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نگراني اصالح طلبان تندرو از بي اعتبارشدن پروژه »شرطي سازي اقتصاد« 

اين بيانيه »اتحاد ملت« است يا توصيه افسر موساد؟

حزب اتحاد ملت)حزب منحله مشاركت( به 
تازگي در بيانيه اي درباره وضعيت برجام ابراز 
نگراني كرده است. اين حزب اصالح طلب در 
بيانيه خود خواستار تس�ريع در روند احياي 
برجام ش�ده و ادامه روند موج�ود را موجب 
تداوم و افزايش خس�ارات و فشار فزاينده بر 
اقتصاد كشور و معيشت و رنج روز افزون مردم 
اعالم كرده است. بيانيه حزب اتحاد ملت با اين 
هشدار به پايان مي رسد كه »اگر فرصت احيای 
برجام از دس�ت ب�رود، معلوم نيس�ت بتوان 
در آينده با ت�داوم اين رويكرد در سياس�ت 
خارجي، با مش�ابه اين توافق ي�ا چند برجام 
ديگر از اين تحريم ه�اي ظالمانه عبور كرد؟«

سايت خبري- تحليلي مشرق در مطلبي انتقادي 
بيانيه حزب به اصطالح اتحاد ملت را رونويس از 

دست افسر موساد تحليل كرده و نوشته است: 
۱: در هفته ه��اي گذش��ته مكاتب��ات يك��ي از 
افسران موساد )با اسم مس��تعار »لني«( با يكي 
از خبرن��گاران رويترز)به نام »ج��ان آيريش«( 
فاش شد. در بخش��ي از توصيه هاي افسر موساد 
خطاب به خبرنگار اين رسانه انگليسي آمده بود: 
»جمهوري اسالمي ايران به مرحله اي رسيده كه 
چه با برجام و چه بدون برجام، توانايي رسيدن به 
سوخت ۲۰درصد و باالتر از آن را هم دارد و اين 
نشان مي دهد تحريم ها و تأثير آن بر اقتصاد ايران، 
كارايي قبلي خود را از دست داده  اما بايد فضاي 
رسانه هاي بين المللي به  گونه اي باشد كه نخبگان 
در ايران را به اين تحليل برساند كه بدون برجام، 

اقتصاد ايران شكست خواهد خورد.«
واقعيت اين است كه محتواي بيانيه حزب اتحاد 
ملت كاماًل همراستا با توصيه افسر موساد درباره 
برجام اس��ت؛ اينكه اينگونه القا شود كه »بدون 

برجام، اقتصاد ايران شكست خواهد خورد.«
۲: به اين موارد توجه كنيد »در پايان خردادماه 
تراز تجاري كشور براي دومين ماه متوالي مثبت 

شد و صادرات غيرنفتي از واردات پيشي گرفت«، 
»رش��د اقتصادي ايران ك��ه در س��ال۱399 و 
نيمه نخس��ت۱۴۰۰ حدود 3/5درص��د بود، در 
پاييز سال گذش��ته به ۴/8 و در زمستان هم به 
5/7درصد افزايش يافت. رش��د ب��دون نفت هم 
در زمس��تان۱۴۰۰ به 6/3درصد رس��يد«، »با 
توجه به سياس��تگذاري دولت در مهار تورم، از 
شهريور۱۴۰۰ تاكنون شاهد كاهش ۱3درصدي 
تورم بوده اي��م«، »در۱۰ماه اخي��ر حجم روابط 
تجاري ايران ب��ا همس��ايگان در برخي حوزه ها 

حدوداً چهار برابر شده است.«
    بي اعتب�اري ادعاي ارتباط مش�كالت 

FATF اقتصادي با
3: در كن��ار موارد مذك��ور در دولت س��يزدهم 
شاهد اجراي قرارداد سوآپ گازي با آذربايجان 
و تركمنس��تان بوده ايم. اجراي اي��ن قرارداد در 
عدم قطعي گاز و برق در اس��تان هاي شمالي در 
فصل سرما نقش قابل توجهي داشت. اين قرارداد 
بدون برجام و FATF امضا و اجرا شد. همچنين 
واردات واكسن و توليد واكس��ن كرونا در داخل 
موجب شد ادعاي جريان اصالح طلب و مقامات 
دولت در ربط دادن واردات واكس��ن به مس��ئله 

برجام و FATF بيش از پيش بي اعتبار شود. 
همچني��ن در دول��ت س��يزدهم بي��ش از 55 
ق��رارداد و تفاهمنام��ه امض��ا كردي��م و در اين 
مدت ۱6/5ميليارد دالر قرارداد نفتي و گازي با 
شركت هاي داخلي و خارجي امضا شده است... در 
مجموع چند برابر وعده بي عمل توتال، حاضر به 
سرمايه گذاري شده و قرارداد هم امضا كرده اند.« 
اين در حالي اس��ت كه ارزش ق��رارداد توتال در 
دولت قبل حدود ۴/8ميليارد دالر بوده است. بر 
همين اس��اس مجموع ارزش قراردادهاي نفتي 
در هشت ماه نخست دولت سيزدهم بيش از سه 
برابر ارزش قرارداد دولت قبل با شركت بدسابقه 
توتال فرانسه است؛ شركتي كه يك طرفه قرارداد 

را فسخ و بدون پرداخت خسارت كنار رفت. 
در هفته هاي گذش��ته نيز دو كشتي غول پيكر 
اقيانوس پيم��اي ايران��ي- هرك��دام ب��ه ارزش 
۲۴۰ميليون دالر- فروخته شد. نكته قابل توجه 
اين اس��ت كه 8۰درصد از تجهيزات و سازه هاي 
مورد نياز اين نفتكش ها از توليدات داخل تأمين 
شده و چند س��فارش ديگر هم در ليست انتظار 
است. اين اقدام بسيار مهم نيز بدون برجام و بدون 

FATF انجام شد. 
۴: دول��ت س��يزدهم ك��ه مي��راث دار ت��ورم 
دالر  اقتص��ادي  تبع��ات  و  6۰درص��دي 
۴هزارو۲۰۰توماني و نقدينگي سرس��ام آور و 
همچنين ميراث دار كمترين رش��د اقتصادي 
بود، در ۱۰ماه اخير اقدامات قابل توجهي انجام 
داده است؛ اقداماتي كه بدون گره زدن معيشت 
مردم به برجام و FATF انجام شده و رويكرد 
خنثي سازي تحريم ها نيز به صورت جدي در آن 

لحاظ شده است. 
5: اين رويكرد اما گويا عالوه بر دش��منان ملت 
ايران، افراطيون اصالح طل��ب را نيز نگران كرده 
است چراكه اگر دولت با همين دست فرمان ادامه 
دهد، رسوايي ادعاهاي اين جماعت مبني بر گره 
زدن همه امور به برجام و FATF بيش از پيش 
آشكار مي شود؛ مسئله اي كه در واكسيناسيون 

كرونا گوشه اي از آن عيان شد. 
    سانسور كارنامه 

دولت برآمده از اصالحات
6: افراطيون اصالح طل��ب در مواجهه با كارنامه 
دولت رئيس��ي، تعمداً دو مسئله بس��يار مهم را 
سانس��ور مي كنند؛ يكي ميراث دولت روحاني و 
ديگري وضعيت فعلي جهان در حوزه اقتصادي و 
كاالهاي اساسي پس از جنگ اوكراين است. اين 
طيف به گونه اي فضاسازي مي كند كه گويا از يك 
طرف دولت روحاني، كشور را در بهترين شرايط 
ممكن به دولت سيزدهم تحويل داده و از طرف 

ديگر تمام كشورهاي جهان در بهترين وضعيت 
اقتصادي و معيش��تي هس��تند و فقط ايران در 

وضعيت سخت قرار گرفته است. 
يكي از فعاالن رس��انه اي در روزهاي گذشته در 
مطلبي نوش��ته بود: »به اين خبرها توجه كنيد: 
»روزنامه بيلد آلمان: به دليل افزايش تورم مردم 
مجبور به كاهش وعده هاي غذايي خود شده اند. 
از هر شش آلماني يك نفر براي صرفه جويي در 
هزينه ها يك وعده غذايي خود را حذف مي كند«، 
»روزنامه لوفيگارو: تورم فرانسه ركورد 37ساله را 
شكست. قيمت مسكن، پذيرايي، بيمه، خدمات 
حمايت اجتماع��ي، اج��اره، آب، جم��ع آوري 
زباله هاي خانگي يا حتي قيمت هاي نگهداري و 
تعمير خودروهاي شخصي و محصوالت توليدي 

همگي در حال افزايش هستند.«
وي در ادامه نوشته بود: »با افزايش بي وقفه تورم 
در كشورهاي غربي، از انگليس خبر مي رسد كه به 
 دليل وخامت اوضاع، پارلمان اين كشور از دولت 
بوريس جانسون خواسته است وزارت فقر غذايي 
تش��كيل بدهد«، »جو بايدن: تورم در امريكا به 
دليل حمايت از اوكراين است، مردم بايد تحمل 
كنند«، »قيم��ت بنزين در امري��كا در باالترين 
قيمت تاريخي خود ايس��تاد«، »امريكا با قريب 
۱۲۰فوتي در روز، تايوان با حدود ۱۰9فوتي در 
روز، فرانسه با بيش از 9۰فوتي در روز، روسيه با 
56 فوتي، برزيل با 53 فوتي، ايتاليا با ۴۱فوتي، 
آلمان با 3۰فوتي و... در جمع ۱۰كشور نخست 

جهان در فوتي هاي كوويد۱9 هستند.«
   نگران بي اعتبار شدن 

پروژه شرطي سازي اقتصاد هستند
7: بيانيه اخير حزب اتحاد ملت گوياي دو واقعيت 
اس��ت؛ اول اينكه ش��باهت اين بيانيه با توصيه 
افسر موساد جديدترين سندي است كه نشان 
مي دهد متأسفانه بخشي از جريان اصالح طلب 
و به عبارتي افراطيون اصالح طلب همراس��تا با 
دشمنان ملت ايران عمل مي كنند. اين سند را 
بگذاريد كنار اظهارنظر سران رژيم صهيونيستي 
در س��ال۱388 ك��ه افراطي��ون اصالح طلب را 
»سرمايه هاي اسرائيل در ايران« و »نمايندگان 
اسرائيل در ايران« ناميده بودند. دوم اينكه اين 
بيانيه حاكي از آن است كه افراطيون اصالح طلب 
از بي اعتبار شدن پروژه »شرطي سازي اقتصاد« 

نگران هستند. 
»س��عيد حجاريان« از افراطي��ون اصالح طلب 
و از بازداشت ش��دگان فتن��ه۱388 پيش از اين 
گفته بود: »در الگوي مذاكره با خارج، ابتدا بايد 
پذيرفت بر نفس مذاكره ايرادي مترتب نيست، 
چه ب��ا جمهوريخواه��ان و چه ب��ا دموكرات ها، 
چه بي واس��طه و چ��ه باواس��طه... از تقاطع دو 
متغير »خارج« و »مذاكره«... مقرر اس��ت ميان 
دولت هاي خارجي و نظام مذاكراتي صورت بگيرد 
كه اوالً در رفتار نظام تغييراتي ايجاد شود و ثانياً 
بر سر مس��ائلي از جمله فعاليت هاي منطقه اي، 

موشكي و اتمي توافقاتي حاصل شود.«
واقعيت اين است كه براي افراطيون اصالح طلب، 
لغو تحريم ها و گشايش اقتصادي اصاًل محلي از 
اعراب ندارد كه اگر داش��ت وقت��ي وزير خارجه 
دولت روحاني به رغ��م وعده و وعيدهاي فراوان 
دولت درباره فتح الفتوح و لغ��و يكباره تحريم ها 
گفت »هدف از برجام اص��اًل اقتصادي نبود«، از 

اين اظهارنظر دفاع نمي كردند.

چند خط براي گمنامان نامدار
روزنامه رس��الت در يادداشت ديروز 
خود، به بهان��ه تغيي��رات جديد در 
سازمان اطالعات سپاه نوشته است: 
جابه جايي رئيس سازمان اطالعات سپاه پاس��داران انقالب اسالمي، 
بهانه اي شد براي عقده گشايي يا پايكوبي برخي افراد كه البته ناشي از 

اشتباهات محاسباتي آنان است. 
۱. همه پاسداران ايران و انقالب اسالمي، از آن سرباز مرزباني تا آن سرباز 
گمنام سازمان اطالعات س��پاه، براي يك آرمان مي كوشند و آن حفظ و 
تقويت نظام اسالمي است. در اين مس��ير، به  رغم بقيه مناصب كه شايد 
نام ها و عنوان ها براي افراد، موضوعيت داشته و جذاب باشد اما براي سرباز، 
نام و عنوان، به  هيچ  عنوان موضوعيت ندارد و آنچه اصل اس��ت، دفاع از 
حريم اسالم و ايران است، به  تعبيري آن صفت گمنام كه در اوج نامداري و 

عزت است، بابت فداكاري آن سرباز و گذشتن از اسم و عنوان است. 
۲. تغييرات مديريتي، خصوصاً در نبردهاي پيچيده اطالعاتي و امنيتي، 
آن هم چند سال بيش از يك دهه فعاليت مستمر، امري متداول و الزم 
است. روح تازه و برنامه هاي نوآورانه در اين جنِگ تركيبي كه الينقطع 
بر كشور ما تحميل مي شود، ضروري است. عرف و ادب حكم مي كند از 
زحمات حجت االسالم والمسلمين حسين طائب كه انصافاً به سازمان 
اطالعات سپاه، موقعيتي ممتاز بخشيد و قواره اي متفاوت براي اين نهاد 
امنيتي س��اخت، تقدير كنيم و براي سردار محمد كاظمي كه صاحب 
خصال نيكو و سوابق درخشان در حوزه حفاظت اطالعات است، آرزوي 

توفيقات روزافزون داشته باشيم. 
3. اين انقالب، صاحب دارد، تا وقتي صاحبش را حضرت ولي عصر)عج( 
بدانيم و در آن مسير حركت كنيم كه به لطف نايب او اينگونه است، نه 
از سرزنش ها خوفي هست، نه از دشمني ها، نه از آمدوشد افراد مختلف. 
ايران اسالمي روزبه روز قوي تر و دشمنانش روز به روز ضعيف تر و زبون تر 
خواهند شد. اقدامات دشمن، به  مثابه ذبحي است كه با دست وپا زدن 

بيشتر، زودتر مرگ خود را مي بيند. 
........................................................................................................................

آينده روشن با مديريت انقالبي
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود با ذكر 
نمونه هايي از دستاوردهاي هشت ماهه دولت 
مردمي با بيان اينكه تاكنون در هيچ نقطه اي از 
كشور خاموشي برنامه ريزي شده اي نداش��ته ايم، نوشته است: اين خبر 
وقتي جذاب تر مي شود كه بدانيم سال گذشته در همين تيرماه با وجود 
مصرف كمتر و دماي هواي پايين تر، خاموشي هاي گسترده اي در بسياري 
از نقاط كشور از جمله تهران داش��تيم كه بعضاً اين خاموشي ها روزانه تا 
هشت ساعت هم به طول مي انجاميد و مردم را به شدت كالفه مي كرد. 
همزمان قلم به مزد هاي جريان شيفته غرب نيز ضمن نااميد سازي افكار 
عمومي از بهبود وضعيت برق فقط يك راه را به جامعه نش��ان مي دادند؛ 
»تسليم محض امريكا شويد تا مشكالت تان حل شود!« اما با تغيير ريل 
مديريت كشور كه كليد آغازش را ملت انقالبي در انتخابات حماسه ساز 
۲8خرداد ۱۴۰۰ فش��رد، روند مديريت صنعت برق دچار تحول ش��د. 
نويسنده كيهان در ادامه از مهار كرونا و صفر شدن قربانيان اين بيماري، 
مردمي  سازي يارانه ها يا همان حذف ارز ترجيحي و بازگشت آرامش به 
بازار ارز بدون ارزپاشي از ذخاير بانك مركزي از بركات مديريت انقالبي 
در دوره اخير ياد و اضافه كرده اس��ت: نمونه هاي فوق فقط چند مورد از 
نتايج مديريت صحيح دولت انقالبي است كه طي چندماه اخير بروز كرده 
است و مي توان به اين نمونه ها موارد زير را هم اضافه كرد: اداره كشور طي 
هشت ماه بدون يك ريال استقراض با وجود خزانه منفي ، افزايش فروش 
نفت و وصول بخش اعظمي از درآمدهايش بدون برجام و FATF، رشد 
اقتصادي ۴درصدي سال۱۴۰۰با وجود رشد نزديك به صفردرصدي در 
هشت سال دولت قبل، راه اندازي كريدور شمال- جنوب از روسيه تا هند 
و شرق به غرب از چين تا اروپا به مركزيت ايران ، انعقاد ده ها سند همكاري 
با همس��ايگان و... اين فهرس��ت قطعاً با عنايت الهي و همراهي مردم و 

مسئوالن روزبه روز افزايش خواهد يافت. 
........................................................................................................................

كار براي دشمن
مهدي فضائلي در سرمقاله ديروز صبح نو با طرح 
اي��ن نكت��ه ك��ه »خوش بين��ي« ويژگ��ي افراد 
مثبت انديش است اما با »اميدواري« فرق مي كند، 
نوشته است: انس��ان خوش بين، از بين گزينه هاي محتمل پيش رو، به 
گزينه مثبت اقبال نش��ان مي دهد و وقوع آن را قوي تر ارزيابي مي كند، 
ليكن انس��ان اميدوار همزمان داراي سه ويژگي مهم است؛ فرد صاحب 
اميد اوالً داراي هدف يا اهداف مشخص است، يعني بدون هدف داشتن 
اميدواري معني ندارد. ثانياً انسان اميدوار، داراي قدرت اراده است و انگيزه 
الزم را براي حركت به  سمت هدف دارد و سومين ويژگي افراد اميدوار، 
برخورداري از قدرت يافتن مس��ير براي نيل به هدف اس��ت. كسي كه 
اميدوار است، معتقد است كه اگر مانعي هم بر سر راه رسيدن به هدفش 

ايجاد شود، مي تواند مسير تازه اي براي رسيدن به آن هدف پيدا كند. 
آثار و پيامدهاي اميد براي جامعه نيز به هم��ان اندازه آثار مثبت اميد 
براي فرد و بلكه بيشتر است، لذا جامعه اميدوار نيز گرفتار افسردگي و 
ديگر بيماري هاي روحي و رواني نمي شود و در برابر مشكالت، هرچند 
هم كه سخت باشند، تسليم و زمينگير نمي شود. شايد االن از اين طريق 
بهتر بتوانيم دوستان و دشمنان خود را بشناسيم! دشمن ما قطعاً در پي 
نااميد كردن ماست تا ما را بيمار و زمينگير كند و دوست ما كسي است 
كه مانع افسردگي، اضطراب و تسليم شدن ما در برابر مشكالت باشد. 
با عنايت به آنچه گذشت، اهميت و درستي اين فراز سخن رهبر حكيم 
انقالب اسالمي در ديدار اخير با دست اندركاران كنگره شهداي جامعه 
عشاير كشور را بهتر درك مي كنيم كه »هر كسي كه مردم را از آينده 

نااميد كند، براي دشمن دارد كار مي كند، چه بداند، چه نداند.«
........................................................................................................................

ايران و »بريكس« در مسير جديد
روزنامه خراسان در شماره ديروز خود به 
اجالس اقتصادي بريكس و س��خنراني 
رئيس جمهور در اين اجالس پرداخته و 
نوشته اس��ت: »بريكس« نام گروهي متش��كل از چهار كشور نوظهور 
اقتصادي در جهان، يعني چين، روسيه، برزيل و هند است كه ۱6سال 
پيش استارت آن زده شد؛ گروهي كه با داشتن نزديك به نيمي از مردم 
جهان، حدود 3۰درصد مس��احت كره خاكي و برخ��ورداري از ۲5 تا 
۲8درصد از توان مالي جهاني نش��ان  داد از ظرفي��ت بااليي برخوردار 
است. مهم ترين فلسفه شكل گيري»بريكس« به چالش كشيدن نظام 
توسعه اقتصادي و جهاني كه غرب آن را پرچمداري مي كرد، بود و به 
نوعي در تك صدايي توس��عه غربي، بلندگوي چندجانبه گرايي، برهم 
زننده تعادل ايجادشده از سوي غرب در نظم جهاني و رهبر تغيير الگوي 

توسعه اقتصادي و جهاني سازي به حساب مي آمد. 
به نظر مي رس��د بريكس اكنون در يك موقعيت خاص و نقطه عطف قرار 
گرفته است. جنگ روسيه- اوكراين، اين رويداد مهم بين المللي مي تواند 
سرآغازي بر نظام بندي هاي جديد جهاني در پساكرونا باشد. نقطه عطفي كه 
باعث شده اين كشورها موضع خود را در برابر بلوك غرب و چند جانبه گرايي 
بار ديگر بازخواني كرده، تعريف جديدي براي سازمان هاي نظير »بريكس« 
و »س��ازمان ش��انگهاي «ارائه دهند. موقعيت ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك 
كشورمان در كنار منابع عظيم نفت و گاز زمينه مناسبي است تا همكاري 
ايران با اين كشورها بيش از پيش گس��ترش يابد و از سوي ديگر ظرفيت 
مناسب اين كشورها نيز چه از نظر فناوري، چه از نظر سرمايه مي تواند بخش 

قابل توجهي از نيازهاي ايران را برآورده كند.

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس:

 ديپلماسي همسايگي
 تحريم هاي امريكا را ابطال كرد

رئيس كميس�يون امنيت ملي مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه جمهوري 
اسالمي با ارتقاي روابط اقتصادي خود 
با شرق و همسايگان، تحريم هاي امريكا 
را خنث�ي ك�رد و در راس�تاي رون�ق 
اقتصادي قدم هاي مه�م و محكمی را 
برداش�ت، گف�ت: حض�ور رؤس�اي 
كش�ورهاي همس�ايه و آس�ياي ميانه در ايران به معن�اي ابطال 

تحريم هاي شكننده امريكاست. 
وحيد جالل زاده در گفت وگو با ايرنا با اش��اره به س��فر رؤساي جمهور 
كشورهاي همسايه به ايران گفت: سياس��ت ممتاز دولت سيزدهم در 
سياست خارجي»سياست همسايگي متوازن« بود كه مورد استقبال 
مجلس شوراي اسالمي هم قرار گرفته است. وي افزود: از ابتداي دولت 
سيزدهم سفرهاي آيت اهلل رئيسي به كش��ورهاي همسايه و سفرهاي 
متقابل مقامات كشور هاي همسايه و آسياي ميانه به جمهوري اسالمي 
رونق گرفته اس��ت كه قطعاً برآيند و نتيجه اين سفرها و رفت و آمدها، 
ارتقاي همه جانبه روابط ايران با همس��ايگان در حوزه هاي اقتصادي، 

فرهنگي و امنيتي خواهد بود. 
رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه از جمله انتقاداتي كه 
ما به سياست خارجي دولت قبل داش��تيم، فراموش كردن همسايگان، 
دوستان و كاهش و نفوذ راهبردي ايران در دنيا بود، اظهار داشت: اين نقص 
در دولت جديد رفع شد و امروز شاهد رفت وآمد هاي كشورهاي همسايه به 
ايران هستيم. اين رفت وآمدها نبايد فقط در سطح سران باقي بماند بلكه 

بايد همه سطوح اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور را دربربگيرد. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: از 
روزهاي اول كه امريكا تحريم هاي شكننده را عليه ايران برنامه ريزي 
كرد، جمهوري اس��المي اعالم كرد كش��وري كه ۱6همس��ايه دارد، 
تحريم پذير نيست، لذا جمهوري اس��المي با ارتقاي روابط اقتصادي 
خود با شرق و همسايگان تحريم هاي امريكا را خنثي كرد و در راستاي 
رونق اقتص��ادي قدم هاي مهم و محكم را برداش��ت. حضور رؤس��اي 
كشورهاي همسايه و آسياي ميانه در ايران به معناي ابطال تحريم هاي 

شكننده امريكاست. 
........................................................................................................................

نماينده مردم تهران:

 جابه جايي حجت االسالم طائب 
يك روال عادي بود 

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره 
به اينكه حجت االسالم طائب در دوران 
خدمت خود فعاليت هاي شايس�ته اي 
انجام داد، گفت: دشمنان هميشه عليه 
نظام ما شايعاتي را مطرح مي كنند كه به 

جايي نمي رسد. 
اس��ماعيل كوثري در گفت وگ��و با مهر 
با اش��اره به تغييراتي كه در س��ازمان اطالعات س��پاه اتف��اق افتاد، 
اظهار داش��ت: اين جابه جايي در چارچوب اختيارات فرمانده س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المي اس��ت و گاهي اوقات فرمانده كل سپاه بنا 
به مصلحت هايي، ضرورت را بر اين مي بيند كه تغييراتي را در س��طح 

معاونان خود ايجاد كند. 
وي با اش��اره به خدم��ات و فعاليت هاي حجت االس��الم طائب افزود: 
حجت االس��الم طائب در دوران خدمت خود فعاليت هاي شايسته اي 
انج��ام داد. وي چه در زماني كه فرمانده بس��يج بود و چ��ه در جايگاه 
رياست س��ازمان اطالعات س��پاه، خدمات خوب و منحصربه فردي از 

خود به جا گذاشت. 
كوثري در واكنش به حاشيه سازي عده اي در داخل و خارج از كشور بعد 
از اين جابه جايي گفت: اين حاشيه س��ازي ها از طرف دشمنان به ويژه 
امريكايي ها و صهيونيست ها مطرح مي شود. دشمنان هميشه عليه نظام 
جمهوري اسالمي ايران شايعاتي را مطرح مي كنند چراكه مي خواهند 
بين ما اختالف بيندازند و از هر موضوعي به نفع خودشان سوءاستفاده 

كنند اما قطعاً اين اقدامات آنان به نتيجه نمي رسد. 
نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي با تأكي��د بر اينكه 
حجت االسالم طائب در كارش خبره و مقتدر است و تاكنون اين موضوع 
را به خوبي نشان داده است، تأكيد كرد: اين جابه جايي كه در اطالعات 
سپاه اتفاق افتاد، از اختيارات فرمانده كل سپاه و كاماًل طبيعي است و 

اتفاق عجيب و غيرمنتظره اي نيفتاده است. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي:

برگ هاي برنده  خوبي در مذاكرات داريم
در مذاكرات برگه هاي برنده بسيار خوبي 
داش�تيم و هنوز هم داري�م، همچنين 
روز به روز دست ما پرتر از قبل مي شود. 
محم��ود عباس زاده مش��كيني، عض��و 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با 
مهر، در رابطه با طوالني شدن مذاكرات 
وين گفت: ما بايد در مذاكره برنامه داش��ته باشيم، بي برنامه نمي شود 
مذاكره كرد. مذاكره در جهان فعلي و عرصه بين المللي به معني جنگ 
اراده هاست. بايد بتوانيم در مذاكره اراده خود را به طرف مقابل تحميل 
كنيم و اين موضوع به دو ويژگي يا پيش نياز احتياج دارد. ويژگي اول آن 

است كه بايد دست پري داشته باشيم. 
وي افزود: اگر مذاكره را عرصه اي براي جن��گ اراده ها و تحقق يافتن 
اهداف مي دانيم، بايد كسي را كه براي اين كار مي فرستيم، در كار خود 
جدي و مرد اين جنگ باشد. مرد جنگ ممكن است گاهي يك قدم عقب 
بيايد و بعد دو قدم به پيش برود. در مذاكرات گاهي الزم است انعطاف 
نشان دهيم و بعضي مواقع بايد سرسخت باشيم. گاهي بايد بخنديم و 
در شرايطي الزم است فرياد بزنيم. مذاكره فن و فنون و مهارت خاص 

خود را نياز دارد، آشنايي و اعتقاد به مباني مي طلبد. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس تأكيد كرد: 
دومين الزمه تحقق اراده در مذاك��رات بين المللي كه حتي از موضوع 
اول مهم تر است، اين است كه بدانيم چه برگه هايي براي بازي در دست 
داريم. در اين جنگ بايد بدانيم به آن برگه هايي كه در دس��ت داريم، 
چقدر اعتماد داريم. خوش��بختانه در مذاكرات برگه هاي برنده بسيار 
خوبي داش��تيم و هنوز هم داريم، همچنين روزبه روز دست ما پرتر از 
قبل مي شود. عباس زاده مشكيني عنوان كرد: پيش بيني مي كرديم كه 
غربي ها از مذاكرات استقبال كنند، آنچنان كه اولين بار آنها پيشنهاد 
مذاكره كردن را مطرح كردند. آنها خواستند و ما نيز جواب مثبت داديم. 
اواسط دي ماه سال گذشته تقريباً به نتايج خوبي در مذاكرات نزديك 
بوديم اما به علت عدم جديت و حس��ن نيت نداش��تن طرف مقابل كار 

مذاكرات كمي فرسايشي شد. 
وي افزود: به هر شكل، ما به دنبال نتيجه خوب هستيم، چه با توافق و 
چه بي توافق هم براي مان فرقي نمي كند، ولي اعتقاد داريم آنها به توافق 
بيش از ما نياز دارند و اگر برخي بازي ها را در اين زمينه ايجاد مي كنند، 

براي آن است كه امتياز بيشتري از ما بگيرند.

|  1443 ذی القع��ده   26  |  1401 تي��ر   5 يک ش��نبه  6| روزنامه جوان |  شماره 6515

  گزارش  یک

امريكا و غ�رب وقتي صحب�ت از حقوق بش�ر مي كنند، اين 
حقوق بش�ر براي س�اير كشورهاس�ت نه براي خودش�ان! 
به گزارش ايس��نا، كاظم غريب آبادي، معاون امور بين الملل قوه 
قضائيه و دبير س��تاد حقوق بش��ر جمهوري اس��المي ايران، به 
مناسبت س��ومين روز از هفته قوه قضائيه كه به نام حقوق بشر و 
تروريسم نامگذاري شده، با اش��اره به دوگانگي حقوق بشر غربي 
گفت: امريكا و غرب وقتي صحبت از حقوق بش��ر مي كنند، اين 
حقوق بشر براي ساير كشورهاست نه براي خودشان! استانداردها 
و ارزش هاي حقوق بشري توسط اين كشورها درباره اقليت هاي 
نژادي، مسلمانان و بوميان به هيچ عنوان در اين كشورها رعايت 

نمي شود. 
 وي افزود: كشورهاي غربي از حقوق بشر به عنوان ابزار يا كاالي 
سياسي براي اعمال فش��ار بر كش��ورهاي در حال توسعه براي 
رسيدن به اهداف سياست خارجي خود استفاده مي كنند و اين 

بزرگ ترين آفت حقوق بشر است كه سياست زده شده است. 
 دبير ستاد حقوق بشر در ادامه درباره آخرين وضعيت حميد نوري 
در زندان هاي سوئد بيان كرد: آقاي نوري بي هيچ كيفرخواستي و 
طبق ادعاهاي واهي در فرودگاه سوئد بازداشت شد و حدود شش 
ماه گذشت تا دادستان سوئد براي ايشان كيفرخواستي ساختگي 
صادر كرد، او حدود ۱/5سال هيچ ارتباطي با خانواده اش نداشت 
و در بدترين شرايط، مدت ها در سلول انفرادي نگهداري شد و از 

دسترسي به پزشك محرومش كردند. 
وي تأكيد كرد: ما پرونده آقاي نوري را پرونده اي سياسي مي بينيم 
نه يك پرونده حقوقي و قضايي. اين پرونده سير دادرسي عادالنه را 
هم طي نكرده است، ايشان امروز)ديروز( تماسي با خانواده داشت 
و گفت هنوز در سلول انفرادي است. در اثر شكنجه در زندان هم 
به شنوايي و هم به بينايي وي آسيب وارد شده، اين در حالي است 
كه ما از سوئد س��ه زنداني در ايران داريم اما مثل آنها غيرانساني 

رفتار نمي كنيم، چون در نظام قضايي ما كه مبتني بر نظام اسالمي 
است، چنين رفتارهايي مورد قبول نيست. ما فشار به اتباع كشورها 
وارد نمي كنيم، بلكه دولت آن كشور بايد پاسخگوي ما باشد. افكار 

عمومي بايد بدانند كه غربي ها اعتقادي به حقوق بشر ندارند. 
غريب آبادي يك نمونه ديگر ظلم امريكا و غ��رب به اتباع ايراني 
را بازداش��ت اسداهلل اس��دي، ديپلمات ايراني برش��مرد و گفت: 
۱۱۰روزي كه ايشان در آلمان بازداشت بود، بخش قابل توجهي 
از آن را در بانكر  نگهداري مي شد و از تمامي امكانات محروم بود 
و مورد بازرس��ي هاي تحقيرآميز قرار مي گرف��ت و حتي قرآن و 
جانمازی كه س��فارت براي ايشان فرس��تاده بود، در اختيارش 
قرار نمي دادند. در حالي كه آلمان با وجود نقض حقوق بش��ر در 

موضوعات حقوق بشري عليه ايران هميشه مدعي است!
دبير س��تاد حقوق بش��ر در ادامه درباره موضع اي��ران در قبال 
پناه دادن تروريست ها در كشورهاي غربي گفت: سوئد االن ميزبان 
گروهك تروريستي منافقين و گروهك هايي مثل حركه النضال 
است، پرونده آقاي نوري به وس��يله گروهك منافقين وارد نظام 
قضايي سوئد شد كه به نظر من اين يك كار تيمي بين دو كشور 

اروپايي و منافقين بوده اس��ت. حبيب االسيود يا چعب به عنوان 
سركرده اين گروهك كه ششمين دادگاهش برگزار شد، اينها در 
سوئد مستقرند و تمام امكانات را سوئد در اختيار آنها قرار مي دهد. 
مس��تندات قوي داريم كه حمايت اينها سيستماتيك است، اين 
در حالي اس��ت كه دولت س��وئد ميزبان گروهك هايي است كه 
دست شان به خون ۱7هزار ايراني بي گناه آلوده است و حاال منادي 

حقوق بشر شده اند!
غريب آبادي يك اقدام ديگ��ر را طرح دعوی علي��ه منافقين در 
برخي دادگاه ه��ا و محاكم داخل��ي و خارجي برش��مرد و گفت: 
متأسفانه نظام قضايي كشورهاي غربي با پروندهاي اينچنيني نيز 
برخوردي سياسي دارند و به مستندات قربانيان تروريسم كه نزد 
محاكم اروپايي مطرح شد، به صورت عادالنه رسيدگي نكردند، 
ولي ما دست بردار نيستيم و از ظرفيت سازمان هاي بين المللي و 
روابط دوجانبه با كشورها براي افشاي ماهيت گروهك تروريستي 

منافقين و محاكمه آنها استفاده مي كنيم. 
وي اذعان كرد: در محاكم داخلي نيز اين پيگيري ها براي افشاي 
ماهيت تروريس��تي منافقي��ن و محاكمه آنه��ا همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
وي در خصوص چرايي برداشت هاي دوگانه از موضوعاتي همچون 
حقوق بشر و تروريسم گفت: عرصه حقوق بشر يك عرصه سياسي 
و پيچيده اي شده است، اندازه گيري موضوعات حقوق بشري نيز 
ملموس نيست. ساختار شوراي حقوق بشر نيز به گونه اي طراحي 
شده كه شاهديم غرب و امريكا به راحتي هر قطعنامه اي را عليه 
يك كش��ور ديگر مي توانند صادر مي كنند، مثاًل براي جمهوري 
اس��المي ايران كه انقالب آن يك انقالب حقوق بش��ري اس��ت، 
قطعنامه صادر مي شود، اما خود اين كش��ورها كه ناقضان عمده 
حقوق بشرند، مصون از هرگونه انتقادي هستند، البته نمي خواهيم 

توپ را در زمين ديگر كشورها بيندازيم.

دبير ستاد حقوق بشر:

حقوق بشر امريكا و غرب براي ديگران است نه خودشان!

گزارش2


