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بیش  از یک مــاه بود که هر روز صبح که شــهروندان 
روسیه و اوکراین از خواب بیدار می شدند، منتظر این 
خبر بودند که نتیجه لشكرکشی و صف آرایی نظامی آنها در مرزهای مشترک، به یک 
درگیری و اقدام نظامی کشیده شده است یانه؟ این انتظاِر همراه با وحشت، سرانجام 
در صبح روز پنجشنبه با سخنرانی پوتین، رئیس جمهور روسیه آغاز شد. البته این 
آن چیزی نبود که روسیه به دنبال آن باشد که اگر چنین بود، تاکنون روس ها مسیر 
دیپلماســی را انتخاب نمی کردند و حدود 2ماه پیش، مسكو پیشنهادهای امنیتی 

خود را درباره وضعیت ثبات امنیتی به اروپا و آمریكا ارائه نمی داد.
تنش زمانی بین این دو کشور شدت گرفت که مسكو در مقابل خویشتن داری خود و 
مشاهده روزانه موج رسانه ای غرب و تحریک مقام های آمریكایی و ارسال تجهیزات 
نظامی کشورهای عضو ناتو به اوکراین، به جای پاسخ به پیشنهادهای امنیتی خود و 
عقب نشینی غرب از تصمیم بر عضویت اوکراین در ناتو، نتوانست جوابی برای کاهش 
تنش ها در مرزهای شرقی خود پیدا کند. این سؤال مطرح است که در فاصله 2هفته 
پرتنش چه اتفاقی افتاد که رئیس جمهور و وزیر امورخارجه روسیه که تا پیش  از آن، 
هرگونه احتمال جنگ را رد می کردند، به فكر درگیری و حمله نظامی به همسایه 

شرقی خود افتادند.
پاسخ این سؤال را از همان زمان که الوروف، وزیر امورخارجه گفته بود: »اگر جنگ 
به روسیه بستگی داشته باشد، جنگی رخ نخواهد داد، اما مسكو اجازه نخواهد داد 
منافع امنیتی اش نادیده گرفته شــود و ما اجازه نمی دهیم کــه به منافع ما حمله 
شــود«، می شــد فهمید. امنیت و منافع ملی آن چیزی اســت که روس ها نشان 
داده اند هیچ گاه در مقابل آن کوتاه نخواهند آمد و ایــن را می توان از همان زمانی 
که آمریكایی ها به دنبال آن بودند تا با اســتقرار ســپر دفاع موشكی در لهستان در 
سال های 2008و2009 امنیت روسیه را تهدید کنند و روس ها در مقابل آن گارد 

گرفتند، درک کرد.
درمقابل آن، اقدامی که آمریكایی ها در آن مقطع می خواســتند انجام دهند، ژنرال 
»یوری بالویفسكی« رئیس ستادکل نیروهای مســلح روسیه تشبیهی را به کار برد 
و گفت؛ استقرار سپر دفاع  موشــكی آمریكا در نزدیكی مرزهای کشورش مانند آن 
است که به ما بگویند: »ما در خانه همسایه شما در خیابان مجاور هستیم. پیشنهاد 
می کنیم که در خانه شما مین کار بگذاریم تا تروریست ها را اگر قصد هجوم به خانه 
شما را داشته باشند، نابود سازیم و برای اینكه نگرانی شما هم از بین برود، هر روز به 
شــما اطالع می دهیم که کار چگونه پیش می رود و حتی حاضریم شما را به مراسم 
مین گذاری دعوت کنیم. زمانی هم که کار تمام شد، به شما خبر خواهیم داد، پس 
نگران نباشید، در خانه خود مانند گذشته زندگی کنید، چراکه ما دوست شما هستیم. 
البته ما خود تشخیص خواهیم داد که چه زمانی باید دکمه انفجار مین را فشرد«. این 
تشبیه یعنی اینكه روسیه در راهبرد کالن خود هیچ گاه اجازه نخواهد داد چیزی که 
موجب نگرانی او می شود و امنیت و منافع ملی کشورش را به خطر می اندازد، شكل 
بگیرد. خواه ایجاد سامانه سپر دفاع موشكی به بهانه خطر تروریسم باشد یا عضویت 

ناتو در حوزه امنیتی و عمق استراتژیک او، که از اهمیت بسزایی برخوردار است.
حتما روســیه تمایلی برای ورود به یک جنگ یا درگیری ناخواســته با اوکراین را 
نداشته اســت، اما وقتی پوتین در جایگاه رهبری که باید از منافع کشورش دفاع 
کند، تحوالت آینده را رصــد می کند و می بیند تعلل وکوتاهــی چه مخاطراتی را 
برای او و کشــورش رقم خواهد زد، تصمیم می گیرد تحریم و فشار اقتصادی را در 

مقابل دخالت ها و مزاحمت های امنیتی که هزینه به مراتب 
سنگین تری را بر کشورش تحمیل می کند، بپذیرد. روسیه در 

موضوع اوکراین نمی توانست عقب نشینی کند، چون هرگونه عقب نشینی به معنای 
عقب نشینی از تضمین و حفظ امنیت و بقاي روسیه بود.

جنگ شــروع شــد. این مهم ترین خبری بــود که در 
48ساعت گذشته در خروجی تمام رسانه های دنیا قرار 
گرفت. روسیه برخالف بسیاری از تحلیل ها، به اوکراین حمله کرد. همه شبكه های 
اجتماعی پر شده اند از خبر و تحلیل و گزارش و عكس و فیلم از جنگ روسیه و اوکراین. 
اما حداقل در این چند خط بیایید از این خبر فاصله بگیریم. بیایید از زوایای مرسوم 
به این جنگ نگاه نكنیم. تكلیف این جنگ هم مثل همه جنگ های تاریخ بشــریت 

به زودی مشخص خواهد شد.
خب، حاال از چه زاویه ای نگاه کنیم؟ سال هاســت که خیلی هــا در داخل و خارج به 
جمهوری اسالمی ایراد می گیرند که چرا این همه از بودجه و سرمایه مملكت را صرف 
افزایش توان نظامی می کند، چرا مزرعه موشكی می سازد، چرا ارتش پهپادی درست 
می کند، چرا هواپیما و هلی کوپتر جنگنده می سازد، چرا هر چندماه از یک موشک 
جدید با توانایی بیشتر رونمایی می کند. خب معاندان خارجی که تكلیف  و منطق شان 
مشخص است. آنها چشم دیدن ایران قوی را ندارند. داخلی ها هم یا غافل هستند و 
طوطی وار آنچه دشــمنان می گویند تكرار می کنند یا مثل همان معاندان، از اقتدار 

جمهوری اسالمی دل خوشی ندارند.
اما حاال در اینجای تاریخ که ایستاده ایم، داریم با چشم خودمان می بینیم که همین 
توان موشكی و اقتدار نظامی ما، حصار مستحكمی به دور کشور کشیده است. ایران 
به لطف همین اقتدار نظامی تبدیل به قلعه مستحكمی شده که هیچ احدی جرأت 

نمی کند حتی به تعرض به مرزهای این آب و خاک فكر بكند.
امروز چرا اوکراین یک کشور دست وپابسته در مقابل تهاجم روسیه است؟ چون سال ها 
به جای اینكه به فكر ایجاد یک ســپر دفاعی برای خود باشد، روی کمک غربی هایی 
حساب کرد که حاال پشت اش را بیشتر از هر زمان دیگری خالی کرده اند. برای همین 
هم سفیر اوکراین می گوید بالی امروز اوکراینی ها، درس بزرگی برای کشورهایی مثل 

ایران است که سپر هسته ای خود را کنار نگذارند.
اگر بپذیریم که امنیت یک کشور، مهم ترین نیاز مردم آن کشور است، باید افتخار کنیم 
که امنیت امروز ما دست خودمان و در قبضه نیروهای مسلح داخلی است. همه جای دنیا 
اینطور نیست. اوکراین امروز را نگاه کنید؛ امنیتش را سپرد به ناتو، خب حاال دارد نتیجه اش 

را می بیند. توهم تكیه به دیگران، درسی است که باید از حال و روز اوکراین امروز بگیریم.
به همین مذاکرات اخیر نگاه کنیم. چرا آمریكایی ها دائم به دنبال مذاکره با ایران هستند؟ 
چرا ابرقدرت های جهان یک طرف میز نشسته اند و در طرف دیگر ایران؟ فارغ از اینكه این 
مذاکرات به توافق برسد یا نه، یک چیز عوض نخواهد شد؛ اینكه دشمنان ما فهمیده اند 
تنها راه روبه رو شدن با ایران، همین پشت  میز نشســتن و حرف زدن است. مثل روز 
روشن است که اگر به غیر از مذاکره، راه حلی برایشان باقی مانده بود، سراغ آن می رفتند. 
روزگاری موشک های عراقی به کمک همین غربی ها به آسمان تهران هم رسید. اما حاال 
غربی ها محاسبه می کنند، در محاسبه هم ناگزیرند که اقتدار نظامی ایران را حساب 

کنند، مجبورند ضربه قدرتمندانه سپاه به آمریكایی ها در عین االسد را به یاد بیاورند.
به هرحال هر دوره ای ادبیات خاص خودش را دارد. زمانه عوض شــده و این تعویض 
زمانه، مقتضیات خاص خودش را دارد. جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که تئوری 
»دنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نه دنیای موشــک ها« از اساس غلط است. اگر 
واقعا اینطور بود، چرا بیشترین تسلیحات جنگی و موشــكی دنیا در زرادخانه های 
آمریكاست؟ اگر دنیای امروز دنیای موشک ها نیســت، چرا غربی ها ساالنه هزاران 
میلیارد دالر برای افزایش توان نظامی خود هزینه می کنند و در عوض برای دنیا نسخه 
بی نیازی به ارتش را می پیچند؟ چرا اوکراین این روزها نمی تواند با گفتمان، از بحران 
جنگی خارج شــود؟ دنیای امروز و فردا، دنیای قوی ترهاست، عصر موشک هاست، 
دوران اقتدار نظامی و مصونیت حاصل از آن است. باور ندارید، یک بار اخبار و حال و روز 

امروز اوکراینی ها را مرور کنید.

امنیتومنافعملی
حرفاولوآخر

اوکراين،عصرموشکها
نهگفتمانها
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شنبه 7 اسفند 21400
 شماره  8448

 غالمعلی حدادعادل چهره شــناخته شــده 
فرهنگی کشور اســت و کمتر مسئولی در تراز 
اول کشور وجود دارد که با او در ارتباط نباشد؛   
اظهارات و نقطه نظــرات حدادعادل اگرچه در 
حوزه فرهنگی بیشــتر نُمود داشــته است اما 
نظرات وی در مسائل سیاسی هم محل رجوع و 
اعتناي بسیاری از نخبگان کشور است. یکی از 
موضوعاتی که وی در رابطه با آن بارها اظهارنظر 
داشته، درخصوص مباحث هسته ای بوده است. 
او در این گفت وگو نقدهای نسبتا تند و تیزی را به 
تیم مذاکره کننده هسته ای سابق وارد می کند اما 
می گوید عالقه ای به پیشگویی درباره سرنوشت 
مذاکرات هســته ای فعلی تیم مذاکره کننده 
ایرانی در وین ندارد. رئیس اسبق مجلس شورای 
اسالمی و نماینده ادوار مردم تهران در مجلس 
به سیاست فشار حداکثری آمریکا و تالش آن 
کشور برای تغییر جهت دادن اعتراضات سیاسی 
به اقتصادی در ایران سخن به میان می آورد اما 
می گوید وضعیت کشــور در مقایسه با گذشته 

بهتر شده است. 

غالمعلی حدادعادل در پاسخ به این سؤال که برخی 
اصالح طلبان ادعا می کنند در مســیر مذاکره تیم 
مذاکره کننده قبلی، به عمد مانع تراشــی هایی رخ 
می داد تا مانع توافق دولت اعتدال با غرب بر ســر 
مسئله هسته ای شوند تا در نهایت دولتی اصولگرا 
رسیدن به توافق را به نام جریان خود تمام کند، با 
رد این ادعا گفت: این حرف تنها یک ادعاست. نظام 
در هیچ دوره ای نخواسته و نمی خواهد مردم به دلیل 
تحریم های ظالمانه غرب در ســختی و تنگنا قرار 
گیرند. اینکه عده ای دست به طرح چنین شایعاتی 

می زنند دچار اشتباه جدی هستند و اساس چنین 
تفکری مبنای غلطی دارد. 

رئیس مجلس هفتم شورای اســالمی، با برجسته 
کردن تفاوت  های تیم مذاکره کننــده قبلی و تیم 
مذاکره کننده فعلی و رویکرد دولت های دوازدهم 
و ســیزدهم درمقابل مذاکرات هســته ای، افزود: 
تفاوتی که مذاکره کنندگان امروز با دیروز دارند این 
است که تیم مذاکره کننده قبل، هنگام مذاکرات در 
موضع ضعف قرار داشــت و بر این مبنا در مذاکره 
شرکت می کرد. تیم مذاکره سابق، از سوی دولتی 
سر میز مذاکره حضور داشــت که رئیس آن دولت 
رسما حتی آب خوردن کشــور را به برجام گره زده 
بود.  حدادعادل اضافه کرد: ســفره مردم رسما در 
دولت قبل به برجام گره زده شــد و مسئوالن وقت 
دم از ســرمایه گذاری خارجی برای برطرف کردن 
مشکالت می زدند. سرمایه گذاری های خارجی که 
صرفا از سوی اروپا و آمریکا باید انجام می شد. چنین 
رفتارها و فرستادن پیام هایی از سوی دولت، سبب 
شد تیم مذاکره کننده قبلی ما با دست بسته و تسلیم 
در مقابل طرف های اروپایی و آمریکایی حاضر شود.  
وی تأکید کرد: دشمن در مذاکرات می دانست که ما 
در چه وضعیتی قرار داریم و دولت به افکارعمومی 
چه وعده ها و قول هایی داده است و از این رو، مسائلی 
را که آنان مدت ها بود به دنبال آن بودند ازما گرفتند 
و بدون اینکه چیزی بدهند مذاکــرات را به پایان 
رساندند. اتفاقا همین کشورها با وجود تعهداتی که 
در برجام داشــتند نقض عهد کرده و به توافقی که 
امضا کرده بودند پایبند نبودند. این نقض عهد ها نه با 
شروع دوره ترامپ که در همان دوره اوباما آغاز شد و 

در دوره ترامپ به حداکثر خود رسید. 
نماینــده ادوار مــردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی تغییر رویکردهای سیاسی با روی کارآمدن 
دولت سیزدهم را منجر به تحول در فرایند مذاکرات 
هسته ای دانست و بیان داشت: در دولت سیزدهم، 
از همان ابتدا به آمریکایی هــا گفتیم می خواهیم 

تحریم ها برطرف شــود اما اینطور نیست که تصور 
شــود راه برطرف کردن مشــکالت تنها از مسیر 
رسیدن به توافق و مذاکره می گذرد. به آنها روشن 
گفته شده اســت که هم مذاکره می کنیم تا رفع 
مشکالت شود و هم در موازات آن با دیگر کشورهای 
دنیا مانند چین و روسیه و دیگران در ارتباط هستیم 

و سفره مردم را به برجام گره نزده ایم. 
وی با تأکید بر اینکه آمریکایی هــا، اروپایی ها و ما 
هرکدام به دنبال تامین منافع خــود در مذاکرات 
هستیم، گفت: هم آمریکایی ها و هم ما دنبال منافع 
خودمان هستیم. ممکن است در جایی به توافق هم 
برسیم اما اینکه آمریکایی ها می دانند االن دولتی 
درحال مذاکره اســت که همه تخم مرغ هایش را 
درسبد برجام نگذاشته است ما را از موضع ضعفی 
که در مذاکرات گذشته داشته ایم خارج کرده است. 
این وضعیت دست ما را برای رسیدن به توافقی که 

منافع کشور را تامین کند، بازتر کرده است. 
حدادعادل در پاســخ به این ســؤال که تحلیل او 
درباره مذاکرات در حال انجام در وین چیســت و 
فکر می کند آیا درنهایت ایران با غرب بر سرمسئله 
هسته ای به توافق می رسد یا نه، گفت: اینکه توافق 
شدنی هســت یا قریبا رخ خواهد داد یا نه را کسی 
نمی تواند جواب بدهد. من هم قدرت پیشــگویی 
ندارم و شــاید هیچ کس دیگری هم نتواند به این 
سؤال پاسخ درستی بدهد اما امیدوارم آنچه در وین 

می گذرد منجر به اتفاقات خوبی شود. 

فشار حداکثری راه به جایی نبرده است 
وی در ادامه و در پاســخ به این سؤال که دشمن در 
سال های اخیر با راه اندازی کمپین فشارحداکثری 
فاز مقابله خود با جمهوری اســالمی را از سیاسی به 
اقتصادی تغییر داده است آیا این روش توانسته است 
تأثیری در سیاســت های کشــور ایجاد کند، گفت: 
دشمن در طراحی خود تالش کرده است با تحت فشار 
قرار دادن ایران در موضوعات اقتصادی زمینه ســاز 

ایجاد شــورش های اجتماعی در کشور شود. ممکن 
است در این زمینه موفقیت هایی را نیز به دست آورده 
باشد اما امروز و براســاس آمارهای موجود می توان 
ادعا کرد وضعیت کشور از نظر اقتصادی در مقایسه 
با قبل در شــرایط بهتری قرار دارد. این موفقیت در 
حالی به دست آمده اســت که ما در سال های اخیر 
با هجمه ســنگین اقتصادی دشمن علیه کشورمان 
روبه رو بودیم؛ اما با مقاومت مردم از این مرحله سخت 

عبور کرده ایم. 
رئیس اسبق مجلس شورای اسالمی توضیح داد: در 
شــرایط کنونی، هم مقدار تولید محصوالت داخلی 
افزایش چشمگیری پیدا کرده است و هم روش های 
اداره کشور خصوصا در ماه های اخیر بهبود پیدا کرده 
است. اکنون قادریم ارز حاصل از فروش محصوالت 
خود را بدون اتکا به غرب به داخل کشور وارد کنیم 
و نیازهایی را که در این حــوزه داریم تامین کنیم. 
عالوه بر این، در سیاست های اقتصادی نیز اصالحاتی 
خصوصا در حوزه ارز در حال انجام است که به زودی 

شاهد اثرات مطلوب آن در جامعه خواهیم بود. 
حدادعادل با انتقاد از سیاست ارزپاشی انجام شده 
در دولت  های گذشته به بروز برخی فسادها در این 
زمینه اشاره کرد و گفت: در توزیع ارز 4200تومانی، 
به هر فردی این ارز پرداخت شــد کــه درنهایت 
به گفته مسئوالن ســازمان برنامه و بودجه دولت 
وقت، مشخص نیست 17میلیارد دالر از این ارزها 
کجا رفته اســت. عالوه براین، دیوان محاســبات 
مجلس نیز از مفقود شدن 4میلیارد دالر دیگر خبر 
داده است که این موارد نشــان دهنده بروز برخی 
فسادها و رانت در توزیع این ارز است. ما با  اصالح 
این امور توانســته ایم از تحریم و فشار حداکثری 
عبور کنیم. به نظر می رسد ما در مبارزه با نقشه فشار 
حداکثری به شکل نســبی موفق بوده ایم؛ گرچه 
هنوز جای کار بیشــتری در این حوزه وجود دارد 
و باید تالشــمان را برای برطرف کردن مشکالت 

دوچندان کنیم. 

غالمعلی حدادعادل در گفت وگو با همشهری: 

سفره مردم را به مذاکرات گره نزده ایم 
  در دولت سیزدهم، از همان ابتدا به آمریکایی ها گفتیم می خواهیم تحریم ها برطرف شود اما اینطور نیست که تصور شود

 راه برطرف کردن مشکالت تنها از مسیر رسیدن به توافق و مذاکره می گذرد

یادداشت

دولت فسادستیز
در فضای رقابت های انتخاباتی خردادماه 1400 بود که بار دیگر 
مسئله مبارزه با فساد به یکی از شاخص های مناظرات سیاسی و 
مطالبات مردمی بدل شد. در آن کارزار هریک از نامزدهای انتخاباتی 
تالش کردند تا خود را پرچمدار مبارزه با فســاد معرفی کنند که 
برنامه های عملی و مؤثری برای تحقق این امر در چنته دارند، اما 
دراین میان این آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی بود که گوی سبقت را 

از رقبا ربود و توانست بر صندلی ریاست جمهوری بنشیند.
بخشی از عوامل مؤثر در پیروزی رئیســی را باید در خوشنامی او 
در پیشینه مبارزه با فساد جست وجو کرد. عملکرد وی در جایگاه 
ریاست دســتگاه قضا نشــان داده بود که اراده اش برای مبارزه با 
فساد جدی است و در این مسیر با هیچ کس تعارف ندارد. همین 
پیشینه به کمک آمد تا این ذهنیت شکل گیرد که اگر او بر مسند 
ریاست جمهوری بنشیند، خواهد توانست فساد را از ریشه   بخشکاند 

و »مبارزه با فساد« را جایگزین »مبارزه با مفسدان« کند.
اینک قریب به 10ماه است که از فضاهای پر شور و هیجان انتخابات 
فاصله گرفته ایم و میلیون ها ایرانی که پای صندوق رأی آمده اند، 
منتظرند تا قاضی القضــات پرچمدار مبارزه با فســاد، اینک در 
قامت رئیس جمهور نیز قاطعیت خود را در جنگ با رانت خواران 
به نمایش بگذارد و آب را از سرچشــمه پاک کرده و به وعده های 

انتخاباتی عمل کند.
دراین میان هرچند مطالبات تنها به فسادستیزی منحصر نمی شود، 
اما به نوعی تحقق آن برای افکارعمومی اولویت یافته است. امروز 
چشم های بسیاری منتظر است که حرکت فسادستیزی که از همان 
روز آغاز به کار دولت سیزدهم کلید خورده است، آثار و نتایج خود را 
آشکار کند و آنقدر باشکوه عیان شود که به دستاوردی قابل مالحظه 

در اذهان عمومی بدل شود.
 دراین میان توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

 بخش عمــده ای از فعالیت های دولــت در عرصه حل 
مشکالت جامعه و توســعه و پیشبرد کشور، برنامه های 1

زیربنایی و زمان بری است که شکوفایی آن نیازمند صبر و حوصله 
فراوانی است. درطول این چندماه، تنها جهت گیری دولت می تواند 
نزد افکارعمومی قابل مشاهده باشد، اما تحقق نتایج آن به زمان 
بیشتری نیازمند است و عرصه مبارزه با فساد عرصه ای است که 
می تواند در قالب تصمیماتی ملموس و زودبازده در فضای عمومی 

کشور جواب دهد.
مبارزه با فساد ازجمله اقدام هایی است که به شدت می تواند 

زمینه ساز امیدآفرینی در جامعه شود و اعتبارزا و اعتمادزا 2
برای دولت باشد. مردم تشنه مبارزه با فسادند و متأسفانه این فساد 
در دستگاه های اجرایی کشور آزارشان می دهد. هر اقدامی در این 
مسیر هرچند کوچک، نتایج بزرگی در اذهان عمومی ایجاد کرده و 

به سادگی می توان رضایت و خرسندی جامعه را مشاهده کرد.
به نظر می رسد عرصه هایی که نیازمند برخورد جدی با 

فساد هست نیز نیازمند شناسایی و اولویت بندی است و 3
برخی از امور با ورود حداقلــی دولت و رئیس جمهور خیلی زود و 
کم هزینه قابل حل باشد. در این میان باید تالش کرد تا با شکل دادن 
به قرارگاهی در دولت، این موارد شناسایی شده و با فوریت با آنها 
مقابله شود. طبیعی است  مواردی که نیازمند جراحی های بزرگ تر 

است نیز در طول زمان بیشتری دنبال شود.
 ارائه گزارش از عملکرد فسادستیزانه دولت در عرصه های 

مختلف نیز برای آگاه سازی بهنگام، جذاب و همه جانبه 4
افکارعمومی ضرورتی غیرقابل انکار از پازل مبارزه با فساد در دولت 
سیزدهم اســت. در این میدان باید رســانه ملی و مطبوعات نیز 
به خدمت آمده و با همه تــوان در بازتاب اقدام های انجام شــده 
نقش  آفرین باشند، چراکه مبارزه با فساد آنگاه می تواند اعتمادساز و 
امیدآفرین باشد که به خوبی رخداد پیش آمده و آثار و عوارض آن در 

افکارعمومی قابل مشاهده باشد.
 سخن پایانی آنکه اقدام مؤثر دولت با فرمان فوری و بدون 

استثنای رئیس جمهور در بحث آزادسازی سواحل کشور، 5
اقدام ارزشمندی است که می توان به عنوان نمونه ای از اقدام های 
فسادستیزانه دولت از آن یاد کرد که اخبار آن موجبات رضایت و 
خرسندی جامعه را فراهم آورده است. معضل بزرگی که سالیان 
متمادی است موجب آزار افکارعمومی شده و اقدامات مؤثری در 
طول این ســال ها برای مقابله با آن انجام نشده بود و حال دولت 
سیزدهم پای کار حمایت از منافع ملت ایستاده است. تکرار این 
قاطعیت خواهد توانست امیدها را به دولت منتخب بیشتر کند و بر 
قدرت دولت در برخورد با فساد هم بیفزاید. امید که این اراده بدون 
کمترین خللی به پیش رود و منافع ملت به طور کامل محقق شود.

روابط تهران - باکو در مطلوب ترین 
شرایط

»روابط ایران و  جمهوری  آذربایجان رو به  جلو، در حال توسعه و 
در مطلوب ترین شرایط ممکن است«؛ این آخرین تصویری است 
که سفیر جمهوری  اسالمی ایران در باکو از روابط 2کشور ارائه 
می دهد. به گزارش ایسنا، سیدعباس موسوی در دیدار آنالین با 
رئیس  کل سازمان توســعه تجارت ایران، با اشاره به پروژه های 
ملی فی مابین 2کشور مانند سنکرون کردن برق)ارتباط بین دو 
یا چندین موتور همزمان با یک سرعت(، ساخت سد، نیروگاه و 
پروژه های ریلی و ساخت پل های عبوری بین ایران و جمهوری 
 آذربایجان، بر اهمیت این کشور و حسن همجواری 2کشور تأکید 
کرد.  وی همچنین ضمن اشاره به برنامه ریزی به عمل آمده برای 
برگزاری اجالس کمیســیون مشترک همکاری های اقتصادی 
بین 2کشــور، بر پیگیری جدی و به نتیجه رسیدن موافقتنامه 
تجارت ترجیحی، همکاری های نمایشگاهی و پیشبرد پروژه های 
تجاری و صنعتی بین 2کشــور تأکید کرد. رئیس کل سازمان 
توســعه تجارت ایران نیز در این دیدار بر عــزم جدی دولت و 
تأکیدهای ریاست جمهوری برای توســعه روابط با کشورهای 
همسایه ازجمله کشــور جمهوری آذربایجان و لزوم اثربخشی 
اقدام های صورت گرفته تأکید کرد. علیرضا پیمان پاک ادامه داد: 
در این راستا روند همکاری ها با کشورهای همسایه به پروژه های 
متعدد تقسیم بندی خواهد شد تا ضمن اثربخشی بیشتر قابل 
پایش باشــد. وی اضافه  کرد: پروژه هایی مانند تنوع بخشی به 
 خودروهای ایرانی تولیدی در کشــور جمهــوری  آذربایجان، 
داروسازی، تراکتورســازی، راه اندازی مرکز تجاری و به نتیجه 
رســاندن موافقتنامه تجارت ترجیحی، صادرات دانش فنی و 
خدمات فنی و مهندسی و توسعه همکاری های نمایشگاهی از 
مهم ترین مواردی است که با اجرای آنها سطح روابط دوجانبه 

فی مابین 2کشور به نحو مطلوبی توسعه خواهد یافت.

محمد جمشیدی
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور

۶مــاه گذشــته  دولــت توانســته در 
به وضوح نشان دهد که با همه کشورها 
سیاســت تعاملــی دارد و رئیس جمهور 
طــی ایــن مــدت 4ســفر بــه کشــورهای 
خارجی داشته و توافق های متعددی نیز 
در راستای تقویت توان اقتصادی کشور 

صورت گرفته است./ ایرنا

سیداحمد خاتمی
 خطیب نمازجمعه تهران

فعال نه له و نه علیه طــرح صیانت هیچ 
ســخنی نمی گویم. مخالفان هم خیلی 
صریــح نظــر خــود را اعــالم کنند تــا این 
طــرح پختــه شــود. االن طــرح نه بــه بار 
است و نه به دار، پس چرا با عصبانیت 
صحبــت می کننــد و عــده ای می گوینــد 

خیانت و خباثت است.

محمد اسالمی
 رئیس سازمان انرژی اتمی

جنگ اقتصادی با سخت ترین نحو علیه 
ایــران اعمال کردنــد. یکی از مســئوالن 
هند بــه مــن می گفــت آمریکایی هــا به 
مــا اعتــراض می کننــد کــه چــرا حقــوق 
کارمندان سفارتخانه خود در ایران را از 
طریق دالر پرداخت می کنید؛ زیرا حتی 

یک دالر نباید وارد ایران شود./فارس

 سیداسماعیل خطیب
 وزیر اطالعات  

 قرار دادن اســرائیل به جــای آمریکا در 
قالب طرح آبراهام را باید یک شکست 
مجــدد بــرای غــرب و اســتکبارجهانی 
دانســت، اما همانگونه که شاهدیم، 
ایران با اقتدار هرچه بیشــتر به سمت 
دســتیابی به منافع خــود و متحدانش 

گام برمی دارد./ایسنا

نقل قول خبر

هماهنگی با هواپیمایی برای 
تخلیه اتباع ایران از اوکراین

ســخنگوی وزارت امورخارجــه در تشــریح 
اقدام های انجام شــده در زمینه مساعدت به 
هم میهنان مقیم اوکراین گفت: با توجه به پیش 
بینی های دقیقی که در وزارت امورخارجه انجام 
شده بود، تحوالتی که امروز شاهد آن هستیم، 
از قبل به عنوان محتمل ترین سناریو به اطالع 

مراجع و نهادهای ذیربط نیز رسانده شده بود.
به گزارش ایســنا، ســعید خطیب زاده افزود: 
براین اساس ستاد بحران سریعا در محل وزارت 
امورخارجه تشــکیل و تالش شــد تا حداکثر 
هماهنگی هــا با هدف مدیریــت بهتر اوضاع و 
درصورت لزوم، تســهیل خروج شــهروندان و 

دانشجویان ایرانی انجام شود.
وی ادامه داد: هماهنگی و اتخاذ تمهیدهایی با 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران برای تخلیه 
اتباع کشورمان از دیگر اقدام های مهم در آغاز 
بحران بوده اســت که درصــورت امکان انجام  
پرواز و صــدور مجوز از طــرف دولت اوکراین 
و اطمینــان از امنیت پرواز به ســرعت انجام  
می شــود. خطیب زاده تصریح کــرد: پیگیری 
وضعیت ایرانیان مقیم اوکراین، به روزرســانی 
اطالعات و مشــخصات تماس و محل اقامت 
ایرانیان مقیم و ایجاد بانــک اطالعات در این 
زمینه و اختصاص شــماره تلفــن ویژه برای 
تمــاس ایرانیان مقیــم با معاونت کنســولی 
وزارت امورخارجه به صورت 24ساعته ازجمله 

اقدام های این وزارتخانه است.

 خبر

حمیدرضا بوجاریانگفت وگو
خبرنگار

مهدی سعیدی
کارشناس مسائل سیاسی

احزاب اصالح طلب آب می روند؟
آرایــش سیاســی جریان هــا و 
گروه هــای سیاســی در پایــان 
در  انتخاباتــی1400  ســال 
رکود فعالیت جریــان اعتدالگرا 
و اصالح طلب به ســر می برد؛ 9مــاه بعد از فصل 
بهاری انتخابــات رقبای جریان مســتقر هنوز 
موفق به بازیابی ساختار سیاسی خود نشده اند و 
چشم انداز مشخصی نیز برای حرکت بعدی شان 
ندارند. انتشــار برخی اخبار از جلسات روسای 
جمهور دولت های اصالحات و اعتدالگرا و برخی 
چهره های دیگر نزدیک سیاسی عمال با تکذیب 
هرگونه خط مشی گذاری و راهبردنویسی در خالل 

این جلسات مواجه شد. 
اصالح طلبان در جریان حداقل 5انتخابات اخیر 
مجالس، شوراها و ریاســت جمهوری توانستند 
به جامع ترین ســازوکار تشــکیالتی خود طی 
3دهه اخیر و گردهمایی 31تشکیالت سیاسی 
ذیل این جریان دســت پیدا کننــد. با این حال 
شــدت انتقــادات گروه هــای عضو نســبت به 
تصمیمات سیاســی پراکنده و مواضع متفاوت 
و غیرپیرو احزاب در انتخابات مجلس یازدهم و 
ریاست جمهوری ســیزدهم یک بار دیگر آنها را 
به مرز واگرایی از هم نزدیک کرد. ارائه فهرســت 
انتخاباتی غیرائتالفی برخی احزاب اصالح طلبی 
در سال1398 برای مجلس و ائتالف نیم بند آنها 
روی عبدالناصر همتی، دولتمرد حسن روحانی 
برای ریاست جمهوری سیزدهم یک بار دیگر جبهه 

اصالح طلبان را متشتت و متفرق از هم ساخت.

برخی چهره هــای عضو جبهــه اصالح طلبان و 
همســو، از ضرورت کاهش این 31تشــکیالت 
سیاســی اصالح طلب به 3 تا 4 حزب سیاســی 
ســخن می گویند و معتقدند این کار شــانس 
موفقیت های سیاســی آنها در آینده را افزایش 
می دهد. مصطفی کواکبیان، عضو شورای مرکزی 
حزب مردم ساالری پنجشنبه گذشته در جریان 
برگزاری کنگره ساالنه این حزب ضمن بیان اینکه 
ما به عنوان حزب مردم ساالری حاضریم که جبهه 
اصالحات 3 یا 4حزب شود، گفت: اگر نظام حزبی 
حاکم شود می تواند راهکار خوبی برای جمع وجور 
شدن 31حزب اصالح طلب باشد. احمد شریف، 
دبیرکل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران 
اسالمی نیز اخیرا به فارس گفته: »انسجامی که 
داخل جبهه اصالحات در قالب 31حزب هست، با 
3گرایش مطرحی که وجود دارد می تواند تبدیل 
به 3حزب شود. کارگزاران به عنوان یک رویکرد با 
گرایش کسب قدرت و صندوق رأی، حزب اتحاد 
ملت طیف دیگر که به دنبال جامعه پردازی هستند 
و طیف میانه همچون احزاب مردم ساالری و حزب 
اسالمی کار که بنا به اقتضا هر دو رویکرد را الزم 
می دانند، 3طیف هستند که می توانند در قالب 

3حزب اصالح طلب بروز و ظهور داشته باشند.«
هم اکنون تحرک سیاســی آنها آنچنان کم فروغ 
است که بعید است به هدف تجمیع ساختارهای 
سیاســی آنها بینجامد. آنها شــاید به تعطیالت 
تاریخی مدنظر محمدرضا تاجیک تئوریسین این 

جریان رفته باشند.

همکاری  فعاالنه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی برای انجام رایزنی های فنی 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی، راهی 
وین شد تا به جمع مذاکره کنندگان 
کشورمان بپیوندد. ازسوی دیگر همکاری های فعال 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگوی 
تلفنی رئیس جمهور کشورمان با همتای روس خود 
نیز مورد تأکید قرار گرفت. ســیدابراهیم رئیسی در 

گفت وگو بــا والدیمیر پوتین، با اشــاره به مذاکرات 
هســته ای با بیان اینکه ایران به دنبال توافقی پایدار 
اســت و نه متزلزل، گفت: ارائه تضمین معتبر، پایان 
بخشیدن به ادعاهای سیاسی و لغو واقعی تحریم ها 
از ضرورت های دست یافتن به توافق پایدار هستند. 
پوتین نیز در این گفت وگو با اشاره به همکاری های 
فعال ایران با آژانس، بر تداوم رایزنی های دوطرف در 

رابطه با مذاکرات هسته ای تأکید کرد. 
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