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رئیس جمهور گفت: ایران به عنوان کشــوری با تاریخی پربار از حضور فعال 
در ابتــکارات بین المللی، آمادگــی دارد همه ظرفیت های خــود را برای نیل 
به اهداف بریکس به اشــتراک گذاشــته و به شــریکی قابل اتکا جهت اتصال 
بریکس به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی تبدیل شود. سیدابراهیم 
رئیســی بعد از ظهر دیروز در نشســت ویدئوکنفرانسی ســران کشورهای گروه 
بریکس پالس که به میزبانی چین برگزار شــد، گفت: جمهوری اســالمی ایران 
آمادگی دارد همــه توانمندی ها و ظرفیت های خود را از جمله ذخایر کم نظیر 
انرژی، شــبکه های حمل ونقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروت استثنائی نیروی 
انســانی آموزش دیده و نیز دستاوردهای علمی چشمگیر، برای نیل به اهداف 
بریکس به اشــتراک بگــذارد و این موقعیــت کم نظیر جغرافیای سیاســی و 
اقتصادی می تواند ایران را به شــریکی پایدار و قابل اتکا جهت اتصال بریکس 
به گلوگاه های انــرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبــدل کند. رئیس جمهور در 
پیام خود گفت: «مایلم در چارچوب موضوع نشست که «مشارکت در توسعه 
جهانی در عصر جدید» اســت، نکاتی را با شما به اشتراک بگذارم». او سخنان 
خود را این گونه ادامه داد: «جهان به هم پیوســته  کنونی، با چالش های جدید 
و متنوعی روبه رو اســت که روند پیشــرفت دوســتی و صلح جهانی را متأثر 

می کنــد. بحران های نوظهوری ماننــد پاندمی کرونا، تغییــرات اقلیمی و نیز 
منازعات منطقه ای و بین المللی، تعامالت بین کشــورها را ضرورتی دو چندان 
بخشیده اســت. از سوی دیگر شاهد تجربه ها و اراده های جمعی جهت غلبه 
بر مشکالت هســتیم که در قالب نهادها و ترتیبات جمعی، تحقق ابتکارهای 
جمعی توســعه و تأمین منافع مشــترک جهانی را تسهیل می کند. الزم است 
این بســتر جهانی بــرای نقش آفرینی مؤثر نهادهای چند جانبه مســتقل برای 
نیل به توســعه همگون و صلح جهانی را تقویت کنیــم. روندهای متعارض 
جهانی، یک جانبه گرایی، ترجیحــات ملی گرایانه و چالش هایی مانند تحریم و 
اقدامات قهرآمیز اقتصادی، اهمیت ایجــاد و تقویت نهادهای نوین را در کنار 
ســازمان ملل متحد ضروری می کند تا ضمن احترام به حاکمیت و منافع ملی 
کشــورها، گام مهمی برای تحقق «جامعه بشــری با آینده مشترک» برداشته 
شــود. بریکس به عنوان نهادی پیشرو و متشکل از اقتصادهای بزرگ نوظهور، 
توانسته است با ارائه الگوها و ابتکارات مناسب، روندهای جدیدی را در جهان 
شــکل دهد. اعضای بریکس با اقتصادهای مکمل و تنوع فرهنگی می توانند 
نیازهای متقابــل را تأمین کنند و تجربه های ملی و بومی توســعه خود را در 
جهــت تقویت رفاه و صلح جهانی با دیگران به اشــتراک بگذارند. ابتکارهای 

اعضای بریکس از جمله «ابتکار توسعه جهانی» رئیس جمهور شی  جین پینگ، 
نمونه  موفقی از نگاه جهانی برای رســیدگی به چالش های مشترک و جمعی 
اســت». او افزود: «نقش آفرینی مؤثر بریکس در پیشبرد اهدافی مانند توسعه 
روابط جنــوب- جنوب، اصالحات در نظــام مالی بین المللــی و ارائه ایده ها 
و ابتکارهایی از ســوی اعضای آن ازجمله ابتکار کمربند-راه، تأســیس بانک 
توسعه جدید، با هدف ارتقای رفاه عمومی و تقویت صلح و ثبات بین المللی، 
نشــانگر ماهیت مبتکرانه و تأثیرگذاری این نهاد در مقطع کنونی و آینده است. 
سیاســت ها و برنامه های بریکس که در بیانیه ها و اســناد آن انعکاس یافته، 
نشــان می دهد این نهاد قادر اســت به طیف متنوعی از موضوعات مرتبط با 
دغدغه هــای جوامع در حال توســعه بپردازد. دســتور کار اجــالس حاضر نیز 
نشــان دهنده پیوند مقوله توســعه با امنیت، صلح، بهداشت، محیط زیست و 
نوآوری است. پیشــنهادهایی مانند «ابتکار امنیت جهانی» نیز بستری مناسب 
برای شــکل دهی بــه همکاری های ســازمان یافته فراهم می آورد». رئیســی 
همچنین گفت: «جمهوری اســالمی ایران عمیقا به عدالت جهانی باور دارد و 
تبدیل شدن این آرمان متعالی به گفتمانی فراگیر در عرصه جهانی را ضرورتی 
انکارناپذیر می داند. جهان معاصر اگرچه شــاهد توســعه در برخی عرصه ها 

بوده است، اما توسعه  منهای عدالت موجب گسترش بحران های جهانی نظیر 
بحران معنویت، اخالق،  خانواده، گرســنگی و گســترش شکاف فقیر و غنی و 
تالش برای به حاشــیه راندن تنوع فرهنگی غنی موجود در جهان شده است. 
جمهوری اسالمی ایران، به عنوان کشــوری با تاریخی پربار از حضور فعال در 
نهادها و ابتــکارات بین المللی، برخوردار از ظرفیت های گســترده اقتصادی، 
انسانی و طبیعی و نیز با الهام از الگوهای بومی، توانسته است به مدد فرهنگ 
اســتقالل خواهی و حق طلبی، در مسیر توســعه  ملی خود گام های ماندگاری 
بردارد. ما آمادگی داریم همه توانمندی ها و ظرفیت های خود را از جمله ذخایر 
کم نظیر انرژی، شــبکه های حمل ونقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروت استثنائی 
نیروی انسانی آموزش دیده و نیز دســتاوردهای علمی چشمگیر، برای نیل به 
اهداف بریکس به اشتراک گذاریم. این موقعیت کم نظیر جغرافیای سیاسی و 
اقتصادی، می تواند ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکا جهت اتصال بریکس 
به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل کند». او در پایان هم گفت: 
«ضمن تشــکر از همه اعضای بریکس، بار دیگر خرسندی خود را از حضور در 
این نشســت ابراز داشته و آمادگی نمایندگان دولت جمهوری اسالمی ایران را 

برای مشارکت فعال در سایر نشست های بریکس اعالم می کنم».

شنبه
۴ تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۱

رئیسی در نشست غیرحضوری سران بریکس پالس:
می توانیم شریکی پایدار برای اتصال بریکس به گلوگاه های انرژی باشیم

حســین طائب پس از ۱۳ سال از ریاست سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران (ساس) برکنار شد. تغییری که مانند یک زلزله 
سیاســی در رأس اخبار خودنمایی کرد، آن هم زمانی که چند 
روزی بــود برخی رســانه های خارجــی از قریب الوقوع بودن 
ایــن تغییر، خبــر داده بودند و رســانه های داخلی مانند یک 
شــایعه نه چندان قابل اعتنا به آن نگریســته بودند. با انتشار 
خبــر برکنــاری طائــب گمانه زنی هــا از دالیل ایــن تغییر به 
سمت وسویی رفت که تأیید و تکذیب آن به توضیحات رسمی 
نیاز دارد و نمی توان به صرف شــرایط خاص امنیتی چند ماه 
اخیر ســخنی موثق بیان کرد. کنارگذاشتن یکی قدرتمندترین 
مقام های اطالعاتی کشــور را برخی به نفوذ و خرابکاری های 
اســرائیل نســبت می دهند و برخی به جنگ قــدرت. عده ای 
نیز ادعا می کنند طائب در مقام مشــاور فرمانده سپاه در یک 
«مأموریت مهم تر» قرار گرفته است. اینکه برکناری این چهره 
مهــم امنیتی به کــدام گزاره نزدیک اســت، احتماال در هفته 
پیش رو مشــخص شــود که در اصل ماجرا یعنی رفتن  طائب 
از قدرت تأثیری نــدارد، هرچند افکار عمومی با مهدی، برادر 
حسین، به دلیل ســخنانی جنجالی که گاهی بر زبان می راند، 
بیشــتر آشنا بود و هست و شاید اگر در وضعیت مهدی طائب 
تغییــری با این شــدت و حدت رخ داده بــود، حداقل فضای 
مجــازی چند روزی پیگیــر این تغییر می شــد، اما همان گونه 
که انتشــار خبر مانند یک شــوک خبری دهان به دهان شد، با 
سرعت هم فروکش کرد. اما این را که چرا بسیاری تهدیدهای 
امنیتی ایــن روزها را به عملکرد طائب ربــط داده اند و دلیل 
برکنــاری او را نقش اســرائیل در ترورهــا و حمالت به مراکز 
هسته ای می دانند، باید در اخبار چند ماه اخیرجست وجو کرد. 
اخباری که نشــان می دهند نیازمند تقویت امنیت کشور برای 
عبور از تهدید های رو به افزایش در منطقه هســتیم. رمضان 
شریف، سخنگو و مســئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران، 
روز پنجشــنبه، تأیید کرد که محمــد کاظمی به عنوان رئیس 
سازمان اطالعات سپاه و جانشین حسین طائب منصوب شده 
اســت. جایگزینی که گفته می شــود تجارب فراوانی در امور 

حفاظتی، امنیتــی و اطالعاتی دارد و در ایــن بزنگاه تاریخی 
می تواند نقش تعیین کننده ای در مقابله با تهدیدهای امنیتی 
داشــته باشــد. تهدید های امنیتــی ای که بنت، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی، به عنوان راهبرد شــهریور ۱۴۰۰ به بایدن، 
رئیس جمهــوری آمریکا، ارائه داد «مقابله بــا ایران از طریق 
ترکیــب اقدامات کوچک بســیار در جبهه های متعدد نظامی 
و دیپلماتیــک» بود که راهبرد «مرگ با ضربات متعدد چاقو» 
نام گذاری شد و آن را جایگزینی برای «حمله شدید به ایران» 
دانســتند. روشــی که به نظر می رســد از گذشــته نه چندان 
دور تاکنون با ترور شــهید فخری زاده و شــهید صیاد خدایی، 
خراب کاری در ســایت های هســته ای پارچین و کرج و ایجاد 
آتش ســوزی در ســایت، انفجــار پهپــاد، حمله ســایبری و 
هک کردن سایت های شهرداری و برخی سایت های اقتصادی 
و... با استفاده از آن در حال اجرای راهبرد خود در میدان های 

مختلف و آسیب رسانی های متعدد هستند.
 البتــه این پایان تالش و تهدیدات «بنــت» برای تنش زایی 
علیــه ایــران نبــود و همین ماه گذشــته (۹ خرداد) ســایت 
شــفقنا به نقل از رویترز نوشــت نفتالی بنــت در جدیدترین 
صحبت های خود علیه ایران گفته است: «ایران برای تحریک 
حمــالت از طریق نیروهای نیابتی خــود بی مجازات نخواهد 
مانــد». او تأکید کرد: «برای دهه ها، ایــران از طریق نیابتی ها، 
فرستادگان، تروریسم علیه اسرائیل و منطقه انجام داده است؛ 
اما ایران از مصونیت برخوردار اســت». این گزارش در ادامه 
به نقل از «بنت» آورده اســت: «همان طــور که قبال گفته ایم، 
دوران مصونیت ایران به پایان رســیده اســت. کســانی که از 
تروریست ها حمایت مالی می کنند، آنهایی که تروریست ها را 
تســلیح می کنند و تروریست ها را می فرســتند، تاوان کامل را 
خواهند پرداخت».  این ســخنان در حالی بیان می شــود که 
ماه پیش ســرهنگ پاسدار حســن صیاد خدایی در تهران ترور 
شد. اگرچه اســرائیل رسما مسئولیت این عملیات را بر عهده 
نگرفت، اما انگشــت اتهام به سمت رژیم صهیونیستی است؛ 
چرا که همواره سعی دارد در امور داخلی ایران سنگ اندازی و 

مشکل آفرینی کند. عالوه بر این هفته پیش (۲۰ خرداد) باز هم 
نفتالی بنت در مصاحبه ای با هفته نامه بریتانیایی اکونومیست 
گفت اســرائیل در حال اجرای «دکترین اختاپوس» علیه ایران 

است.
اســرائیل دنبال اجرای راهبرد «ضربــات متعدد چاقو» بر 

پیکر ایران است
از این رو نظــر محمدجواد جمالی نوبندگانــی، نایب رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم را 
درباره الزمه تغییر و تحول در حوزه امنیتی کشور جویا شدیم. 
جمالی نوبندگانی در این باره به «شــرق» گفت: «بخش امنیت 
کشــور و زندگی مردم بحث بســیار گســترده و مهمی است. 
امنیت میدانی، شغلی، اقتصادی، مرزها و... گستره وسیعی را 
در بر می گیرد که نمی توان به آنها به صورت مجزا نگاه کرد».
عضــو هیئت رئیســه کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس دهــم ادامه داد: «همه کشــورها در بحث 
امنیت بســیار جدی هســتند و جمهوری اســالمی هم از این 
قاعــده مســتثنا نیســت. در بحــث امنیت داخلــی و امنیت 
خارجی و امنیت مرزها باید هماهنگی وجود داشــته باشد و 
در ایران شــورای عالی امنیت ملی نقش هماهنگ کننده این 
نیروهای امنیتــی از جمله وزارت اطالعات و اطالعات ســپاه 
را بــر عهده دارد». جمالی نوبندگانــی توضیح داد: «در بحث 
امنیت، فضایی شبیه به جنگ متصور است. هم بحث دفاعی 
امنیت مطرح است و هم بحث تهاجمی امنیت. به ویژه آنکه 
به تازگی نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم طرحی را معرفی 
کرد و گفت می خواهیم مثل ضربات متعدد پاقو بر بدن انسان 
با ایران برخورد کنیم و بعد از این ســخنان بود که با افزایش 

ترورها با اشکال مختلف در کشور مواجه شدیم».
او اضافه کرد: «از ترور فردی درباره اشــخاصی مثل شهید 
فخری زاده دانشمند هسته ای کشــورمان و ترور صیادخدایی 
گرفتــه تا حمله بــه مراکز هســته ای در کرج یــا پارچین که 
به تازگی اتفاق افتاد. حتی ترورهای بیولوژیک را شاهد بودیم 
و در بحث های ســایبری هم پمپ بنزین ها و سایت شهرداری 

و برخــی مراکز اقتصــادی را هک کردنــد. اقداماتی که البته 
بی پاسخ نماند، اما نشــان دهنده افزایش درگیری های امنیتی 

و البته کنترل شده در دو طرف بوده است».
نیازمند تغییر تاکتیک و  روش های نوین امنیتی هستیم

نایب رئیــس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس دهم به جابه جایی و تغییر رئیس اطالعات ســپاه نیز 
اشــاره کرد و گفت: «آقای طائب رئیس اطالعات سپاه بود که 
ســابقه بسیار زیادی دراین باره داشــت و دلیل این جابه جایی 
شاید این باشــد که مســئوالن امر به این نتیجه رسیده اند که 
نیازمند تغییر تاکتیک ها واســتفاده از روش های نوین دیگری 
برای مقابله با اســتراتژی زخمی کردن امنیت ایران از ســوی 
رژیم صهیونیســتی هســتیم». او ادامــه داد: «البته به دلیل 
طوالنی بودن زمان خدمت ایشــان در این پســت، این تغییر و 
جابه جایی قابل پیش بینی بــود، اما از طرفی رفتارهای طرف 
مقابل (دشــمن) تهدید کننده بود و مسئوالن مربوطه تصمیم 
به ایــن تغییر گرفتند». این سیاســت مدار درباره رئیس جدید 
اطالعات ســپاه نیز گفــت: «فردی کــه جایگزین ایشــان در 
اطالعات ســپاه شده اســت، قبال در این سیستم کار کرده و با 
بحث اطالعات ســپاه آشــنایی دارد. باالخره به نظر می رسد 
مسئوالن به این نتیجه رسیده اند که بازنگری در این فرمول ها، 
سیاست ها و کنش و واکنش ها داشته باشند تا ضریب امنیتی 
کشــور هم باالتر برود». عضو هیئت رئیســه کمیسیون امنیت 

ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم در پاسخ به اینکه «آیا 
این تغییر برای اسرائیل هم می تواند مفهومی داشته باشد؟» 
اظهار کرد: «قطعا وقتی تغییری در این ســطح امنیتی ایجاد 
می شــود، عالوه بر داخل و ســازمانی که در آن تغییر صورت 
گرفته است، بازخوردی هم برای کشورهای همسایه، منطقه 
و بین المللی می تواند داشــته باشــد؛ چرا که مباحث امنیتی 
صرفا منوط به مرزها نیســت و امــروزه امنیت داخل و خارج 
در دنیا با هم گره خورده اســت. بنابرایــن دلیل این تغییرات 
را به منظور افزایش امنیت کشور می دانم». اگرچه خبر تغییر 
ایــن چهره مهم امنیتی چند روز پیش به صورت غیر رســمی 
در فضای مجازی دســت به دست شــد، اما باالخره دوم تیر 
ســخنگوی اطالعات ســپاه خبر فــوق را اعالم رســمی کرد 
و بــدون نام بردن از دالیل این تغییر گفت در حکمی ســردار 
سالمی، رئیس سابق اطالعات ســپاه، به عنوان مشاور رئیس 
جدید اطالعات سپاه منصوب شده است. خبری که در فضای 
مجــازی خصوصــا توییتر واکنش هــای متفاوتی بــه همراه 
داشت. با شدت گرفتن تهدیدات رژیم صهیونیستی و اقدامات 
خرابکارانه داخلی و همچنین مباحث امنیتی داخلی به نظر 
می رســد همان طور کــه جمالی نوبندگانی گفــت، حاکمیت 
ســعی دارد از روش های نوین امنیتی و تغییــر تاکتیک برای 
مقابله و خنثی ســازی اقدامات دشــمنان بهره بگیرد؛ چرا که 

بحث امنیتی شوخی بردار نیست.

«شرق» از دالیل احتمالی تجدید قوا و جابه جایی در باالترین مقام «اطالعاتی سپاه» گزارش می دهد
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