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سخن روز

مطبوعات ،گرانیگاه فرهنگی ارشاد اسالمی یا
چالش فراروی وزیر جدید؟!

سهشنبهشب انجام
میشود؛
گفتوگوی زنده
تلویزیونی روحانی با مردم

باید اقدامات اساسی را برای قرن آینده شمسی در این  4سال انجام دهیم

سخن روز

بربریت یا مدنیت؛ بزنگاه اینجاست
سعید حجاریان -فعال سیاسی اصالحطلب
ماه پیش نشریه اشپیگل خبری را منتشر كرد كه برایم عجیب بود .مفاد این
خبر حاكی از آن بود كه برخالف گمان همگان جسد رزا لوكزامبورگ هنوز در
ســردخانه بیمارستان شارتیه در برلین قرار دارد و مدتی است كه كارشناسان
كالبدشــكافی و تعیین هویت در این مركز بیمارستانی سرگرم تحقیق درباره
جســد مثله شــده زنی هســتند كه احتمال میرود ،رزا لوكزامبورگ باشــد.
بهعقیده آنها زنی كه در  13ژوئن  1919در گورستان فریدریش فلده مدفون
است با مشخصات جسمانی رهبر انقالب آلمان نمیخواند ،بهعالوه طبق اسناد
تاریخی رزا پس از دســتگیری بهشدت مضروب شد و سپس با گلولهای به سر
به قتل رســیده است .آنگاه جســد وی مثله شده و سر و دست وی قطع شده
اســت .اما جسدی كه فع ً
ال در گورستان آرمیده است هیچیك از این ویژگیها
را نــدارد .این نــكات را گفتم كه اوالً توضیح بدهم كه رزا كه بود و چرا به این
صورت و این وضع فجیع كشته شد .و ثانیاً دو جمله از وی كه در سینه تاریخ
حك شده است را نقل كنم.
لوکزامبورگ نظریهپرداز اصلی جناح رادیكال حزب سوسیالدموكرات آلمان
بود که در آســتانه جنگ جهانی اول در انتقاد از حمایت سوسیال دموكراتها
از جنگ از حزب انشــعاب كرد و جریانی انقالبی به نام «انجمن اسپارتاكوس»
را بنیان گذاشــت .رزا لوكزامبورگ در رأس آن جریان در پایان ســال 1919
كارگران را به وظایفشان آشــنا میكرد و در همین زمان بود كه دولت حكم
دســتگیری او را صادر كرد و نفرات واحدهای سواره نظام ارتش آلمان در 15
ژانویه  1919وی را دستگیر و پس از شكنجه در كنار دوست همرزمش كارل
لیپكنخت تیرباران كردند .رزا با وجود اعتقاد به سوسیالیســم از رژیم بلشویك
روســیه و شــخص لنین انتقاد میكــرد .افکار او به خاطــر تأكید بر ضرورت
دموكراســی ،برای نظام سیاسی مورد اعتنا است .همانطور كه گفتم از وی دو
جمله در تاریخ به یادگار مانده اســت .اولین جمله این اســت« :آزادی واقعی
تنها به معنای آزادی دگراندیشــان اســت» .و دومین جمله كه مقصود من از
این مقدمهچینی اســتفاده از این جمله است ،آن است كه « :دو راه در مقابل
آینده بشــریت وجود دارد ،یا بربریت یا سوسیالیســم» .البته ،من در شرایط
كنونــی ایــران ترجیح میدهم بگویم كــه دو راه در مقابل مردم ایران وجود
دارد« :بربریت یا مدنیت».
هرگاه به یاد رزا لوكزامبورگ میافتم خاطر دو نفر در ذهنم زنده میشــود.
اولی پروانه فروهر است .او نیز مانند لوكزامبورگ با قمه مثله شد و حدود سی
ضربه كارد به وی زدند؛ بربریت و ســبعیت تمام عیار .نفر دوم مجید شــریف
بود كه زندگینامه لوكزامبورگ را از زبان فرانســوی ترجمه كرد و قبل از چاپ
پیش من آمد تا بعضی از عكسهــای لوكزامبورگ را بگیرد و ضمیمه كتابش
كند ،اما همان جریان تروریســتی اندكی بعد وی را نیز به قتل رساندند و اجل
به وی مهلت نداد كه كتابش را ببیند.
از ابتدای انقالب ،ما در هر انتخابی نوعی صفآرایی اصلی داشــتیم .در نیمه
اول عمر جمهوری اســامی صفآرایی اصلی میان چپ و راســت بود .از نیمه
دوم تا انتهای دولت خاتمی این صفآرایی چرخشــی به سمت مفهوم جدیدی
پیدا كرد كه آن را دموكراســیخواهی و اقتدارطلبی مینامیدند .به گمان من
از پایــان دوره خاتمی كام ً
ال چرخش دیگری رخ داده اســت كه من آن را به
بربریــت و مدنیت تعبیر میكنم .در این صفآرایی یكســو طالبان عمران (به
معنای ابن خلدونی) قرار دارند از دیگر ســو جریانات غارتگری كه حكومت را
طعمه پنداشــته و بر سر آن تكالب و تحارش میكنند.
ایــن گذارهای ســهگانه (یعنی گــذار از دوگانه چپ /راســت بــه دوگانه
اقتدارگرایی /دموكراســیخواهی و ســپس گذار به بربریت /مدنیت) به گمان
من  -متأســفانه  -در تاریخ معاصر ایران نوعی عقبگرد محســوب میشــود.
چــون در همه جای دنیا این روند معكوس بوده اســت .یعنی تجربه بشــریت
نشــان میدهد كه ابتدا توانستهاند مسأله مدنیت را حل كنند و ثانیاً در درون
مدنیت به دموكراسی رسیدند و نیروهای اقتدارگرا را پس زدند و آنگاه احزاب
سیاســی با گرایشــات مختلف اعم از چپ و راســت در فضایی دموكراتیك با
یكدیگر به رقابت برخاســتهاند .اما ،هنوز ما اندر خم یك كوچهایم و در منزل
اول به سر میبریم.
این راه را نهایت صورت كجا توان بست
كش صد هزار منزل بیش است
آنچــه كه مــرا وا میدارد مردم را تشــویق كنم كه در مقابــل نظام غارتی
( )spoil systemبایســتند و بربریتی را كه صدای ُسم ستورانش كام ً
ال به
گوش همه مردم میرســد (و همین صدا بود كه سالها پیش به گوش من هم
رسیده بود و در یادداشتی تحت عنوان «هجدهم خرداد :آری؛ هجدهم برومر:
نــه» واگویه كردم) نفی کنند .باید موج ســبز را در مقابــل ریگ روان بیابان
بكاریم تا مانع از پیشروی ویرانی بر آبادانی شود.

رئیــس جمهــور در مراســم
تجدید میثــاق دولت دوازدهم با
آرمانهای امــام راحل در مرقد
بنیانگذار کبیر انقالب اســامی،
ضمن گرامیداشت یاد امام راحل
و شهیدان رجایی و باهنر و هفته
دولت ،گفت :دولــت دوازدهم با
تجربــه ،امید بیشــتر و ارادهای
مستحکمتر برای انجام مطالبات
مردم آماده است.

به گزارش ایســنا ،حجتاالســام و
المسلمین  حســن روحانی با بیان اینکه
امــروز در کنــار مرقد مطهر امــام(ره)،
آمدهایــم تا در آغاز دولــت دوازدهم بار
دیگــر با آرمانهــای امــام خمینی(ره)
بیعت کنیم ،اظهارداشــت :امام(ره) به ما
آموخته بــود که باید در کنار خداباوری و
دینباوری مردم را باور داشــته باشیم و
اجرای احکام الهی تنها در ســایه حضور،
اعتقاد ،اعتماد و ایثار مردم امکان تحقق
دارد.
وی اظهار داشت :امام(ره) اسالمیت و
جمهوریت را توأمان بــا هم برای مردم
به ارمغــان آورد و به ما آموخت که دین
و اجرای احکام الهی در ســایه حاکمیت
ملــی و مردمســاالری نه تنهــا با هم
منافــات ندارند ،بلکه اســتحکام دین در
کنــار حاکمیت مردم و تســلط آنها در

علیرضا رحیمی خبر داد:

مانع نشوند هیئت رئیسه فعلی

فراکسیون امید تغییر خواهد کرد
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید گفت که اگر البیهای
آرژانتینی مانع نشــوند حداقل نیمی از چهرههای هیئت رئیســه
فعلی فراکسیون امید تغییر خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،علیرضا رحیمی در کانال تلگرامیاش با اشاره به انتخابات
هیئت رئیسه فراکســیون امید در بعدازظهر روز  سهشــنبه هفته جاری ،گفت:
باالخره انتخابات مجمع عمومی فراکســیون امیــد پس از چند نوبت جابهجایی
برنامه برگزار خواهد شــد .قطعا تعیین ترکیب هیئت رئیســه فراکســیون برای
ســال دوم فعالیت در برنامههای آتی آن تعیین کننده خواهد بود.
به گفته وی ،در اولین انتخابات مجمع عمومی در ســال  ۹۵تاکید بر انتخاب
صنفــی (اقوام و مذاهــب و مناطق) از میان اعضا ،حساســیتهای هیجانی را
پاســخ داد اما در عمل نتوانســت موجب رضایت حداکثری اعضای فراکسیون
شود.
رحیمــی همچنین گفت که فراکســیون امید آزمونهــای مختلفی را از بدو
فعالیت خود تاکنون پشــت سر گذاشــته که نقد و نظرهای فراوانی را در افکار
عمومی و نیز اعضای آن به دنبال داشــته است .آخرین موضوع و داغترین آن
رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی و آرای آقایان مهندس بیطرف و جهرمی بود.
وی با تأکید بر اینکه ترکیب هیئت رئیســه ســال دوم فراکســیون میتواند
نشــاندهنده نگاه متکثر و نقدهای اعضا به عملکرد  ۱۵ماهه فراکسیون باشد،
اظهار داشــت :اگر البیهای آرژانتینی مانع نشــوند قابل پیش بینی اســت که
حداقل نیمی از چهرههای هیئت رئیســه فعلی تغییــر یابد و با این تغییر ،نیمی
دیگــر هم پیام الزم را برای تغییر در روشها دریافت خواهند کرد.

آمریکاییها دچار ب ه هم ریختگی
سیاسی هستند
رئیس ســازمان انرژی اتمی در
رابطه با احتمال برگزاری نشست
وزیران خارجه ایران و  5+1درباره
برجام در حاشــیه مجمع عمومی
ســازمان ملل ،گفت :تا جایی که
با آقــای ظریف صحبت داشــتم
احساس من این است که احتماال
آقای ظریف درباره برگزاری چنین
نشستی اقدام خواهند کرد.
به گزارش ایســنا ،علیاکبر صالحی در
جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری اولین
همایش ملی فناوری کوانتومی گفــت :تا جایی که میدانم آقای ظریف و وزارت
خارجه با جدیت موضوع را پیگیری میکنند و ما اطمینان داریم که وزارت خارجه
در رابطه با پیگیری اجرای برجام و جلوگیری از هرگونه اعمال فشار و هرگونه اقدام
برای اجرای موفق برجام از جمله نامههایی که به مدیرکل آژانس و خانم موگرینی
اخیرا نوشتند ،تمام تالش خود را خواهند کرد .ما هم به پیگیریهای وزارت خارجه
در رابطه با برجام اطمینان الزم را داریم .رئیس ســازمان انرژی اتمی در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه آمریکاییها موضوع بازدید و بازرسی از تأسیسات نظامی ایران
را در چارچوب برجام مطــرح کردهاند ،با بیان اینکه برخی تالش دارند در برجام
خدشه وارد کنند و به گونهای عمل کنند که ایران را تحریک کنند و وادار کنند تا
تصمیماتی را بگیرد که موجبات بهانه مورد نظر برای آنها را فراهم کند ،گفت :این
مســئله از سوی هیئت نظارت بر برجام در حال بررسی و پیگیری است و اقدامات
طرف مقابل را رصد میکند .وی افزود :آنچه مسلم است این آمریکاییها هستند
که چنین موضوعاتی را مطرح میکنند و با موضعگیریهای سیاســی که به نظر
من طرح این موضوعات بیشتر با هدف بهرهبرداری در کشورشان انجام میشود
ســعی دارند در اجرای برجام اخالل ایجاد کنند .رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه
کرد :متاسفانه ما شاهد سردرگمی استراتژی سیاسی در آمریکا هستیم و این برای
اولین بار است که چنین چیزی را در این کشور مشاهده میکنیم .آنها دچار یک
بههمریختگی سیاسی هستند و عدهای هم در منطقه این بههمریختگی و آشفتگی
در آمریکا را تشــدید میکنند .صالحی گفت :این اطمینان را به شما میدهیم که
ایران با درایت و هوشمندی تمام مالحظات و واکنشهای مناسب را انجام خواهد
داد .رئیس ســازمان انرژی اتمی تاکید کرد :واکنش ایــران به اقدامات آمریکا در
اعمال فشار نسبت به اجرای برجام قطعا واکنش احساسی نخواهد بود و با مطالعه و
ادلههای دقیق است .ما امیدواریم آمریکاییها سر عقل بیایند .ما برجام را به آسانی
به دســت نیاوردهایم که آن را آسان از دست بدهیم .وی افزود :آنها که اهل فن
هستند میدانند در برجام چه گذشته است که دوباره بحث مذاکره مجدد را مطرح
میکنند اما حرف ما این است که اگر همانطور که مقامات پیشین آمریکا مدعی
بودند که برجام صنعت هستهای ایران را متوقف کرده است ،پس چگونه دوباره به
دنبال مذاکره مجدد هستند؛ حتما آنگونه که آنها میگفتند نیست.

روحانی اظهار داشــت :اگر انتخابات
آزاد و کالم امــام که میــزان رأی ملت
است ،نبود ،امروز شاید در آستانه چهلمین
سالروز انقالب اسالمی قرار نمیگرفتیم.
روحانی با تأکید بر اینکه ما از تهدیدات
و توطئههای خارجــی باکی نداریم ،چرا
که عدم هراس از بیگانگان را از امام(ره)
آموختهایم ،گفت :امام در جنگ  8سالهای
که همه قدرتها از متجاوزین علیه ایران
حمایت میکردند ،خم به ابرو نیاورد و به
ما آموخت که چگونه یک ملت با ارادهای
مستحکم میتواند در برابر انواع توطئهها
ایستادگی کند.
روحانی با بیان اینکه امروز دیگر زمان
سعی و خطا نیست ،تأکید کرد :ما باید با
اراده مستحکمتر اقدامات اساسی را برای
قرن آینده ،شمسی در این  4سال انجام
دهیم.

توضیح وزارت کشور درباره حکم نجفی

اگر البیهای آرژانتینی

علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی:

سرنوشت خود است.
رئیسجمهور افــزود :در دیدگاه امام،
عظمت و عزت مردم بسیار حائز اهمیت
بود و ایشان هیچگاه خواری ملت بزرگ
ایران را تحمل نکــرد و تحمل نمیکرد
و آن زمانی که احســاس کرد استیالی
خارجــی میخواهد بر آزادی مردم حاکم
شــود ،صبر را از کف داد و گفت که قلبم
در فشــار اســت و چند روز است که کم
خوابیدم و با ناراحتی فریاد زد که عظمت
ایران و ارتش ایران را لگدکوب کردند و
باید در کشور عزای عمومی اعالم کنیم.
رئیــس جمهور افــزود :امــام(ره) راه
مقتضیات زمان و انطبــاق فهم دین در
چارچوب نیاز جامعــه را به ما آموخت و
اعالم کــرد اجتهاد در واقع ،اجتهاد زمان
و مکان اســت و پویایی فقه را به خوبی
برای ما تبیین کرد.

سیاسی

یادداشت روز

روحانی در مراسم تجدید میثاق دولت دوازدهم با آرمانهای امام راحل:

خداداد ابراهیمی -رئیس اسبق خانه مطبوعات کشور
قسمت دوم
چنانچه وزیــر محترم برای احیای مطبوعات معاصر ایران و نیز پیگیری مطالبات آنان
برنامهای متفاوت از وزرای پیشین نداشته باشد ،امیدهای اصحاب مطبوعات به یأس بدل
گشــته و در آینده نه چندان دور ،نهتنها شــاهد شکست و تعطیلی مطبوعات محلی بلکه
شــاهد اغمای تدریجی مطبوعات شاخص کشوری نیز خواهیم بود و به تبع آن موجی از
بیکاری بر خیل انبوه بیکاران کشــور افزوده خواهد شد .هرچند که معاونت مطبوعاتی،
بار پرمشقت این مسئولیت را با مشارکت و مساعدت مدیران مطبوعات  تاکنون به دوش
کشــیده و با طرحهایی نظیر بیمه خبرنگاران ،طرح اشــتراک نیمبهای مطبوعات ،طرح
خرید مجالت برگشــتی ،نــگاه ویژه حمایتی به مطبوعات اســتانهای کمبرخوردار و  ...
بخشــی از مطبوعات کشور را از خطر ورشکســتگی و تعطیلی نجات داده است اما این
اقدامات را با اعتبارات نیمبند و علیرغم عدم حمایت جدی معاونت مالی وزارت ،جســته
و گریخته امور مطبوعات را اورژانســی و مقطعی سامان داده است .دردآور اینکه از گلوله
برفی بودجه یارانههای طرحهای مذکور  ،تنها نَمی و د َِرمی به مطبوعات محلی و استانی
واصل میگردد.
در خاتمه ضمن تبریک انتصاب دکترســیدعباس صالحی بــه عنوان وزیر فرهنگ و
ارشــاد اسالمی ،از ایشــان مصرانه میخواهیم که احیای اقتصاد مطبوعات را در اولویت
فعالیتهــای وزارتی خود قرار دهند تا خانواده بزرگ مطبوعات یعنی حدود 5هزار و 787
نشــریه دارای مجوز  3  ،هزار و  782نشریه با مجوز سراسری و  2005مطبوعه با مجوز
محلی ،اســتانی و منطقهای ،امیدوار بمانند که وزیر جدید ارشــاد اسالمی ،چراغ نیمسوز
مطبوعات کشور را مســئوالنه روشن نگه خواهد داشت .و در روزگار صدارت سیدعباس
صالحی ،مطبوعات به گرانیگاه فرهنگی جمهوری اسالمی باز تعریف شود .ایدون باد!

رئیسجمهور سهشنبه شب و در یک گفتوگوی زنده تلویزیونی ،مهمترین برنامههای دولت و همچنین مسائل کشور را با مردم ایران اسالمی در میان میگذارد.
به گزارش ایسنا ،پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور ،افزود :حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در این گفتو گوی زنده تلویزیونی ،اصول ،خط مشی و برنامه دولت دوازدهم در حوزههای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را تشریح و ضمن تبیین مهمترین مسایل روز کشور ،مواضع کشورمان را درباره تازهترین مسایل منطقهای و بینالمللی بیان میکند .وی افزود :این گفتوگوی زنده تلویزیونی سهشنبه  ۷شهریور
ماه و حدود ساعت  ۲۱:۳۰از  شبکه اول سیما و همچنین رادیو سراسری پخش خواهد شد .این گفتوگو که همزمان با هفته دولت انجام میشود؛ اولین گفتوگوی تلویزیونی رئیس جمهوری بعد از انتخابات پرشور  ۲۹اردیبهشت
و نیز آغاز فعالیت دولت دوازدهم خواهد بود.

معاون وزیر کشور گفت:
اقدامات الزم برای صدور
حکم شــهردار تهران در
وزارت کشور انجام شده و
منتظر طی سایر تشریفات
قانونی هستیم.
به گزارش ایلنا ،معاون وزیر
کشــور گفت :اقدامــات الزم
برای صــدور حکم شــهردار
تهران در وزارت کشــور انجام شــده و منتظر طی ســایر تشریفات قانونی
هســتیم.خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزارت
کشور با تکذیب برخی خبرســازیهای حاشیهای در خصوص عدم صدور
حکم شــهردار تهران ،گفت :همه اقدامات و مکاتبات قانونی و اداری الزم
برای صدور حکم شــهردار تهران ،در وزارت کشور انجام شده و به محض
طی ســایر تشــریفات قانونی ،حکم آقای نجفی از سوی وزیر کشور امضاء
خواهد شد.
خندان دل افزود :در روز چهارشــنبه اول شــهریورماه ،بالفاصله پس از
انتخاب شــهردار تهران در شــورای شهر ،فورا ً دســتور الزم از سوی آقای
رحمانی فضلی صادر و تشــریفات قانونی مرتبط ،مطابق مقررات ،پیگیری
شده است.
معاون عمران و توســعه امور شهری و روستائی وزارت کشور خاطر نشان
کرد؛ مطابق قانون ،حکم انتصاب شهرداران شهرهای باالی  ۵۰۰هزار نفر،
توسط وزیر کشور صادر میشود ،که صدور این احکام برابر یک روند قانونی
و اداری تعریف شــده دنبال میشود و حکم شهردار تهران نیز برابر همین
روند قانونی صادر خواهد شد.

حسن بهشتیپور کارشناس مسائل هسته ای:

تالش واشنگتن برای ایجاد  PMDجدید
علیه تهران
یک کارشــناس مسائل هســتهای تاکید کرد :پرونده موسوم به  PMDبرای
همیشه بسته شده که این از دستاوردهای بسیار مهم و ارزشمند توافق هستهای
است اما امریکا میخواهد یک  PMDجدیدی را علیه ایران گشوده و در یک مسیر
ماجراجویانه حرکت کند.
به گزارش ایلنا حسن بهشتیپور با اشاره به سفر نیکی هیلی ،سفیر و نماینده امریکا در سازمان ملل
به وین و دیدارهای او با مسئوالن آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت :هدف اصلی دولت ترامپ ایجاد
زمینههایی برای پروندهسازی علیه ایران و متقاعد کردن دیگر کشورها برای انجام اقداماتی است که
اجرای برجام را متوقف سازد.
وی با یادآوری اینکه ترامپ برجام را قبول ندارد ،اظهار داشت :به دلیل پایبندی ایران به تعهداتش
در توافق هستهای ،آمریکا هیچ بهانهای برای متوقف کردن برجام ندارد و به همین خاطر واشنگتن
در انزوا قــرار گرفته و حتی متحدانش هم نظر امریکا را درخصوص ایران قبول ندارند چون آژانس
به عنوان ناظر راســتیآزمایی بر تعهدات ایران هفت بار به پایبندی کامل ایران به تعهداتش گواهی
داده است.
بهشتیپور ادامه داد :برجام توانست بهانههای واهی پیشین نظیر ساخت بمب اتمی و پرونده موسوم
به ابعاد احتمالی فعالیتهای نظامی پرونده هستهای ایران ( )PMDرا از بین ببرد .پایبندی ایران به
تعهداتش و گزارشهای آژانس هم موجب شد دستان امریکا برای بهان هگیری علیه ایران خالی باشد
و به همین خاطر آنها به دنبال پروندهسازی جدیدی علیه ایران هستند.
وی در پاسخ به این سوال که چهقدر نیکی هیلی در سفر خود به وین توانست به اهداف خود دست
یابد؟ خاطرنشان کرد :براساس شواهد و قرائن امریکاییها نتوانستند آژانس را با خود همراه کنند اما با
این حال باید منتظر بود و دید که یوکیا آمانو در گزارش بعدی خود در رابطه با ایران که در اوایل ماه
سپتامبر منتشر میشود چه رویکردی را در پیش گرفته است.
بهشتیپور گزارش آتی یوکیا آمانو در رابطه با ایران را مهم دانست و ابراز داشت :امریکا به دنبال
آن است که با اتکا به گزارش آتی آژانس اجرای برجام را متوقف سازند و تعلیق تحریمها علیه ایران
را تمدید نکند اما در صورتی که آژانس روال گذشته خود را ادامه دهد امریکا دیگر بهانهای نخواهد
داشت  .وی در پاسخ به این سوال که توقع ایران از مسئوالن آژانس چیست؟ بیان کرد :انتظار و توقع
ایران ارائه گزارشهای دقیق از سوی آژانس ،بدون وارد شدن به بازیهای سیاسی کشورهای دیگر
است .این همان روندی است که از سوی آژانس در ماههای گذشته دنبال شده است.
این تحلیلگر مســائل سیاست خارجی با بیان اینکه امریکا به دنبال بازدید از مراکز نظامی ایران
است ،یادآور شد :ایران همانند دیگر کشورها معتقد است آژانس فقط میتواند از اماکن و سایتهایی
بازدید کند و آنها را مورد نظارت قرار دهد که در آن فعالیتهای اتمی انجام میشود .آژانس پیشتر
در ســال  ۲۰۰۴و  ۲۰۰۵از پارچین بازرسی کرده بود و در سپتامبر  ۲۰۱۴نیز با استفاده از روشهای
نوین از مناطق مختلف این سایت نمونهبرداری انجام داد اما هیچ انحرافی در فعالیتهای هستهای
ایران نیافت .در این چارچوب آنها برای بازدید جدید از سایتهای نظامی باید دالیلی کافی و متقن
ارائه دهند.
وی اضافه کرد :پرونده موسوم به  PMDبرای همیشه بسته شده که این از دستاوردهای بسیار
مهم و ارزشمند توافق هستهای است اما امریکا میخواهد یک  PMDجدیدی را علیه ایران گشوده
و در یک مسیر ماجراجویانه حرکت کند  .بهشتیپور با بیان اینکه ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و
امنیتی خود را به بهانههای واهی به هیچکسی نمیدهد ،اظهار داشت :نه تنها ایران بلکه هیچ کشوری
اجازه بازرسی از اماکن نظامی و امنیتی خود را به آژانس نمیدهد و انجام این کار نیازمند اسناد کافی
است که شورای حکام را متقاعد به انجام بازرسی از آنجا کند.

ما و روسها و آمریکاییها
نصرت اهلل تاجیک -سفیر پیشین ایران در اردن
ما باید پیروزیهای عملیاتی در ســوریه و یمن را به قدرت سیاســی
برای چانه زنی ،کســب امتیازبیشــتر ،ایجاد تحرکت برای یارگیری و
تقویت نیروهای خــودی تبدیل کرده و از این طریق به دنبال تغییر و
تثبیت مواضع سیاسی و میدانی خویش باشیم .تکیه بر مواضع میدانی
و ســرزمینی الزم اما هم کافی نیســت و هم استفاده از آنها در جهت
منافع ملی و تثبیت قدرت سیاسی ناشی از این مواضع برای چانه زنی
و کسب امتیازات بیشتر است .ورود روسها در دو صحنه سوریه و یمن
اگرچه بر اساس منافع و دالئل خود بود اما کمک بزرگی نیز به ما بود
تا بار ســنگین آنها بر دوش ما نباشد .اگر چه فوائد حضور روسها بیش
از آنچه بود که ذکر شــد و االن موضوع بحث نیست اما اهداف روسها
تا حدی با اهداف ما همپوشــانی دارند و بعضا مغایر اهداف ما هستند
بدلیــل عدم تطابق کامل منافع و مشــکالت تاریخی و تلقی ایران و
روســیه از یکدیگر و اینکه نتوانسته ایم یک روابط پایدار و استراتژیک
بنا کنیم .لذا نباید انتظار داشــت تا آخر سیاستها و اهدافشان با ما یکی
باشد .اما ما می توانیم با تبدیل پیروزیهای نظامی به پیروزیهای سیاسی
این نقیصــه را برطرف کنیم که در معادالت آینــده منطقه دور زده
نشویم.
صحنه تحوالت میدانی و سیاســی در خاورمیانه ژله ائی و در سوریه
و یمن این روزها شاهد تغییر موضع بازیگران منطقهای و فرامنطقهای
اســت و به نظر میرسد جابجائی سرزمینی و سیاسی خیلی دور نباشد.
خاورمیانه بطور عام و سوریه بطور خاص را با چند اصل ثابت باید تجزیه
و تحلیــل کرد و به دام حــوادث و روزمرگی نیفتاد -1 .ایاالت متحده
آمریکا و همپیمانان منطقهای آن کشــور از جمله ترکیه ،عربســتان،
قطر امارات به بن بســت رســیده اند و در خصوص استراتژیشــان
درباره سوریه تجدید نظرهایی کردهاند زیرا سیاستهایشان در سوریه
و اســتفاده از قدرت تخریبی داعش دیگر کارکردی نداشــته و به ضد
خودشان تبدیل میشود و تداوم آن می تواند امنیت رژیم صهیونیستی
را نیز به خطر بیاندازد -2 .اصل دوم نیز اینکه سیاســت این کشورها
تغییر نکرده بلکه اولویتهای آنها جابجا شــده اســت .امروزه اولویت
آمریکا در سوریه دیگر برکناری بشار اسد نیست بلکه واشنگتن مبارزه
با داعش را به عنوان اولویت خود تعیین کرده است .البته در نهایت کاخ
سفید قائل به این نگاه است که اسد نمیتواند جزئی از پروسه بلند مدت
سوریه باشد اما در برهه فعلی حضور اسد در قدرت را چشم پوشی نموده
و مغایر با منافع مرحله ائی خود نمیدانند.
درواقع بخشــی از تحرکات آمریکا در شمال شرقی شرق سوریه و
احداث ده پایگاه نظامی آموزشــی و لجستیکی برای کمک به کردها
و جنگجویان اهل ســنت مخالف اسد و بخش دیگر برای ممانعت از
دسترســی ایران به سوریه از طریق عراق است .آنچه که نتانیاهو نیز
در هفتمین ســفرش به روسیه در ســوچی سعی کرد به پوتین منتقل
نمایــد همین حضور ایران در ســوریه بود .یعنی با نزدیک شــدن به
پایان نســبی حیات داعش باید کم کم هم شــاهد شکلگیری نسل
دیگری از مبارزان ســوری بود که با حمایت آمریکا اســد را کنار زده
و با حضور مســتقیم آمریکا در عراق و سوریه دور جدیدی از ناآرامیها
در این کشور رقم زده شود و هم فشار بر ایران برای تغییر سیاستهای
خود.
اگر فشــار در سوریه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را بگذاریم
در کنار فشــارهای ترامپ و نیکی هیلی نماینده اش در سازمان ملل و
همه را نیز بگذاریم در جنب مشکالت داخلی ترامپ ،آنگاه به خوبی در
میابیم که سیاست خارجی در برهه بعدی باید با موجی از طوفان روبرو
شود .آمریکای ترامپ سردرگم و پوتین نیز معلوم نیست تا کی می تواند
در مقابل فشارهای آمریکا و اروپا تاب تحمل بیاورد و باید کوره راهی
باز کرد که مجددا سیاست خارجی به انتهای سال  1391برنگردد! اینکه
روســها چه خواهند کرد و ما چگونه رفتار خود را با روند جدید و آینده
نزدیک ســوریه و یمن وفق خواهیم داد هم به تحوالت آتی بستگی
دارد و هم به عزم ،برنامه ریزی و میزان منابع مادی و معنوی که حاضر
باشیم برای رویاروئی با شرایط جدید تخصیص دهیم .امیدوارم سیاست
خارجی کشور بتواند با تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت کنونی و تحوالت
آینده به این سواالت پاسخ داده و از آینده کوتاه و میان مدت منطقه و
ســوریه تصویر واضح و شفافی داشته باشد ،راهبردی بیاندیشد و طرح
دقیق عملیاتی برای فعالیتها و اقدامات سیاسی تهیه کرده باشد و دیگر
منفعل و عکس العملی برخورد نکند .انشااهلل!

خبر
رای الیوم:

رژیم صهیونیستی به شکست
در مقابل ایران اذعان کرد
یک روزنامه فرامنطقهای در تحلیلی نوشــت که رژیم
صهیونیستی به شکست در برابر ایران در خاک سوریه
اذعان کرد و ایران و حزباهلل پیروز این جنگ هستند.
به گزارش ایســنا ،روزنامه رای الیوم چاپ لندن در تحلیلی
به قلم زهیر اندراوس نوشــت :تحلیلگران ،کارشناسان و حتی
تصمیمگیرندگان تلآویو این روزها تالش میکنند تا شکست
رژیم صهیونیســتی در سوریه را تفسیر کنند و دولت عبری در
تمام شــرطهایش باخت و این باختها و شکســتها ادامهدار
اســت ،زیرا نفوذ ایران امنیت و سیاست دولت اشغالگر را به
خطر انداخته است و رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسید که
ایران و حزباهلل لبنان که دشــمن اول تلآویو به شمار میرود
در سوریه پیروز شدند.
در این راستا ،یوســی میلمان ،تحلیلگر رژیم صهیونیستی
در امور امنیتی ســفر رئیس موســاد و هیات امنیتی همراه به
واشــنگتن و بحث در مورد نفوذ ایران و حزباهلل در سوریه را
مشارکت در مراسم تشــییع جنازه سیاست آمریکا در سوریه
توصیف میکند و در این میان آمریکا عزادار و اســرائیل مادر
داغ دیده است.
وی در رابطه با روســیه نیز افزود :فرصتهای نتانیاهو برای
متقاعد کــردن پوتین به منظور خارج کــردن ایران از خاک
ســوریه ناکارآمد اســت و دامنه مانور اســرائیل در این زمینه
محدود و به عطوفت پوتین بســتگی دارد و اسرائیل در جبهه
شــمالی که میان لبنان و سوریه تقسیم شده است در وضعیت
خطرناکی قرار دارد.

