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قدرت نوظهوری که می تواند معادالت جهانی را تغییر دهد

ائتالف ایران و »بریکس« علیه یکجانبه گرایی امریکا

اي�ده تش�كیل گ�روه »بريك�س« ب�ه عنوان 
بزرگ تري�ن ائتالف اقتص�ادي قرن ب�ه توافق 
مقدماتي چهار کش�ور برزيل، روس�یه، هند و 
چی�ن ب�ا ن�ام بري�ک« )BRIC( در حاش�یه 
ش�صت ويكمین اج�الس س�ازمان مل�ل در 
س�ال2001 برمي گردد که با پیوس�تن آفريقاي 
جنوب�ي در س�ال 2013 به جمع آنه�ا »بريک« 
به »بريك�س« تغییر نام داد. عن�وان بريكس از 
حروف اول نام انگلیسي)BRICS( کشورهاي 
عضو اين گروه )برزيل، روس�یه، هن�د، چین و 
آفريقاي جنوبي( گرفته شده است. اولین اجالس 
رسمي بريكس در س�ال2009 در روسیه برگزار 
شد. از آن زمان نشست ساالنه اين گروه به شكل 
چرخشي در کش�ورهاي عضو برگزار مي شود. 
مهم تري��ن دس��توركارگروه بريك��س از ابت��داي 
ش��كل گيري تاكن��ون ب��ر »حماي��ت از نظ��م 
چند جانبه گرايي واقعي، افزايش مبادالت تجاري 
بين كشورهاي عضو، تشكيل بانك توسعه و ذخيره 
ارزي، تأس��يس بانك توس��عه جن��وب- جنوب، 
تمركززدايي از دالر در تجارت بين المللي، كاهش 
وابستگي اقتصادي به اروپا و امريكا، ايفاي نقش در 
بحران هاي اقتصادي براي نجات كشورهاي در حال 
ورشكستگي و مديريت بحران هاي امنيت و سياسي 
حمايت عدالت، انصاف و وحدت در روابط بين الملل، 
حفظ ثبات جهانی، امنيت مشترك و رشد نوآورانه، 
برقراري منطقه عاري از سالح هاي كشتار جمعي، به 
ويژه در منطقه خاورميانه و حل وفصل مسالمت آميز 
»مناقشه فلسطين« در قالب تشكيل دولت آشتي 

ملي« استوار بوده است. 
     ائتالفي همگرا و علیه يكجانبه گرايي 

 امني��ت ملي و مناف��ع اقتص��ادي دو عنصر اصلي 
سياس��ت خارجي كشورهاس��ت. بر همين اساس 
كش��ورها در عرصه منطق��ه اي و بين المللي اقدام 
به يارگي��ري و ايجاد اتح��اد و ائت��الف  مي كنند. 
اين ائتالف ها ي��ا در تضاد با قدرت ديگري ش��كل 
مي گيرد يا براي افزايش توان و كارايي كشورهاي 
ائتالف كننده انجام مي شود. ائتالف گروه بريكس 
بر مبنايي، هر دو رويك��رد را در برمي گيرد. منطقه 
جنوب آس��يا، غرب آسيا، آس��ياي ميانه و قفقاز و 
روسيه از جمله مناطقي هستند كه شاهد منازعات 

و قطب بند ي های منطقه اي و بين المللي بوده است. 
مهم ترين منازع��ه اي كه بيش از ه��ر مؤلفه ديگر 
موجب تداوم بحران و تنش ها در جنوب شده است، 
راهبردهاي امريكا و اروپا در حوزه سياست خارجي، 
دفاعي و امنيتي بوده است، به همين جهت سياست 
خارجي همگرايي كش��ورهاي اعض��اي بريكس و 
همچنين ش��انگهاي، موجب ش��ده است طراحي 
س��ازمان ها و نهادهاي منقطع از امري��كا و اروپا در 
دستور كار قدرت هاي بزرگ غيرغربي قرار بگيرد. 

   »بريكس« قدرت نوظهور منطقه اي
 بازيگران نوظهور منافع ملي خود را در مش��اركت 
اقتصادي، بازسازي روابط راهبردي تاريخي مستقل 
بر مبناي همكاري منطقه اي جست وجو مي كنند. 
اساساً هدف ائتالف هاي جديد، پاسداري از امنيت و 
منافع استراتژيك اعضاي ائتالف در منطقه و جهان 
است. بريكس به عنوان يك قدرت نوظهور منطقه اي، 
به دليل تجربه دموكراسي و نقش اقتصادي آن در 
جنوب آس��يا از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار 
اس��ت، از اين رو بدون ش��ك در تعيين سياس��ت 
خارجي اعضاي بريكس تحوالت جهاني، منطقه اي 
از تحوالت داخلي تعيين كننده تر خواهد بود. عوامل 
ساختاري متأثر از شرايط منطقه اي و بين المللي در 
تعيين سياست ها و رويكر د كشورهای عضو بريكس 

نقشی تعيين كننده دارد. 
روابط راهبردي اعضاي پيمان بريكس با ايران، تابعي 
از تغييرات جهان در حال گذار اس��ت. شرايط محور 
ايران، چين و روسيه به  عنوان قدرت هاي مستقل و 
مؤثر در عرصه روابط بين الملل، در ترسيم معادالت 
سياس��ي و امنيتي آينده تعيين كنن��ده خواهد بود. 
مشاركت جويي اين بازيگران قدرتمند در شكل دادن 
به ائتالف هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي، فرصتي 
استثنايي در تاريخ سياسي روابط بين الملل در گروه 
جغرافيايي آس��يا و جنوب- جنوب است كه در كنار 
ديگر متحدان مي تواند بلوك بندي قدرتمندي در نبرد 
س��خت افزاري و نرم افزاری با راهبرد يكجانبه گرايي 
امريكا به  عنوان دشمن مشترك در حال افول باشد. 
اين اقدام همچنين متحدان راهب��ردي امريكا را در 

عرصه بين الملل به حاشيه خواهد برد. 
   ايران، عضو مؤثر و قدرتمند »بريكس«

ايران به عنوان يك بازيگر مؤثر مس��تقل همواره از 

رويكرد نگاه به ش��رق و راهب��رد چندجانبه گرايي 
در جهان حمايت كرده اس��ت، از اي��ن رو تهران با 
ظرفيت ه��اي ژئوپلتيك��ي، ژئواكونوميك و حتي 
ژئوكالچر)جغرافياي فرهنگي( عظيمي كه در اختيار 
دارد، مي توان��د به عنوان يك��ي از اضالع قدرتمند 
بزرگ ترين ائتالف اقتصادي، سياسي و امنيتي قرن 
يعني بريكس باش��د. در جهان در حال گذار امروز 
اعضاي دو پيمان بزرگ قرن جديد يعني بريكس و 
شانگهاي، در شرايطي قرار دارند كه تعامل و اتحاد 
آنها براي يكديگر اهميت راهبردي دارد و در مقابل 
ايران مي تواند از نظر اقتصادي- انرژي، منابع اوليه، 
باز مصرف و ترانزيت- متحد راهبردي و همچنين 
متحدي قدرتمن��د و مطمئن در حوزه سياس��ي، 
دفاعي و امنيتي براي اين كشورها باشد. با توجه به 
روند تحولي جهان و ظهور بازيگران جديد به  عنوان 
قدرت برتر در آينده، اي��ران در چارچوب همكاري 
و شراكت راهبردي، مي تواند نقش آفرينی خود را 
در معادالت آينده در س��ايه ائتالف هاي دوجانبه و 
چندجانبه تضمين و از سد سياست هاي تحريم و 
تهديد امريكا و غرب عبور كند، همچنين به متحدان 
جديدي در س��طح منطقه و جهان دس��ت يابد و 
جايگاه خود را در نظام نوين جهاني از موضع قدرت 
تعريف و تعيين كند. حضور ايران به شكل مستقيم 
و غيرمس��تقيم در ائتالف هاي اقتصادي، امنيتی و 
سياسي در گروه جغرافياي جنوب- جنوب و آسيا 
فرصت ها و دس��تاوردهاي بس��ياري در حوزه هاي 
حيثيتي، اقتصادي، دفاعي و امنيتي به دنبال خواهد 
داشت، اهم اين دستاوردها از شانگهاي تا بريكس در 

حال و آينده كاماًل محسوس و مشهود است. 
    دستاوردهای جمهوري اسالمي ايران

 1. افزاي��ش منزلت اي��ران در محي��ط بين الملل
2. ايج��اد بازدارندگ��ي در مقاب��ل جن��گ ارزي و 
اقتصادي دش��من و جلوگيري از تبديل تهديدها 
به بحران 3. توليد اعتماد و ترمي��م وجاهت ايران 
در سطح بين الملل 4. پايه ريزي خط دفاعي مكمل 
از طريق ائتالف هاي فراگير غيرغربي 5. تس��هيل 
امكان راهبرد بومي س��ازي امنيت منطقه و خروج 
امريكا از منطق��ه 6. بازتوليد نق��ش تاريخي ايران 
در مبادالت جهاني 7. كم��ك به ايجاد يك محيط 
بين المللي باثبات و امن تر در چارچوب راهبرد نگاه 

به شرق و سياست چندجانبه گرايي 8. شكل گيري 
جبهه رسانه اي منطقه اي در دفاع از منافع مشترك 
و مقابله با دش��من مش��ترك 9. تس��هيل فرايند 
خنثي سازي راهبردهاي اسالم هراسي، ايران هراسي 
و شيعه هراس��ي در منطق��ه و چين هراس��ي و 
روسيه هراس��ي در داخل 9. تجميع منابع معدني، 
انرژي، تكنولوژي، بازار مصرف، قرابت جغرافيايي 
و تس��هيل ترازيت )آبي وخاك��ي( و... در تقويت، 
توسعه و تحكيم راهبرد نگاه به شرق در مقابل نگاه 
تك س��احتي ناتو 10. قدرت يابي ايران در مواجهه 
با جنگ ارزي و تقويت پول مل��ي با جايگزيني ارز 

غيردالر در مبادالت اقتصادي. 
   پیام ها و پیامدها

مش��اركت جامع راهبردي جمهوري اس��المي 
ايران در چارچوب پيمان هاي قدرتمندي مانند 
بريكس و شانگهاي حاوي چندپيام و پيامدهاي 

معيني است:
1. قطعيت روند چندقطبي شدن نظام بين الملل و 
درك ضرورت چندجانبه از سوي بازيگران بزرگ 
2. ارائه الگوي نوي��ن از اتحاد جهان��ي كه از نظر 
هدفگذاري، رويكرد متعهد و مقيد به اس��تقالل، 
تماميت ارضي متح��دان و موازين بين المللي در 
مقابل مدل رفتاري اس��تعماري غرب 3. تقويت 
و ارتقاي نقش ائتالف ه��ا و اتحادهاي منطقه اي 
و جهان��ي در چارچ��وب ايده نظ��م نوين مبتني 
بر چندجانبه گرايي در بل��وك غيرغربي، پيامي 
مس��تقيم به جبهه نات��وي نظام��ي، اقتصادي و 
فرهنگي است، اين يعني اعالم رسمي فروپاشي 

نظم مبتني بر هژمون امريكا.
همه اعضا به نحوي در ش��رايط جنگ اقتصادي و 
ارزي با امريكا قرار دارند، اين امر، ايران و بيش��تر 
اعضاي بريكس و شانگهاي را به يك اتحاد و ائتالف 
راهبردي هدايت كرد. در واقع پاتك غافلگيرانه به 
راهبرد امريكا براي به زانودرآوردن ايران، روسيه و 
چين در نبرد اقتصادی، دفاعي، امنيتي و ديپلماسي 
است. بازنگري در ساختار و اصول تجارت بين الملل 
از اصول مش��ترك گروه بريكس و شانگهاي است. 
اكنون ايران حلقه اصلي جنوب- جنوب محسوب 
مي شود. اين رويداد براي امريكا يك كابوس تاريخي 
اس��ت. ائتالف هاي اقتصادي بريكس و شانگهاي، 
تالش 75س��اله امريكا براي جلوگيري از ائتالف 
مس��كو و پكن و نيم قرن فش��ار براي بازگرداندن 
ايران به شرايط قبل از انقالب را خنثي خواهد كرد 
چراكه ايران نه  تنها تسليم نشد بلكه از طريق اتخاذ 
راهبرد مقاومت مثبت و حمايت از راهبرد نگاه به 
شرق و همسايه محوري با توافق با مهم ترين رقيبان 
بين المللي امريكا، در آِينده موفق به خنثي سازي 
تحريم ها و شكستن راهبرد تحريم هاي حداكثري 
خواهد ش��د. ائتالف بريكس و ش��انگهاي در بعد 
نظامي و امنيت��ي نيز ائتالف تاريخي، سياس��ي و 
امنيتي غرب، يعني ناتو را دچ��ار »مرگ مغزي« 
خواهد ك��رد، از متحدان منطقه اي امريكا س��لب 
اعتماد خواهد كرد، راهب��رد تحريم نفتي، تحريم 
بانكي و تحريم سرمايه گذاري را در مسير شكست 
تاريخي قرار خواهد داد. در واقع ايران در راستاي 
راهبرد متوازن »خنثي سازي« و »رفع تحريم ها« 
در موقعيت ممتازي قرار گرفته و با تكيه بر راهبرد 
نگاه به شرق و همسايه محوري موفق شده است، 
به موازات مذاكرات »وين« ب��راي رفع تحريم ها، 
خنثي سازي تحريم ها را با مشاركت در ائتالف هاي 
جديد »بريكس و شانگهاي« با موفقيت مديريت 
كند. احياي كريدور جنوب- جنوب و حضور ايران 
در بريكس و شانگهاي به مفهوم قدرت گرفتن ايران 
در حوزه اقتصادي و نويددهنده روزهاي خوبي براي 

ايران قوي است. 
*کارشناس مسائل بین الملل

مذاكره پس از قطعنامه
روزنامه صبح نو در يادداش��تي انتقادي نس��بت به 
رفتارهاي دوگانه آژانس در قبال جمهوري اسالمي 
ايران نوشته اس��ت: نبود توانايي در تصميم گيري و 
بازي با نهادهاي حقوقي براي فشار بر تهران، منجر به كرنش ايران در برابر 
زياده خواهي هاي محور غربي- عبري نشد، اگرچه تهديدها و فضاسازي ها 
مذاكرات را به لبه پرت��گاه برد اما باز هم به امريكايي ها ثابت ش��د كه هيچ 
گزينه اي جز مذاكره در برابر ايران، كارساز نيست. گزينه هاي روي ميز اگرچه 
در اين سال ها فش��ارهاي اقتصادي را بر ملت ايران تحميل كرد و شرايط 
س��ختي را به  وجود آورد اما غربي ها را به اهداف ترسيم شده ش��ان نرساند. 
سفرهاي متعدد روزهاي گذشته به تهران و اعالم ازسرگيري مذاكرات در 
روزهاي آينده و پس از ديدار جوزپ بورل با اميرعبداللهيان، مسير جديدي 
را ترسيم كرده است كه با گام هاي مثبت طرفين مي تواند منجر به توافق و 
خروج از مذاكرات فرسايشي شود. صدور قطعنامه در شوراي حكام عليه ايران 
و اخبار منفي اگرچه در هفته هاي گذشته اقتصاد كشور را به چالش كشيد و 
گراني و تورم بعد از پرواز دالر، مردم را نگران كرد اما فضاي رواني و حباب 
شكل گرفته براي مدت طوالني نمي تواند ادامه داشته باشد و حاال با شوك 
آغاز مذاكرات پس از يك وقفه چندماهه، س��يگنال هاي مثبت ش��رايط را 
متعادل خواهد كرد. امريكايي ها در اين چند سال و پس از خروج از برجام 
نتوانسته اند به اهداف خود دست يابند و بسياري از مقامات حال و گذشته 
كاخ سفيد به شكست سياست فشار حداكثري بر ايران اذعان كرده اند، در 
چنين ش��رايطي اگر از گذش��ته درس بگيرند با درخواست هاي منطقي و 
متناسب با روح مذاكرات و با توجه به منافع ايران، مي توانند به احياي برجام 
و ايجاد مس��ير جديدي در روندهاي بين المللي، از بي اعتمادي موجود در 
مناسبات جهاني كاسته و شرايط گفت وگو در خصوص موضوعات مختلف با 

كشورهاي مختلف را تسهيل كنند. 
........................................................................................................................
رمزگشایي از بازگشت غرب به میز مذاكره

روزنامه خراسان هم يادداشت ديروز خود 
را به س��فر مس��ئول سياس��ت خارجي 
اتحاديه اروپا به اي��ران اختصاص داده و 
نوشته است: مذاكرات چهار ساعته ميان جوزف بورل مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا و اميرعبداللهيان، وزيرخارجه كش��ورمان يك 
خروجي مهم داش��ت و آن از س��رگيري مذاكرات متوقف شده احياي 
برجام در روزهاي آينده بود، آن قدر نزديك كه بورل تأكيد كرد منظور 
از آينده نزديك »فوري« است اما چرا غرب كه كمتر از يك ماه قبل باني 
قطعنامه ضدايراني در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بود، 
به اين نتيجه رس��يده كه مي تواند دوباره با ايران گفت وگوها را از سر 
بگيرد؟ چه اتفاق مهمي افتاده اس��ت كه طرف غرب��ي كه به ويژه طي 
هفته هاي اخير بر به بن بست رسيدن مذاكرات تأكيد داشت و به طور 
تلويحي و گاه به صراحت تهديدهايي را مبني بر به پايان رسيدن مذاكره 

مطرح مي كرد، اكنون به ميز مذاكره بازگشته است؟
همچنين افزايش مب��ادالت خارجي ايران با كش��ورهاي مختل��ف به ويژه 
كشورهاي همسايه، بازگشت برخي پول هاي بلوكه ش��ده به ايران يا امكان 
استفاده و خريد ايران از آن منابع، افزايش فروش نفت ايران به صورت مستقيم 
و با واسطه و ساير راه هاي دور زدن تحريم به ويژه با توجه به نياز بازار انرژي 
به نفت ايران به دليل جنگ اوكراين، در كنار عبور دولت از گردنه حذف ارز 
ترجيحي، باعث شد امريكا و متحدان اروپايي اش احساس كنند ادامه اين روند 
مي تواند ايران را به مرحله غيرقابل كنترلي در حوزه پيشرفت هاي هسته اي 
برساند تا حدي كه ديگر برجام هم نتواند اين موتور روشن شده را مهار كند.  
........................................................................................................................

 تهي كردن مفاهیم انقالب از معنا
بخشي از جنگ تركیبي

عب��داهلل گنج��ي، مديرمس��ئول 
همش��هري در يادداش��تي نوشت: 
معنازدايي يا تهي ك��ردن مفاهيم معرفه انقالب اس��المي و جمهوري 
اس��المي بخش��ي از مبارزه با جمهوري اسالمي اس��ت. مفاهيمي كه 
ارزش هاي انقالب اسالمي را منتقل يا معنا مي كنند بيشتر مورد هجوم 
و معادل سازي براي تهي كردن و به سخره گرفتن است. در اين پروسه 

بين داخل و خارج كشور نيز همسويي كامل وجود دارد. 
نمونه هاي ذيل بخشي از اين معنازدايي است. رهبري ديني يا واليت فقيه 
را »ديكتاتوري فردي« يا »استبداد ديني« معنا مي كنند. مدافعان حرم را 
»مدافعان اسد« يا »براي پول رفته اند«، جهاد تبيين را »جهاد فاكتوري« 
نام نهادند. ساده زيستي برخي مسئوالن را »ظاهرسازي« و تقيدات ديني را 
»رياكاري« معرفي كردند. تربيت ديني فرزندان را »آموزش ايدئولوژيك«، 
دورزدن تحريم را »كاسبان تحريم« و »برادران قاچاقچي«، حضور مسئوالن 
بين مردم را »شوآف«. همسويي قوا يا هم افزايي آنان را »باهم مي خورند«، 
اصل جهاد را »خشونت طلبي و دشمن تراش��ي«، عدالت را »توزيع فقر«، 
انقالبي گري را معادل »افراط گرايي«، سپاه را »حزب پادگاني«. مردم ساالري 
ديني را »نبود دموكراس��ي و انتخابات آزاد«، حضور م��ردم در صحنه ها را 
»حضور حاميان حكومت«، ساماندهي فضاي مجازي را »كنترل مردم«، 
رعايت شئونات اجتماعي اسالم را »مبارزه با آزادي هاي فردي«، جامعه ديني 
را »جامعه مدني«، جمهوري اسالمي را »استبداد ديني«، تكريم رهبري را 
»معصوم سازي و مقدس مآبي«، دشمني امريكا را »امريكاستيزي«، اصرار 
بر سنت هاي ديني را »عقب ماندگي«، حمايت از علم و جنبش نرم افزاري را 
»علم دستوري«، كنترل قيمت ها را »اقتصاد دستوري« و يارانه را »صدقه« 
و ده ها گزاره ديگر را مي توان به اين ليست اضافه كرد. تغيير باورها از همين 
مفاهيم اتفاق مي افتد و بخش��ي از مبارزه با باورها و اعتقادات مردم همين 
مفاهيم است. گويي جمهوري اسالمي هيچ كاري نبايد بكند. تنها يك كار 
بايد بكند، وظيفه اش فقط اقتصادي از جنس رؤيا و مدينه فاضله اس��ت و 
راه حل آن هم تسليم شدن بدون قيد و شرط در مقابل امريكاست. راه مبارزه 
و پاسداري از مفاهيم ارزشي و قدرتمند انقالب اسالمي توليد مفاهيم مجدد 

و نوزايي مفاهيم براي گام دوم انقالب است. 
........................................................................................................................

 ایران و روسیه در خط مقدم 
مقابله با یکجانبه گرایي امریکا

روزنامه جام جم در يادداشت ديروز خود 
ايران و روس��يه را دو كشوري توصيف 
كرده ك��ه در خ��ط مق��دم مقابل��ه با 
يكجانبه گرايي امريكا قرار دارند و نوشته است: اياالت متحده همواره از قدرت 
اقتصادي خود براي به سلطه كشيدن ديگر كشورهاي مستقل استفاده كرده 
و همچنين امريكا با توجه به نفوذي كه در نهادها و مجامع بين المللي دارد، 
تالش مي كند از آنها استفاده ابزاري كند و بيش از گذشته اين مجموعه هاي 
بين الملل��ي را به سياس��ي كاري عليه جمهوري اس��المي اي��ران و ديگر 

كشورهايي كه منتقد يكجانبه گرايي اياالت متحده هستند وا دارد. 
جمهوري اسالمي ايران و روسيه مي توانند با تعامالتي كه با همديگر 
برقرار مي كنند، ضمن اينكه جلوي سلطه جويي هاي امريكا را بگيرند 
از تحريم به  صورت معكوس و عليه اياالت متحده امريكا بهره ببرند. در 
حال حاضر نظام جهاني بيش از آنكه به سمت يكجانبه گرايي حركت 
كند، همراهي با نظام چندجانبه گرايي را دنبال مي كند، چون كشورهاي 
دنيا مي دانند هدف امريكا از همراه كردن ساير كشورها با سياست هاي 
خود، اعمال فشار عليه دولت ها و ملت هايي است كه با سلطه جويي ها 
مخالفند و مي خواهند در عرصه داخلي و بين المللي سياست مستقل 
خود را پي��ش ببرن��د، بنابراين مي ت��وان همكاري ه��اي منطقه اي و 
شكل گيري ائتالف دوگانه يا چندگانه را مهم ترين راهكار براي مقابله با 

اعمال فشار هاي ظالمانه از سوي اياالت متحده امريكا دانست.

قالیباف: دستگاه قضا در دوره جدید 
گره گشا بوده است

رئیس مجلس با بی�ان اينكه تحوالت 
دس�تگاه قضا در دوره جديد گره گشا 
ب�وده اس�ت، گف�ت: مجل�س در راه 
تصويب قوانین مورد نی�از همراه قوه 

قضائیه است. 
به گزارش ف��ارس، محمدباق��ر قاليباف، 
رئيس مجلس شوراي اسالمي در جلسه 
علني دي��روز مجلس در نطق پيش از دس��تور خود ضمن تس��ليت به 
مناسبت سالروز شهادت مظلومانه شهيد بهشتي و ياران ايشان اظهار 
داشت: منافقان كوردل با طراحي اين ترور و همچنين در ششم تير ماه 
همان سال، با ترور مقام معظم رهبري در مسجد ابوذر تهران، درصدد 
اين بودند با به ش��هادت رس��اندن زبده ترين و محبوب ترين نيروهاي 
فكري، توانمندترين افراد اجرايي انقالب و نزديك ترين ياران و شاگردان 
امام راحل)ره(، انقالب اسالمي را به بن بست بكشانند، اما اراده خداوند 
متعال و رهبري حكيمانه امام و هوشمندي مردم، انقالب را با صالبت تر 

از قبل به پيش برد. 
رئيس مجلس با بيان اينكه شهيد بهشتي عمر شريف و بابركت خود را در 
راه ترويج فهم عالمانه از دينداري و انقالبي گري صرف كرد، گفت: شهيد 
بهشتي در اين راه با تأسي به آرمان هاي امام راحل)ره( هم با افراط و هم 
با تفريط مبارزه كرد. شهيد بهشتي از آن جهت كه نماد بارز انقالبي گري 
عقالنيت محور و عدالت محور بود و يك ق��دم از آرمان هاي انقالب كوتاه 
نمي آمد و به احدي اجازه تعدي به حقوق اساسي مردم را نمي داد، همزمان 
مغضوب سه گروه بود؛ گروه اول استكبار خارجي از منطق محكم و اراده 
استوار او در راه استكبارستيزي به ستوه آمده بودند و صداي رساي او را سد 

محكمي در برابر نفوذ و استحاله انقالب اسالمي مي دانستند. 
وي در ادام��ه گفت: گ��روه دوم، منافقان و ضدانق��الب داخلي كه توان 
تشكيالتي ش��هيد بهش��تي و قدرت بي نظير او در بس��يج مردم عليه 
ضدانقالب، آنها را ناتوان و بي اثر كرده بود و گروه سوم هم مقدس مآب هايي 
كه با تظاهر به سوپرانقالبي بودن در برابر باورعميق شهيد بهشتي به مردم 
و اعتقاد قلبي او به ملت و حراست او از حقوق مردم خود را ناتوان مي ديدند 
و نمي توانستند انقالبي گري عاقالنه شهيد بهشتي را تحمل كنند و جوانان 
انقالبي را عليه شهيد بهشتي تحريك مي كردند. قاليباف در ادامه نطق 
خود ضمن تبريك فرارسيدن هفته قوه قضائيه به تمام مجاهدان دستگاه 
قضا اعم از قضات و ساير عزيزان در تمامي رده هاي آن قوه گفت: تحوالت 
دستگاه قضا در مس��ير اجراي اهداف سند تحول قضايي در دوره جديد 
اميدآفرين و گره گشا بوده است. وي تأكيد كرد: مجلس شوراي اسالمي 
در راه تدوين و تصويب قوانين مورد نياز جهت تحقق اهداف دستگاه قضا 
همراه قوه قضائيه اس��ت و در اين مس��ير، دو قوه تمام توان خود را براي 

افزايش رضايت عمومي به كار خواهند بست. 
........................................................................................................................

رئیس سازمان بسیج:

  »هفتم تیر« عاشوراي آگاهي امت 
و رسوایي نفاق شد

رئیس سازمان بس�یج مستضعفین در 
پیام�ي ب�ا بزرگداش�ت ي�اد و خاطره 
شهداي هفتم تیر و شهداي قوه قضائیه 
تأکید کرد: حادثه هفتم تیر عاشورايي 
براي آگاهي امت و رس�وايي نفاق شد. 
به گزارش مهر، سردار غالمرضا سليماني، 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در پيامي 
فرارسيدن هفته قوه قضائيه را به حجت االسالم »اژه اي« رئيس دستگاه 
قضا تبريك گفت. در اين پيام آمده است: هفتم تيرماه يادآور روز تلخ و 
ناگواري در تاريخ پرفراز و نشيب انقالب اسالمي در دهه60 است، آن ايام 
حماسه و خون ميداني تازه به دست ديوس��يرتان گشوده شد. دورويان 
و مزدوران، خالق صفين شدند و نور و ظلمت را روياروي هم ساختند و 
نامردان در كوفه بي وفايي و نهروان خيانت، پشت را با خنجر دريدند و فرق 
گونه هاي انقالب را در محراب ربوبيت شكافتند. گرچه سرچشمه انقالب 
را خون مظلومان فاجعه هفتم تير و سيدالشهداي انقالب شهيد مظلوم 
دكتر بهشتي رنگين ساخت، لكن اين حادثه، عاشورايي شد براي آگاهي 
امت و رسوايي نفاق، آن س��ان كه از آن ضربه  هولناك قهرمانانه سربلند 
كرديم و شهيد بهشتي و يارانش را س��ند سرسپردگي دوزخيان منافق 

ساختيم و در محكمه تاريخ و وجدان محكوم شان كرديم. 
........................................................................................................................

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 بازسازي نظام قضایي 
مرهون مجاهدت هاي شهید بهشتي است

رئیس مجمع تش�خیص مصلحت نظام بازس�ازي نظام قضايي 
ايران را مرهون تالش ها و مجاهدت هاي شهید مظلوم آيت اهلل 

بهشتي دانست. 
آيت اهلل آملي الريجاني در جلس��ه فوق العاده مجمع با تبريك هفته قوه 
قضائيه به خانواده بزرگ دس��تگاه قضايي، ياد و خاطره ش��هيد آيت اهلل 
بهشتي و ساير ش��هداي حادثه تروريس��تي هفتم تير را گرامي داشت و 
تصريح كرد: شهيد جليل القدر آيت اهلل بهشتي تحول بزرگي را طي فرصتي 
كوتاه در دستگاه قضايي جمهوري اسالمي پديد آوردند و بازسازي نظام 

قضايي ايران، مرهون تالش ها و مجاهدت هاي آن شهيد بزرگوار است. 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با قدرداني از تالش هاي 
رئيس قوه قضائيه در دوران جديد دستگاه قضايي اظهار كرد: از اقدامات 
خالصانه حجت االسالم محسني اژه اي كه ساليان سال در دستگاه قضايي 
منشأ خدمات و آثار فراواني بوده اند و امروز به عنوان رئيس خدمتگزار 
قوه قضائيه فعالي��ت مي كنند، قدرداني مي كني��م و براي همه قضات 
شريف و كاركنان عزيز دستگاه قضايي آرزوي توفيق و تسديد الهي در 
طي كردن مسير اسالم و انقالب اسالمي داريم. آيت اهلل آملي الريجاني 
اجراي عدالت را وظيفه اي سنگين بر دوش قوه قضائيه دانست و ابراز 
اميدواري كرد كه با ت��الش آحاد كاركنان و قضات دس��تگاه قضايي، 

رضايتمندي مردم عزيز از اين دستگاه روزبه روز بيشتر شود. 
........................................................................................................................

هم افزایي وزارت اطالعات و اطالعات سپاه 
فعال تر می شود

وزي�ر اطالع�ات در پیام�ي انتص�اب س�ردار کاظم�ي را ب�ه 
عن�وان رئی�س س�ازمان اطالع�ات س�پاه تبري�ک گف�ت. 
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمس��لمين سيداسماعيل خطيب 
در پيامي در پي انتصاب سرتيپ پاس��دار محمدكاظمي به رياست 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اس��المي نوشت: انتصاب 
آن برادر عزيز را به سمت رياس��ت سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي صميمانه تبريك مي گويم و موفقيت روزافزون تان 
را از درگاه خداوند س��ميع و بصير مس��ئلت مي كنم. وزير اطالعات 
بيان كرد: ان شاءاهلل در پرتو فرامين حكيمانه فرمانده معظم كل قوا 
حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( و تجارب ارزشمندتان شاهد 
ارتقاي امنيت پايدار و ذلّت دش��منان ايران اسالمي باشيم. خطيب 
در اين پيام خاطرنشان كرد: استمرار همكاري و هم افزايي سربازان 
گمنام ام��ام زمان)ع��ج( در وزارت اطالعات و ش��وراي هماهنگي 

اطالعات را فعال تر از هميشه اعالم مي دارم.
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  گزارش

مه�دي فضائل�ي معتق�د اس�ت، امی�د و اعتم�اد ک�ه 
ب�ه می�زان قاب�ل توجه�ي در دول�ت گذش�ته آس�یب 
دي�ده ب�ود، ب�ا ش�روع فعالی�ت آق�اي رئیس�ي ترمی�م 
ش�د ک�ه اي�ن س�رمايه بس�یار گرانق�دري اس�ت. 
كارشناس ارشد رسانه و مسائل سياسي و عضو دفتر حفظ و نشر 
آثار مقام معظم رهبري در گفت وگويي تفصيلي با ايرنا ضمن 
مرور ش��رايطی كه انتخابات رياست جمهوری 1400 در بستر 
آن برگزار شد، گفت: در آن مقطع شرايط طوري بود كه هنوز 
با كرونا درگير بوديم و مردم نگراني هاي جدي در بحث كرونا 
داشتند، شايد مهم تر از بحث كرونا وضعيت روحي و رواني مردم 
بود كه متأثر از نحوه عملكرد دول��ت قبل كه نه تحرك الزم را 
داشت و نه عملكردش از نگاه مردم مطلوب بود و نتوانسته بود 
ارتباط خوبي با آنها برقرار كند و باعث شده بود حالت دلسردي 
قابل مالحظه اي بين مردم ايجاد شود كه همين امر بر مشاركت 
سياسي تأثير منفي داش��ت. همه اين موارد در كنار عمليات 
رواني دشمن ش��رايطي را به  وجود آورد كه شايد تحليلگران 
مشاركت را خيلي پايين تر از آن چيزي كه اتفاق افتاد برآورد 
مي كردند اما با توجه به واقعيت هايي مثل كرونا يا شرايط رواني 
كه به دليل نوع عملك��رد دولت و عملي��ات تبليغاتي و رواني 
دش��من در زمان برگزاري انتخابات وجود داش��ت، انتخابات 
رياست جمهوري سال گذشته با مشاركت قابل توجهي برگزار 
شد و اگر اين شرايط را لحاظ كنيم، به صورت نسبي بايد بگوييم 
انتخابات1400 جزو مشاركت هاي باال در امر انتخابات رياست 

جمهوري محسوب مي شد. 
فضائلی در پاسخ به اين سؤال كه دولت سيزدهم چقدر توانسته 
است اميد از دست رفته و سرمايه اجتماعي مخدوش شده قبلي 
را ترميم كند؟ گفت: به نظر م��ن اميد و اعتمادي كه به ميزان 
قابل توجهي در دولت گذشته آسيب ديده بود، با شروع فعاليت 
آقاي رئيسي ترميم شد يا به س��مت ترميم شدن حركت كرد 
كه اين سرمايه بسيار گرانقدري اس��ت كه آقاي رئيسي و تيم 
دولت بايد به آن اهتمام الزم را داشته باشند و همه دولتمردان 
بايد به اين مسئله توجه كنند و بدانند و بدانيم كه اميد و اعتماد 
مردم يك چك سفيدامضا نيست، يعني مردم اگر نتيجه اميد و 
اعتماد خود را نبينند، طبيعتاً مجدداً اين اميد و اعتماد ممكن 
است آسيب ببيند، لذا وظيفه دولت و باري كه روي دوش دولت 

است، بسيار سنگين است و بايد اين را درك كنيم. 
هم ش��رايط داخلي ما ش��رايط دش��واري بوده و هم ش��رايط 
بين المللي امروز ما پيچيده و دشوار است، از اين رو اين مسائل 
به عنوان واقعيت ها نبايد ناديده گرفته شود و در عين حال بايد 
متوجه مطالباتي كه از سمت مردم مطرح است، باشيم و بدانيم 
اين مطالبات را بايد با تيم قوي دنبال و ارتباط خود را با مردم 
حفظ كنيم. با مردم حرف بزنيم و مش��كالت خود را با آنها در 
ميان بگذاريم، لذا اين يك مسئله بسيار مهم است كه دولت بايد 
براي آن زبان گويايي داشته باشد، يعني هم در بيان مشكالت 
و هم در بيان خدمات خود نيازمند زباني گويا و دلنشين است، 
بنابراين انجام خدمات و فعاليت هايي كه دولت در بخش هاي 
مختلف انجام داده اس��ت، بايد به درس��تي و به موقع به اطالع 
مردم رسانده شود چراكه شاهد جبهه گسترده اي از رسانه ها 
و عمليات رواني دشمن هستيم كه بي وقفه افكار عمومي ما را 
بمباران مي كند و زير فشار گذاش��ته است و طبيعتاً در مقابله 
با اين حركت تهاجمي رواني دش��من بايد سازوكارهايي براي 
پش��تيباني از اقدامات دولت به كار گرفته ش��ود، از اين رو در 
جريان گذاشتن مردم و مطلع كردن آنها سبب مي شود ميزان 
همسويي آنها هم بيش��تر ش��ود. به هر حال اميدواريم دولت 
در باقي مانده زمان خود كه به س��رعت هم س��پري مي شود، 
بتواند وظايف س��نگيني را كه بر عهده دارد، انجام دهد و اميد 
و اعتماد مردم را در وهله اول حف��ظ و بعد آن را تقويت كند و 

ارتقا ببخشد.

مهدي فضائلي، کارشناس ارشد رسانه و مسائل سیاسي:

اميد و اعتماد آسيب ديده با آمدن رئيسي ترميم شد

گفت وگو

رياست جمهوری


