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خبـر

در حاشيه

غربدلواپس
ایرانمصمم
خبرگزاری فارس
در گزارشی آورده:
طی سه ماهی که از
دور جدید مذاکرات
میگذرد آمریکا ،غرب و
رسانههای آنها همواره
سعی دارند اینطور
القا کنند ایران عامل
فرسایش گفتوگوهای
وین است و غربیها
از این قضیه دلواپس
شده اند .اما این
موضعگیری از اساس
غلط است؛ زیرا مقامات
اروپایی و آمریکایی
هم اعتراف کردهاند
در وین پیشرفتهایی
که مربوط به تعهدات
هستهای ایران است،
بیشتر از بخشهای
مربوط به رفع
تحریمهایی است که
مربوط به تعهدات طرف
غربی است .این خود
نشان میدهد کدام
طرف غربی باید به جای
دست گذاشتن روی بوق
وحماقتهای تاریخی،
پا را از روی ترمز بردارد
و حرکت کند.در غیر
این صورت به زودی
متحمل خسارتهای
بزرگتری خواهند شد.

قدس ایــن روزهـ ــا هرچند ســرمــای هــوا و ک ــوالک و
یخبندان زمستانی در شمال غــرب و غــرب کشور و
همچنین ســیــاب در جــنــوب و جــنــوب ش ــرق کشور
مشکالتی بــرای شــهــرونــدان ایــجــاد ک ــرده ،امــا مــردم و
مسئوالن در کمک به هموطنان چیزی کم نگذاشته و
فصل دیگری از همدلی و مهربانی ایرانیان را به نمایش

صدای مردم

شماره پیام
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7
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قــدس رزمـ ــایـ ــش مــرکــب
یکروزه کمربند امنیت دریایی
 2022ب ــا ح ـضــور ی ـگــانهــای
سطحی و پ ـ ــروازی نـیــروهــای
دریایی ارتش ،سپاه و یگانهای
شـ ـ ـن ـ ــاوری ن ـ ـیـ ــروی دری ــای ــی
کشورهای چین و روسیه با شعار «باهم برای صلح و
امنیت» و در منطقهای به وسعت 17هزار کیلومتر
مربع ،از صبح روز گذشته در شمال اقیانوس هند
برگزار شده و در نهایت با رژه یگانهای سطحی
شرکتکننده در رزمــایــش از مقابل ناوشکن
جمهوری اسالمی ایران «دنا» پایان یافت .تقویت
امنیت تجارت دریایی بینالمللی ،مقابله با دزدی
دریایی و تروریسم دریایی ،تبادل اطالعات در حوزه
امداد و نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی و
تاکتیکی از اهداف رزمایش مرکز کمربند امنیت
دریایی  2022است.

گذاشتند .در این راستا روز گذشته تصاویری از حضور
تیپ  ۳۱۶ارتش قهرمان در باز کردن گردنه اسدآباد به
همدان و امداد و نجات مردم گرفتار در کوالک و سرما
منتشر شــده و به رهایی خــودروهــای گرفتار در بــوران
کمک کردند.
از سوی دیگر روز گذشته دو چوپان که در ارتفاعات روستای

 9360000158به تازگی پیشنهاد شده برای
جلوگیری از برخورد برخی خودروسواران خودسر
با پاکبانان شهرداری ،رنگ لباس این عزیزان از
نارنجی به فیروزهای تغییرکند! آیا مشکل فقط
رنگ لباس بود؟ این تصمیم عالوه بر هدر دادن پول

بیتالمال بیفایده و غیرمنطقی است .رنگ لباس
رفتگران درتمام دنیا نارنجی است .ظاهراًمدیران
ما به جای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله
عادت کردهاند!
 9150000995خواهش ًا یک فکر اساسی به حال این

دزدان کابلهای تلفن بکنید .جعبه تقسیم سیمهای
تلفن را دزدیدهاند ،دوباره درست میکنند باز همان
آش و همان کاسه.
 9050000789بساز و بفروشهاى غیر مجاز در
کوى زرگران بالى جان مردم این منطقه شدهاند.

رزمایش مرکبکمربند امنیت دریایی  2022با حضور ایران ،چین و روسیه برگزار شد

در مرحله بعد تمرین « »PHOTOEXشامل
تبـ ـن ــدی و آرای ـ ـ ــش آفـ ـن ــدی ی ـگــا نهــای
ص ــور 
شرکتکننده در رزمایش متناسب با تهدیدات
موجود در منطقه انجام شد.
در ادامــه یگانهای شناوری و پــروازی سه کشور
بر اســاس سناریو از پیش تعیین شــده عملیات
آزادسـ ـ ــازی دو کشتی ت ـجــاری کــه در آبه ــای
بینالمللی مورد ربایش دزدان دریایی قرار گرفته
بودند را انجام دادند .همچنین نیروهای عملیات
ویژه ارتش و سپاه با مشارکت نیروهای عملیات
ویژه چین و روسیه ،پس از عملیات اطفای حریق
کشتی ،با فــرود آمــدن از هــوا و سطح روی عرشه
شناور رب ــوده شــده ،دزدان در یــایــی را دستگیر و
عملیات آزادسازی کشتی را اجرا کردند.

مثلث صلح

◾

◾

◾اهداف رزمایش
آیین استقبال از ناوگروههای شرکتکننده در این
رزمایش توسط شناورهای نیروی دریایی ارتش و
سپاه انجام شد .در این آیین ،ناوگروه چین شامل
ناوشکن «ارومچی» و شناور تدارکاتی «تایخو» و
ناوگروه روسیه شامل رزم ناو «واریاگ» ،ناوشکن
«ادمیرال تریبوتس» و سوخترسان «بوریس»
مورد استقبال شناورهای ایرانی قرار گرفت و وارد
آبهای سرزمینی کشورمان شدند .گفتنی است،
در این رزمایش یگانهای شناوری ارتش جمهوری
اسالمی ایران و سپاه پاسداران شامل ناوشکنهای
دنا ،جماران ،نقدی و ناوهای موشکانداز تبرزین و
زرهوهمچنینشناورشهیدناظریحضورخواهند
داشت .در این مراسم ،امیر دریادار دوم مصطفی
تاجالدینی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش و
سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی

جزیمق استان زنجان دچار کوالک و برف شده بودند ،با
اعزام اورژانس هوایی زنجان نجات یافتند .همچنین یک
مادر باردار در روستای قندرقالو بخش قرهپشتلو با تالش
دوساعته راهداران برای بازگشایی مسیر و حضور به موقع
اورژانس نجات یافت .همزمان نیروهای امدادی و انتظامی
برای کمک رسانی به مردم و ترمیم راههای آسیب دیده در

ایسنا

سیدامیرحسین
قاضی زاده هاشمی
رئیس بنیاد شهید،
در جمع خانواده
آتشنشانان حادثه
پالسکو ،با اشاره
به سالگرد حادثه
پالسکو گفت :در
پی مکاتبه با رهبر
معظم انقالب ،ایشان
با اطالق عنوان
«در حکم شهید»
برای  ۱۶آتشنشان
فداکار این حادثه
که جان خود را
فدای دیگران کردند
موافقت فرمودند
و خانواده این
آتشنشانان تحت
پوشش بنیاد شهید
و امور ایثارگران قرار
گرفتند.
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،۲۰۲۲بابیاناینکهرزمایشاخیرازاهمیتخاصی
برخوردار است ،گفت :ماهیت مشترک تهدیدات
دریایی و تحوالت سیاسی بین دولتها برای انجام
اقدامات هماهنگ ،موجب شده نیروهای دریایی
سهکشوربیشازگذشتهبایکدیگرهمکاریکنند.
از سوی دیگر معاون هماهنگ کننده ارتش هم با
بیان اینکه تقویت همکاریهای دریایی و ارتقای
امنیت تجارت بین المللی دریایی از جمله اهداف
رزمایش مرکب ایران ،چین و روسیه است ،گفت:
هماهنگی بهتر و ارتباطات نزدیکتر بین نیروهای
دریــایــی کشورهای منطقه از دسـتــاوردهــای این
رزمایش است .امیر دریــادار حبیب هللا سیاری،
همچنین تصریح ک ــرد :بــرگــزاری مقتدرانه این
رزمایش با میزبانی و فرماندهی ما نشان میدهد

نیروهای دریایی ایران به توانمندی بسیار خوبی
در برنامههای امنیت افــزای مشترک با یکدیگر
و مرکب با دیگر کشورها رسیدهاند و می توانند
کمربند امنیتی در شمال اقیانوس هند و دریای
عمان را تقویت کنند .وی افــزود :رزمایش مرکب
کمربند امنیت دریایی  ۲۰۲۲که برای سومین بار
درحــال اجراست نشانه توسعه عمق راهبردی و
ارتقای جایگاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران
در حوزههای مختلف دریایی است.

◾

◾شلیک به سمت اهداف دریایی
اما در نخستین روز از رزمایش مذکور شناورهای
ایـ ــران ،چین و روسـیــه بــه ســوی اه ــداف از پیش
تعیینشده در در ی ــا شلیک کــردنــد .همچنین

◾ابراز نگرانی استعمار پیر
اما همزمان با این تحول وزیر امور خارجه انگلیس
که در سفر به استرالیا بــرای کمک به این کشور
برای ساخت زیردریایی اتمی به سر می برد ،بار
دیگر به اتهامزنی علیه کشورمان و روسیه و چین
پرداخت .به نوشته وبگاه «فایننشال ریویو» ،تراس
در نشستی خبری گفت« :واقعیت این است که
تهدیداتیدرسرتاسرجهاندرحالظهورهستند.
روسیه ،اوکراین را تهدید میکند و نظامیانش را در
مرز با این کشور مستقر میکند .ایــران به دنبال
سالح هستهای است و چین از قدرت اقتصادی
خود علیه استرالیا و دیگر متحدان از جمله لیتوانی
استفاده میکند» .اما ادعــای واهی تراس درباره
ای ــران در حالی تکرار میشود که چندی پیش،
انگلیس و آمریکا با استرالیا به توافق رسیدند تا به
این کشور در تولید زیردریایی اتمی کمک کنند.
مقامات ارشد ایران ،روسیه و چین ضمن محکوم
کردن این قرارداد ،آن را نمونه استانداردهای دوگانه
غربیها در قبال منع اشاعه توصیف کردهاند.

نماز جمعه

سیاست خارجی

تحریم

طراحینقشهراههمکاری
 باکشورهابراساسمنافعملی

انتقاد به سوءاستفاده تلآویو
از سازوکارهای بینالمللی

تحریمهادرروابطایرانوچین
بیاثرشدهاست

حجتاالسالم ابوترابیفرد خطیب نماز جمعه دیروز تهران
گفت :جدایی سیاست و اقتصاد از فرهنگ و معنویت در
عصر حاضر سبب شده است سیاست و اقتصاد را به ابزاری
بــرای افزایش قــدرت بــرای مطامع انسانها و جریانهای
قدرتمند تبدیل کند .وی در ادامه با بیان اینکه هزاره سوم
از نگاه نظریهپردازان سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،هزاره
آسیاست به مانور مشترک ارتش و سپاه با دو کشور چین
و روسیه ،پرداخت و افــزود :امــروز ایــن ایــران اســت که در
چارچوب منافع ملی خویش ،نقشه راه همکاری خود را بر
مبنای منافع ملی با دیگران طراحی میکند.

نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در بیانیه ای
از سوءاستفاده صهیونیستها از سازوکارهای بینالمللی
بــرای توجیه جنایات کنونی خود انتقاد کــرد .نمایندگان
کشورمان با تأکید بر نقض هفت دهه ای قوانین بین المللی
از ســوی اسرائیل اعــام کــردنــد :تــرور ،پــاکســازی نــژادی،
تخریب و محاصره انسانی از جمله جنایاتی است که این
رژیم پیوسته مرتکب میشود .پیشگیری از تکرار فجایع
تاریخی ،نیازمند پژوهش تاریخی اســت که باید بدون
قضاوت صورت پذیرد و این بیانیه تصریح میکند چنین
سندی نباید به عنوان رویکردی اجماعی قلمداد شود.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در
مصاحبهای با شینهوا برقراری مشارکت راهبردی جامع
ایران و چین در ژانویه  ۲۰۱۶را نقطه عطفی در روابط دوجانبه
خواند .سعید خطیب زاده در ادامه افزود :قطعا ًدو کشور
با سیاست قلدرمآبی که واشنگتن به عرصه بینالمللی
دیکته میکند ،مقابله میکنند .رویترز بهتازگی در گزارشی
به روابط تهران و پکن پرداخت و نوشت :چین ،طی چند
هفته گذشته ،نزدیک به  4میلیون بشکه نفت خام ایران را
در مخازن ذخیرهسازی خود تخلیه کرده و این نشا ن میدهد
کارایی تحریمهای نفتی ایران از بین رفته است.

گزارش کوتاه
قدس سید ابراهیم رئیسی که
در سفری دو روزه به مسکو رفته
بــود روز گذشته بــه محض ورود
بــه کـشــورمــان و بــا هــدف پیگیری
وضعیت سیلزدگان عــازم کرمان شد؛ اقدامی
که از ارجــح بــودن مسائل داخلی بر سیاست
خــارجــی در دولـ ــت س ـیــزدهــم حـکــایــت دارد.
رئیسجمهوری کشورمان پس از بازگشت از
روسیه درباره توافقات صورت گرفته با مقامات
روس توضیحاتی ارائه کرد .سید ابراهیم رئیسی
گفت :مباحث مطرح شده در این سفر در راستای
تحقق اهداف کالن سیاست خارجی جمهوری
اسالمی یعنی تعامل حداکثری با کشورهای
جهان و به ویژه کشورهای همسو بود.
رئیسی با بیان اینکه در این سفر درباره مسئله
پولی و بانکی گفت وگو داشتیم ،اظهار کرد :دو
کشور میتوانند در جهت شکست سلطه دالر
گام بردارند .رئیس جمهور ادامه داد :همچنین
در زمینه توسعه میادین نفت و گــاز و جهش
تجارت بین دو کشور توافق شد .دو کشور توافق
کردند در گام اول تعامالت تجاری فیمابین را به

رئیسی پس از تشریح دستاوردهای سفر روسیه
عازم مناطق سیلزده شد

از کرملین به کرمان

 ۱۰میلیارد دالر در سال افزایش دهند .افزایش
مبادله کاالهای کشاورزی ،فعالسازی کریدور
شمال-جنوب ،گسترش همکاریهای دفاعی و
فضایی نیز دیده شد.
گفتنی اســت سید ابراهیم رئیسی در جریان
سفر دو روزه خــود به روسیه عــاوه بر دیــدار با
همتای روس خود ،با ایرانیان مقیم روسیه ،فعاالن

اقتصادی و تجار روس و رئیس شورای مسلمانان
این کشور نیز دیدار کرد .رئیس جمهور در دومای
روسیه گفت :باید روابــط دو کشور به گونهای
تنظیم شــود که ضمن تأمین منافع متقابل از
مداخالت عناصر طرف سوم نیز مصون بماند.
رئیسی در دیدار با فعاالن اقتصادی و تجار روسیه
هم گفت :مقدمات نهایی شــدن سند جامع

همکاریهای ایران و روسیه فراهم شده است.
ویدرمصاحب هاختصاصیباتلویزیونراشاتودی
نیز با بیان اینکه سردار سلیمانی به جامعه اسالم
تعلق داشته ،بر ضــرورت محاکمه عامالن ترور
ایشان تأکید کــرد .اما همانگونه که اشــاره شد
رئیس جمهور روز گذشته و به محض بازگشت
به تهران هنوز عرق تنش خشک نشده بود که
در سفری از پیش اعالمنشده و با هدف پیگیری
وضعیتسیلزدگانکرمانعازماینمنطقهشده
و برای رفع مشکل دستورات الزم را داد .بازدید
هوایی از مناطق سیل زده و دیدار با مردم از دیگر
برنامه های رئیسی در این سفر بود.
حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رئیسی در
نخستین اقدام بعد از ورود به کرمان جلسهای با
استاندار کرمان ،فرمانده انتظامی کرمان و فرمانده
سپاه ثــارهللا کرمان برگزار کــرد .رئیس جمهور
در این جلسه دستور داد از همه امکانات برای
رفع فــوری مشکالت مــردم و جبران خسارتها
و استحکام بخشی سیل بندها استفاده شود.
بازدید هوایی از مناطق سیل زده و دیدار با مردم از
دیگر برنامه های رئیسی در این سفر بود.

شماره 9728
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سیالب استان هرمزگان و کرمان هم پای کار بودند .سیل
اخیر در جنوب کرمان بهویژه شهرستانهای قلعهگنج،
منوجان و رودبــار  25هــزار نفر را متأثر کــرده و خسارات
بسیاری به جــای گذاشته اســت .توسط ارتــش و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی تاکنون ۴۰تن اقالم زیستی از
تهران به کرمان ارسال شده است.
شهردارى اقدامى کند ،.تنها پلمب کفایت نمیکند،
قلع بنا نیاز دارد.
 9150000349به چه دلیل بانک ملت در کارتها
100تا200هزار تومان را نگه میدارد؟ آیا
دستورالعمل است؟ دیگر بانکها اینطور نیست.

یادداشت
رئیسی و چالشهای
دیپلماسی متوازن

محمدمحمدیثانی،کارشناس
ارشـــد مــســائــل ســیــاســی
سیاست خارجی جمهوری اسالمی
بر اســاس سه اصــل عــزت ،حکمت و مصلحت
بنا شده است .نهادینگی پایین در ساختارهای
تصمیمگیری سیاست خارجی کشور سبب شده
است تا با وقــوع کوچکترین تحوالت در سطح
بــازیـگــران عرصه سیاست خــارجــی بــرداشــت و
تفسیرهای متفاوتی نیز از این اصول ثابت شکل
گرفته و در دستور کار قرار گیرد .شاید اصل وجود
اختالف دیدگاه در بازیگران سیاست خارجی در
همه جای دنیا پذیرفته شده باشد ،اما باید دید این
اختالف دیدگاه در کدام سطح از سطوح راهبردی و
تاکتیکی اجازه بروز و ظهور مییابد.
در شرایطی که در دولت گذشته تمامی تالشها
و تحرکات دیپلماتیک معطوف به تنش زدایــی و
عــادی ســازی روابــط با کشورهای سلطهگر غربی
شده بود و در این مسیر بسیاری از فرصتهای
دیپلماسی متوازن با کشورهای منطقه از دست
رفت ،امروز طراحان و مدافعان همان نگاه دستاورد
آن را تقریبا ًهیچ ارزیابی میکنند .آزمون و خطایی
کــه بــاوجــود تــذک ـرات رهـبــر ان ـقــاب و دل ـســوزان
کشور در نهایت آوردهای جز از دست رفتن سایر
فرصتهای دیپلماسی نداشت .در همان سالها
کــه دول ــت تدبیر متمرکز بــر پیش ب ــردن مسیر
مذاکرات برجامی با آمریکا و اروپا بود.
به دلیل وجــود همین آزادی کــارگــزاران سیاست
خارجی در سطح راهبرد ،امروز پس از گذشت بیش
از هشت سال از روی کار آمدن دولت تدبیر شاهد
یک تحول راه ـبــردی در سطح سیاست خارجی
هستیم .تحولی که در همین ماههای آغازین شروع
به کار دولت سیزدهم نشانههای آن آشکار شده
است؛تحققفرایندپیوستنبهسازمانهمکاریهای
شانگهای ،ق ــرارداد ســوآپ گــازی با ترکمنستان،
پیمانهایپولیدوجانبهباکشورهایمنطقه،شروع
رسمی همکاریهای 25ساله با چین.
نشست در سطح رؤســای جمهور ایـران و روسیه
را میتوان از نشانههای اولیه تــاش در راستای
همین نگرش ارزیابی نمود .راهبرد دولت رئیسی
را میتوانیم در قالب عبارت «دیپلماسی فعال و
متوازنباکشورهایهمسایهوقدرتهایمنطقهای
و شرکای راهبردی در جهت افقگشایی و بازارسازی
در فضای بینالمللی و بــا هــدف خنثی ســازی و
کاهش اثرات تحریمی دشمن» خالصه کنیم.
امــا از منافع و گشایشهای روی ـکــرد جدید که
بگذریم به نظر می آید دو مانع بزرگ در این مسیر
وجود دارد .نخستین چالش اهمیت و ضرورت
مدیریتفضایادراکیجامعهدرمقابلتهاجمات
رسانههای غربی و بلندگوهای داخلی آنان است.
القای وابستگی به شرق و غارت منابع ملی توسط
سایر قدرتها و القای انزوای بینالمللی ایران در
رأس دستور کار این رسانهها قرار دارد .درحالیکه
میدانیم در هــر همکاری در ایــن سطح منافع
دوطرفبهخوبیلحاظمیشودوشایدسودبیشتر
از این همکاری را ما به عنوان کشوری که تحت
شدیدترین فشارهای اقتصادی و تحریم هستیم،
ببریم .با وجود این ،دولتیها حتما ًباید راهبردی
جــدی در جهت مدیریت فضای افکار عمومی
داشته باشند که البته بخش بزرگی از این بار نیز
بایستی توسط صداوسیما مدیریت شود.
دومین چالش نیز آماده نبودن صنایع داخلی و
محصوالت کشور برای حضور در فضای رقابتی
بینالمللی است .بازارسازی وزارت خارجه زمانی
جواب میدهد که صنایع داخلی نیز تغییرات الزم
جهت حضور در بازارهای فراملی را در خود ایجاد
کرده باشند .خام فروشی محصوالت ،بیتوجهی
جدی به مقوله برندسازی و بستهبندی محصول،
عدم رعایت استانداردهای بین المللی و احتمال
کمبود منابع در داخــل کشور در پــی جذابیت
صــادرات ،چالشهای بزرگی هستند که حل آن
نیازمند ارادهای ملی و فراقوهای است .استفاده از
ظرفیتشرکتهایدانشبنیانوایدههایخالقانه
جــوانــان نخبه در عرصه فـنــاوری ظرفیت بزرگی
است که در صورت فعالسازی و حمایت میتواند
راهگشای خوبی باشد .امید است با همراهی تمام
دستگاهها از این دو مانع نیز به خوبی بگذریم و
تلخی سالهای شرطی ســازی اقتصاد کشور به
امضای رئیس جمهور آمریکا و اتالف ظرفیتهای
ملی جای خود را به شیرینی ایجاد گشایش در
معیشت عمومی به وسیله همگرایی منطقهای و
دیپلماسی متوازن بدهد و بار دیگر کارآمدی تفکر
اسالم انقالبی و مدیریت جهادی برای همگان به
اثبات برسد.

