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امارات درباره ایران تغییر سیاست داده است؟
مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی امروز در راس هیئتی بلند
پایه به تهران سفر می کند .سفری که پس از دورهای تنش آلود در
روابط دو کشور می تواند گامی مثبت برای کاهش موانع موجود
در توسعه همکاری میان تهران و ابوظبی باشد .در این بین اما
سوال اصلی این جاست که آیا تالش ابوظبی برای کاهش تنش
و افزایش همکاری ها با تهران رویکرد مقطعی و تاکتیکی است
یا این کشور سیاست جدیدی را در دستور کار خود قرار داده و
نگاهی بلندمدت و راهبردی به روابط خود با تهران دارد؟
ابوظبی طی سال های گذشته و به ویژه با روی کار آمدن ترامپ
سیاستی نسبتا تهاجمی را نسبت به ایــران و برخی کشورهای
منطقه از جمله ترکیه و قطر در پیش گرفت و در بلوک عربستان
در حمله به یمن نیز جزو ارکان اصلی این ائتالف بود .این حرکات
با عادی سازی روابط با تل آویو وارد مرحله جدیدی شد ،اما به
نظر می رسد طی ماه های گذشته این رویه در حال تغییر سرعت
و سمت وسو است .به عبارتی به نظر می رسد در چند ماه اخیر
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سیاست گذاری های ابوظبی در حوزه سیاست خارجه دستخوش
تحوالتی اساسی شده و اماراتی ها «کاهش تنش حداکثری» و
«دیپلماسی فعال منطقه ای» را در دستور کار خود قرار داده اند
و توجهی ویژه به آن دارند .به عنوان نمونه شاهد بودیم که در ماه
گذشته «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی پس از گذشت یک دهه
روابط سرد بین امارات و سوریه ،به دمشق سفر و روابط بین این دو
کشور را که از سال  2011قطع شده بود ،دوباره احیا کرد ،اما این
تنها دمشق نبود که یخ روابطش با ابوظبی شکسته می شد؛ رویکرد
جدید امارات در تعامل با کشورهای منطقه باعث شد که در اوایل
ماه جاری وزیر امورخارجه این کشور به ترکیه سفر کند و آنکارا
برای اولین بار و پس از گذشت  10سال میزبان یک مقام بلند پایه
اماراتیباشد.سفریمهمکهنتیجهآنتنظیمچندسندراهبردیاز
جمله ایجاد یک مسیر تجاری زمینی میان امارات و ترکیه از طریق
خاک ایران بود ،مسیری که با ایجاد آن را ِه  ۲۰روزه آبی «الشارقه»
به شهر «مرسین» ترکیه از طریق کانال سوئز ،به شش تا هشت روز
از طریق خاک ایران کاهش مییابد.بنابراین این نشانه ها حاکی
از بروز تغییراتی در سیاست منطقه ای امارات است .بماند که نباید
فراموش کرد اساسا امضای قراردادهای ترانزیتی بین کشورها،
فارغ از مزایای اقتصادی که دربــردارد ،حامل یک پیام سیاسی
نیز هست و آن این که ثبات کشوری که مسیر تجاری از آن عبور
میکند پیوسته برای دوطرف امضا کننده مهم وضروری است و با
این توضیح باید گفت حاال پس از سوریه و ترکیه ،امارات بنا دارد که
فصلی نو در روابط خود با ایران که نقشی منحصر به فرد در غرب

آسیا و منطقه دارد ،برقرار کند .این که امارات چرا هم و غم خود
را بر دیپلماسی فعال منطقهای گذاشته و سعی در کاهش تنش
ها در روابط دو و چند جانبه خود دارد ،میتواند دالیل مختلفی
داشته باشد ،اما پرواضح است تغییرات در سیاست جهانی و به
ویژه تغییر در کاخ سفید که حاکمان جدید آن با سیاست تمرکز بر
چین و شرق آسیا و کاستن از حضور خود در منطقه غرب آسیا بر
سر کار آمده اند ،در این تصمیم بی تاثیر نیست .به عبارتی جدا از
دالیلی مانند تقال برای خروج از باتالق جنگ یمن و نیاز کشورها
برای روابط اقتصادی پررنگ تر به منظور کاستن از تبعات زیانبار
اقتصادی کرونا ،تجربه امارات از ایجاد امنیت اجاره ای برای خود
این نکته را به شیخ نشینان ابوظبی تفهیم کرده است که در شرایط
جدید دیگر نمی توانند به پشتوانه دالرهای نفتی برای خود امنیت
بخرند .حتی تجربه اخیر میدان دادن نسبی به اسرائیل برای
حضور در آب های خلیج فارس و ضربات امنیتی به این کشور ،زیان
های اقتصادی آن و در چندین مورد بروز حادثه در آبهای امارات
که نگرانی مقامات ابوظبی را در پی داشت ،به طور مستقیم پای
صهیونیستها در میان بود تا نشانگر این واقعیت باشد که حضور
آن ها می تواند به خطر افتادن امنیت امارات را نیز در پی داشته
باشد .با این اوصاف به نظر می رسد حاکمان امارات متحده عربی
راه خروج از این شرایط را در خروج این کشور از دایره تنش و کنار
رفتن از نوک پیکان رفتارهای تهاجمی در منطقه و حرکت به سوی
ایجاد سازوکارهای امنیتی مبتنی بر قدرت های منطقه ای یافته
اند .چیزی که امروز هیئت اماراتی را به تهران کشانده است .

گزارش رئیسی از عملکرد 100روزه دولت سیزدهم

رئیس جمهور در سومین گفت وگوی تلویزیونی :مردم باید به عملکرد دولت نمره بدهند؛ مردم به شرایطی که دولت را گرفتیم آگاه هستند
رئیسجمهورباتبیینشرایطکشوردرزمانیکه
دولت را تحویل گرفت از مهار کرونا به عنوان مهم
ترین اولویت دولت در آغاز به کار آن نام برد .آیت
ا...سیدابراهیمرئیسی،شبگذشتهدرسومین
گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم در پاسخ
به این سوال که چه نمر های به عملکرد دولت
میدهید ،گفت :نمره را باید مردم عزیز به دولت
بدهند زیرا مردم عادالنه داوری می کنند .مردم
مطلع و آگاه هستند که کشور با چه شرایطی روبه
رو بود و از کرونا و مسائل اقتصادی و خزانه مطلع
هستند .رئیسی در این گفت و گوی تلویزیونی
از عملکرد دولت سیزدهم در  100روز گذشته
و برنامه های او و کابینه اش برای آینده کشور
گفت .مهم ترین سخنان رئیس جمهور را در
ادامه و به صورت تیتر وار می خوانید.
* روزی  ۷۰۰خانواده ایرانی داغدار میشدند،
میگفتند تخصیص ارز امکان ندارد و به خاطر
تحریمبهماواکسننمیدهند؛ماواکسیناسیون
را در اولویت قرار دادیم و خدا را شاکریم که امروز
آمار ابتال و فوت کاهش یافته است.
* در  ۱۰۰روز دولــت  ۱۰۰میلیون واکسن
تزریق شد .روزی مردم دنبال واکسن بودند اما
امروز دولت دنبال مردم است تا واکسن بزنند.
* در اوایل دولت ،ذخایر کاالهای اساسی نگران
کننده بود .امروز تامین کاالهای اساسی به حد
قابل قبولی رسیده و نگرانی وجود ندارد .شما
دیگر هیچ صفی نمی بینید.
* دولت سیزدهم هرماه  ۱۰هزار میلیارد تومان
از فاکتورهای دولت قبل را پرداخت می کند.
* در این چند سال به امید مردم خدشه وارد
شده بود که دولت به برگرداندن این امید مصمم
است.
*چــنــد روز دیــگــر ب ــرای رفــع مشکل کمبود
پزشک متخصص در کشور تصمیم می گیریم.
دانشجویان مستعدی که امروز آمادگی دارند به

حوزه پزشکی وارد شوند ،چرا نباید زمینه برای
ورود آن ها آماده شود؟
*وقتی از گالیه مــردم صحبت می کنم این
گالیه ها را به حق می دانم و وقتی که در بین
مردم حضور پیدا می کنم متوجه می شوم این
مشکالت قابل حل است.
* حقوق و دستمزد کارگران طی سه ماه دولت
بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت شد.
*در مسئله ارز ترجیحی (ارز )4200تمهیداتی
اندیشیده شده که دست دالالن را قطع بکنیم
و از تخصیص این اعتبارات مردم مستقیم
بهره مند شوند.

برمیگردد به تصمیماتی که قبال گرفته شده
است .در تالشیم با اقدامات ضدتورمی ،گرانی
را کنترل کنیم.
* باید سفرهای استانی بیش از هفته ای یک بار
باشد ،باید با مردم ارتباط گرفت وحرف مردم را
شنید .سفرهای استانی برای من افتخار است.
* اگر مردم ُتن صدایشان در دیدار با دولت زیاد
شود هیچ اشکالی ندارد ،باید ارتباط با مردم
افزایش یابد.
* وقتی به استانی می رویم ،پروژه جدید آغاز

تورم امروز به خاطر تصمیمات دیروز

*کاری را که به اقتصاد شوک بدهد انجام
نمی دهــیــم ،ک ــاری نمی کنیم کــه مــردم
غافلگیر شوند .دولت به دنبال ایجاد ثبات
در اقتصاد است .
* آثار تورمی که امروز مردم دارند میبینند

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• بورس رو که می بینم یاد عیدی هایی می
افتم که مامانم ازم می گرفت و قرار می شد یه
چیزی هم بذاره روش پس بده ولی هیچ وقت
خبری نمی شد!
•• آقــای رئیسی جلوی دالل هــای  ...بــازار
رو بگیرین .هر روز دارن دو تا چهار میلیون،
قیمت ماشین ها رو باال می برن .خدا لعنت
کنه هرچی  ...است.
••میوه فــروش هــا در آستانه شــب یلدا می
خواهند راه صدساله را یک شبه طی کنند .چه
خبره؟! درصد سودآوری 200درصد نیست!
••ام ــروز رفتم نــان بخرم نــان 2000هـــزار
تومانی را 3500تومان فروخت! چرا هیچ
کس نظارت ندارد؟ استاندار شما باید نظارت
داشته باشی! آهای فرماندار بیدار بشید! ...
•• آقــای رامــبــد جــوان بابت قیمت ساعتت
ناراحت نباش عزیزم که حاشیه درست شده!
ما مردم به دوگانگی حرف و زندگی برخی از
شما مجریان و مسئوالن عادت کردیم .زمانی
که حرف از استکبار می زنید و وطن پرستی
ولی تحصیل و زندگی در اون جا رو به ایران
ترجیح می دین.
•• روز به روز شاهد تورم شدیدتر و افزایش آمار
فقیران هستیم .زباله گردی و تکدی گری و
سرقت افزایش یافته است .در نتیجه به زودی
رشد جمعیت ،منفی و ایران پیرترین کشور
خواهد شد.
•• به تازگی در اتوبوس های پر مسافر خیلی
ها مخصوصا جوانان بدون ماسک هستند.
می گن و می خندن! آقایی به یکی از جوان
ها گفت :چرا شماها ماسک نزدید؟ با خنده
گفتند :ماسک چی هست؟! بی خیال کرونا،
حاج آقا نترس!
•• یک ســوال از وزیــر بهداشت! خدا وکیلی
فقط در ورزشگاه های فوتبال و سالن های
ورزشی پروتکل ها رعایت نمی شود که مجوز
نمیدهید چهار تا جــوان بروند بــازی ها را
تماشا کنند و اوقات فراغت سالم هم داشته
باشند؟ یعنی االن ایــن همه در همایش و
گردهمایی و  ...پروتکل ها رعایت می شود یا
زورتون به اون ها نمی رسه.
••چقدر قشنگ پیام های انتقادی از دولت
جدید را چاپ نمی کنید! همه اش پیام های
خنثی چاپ می شه .آفرین!
•• مدیون شرکت گاز باشم اگر دروغ بگم .ما
برای گرمای زمستان از پکیج و یک بخاری
استفاده می کنیم .پکیج رو فقط شب ها
روی  ۵۵درجه روشن می کنیم و بخاری با
کمترین شعله ،دمای محیط بین  ۱۸و۲۰
درجه است .با این اوصاف شدیم پر مصرف!
چرا کسی تورم رو مهار نمی کنه؟
•• دالر در دولت رئیسی از  ۳۰تومان گذشت
اما دریغ از یک خبر در صدا وسیما!

تلگرام 9033337010:

•• راستی چه خبر از قانون حمایت از خانواده؟
نکنه مافیای خــودرو به خاطر دادن خودرو
نمی ذاره اجرایی بشه!
•• متاسفانه بیشتر مــردم باید در آتــش ...
خودخواهی عده ای «واکسن نزن» بسوزند!
•• از یه جایی به بعد توی زندگیت هر چیزی که
آرامشت رو به هم بزنه ،حذف می کنی.
•• از ســـایـــت بـــــازرگـــــام خـــریـــد کـــــردم.
تحویل9تا13بود ولی نیاوردند .زنگ زدم،
گفت30دقیقه طول می کشد تا نوبت صحبت
به شما برسد معنی خرید اینترنتی و تحویل در
منزل را هم فهمیدیم!
••چرا قبض های آب و گاز و برق ،معیار مصرف
تعداد افراد خانوار نیست و معیار ارقام از پیش
تعیین شده است؟ یعنی یک خانواده دو نفره کم
مصرف تشخیص داده می شوند و یک خانواده
ششنفرهپرمصرفومشمولجرایمتصاعدی؟!
••به نظرم وقتی بدنه بسیاری از مسئوالن
در صنعت خودرو سازی ایران ذی نفع است
انتظار نرخ واقعی و کاهش قیمت خودرو به
دست مسئوالن کار بیهوده ای است.
•• شاید باورتان نشود که دستگاه های تصفیه
آب ،به ازای هر پارچ آب ،تقریبا یک سطل آب
را دور می ریزند! که البته این آب بسیار تمیز
و زالل است! لطفا دستگاه های تصفیه آب
را مستقیم به لوله فاضالب متصل نکنید و از
آبی که دستگاه دور می ریزد ،برای مصارف
غیرخوراکی مانند آبیاری درختان و شست
وشو استفاده کنید.
•• بعضی معلم ها همین قدر که به فکر حقوق و
همسان سازی حقوق شون هستند ،به درس
و نیازهای بچه ها هم توجه می کنند؟ چرا
بعضی ها یکسره بــرای پول و مسائل مالی
غرغر می کنند؟
••چرا برای نانوایی ها بر اساس تراکم منطقه
مجوزصادرنمیکنند؟ درخصوصمصاحبهبا
رئیس اتحادیه آرد ونان می گوییم ما در منطقه
نماز ساکنیم .یک نانوایی هم نیست و برای
تهیه نان باید برویم بولوار پیروزی!
•• آ خ جــو ن در کنکور ســا ل آیــنــد ه ظرفیت
پــذیــر ش دانــشــجــو در رشــت ـههــایپزشکی
افزایش خواهد یافت!
جوابیه شرکت مخابرات
با توجه به درج پیامی در ستون حرف مردم
 27آذر دربــاره « 10روز است که کابل تلفن
بــه ســرقــت رفــتــه امــا هــنــوز درســـت نــشــده و
شرکت مخابرات در بحث وصول مطالباتش
سریع اقــدام می کند امـــا »....به استحضار
میرسانیم:بنابر پیگیری های صورت گرفته،
کابل های سرقتی مشترک محترم اصالح
گردید .با تلفن  2021روابط عمومی و سامانه
ارتباط با بازرسی شرکت مخابرات ایران آماده
شنیدن نظرات و پیشنهادهای شما هستیم.
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نمی کنیم؛ به اندازه ده ها سال پروژه نیمه تمام
داریم .قبل از سفرهای استانی وضعیت استان
بررسی و مشکالت آن شنیده و اعتبارت آن پیش
بینی می شود.
* هر چه کار دولت پیش می رود به نظرم می
رسد که مشکل هست ،اما راهکار هم هست،
هیچ بن بستی نیست.
* فکر می کردند که ما در مذاکرات شرکت نمی
کنیم .به دنیا ثابت شد که ایران هم شرکت کرد و
هم دو متن در خصوص مسائل هسته ای و تحریم
ها ارائه داد ،کامال منطبق با برجام.
* موضوع رفع تحریم ها و خنثی سازی تحریم ها
با قوت دنبال می شوند.
* در روزهای پایانی مرداد ،وزیران دولت قبل
نگران پرداخت حقوق کارکنان دولت بودند اما
ِ
امروز بدون استقراض از بانک مرکزی عالوه بر
پرداخت حقوق کارکنان ،فاکتورهای دولت
قبل را پرداخت میکنیم.
* بحران هایی را در این  100روز داشتیم.
یکی از بحران ها حمله سایبری بود .فتنه ای که
دشمن می خواست با آن کشور را به هم بریزد ،با
اعتماد مردم حل شد.
* امید بیشتر شده اســت؛ چه آن هایی که به
من رای دادنـــد ،چه آن هایی که به من رای
ندادند ،من در خصوص همه احساس مسئولیت
یکنم.
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