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سرمقاله

مذاکره کلید واژه ای است که در ادبیات محافل رسانه 
ای و سیاس��ی جه��ان هر روز به کرات ب��ه کار گرفته 
می ش��ود و مباح��ث و گفتمان های بس��یاری در باب 
آن مطرح می ش��ود. فن مذاکره، آداب مذاکره، اصول 
مذاکره، اصولی هس��تند که از زندگی فردی گرفته تا 
مس��ائل کالن کشوری و فراکش��وری را دربرمی گیرد، 
چنانک��ه هم��واره تاکید می ش��ود افراد و ی��ا دولتها و 
حتی کش��ورهایی موفق در تحقق اهدافش��ان هستند 
ک��ه بتوانند در زمان و مکان مناس��ب بهترین مذاکره 

را اجرایی سازند. 
در این میان تحقق یک مذاکره خوب نیازمند زمینه ها 
و پیش شرط هایی اس��ت که عدم وجود آنها می تواند 
خس��ارت های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد 
که گاه خس��ارت های جنگ بسیار از آن کمتر خواهد 
ب��ود. در ب��اب مذاکره یکی از مباحثی ک��ه در ادبیات 
رس��انه ای و سیاسی کش��ور به چشم می خورد مساله 
مذاک��ره با آمریکا و اروپاس��ت به گون��ه ای که حتی 
برخی تمام مش��کالت کش��ور را به این مذاکرات گره 
زده و تاکید دارند که حتی مشکل آب خوردن نیز در 

گرو مذاکره با اروپا و آمریکا حل خواهد شد.
 نگاهی بر عملکرد جمهوری اس��المی در طول 4 دهه 
حیات انقالب اس��المی نیز نش��ان می ده��د که نظام 
همواره بر اصل مذاکره و تعامل و گفتمان با کشور در 
تعامل بسیاری از کشورها می توان مشاهده کرد. حتی 
به رغم بدعهدی ها و دش��منی های گس��ترده آمریکا و 
اروپا، جمهوری اس��المی در قالب مذاکرات هسته ای 
از دهه 1380 تا به امروز با غرب مذاکره داش��ته است 
که نتیجه نهایی آن را نی��ز در نگارش برجام می توان 

مشاهده کرد.
 جمهوری اس��المی برای حل چالش��های منطقه نیز 
هم��واره بر اصل مذاکره تاکید داش��ته که چنانکه در 
باب تحوالت س��وریه، عراق، یمن، فلس��طین طرح ها 
و راهکاره��ای سیاس��ی عملی ارائه کرده اس��ت البته 
این ن��گاه تعامل��ی و سیاس��ی دارای مکمل هایی نیز 
می باش��د چنانکه ایران تقوی��ت و حمایت از مقاومت 
ملت فلس��طین را اصل مهم ب��رای مقابله تجاوزگری 
و احقاق حقوق فلس��طین دانس��ته و یا برای سوریه و 
ع��راق حمایت از دولتهای مرکزی این کش��ورها علیه 
تروریس��م و حامیانش��ان و یا در باب یمن حمایت از 
مقاومت یمن در برابر متجاوزان س��عودی را راهکاری 
مهم برای تحقق ثبات و امنیت این کش��ورها دانسته 
و اقدامات بس��یاری در این عرصه ها صورت داده است 
چرا که صهیونیستها، تروریستها و سعودی نشان داده 
ان��د که جز زبان زور هیچ زبان��ی را درک نمی کنند و 

مذاکره برای آنها هیچ مفهومی ندارد.
با تمام این مسائل حال این سوال مطرح است که چرا 
جمهوری اسالمی که همواره بر اصل مذاکره و راهکار 
سیاس��ی تاکید دارد اکنون بر عدم رویکرد مذاکره ای 
با آمریکا اصرار داش��ته و پذیرنده هیچ گونه مذاکره با 

آمریکا در هیچ سطحی نمی باشد؟
پاس��خ به این پرس��ش را باید در عملکرد ها و اهداف 
آمریکا جس��تجو کرد. سیاس��ت آمریکا نشان می دهد 
که این کش��ور همواره به دنبال مذاک��ره تحقیر آمیز 
اس��ت تا در لوای آن بتواند امتیازات بیش��تری کسب 
و از س��وی دیگر به جهانیان شکس��ت ط��رف مقابل 
را نش��ان دهد. با توجه به اینک��ه آمریکایی ها همواره 
ادعای تاثیرگذاری سیاس��ت فشار حداکثری را مطرح 
و ترامپ بارها ادعا ک��رده که ایرانی ها به دلیل بحران 
اقتصادی به سمت گفت وگو می آیند، رویکرد مذاکره 
با واشنگتن یعنی اثبات ناتوانی و ضعف ایران که قطعا 
تحقیر شدن جهانی ایران را به همراه دارد؛ این تحقیر 
یک پیامد خطرناک خواهد داشت و آن اینکه بسیاری 
از کش��ورها که ب��ه دلیل مقاومت در براب��ر آمریکا در 
کنار ایران هس��تند، با س��رخوردگی مواجه و از ایران 
فاصله می گیرند و ای��ن یعنی بعد دیگری از تحریم ها  
که تهران با رویکرد به مذاکره تحمیلی با آمریکا خود 
زمینه ساز آن می شود. نکته مهم دیگر آنکه آمریکا بر 
این تصور اس��ت که فشار حداکثری به نتیجه می رسد 
و رویک��رد به مذاکره در هر س��طحی این پیام را برای 
آمریکا دارد که سیاس��ت فش��ار حداکث��ری به نتیجه 
رس��یده اس��ت. با توجه به گس��تردگی ابعاد مطالبات 
آمریکا این پیام خطرناک موجب می ش��ود که آمریکا 
نه تنها به سیاست فشار پایان ندهد بلکه به میزان آن 
افزوده تا س��ایر مطالباتش را محقق س��ازد که انتهای 
ای��ن مطالبات تس��لط بر ایران و تبدی��ل کردن آن به 
کشوری ضعیف و عقب مانده همچون عربستان است 

که جز بردگی آمریکا کارکردی ندارد. 
براین اساس رویکرد به مذاکره قطعا بدترین رویکرد در 
ش��رایط کنونی است که هیچ دستاوردی جز خسارت 
مح��ض برای کش��ور نخواهد داش��ت. در ای��ن میان 
رویک��رد به اصل مقاومت فعال با تکیه بر داش��ته های 
داخلی و عدم چش��م داش��ت به مولفه های بیرونی از 
جمله وعده های توخالی اروپا راهکار مقابله با توهمات 
آمریکاس��ت ک��ه قطعا نتیج��ه آن پایان توهم فش��ار 
حداکثری و البته ارتقاء دهنده جایگاه ایران اس��ت که 

حاصل آن شکسته شدن تحریم ها خواهد بود.

راهکار کدام است؟

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: 
اعاده هزار هکتار از اراضی تصرف شده 
توسط زمین خواران 
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/مراس��م بهره برداری از 120 مدرس��ه برکت 
ب��ا 704 کالس درس جدی��د و آغ��از توزی��ع 
250ه��زار بس��ته نوش��ت اف��زار اهدایی بین 
 دانش آموزان مناطق کم برخوردار برگزار شد.
مخب��ر رئی��س س��تاد اجرای��ی فرم��ان امام 
درای��ن مراس��م گف��ت: 85 درص��د از اف��راد 
باالی 15 س��ال درکشور باس��واد بوده و 100 
درص��د دانش آموزان��ی که به س��ن تحصیل 
 رس��یده اند در م��دارس ثب��ت ن��ام کرده ان��د.
مخب��ر با اش��اره به این مطلب ک��ه راه اندازی 
ق��رارگاه جه��ادی و طراح��ی و س��اماندهی 
مهمتری��ن  از  یک��ی  مردم��ی  ش��بکه های 
توفیق��ات س��تاد اجرای��ی فرمان امام اس��ت 

گف��ت: با ش��عاری که امس��ال از س��وی مقام معظ��م رهبری در راس��تای رونق 
تولید مطرح ش��د س��تاد با قوت بیش��تر توس��عه ش��بکه های مردم��ی تولید را 
 در پی��ش گرفته و تاکنون توانس��تیم 7 هزار روس��تا را ب��ه کارگاه تبدیل کنیم.

رئی��س س��تاد اجرای��ی فرم��ان حض��رت ام��ام)ره( ادام��ه داد: این س��تاد در 
راس��تای توس��عه اش��تغال زایی و توس��عه ش��بکه مردم��ی روزان��ه 100 بنگاه 
 کوچ��ک و خرد با اش��تغال 300 نف��ر در مناط��ق کم برخوردار ایج��اد می کند.

وی در ارتباط با محوریت برنامه های س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام در س��ه 
سال آینده نیز گفت:

 محوریت فعالیت های ما تولید و اش��تغال توس��ط مردم در راستای جلوگیری از 
 واردات کاالهای استراتژیک و همچنین صرفه جویی ارزی و توسعه صادرات است.

مخبر از افتتاح همزمان 120 مدرسه در 25 استان با 704 کالس درس به همت 
بنیاد برکت س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت امام خبر داد و اف��زود: این مدارس با 
 هماهنگی آموزش و پرورش استانها شناسایی و صرفاً در روستاها احداث شده است.

مخبر همچنین با اشاره به پویش مشق احسان گفت: 250 هزار بسته نوشت افزار 
با همت گروه های جهادی بس��ته بندی و به مناطق کم برخوردار ارسال می شوند 
 ک��ه امیدواریم ب��ا حمایت مردم این تعداد از بس��ته ها به 500 هزار نفر برس��د.
جعف��ری، مدیرعام��ل بنی��اد برک��ت س��تاد اجرای��ی فرمان ام��ام نی��ز دراین 
درس  کالس   704 ب��ا  مدرس��ه   120 همزم��ان  گفت:ام��روز  مراس��م 
رس��ید. خواه��د  بهره ب��رداری  ب��ه  و  افتت��اح  کش��ور  مح��روم  مناط��ق   در 

وی ب��ا بیان اینکه در عمر 12 س��اله بنیاد برکت س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت 
ام��ام ۹5 ه��زار میلی��ارد ری��ال در 51 ه��زار و ۶50 پروژه صرف ش��ده اس��ت، 

گف��ت: ازای��ن می��ان  28ه��زار و 300 پروژه 
ب��ه ثم��ر رس��یده و 23 ه��زار و 350 پروژه 
نی��ز در حال کار اس��ت و تا س��ال 1400 این 
 پروژه ه��ا نیز ب��ه بهره برداری خواهد رس��ید.

جعف��ری ب��ا بی��ان اینک��ه مبل��غ ۹50 هزار 
میلی��ارد ری��ال ص��رف ش��ده در پروژه ه��ای 
صرف��اً در بخ��ش عمران��ی نب��وده، گفت: 7۶ 
درصد هزینه ه��ا در حوزه اقتص��اد و توانمند 
س��ازی و اش��تغال بوده و 24 درصد آن صرف 
 فعالیت های عمرانی و زیربنایی ش��ده اس��ت.

وی افزود:ع��الوه ب��ر 120 مدرس��ه ای ک��ه 
امروز افتتاح ش��د ، 30 مدرس��ه دیگر تا آبان 
 ماه تکمی��ل و به بهره برداری خواهد رس��ید.

در  نی��ز  ام��ام  فرم��ان  اجرای��ی  س��تاد  احس��ان  بنی��اد  مدیرعام��ل  مدن��ی 
ازط��رف  ایران��ی  اف��زار  نوش��ت  بس��ته   4000 اه��دای  از  مراس��م  ای��ن 
 رهبرمعظ��م انق��الب ب��ه فرزن��دان ش��هدای مداف��ع ح��رم خب��ر داد و گفت:
 این هدایا در روزهای آینده توس��ط س��تاد اجرایی فرمان امام توزیع خواهد شد.
وی درخص��وص پوی��ش مش��ق احس��ان نی��ز گفت:ام��روز 250 ه��زار بس��ته 
لوازم التحریر ایرانی اس��المی به مناطق کم برخوردار ارس��ال می ش��ودکه از 100 
 تولیدکننده داخلی خریداری شده و برای تهیه آنها 210 شغل ایجاد شده است.

مدن��ی بااع��الم ای��ن مطل��ب ک��ه ای��ن پوی��ش از اول مردادم��اه ت��ا پانزدهم 
مهرم��اه ادام��ه دارد، افزود: 5 ه��زار جهادگر در اس��تان های تهران، خراس��ان، 
بس��ته بندی  را  لوازم التحری��ر  اق��الم  ای��ن  هرم��زگان  و  کرم��ان  سیس��تان، 
 و ب��رای ارس��ال ب��ه تمام��ی نق��اط کم برخ��وردار کش��ور آم��اده م��ی کنند.

مدن��ی تصری��ح ک��رد: امیدواری��م ت��ا پای��ان ای��ن ط��رح می��زان بس��ته های 
 لوازم التحری��ر ب��رای ارس��ال ب��ه مناط��ق ک��م برخ��وردار به500هزار برس��د.

وی با اش��اره به اینکه پویش مشق احسان توس��ط قرارگاه جهادی ستاد اجرایی 
فرمان امام انجام می شود، افزود:

 ای��ن گروه ه��ا از طری��ق ثب��ت اطالع��ات مح��الت، بخش ه��ا و همچنین کد 
مل��ی دانش آم��وزان در س��امانه دنی��ای احس��ان ش��رایط را ب��رای برق��راری 
می کنن��د. فراه��م  لوازم التحری��ر  بس��ته های  از  برخ��ورداری  در   عدال��ت 

در بخش��هایی ازاین مراسم حمیدرضا برقعی و گروه سرود "نسیم قدر" درفضای 
شعر عاشورایی و رشادت مدافعان حرم به هنرنمایی پرداختند.همچنین از تعدادی 

از خانواده های شهدای مدافع حرم و شهید جهادگر تقدیر به عمل آمد.

افتتاح 120مدرسه جدید و آغاز توزیع 250هزار بسته نوشت افزار ایرانی 
در مناطق محروم ،توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

رهبر انقالب: 

صفحه 2

سخنگوی جنبش انصارهلل به محکومیت های بین المللی علیه حمالت پهپادی اخیر یمن به 
شرکت نفتی آرامکو واکنش نشان داد و گفت: کسانی که به دنبال ثبات بازار نفت هستند، 

باید از ائتالف سعودی بخواهند به تجاوزات و محاصره خود علیه یمن پایان دهد.
ب��ه گزارش گ��روه بین الملل خبرگزاری فارس، »محمد عبدالس��الم« س��خنگوی جنبش 
انص��اراهلل یمن در واکنش به محکومیت ه��ای بین المللی علیه یمن به دلیل انجام حمالت 
پهپ��ادی اخیر به ش��رکت آرامکو بیانیه  ای »مه��م« صادر و در آن اع��الم کرد که جامعه 
جهانی باید به جای محکوم کردن یمنی ها، جنایت و کشتار چند ساله سعودی ها در یمن 
را محک��وم کنند. در این بیانیه آمده اس��ت: »جامعه جهانی با چ��ه منطقی به خود اجازه 
می دهد که به نفع متجاوز بیانیه محکومیت آمیز صادر کند، اما در برابر جنایت )عربس��تان 
و ائتالف آن( در حق ملت یمن اعم از کشتار، محاصره، قحطی و گرسنگی، ویرانی و فاجعه 

انسانی ساکت است«.
عبدالس��الم تاکید کرد که محکوم کنندگان عملیات یمن در 14 سپتامبر)حمله 10 پهپاد 
یمن به دو پاالیش��گاه بقیق و خریص ش��رکت نفتی آرامکو( با ص��دور بیانیه های خود در 
حمایت از عربس��تان، در واقع خودش��ان را محکوم کردند و طرفداری ذلت بار خود از یک 
کش��ور متجاوز را نشان دادند. این بیانیه های محکومیت آمیز به منزله تشویق جنایتکار به 

ادامه جنایت هایش در حق ملت یمن است.
به گزارش المسیره، در ادامه این بیانیه مهم آمده است: »کاالی نفت گران تر و ارزشمندتر 
از خون مردم یمن نیست و هرکسی که به خون ملت یمن بی احترامی کند، باید تبعات و 

پیامدهای آن را به جان بخرد«.
سخنگوی جنبش انصاراهلل که ریاست مذاکرات صلح دولت نجات ملی یمن را نیز بر عهده 
دارد، افزود: »کسانی که به دنبال ثبات بازار نفت هستند، باید از ائتالف سعودی بخواهند 

که تجاوزات و محاصره خود علیه یمن را متوقف کند«.
محمد عبدالس��الم اعالم کرد که باید جلوی تجاوزات ائتالف را گرفت و به اقدام متجاوزان 
در ادامه محاصره فرودگاه صنعاء و توقیف 13 کش��تی حامل فرآورده های نفتی در دریای 

سرخ پایان داده شود.
در ادام��ه بیانیه تاکید ش��د که ملت یمن بی وقفه و با تمام ت��وان خود در برابر تجاوزات و 
محاصره دش��من می ایس��تد و در صورت ادامه این تجاوزات، عملی��ات دفاعی یمنی ها در 

مرحله آینده شدیدتر و سخت تر خواهد بود.
عبدالسالم در این بیانیه خود تاکید کرد که ائتالف متجاوز به یمن به خصوص سعودی ها 
باید بداند که غرورش��ان آنها را به ورطه نابودی کش��انده و اکنون زمان آن فرا رس��یده که 
بفهمند نباید روی آمریکا و حمایت  آن حس��اب باز کنند که در اینصورت دچار خس��ران 
می ش��وند. وی گفت که در مقابل، ملت یمن دوس��تدار صلح و ثبات شبه جزیره عربستان 
اس��ت و صلح و امنی��ت هم نه با تجاوزات و هیمنه و جنگ، بلک��ه با گفت وگو و تفاهم به 
دس��ت می آید. پیام ما به همه عرب ها و مس��لمانان این است که در تعیین سرنوشت این 

امت، خداوند را در نظر بگیرند.  تسنیم

بیانیه »مهم« انصارهللا یمن در رد محکومیت های 
بین المللی علیه حمله به آرامکو

مع��اون اجتماعی ناجا گفت: خبرگزاری مهر به تولید، حفظ و ارتقای امنیت در جامعه 
کمک می کند و همچنین این رسانه امانت دار اخبار است.

س��ردار احمد نوریان معاون اجتماعی و س��خنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ای��ران هنگام بازدید از خبرگزاری مهر درباره موضوعاتی همچون تش��ریح و بررس��ی 
عملکرد پلیس امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای اجتماعی تر ش��دن ناجا، نقش ناجا 

در تامین امنیت فضای مجازی و ... سخن گفت.
س��ردار نوری��ان ادامه داد: فیلم های »متری ش��ش و نیم« و »بوی ب��اران« به خوبی 

نتوانسته انتظارها را برآورده کند و امانت داری نکرده اند.
سخنگوی ناجا در تشریح عملکرد پلیس فتا و دستاوردهای این پلیس در حوزه جرایم 
فضای مجازی گفت: برابر رصد و پایش پلیس فتا و حجم پرونده های تش��کیل ش��ده 

در پلی��س فتا بخش قابل توجهی از جرایم فضای مجازی مربوط به کالهبرداری های 
اینترنتی اس��ت که مهم ترین آنها باج افزارها اس��ت که ش��امل هک سایت ها توسط 

یکسری از بدافزارها می شود.
وی ادام��ه داد: باج افزارها یک حس��اب کاربری در فض��ای مجازی را هک می کنند و 
رمز گذاری می کنند و یک س��ایت را در اختیار می گیرند و درخواس��ت هزینه برای 
آزادس��ازی می کنند. معاونت اجتماعی ناجا تصریح کرد: یکی دیگر از جرایم اینترنتی 
موضوع کسب و کارهای غیرقانونی در فضای مجازی مثل خرید و فروش اسلحه و مواد 
مخدر و دارو ... اس��ت. س��ردار نوریان گفت: مهم ترین جرم رخ داده در فضای مجازی 
مبحث موس��وم به فیشینگ است که سواستفاده های مالی به وسیله استفاده از کارت 
های اعتباری افراد اس��ت، کالهبرداران با دسترس��ی به رمز عبور و اطالعات شخصی 

اف��راد اقدام به خالی کردن حس��اب ه��ای بانکی و سواس��تفاده از موجودی دارندگان 
حساب ها می کنند. سخنگوی ناجا یادآور شد: پلیس فتا طی دو سال گذشته اقدامات 
مناس��بی را در این زمینه انجام داده و هماهنگی الزم با بانک و سیس��تم قضایی برای 
امن کردن فضای مجازی انجام ش��ده و همچنین قرار بوده است تا خرداد ماه استفاده 
از رمز یکبار مصرف  )OTP( قانون ش��ود. وی گفت: اما دادس��تانی با توجه به در نظر 
گرفتن برخی شرایط تصمیم گرفت تا به مدت سه ماه دیگر این موضوع را تمدید کند 
و قرار شد تا آخر شهریور ماه بانک ها ملزم به ارائه رمز یکبار مصرف به مشتریان خود 
ش��وند. سردار نوریان در پایان گفت: این اقدام می تواند جلوی خیلی از سواستفاده ها 
و کالهب��رداری های اینترنتی را بگیرد و می تواند کاهش جدی بر جرایم اقتصادی در 

فضای مجازی داشته باشد.

سردار نوریان:

تا آخر شهریور ماه بانک ها ملزم به ارائه رمز یکبار مصرف به مشتریان هستند


