برگزاری جلسه سران قوا به میزبانی رئیس قوه قضائیه

یکشنبه  11مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3318

جلسه سران  ۳قوه بعدازظهر روز گذشته به میزبانی حجتاالسالم والمسلمین محسنیاژهای رئیس قوهقضائیه و با حضور سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور و
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار شد .در این جلسه در ادامه دیدارهای قبلی سران قوا ،رؤسای قوای قضائیه ،مجریه و مقننه درباره مهمترین
موضوعات کشور از جمله مسائل اقتصادی گفتوگو و مشورت کردند تا روند رسیدگی به مسائل و مشکالت کشور سریعتر و جدیتر دنبال شود.

سیاسی

اخبار

سومین نفتکش ایرانی حامل سوخت
برای لبنان وارد خلیج سوئز شد

آنکارا و باکو میدانند در صورت اقدام عملی برای دستکاری مرزها نیروهای نظامی ایران بالفاصله وارد خاک ارمنستان شده و فتنه صهیونیستی را عقیم میکنند

آماده ورودیم

سایت اطالعرسانی «تانکر تراکرز» اعالم کرد سومین
نفتکش حامل سوخت ایران برای لبنان وارد خلیج سوئز
ش��ده است .به گزارش ایسنا ،س��ایت اطالعرسانی تانکر
لونقل و ذخیره نفت خام
تراکرز که اخبار مربوط به حم 
در نقاط مختلف دنیا را دنبال و منتشر میکند اعالم کرد
سومین محموله سوختی ایران به مقصد لبنان وارد خلیج
سوئز شده است .بنابر اعالم تانکر تراکرز ،این نفتکش که
 Fortuneنام دارد ،حامل گازوئیل یا بنزین اس��ت که از
طریق بندر بانیاس در سوریه برای تحویل به حزباهلل لبنان
راهی سوریه است و اکنون از دریای سرخ وارد خلیج سوئز
ش��ده است .پیش از این نیز دو نفتکش دیگر از ایران به
همین طریق سوخت مازوت به لبنان صادر کرده بودند.
جلیلی:

برنامههایمان را در جزئیات هم
در اختیار دولت قرار میدهیم

سعید جلیلی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در
نشست مشترک کارگروه کشاورزی دولت سایه که با حضور
سرپرست جدید سازمان تعاون روستایی برگزار شد با بیان
اینکه اصل نتیجه گرفتن از کارهاست ،گفت :تالش همه ما
این باید باش��د که دولت را چه در کلیات و چه در جزئیات
و بخشهای میانی کمک کنیم تا با انتخابهای درس��ت و
اتخاذ سازوکارهای صحیح ،نتیجههای الزم در زمان خودش
حاصل شود .وی در این باره افزود :وظیفه خودمان میدانیم
همانطور که برنامهها و نکاتی را نس��بت به کلیات مسائل
کشور تقدیم دولت کردیم ،حاال نسبت به بخشها ،سازمانها
و حتی معاونتهای دستگاهها برنامههایی که آماده شده است
را تقدیم کنیم تا انشاءاهلل مورد استفاده قرار گیرد .جلیلی با
اشاره به اهمیت ارزآوری در بخشهای مختلف دستگاههای
دولتی تصریح کرد :رفع ضعف سالهای گذشته و پیشرفت
محسوس ،با جهش در معیارهایی نظیر ارزآوری محقق خواهد
ش��د؛ بنابراین یک رویکرد این اس��ت که برای مثال وزارت
کشاورزی بگوید چون نفت کم فروختیم و بودجه کم دادید
نتوانستیم بذر و سم و کود وارد کنیم پس انتظار محصول
بیشتر از ما نداشته باشید اما یک حالت دیگر این است که
بگوییم چون امسال تحریم بودیم یا نخواستیم نفت بفروشیم
ارزآوریمان باید از محل صادرات محصوالت کشاورزی محقق
شود .جلیلی با اشاره به اهمیت حمایت دولت از کشاورزان
گفت :حمایت از کش��اورزان به دنبال احقاق حقوق اساسی
آنها به وجود خواهد آمد؛ اگر  25درصد جمعیت کشور در
روستاهاساکنهستند،متناسببااینجمعیتبایدحمایتها
و هدایت نقدینگی و ...صورت بگیرد.

وزیر دفاع ارمنستان سفیر ایران
را در جریان اوضاع منطقه قرار داد

به گزارش رس��انههای ارمنستانی« ،آرشاک کاراپتیان»
روز گذشته در مجتمع اداری وزارت دفاع این کشور میزبان
«عباس بدخش��ان ظهوری» و سرهنگ «بهمن صادقین»
وابس��ته نظامی س��فارت ایران در ارمنستان بود .به گزارش
فارس ،آرشاک کاراپتیان وزیر دفاع جمهوری ارمنستان در
مجتمع اداری وزارت دفاع این کشور میزبان عباس بدخشان
ظهوری سفیر و نماینده تاماالختیار جمهوری اسالمی ایران
در ارمنس��تان بود .به گزارش «رادیوی عمومی ارمنستان»،
س��رهنگ بهمن صادقین وابسته نظامی س��فارت ایران در
ارمنستان نیز در این دیدار شرکت کرد .طبق این گزارش،
در این دیدار ،وزیر دفاع ارمنس��تان با ارائه وضعیت منطقه،
بر نقش ایران در تأمین امنیت منطقه تاکید کرد 2 .طرف
همچنین درباره تعمیق همکاری ارمنستان و ایران و سایر
موضوعات مرتبط با مسائل منطقه گفتوگو کردند .سفیر
جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان روز چهارشنبه هم با
«سورن پاپیکیان» معاون نخستوزیر ارمنستان دیدار کرده
ب��ود .پاپیکیان در این دیدار از مواضع ایران در زمینه ایجاد
ثبات و صلح در منطقه قدردانی و خاطرنش��ان کرد برنامه
صلح در صورت حمایت و ثبات چندجانبه قابل اجراس��ت.
سفیر ایران در ارمنستان نیز به پاپیکیان تصدی پست معاون
نخس��توزیر را تبریک گفت و به افزایش تجارت و افزایش
پویایی همکاری اشاره کرد.

رونمایی از رادار
«هرمز» و شبیهساز «شمس»

از رادار تاکتیکی برد متوسط هرمز و شبیهساز شمس که
از سامانههای راهبردی برد بلند هستند با حضور سرتیپ
علیرضا صباحیفرد ،فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش و
جمعی از معاونان این نیرو در سازمان خودکفایی نیروی
پدافند ارتش رونمایی ش��د .هدف از اجرای پروژه هرمز،
طراحی و ساخت یک دستگاه رادار برد متوسط است به
نحوی که عالوه بر استخراج اطالعات سرعت هدف ،بتواند
فاصله هدف را با دقت باال استخراج و اطالعات را با کیفیت
باال به مرکز کنترل آتش موشکهای پدافند هوایی ارسال
کند .مزیت رادار هرمز نس��بت به رادارهای دیگر افزایش
توان رزمی ،مداومت کاری باال و کمترین زمان الزم برای
تعمیر و نگهداری ،دقت باال در اندازهگیری در س��مت و
ارتف��اع هدف ،ارتقای قدرت تفکیک اهداف ،بهبود زاویه
پوشش آنتن و سرعت آشکارسازی اهداف است.

رزمایش «فاتحان خیبر» استراتژی
منطقه را تغییر خواهد داد

فرمانده تیپ « ۲۵نیرو مخصوص» با بیان اینکه رزمایش
فاتحان خیبر استراتژی منطقه را تغییر خواهد داد ،گفت :یکی
از توانمندیها و مقدورات تیپهای نیرو مخصوص سرعت
عم��ل باال ،ورود به صحنه عملی��ات و اجرای ماموریتهای
محوله است .سرهنگ علی دالور در حاشیه رزمایش فاتحان
خیبر ،اظهار کرد :به لطف خداوند متعال و مدیریت سلسله
مراتب فرماندهی نیروی زمینی ،کلیه اهداف از پیش تعیین
شده توسط تکاوران تیپ ۲۵نیرو مخصوص منهدم و یکی
از ماموریتهای مهم کارکنان والیتمدار این یگان به صورت
کامل و بدون کوچکترین خطا صورت پذیرفت .وی افزود:
در این رزمایش بزرگ ماموریت اس��کورت و تامین ادوات و
تجهیزات ش��رکتکننده در رزمایش نیز بر عهده تکاوران
تیپ ۲۵نیروی مخصوص بود که با روحیه باال و سلحشوری
تمام مسؤولیتهای واگذارشده را بخوبی انجام دادند.

گروهسیاسی :تحرکات نظامی جمهوری آذربایجان در مرزهای
شرقی و حضور جدی نیروهای نظامی ترکیه در نخجوان و
مرزهای غربی جمهوری ارمنستان در کنار تضعیف شدید این
کشور پس از جنگ دوم قرهباغ که موازنه قدرت را در قفقاز
به هم زده است ،احتمال بهکارگیری نیروهای نظامی توسط
ترکیه و آذربایجان برای تصرف بخشی از خاک این کشور به
منظورتسهیلایجادکریدورمتصلکنندهنخجوانبهسرزمین
آذربایجان را افزایش داده است؛ مسالهای که باید با واکنش
مناسب و متناسب جمهوری اسالمی ایران به عنوان همسای ه
جنوبی ارمنس��تان که از این اتفاق متضرر خواهد شد ،در ۲
بعد نظامی و دیپلماتیک همراه باشد.
به گزارش «وطنامروز» با بررسی شرایط فعلی و دادههای
موج��ود میتوان این گزاره را مطرح ک��رد که احتمال دارد
بزودی نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان با پش��تیبانی
مستقیم ترکیه و حمایت رژیم صهیونیستی ،با سوءاستفاده از
موضع ضعیف چند ماه اخیر دولت غربگرای نیکول پاشینیان
در جمهوری ارمنستان ،سعی کنند قسمتهایی از این کشور
را اش��غال کنند .این امر بدین منظور خواهد بود تا مس��اله
ارتباط منطق ه نخجوان به سرزمین اصلی آذربایجان به وسیله
کریدور زنگزور تس��هیل شود .این گزاره با توجه به  2مساله
قابل تامل است.
اولین مساله ،تحرکات نظامی آذربایجان و ترکیه در مرزهای
ش��رقی و غربی جمهوری ارمنستان است .همچنین موضع
هجومی مسؤوالن جمهوری آذربایجان بهدلیل سرخوشی
یونس موالیی :سلسله وقایع سالهای اخیر منطقه بیش
از هر زمانی لزوم یک نگاه ملی و بازدارنده را برای صیانت
از تمامی��ت ارضی ،امنی��ت و منافع ایران نمایان کرد .هر
چند تهدیدهای منطقهای ایران به اقتضای ظرفیتهای
م��ادی و معن��وی ،موقعیت تعیینکنن��ده جغرافیایی و
الگوی رهاییبخش انقالبی امری جدید نیست اما در 10
س��ال گذشته و در س��ایه میدانداری گروههای تکفیری
و با پش��تیبانی برخی رقبای منطقهای کشورمان همانند
ترکیه و سعودی ،حساسیتها نسبت به تهدیدهای ایران
عمومیت بیشتری یافته است .در این میان اما یکی از موانع
همیشگی ،روایتهایی بوده که جریان غربگرا از معادالت
جهانی و منطقهای ایران داش��ته و متاسفانه در پارهای از
م��وارد این روایتها در س��طح جامعه ایران میانداری نیز
کرده اس��ت .شاید بتوان مساله پرونده هستهای و تحریم
و روایتی را که در این باره از س��وی جریان غربگرا تجویز
میش��د ،مهمترین چالش روایی جامعه ایران دانس��ت؛
روایت��ی که الجرم نتیجهای جز دولت  8س��اله حس��ن
روحانی و خسارات بلندمدت آن نداشت .بر مبنای روایت
غربگرایان ،تهدیدهای جهانی علیه ایران عمدتا ناشی از آن
بود که جمهوری اس�لامی تبدیل به یک بازیگر «نرمال»
و «در چارچ��وب» نظم جهانی نب��ود و راهکار مورد نظر
ب��رای این امر نیز «اقتدارزدایی» در منابع قدرتمان بود.
در س��طح منطقه نیز از فعالیتهای برونمرزی ایران به
عنوان «ماجراجویی» و «تنشآفرینی» یاد میش��د و در
نهایت در این باره نیز راهکاری جز «خلع سالح» ایران و
متحدان منطقهای ارائه نمیشد .این روایت البته تا جایی
پیش رفت که رئیسجمهور سابق در مناظرههای انتخاباتی
وجود تحریمها و ناکامی برجام را به «برنامه موشکی» ایران
ارتباط داد و جریان اصالحطلب نیز حضور ایران در سوریه

گروه سیاس�ی :رئیس قوه قضائیه به «کمیته فرادس��تگاهی
رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها» برای ارائه راهکارهای
افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته ،مهلت  ۲هفتهای داد
و تاکید کرد :حمایت از تولید ،وظیفه اصلی بانکهاست.
در ادامه سلسله جلسات تخصصی و فنی رئیس قوه قضائیه،
حجتاالسالم محس��نیاژهای روز گذشته در جلسه «کمیته
فرادس��تگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها» که با
حضور مس��ؤوالن عالی قضایی ،بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد،
وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و مدیرانعامل بانکها تشکیل شد حضور یافت تا مساله مطالبات
معوق بانکی و وظیفه مهم بانکها در حمایت از تولید از ابعاد
مختلف در حضور رئیس قوه قضائیه بررسی و برای حل اساسی
و ریشهای آن تدبیری اندیشیده شود .رئیس قوه قضائیه در این
نشست گفت :این کمیته از سال  ۹۳تشکیل شده است .عنوان
شده که  ۱۶۳جلسه هم برگزار کرده و طی این جلسات به ۱۲

آن��ان از پیروزی در جنگ دوم قرهباغ و آزادس��ازی مناطق
اش��غالی ،مزید بر علت است .مسؤوالن جمهوری آذربایجان
مواضع خصمانهای نسبت به همسای ه ارمنی خود روا داشتهاند و
حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و به تهدید جمهوری اسالمی
ایران نیز دست زدهاند .رونماییهای گسترده از تجهیزات نظامی
جدید و به نمایش گذاشتن آنها توسط آذربایجان و همچنین
اس��تقرار نیروهای ترکیه در نخجوان نشان از محدود نبودن
حضور این نیروها صرفا در آذربایجان دارد.
دومین مساله که رویکرد علمیتر و مبتنی بر علم روابط
بینالملل دارد ،بحث توازن قوا در منطقه قفقاز است .پس از
اتمام جنگ دوم قرهباغ و تضعیف شدید نیروهای جمهوری
ارمنستان ،این کشور توانایی تهدید همسایگان خود را از دست
داده است .این در حالی است که جمهوری آذربایجان به دلیل
حمایتهای ترکیه و رژیم صهیونیستی در وضعیتی برتر قرار
دارد و دارای دست برتر است و ارمنستان بهدلیل عدم تمایل
روس��یه به دولت غربگرای پاشینیان ،از این منظر نمیتواند
پشتیبانی برای خود بیابد .همچنین تمایل آذربایجان به الحاق
نخجوان به سرزمین اصلی این کشور در کنار رویاپردازیهای
ترکیه برای پیدا کردن ارتباط مس��تقیم با س��رزمین اصلی
آذربایجان و از آنجا به آس��یای مرکزی ،احتمال شکلگیری
اتفاقات جدید در منطق ه قفقاز را تقویت میکند.
واضح است این اتفاق منافع جمهوری اسالمی ایران را به
طور مستقیم در معرض تهدید قرار میدهد .از منظر راهبردی
با قطع مرز مشترک ایران و ارمنستان ،ارتباط زمینی ایران

با گرجستان و از آن طرف به روسیه و اروپا از دست میرود.
عالوه بر ضربات اقتصادی این اتفاق ،در ابعاد سیاسی و امنیتی
نیز کشورمان دچار مشکالت متعددی خواهد شد .نخستین
مشکل ،گسترش فعالیت رژیم صهیونیستی در این منطقه
خواهد بود .همچنین اخبار متقنی از انتقال تروریستهای
تکفیری به منطقه قرهباغ توسط ترکیه مطرح شد که با تثبیت
قدرت ترکیه و آذربایجان در این منطقه ،فعالیت تروریستها
نیز افزایش خواهد یافت .این مساله طبیعتا بخشی از تمرکز
نیروهای اطالعاتی و امنیتی ایران را به خود اختصاص میدهد و
باعث هدررفت هزینههای زیادی خواهد شد .از سویی در حال
حاضر حضور صهیونیستها نیز در این منطقه قابل توجه است.
روزهای اخیر بود که امیر موسوی ،دیپلمات سابق کشورمان
در مصاحبه با شبکه المیادین اعالم کرد اطالعاتی که به ایران
رسیده است حاکی از آن است که  1000عنصر اسرائیلی و
 1800عنصر داعش در خاک آذربایجان حضور دارند.
■■لزوم حمایت ایران از تمامیت ارضی ارمنستان

خدش��ه به تمامیت ارضی جمهوری ارمنستان و از بین
رفتن مرز زمینی جمهوری اسالمی ایران با این کشور ،عالوه
بر مشکالتی که در باال بیان شد ،ضررهای دیگری نیز برای
ایران خواهد داشت.
 1با تثبیت حضور جمهوری آذربایجان در تمام گستره
م��رزی با ای��ران و به تب��ع آن حضور فعال ترکی��ه و رژیم
صهیونیستی در این منطقه ،تالشها برای حمایت از گروههای
تجزیهطلبپانترکافزایشخواهدیافت.رویکردنوعثمانیگری

از حریم سلطان تا دربار صفوی
و مقابله با فتنه تکفیریهایی را که در پشت پرده از سوی
عربستان سعودی و ترکیه تغذیه میشدند ،مهمترین علت
عدم تحقق اهداف دولت میخواندند.
ب��ا تمام این تعاریف اما س��رانجام برج��ام و دومینوی
تنشهای منطقهای تا جایی امتداد پیدا کرد که ابتر بودن
این روایت و تقلیلگرایی حاکم بر سیاس��تهای جریان
غربگرا بیش از پیش نمایان ش��د .در این میان اما یکی از
نکاتی که هیچگاه نباید براحتی از آن چشمپوش��ی کرد،
ل غربگرایان در منطق��ه بود ،به گونهای که
الگ��وی ایدهآ 
در مناس��بتها و تحلیلهای مختلف همواره از «ترکیه»
به عنوان یک الگوی ایدهآلنام برده میش��د و جمهوری
اس�لامی را به علت رویکرد متفاوت��ش در قیاس با نظام
سیاسی سکوالر ترکیه مورد شماتت قرار میدادند.
وقایع هفتههای اخیر در مرزهای ش��مال غرب ایران و
عیان ش��دن توطئهها علیه کشورمان بار دیگر فرصتی را
ایجاد کرد تا افکار عمومی به شکلی عریانتر با سناریوهای
رقب��ای منطقهای ایران روبهرو ش��وند .در چنین فضایی
ام��ا عجیبترین بخش کار را باید در واکنشهای جریان
غربگرا جس��توجو کرد؛ جریانی که این روزها از تهدید
نوعثمانی س��خن میگوید و در مقابل با تجویز نوصفویه
مجددا راهکارهای امتحان پس داده دولت حسن روحانی
را پیشنهاد میدهد .جریانی که سالها ابتکار عمل جمهوری
اس�لامی در منطق��ه و حمایت از گروهه��ای مقاومت را
ب��ه باد انتقاد میگرف��ت و از آن با عنوان سیاس��تهای
ماجراجویان��ه یاد میکرد ،این بار خود با چهره نمایانی از
ماجراجوییهای ترکیهای مواجه شده که سالها از آن به

عنوان الگوی توسعهمحوری یاد میکرد که توسعه و رفاه
را هزینه «میدان» نمیکند .هر چند باز ش��دن چشمان
این جریان نسبت به واقعیتهای منطقه جغرافیایی ایران
و آگاهی از مجموعه تهدیدهای خارجی ،به رغم دیرهنگامی
میتواند نویدبخش واقعبینی غربگرایان باشد اما کماکان
پرسشبرانگیز است.
 1اصالحطلبان و غربگرایانی که از دل تناسخ تئوریک
این روزها نظری نیز به ایده ایران و ایرانشهری انداختهاند،
باید روشن کنند چگونه یکباره متوجه خطر نوعثمانی ترکیه
شدهاند و امر به احیای نوصفویه میدهند اما در سیاست
خارجی پیرو همان روایت و راهکاری هستند که ترکیه را
به عن��وان بازیگری غیرماجراجو به مثابه الگویی مطلوب
تجسم میکرد؟ آیا غیر از آن است که نخستین نشانههای
فتنه منطقهای ترکیه در قالب بحران سوریه خود را نمایان
کرد و اگر بصیرت و اشراف فرمانده راستین ایرانیان شهید
حاجقاسم سلیمانی در شناخت این فتنه و نقشه آیندهاش
نب��ود ،امروز بحرانهای م��رزی ایران فراتر از تهدید قطع
ارتباط مرزی با ارمنستان بود؟ با هر عینکی که به حوادث
ش��مال غرب کشور نگاه کنیم این امکان وجود ندارد که
بازیگر نرمال نظام که از قضا س��الها عزم و انگیزه احیای
امپراتوری داشته ،در کسری از زمان تبدیل به یک بازیگر
یاغی در منطقه شود ،پس الجرم آنچه در این میان تغییر
کرده ،ن��گاه و متعاقبا روایت جریانات غربگرا نس��بت به
تهدیدهای منطقهای ایران است ،با این قید که این بار عدم
دخالت ایران در میانه این بحران باعث شد این جریان به
جای منتس��ب کردن علت این بحرانها به سیاستهای

رئیس دستگاه قضا:

مبارزه همهجانبهنگر با فساد در دستورکار است
پرونده رسیدگی کرده است .رسیدگی به این تعداد پرونده نشان
میدهد این کمیته در اهداف ،خیلی موفق نبوده است و تعداد
باالیی از موضوعات که در کشور مساله ایجاد کرده مورد بررسی
قرار نگرفته است .وی افزود :سوال میکنم آیا از سال  ۹۳تاکنون
به مجموعهای از آسیبها رسیدهاید که بشود دستورالعمل درباره
حل این چالشها تهیه کرد؟ محسنیاژهای از اعضای کمیته این
پرسش را مطرح کرد که آیا در فرآیند وصول مطالبات بانکی
مالحظ��ه حمایت از تولید و تولیدکنندگان هم صورت گرفته
اس��ت؟ رئیس عدلیه با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی
بر همه دستگاهها الزم است ،خاطرنشان کرد :حمایت از تولید،
یکی از وظایف اصلی بانکها است و در این زمینه باید به صورت

عملی فعالیت داشت .وی با اشاره به اینکه فساد سرایتپذیر است،
اضافه کرد :مبارزه همهجانبهنگر با فساد جزو دستورکارهای اصلی
قوهقضائیه است که بانکها هم باید در این زمینه ایفای نقش
مهمی داشته باشند .با فساد چه در بانک ،چه در قوهقضائیه،
چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی
شود تا سرایت نکند.
محسنیاژهای در نشست با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به
مطالبات غیرجاری بانکها اضافه کرد :حمایت جدی از تولید
در ش��رایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر
همه واجب است و بانکها از پایههای اصلی حمایت از تولید
داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسؤولیت خود را در

ترکیه در کنار اظهارات نامطلوب برخی مسؤوالن جمهوری
آذربایجان و طبیعتا نقشه بلندمدت رژیم صهیونیستی برای
تجزیه کشورهای منطقه از جمله ایران باعث افزایش تحرکات
تجزیهطلبانه خواهد شد.
 2از ط��رف دیگر تحقق رویای ترکیه به منظور ارتباط
مستقیم با ماورای دریای خزر میتواند نفوذ ایران در مناطق
قفقاز و آس��یای مرکزی را تحتالشعاع قرار دهد و جمهوری
اسالمی میدان را به رقبای منطقهای خود واگذار کند.
 3همچنین قطع راه زمینی به روسیه و اروپا و انحصار
این مسیر به عبور از آذربایجان ،به ترکیه و آذربایجان اهرمی
برای فشار بر ایران میدهد که هر زمانی اراده کردند بتوانند
با بستن مسیر ،امتیازی جدیدطلب کنند.
کنار هم گذاشتن جمیع این موارد و توجه به پیامدهای
بلندمدت تهدید تمامیت مرزی ارمنس��تان بویژه در استان
سیونیک که هممرز با ایران است ،واکنش ایران به تحرکات
محور باکو -آنکارا -تلآویو را جدی میکند.
برگ��زاری رزمایش بزرگ «فاتحان خیب��ر» در نزدیکی
مرزهای ش��مال غرب را میتوان نقطه عطفی در این ماجرا
قلمداد کرد که موضع ایران در برابر تغییرات مرزیاش جدی
اس��ت .باکو و آنکارا این پیام را دریافت کردهاند که رزمایش
فاتحان خیبر تنها یک هشدار نیست بلکه یک آرایش عملیاتی
است و در صورت رقم زدن هر اتفاقی که منجر به تغییرات
مرزی شود ،جمهوری اسالمی ایران نیز وارد خاک ارمنستان
شده و مانع اجرای این سناریوی فتنهانگیزانه خواهد شد.
واکن��ش ج��دی و بموق��ع ای��ران خواهد توانس��ت به
بلندپروازیهای رجب طی��ب اردوغان و الهام علیاف پایان
دهد و جلوی این رخداد را بگیرد .جمهوری اس�لامی ایران
باید با اقدامات خود ،خطای تحلیلی به وجود آمده در محور
باکو -آنکار -تلآویو را از بین ببرد و به آنان یادآوری کند در
صورت دست درازی به منافع ایران در منطقه با واکنشی سخت
و جدی روبهرو خواهند شد.
همچنین بای��د اقدامات دیپلماتیک نیز برای جلوگیری
از این اتفاقات انجام ش��ود .فدراسیون روسیه از زمان جنگ
دوم قرهباغ تابهحال مقابله جدی با زیادهخواهیهای ترکیه و
آذربایجان انجام نداده است .بسیاری از کارشناسان علت این
اقدام را عدم رضایت این کشور از نیکول پاشینیان ،نخستوزیر
غربگرای ارمنستان میدانند .باید با رایزنیهای دیپلماتیک با
طرف روس به آنان فهماند اتفاقات اخیر میتواند برای منافع
روسیه در منطقه نیز تهدیدکننده باشد و نفوذ این کشور در
قفق��از را تضعیف کند .اکثر راههای ارتباطی بازرگانی ایران
و روس��یه از ارمنس��تان میگذرد که تهدید تمامیت ارضی
این کشور ،ارتباطات اقتصادی  ۲کشور را نیز تهدید خواهد
کرد .همچنین حضور نیروهای تکفیری در آذربایجان عالوه
ب��ر تهدیدی برای ایران ،برای روس��یه نی��ز که همچنان از
تجزیهطلبی در چچن ترس دارد ،تهدید به حساب میآید و
حضور تکفیریها به تقویت نیروهای تروریست تجزیهطلب
چچن منجر خواهد ش��د که بر خالف منافع روسهاست.
پس تفهیم این مسائل به مسؤوالن روسیه ضروری است تا
نقشه مشترک
این کشور نیز با اقدامات خود مانع موفقیت 
ترکیه و آذربایجان شود.
ایران ،با واقعیت مناسبات منطقه مواجه شوند.
 2ش��ناخت ایران در میان اقیانوس��ی از تهدیدهای
خارجی و طرح شدن صورت مساله لزوم قوام و دوامبخشی
به ایران ،نیازمند آن است که روایتهای سیاسی از شرایط
موجود و نقشه آتی کشور بیشترین تطابق را با واقعیت و
توانمندیهای ایران داشته باشد .ظهور تفاسیر خلقالساعهای
ک��ه یک روز جمهوری اس�لامی را بابت حمایت از محور
مقاومت مورد حمله قرار میداد و بدون شناخت از مختصات
غرب آس��یا گروههای تکفیری -تروریستی را پیادهنظامی
دموکراسیخواه میدانست و روز دیگر باز هم بدون شناخت
مختصات و مناسبات شرق آسیا رای به حضور نظامی ایران
در باتالق طالبان در افغانستان میداد ،برای ایران خطرآفرین
خواهد بود .در چنین فضایی تا زمانی که یک جریان سیاسی
مع��ادالت ژئوپلیتیک و تهدیدهای خارج��ی را با نرمافزار
رقابتهای داخلی خود تفسیر میکند ،صالحیت تبیین یک
نقشه راه بلندمدت برای مواجهه با تهدیدها و احیای اقتدار
ایران را ندارد؛ آنچنان که در مدیریت  8ساله حسن روحانی
این واقعیت عیان ش��د که راه مقابل��ه با تهاجم خارجی،
اقتدارزدایی از ایران نیست.
 3شرایط سخت سالهای اخیر کشور در مواجهه با
انبوه��ی از بحرانهای امنیتی و تحریمهای اقتصادی این
امکان را نیز فراهم کرد تا جامعه ایران سیمایی حقیقی از
مناسبات جهانی و منطقهای را مشاهده کند .چنین فضایی
میتواند زمینهساز تبیین روایت همهجانبهای درباره «ایران
امروز» و نقشه راه آینده آن باشد؛ مسالهای که 10سال پیش
و در آغاز فتنه منطقهای که در س��وریه جرقه خورده بود،
اینگونه در دسترس نبود .انفعال در چنین فضایی و سپردن
روایتس��ازی این معادالت به جریان غربگرا بعید اس��ت
آوردهای جز سایهزنیها و نقشههای انحرافی داشته باشد.

مقابله با تحریمها و کمک به فعاالن اقتصادی و تولید داخلی
ایفا کنند .وی تاکید کرد :در وصول مطالبات باید مراقب بود
هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمهتعطیل نشود و اگر آسیبی
در نحوه پرداخت تسهیالت و هزینهکرد آن و وصول مطالبات
از ابربده��کاران وجود دارد باید راهحل آن با کمک مجلس و
بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود .رئیس
عدلیه افزود :کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها
در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با
حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را اما کسی
نباید به نام تولید سوءاستفاده کند .وی اضافه کرد :اگر کسی
که به نام تولید تسهیالت میگیرد اما آن را صرف سرمایهگذاری
در حوزه ارز ،س��که ،زمین و مسکن میکند مرتکب  ۲تخلف
ش��ده؛ هم در هزینهکرد تسهیالت تخلف کرده و هم در بازار
اخالل ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تأخیر در تسویه حساب
با بانک است.

