بازي طوالني و بدل ايران به غرب

سيدمحمد مير اعرابي در يادداشت ديروز روزنامه
كيهان نوشت :افول امريكا ديگر يك گزاره خالي
از واقعيت ،صرفاً براي تخليه احساسات بر سر زبان
چريكهاي چپگرا يا ديگر جريانهاي ضدامريكايي در جهان نيست و حتي
برخي از افراد كليدي در دولت اوباما نظير «ويليام برنز» نيز اين ادعا را باور
داشتند .اما يك تفاوت كوچك درباره باور آنان به افول امريكا وجود داشت و
آن اينكه آنها بر اساس سنجش شاخصهاي قدرت امريكا معتقد بودند اين
كش��ور حداقل براي چند دهه ديگر برتري خود را حف��ظ خواهد كرد .اين
تحليل اگرچه با توجه به شرايط امروز امريكا و سرعت سير حوادث و رويدادها
كمي خوشبينانه به نظر ميرسد اما راهبرد اصلي اوباما در سياست خارجي
از همين نقطه آغاز شد .راهبردي كه آن را «بازي طوالني »()Long Game
نام نهادند و دستيابي به اهداف آن را طي چند گام براي خود ترسيم كردند.
بر اين اس��اس امريكا بايد از س��الهاي پايان��ي برت��رياش در جهان براي
قالبريزي نظمي نوين استفاده ميكرد تا بتواند منافع و ارزشهاي امريكايي
را در جهان رقابتي آينده به بهترين ش��كل حفظ كن��د .گام اول در «بازي
طوالني» براي پايهگذاري چنين نظمي با نگاه به ش��رق آغاز ميشد و سه
كشور چين ،هند و روسيه در كانون توجه سياست خارجي اياالت متحده قرار
ميگرفتند تا با حفظ ،گسترش و تعميق روابط خود با آنها جايگاهش را در
تحوالت جهان جديد حفظ كند .گام دوم در «بازي طوالني» مهار ايران بود.
گامي كه به هيچ وجه ماهيت نظامي نداش��ت و تنها به وسيله ديپلماسي از
رهگذر مذاكرات با هدف محدودس��ازي ايران پيگيري ميشد .دست آخر،
راهبرد «ب��ازي طوالني» اوباما ب��ا طرحي مكمل در منطقه غرب آس��يا به
سرانجام ميرسيد .براساس اين طرح امريكا چارهاي جز تغيير نقش سنتي
خود در غرب آسيا (خاورميانه) نداش��ت و بايد با كمترين حضور در منطقه
غرب آسيا بيشترين حفاظت از منافعش در اين منطقه را بهعمل ميآورد.
ميش��ود مؤلفههاي راهبرد «بازي طوالني» را با جزئيات بيشتر و بااشارات
صريح و تلويحي از ميان اظهارات ،خاطرات و يادداشتهاي ديپلماتهاي
وقت امريكا و ساير مقامات مربوطه به تفصيل بيرون كشيد.
تيمي كه چنين بازياي در سر داشت حاال يك بار ديگر زمام سياست
خارجي امريكا را به دست گرفته است .هدفگذاري سياست خارجي
ايران با نگاه به نقشه راهي كه امريكا براي خود ترسيم كرده حائز اهميت
است .بنابراين تخريب روابط ايران با چين ،هند و روسيه ميتواند تالشي
براي حذف ايران از نقشآفريني اثرگذار در معادالت آينده جهان باشد.
توسعه روابط با اين كشورها در كنار گسترش گفتمان انقالب اسالمي
به مثابه قدرت نرم ايران در ميان همسايگان و كشورهاي منطقه غرب
آسيا بدلي براي «بازي طوالني» در اختيار ايران است.
........................................................................................................................

كپيبرداري از توافق ژنو

حنيف غفاري روز گذشته در سرمقاله
روزنامه رسالت نوش��ت :گويا برخي
نزديكان جو باي��دن از جمله «دنيس
راس» عالوه بر سه گزينه «بازگشت واقعي به برجام» و « عدم بازگشت
به برجام» و «بازگشت بدون خاصيت به برجام» گزينه ديگري را نيز به
رئيسجمهور جديد امريكا پيش��نهاد دادهاند! اين گزينه «انعقاد يك
توافق موقت با ايران» به سبك و سياق «توافق ژنو» است!
گويا آقاي «دنيس راس» فراموش كرده است در زمان وجود يك «توافق
نهايي» سخن گفتن از «انعقاد توافق موقت» معنا و مفهومي ندارد ،مگر
آنكه دولت بايدن رسماً اعالم كند كه به سند برجام پايبند نبوده و عواقب و
تبعات حقوقي -سياسي اين مسئله را نيز بپذيرد .به عبارت بهتر ،در زماني
كه هنوز توافقي ميان دو يا چند طرف در نظام بينالملل منعقد نش��ده
است ،ميتوان از يك «توافق موقت» بهمثابه يك «چارچوب حقوقي-
عملياتي ابتدايي» براي ورود به مباحث مورد منازعه پردهبرداري كرد اما
زماني كه يك توافق مبنايي (برجام) در اينجا بهمثابه يك «متغير مستقل
حقوقي» وجود دارد ،سخن گفتن از انعقاد يك «توافق موقت» چيزي
جز تمسخر «معاهدات بينالمللي» محسوب نميشود .آنچه مسلم است
اينكه دولت بايدن دو راه بيشتر پيشرو نخواهد داشت« :لغو تحريمهاي
ايران و بازگشت بدون قيد و شرط به برجام» يا «عدم بازگشت به برجام !»
در اين معادله ،راهكارهاي سوم ،چهارم و پنجمي وجود ندارند!
بس��ي جالب اس��ت كه نزديكان بايدن معتقدند بايد «اس��تراتژي فشار
حداكثري دولت ترامپ»را در قبال ايران حفظ نم��وده و درعينحال ،از
بازگشت ظاهري و بدون خاصيت كاخ س��فيد به توافق هستهاي بهمثابه
نماد چندجانبه گرايي دولت جديد امريكا ياد كنند! اظهارات اخير «دنيس
راس» و ديگر نزديكان اوباما و بايدن بهوضوح نش��ان ميدهد كه هرگونه
خوشبيني نس��بت به دولت جديد امريكا تا چه اندازهاي ميتواند براي
دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي كشورمان آثار و عوارض محاسباتي،
تاكتيكي و حتي راهبردي داشته باشد .فراتر از آن ،پيامها و القائاتي كه از
سوي برخي جريانهاي داخلي و با در نظرگرفتن رويكرد ايجابي در قبال
دولت بايدن مخابره ميشود ،ميتواند روي معادالت اقتصادي كشور (چه
در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي) تأثير سوء بگذارد.
........................................................................................................................

توان نامتقارن جنگ دريايي ايران
از نگاه مجله امريكايي

علي جمشيدي در س��رمقاله ديروز روزنامه
فرهيختگان ب��ا اش��اره به گ��زارش مجله
«اينترست» درباره توان دريايي ايران نوشت:
مقاله اين مجله امريكايي درباره استراتژي
نبرد نامتقارن نيروي دريايي ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران
مينويسد :بيستويك زيردريايي كوچك از كالس غدير و سه زيردريايي
ديزلي -الكتريكي از كالس كيلو (با توانايي عمليات در آبهاي اقيانوس
هند) ،پشتيبان اجراي اين استراتژي جنگ چريكي دريايي هستند .اين
زيردرياييها در داخل و برمبناي زيردريايي كالس يونو از كرهش��مالي
توليد ش��دهاند .اين ش��ناورهاي 120تني ميتوانند با سرعت 11گره يا
13مايل در ساعت حركت كنند .هركدام ازآنها دو اژدر  533ميليمتري
حمل ميكنند و با اين ش��رايط ميتوانند مانور مناسبي در خليجفارس
داشته باشند .حركت ميان صخرههاي كمعمق و كاهش طيفهاي رديابي
سونار بهواسطه امواج پرسروصدا ،فرصتهاي فراواني به زيردرياييهاي
كوچك ميدهد تا مخفي شوند و براي كمين زدن انتظار بكشند .درواقع
بايد گفت آبهاي كمعمق اين منطقه مكان مناسبي براي عملياتهاي
زيردرياييهاي كوچك است و ايران بهخوبي از اين مزيت بهره ميبرد.
دركنار اين موارد ،اسلح ه آماده به خدمت ديگري در اختيار ايران است كه
مستق ً
ال جاي بحث دارد .اژدر فراحفرهزاي حوت كه بنابر گزارشها ميتواند
بهسرعتي بيش از 200مايل در ساعت برسد كه حدود چهاربرابر سريعتر از
اژدر مدرن معمولي است كه يك توانمندي مهم براي ايرانيهاست .در اين
ميان اما يك سؤال مهم هم مطرح است و آن اينكه چرا ايران بايد هزينه
و زماني را براي س��اخت زيردرياييهاي خودش خرج كند بهجاي اينكه
تجهيزات حاضر و آماده از كشورهايي چون روسيه و چين بخرد؟
دليل اين موضوع بيش��ك از درس ناخوش��ايندي اس��ت كه تهران
بهواس��طه تغيير در اتحادهاي بينالمللي در س��الهاي قبل گرفته و
متوجه شده است اين موضوع تا چه حد ميتواند طراحيهاي دفاعي
را از كار بيندازد .دولت پهلوي قب��ل از انقالب ايران براي خريد مقادير
زيادي تسليحات امريكايي ولخرجي ميكرد و البته نگهداري آنها هم
مشكل بود ،اما مس��ئله اصلي وقتي رقم خورد كه عراق در سال1980
به ايران حمله كرد و ايران ناگهان خود را مقابل امريكا و اتحاد جماهير
شوروي ديد .اين تاريخ پر فراز و نشيب انگيزه خودكفايي نظامي را در
ايران به وجود آورد حتي اگر اينكه نتايج كار در كوتاهمدت و در مقايسه
با سيستمهاي تسليحاتي بيگانه چندان چيز خاصي نباشد.
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تحلیل

سعيدهمتي

بافتن کاله انتخاباتی با نمد تحريم

5

تحريم ،پشتوانه انتخاباتي يك جريان سیاسی به رغم نااميدي غرب از اثرگذاري آن شده است

«تحريم» كلي�دواژهاي كه اگر چه ب�راي اياالت
متح�ده و همپيمان�ان آن در جه�ت تقاب�ل ب�ا
جمهوري اسالمي ايران آب آنچنان نداشته ،اما
براي جماعتي در داخل كش�ور نان داشته است.
اياالت متح�ده امري�كا و اروپا در كنار ش�وراي
امنيت سازمان ملل متحد طي سالهاي گذشته
انواع و اقسام تحريمها را با هدف استانداردسازي
رفتار اي�ران از نگاه خ�ود و در نهاي�ت تضعيف
و فروپاش�ي حاكميت سياس�ي كش�ور اعمال
كردهاند ك�ه اوج آن را ميت�وان در زمان باراك
اوباما با اعم�ال 800تحريم ضدايراني مش�اهده
كرد يا در زمان رياس�ت جمهوري دونالد ترامپ
انبوه�ي از تحريمهاي ضدايراني ب�ه كار گرفته
شد تا بلكه نظام رفتار خود را در حوزههاي مورد
نظر غرب تغيير دهد .هدفي كه كما فيالس�ابق
براي امريكا و متحدانش غيرقابل وصول اس�ت.

طيفي از سياستمداران وابسته به يك جریان سياسي
با حمايت رسانههاي پرشمار مكتوب و مجازي خود
پا به پاي غربيها از «تحريم» به عنوان يگانه عامل
مش��كالت داخلي كش��ور نام ميبرند و بعد از روي
كارآمدن جو بايدن در امريكا به گونهاي القا ميكنند
كه گويي با حضور تيم جديد در كاخ سفيد معادالت
به نفع ايران تغيير خواهد كرد! چراكه به زعم طيف
غربزده ،جو بايدن و دوس��تان اراده مناس��بي براي
برداشتن تحريمهاي ضدايراني دارند .كاهش تعمدي
قیمت برخي اجناس و كاالها در س��طح ب��ازار بعد از
انتخاب بايدن به عنوان رئيسجمهور و پافشاري روي
اين مس��ئله كه جو بايدن مصمم است تا تحريمهاي
ضدايراني را كاهش دهد همگي نمايانگر اين مسئله
گزارش

اس��ت كه جريان غربزده داخلي در پي آن اس��ت كه
اين بار نيز با نمد تحريم كاله انتخاباتي بافته و چهار و
حتي هشت سال ديگر در جهت تغيير ماهيت انقالب
اسالمي گام بردارد .تبليغات گس��ترده شخصيتها
و رسانههاي وابس��ته به اين جريان براي دموكراتها
در حالي اس��ت كه بلومبرگ در جديدترين گزارش
خود تأكيد ميكند« :فع ً
ال روي لغو تحريم نفتي ايران
حساب باز نكنيد!» اين رس��انه مشهور غربي در ادامه
مينويس��د« :زماني كه بايدن روي كار بيايد مسائل
بسياري براي حل و فصل دارد ،اما ايجاد روابط با ايران
كه ش��امل لغو تحريمهاي صادرات نفت اين كش��ور
است ،در اولويتهاي آخر وي قرار دارد .سادهترين راه
بازگشت ،اين اس��ت كه هر دو طرف مانند چهار سال
پيش به توافق بازگردند اما اگر امريكا كاهش تحريم
را به پايان دادن حمايت اي��ران از حزباهلل ،حماس و
انصاراهلل يمن مشروط كند ،دشوار است كه ببينيم دو
طرف بر اختالفاتشان فائقآيند».
جريان داخلي مورد اشاره تالش ميكند اين اخبار
واقع گرايانه را تا حد امكان سانسور كند و به جاي آن
اميدواري تصنعي به جامعه ايراني دهد تا بهواسطه آن
بتواند به كمك پروپاگانداي رسانهاي ،افكار عمومي را
در جهت حمايت از نامزد متبوع خود فريب دهد.
از امريكا انكار و از غربزدهها اصرار!
اصرار به اثربخش بودن تحريمهاي ضدايراني توسط
اين جماعت در حالي است كه بسياري از انديشكدهها
و صاحبنظران امريكايي معتقدند سقف تحريمهاي
ضدايراني در سالهاي گذش��ته اعمال شده است و
چنانچه قرار بود كه رفتار ايران در حوزههاي موشكي
هستهاي و منطقهاي و حقوق بشر بر پايه مطالبات

غرب تغيير كند ،بايد ت��ا االن تغيير ميكرد و اينكه
ايران همچنان بر اولويتهاي خود در عرصه سياست
خارجه در حوزههاي مورد اشاره تأكيد و اصرار دارد
بدين معناس��ت كه جمهوري اسالمي ايران عناصر
قدرت خود را تضعيف نخواهد ك��رد و راجع به آنها
معامله نخواهد كرد.
در ش��رايطي كه امريكاييه��ا نااميد و دلس��رد از
اثرگذاري تحريمهاي ضدايراني هس��تند و گاهي
براي خالي نب��ودن عريضه تحريمه��اي تكراري
و كليش��هاي را عليه ايران وض��ع ميكنند برخي
مسئوالن و سياس��تمداران با كوچك نمايي سهم
جريان غرب��زده از وضع موج��ود و ارائه پالسهاي
پدرخواندههاي خود به طرف امريكايي ،طيف مقابل
را باني شرايط فعلي كشور معرفي ميكنند .به عنوان
نمونه علي ربيعي ،سخنگوي دولت در جديدترين
اظهار نظر خود درباره تحريم ميگويد« :آنچه در اين
خ بود ،نه تهديد و تحري م امريكا
سالها به مراتب تل 
بلكه همراهي مخالفان دولت با فشارهاي خارجي
بود» .سخنگوي دولت در روزنامه ايران مينويسد:
«تاريخ ايران بعدها قضاوت خواهد كرد در بدترين
دوراني كه دولت ب��ه حمايت سياس��ي و ايران به
يكپارچگي ملي سخت نيازمند بود ،مخالفان دولت
چگونه براي دستيابي به اهداف كوتاهمدت سياسي
نه تنها حمايتي جدي صورت ندادند و همه مشكالت
ساختاري و مصائب برآمده از سياست دولت ترامپ
را يكجا به نام دولت صورتبندي كرده و داستانها از
آنها ساختند و پرداختند و از هيچ عملي عليه دولت
كوتاهي نكردند».
تنها چند روز مانده به اتمام عمر دولت دونالد ترامپ

و در حالي كه كاخ س��فيد به اين يقين رسيده است
كه افزايش كاذب تحريمهاي ضدايراني نيز نميتواند
امريكا را به اهداف خ��ود در مواجهه با ايران نزديك
كند طي هفته اخير مايك پمپئو در بيانيهاي گستره
تحريم فل��زات عليه اي��ران را افزاي��ش داد و گفت:
«برنامه هستهاي ،موشكهاي بالستيك و برنامههاي
نظامي آن تهديد مداومي براي امنيت جهان ايجاد
ميكند .در راستاي پرداختن به اين تهديدها ،گستره
تحريمهاي وزارت ام��ور خارجه بر فل��زات ايران را
افزايش ميدهم».
از آن مهمتر اينكه سازمان ملل نيز كه در شكلگيري
رويههاي حقوقي ضدايراني نقش پررنگي داشته است
تالش كرده تا در وانفس��اي تحريمهاي ضدانساني
غرب بار ديگر نقشآفريني كند و بار رواني تحريمها
را افزايش دهد .اين سازمان روز گذشته طي گزارشي
اعالم كرد به دنبال بدهي بيش از ۱۶ميليون دالري
ايران در پرداخ��ت حق عضويت به س��ازمان ملل،
دبيركل سازمان ملل در نامهاي اعالم كرده حق رأي
ايران به همراه  ۹كشور ديگر در مجمع عمومي ملل
متحد تعليق شده است.
در ميان اين  ۱۰كش��ور غالباً فقير آفريقايي (ليبي،
كومور ،جمهوري آفريقاي مركزي ،سودان جنوبي،
سومالي ،پرنسيب ،نيجر ،كنگو و زيمبابوه) بيشترين
ميزان بده��ي متعلق به ايران اس��ت .پس از چنين
خبري تعداد بسياري از رسانههاي وابسته به جريان
غربزده داخلي طي گزارشهايي نوش��تند« :ايران
به دليل تحريمه��اي مالي و بانكي امري��كا قادر به
جابهجايي منابع مالي خ��ود در بانكهاي خارجي
نيست و به همين خاطر از سال  ۲۰۱۸ديون و حق
عضويت خود را به سازمان ملل پرداخت نكرده است.
ايران در سال  ۲۰۱۹از سازمان ملل درخواست كرد
تا بدهي خود را با ارزي غير از دالر پرداخت كند و اين
درخواست مورد پذيرش دبيركل سازمان ملل قرار
گرفت ،اما نامه «آنتونيو گوترش» نشانگر آن است كه
ايران هنوز موفق به پرداخت بدهي خود به سازمان
ملل نشده است».
اعتي�اد امريكا ب�ه تحري�م را بانيان وضع
موجود رقم زدند
بايد س��ر س��وزني عقل و درايت براي امريكاييها
قائل بود كه بعد از وضع ش��ديدترين تحريمها عليه
كشورمان به نفس تحريم و اثر مستقيم اين تحريمها
دلخوش نباش��ند ،چراكه هيچ كدام از تحريمهاي
اقتصادي ،سياسي و تجاري تاكنون نتوانسته است
ايران را وادار به تغيير رفتار كند .اما آنچه غرب را به
توس��عه كاغذي تحريمها اميدوار كرده است نقش
آفريني جريان غربزده جهت فري��ب افكار عمومي
در اين باره و در ادامه فش��ار بر حاكميت براي تغيير
رفتار مقابل غرب است .رويكردي كه به عنوان نمونه
هيالري كلينتون در كتاب خاطرات خود موضعگيري
دو نفر از نامزدهاي انتخاباتي در مناظرات انتخابات
س��ال  ۹۲مبني بر اظهار «ضع��ف و ناتواني در برابر
تحريمهاي غرب و لزوم مذاكره مس��تقيم با امريكا
براي كاهش فش��ارهاي اقتصادي» را عامل مؤثر بر
تشديد فشارهاي اقتصادي عنوان ميكند.

آيتاهلل مجتهد شبستري:

نظر اكثريت اعضاي مجمع تشخيص
مخالفت با  FATFاست

عض�و مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام در خص�وص ام�كان
تأيي�د ي�ا رد  FATFدر مجم�ع تش�خيص مصلحت گف�ت :نظر
م�ن مخالف اس�ت و صريح� ًا با ادل�ه اعلام ك�ردهام معايبش از
محاسنش بيش�تر اس�ت و نظر اكثريت هم به نظرم همين است.

آيتاهلل محسن مجتهد شبستري ،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
در گفتوگو با فارس ،در پاس��خ به س��ؤالي در خصوص بحثهاي مطرح
شده پيرامون بررسي دوباره  FATFدر مجمع اظهار داشت :اكنون اين
موضوع در كميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت مطرح است و وقتي
کار كميسيونها تمام شد به صحن علني خواهد آمد .عضو مجمع تشخيص
مصلحت نظام در خصوص امكان تأييد يا رد  FATFدر مجمع تشخيص
مصلحت نيز تصريح كرد :من مخالف هستم و صريحاً با ادله اعالم كردهام
معايبش از محاسنش بيشتر است و نظر اكثريت هم به نظرم همين است،
ولي االن دقيقاً نميشود پيشبيني كرد و قاطعانه گفت رد خواهد شد ،ولي
من اميدوارم اينطور باشد و دوباره سرمان كاله نرود.
........................................................................................................................

ادامه مسير تجارت با كرهجنوبي
منوط به آزادسازي داراييهاي ايران است

ت�رس كرهجنوب�ي از امري�كا در آزادس�ازي ارز اي�ران حاكي از
اس�تيصال اين دول�ت مس�تقل در برابر كش�وري ديگر اس�ت.

شهريار حيدري در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به تأكيد جمهوري اسالمي
بر بازگش��ت پولهاي بلوكه ش��ده كش��ورمان در كرهجنوبي گفت :بلوكه
كردن پول يك كشور ديگر به بهانه اينكه امريكا از بازگرداندن آن ناراحت
يا خشمگين ميشود در هيچ جاي حقوق بينالملل تعريف نشده و بهانهاي
واهي است .نماينده مردم قصرشيرين و س��رپلذهاب در مجلس شوراي
اسالمي بر همين اساس تصريح كرد :اين اقدام كرهجنوبي حاكي از استيصال
دولت مستقل كرهجنوبي و برخي كشورهاي ديگر در برابر امريكاست .وي
در ادامه با بيان اينكه دستگاه ديپلماس��ي در حوزه پيگيري و رايزني براي
بازگشت اين پول ،تعللي نكرده اس��ت ،عنوان كرد :دنيا از لحاظ تجارت به
يكديگر وابسته اس��ت و بخش��ي از درآمد ارزي ما نيز بستگي به بازگشت
ارزهايمان در جريان ف��روش محصوالت و كاالها به خارج از كش��ور دارد.
حيدري ادامه داد :ما نفت و كاال به كره جنوبي صادر كردهايم و اين كش��ور
بايد بداند براي باقي ماندن مسير تجارت ميان ما الزم است كل ارز ايران را
بازگرداند .نايب رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
شوراي اسالمي در پايان خاطرنشان كرد :تنظيم بخشي از بودجه  1400در
جهت كسب درآمدهاي نفتي و ميعانات گازي است بنابراين بايد اين پولها
به كشور بازگردد تا در سال آينده با مشكل تأمين اعتبار مواجه نشويم.
........................................................................................................................

شكايت مجلس از رئيسجمهور
به خاطر استنكاف از ابالغ قوانين

ب�ه گ�زارش ف�ارس ،مت�ن ش�كايت از رئيسجمه�ور
ب�ه دلي�ل اس�تنكاف از ابلاغ قواني�ن مجل�س در قال�ب
م�اده  234آييننام�ه داخل�ي مجل�س منتش�ر ش�د.

متن كامل اين شكايت به شرح زير است:
موارد اعالمي استنكاف از اجراي قانون:
جناب آقاي حسن روحاني رئيسجمهور محترم!
از زمان تصدي به رياست جمهوري اسالمي ايران در موارد متعدد مرتكب
استنكاف از اجراي حكم ماده( )1قانون مدني اصالحي 1370 /8/14كه
بيان ميدارد« :مصوبات مجلس شوراي اسالمي و نتيجه همهپرسي پس از
طي مراحل قانوني به رئيسجمهور ابالغ ميشود .رئيسجمهور بايد ظرف
مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابالغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر
كند» شده است .الزم به ذكر اس��ت ايشان در خصوص  13قانون مصوب
مجلس شوراي اسالمي از ابالغ و صدور دس��تور انتشار استنكاف كرده و
قوانين مذكور به شرح زير توسط رئيس محترم مجلس به استناد تبصره
ماده يك قانون مدني به روزنامه رسمي ارسال و انتشار يافته است:

ظريف در يك روز  2كارته شد

نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر امور خارجه به  2سؤال نمایندگان مشهد و پاکدشت قانع نشدند
محمدجواد ظريف روز گذش�ته براي پاس�خ به
دو س�ؤال نماين�دگان مجلس ب�ه صحن علني
خانه ملت رف�ت و در هر دو م�ورد ،نمايندگان
از پاس�خوزي�ر خارج�ه قان�ع نش�دند و در
نتيجه ،ظريف ديروز بهارس�تان را ب�ا دريافت
دو كارت زرد از نماين�دگان مل�ت ت�رك كرد.

سؤال اول ،مربوط به اظهارات ظريف پس از شهادت
حاجقاسم سليماني و اعالم مذاكره مجدد با امريكا
در موضوع برجام بود كه توسط جواد كريمي قدوسي
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي
مجلس پرسيده شد و سؤال دوم پيرامون ديپلماسي
اقتصادي وزارت خارجه كه از سوي فرهاد بشيري
نماينده مردم پاكدشت در مجلس طرح شد.
آقاي ظريف برجام مرد
جواد كريمي قدوسي عضو كميسيون امنيت ملي
و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اسالمي روز
گذشته ،در طرح سؤال خود از محمدجواد ظريف
وزير امور خارجه اظهار داشت :سؤال من در بحث
مصاحبه شماس��ت كه بعد از ش��هادت حاجقاسم
س��ليماني اعالم كرديد ما همچنان آماده مذاكره
با امريكا هستيم؛ يك هفته قبل از آن هم در دوحه
با «ميگي برگمن» افس��ر رژيمصهيونيس��تي كه
عكس آن هم پخش شده اس��ت مالقات كردهايد
و اين شهادت زيرس��اختهايي فراهم كرد كه آن
زيرساخت توافق جامعي بود كه نماد آن برجام بود؛
همان برجامي كه ش��ما چند روز قبل هم خطاب
به اروپاييها اعالم كرديد اي��ران برجام را زنده نگه
داشته اس��ت .جناب آقاي ظريف برجام ُمرد و اين
مجلس انقالبي از بوي گند آن كه مردم را آزار داده
بود با قانون انقالبي دفنش كرد ،لذا خواهش ميكنم
ديگر تكرار نكنيد.
وي گفت :جمعه بعد از ش��هادت سردار حاجقاسم
س��ليماني ولي امر مس��لمين خطبههاي تاريخي
نمازجمعه را خواندند كه در آن خطبه رهبر معظم
انقالب اسالمي فرمودند كه جنتلمنهاي پشت ميز
مذاكره تروريستهاي فرودگاه بغداد هستند.
نماينده مشهد در مجلس شوراي اسالمي در ادامه
خطاب ب��ه ظريف گفت :ش��ما و آق��اي روحاني در
تحريف حقايق و فضايل انق�لاب يد طواليي داريد،
مقام معظم رهبري در پاس��خ به شما مبني بر انجام

مذاكره فرمودند ،كدام فرد عاقلي است كه دوباره با
كشوري كه زير تمام توافقات خود زده مذاكره كند،
ما به هيچ وجه تجربه تلخ مذاكره چندسال اخير با
امريكا را تكرار نخواهيم كرد .اما باز هم شما با اشپيگل
مصاحبه كرده و صحبت از مذاكره مجدد با امريكا آن
هم بعد از شهادت سردار سليماني ميكنيد.
چرا ديپلماسي اقتصادي تقويت نميشود؟
فرهاد بش��يري نماينده مردم پاكدشت در مجلس
شوراي اسالمي هم در طرح سؤال خود از ظريف در
صحن مجلس گفت :همه ما نمايندگان در جريان
مش��كالت مردم قرار داريم و مش��كالت مشخص
است؛ اگر بخواهيم گوشهگير باشيم نميتوانيم با
دنيا ارتباط برقرار كنيم و شيوهاي كه آقاي ظريف
در پيش گرفته است ،درست نيست .تاكنون هيچ
مسئولي از وزارت امور خارجه به ما مراجعه نكرده
و مدارك الزم را در حوزه اقدامات انجام ش��ده در
راستاي ديپلماسي اقتصادي ارائه نكردند و هيچگونه
گزارشي ارائه نشده است .بر اساس اصل  11قانون
اساسي دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است
سياس��ت كلي خود را بر پايه ائت�لاف و اتحاد ملل
اسالمي قرار دهد و كوش��ش پيگير به عمل آورد تا
وحدت سياسي ،اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم
را تحقق بخشد؛ شما در خصوص وحدت اقتصادي
چه اقداماتي انجام داديد؟ ملت ما صلح طلب است و
هرگز چشم طمع به آب و خاك هيچ كشوري ندارد،
چرا ش��ما اين وحدت را در حوزه اقتصادي تقويت
نميكنيد؟ همه دستگاهها بايد زير بيرق وزارت امور
خارجه در اوضاع مختلف از جمله حوزه اقتصادي
در دنيا حركت كنند و آنچه خير و صالح ملت ماست
را پيگيري كنند.
ظريف :آن صهيونيست را نميشناختيم
محمدجواد ظريف در جلسه علني مجلس با اشاره
به اظهارات كريمي قدوسي درباره مالقات ظريف
با فردي به ن��ام برگمن يك هفته قبل از ش��هادت
س��ردار س��ليماني گفت :مالقات من نه يك هفته
قبل از شهادت س��ردار ،بلكه يك سال و نيم قبل از
آن بود و براي آزاد كردن يك سليماني ديگر يعني
جناب آقاي دكتر مسعود سليماني دانشمند بزرگ
كش��ورمان كه يك سال در بدترين ش��رايط اسير
امريكا بود .وزير امور خارجه اضافه كرد :فردي كه از

طرف امريكا ميخواست در اين زمينه مذاكره كند
آقايي را همراه خودش آورد كه بعدا ً معلوم شد اين
آقا  ۱۰س��ال قبل از آن در رژيم صهيونيستي بوده
است .او را نميشناختيم .براي من راحتترين كار
اين است كه بنش��ينم و ش��عار بدهم ولي باالخره
آقاي مس��عود س��ليماني دانشمند ماس��ت كه در
بند امريكاييها بود .ش��ما بپذيريد اگر حضرت آقا
ميفرمايند اينهايي كه پشت ميز مذاكره مينشينند
همان تروريستهاي بغداد هستند ،من كه مجبور
هستم مقابل اينها بنشينم و با آنها گفتوگو كنم،
من هم اين را درك ميكنم و اگر لبخندي پشت ميز
مذاكره ميزنم براي اين اس��ت كه مقاومت مردم
اي��ران را برابر زورگوييهاي آنها نش��ان بدهم .من
با صدام هم مالقات و مذاكره كردم خيال ميكنيد
خوشم ميآمد با صدام مذاكره كنم؟ نه كار من است
و ناگزيرم .چارهاي ندارم .اين را به عنوان يك گناه
از من ثبت نكنيد انشاءاهلل كفاره گناهان ما خواهد
بود .ظريف گفت :س��ؤال اين اس��ت آيا در پي قتل
سليماني احتمال مذاكره با امريكا را رد ميكنيد؟
پاس��خ من اين بود نه! من هرگز اين احتمال را كه
افراد رويك��رد خود را تغيي��ر داده و ب��ا واقعيات را
دريابند ،رد نميكنم .براي ما مهم نيست چه كسي
در كاخ س��فيد ساكن اس��ت آنچه مهم است نحوه
رفتار آنهاست .خبرنگار در ادامه پرسيد كه امريكا
س��ليماني را بابت مرگ صدها نفر از سربازانش در
عراق مقصر قلمداد كرده است؟ گفتم امريكا ،اروپا
و كل جامعه بينالملل به سردار سليماني به واسطه
پيروزي بر داعش مديون هستند.
ديپلماسي اقتصادي نيازمند همكاري همه
محمدجواد ظريف همچنين در پاس��خ به س��ؤال
فرهاد بش��یري نماينده مردم پاكدشت و ورامين
مبني بر اينكه چ��را ديپلماس��ي اقتصادي جدي
گرفته نميشود؟ گفت :ديپلماسي اقتصادي ،بحث
پيچيدهاي اس��ت كه نياز به همكاري تمام اركان
كش��ور به ويژه دولت و مجلس دارد .ام��روز براي
توضيح به مجلس نيامدم ،بلكه درخواست كمك از
مجلس را دارم .وزير امور خارجه با يادآوري تغيير
س��اختار وزارت امور خارجه در سالهاي  ۱۳۶۶و
 ۱۳۶۷و تبديل آن ساختار منطقهاي افزود :در دوره
اخير به پيشنهاد مجلس مقرر شد معاونت اقتصادي

احيا شود .براي اين كار كل ساختار وزارتخانه تغيير
كرد تا معاونتهاي اقتصادي و سياسي ايجاد شود.
همچنين يكي از باس��ابقهترين سفرا كه در آفريقا،
اروپا ،آسيا و روسيه سابقه سفارت داشت ،به عنوان
معاون اقتصادي انتخاب شد و در كنار آن اقدامات
انگيزشي براي س��فرا در نظر گرفته شد تا براساس
دستاوردهاي اقتصادي ارزيابي شوند.
وي با بيان اينكه تاكنون اقدام��ات وزارت خارجه
در ح��وزه اقتصادي ناموفق نب��وده ،اما به موفقيت
مورد نظر نيز دس��ت نيافتهايم ،بي��ان كرد :رئيس
مجلس پيش��نهاد كرد وزارت خارجه مسئول كل
روابط خارجي كش��ور باشد ،اين پيش��نهاد مزايا و
مشكالتي دارد ،اما نشان ميدهد رئيس مجلس به
مشكالت واقف است .من با كمال احترام براي آقاي
قاليباف ،اعتقاد ندارم كه روابط اقتصادي خارجي
به وزارت خارجه محول گردد چون وزارتخانه اين
توانايي را ندارد.
آماده تغيير نام وزارت خارجه هستيم
در اين جلس��ه همچنين رئيس مجلس ش��وراي
اس�لامي فعاليتهاي معاونت اقتص��ادي وزارت
خارجه را گامي در راستاي پيشبرد مسائل اقتصادي
كش��ور ذكر كرد و گفت :بحث من در گذشته هم
اين بود كه نام وزارت امور خارجه را به وزارت امور
خارجه و تجارت بينالملل تغيير دهيم ،البته احتياج
به قانون است و بايد مورد بررسي قرار گيرد.
قاليباف اف��زود :البته در اينجا منظور نيس��ت كه
وزارت خارج��ه كار تج��ارت انجام دهد ،س��فرا و
وزارتخانههاي بس��ياري از دولتهاي ديگر نقش
اساس��ي در پيگيري ،بازارياب��ي و ارتباطات حوزه
تجارت بينالمل��ل را پيگيري ميكنن��د .در واقع
اصول بس��تن قرارداد و انجام معامالت خارجي را
وزارتخانههاي تخصصي بايد انجام دهند .اگر دولت
اليحهاي داشته باشد و نظر وزارت امور خارجه باشد
كه تبديل به وزارت امور خارجه و تجارت بينالملل
شود ،مجلس شوراي اسالمي اين آمادگي را دارد كه
همكاريهاي الزم را صورت دهد.
در پايان از نمايندگان مجلس در مورد پاس��خهاي
وزير خارجه رأيگيري ش��د كه در ه��ر دو مورد،
اكثريت نمايندگان قانع نشدند و در نتيجه ظريف
دو كارت زرد از مجلس گرفت.

........................................................................................................................

غربيها دست پيش گرفتند
تا در مذاكرات احتمالي برجام پس نيفتند

اتهامزني غربيها به ايران در خصوص اينستكس نشان ميدهد آنها
دستپيشراگرفتندتادرمذاكراتاحتماليبرايبرجامپسنيفتند.

جليل رحيمي جهان آبادي در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به اتهامات
معاون وزير امورخارجه آلمان به ايران و معرفي كشورمان به عنوان عامل
ناكارآمدي اينس��تكس ،گفت :غربيها اقدامات جدي در اينس��تكس
براي عاديس��ازي روابط تجاري بين ايران و اروپ��ا در دوران تحريمها
انجام ندادند .عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
افزود :اگر اروپاييها به تعهداتش��ان عمل ميكردند ش��اهد مشكالت
كنوني در اجراي اينس��تكس نبوديم و اين در حالي است كه بر اساس
گزارشهاي آژانس بينالمللي ان��رژي اتمي ،ايران به تمامي تعهداتش
عمل كرده است .وي گفت :ايران بيش از دو سال منتظر ماند تا اروپاييها
به تعهداتشان در قالب اينستكس عمل كنند اما آنها به شعار دادن روي
آوردند كه اين موضوع باعث برگشتن برنامه هستهاي ايران به شرايط
قبلي برجامي شد.
رحيمي جهانآبادي تصريح كرد :اروپاييها حدس ميزنند كه قرار است
مجددا ً روند احياي برجام توس��ط ايران و امريكا آغاز شود ،براي همين
ميدانند اگر مطالبهاي در مذاكرات آينده نداشته باشند باز هم ايران پيروز
ميدان خواهد بود .وي عنوان كرد :غربيها با طرح چنين اتهامات بيپايه
و اساسي به دنبال فضاسازي رواني عليه ايران هستند ،براي همين وانمود
ميكنند اگر قرار باشد برجام دوباره احيا شود باز هم آنها طلبكار هستند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يادآور شد :قانون
جامع اقدام راهبردي براي رفع تحريمها ،اروپاييها را به شدت در موضع
ضعف قرار داده است براي همين آنها به طرح چنين اظهارات مضحكانهاي
رو آوردند چون احساس ميكنند ايران در شرايطي قرار دارد كه با شرط و
شروطهايش سرنوشت آنها را در برجام تعيين ميكند.

