دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.
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این بار خواهر رهبر کره شمالی گم شد!

چه اتفاقی برای"کیم یو جونگ ،خواهر پرنفوذ رهبر کره شمالی"
افتاده اســت؟ این سوالی است که بســیاری از کارشناسان کره
شمالی را این روزها به خود مشغول کرده است.
به گزارش ایســنا ،خبرگزاری آسوشــیتدپرس در گزارشــی
مینویســد :در تصاویری که از حضور اعضای رده باالی حزب
کارگران کره شمالی در نشست این روزهایش توسط خبرگزاری
این کشور منتشر شد خواهر کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی
که زمانی از وفاداران او به شــمار میآمد ،نبود و همین غیبت

سواالت زیادی را بوجود آورد.
برخی میگویند ،کیم جونگ اون شاید خواهرش را
بابت شکســتها و ناکامیهای سیاستگذاری کلی
تنزل رتبه داده برخی نیز بر این باورند که شاید رهبر
کره شمالی نگران رشد ســریع خواهرش و افزایش
نفوذ او بوده در حالیکه خودش تالش میکند تا قدرت داخلیاش
را در مواجهه با چالشهای رو به رشــد اقتصادی در داخل کشور
تقویت کند.

سیاسی

"او گیونگ-ســوب" ،تحلیلگر موسســه کره برای
اتحاد مجدد ملی در سئول میگوید :شایعاتی وجود
دارد کــه خواهر کیم جونگ اون وارث و جانشــین
برادرش شــاید خطرناک باشــد چون آنها مســائل
مربوط به ماندن کیم جونگ اون در مســند قدرت و
امور بهداشــتی در داخل کره شمالی را مطرح کردهاند .به همین
دلیل است که رهبر کره شمالی در حال کاستن از قدرت گرفتن
خواهرش است.
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نخست وزیر کویت نیامده استعفا داد!

پس از وزرا ،نخست وزیر کویت هم استعفای خود را تقدیم امیر این کشور کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری رسمی کویت ،نواف االحمد الجابر الصباح ،امیر این کشور میزبان صباح خالد الحمد الصباح،
نخست وزیر کویت بود و او استعفا نامه خود را تقدیم امیر کرد .سخنگوی دولت کویت روز سه شنبه
اعالم کرد ،بعد از اعتراض نمایندگان پارلمان کویت به ترکیب دولت در حالیکه یک ماه از تشکیل آن
میگذرد نخست وزیر دیروز میزبان وزیرانش بود و آنها استعفا نامه خود را به نخست وزیر تقدیم کردند.

عبدالرضافرجی راد استاد ژئوپلیتیک در گفتگو با آفتاب یزد:

بایدن برای رفع تحریمهای ایران بهانهای ندارد

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی
۱۹دی دربارهی گمانهزنیها و مباحث جاری در فضای سیاسی کشور
پیرامون رفتار جمهوری اسالمی در قبال برجام و وظایف آمریکا در این
خصوص ،گفتند «ما هیچ اصراری نداریم ،هیچ عجلهای نداریم که آمریکا
به برجام برگردد؛ اص ً
ال مسئلهی ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد
یا برنگردد .آنچه مطالبهی منطقی ما و مطالبهی عقالنی ما است ،رفع
تحریمها اســت؛ این حقّ غصبشدهی ملّت ایران است ».این جمالت
مواضعی بود که رهبر انقالب آن را به عنوان «ســخن پایانی و قطعی»
جمهوریاسالمیاعالمکردند.پایگاهاطالعرسانیKHAMENEI.IR
ذیل پرونده «حــرف قطعی» موضع جمهوری اســامی در زمینهی
تحریمها و برجام را در گفتوگوهایی بررسی کرده است .در این پرونده
با اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام ،مسئوالن ارشد کشور ،منصوبان
توگو شده است؛ محمدجواد ظریف،
و مشاوران رهبر معظم انقالب گف 
محمدباقر قالیباف ،علیاکبر والیتی ،علی الریجانی ،ســعید جلیلی،
علیاکبر صالحی و کمال خرازی ،مواضع جمهوری اســامی را در این
زمینه تبیین کردهاند.
در همین حوزه آفتاب یزد سلسله گفتگوهایی انجام خواهد داد که در
گفتگوی نخست با «مصطفی خوش چشم» کارشناس مسائل بینالملل،
سیاســت خارجه و آمریکا به بررســی همه ی گزینههای پیش روی
ایران ،آمریکا و دیگر اعضای برجام با موضوع تحریم ها ،مکانیسم ماشه،
سرانجام برجام و ...پرداختیم و اینک باب گفتگو را با عبدالرضافرجی راد
کارشناس ژئوپلیتیک دانشگاه بازکرده ایم.
> رفع تحریم و بازگشت به برجام باید همزمان باشد

عبدالرضا فرجی راد میگوید«:اینها با هم است ،نمیشود رفع تحریم کرد
و آنها به برجام برنگردند .هم زمان آمریکا باید به برجام برگردد و اعالم
هم کنند وقتی ما برگشتیم تحریمها تمام شده و عمال هم تمام کنند.
یعنی ایران بتواند نفت خود را بفروشد و پولش را بیاورد داخل مملکت.
به نظر من اتفاقا حرف مقامات جمهوری اسالمی که بر رفع تحریمها
به صورت یک جا و همزمان اصرار دارند ،سخن درستی است .ما قصد
بازی با کلمات را نداریم .خودشان هم به ترامپ معترض هستند که چرا
از برجام خارج شــده و برمی گردند .چون دولت جدیدشان که انتقاد
کرده نمیتواند راه ترامپ را برود .اما مهم این است که وقتی به برجام
بازمیگردند همزمان تحریمها هم برداشته شود.
> عجلهای نداریم چون توپ در زمین آمریکا است

فرجی راد در واکنش به این موضوع که«چرا این بحث مطرح میشود
که عجله نداریم؟» اظهار میدارد :چون توپ در زمین آنها است طبیعتاً
ما نیز عجلهای نداریم .ایران غنیسازی بیست درصد را شروع کرده آقای
گروســی هم مصاحبه کرده و گفته بیش از دو سه هفته بیشتر وقت
نداریم غنیسازی و تجمع اورانیوم در حال افزایش است و باید هر چه
زودتر آمریکا به برجام برگردد .بنابراین االن در وضعیتی قرار گرفتند که
هر چقدر طول دهند میزان غنیســازی بر اساس بند  36و  37برجام
افزایش مییابد .آنها تعهدات شان را نادیده گرفتند ایران هم تعهداتش
را به طور مستمرکاهش میدهد .تا حاال بهانهای به نام ترامپ بود اکنون
این بهانه رفته پس دیگر نباید مشکلی باشد بنابراین هم باید به برجام
برگردند و هم تحریمها برداشته شود .هر چقدر هم طوالنیتر شود دو
مشکل ایجاد میکند یک مشکل این است که غنیسازی بیشتر میشود
دومین مسئله هم این است البیهای خبیث مثل عربستان و اسرائیل
بیشتر میتوانند در کنگره و در سنا روی نمایندگان اثرگذار باشند.
> بهانهای برای بازگشت و برداشتن تحریمها ندارند

این کارشناس مسائل بینالمللی ادامه میدهد :االن بایدن فرصت خوبی
به دســت آورده است .نگرانی از سنا وجود داشت که این نگرانی هم با
پیروزی دو سناتور دموکرات رفع شد .بنابراین هم مجلس نمایندگان را
دارند هم مجلس سنا را .لذا دیگر بهانهای نیست تیمی هم که در برجام
بودند مستقیم یا غیر مستقیم همه سر کارند .رئیس سازمان سیا آقای
برنز که همیشــه منتقد خروج ترامپ از برجام بود سر کار آمده است.
خانم شرمن که مذاکرهکننده اصلی بوده معاون وزیر خارجه شده است

> همسایههای جنوبی با ایران بد کردند!

وی ادامه میدهد :همسایههای جنوبی ما در دوره ترامپ بسیار به ما بد
کردند .مغرور شده بودند .گمان میکردند ترامپ تا ابد بر سر کار است.
بی عقلی بود که چنین تصوری داشــتند .اتفاقی که درباره عربستان و
قطر افتاد همهاش از روی ناچاری است که امتیاز میدهند و امتیاز کشور
بزرگ به کشور کوچک برای این است که نگران شدند و ترسیدند که
با توافقی که ایران با  1+5انجام دهد آنها به پستو بروند .قطر هم قبول
کرده که واسطه گری بین ایران و عربستان داشته باشد قدمهای مثبتی
باید از ســوی دو طرف برداشته شود .هر چه ثبات و امنیت به منطقه
باز گردد نفوذ آمریکا و غربیها کمتر میشود.
وزیرخارجه آقای بایدن ،آقای آنتونی بلینکن هم در مذاکرات بوده است.
آقای جان کری هم به نوعی به کنگره وصل شده است فلذا هیچ جای
بهانه نیســت .اتفاقاتی که در آمریکا افتاد و ترامپ با بیآبرویی در حال
ترک قدرت است چیزی جز دست خدا نیست که او را خار و ذلیل کرد.
اگر آمریکا وارد فاز اجرایی برجام و رفع تحریم نشود مشکلی پیشخواهد
آمد که در آینده به سختی میشود مشکل را حل کرد.
> دوران لشگر کشی گذشته است

سفیر ســابق ایران در مجارســتان و بلژیک خاطرنشان میکند :االن
وضعیت در مقایســه با دوره قبل از برجام متفاوت است اگر بخواهند
بگویند که به اروپا نزدیک میشــویم و ایران را میبریم به سوی بند 7
شــورای امنیت دیگر آن زمان گذشته که کسی بتواند در منطقه نیرو
پیاده کند اگر هم بخواهند بمباران کنند که ایران هم تالفی میکند و
عکس العمل شدید نشان میدهد .بعید میدانم رویکردی را اتخاذ کنند
که منطقه را به تشنج بکشانند.
فرجی راد همصدایی مقامات مرتبط با برجام را نوعی پیام آشــکار به
غرب تلقی کرده خاطرنشان میکند«:بله این یک پیغام به غرب است که
میگوید ما آمادهایم به شرط آن که شما هم آماده باشید اما باید آمادگی
همراه با اجرا باشد».
> اگر شیطنت نکنند...

فرجــی راد درباره رویکرد تیم بایدن در برجــام اظهار میدارد«:تصور
میکنم آمریکاییها این اراده را دارند که به برجام برگردند اما این شک
را دارم که برخی شیطنت کنند و کشورهای منطقه و برخی اروپاییها
فشــار آورند که الزم نیست همه تحریمها را به یک باره برداریم اجازه
دهید با ایرانیها مسائل دیگری را مطرح کنیم و وقتی آن مسائل حل و
فصل شد آن وقت تمام تحریمها را برداریم که ایران هم زیر بار نخواهد
رفــت اگر بخواهند به برجام برگردند و بخشــی از تحریمها را بردارند
خوشبین هســتم اما ایران هم باید قضیه را تمام کند یعنی این طور
نباشد که با ما بازی کنند فراز و نشیب داشته باشد ،برخی تحریمها را
بردارند بخشی را شرط بگذارند اگر بخواهند این اقدامات را صورت دهند
طبیعتا کار به نتیجه خوبی نخواهد رسید.

> آمریکا وارد تنش شدن با ایران به نفعش نیست!

این دیپلمات سابق ادامه میدهد :واقعیتی است که دولت جدید آمریکا
با مشکالت زیادی روبه رو است و این دولت به دنبال ایجاد تنش در این
منطقه نخواهد بود و امکانات و فرصت آن را هم ندارند .شرایط محیطی،
جغرافیایی و حتی اقتصادی اجازه نمیدهد که بخواهند همانند دوره
ترامپ یا بوش عمل کنند.

> انعطاف داشتن به معنای چشم پوشی از منافع ملی نیست

فرجی راد تأکید میکند :بنابراین آنها بدشــان نمیآید که تنشها در
منطقه کاهش یابد چون تنشها تمام شدنی که نیست ما هم بایستی
برنامه ریزی داشــته باشیم باید به نوعی انعطاف داشته باشیم انعطاف
معنیاش این نیســت که از منافع ملی خــود بگذریم اما به نحوی در
دیپلماسی عمل کنیم که تمام تحریمها برداشته شود و به سمت صلح و
ثبات در منطقه حرکت کنیم.

هیالری کلینتون رژیم سعودی را
مسئول قتل خاشقجی معرفی کرد

هیالری کلینتون دولت سعودی را مسئول قتل
جمال خاشقجی معرفی کرد.به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری آناتولی ،هیالری کلینتون،
وزیر خارجه اســبق آمریکا در صفحه شخصی
خود در توییتر با قرار دادن وبگاه "اپل تی وی"
که تبلیــغ فیلم "معــارض" ،زندگی «جمال
خاشقجی» روزنامه نگار منتقد رژیم سعودی را
تا لحظات قتل او روایت میکند ،رژیم سعودی
را مسئول قتل خاشقجی دانست.

او نوشــت :اگر این مســتند را که "معارض"
نام دارد ،ندیدهاید امیدوارم آن را تماشــا کنید.
این مستند قدرتمند درباره ترور خاشقجی به
دست دولت سعودی ،اکنون در دسترس است.
در خالصه این مســتند بــه کارگردانی برایان
فوگل ،فیلمساز برنده جایزه اسکار آمده که این
مستند به هزارتوی فریب در این قتل میپردازد
که در کنسولگری عربستان در استانبول ،ترکیه
رخ داد.

> بایدن با تحلیل و استراتژی آمده است

عبدالرضا فرجی راد اســتان ژئوپلیتیک دانشــگاه در بخش دیگری از
مصاحبه ی خود در باره ی تفاوتهای بایدن با ترامپ و شــباهتهای
دوران بایدن و اوباما میگویــد :آمریکا در دوران آقای اوباما که همین
تیم کنارش بودند اســتراتژی و تحلیلی درباره ایران داشتند بر اساس
استراتژی جلو آمدند و در نهایت به برجام رسیدیم خوشبختانه تیمی که
االن سر کار آمده همان تیم است یعنی بر اساس یک تصمیم آنی که
نیامدند .تصمیمات ترامپ آنی بود .تیم اوباما به این نتیجه رسیدند برای
صلح و ثبات در منطقه بایســتی با ایران کار کرد .باید ایران آن قدرت
منطقهای خود را داشته باشد و مناقع ایران را در نظرگرفت .به همین
دلیل به عربستان و دیگر عربها میگفتند باید مسائل تان را حل کنید.
قبل از آن همیشه تحریک میکردند که با ایران درگیر شوید بنابراین بر
اساس استراتژی که در دوران اوباما تبیین کرده بودند که اکثریت تیم
االن هم در آن جلســات بودند حرکت کردند و االن هم این استراتژی
وجود دارد و آنها خواهان آشوب در منطقه نیستند.
> تنش آفرینیهای ترامپ برای جلب منافع مادی بود

ترامپ چنین رویکردی داشــت و چون آدم مادی بود و از این آشوب
نفع مادی به دســت میآورد به دنبال تنش بــود .نگرانی اصلی االن
دموکراتها و حتی جمهوری خواهان چین اســت آقای برنز هم که
آمده اعالم کرده که مســئله اصلی چین اســت و در این منطقه باید
حضور حداقلی داشته باشــیم بنابراین برای رسیدن به چنین هدفی
و کاهش آشــوب باید با ایران کار کنند و اگر بخواهند کار کنند اولین
گام این است که به برجام برگردند تحریمها برداشته شود .از آن جایی
که بیشتر تحریمهای اقتصادی دست رئیس جمهور است پس دیگر
بهانهای برای وقت ُکشی باقی نمیماند .البته تحریمهایی که بیشتر زیر
چتر حقوق بشر و تروریست است مربوط به افراد است که آن هم دیگر
نمیتوانند بهانهای داشته باشند یعنی وقتی بخواهید روی مسائل کالنی
توافق کنید دیگر نباید وارد جزئیات شد آن هم حاال که کنگره و مجلس
نمایندگان و سنا دست خودشان است .بنابراین آنچه که االن برای ما
مهم است رفع تحریمها است .این تحریمها دست رئیس جمهور است
و میتواننــد خیلی زود اقدام کنند .زمانی را باید تعیین کنند که مثال
در فالن تاریخ تحریمها برداشــته میشــود و ایران هم از آن تاریخ به
تعهدات باز میگردد.
> اولین اقدام عملی بایدن

فرجی راد درباره اولین اقــدام بایدن درباره ایران میگوید :اولین اقدام
میتواند این باشد که اگر دولت یا شرکتی با ایران کار کرد اقدام خاصی
نکند .سختگیری نکردن با شــرکتهای طرف قرار داد با ایران ،این
خودش عالمت مثبتی است معتقدم از هفته آینده به بعد جو شکسته
میشود و شرکتهایی که قبال جســارت بیشتری داشتند به تدریج
برمیگردند و کار خود را شروع میکنند.

> یک ماه نشده به برجام باز میگردند

نکته ی پایانی کــه فرجی راد به آفتاب یزد میگوید :فکر نمیکنم به
یک ماه بکشد که اعالم کنند به برجام برمی گردیم و در مورد تحریمها
هم باید گفتگوهایی در قالب  1+5انجام شود که اگر با آمریکا حل نشد
مشکل دیگری پیدا نشود.

کمکمالیانگلستان
به ارتش سعودی برمال شد!

انگلیس طی چهار ســال گذشته  ۴/۲میلیون
پوند به ارتش عربســتان سعودی کمک کرده
اســت ،طی دورانی که این کشور به بمباران و
کشتار غیرنظامیان یمنی متهم است.به گزارش
ایســنا ،به نوشــته روزنامه گاردین ،این آمار و
ارقام که در جریان جلســات پرســش و پاسخ
پارلمانی بدست آمده برای اولین بار جزییاتی از
هزینههای پرداختی به عربستان از طریق منابع
مالی مخفی را نشــان میدهد ،جیمز کلورلی،

یکی از مقامهای وزارت خارجه انگلیس اکتبر
 ۲۰۲۰گفت ،اســتفاده از بودجــه ارتش برای
کمک به عربســتان جهــت حفاظت از امنیت
ملیاش و حمایت از ارتش عربســتان براساس
قوانین انساندوستانه بینالمللی بوده است!دو
ماه بعد ،جیمز هیپی ،مقام دیگر نیروهای مسلح
انگلیس در نامهای اعالم کرد مبالغ صرف شده
شامل  ۲.۴میلیون پوند از سال  ۲۰۱۶بوده که
شامل  ۵۵۰هزار در  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰میشود.

رکس تیلرســون ،وزیر خارجه ســابق دولت دونالــد ترامپ در
مصاحبهای گفت ،نشســتهای دونالد ترامپ با کیم جونگ اون،
رهبر کره شــمالی "بهترین فرصتی که ما در قبال کره شــمالی
داشــتیم را به هدر داد" .به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه هیل،
رکس تیلرسون ،وزیر خارجه سابق آمریکا در مصاحبهای با فارن

پالســی که قبل از حمله اوباش طرفدار ترامپ در هفته گذشته
به ســاختمان کنگره انجام شده ،اظهار کرد ،دائما با توهینهای
ترامــپ به همپیمانــان آمریکا و تعاملش با رهبران "مســتبد"
از جمله کیم جونگ اون ،رهبر کره شــمالی و والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور روسیه مخالف بوده است.تیلرسون اظهار کرد :تنها

توجیه عقلی که به آن رســیدم این بود که او پیش خودش فکر
کــرده ،خب اگر من بــه همپیمانانم توهین کنــم و با این افراد
بد مثل دوســتانم رفتار کنم کارهای بیشتری در راستای منافع
آمریکا انجام دادهام!وی افزود :شــاید او فکر کرده ،من میگذارم
کــه کیم ما را مثل رفقایی بزرگ بداند و ســپس او تســلیحات
هســتهای خود را تســلیم خواهد کرد .من میگذارم پوتین ما
را رفقایــی بزرگ بدانــد و بعد او از اوکراین خارج خواهد شــد!
ایــن تنها طریقی بود که توانســتم برای آن دلیــل عقلی بیابم.
اما واقعا نمیدانم.

جای مردان سیاست بنشانید درخت
تا هوا تازه شود

معمول همیشگی بابت ضعف مدیریتی عذرخواهی هم نمیکنند.اگر
یکی از علل مصرف زیاد وکمبود برق تولید ارز دیجتالی (بیتکوین)
توسط عوامل داخلی ویا خارجی باشد دولت بجای تنبیه کردن مردم
باید جلوی سوءاســتفاده افراد سودجو را بگیرد هرچند که جامعه از
مسئولین نا امید ودل سرد شــدهاند وقتی که جناب آقای روحانی
با افتخار میفرماینــد آنچنان اجناس را گران کردیم که مردم اصال
متوجه نشــدند البد بعد چند ماه دیگر میفرمایند آنچنان آلودگی
هوای ناشــی از ســوخت مازوت ایجاد کردیم کــه خیلیها مردند
نفهمیدند چگونه مردند.
جناب رئیس جمهور کامال درســت میفرمایند شما با سیاستهای

اقتصادی وبرنامه ریزیهای خودشرایطی را بر جامعه تحمیل نمودید
که صدای خرد شدن استخوانهای مردم زیر بار گرانی و تورم و فقر و
فالکت به گوش همگان رسیده است.
آنچنان سیاستی را اعمال نمودید که طبق آمارها ۵میلیون جوان دهه
شصتی هنوز قادر به ازدواج وتشکیل خانواده نشده اند.
آنچنان شــرایطی پدید آوردید که طبق نظر سازمان نظام پزشکی
بیشاز ۳۰۰۰تن ازپزشکان وهزاران پرستار از کشور مهاجرت کردند.
اگرمتولیان جامعه بخواهند پی به شرایط اسفناک جامعه ببرند بسیار
نکو است که به جامعه آماری وموسسات نظر سنجی خودشان نظری
بیندازند.

تیلرسون:

بهترین فرصت در قبال کره شمالی از سوی ترامپ نابود شد

ادامه از صفحه اول:
 ...باید با ایجاد نیروگاههای گازی ،برق ارزان به مردم وکشــورهای
همسایه داد وبا درآمد فروش برق ،بسیاری از پروژه عمرانی ،صنعتی،
کشاورزی و ...را اجرا کرد.
متاســفانه مدیریت ناکارآمد جامعه امروز بجایی رسیده که برق را
جیرهبندی میکند ،برق معابر شــهرها را قطع میکند و البته طبق
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امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
ایران :صدای واحد برای رفع تحریمها

موضع واحد و یک صدای
شاید مهمترین نیازی بود
که تأمیــن آن در جریان
مذاکرات هســتهای ضروری بهنظر میرســید
و البتــه در مقاطع مختلفی نه تنهــا این نیاز
تأمین نشــده ،بلکه شاهد رفتارهایی عکس آن
بود .به نوعــی که در مقاطعی نــه فقط صدا،
بلکــه رفتارهایی کام ً
ال متفــاوت در خصوص
بحث مذاکرات هستهای ایران و  5+1در درون
کشور مشاهده میشد .در یک ارزیابی اجمالی
اینگونه بهنظر میرسید که هرچند نظام به یک
جمعبندی درباره مسئله هستهای کشور رسیده
اما این جمعبندی در مواردی مورد تمکین قرار
نمیگیرد و فاصلــه دیدگاهها بین گرایشهای
مختلف نظام در این خصوص کم نیســت .در
فضای کنونی هر چند شــاهد هستیم که هنوز
زد وخوردها و متهمسازیها بر سر برجام ادامه
دارد اما گویا در آن سو نیز نشانههایی مبنی بر
ایجاد همسوییهای بیشتر و جدیتر و رسیدن
به موضع واحدی که دارای اســتحکام بیشتری
میباشــد ،قابل مالحظهتر از قبل اســت .این
نشانه خوبی است که میتواند مسئله هستهای و
مشکالت سیاست خارجی ما را وارد فاز جدیدی
کنــد که دیگــر بهعنوان یــک کارت بازی در
رقابتهای داخلی مورد استفاده قرار نگیرد .در
واقع همین استفاده داخلی از سیاست خارجی
در سالهای گذشته خود بزرگترین آسیبی بود
کــه به این حوزه وارد شــد .اکنون اما میتوان
خوشبین بود که سیاســت خارجی و در رأس
آن مسئله هستهای کشور در حال بازگشت به
موقعیت اصلی خود در مقام یک «مسئله ملی»
اســت که باید یک «اجماع ملی» را پشت سر
خود داشته باشد.از خط اصلی اظهارنظر چهرهها
و مسئوالن مختلف سیاسی و دیپلماتیک کشور
اینگونه میتوان برداشت کرد که هم انتظارات
و توقعات آنها دربــاره مذاکرات احتمالی آتی،
هم شروط آنها و هم تفســیر آنها از موقعیتی
که جمهوری اسالمی ایران و طرفهای مقابل
در آن قرار گرفتهاند بسیار نزدیکتر از قبل شده
است .با این نگاه میتوان امیدوار بود که مسئله
سیاســت خارجی ما خصوصاً در مورد پرونده
هســتهای تبدیل به مسئلهای فراتر از دولتها،
مجالس و جناحها شــود .به این معنا که همه
گروهها و طرفهای بازیگر در داخل کشــور در
رسیدن به اجماع نظر در خصوص آن به اندازه
وزن و جایگاه خود ،سهم داشته باشند و ایفای
نقش کنند و مهمتر از آن اینکه پس از رسیدن
به اجماع نسبی ،کسی ب ه سمت رفتاری خارج از
چارچوب این اجماع نرود .با چنین نگاهی آینده
این مســئله الزاماً دیگر در گرو تحوالتی مانند
انتخابات  1400نخواهد بود و این مجالی بیشتر
برای بازیســازی فعاالنه جمهوری اسالمی در
این عرصه ،بر پایــه یک حمایت ملی و فراگیر
ایجاد میکند.
با این توصیف اصرار یکدست و متحد نیروهای
داخل کشور بر این شرط جدی ایران ،پیامی به
طرف مقابل مخابره خواهد کرد که شاید حتی
متفــاوت از قبل نیز باشــد و ما را در موقعیتی
حتــی بهتر و امیدوارکنندهتر قــرار دهد .قوت
شــروط ایران و تحکیم وحدت داخلی ما بر سر
این موضوع ،دو فاکتوری هستند که هم اکنون
بارقههای جدیشــدن آنها قابل مالحظه است
و با درس گرفتن از گذشــته نباید اجازه دهیم
رقابتها و تنازعات سیاسی داخلی خدشهای به
آن وارد کند.
ابتکار:هنر دفن مشکالت

چندی پیش خبرنگار تلویزیون
از رئیــس کل بانــک مرکزی
میپرســد آیا شــما بــا دالر
 ۴٢٠٠تومانی موافقید؟ایشان
جواب میدهد من به شخصه با این کار مخالف
بودم ولی (ولی هم از آن کلمات مورد استفاده
در هنر دفن مشــکالت است) نیاز کشور بود و
قانون هر طور مکلف کند اقدام میکنیم!اینجا
هم نهادی فنی که باید فصل الخطاب باشــد و
به همه دیدگاه فنی بدهد در مســیر استحاله
خود ســعی در انتقال مشکل رشد پایه پولی و
نقدینگی به آیندگان! همانطور که سایر روسای
بانک مرکزی آن را انجام دادند.بســیار در باب
رشــد صادرات در ایــرانکنفرانس و همایش
برگزار شــده اســت ،در ابتدا وقتی سخنرانی
آماده میکردم ولع زیادی برای اقناع داشــتم
و مفید بــودن اما امروز میتوانــم در روز ملی
صادرات به هنر دفن مشکالت در صادرات هم
اشاره کنم!صادرات چیست؟ ارائه محصول و یا
خدماتی به خارج از مرزها که بدون صرف ه برای
ت مستمر امکانناپذیر است.
خریداران و کیفی 
برای صــادرات محصوالت ایرانــی که از قدیم
بخشی از آن هنر دســتی مخصوصا فرش بود

و یا پسته و کاالهای فرهنگی بازارهای متفاوتی
از محصوالت پتروشــیمی و معدنی وجود دارد!
همه کشــورها دنبال بازارهایی با درآمد سرانه
باال هستند ،بازار آمریکا با درآمد سرانه بیشاز
 ۵٠،٠٠٠دالر و اروپــا متوســط  ۴٠،٠٠٠دالر
اندازه این دو بــازار صادراتی بیش از ٢٠،٠٠٠
میلیارد دالر است! ما چه کردیم؟ تمام بازارها را
رها کردیم و در حال چیدن اســتراتژی به بازار
ارمنستان هســتیم (گرچه در اقتصاد نباید از
هیچ بازاری صرف نظر کرد!)
اطالعات :صف مقدم در مبارزه با تحریم ها

دولت و ملت در چهار سال
گذشــته در برابــر هجوم
گســترده تحریمهای ترامــپ مقاومت کردند.
شرح این ســالها و گزارشهای دقیق و روشن
از طراحیهای آمریکا علیه دولت و ملت ایران و
اجرای انواع و اقسام تحریمها براساس استراتژی
«تحریم همه جانبه و فشــار حداکثری» سند
بزرگ مقاومت و افتخار تاریخی سرزمین ایران
است .اگر چنین سندی با ارائه دستو رالعملهای
نهادهای سیاسی اقتصادی و مالی دولت ترامپ
و پذیــرش آن هر چنــد به ناچاری از ســوی
دولتهایی که در امرپذیری از سلطه کاخ سفید
قرار گرفتند تنظیم و انتشــار یابد ،از یک طرف
جنایتکاری سلطه استکباری به صورت مستند
به همه مردم جهان نشــان داده خواهد شــد
و از ســوی دیگر ،همه ملتها قدرت و صالبت
مقاومت در برابــر آن را در مییابند؛ به ویژه که
در چهار سال گذشته لحظهای جنگ رسانهای
و تبلیغاتی علیه جمهوری اسالمی ایران کاسته
یا متوقف نشــد و همچنان ادامه دارد.در چهار
سال گذشته همه وزارتخانههای دولت ،مجلس
و همــه نهادهــای حاکمیت در ایــران و اغلب
نهادهای مردمی و بخشهای تولیدی خصوصی
در جبهه گستردهای از ایستادگی در برابر اجرای
طرحهای براندازی و فروپاشی ایران قرار گرفتند
و با تمامی کمبودها ،اکنون که ترامپ و دولت او
سقوط کرده است در آمریکا ،اروپا و در بسیاری
از کشــورها چه از سوی مســئوالن رسمی یا
کارشناســان آنها این جمله تکرار میشود که
«همه طراحیهای تحریم ترامپ علیه جمهوری
اســامی ایران با دیوار مستحکمی مواجه شده
و شکست خورده است».در این جبهه گسترده
مقاومت و مبارزه و در صف مقدم آن ،تشکلها
و نهادهای رســمی قرار دارند که دو وزارتخانه و
دو وزیــر آن ،یکی وزارت خارجه و دیگری وزیر
و وزارت نفت شــاخص و برجسته اند .وزیر نفت
در مراســم امضای  ۸قرارداد افزایش توان تولید
نفت با شــرکتهای داخلی ،گوشــهای از این
مســیر مقاومت را بیان کرد و گفت ...« :ملت ما
بسیار سختی کشیده است اما درسهای بزرگی
آموختیــم و ظرفیتهای بزرگی ایجاد شــد».
زنگنه وزیر نفت در نقد تحریمها و ظرفیتهایی
که بعد از چهارسال به دست آمده است ،گفت:
«تحریمها رفتنی هســتند اما از ظرفیتهایی
که به وجود آوردیم ،دســت نخواهیم کشید».
سیاست تحریم و فشار همه جانبه آمریکا علیه
ایران دو تجربه را بعد از چهارســال آشکار کرده
اســت .تجربهای که اغلــب در آمریکا و اروپا به
آن اذعان میکنند و آن «شکســت» اســت و
بهقول معروف ناموفق و راه بجایی نبرده اســت.
ســوی دیگر دولت و مردم ایران هستند که از
ســختیهای تحریم تجربه گرفتهاند و به خود
باوری رسیدهاند.در این تجربهپذیری از تحریمها
وزارت نفت و وزیر آن در چهار سال گذشته در
صف مقدم قرار داشــتند .به قــول بیژن زنگنه:
«اگر شرکتهای خارجی بیایند با آنها همکاری
میکنیم؛ اما این موضوع به آن معنا نیســت که
آنچه را به دســت آوردیم ،کنار میگذاریم .ما بر
پایه جدیدی که بسیار استوارتر و در مرتبه باالتر
است با دیگران صحبت خواهیم کرد».
ترامپ و همراهان او در پایان خط سلطهگریاند
و کارنامه و پرونده شوم و ننگینی هم برای مردم
آمریکا و هم برای ایرانیان از خود به جا گذاشتهاند.
رفیق همراه و همپیمان استراتژیکی او «نتانیاهو»
نیز دیر یا زود تاوان سیاستهای تروریستی خود
علیه فلســطینیان مظلوم و ملتهای منطقه و
بهویژه ایران را خواهد پرداخت .فریبکاریهای او
در منطقه دیگر جواب نمیدهد .از ســوی دیگر
چرخش سیاست دولت جدید آمریکا «بایدن»
نیز اگرچه خود نشانه بارز شکست دوران ترامپ
اســت و به قول وزیر نفــت تحریمها «مردنی و
رفتنی» شدهاند ،اما باید تجربه آموزی از گذشته،
چراغ راه آینده ما شــود و مهمتر از همه باید از
ظرفیتهایی که به وجود آمده براساس نگرش و
باور ملی و مردمساالری بهرهگیری کنیم .اگرچه
لغو کامل تحریمها خواست فوری و به حق است،
اما فقط از مســیر وحدت ملی و تالش درونی و
بهرهگیری از تجربههای برآمده از تحریمها مسیر
آیندهای بهتر را میتوان رقم زد.

