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توافق خوب چه توافقي است؟
در حالي كه از سرگيري مذاكرات هسته اي در وين 
از فردا آغاز مي ش��ود، سمت و س��وي بسياري از 
روزنامه ها به اين مذاكرات متمركز شده است و هر 
كدام به تحليل و الزامات حاكم بر اين مذاك��رات مي پردازند. روزنامه 
صبح نو در سرمقاله شماره ديروز خود به اين موضوع اشاره كرد و نوشت: 
سؤال اين است كه در آستانه مذاكرات وين كه اولين دور مذاكرات در 
دولت جديد ايران اس��ت، تيم مذاكره كننده كش��ور بايد به  دنبال چه 
توافقي باشد يا به عبارتي توافق خوب چه توافقي است؟ مهم ترين نكته 
در دور جديد مذاكرات بايد انتقال اين پيام به طرف هاي غربي باشد كه 
دولت جديد متفاوت از دولت قبل مذاكره مي كند و طبيعتاً ضمن كنار 
نگذاشتن كامل مذاكرات قبلي اما به  دنبال دستاورد عيني و ملموس 
از وين است و از آنجا كه سياست داخلي را به سياست خارجي پيوند 
نزده، تفاوت هاي زيادي با دولت قبل دارد. از همين رو طبيعتاً شعار 
»هر توافقي از توافق نكردن بهتر اس��ت« جاي خ��ود را به اين گزاره 
خواهد داد ك��ه ايران تنه��ا از توافقي حمايت مي كند ك��ه به ميزان 
تعهدات، نتايج عيني و انضمامي براي تهران داشته باشد كه به  صورت 
خالصه لغو تحريم هايي است كه طرف هاي غربي نسبت به آن ملتزم 
بوده و هس��تند. توافق خوب صرفاً يك توافق روي كاغذ با جنبه هاي 
حقوقي نخواهد بود كه البته بايد واجد اين ويژگي ها هم باشد اما فراتر 
از آن بايد به رفع تحريم به  صورت عملي بينجامد. درواقع توافق خوب 
بايد در خود »ضمانت اجرايي« و قابليت »راستي آزمايي« براي طرف 
ايراني داشته باشد تا تجربه برجام دوباره تكرار نشود. اگر پيام جديت 
تيم ايراني به خوبي به طرف مقابل رسيده باشد، آنگاه بايد منتظر چيده 
شدن درست ميز مذاكره باشيم كه زيرساخت اصلي رسيدن به توافق 

خوب است. 
........................................................................................................................

شكست مذاكرات؛ هدف بايدن!
روزنامه كيهان هم مذاكرات هشتم آذر و تالش 
بايدن براي به شكس��ت كش��اندن آن را مورد 
توجه قرار داد و در تحليل اين نگاه امريكايي ها 
نوشت: تيم بايدن به اين نتيجه رس��يده كه تهران به  دليل بي اثر كردن 
تهديد گزينه نظامي و خنثي  سازي تحريم ها و با توجه به شرايط مناسب 
داخلي و ق��رار گرفتن در موقعي��ت قدرتمند بازدارندگي چ��ه از لحاظ 
ديپلماتيك و سياسي و چه از نظر قدرت دفاعي، از تحريم هاي ترامپ جان 
سالم به در برده و توان خنثي  سازي تحريم هاي بايدن را هم دارد، لذا بايدن 
تمام تالش خود را ب��ه كار گرفته تا با به شكس��ت كش��اندن مذاكرات، 
تحريم هاي ترامپ را ادامه دهد. اين نشان مي دهد در امريكا سياست هاي 
مصوب كنگره و س��نا ثابت اس��ت، هرچند رئيس جمهورها تغيير كنند! 
هرچند بايدن ادعا كرده سياست او ديپلماسي براي احياي برجام است اما 
اكنون كه به شكست خود پيشاپيش واقف ش��ده ، در تالشي مزورانه ، به 
گفته رويترز و به نقل از ديپلمات هاي امريكايي ، ناچار شده براي فشار عليه 
جمهوري اسالمي دست به دامن روسيه و چيني كه مشمول تحريم هاي 
گسترده امريكا و دوست ايران هستند ، شود! بر اساس گزارش رويترز و به 
گفته ديپلمات هاي اروپايي »بايدن تالش دارد چين و روسيه را ترغيب 
كند كه قبول كنند دولت اي��ران و نه دولت امريكا، مان��ع احياي برجام 
است«! نويسنده كيهان دربند پاياني يادداشت خود نوشته است: با توجه 
به مواضع امريكايي ها و اروپايي ها به نظر مي رسد دور سختي از مذاكرات 
در وين در پيش است و در سال ۲۰۲۱ اتفاق خاصي نخواهد افتاد و همه 
چشم ها به سال ۲۰۲۲ دوخته ش��ده ، در حالي  كه برجامي كه به دنبال 
احياي آن هستند ، يك سال تا زمان نخس��تين بند غروبش يعني پايان 

محدوديت هاي موشكي در قطعنامه ۲۲۳۱ باقي مانده است. 
........................................................................................................................

با ابرچالش كم آبي چه بايد كرد؟
تنش آبي و اعتراضات مردمي به كاهش 
منابع آبي كه طي چند هفته اخير برخي 
اس��تان هاي كش��ور را درگير خود كرده 
است، موضوع گفت وگوي كارشناسان محيط زيستي و برخي مديران و 
فعاالن سياسي و اجتماعي در يكي از ش��بكه هاي اجتماعي بود كه با 
محوريت روزنامه شرق مديريت ش��ده است. در گفت وگوي مجازي از 
بحران خشكسالي، توزيع ناعادالنه منابع آبي، تغييرات اقليمي و برخي 
سوء مديريت ها به عنوان عوامل مؤثر در ايجاد مشكل كم آبي اشاره شده 
و در جمع بندي بحث تأكيد شده است: اوالً اينكه بحث آب االن در كشور 
ما يك ابرچالش است و همه بايد قبول كنيم، وگرنه راهي براي برون رفت 
از آن نخواهيم داشت. دوم اينكه اين ابرچالش در كوتاه مدت به وجود 
نيامده و انتظار حل آن را در كوتاه مدت هم نبايد داش��ته باشيم. سوم 
اينكه اين مسئله فراقومي، فراجناحي و غيرسياسي است و اگر مسئله را 
قومي و سياسي كنيم حتماً راه حل نخواهد داشت. سپس توصيه شده 
است: همه بايد درگير اين مسئله شوند و حكومت و جامعه بايد از خرد 
جمعي پيروي كنيم تا بتوانيم از اين گردنه بسيار سخت عبور كنيم. ما 
عالوه بر اينكه درگير بي آبي هستيم متأس��فانه درگير بي تدبيري هم 
هستيم. حتماً بايد اين مسئله را با تدبير حل كنيم و نيازمند ادامه اين 
جلسات و استفاده از صاحبنظران ديگر، دولتي ها و مجلسي ها هستيم 

كه بتوانيم براي عبور از اين معضل به خوبي راه حلي پيدا كنيم. 
........................................................................................................................

باال مي رويم
روزنامه وطن امروز برگزاري نخستين 
جلس��ه ش��وراي عالي فضايي پس از 
۱۱س��ال ب��ه رياس��ت رئيس جمهور 
رئيس��ي را مورد توجه قرار داد و نوشت: صنعت فضايي به   عنوان يكي از 
مؤلفه هاي قدرت كشور كه مي  تواند جايگاه ايران را در سطح جهاني ارتقا 
بخشد، در س��اليان گذش��ته با ركودي ملموس همراه بود. بي  توجهي 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم به اين صنعت باعث ش��د پيش  بيني  هاي 
صورت گرفته از رشد توانايي فضايي جمهوري اس��المي ايران به وقوع 
نپيوندد و حتي در برخي عرصه ها عقبگرد مشاهده شد، با اين حال اكنون 
به   نظر مي  رسد دولت سيزدهم براي رشد اين صنعت اهتمام قابل توجهي 
دارد. نخستين نمود از جديت دولت جديد را مي  توان در تشكيل جلسه   

شوراي عالي فضايي پس از ۱۱سال ديد. 
وطن امروز در گزارش خود نوشته است: برگزاري نخستين جلسه شوراي 
عالي فضايي در دولت جديد و شكستن طلسم ۱۱ساله   تعطيلي اين شورا، 
نشان از آن دارد كه دولت سيزدهم اهتمام ويژه اي براي پيشرفت صنعت 
فضايي كشور دارد. علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت پس از برگزاري 
جلسه اين شورا در حساب كاربري خود در توئيتر نوشت: »برگزاري جلسه 
شوراي عالي فضايي پس از ۱۱سال نويدبخش  آينده روشن فضايي ايران 
است كه مي تواند در بهبود كيفيت محيط زيست، مخابرات، مديريت آب و 
كشاورزي، دريانوردي، هواشناسي و... مؤثر باشد. ان شاءاهلل عقب افتادگي 
سال هاي اخير كشور در  صنعت فضايي جبران و از دانشمندان ايراني اين 

عرصه حمايت خواهد شد«. 
دولت رئيسي در اين راستا در نقطه   صفر نايستاده   است. صنعت فضايي 
ايران در دو دهه   اخير عالوه بر فعاليت در عرصه ساخت ماهواره هاي مورد 
نياز و ايستگاه زميني كنترل و راهبري آنها، ماهواره برها و ايستگاه پرتاب، 
در عرصه كاوشگرهاي فضايي و ارسال موجود زنده به فضا نيز فعال بوده 
است اما پيشرفت  هاي روزافزون كشور در حوزه   فضايي با روي   كار آمدن 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم با ركودي قابل توجه روبه رو ش��د. تعليق 
فناوري فضايي در سال هايي كه دولت حس��ن روحاني بر سر كار بود به 
بهانه هاي مختلف��ي چون مذاكرات برجام و صدمه ن��زدن به مذاكرات، 

عقب ماندگي هايي را در حوزه فضايي رقم زد. 

88498443سرویس  سیاسي

۶۳درصد مردم به بهبود اوضاع امید دارند
نتايج يك نظرسنجي نشان می دهد ۶۳درصد مردم به بهبود اوضاع 

توسط دولت رئيسي اميد دارند.
به گزارش فارس، همزمان با ۱۰۰روزه شدن دولت آيت اهلل سيدابراهيم 
رئيسي، مركز افكارسنجي »كيو« نتيجه تازه ترين نظرسنجي خود را 
درباره نظر مردم در مورد دولت سيزدهم منتش��ر كرده است. در اين 
نظرس��نجي كه به صورت تلفني و از هزارو۱۰۰نف��ر در ماه آبان انجام 
شده است، شركت كنندگان در پاسخ به اين سؤال كه آيا به طور كلي 
به دولت فعلي اعتماد داريد؟ 69/6درصد پاس��خ مثبت و ۲5/9 پاسخ 
منفي داده اند. همچنين 6۳/۲ درصد از شركت كنندگان اعالم كرده اند 
به بهبود شرايط در چهار سال پيش رو توسط دولت رئيسي اميد دارند. 
۳۱/۲ نيز گفته اند چنين اميدي ندارند. در اين نظرسنجي 78/۲درصد 
از شركت كنندگان گفته اند از سفرهاي استاني رئيس جمهور رضايت 

دارند و ۱4/9درصد نيز گفته اند نگاه مثبتي به اين سفرها ندارند. 
........................................................................................................................
پیش همايش بزرگداشت آيت اهلل سیدجواد 

حسینی خامنه اي برگزار شد
نشس�ت پيش هماي�ش بزرگداش�ت آي�ت اهلل ح�اج س�يدجواد 
حسيني خامنه اي با حضور اساتيد سطوح عالي حوزه علميه خراسان 
و پژوهش�گران، به منظور تبيين ابعاد گوناگون ش�خصيت ايشان در 

مشهد برگزار شد. 
به گزارش ايرنا از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي، در 
نشست پيش همايش بزرگداشت آيت اهلل حاج سيدجواد حسيني خامنه اي 
كه چهارم آذر ۱4۰۰، به همت مؤسسه پژوهشي- فرهنگي انقالب اسالمي 
و با حضور اساتيد سطوح عالي حوزه علميه خراسان و پژوهشگران در محل 
تاالر موزه قرآن حرم مطهر رضوي برگزار شد، پژوهشگران و اساتيد حاضر 
به بيان ضرورت بررسي سيره شخصيت  عالماني چون آيت اهلل حاج سيدجواد 

حسينی خامنه اي و تبيين ابعاد گوناگون شخصيت ايشان پرداختند. 
حجت االسالم س��يداميد مؤذني، دبير اجرايي بزرگداشت اين عالم رباني با 
اش��اره به ضرورت برگزاري چنين همايش هايي و بيان برخي از جلوه هاي 
اخالقي و جايگاه علمي واالي آيت اهلل س��يدجواد حسينی خامنه اي درباره 
فرآيند برگزاري اين بزرگداش��ت گفت: س��تاد بزرگداش��ت ايشان از سال 
گذشته در مشهد و با همكاري شخصيت ها و نهادهاي مختلف تشكيل شد 
كه تاكنون حاصل كار اين ستاد گردآوري مطالب و اسناد مهمي در ارتباط 
با ايشان است كه از آن جمله مي توان به برخي آثار علمي و اجازات اجتهاد 
آيت اهلل سيدجواد حسينی خامنه اي اش��اره كرد. در ادامه اين نشست دكتر 
ابوالفضل حسن آبادي رئيس مركز مخطوطات كتابخانه آستان قدس، استاد 
غالمرضا جاللي عضو هيئت علمي دفتر تبليغات اسالمي، دكتر موسي حقاني 
معاون پژوهشي مؤسسه مطالعات تاريخ ايران و حجت االسالم  رضا مختاري 
رئيس مؤسسه كتاب شناسي شيعه نيز به بيان جايگاه علمي، اخالقي و سيره 

اجتماعي آيت اهلل سيدجواد حسينی خامنه اي پرداختند. 
........................................................................................................................

عضو هيئت رئيسه مجلس مطرح كرد
 خسارت كرسنت

شش برابر خسارت بابك زنجاني
عدم سرمايه گذاري آقاي زنگنه در بهره برداري از چاه هاي نفت و گاز 
امروز ما را در توليد نفت و گاز با مشكالت جدي مواجه كرده است. 
حجت االسالم عليرضا سليمي، نماينده مردم محالت در مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با فارس با اشاره به خس��ارات قرارداد كرسنت به 
كشور گفت: خس��ارات قرارداد كرسنت به كشور ش��ش برابر خساراتي 
است كه بابك زنجاني به كشور وارد كرده است. وي افزود: جدا از قرارداد 
كرسنت در قرارداد وزارت نفت با ش��ركت توتال براي اكتشاف و حفاري 
در قالب قراردادهاي IPC مفاسد و تخلفاتي اتفاق افتاده كه در آن زمان 
با توجيه محرمانه بودن، دولت وقت از انتش��ار اطالع��ات مربوط به اين 
قراردادها خودداري كرد اما مجلس يازدهم به جد پيگير محتوا و تخلفات 
صورت گرفته در قالب اين قراردادهاس��ت. عضو هيئت رئيس��ه مجلس 
شوراي اسالمي اظهار داشت: آقاي زنگنه در طول مدت وزارت خود حتي 
يك پااليشگاه كلنگ نزده است كه اين كار وي خسارت سنگيني به كشور 
وارد كرد و اين موضوع غير از آن است كه آقاي زنگنه در حوزه بهره برداري 
چا ه هاي نفت و گاز سرمايه گذاري نكرد و اين عدم سرمايه گذاري باعث شد 
تا امروز توان توليد گاز ما به شدت كاهش يابد و حاال ما بايد هزينه زيادي 

صرف كنيم تا به نقطه توليد نفت و گاز در هشت سال قبل برسيم. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: تصميمات اشتباه 
و كم كاري هاي آقاي زنگنه آشكار شده و ما امروز در بخش گاز با مشكل 
مواجهيم، كمااينكه در بخش برق به دليل ك��م كاري آقاي اردكانيان در 

ساخت نيروگاه و توليد برق ما ۲۰هزار مگاوات برق كم داريم.

صدا و سيما؛ سربلند در روايتگري بحران

صداي اعتراضي كه شنیده شد
اعتراض كش�اورزان اصفهاني و شهركردي ش�ايد براي نخستين 
بار با حض�ور بموقع و اول وقت صدا و س�يما، رن�گ خودي گرفت 
و ب�ه نخودي ه�ا و ديگران�ي ك�ه معم�والً دوس�ت دارن�د از آب 
گل آلود، ماهي خود را صيد كنند، اج�ازه ورود و خودنمايي نداد. 
به گزارش راه دان��ا، ماجراي اعتراض دو هفته اي كش��اورزان اصفهاني به 
كمبود آب و پيوستن كشاورزان شهركردي به اين ماجرا، تيتر اول بسياري 
از روزنامه ها و فضاي مجازي را به خود اختص��اص داده بود؛ اعتراضي كه 
شايد براي نخستين بار با حضور بموقع و اول وقت صدا و سيما، رنگ خودي 
گرفت و به نخودي ها و ديگراني كه معموالً دوس��ت دارند از آب گل آلود، 
ماهي خود را صيد كنند، اجازه ورود و خودنمايي نداد. پس از اين اعتراض، 
بالفاصله دولتي ها پ��اي كار آمدند و قول دادن��د در اولين فرصت، به اين 
مسئله رسيدگي شود، كشاورزان معترض نيز با ترك زاينده رود و به اميد 
اجابت اين وعده ها، چشم انتظار ياري دوستان خودي به خانه برگشتند و 

نگذاشتند راوي پازل اين ماجرا به دست نااهالن بيفتد. 
هرچند بالفاصله شبكه هاي معاند نظام با همكاري عده اي آشوبگر، به قصد 
فريبكاري و خسارت به اموال عمومي، ساعاتي را به برهم زدن نظم عمومي 
و كش��يدن اين اعتراض ها به اغتش��اش گذراندند، اما همان كشاورزان با 

بصيرت كافي راه خود را از همان ابتدا از عناصر بيگانه جدا كردند. 
يكي از داليلي كه آتش زدن ها و ش��لوغ كاري هاي فتنه گران در اصفهان 
به جايي نرسيد و به سرعت شعله هاي كوتاه اين آتش بازي ها به خاموشي 
گرويد، اين بود كه صاحبان اصلي اين اعتراض، از همان روزهاي نخست، 
صدا و سيما و مطبوعات را همانند معترضان در كنار و همراه خود احساس 
مي كردند و اين حضور بموقع و رساندن صداي اين اعتراض به گوش همه 
ايران باعث شد جلوي فتنه و خرابكاري دش��منان اين مرز و بوم از همان 
جرقه هاي اوليه گرفته شود. با روي كار آمدن رياست جديد رسانه ملي و 
وعده تحولي كه در متن و حاشيه اين سازمان داده شده، در عمل نيز كم كم 
شاهد اين ادعا هستيم، پيمان جبلي در رأس اين تحول وعده شده، رأساً 
بر امور جاري سوار است و هدايت اين رسانه ملي را بر عهده دارد. از حضور 
در پشت صحنه هاي سريال هاي فاخر صدا و سيما و نگاه ريزبينانه اي كه 
بر موضوع كيفيت ساخت اين مجموعه هاي نمايشي دارد، گرفته تا مسئله 
بنزين كه با حض��وري بموقع و تحليل اين اتفاق در ش��بكه هاي مختلف 
تلويزيون براي مردم به صورت شفاف توضيح داده شد و حاال همين رسانه 
همراه و هم صداي معترضاني مي شود كه انتظار دارند اين جريان را رسانه 
خودشان، يعني رسانه ملي پوش��ش دهد و حاميشان باشد؛ انتظاري كه 

گويا برآورده شده است.

طي دو هفته گذش�ته دو جمع�ه متفاوت 
در اصفهان را شاهد بوديم؛ جمعه نخست 
بيان مشكالت به شكلي مسالمت آميز بود 
و جمعه ديگ�ر اقدامات خش�ونت آميزي 
بود كه صرفًا تصفيه حس�اب هاي جماعتي 
اس�ت كه با اص�ل انقالب مش�كل دارند و 
ت�الش مي كنن�د مطالب�ات مردم�ي را 
س�مت و س�وي سياس�ي و حزبي بدهند. 
 جمعه ۲8 آب��ان ماه صد ها نف��ر از مردم اين 
ش��هر در اعتراض به كم آبي در كنار سي و سه 
پل گاليه ه��اي خود را به صورت ش��عارهاي 
مس��المت آميز يا دستنوشته هاي كوتاه روي 
پالكارد حك كردند و با تاريك ش��دن هوا به 
خانه هاي خود برگش��تند اما در جمعه پنجم 
آذر افراد و بعضاً گروه هايی به كف خيابان هاي 
اصفهان آمدند كه رفتار و حركات آنها نشاني 
از مطالبات آبي نداشت و يادآور حوادث تلخ 
تهران در انتخابات رياست جمهوري سال 88 
بود. در جمعه پنجم آذر ش��عارهاي ماليم و 
مطالبه گرايان��ه مردم جاي خ��ود را به الفاظ 
تند هنجارشكنانه كه بعضاً با كلمات تند هم 
همراه ب��ود، داده بود و درگي��ري با نيروهاي 
امنيتي و آتش زدن موتور و تالش براي خلع 
سالح كردن برخي از اعضاي نيروي انتظامي 

محور اقدامات بود. 
بس��ياري از رس��انه هاي كش��ور و از جمل��ه 
صداوسيما اصل خواسته هاي مردم اصفهان 
را پذيرفتن��د و در طول دو هفته گذش��ته به 
صورت ويژه آن را پوش��ش دادن��د و حتي از 
مقامات دولتي خواس��تار رسيدگي فوري به 
مشكالت مردم اين شهر ش��دند، با اين حال 
مردم ساير استان هاي همجوار اصفهان مانند 
چهارمحال و بختياري، خوزستان، لرستان و 
يزد نيز با مشكالت مش��ابه مواجه هستند و 
قاعدتاً بايد ميان اعتراض و اغتشاش مرز قائل 
شد و اجازه نداد مطالبات بحق و صنفی مردم 

به گروگان اغتشاشگران درآيد. 
  تبديل مطالبات مردمي به اغتشاشات 

خياباني!
اگر چه خشكس��الي چند س��ال اخير مزيد بر 
علت اين امر شده اس��ت اما نبايد ناديده گرفت 
كه بر اساس مس��تندات و اظهارات بسياري از 

صاحبنظ��ران، يكی از عوام��ل كم آبي برخي از 
استان هاي مركزي ايران ناشی از جانمايی های 
غيركارشناس��ی راه اندازي صناي��ع آب در دل 
كوير است؛ مسئله اي كه منجر به خشك شدن 
بسياري از چش��مه ها و رودهاي پرآب منطقه 
نيز شده است اما با اين حال طي چند روز اخير 
رسانه هاي بيگانه تالش وافري براي تحريك و 
تهييج مردم برخي از اس��تان هاي كشور براي 
كش��اندن آنها به ك��ف خيابان ه��ا آن  هم نه به 
صورت مس��المت آميز بلكه با هدف درگيري با 

نيروهاي انتظامي داشته اند. 
تبديل ك��ردن مطالبات صنفي، معيش��تي و 
بعض��اً اجتماعي مردم به مطالبات سياس��ي 
و حزبي ك��ه به ساختارش��كني ضدانقالب و 
گروه هاي س��لطنت طلب ختم مي ش��ود، در 
طول سال هاي پس از انقالب بارها روي داده 
است و حوادث جمعه اخير شهر اصفهان يكي 

از آن نمونه هاست. 
ش��ايد نخس��تين جرقه ح��وادث روز جمعه 
اصفه��ان را باي��د در غروب روز چهارش��نبه 
جست وجو كرد؛ آنجايي كه بر اساس فيلم هاي 
ضبط شده مستند، اكثر كشاورزان معترض به 
كم آبي در بس��تر زاينده رود تجم��ع خود را 
پايان دادند و چادرهايي را كه با همين هدف 
برپا ش��ده بود، جمع كردند، ام��ا يكي دو نفر 
قب��ل از حضور نيروه��اي انتظام��ي اقدام به 
آتش زدن يكي دو چادر باق��ي مانده كردند 
و با فيلمب��رداري جهت دار از اي��ن اتفاق و با 
پخش آن در ش��بكه هاي تلويزيوني وابسته 
به سرويس هاي جاسوس��ي انگليس و امريكا 
نظير بي بي سي و من وتو اين اقدام را منتسب 

به نيروهاي انتظامي مي كنند. 
   بسترسازي براي ايجاد اغتشاش 

اين در حالي اس��ت كه بر اس��اس فيلم هاي 
مس��تند، بع��د از آت��ش گرفت��ن دو چ��ادر 
كشاورزان، نيروي انتظامي در صحنه حاضر 
می ش��ود و براي خاموش ك��ردن آتش اقدام 
مي كند. تخريب لوله هاي انتقال آب شرب به 
استان يزد نيز اقدام غيرقانوني و غيراخالقي 
ديگري اس��ت كه با انتشار فيلم آن در فضاي 
مجازي به تندتر ش��دن فض��اي خيابان هاي 
اصفهان كمك شاياني مي كند. طبيعي است 

كه چنين اقداماتي بس��تری براي رسانه هاي 
بيگانه نظير ايران اينترنشنال است تا با ضريب 
خبري دادن به چنين اتفاقاتي، فضاي كشور 
را ملتهب كند و بر آتش درگيري ها بيفزايد، 
كمااينكه رسانه هاي بيگانه با تمركز بر رفتار 
و اقدامات برخي از اعضاي نيروي انتظامي كه 
مرتكب رفتارهاي نامناسب شده اند، مردم را 
عليه نيروهاي امنيتي و انتظامي كشور و در 
نهايت اصل نظام تحريك و تهييج مي كنند. 

اگر چه وجه افتراق حوادث روز جمعه اصفهان 
با بسياري از رويدادهاي دو دهه اخير تفاوت 
دارد اما وجه اش��تراك آن تغيي��ر مطالبات 
مردمي به س��مت مقابله با حاكميت اس��ت؛ 
مسئله اي كه بس��ياري از منتخبان مردم در 
مجلس شوراي اسالمي نيز به آن اشاره داشته 

و خواهان مقابله با آن شده اند. 
   موج س�واري روي ناآرامي ه�ای 

اصفهان
در همي��ن زمينه عباس مقتداي��ي، نماينده 
مردم اصفهان در مجلس درباره اتفاقات اخير 
استان اصفهان اظهار داشت: موضوع اتفاقات 
اخي��ر اصفهان يك مبحث صنف��ي و مطالبه 
بحق عمومي م��ردم اصفهان بوده اس��ت كه 

هيچ ك��س نبايد از آن بهره برداري  سياس��ي 
كند، بلكه مردم اصفهان آگاهانه حركت هاي 
خودشان را در طول ماه هاي گذشته دنبال و 
همچنين نماين��دگان مجلس مطالبه آنان را 
در باالترين س��طح مطرح كرده اند كه نمونه 
آن جلس��ه روزهاي گذش��ته نماين��دگان با 

رئيس جمهور بوده است. 
وي اف��زود: از اين مقط��ع به بعد ع��ده اي از 
كساني كه هويت آنان تاكنون معلوم نيست 
و البته بخش��ي از آنها هم مشخص شده كه 
جزو كش��اورزان نيس��تند، اي��ن تجمعات را 
برگزار و فراخوان هاي بعدي را اعالم كردند، 
بنابراين مجموعه هاي پيگير در سطح استان 
و كشور پيگيري كردند تا امنيت اصفهان به 
مخاطره نيفتد و صنف كش��اورزان نيز اعالم 
كرده هيچ گون��ه فراخواني براي تجمع نداده 
اس��ت، بنابراين مجموعه اقداماتي كه پس از 
اين موضع صريح صنف كشاورزان انجام شده 
اس��ت، مبناي قانوني يا رس��مي يا تجمعات 

اجتماعي ندارد. 
وي در گفت وگو با فارس ادامه داد: قطعاً بايد 
مراقبت ش��ود كه مطالبه گ��ري و موضوعات 
اجتماع��ي رنگ و ب��وي سوءاس��تفاده هاي 
سياس��ي پيدا نكند، بنابراين دشمناني كه به 
موج س��واري از موضوعات داخل��ي ايران دل 

بسته اند، آب در هاون مي كوبند. 
   آشوب آفريني  براي تحت فشار قرار 

دادن مذاكره كنندگان
همچنين ابوالفضل ابوتراب��ي، نماينده مردم 
نجف آباد در مجلس اظهار داشت: در اعتراض 
بحق كش��اورزان و مردم اصفهان چقدر فضا 
آرام و به صورت مس��المت آميز پيش رفت و 
توانستند خواسته هاي خود را طبق اصل ۲7 
قانون اساس��ي بدون اخالل در نظم عمومي 
و حمل اس��لحه به خوبي به گوش مسئوالن 
اس��تاني و كش��وري برس��انند و در نهاي��ت 
بيانيه اي بعد از توافق��ات الزم قرائت و محل 
تجمع را ترك كردند. وي با اشاره به مذاكرات 
آتي هس��ته اي گف��ت: ام��روزه در مذاكرات 
هسته اي دس��ت ايران در مقابل كشورهاي 
۱+5 پرتر است، در چنين ش��رايطي طبيعتاً 
دشمنان دست به هر كاري مي زنند كه بتوانند 
دست ايران را در مذاكرات پيش رو باز يا تيم 

مذاكره كننده را تحت فشار قرار دهند. 
ابوترابي اف��زود: دش��منان با سوءاس��تفاده 
از غفل��ت برخ��ي از غافالن داخل��ي در حال 
سوءاستفاده از اعتراضات هستند و همچنين 
از قبل نيز تمهيداتي از جمله انتقال اسلحه به 
داخل ايران و هماهنگي هاي الزمي با اراذل و 
اوباش داخلي براي به آش��وب كشيدن ايران 
انجام داده و هميشه از اين اراذل و اوباش در 

داخل كشور استفاده كرده اند. 
   تالش براي تكرار يك بازي رواني

ايجاد آشوب هاي خياباني در اصفهان اگرچه 
با هدفي بلندمدت و البته تك��راري مبني بر 
ايجاد رويارويي ميان مردم- حاكميت صورت 
گرفته اس��ت )همانند آنچ��ه در آبان 98 نيز 
دنبال مي شد( اما يك هدف ميان مدت را نيز 
در پي دارد و آن اينكه ش��رايط رواني حاكم 
بر تيم مذاكره كننده كش��ورمان را برهم زده 
و موضع و قدرت چانه زن��ي آنها در مذاكرات 
هشتم آذر ماه را تضعيف كند، شبيه اتفاقاتي 
كه در سال 9۲ افتاد و چند روز مانده به آغاز 
مذاكرات هسته اي، مس��ئوالن ارشد دولت با 
اقدامي كه به يك خودزني شبيه بود، سخن از 
خزانه خالي كشور و سيلوهاي خالي كاالهاي 

اساسي سخن به ميان آوردند.

ابوتراب�ي: دش�منان ب�ا 
سوءاس�تفاده از غفل�ت 
برخي از غاف�الن داخلي 
در ح�ال سوءاس�تفاده 
از اعتراض�ات هس�تند 
و همچني�ن از قب�ل نيز 
جمل�ه  از  تمهيدات�ي 
انتقال اس�لحه ب�ه داخل 
اي�ران و هماهنگي ه�اي 
الزم�ي ب�ا اراذل و اوباش 
داخل�ي براي به آش�وب 
كش�يدن اي�ران انج�ام 
داده و هميش�ه از اي�ن 
اراذل و اوب�اش در داخل 
كشور اس�تفاده كرده اند

چگونه تجمع مسالمت آميز 28 آبان به اغتشاش 5 آذر تبديل شد؟

 موج سواری 
در بسترخشك زاينده رود

گزارش 2

وقتي كشور ما مي تواند انواع ناو، زيردريايي و 
تجهيزات دفاعي پيشرفته را توليد كند، پس 
تحريم در حوزه دفاعي هيچ معنايي ندارد. 
به گ��زارش مهر، امي��ر دريادار ش��هرام 
ايراني، فرمانده نيروي دريايي ارتش در 
نشست خبري كه صبح ديروز به مناسبت 
بزرگداشت هفتم آذر روز نيروي دريايي 
ارتش برگزار شد، گفت: هفتم آذر روزي 
اس��ت كه ني��روي درياي��ي ارتش چون 
نگيني در دريا درخش��يد و در ش��رايط 
س��خت و جنگي نابرابر بازوي دش��من 
بعث��ي را قطع ك��رد و رژيم بع��ث ديگر 
نتوانس��ت حرفي در حوزه دريا داش��ته 
باشد. با رش��ادت هاي رزمندگان نيروي 
دريايي ارتش ش��اهرگ اقتصادي رژيم 
بعث عراق قطع ش��د و ما بر خود واجب 
مي دانيم ياد ش��هدا را به بهترين ش��كل 

ممكن بزرگ بداريم. 

   مأموريت حيات�ي »نداجا« در درياي 
سرخ و اقيانوس هند

فرمانده نيروي درياي��ي ارتش گفت: ما افتخار 
داريم همان مأموريت را در دس��تور كار داريم 
و امنيت خطوط مواصالتي درياي��ي را برقرار 
مي كنيم و براي اجراي اي��ن مأموريت حياتي 
در درياي سرخ و اقيانوس هند حاضر هستيم و 
اين حضور، امنيت را براي اقتصاد جهاني ايجاد 
كرده است. دريادار ايراني در ادامه به تشريح 
برنامه هاي نيروي دريايي ارتش به مناس��بت 
بزرگداشت هفتم آذر پرداخت و گفت: ديدار 
با خانواده هاي ش��هدا و رونمايي از تجهيزات 
دفاعي پيش��رفته از جمله برنامه هاي ماست. 
وي افزود: به روز نگهداشتن آموزش ها و ارتقاي 
توان دفاعي كش��ور و به روزرساني شناورها و 
تجهيزات سطحي، زيرس��طحی و هوايي اين 
نيرو از جمله برنامه ها و مأموريت هاي نيروي 

دريايي ارتش است. 

    حضور مؤثر نيروي دريايي در درياها
فرمانده نيروي دريايي ارت��ش در ادامه گفت: 
نيروي دريايي حضور مؤثر در درياها داش��ته 
و توانسته اس��ت تمامي معادالت آنها را برهم 
بزند، به گونه اي ك��ه اقتدار و توانمندي نيروي 
دريايي ارتش ديگر بر كس��ي پوشيده نيست. 
ما مي توانيم در صحن��ه عمل پرچم جمهوري 
اس��المي ايران را ه��زاران كيلومت��ر دورتر از 

مرزهاي ايران اسالمي برافرازيم. 
   تحريم در ح�وزه دفاعي هيچ معنايي 

ندارد
دريادار ايراني، بودن ي��ا نبودن تحريم را براي 
كش��ورمان در حوزه دفاعي بي معنا دانس��ت 
و گفت: وقتي كش��ور م��ا مي تواند ان��واع ناو، 
زيردريايي و تجهي��زات دفاعي پيش��رفته را 
توليد كند، پس تحري��م در حوزه دفاعي هيچ 
معنايي ندارد. اينكه دشمن حوزه بهداشت و 
درمان و ملزومات اساس��ي مورد نياز مردم را 

تحريم مي كند، يعني تمامي توان خود را به كار 
گرفته و از روي اس��تيصال و ناتواني به تحريم 
دارويي مورد نياز بيماران س��رطاني و خاص 
روي آورده است. وي در ادامه به اقدامات اين 
نيرو براي مقابله با دزدان دريايي و اس��كورت 
كش��تي هاي تجاري و نفتكش ه��ا پرداخت و 
افزود: امروز صحنه مقابله ب��ا دزدان دريايي و 
تأمين امنيت دريايي و خطوط تجارت دريايي 
از دزدي دريايي عب��ور كرده و به تروريس��م 
دريايي رسيده، اما نيروي دريايي با اقتدار در 
اين عرصه حضور يافته است و امنيت خطوط 

مواصالتي دريايي را تأمين مي كند. 
    زيردريايي سنگين »بعثت« رونمايي 

مي شود
فرمانده نيروي دريايي ارت��ش درباره توانمندي 
نيروي دريايي ارت��ش در توليد تجهيزات گفت: 
ما انواع تجهيزات را توليد مي كنيم و در اين راستا 

زيردريايي سنگين بعثت رونمايي خواهد شد.

فرمانده نيروي راهبردي دريايي ارتش در نشست خبري:

تحريم در حوزه دفاعي هيچ معنايي ندارد

سعيد همتي
   گزارش یک


