از به افزايش فش�ار ب�ر ايران
داش�ته باش�د ،از ادبي�ات تن�د اس�تفاده ميكن�د و در
مواقع�ي ه�م اقتض�ا ميكن�د ك�ه نرمت�ر برخ�ورد كن�د،
بنابراين مدي�ركل آژان�س بينالمللي انرژي اتم�ي خود را
در ش�رايط مختلف با ني�از امريكاييها هماهن�گ ميكند.

فؤاد ايزدي ،كارش��ناس مس��ائل بينالملل در گفتوگو با ايرنا،
درباره سفر رافائل گروس��ي ،مدير كل آژانس بينالمللي انرژي
اتمي به تهران و آينده مذاكرات هستهاي گفت :گروسي در دوران
فعاليتش در چارچوب طراحي امريكا عمل كرده است و نياز دارد
با ايران رابطه كاري داشته باش��د .ايزدي درباره برنامه هستهاي
ايران خاطرنشان كرد :امريكاييها متوجه شدهاند برنامه هستهاي
ايران را نميتوانند متوقف كنند ولي بايد آن را كند كنند و براي
اينكه مطمئن شوند برنامه هس��تهاي ايران كند شده است ،نياز
به نظارت و رصد دارند و بر اين اس��اس از رابطه كاري گروسي با
سازمان انرژي اتمي ايران استقبال ميكنند.
وي يادآور شد :گروس��ي هر زمان امريكا نياز به افزايش فشار بر
ايران داشته باشد ،از ادبيات تند اس��تفاده ميكند و در مواقعي
هم اقتض��ا ميكند كه نرمت��ر برخورد كن��د ،بنابراين مديركل
آژان��س بينالمللي انرژي اتم��ي خود را در ش��رايط مختلف با
نياز امريكاييها هماهن��گ ميكند .ايزدي خاطرنش��ان كرد:
ايران ۵۳س��ال(از دهه ۶۰ميالدي) است عضو ( NPTمعاهده
منع گسترش هستهاي) اس��ت .آژانس در اين مدت جز ايجاد
مزاحمت و مانعتراش��ي ،چه كمكي به ايران در توس��عه انرژي
هستهاي كرده است؟
ايران ميداند امريكا جز زبان زور نميفهمد
عضو هيئت علمي دانش��گاه ته��ران در ارزيابي خود از ش��رايط
اي��ران در مذاكرات وين گف��ت :ايران ذيل برج��ام ظرفيتها و
توانمنديهاي قبل خود را از دس��ت داد .سرنوش��ت سايت آب
س��نگين اراك نامعلوم اس��ت كه بايد بازسازي ش��ود۱۹ .هزار
س��انتريفيوژ داش��تيم كه طبق توافق برجام دوسوم آن را جمع
كرديم ،به همين دليل است كه وندي شرمن (مذاكرهكننده سابق
امريكا در مذاكرات هستهاي گروه  ۵+۱با ايران) ميگويد ۲۰۲۱

مانند  ۲۰۱۵نيست ،چون آنها امروز دغدغههاي قبل از برجام را
ندارند ،بنابراين ايران در ماههاي گذش��ته تالش كرده است به
تدريج توانمنديهاي خود را بازسازي كند.
ايزدي افزود :جمهوري اس�لامي ايران ميداند امريكا جز زبان
زور نميفهمد .نيويوركتايمز چند ماه قبل گزارشي تهيه كرد
مبني بر اينكه زماني كه ايران غنيسازي ۶۰درصد را شروع كرد،
امريكا بحث مذاكرات هستهاي را جدي گرفت ،يعني زماني كه
توانمندي هستهاي ايران افزايش مييابد ،طرف مقابل متوجه
ميشود كه سياست فش��ار حداكثري جواب نميدهد .همين
يكيدو روز قبل همان رس��انه امريكايي نوشت سايتهايي كه
از س��وي رژيم صهيونيستي در ايران نابود ش��ده بود ،در زماني
كوتاه و با كيفيت بهتر ساخته شده است .اين كارشناس مسائل
سياسي گفت :ايران با وجود همه تخريبها و تهديدها به لحاظ
تكنولوژي و توسعه هستهاي قويتر شده است و به نظر ميرسد
به دليل عملكرد طرفهاي مقابل در نوع نگاه ايران به مذاكرات
تجديدنظر صورت گيرد.
وي اضافه كرد :جو بايدن همانگونه كه به توافق زيستمحيطي
پاريس برگش��ت در همان آغاز به كار ميتوانست به برجام هم
بازگردد ولي برنگشت ،چون نميخواست و اكنون چرا به مذاكرات
عالقهمند شده است؟ چون متوجه افزايش توانمندي ايران شد ه و
از طرفي هم در پي ايجاد اجماع جهاني عليه ايران است .استدالل
امريكاييها اين است كه پاي ميز مذاكره بيايند و اگر مذاكرات

به نتيجه نرسيد ،تقصير را گردن ايران بیندازند و به اروپا ،چين و
روسيه بگويند ما آمديم اما ايران كنار نيامد .دولت بايدن در حال
درس گرفتن از تجربه ترامپ است.
امريكا ميخواهد مذاكرات به نتيجه نرسد
ايزدي درباره آينده مذاكرات هس��تهاي گفت :شواهد مثبتي از
تغيير نگاه امريكاييها نس��بت به ايران ديده نميشود .برعكس
شواهد زيادي وجود دارد كه ميخواهند مذاكرات به نتيجه نرسد
و اعالم كنند ايران مقصر بوده اس��ت .ايران بر اساس حسننيت
و معطوف به نتيجه مذاكره ميكند و اگر آنها به برجام برگردند،
ايران هم برميگ��ردد .وي اضافه كرد :آنه��ا ميخواهند در متن
مذاكرات جملهاي در رابطه با رواب��ط منطقهاي ايران بگنجانند
و اصرار دارند بخش زي��ادي از تحريمهاي دولت ترامپ را حفظ
كنند .كاري كه طرف ايراني بايد انجام دهد اين است كه در جنگ
روايتها شكست نخورد .اين كارشناس روابط بينالملل ادامه داد:
غربيها در پي انداختن تقصير گردن ديگري ()Blame Game
هستند .عالقه دارند مذاكرات شكست بخورد و بعد بگويند ايران
مقصر بود و روسيه و چين را هم وارد اين بازي كنند و به سمت
تصويب قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت عليه بروند.
ترس امريكا از بياثر شدن تحريمهاست
ايزدي درباره پيامدهاي احتمالي شكس��ت مذاكرات هستهاي
براي ايران گفت :شرايط ايران در حوزه فروش نفت در حال بهتر
شدن است .ترس امريكاييها دقيقاً از همين ناحيه است و آن كم
شدن تأثير تحريمهاس��ت .آنها در پي صفر شدن درآمد ايران از
فروش نفت هستند اما انتظار آنها برآورده نشد و يكي از انگيزههاي
بازگشت آنها به مذاكرات و اصرار بر آن همين موضوع است.
وي ادامه داد :ساختار تحريمها به هم ريخته و دچار چالش شده
است و نياز به متن جديدي دارد كه تحريمها ادامه يابد و تأثيرش
را از دس��ت ندهد .در توافق ژنو كه دو س��ال قبل از برجام انجام
شد ،كلمه « »Freeبه معني سست ش��دن به كار رفت ،چون از
تحريمهاي بيحاصل خسته شده بودند .اين اتفاق دوباره در حال
رخ دادن است و تحريمها در حال سست و بياثر شدن هستند ،به
همين دليل در پي متن و توافق جديدي هستند.

وزير اطالعات:

هر ج�ا كار با خدمت بس�يجيوار و تلاش جهادي همراه باش�د،
موفقي�ت ،س�رافرازي و پي�روزي را ب�ه هم�راه خواهد داش�ت.

به گ��زارش پايگاه اطالعرس��اني دولت سيداس��ماعيل خطيب ،وزير
اطالعات در جلسه شوراي اداري خراسان رضوي افزود :خدمت بسيجي
بايد سرمشق مسئوالن باشد ،فرهنگ بسيجي ميتواند كشور را در برابر
توطئهها ،كاستيها و كمبودها نجات دهد و مسير رستگاري را نمايان
كند .وي با تأكيد بر اينكه وزارت اطالعات خود را موظف ميداند حافظ
كيان انقالب اسالمي و خادم مردم باشد ،ادامه داد :وزارت اطالعات تمام
تالش خود را در مبارزه با فساد اقتصادي ،دشمنستيزي و هر حركتي
كه دشمن در مجموعه نظام انجام دهد به كار ميگيرد.
وزير اطالعات گفت :اگر امروز كشوري سربلند و سرافراز در مقابل توطئه
ها ،خيانتها و فتنهها داريم و در مقابل قدرتهاي اس��تكباري ايستاده
ايم اين را مديون مردم هس��تيم كه با همراهي ،مشاركت و صبوريشان
مسير و بس��تر پيروزي را فراهم كردهاند .خطيب افزود :گرچه مردمي با
سليقههاي مختلف و نگاههاي متفاوت داريم اما همه يك ملت هستيم و
بايد خدمتگزاري را براي همه آنها سرلوحه خود قرار دهيم .وزير اطالعات
با اشاره به اينكه ما بايد به عنوان مسئوالن و خدمتگزاران مردم شرايطي
را فراهم كنيم تا آنها بتوانند با مس��ئوالن ارتباط و تعامل داشته باشند،
گفت :تعامل و ارتباط بيشتر با مردم ،حالل مش��كالت است .خطيب با
بيان اينكه مردم نش��ان دادهاند مردمي صبور ،فهيم و هميشه حاضر در
صحنه هستند ،افزود :هوشياري و هوشمندي مردم باالست و تحليلهاي
آنها كمتر از مسئوالن نيس��ت .وي ويژگي مردمي بودن دولت سيزدهم
را به حضور در ميان مردم دانس��ت و اضافه كرد :ب��ه جاي اينكه مردم به
مس��ئوالن مراجعه كنندآنها بايد با حضور در ميان م��ردم دغدغههاي
موجود را پيگيري كنند .وزير اطالعات با بيان اينكه به گفته دوس��ت و
دش��من حضور رئيسجمهوري در ميان مردم باع��ث رضايتمندي آنها
در شرايط سخت معيشتي شده است ،گفت :اگر مردم احساس كنند كه
مسئوالن دغدغههاي آنها را دارند با آنها همراهي ميكنند .خطيب با اشاره
به اينكه دشمن در اتفاقات اخير به دنبال بهرهبرداري و به تعبير خودش به
دنبال ايجاد نارضايتي در بين مردم بوده است ،افزود :همراهي و همافزايي
مسئوالن باعث شد كه دشمنان در نقشههاي خود شكست بخورند و اين
پيروزي را مرهون همراهي و صبوري مردم هستيم .وي ادامه داد :تحقق
شعارهاي دولت مردمي سيزدهم همچون عدالت ،فسادستيزي و خدمت
به مردم بايد سرلوحه تمام برنامهها قرار گيرد.

