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سراب غربگراها

كمال احمدي در س��رمقاله دي��روز روزنامه 
كيهان نوش��ت: دولت جديد امريكا خودش 
شرايط را به س��مت قواعد باز خواهد گرداند. 
بايدن قول داده ب��ه توافق برگردد. بايدن و هري��س گفته اند به برجام 
برمي گرديم. پيروزي بايدن مي تواند شوكي را به خريداران بازار ارز وارد 
كند و مانند قطعنامه  ۵۹۸ عمل كند كه سبب نصف شدن قيمت ارز و 
سكه در روز انتشار خبر ش��د. با آمدن بايدن وضعيت اقتصادي ايران 
بهبود پيدا مي كند. اينها بخشي از گفته هاي مسئوالن و حاميان دولت 
تدبير و اميد طي هفته هاي اخير است كه برخالف ژست قبلي شان كه 
مدعي بودند فرقي بين بايدن و ترامپ نيست، از روي كار آمدن بايدن 
ذوق زده شده اند. اين ذوق زدگي حتي در برخي از مسئوالن دولت آن 
قدر عيان و آشكار شده كه عنان از كف داده و قيد حفظ ظاهر را هم  زده 
و پيشاپيش به استقبال انتخاب احتمالي نماينده ويژه دولت امريكا در 
امور ايران رفته اند! حسام الدين آش��نا مشاور رئيس جمهور در توئيتي 
نوشته »انتخاب احتمالي »رابرت مالي« حامل پيامي روشن در مورد 

يك رويكرد كارآمد براي حل سريع و مؤثر مناقشه است.«
متأس��فانه جريان غربگرا ك��ه چيزي جز برج��ام خس��ارت بار در كارنامه 
هشت ساله اش نيست با اين حرف ها مي كوش��د مثل پنج سال پيش )قبل 
از توافق برجام( زلف اقتصاد كش��ور را به ُدم امريكا گره بزند. اين در حالي 
است كه تجربه همين دولت تدبير و اميد نشان داده عايدي اين حرف هاي 
متوهمانه چيزي جز معطلي، ركود و خسران بيشتر براي اقتصاد و معيشت 
مردم نيست. در بخشي ديگر از اين يادداش��ت آمده است: تنها هنر جريان 
غربگرا حداقل در هفت سال و نيم اخير در عرصه اقتصاد چيزي جز كوچك 
كردن كيك اقتصاد، آب كردن س��رمايه هاي مردم، افزايش تورم و تعميق 
ركود نبوده است گرچه اينها نتيجه طبيعي شرطي سازي اقتصاد است.   كاش 
مسئوالن قوه مجريه براي يك بار هم كه ش��ده از اين تجربه هاي تلخ درس 
عبرت مي گرفتند و به جاي دل  بستن به خارج به تقويت عوامل داخلي اقتصاد 
همچون تسهيل صدور مجوز هاي كسب و كار، راه اندازي كامل و نه نمايشي 
سامانه جامع تجارت، حذف بخشنامه هاي ش��بانه و ناگهاني براي صادرات 
و... همت مي كردند. بارها بس��ياري از توليدكنندگان فرياد زدند 20 تا 30 
درصد مشكالت ناشي از تحريم هاي بيروني است و 70 درصد مشكالت به 

سوءمديريت داخلي برمي گردد؛ چرا دولت به اين امر توجه نمي كند؟ 
........................................................................................................................

شانتاژ جديد فرانسوي ها
حنيف غف��اري در س��رمقاله ديروز 
روزنام��ه رس��الت نوش��ت: »ژان ايو 
لودريان« وزير امور خارجه فرانسه در 
تازه ترين مواضع خود، بار ديگر كشورمان را متهم به تالش براي ساخت 
سالح هسته اي كرده و گفته است: يك وضعيت بسيار خطرناك است. 
دسترسي ايران به سالح هس��ته اي عواقب قابل توجه ژنو استراتژيك 

دارد. ما در وضعيت مخالف آنچه ترامپ مي خواست قرار داريم.
به نظر مي رس��د فرانس��وي ها در حال تكرار همان خطاي هميشگي 
خود در نظ��ام بين الملل هس��تند: »توهم ق��درت« و »عمل گرايي بر 
اساس نگاه كوتاه مدت.« مي توان رؤساي جمهور مختلف فرانسه اعم از 
ساركوزي، اوالند و مكرون را به بيماراني تشبيه كرد كه از بيماري رواني 
»خودشيفتگي مزمن« رنج مي برند، بدون آنكه متوجه نگاه واقعي دنيا 
نسبت به جايگاه پاريس در جهان امروز باشند. كاخ اليزه مدت هاست 
تبديل به »كانون بحران« در اروپا شده و »ملي گرايان منتقد اتحاديه 
اروپا« از يك سو و »جليقه زردهاي منتقد نظام سرمايه داري« از سوي 
ديگر، آن را احاطه كرده اند. در چنين شرايطي بهتر است فرانسوي ها 
براي »ديده شدن« در جهان به فكر راهكارهاي ديگري غير از »شانتاژ 

بر سر برنامه هسته اي ايران« باشند.
لودريان در سخنانش لگدي هم بر جنازه ترامپ  زده است! گويا لودريان 
حافظه كوتاه مدت خود را از دست  داده و فراموش كرده كه او و مايك 
پمپئو، در مالقات ها، مذاك��رات و رايزني هاي تلفني پنهاني با يكديگر 
چگونه پازل »مهار همه جانبه ايران« را طرح ريزي و به خيال خود اجرا 
كردند. همگان به ياد دارن��د كه مكرون و لودريان در دوران رياس��ت 
جمهوري ترامپ، از هيچ گونه اقدامي جهت »تكميل پازل ضدايراني كاخ 
سفيد« فروگذار نكرده و به دو مهره بازي كاخ سفيد در تقابل با نظام و 
ملت ايران تبديل شدند. بنابراين، ملت و نظام ايران ميان مرگ سياسي 

ترامپ و ذلت بازيگران اروپايي تفكيك و تمايزي قائل نمي شوند.
هر اندازه سياس��تمداران ناش��ي و ناتوان��ي مانند مك��رون و لودريان 
از پذيرش واقعيتي به نام »اي��ران قدرتمند« اس��تنكاف كنند، قطعاً 
هزينه آنها در تقاب��ل با نظام و ملت م��ا افزايش خواه��د يافت. در هر 
حال، جمهوري اسالمي ايران مس��ئول »ايجاد عقالنيت سياسي« در 
حاكميت كشورهايي مانند امريكا و فرانس��ه نيست، اما براي مواجهه 
مؤثر و خنثي س��ازي هرگونه بازي تاكتيكي از سوي واشنگتن و عمال 

آن ازجمله دولتمردان فرانسوي آماده است.
........................................................................................................................

همه در برابر قانون برابرند
عليرضا اس��ماعيلي طي مقاله اي در 
شماره ديروز روزنامه جام جم نوشت: 
طبق اصول قانون اساسي كشور همه 
افراد در برابر قانون مساوي هستند و حاكميت يا قواي سه گانه به ويژه 
قوه قضائيه نبايد هيچ گونه تبعيضي را نس��بت به افراد براساس مقام، 
جايگاه، جنسيت، نژاد، زبان، رنگ پوس��ت و... قائل شوند. از نگاه ديگر 
رفتار دولتمردان بايد تجسم روح قانون باشد. آنان به اقتضاي جايگاه 
مديريتي و ارتب��اط ملموس و مداوم با حوزه ه��اي اجرايي و مديريتي 
قوانين را بهتر مي شناس��ند و آنها به اعتبار قانون بر جايگاه و مناصب 
حكومتي جلوس مي كنند، جايگاه آنها توسط قانون تعريف مي شود، 
مشروعيت شان تا آنجاست كه قانون اقتضا كند و بالطبع بايد در قالب 

مصداقي از رفتار قانوني در چشم جامعه جلوه كنند.
از سوي ديگر، با بررسي آثار زيانبار رفتارهاي قانون گريزانه بر اليه هاي 
مختلف اجتماع و بر پايه هاي همبس��تگي فرهنگي و سياسي مي توان 
گسترش اين روند خطرناك را شناس��ايي كرده و در درمان آن كوشيد. 
قوانين در هر جامعه اي به منظور حفظ منافع آن جامعه وضع شده تا در 
سايه آن، آحاد جامعه در رفاه و آسايش زندگي كنند.  متقاباًل در صورت 
بي اعتنايي به قوانين و مقررات هرج و مرج و بي قانوني را بايد انتظار داشت. 
حمايت از مجريان براي اجراي قانون، هميشه و در هر حال الزم است و به 
فرد يا زمان خاصي بستگي ندارد. بعضي از افراد تا زماني كه اجراي قوانين 
موجود به نفع آنهاست، پايبند به آن هستند و اگر روزي همين قوانين در 

جهت منافع آنان نباشد، درصدد شكستن آن برمي آيند.
اصل برابري و تساوي برابر قانون در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
آنچنان از اهميت بااليي برخوردار است كه حتي باالترين شخصيت نظام 
يعني مقام رهبري را از اين اصل مستثنا نكرده و در ذيل اصل صد وهفتم 
قانون اساسي چنين آورده است: »رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور 
مساوي است.«  كاش در برخوردهاي سخيف و توهين  آميز اتفاقات دو 
س��اله اخير مثل برخورد فيزيكي فردي معلوم الحال در استان فارس با 
مأمور زحمتكش پليس راه و برخورد يكي از قضات در مازندران با مأمور 
وظيفه شناس و... اگر مجازات متناسب با عمل شان اعمال مي شد تحقيقاً 

امروز شاهد چنين اتفاق شرم آوري نمي بوديم.
بنابراين تأكيد مي كنم به دور از هر گونه گرايش ه��ا يا به باور غلط كه 
مجازات بعضي از عناص��ر حكومت به مصلحت نمي باش��د و... در اين 
مورد براي اعاده اعتبار و عظمت جايگاه حافظان نظم و امنيت، حداقل 
مجازات نماينده متمرد از قانون، حضور در همان محل و عذرخواهي 

رسمي از سرباز قانونمند راهور در مقابل رسانه ها مي باشد.

88498443سرويس  سياسي

دفاعی

يگان ه�اي »واكن�ش س�ريع« و »متحرك 
هجوم�ي« بن�ا ب�ه تغيي�رات س�اختاري 
در ني�روي زمين�ي ارت�ش در جري�ان 
رزماي�ش »اقتدار ۹۹« به ش�كل منس�جم 
و هماهن�گ اج�راي مأموري�ت كردن�د.

به گزارش ايرنا، سرلش��كر س��يدعبدالرحيم 
موسوي درباره برگزاري رزمايش »اقتدار ۹۹« 
نيروي زميني ارتش اظهار كرد: يكي از اهداف 
مهم اين رزمايش جابه جايي س��ريع نيروها از 
نقاط مختلف كشور به منطقه رزمايش بود كه 
با كمك نيروي هواي��ي و هوانيروز با موفقيت 

انجام شد.
فرمان��ده كل ارتش جمهوري اس��المي ايران 

افزود: سناريوهاي تدوين شده در اين رزمايش 
بنا بر دس��تورالعمل هاي عنوان شده، مرحله 
به مرحله با موفقيت اجرا ش��د و به طور كلي 
روحيه و مهارت نيروها در دستيابي به اهداف 

مثبت برآورد شد.
موس��وي تصريح كرد: م��ا در اي��ن رزمايش 
تلفيق مهارت هاي نيروي انساني كارآمد را با 
بهره گيري از تجهيزات در يك عمليات تركيبي 
مش��اهده كرديم كه به خوبي به منصه ظهور 
رسيد. اين نوع عمليات هاي تركيبي فوق العاده 
پيچيده هس��تند و نياز ب��ه برنامه ريزي دقيق 
و رعايت جزئيات دارند ك��ه بحمداهلل در اين 

رزمايش به خوبي انجام شد.

وي خاطرنشان كرد: تازش از دريا و هوا، و نفوذ 
از دريا به ساحل و س��احل به دريا، با موفقيت 
انجام ش��د و همچنين فرود آم��دن در آب و 
انجام عمليات در عمق دريا توس��ط غواصان، 
اجراي عمليات در س��احل توس��ط غواصان و 
اينكه منطقه اي در ساحل اشغال شود و توسعه 
وضعيت داده شود و بستر جهت حضور عمده 
قواي خودي آماده شود از جمله مواردي بود كه 

در اين رزمايش به شكل مطلوبي انجام شد.
فرمانده كل ارتش ادام��ه داد: هوانيروز نيز در 
رزمايش اقتدار نزاجا كار خود را با دقت و قدرت 
انج��ام داد و مأموريت هاي محول��ه را در اين 

رزمايش به خوبي پوشش داد.

موس��وي با بيان اينكه در مجموع بخش��ي از 
قدرت نيروي زميني در اين رزمايش به نمايش 
گذاشته شد، گفت: به طور كلي ارزيابي بسيار 
خوبي مي توان نسبت به اجراي مأموريت ها در 
اين رزمايش داشت و آنچه كه ما ديديم همه 
نشان دهنده قدرت، روحيه و انگيزه چهره هاي 
مصمم بود ك��ه برابر برنامه زمان بندي ش��ده 
به خوبي اجرا ش��د. وي تصريح كرد: دو يگان 
واكن��ش س��ريع و متح��رك هجوم��ي بنا به 
تغييرات ساختاري در نيروي زميني ارتش در 
جريان اين رزمايش اجراي مأموريت كردند و 
آنچه كه ما ديديم، بيانگر كار مطلوب منسجم 

و هماهنگ بوده است.

فرمانده كل ارتش:

رزمايش اقتدار۹۹ نزاجا بيانگر مهارت در اجراي عمليات تركيبي بود

نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: 

شاكله دولت بايد احترام به مصوبات مجلس باشد
دول�ت باي�د ب�ه مصوب�ات مجل�س ك�ه ب�ه قان�ون تبديل 
مي ش�ود پايبند باش�د. اگر ش�اكله دولت احترام ب�ه قانون 
نباش�د اداره كش�ور ب�ا مش�كل مواج�ه خواه�د ش�د.
س��يدمحمدرضا ميرتاج الديني، نايب رئيس كميس��يون برنامه، 
بودجه و محاسبات در گفت وگو با راه دانا، با اشاره به اينكه دولت 
با مصوبات مجلس نامهربان است گفت: جاي تعجب دارد كه چرا 
دولت با مصوبات مجلس اين چنين رفتار مي كند، انتظار از آقاي 
رئيس جمهور كه خودش را حقوقدان معرفي كرده بود اين است 
كه به خصوص در سال آخر دولت با مجلس كه وظيفه قانونگذاري 

و نظارت را دارد همراه شود. 
وي با اش��اره به اينكه هر دولتي كه نقش قانونگ��ذاري و نظارت 
مجلس را نپذيرد به اصول قانون اساس��ي بي اعتنايي كرده است، 
ادامه داد: دولتي كه نقش قانونگذاري مجلس را ناديده بگيرد اصول 

دموكراسي را زير پا گذاشته است.

نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به اينكه 
بايد دولت تالش خود را در زمان تصويب قوانين به كار بگيرد عنوان 
كرد: بايد در جريان بررسي مصوبات و تصويب آن نمايندگان دولت 
در مجلس حضور پيدا كرده و ضمن دنبال كردن كار از موضع دولت 
دفاع كنند، گفت وگوها و هرگونه مخالفت و انتقاد از سوي دولت 

بايد در زمان بررسي يك طرح صورت بگيرد.
ميرتاج الديني با اش��اره به اينك��ه من در دوره اي از مس��ئوليت 
خود معاون پارلماني دولت بودم تأكيد كرد: در آن دوران تالش 
مي كردم تا بدنه كارشناسي دولت به مجلس وصل شده و اطالعات 
كافي را در هر موضوعي به مجلس برسانم. وقتي قانوني در مجلس 
نهايي مي شد شاكله دولت احترام به قانون بود، در اين دولت هم 
انتظار مي رود اصل تفكيك قوا پذيرفته شده و مورد احترام قرار 
گيرد. دولت بايد به مصوبات مجلس كه به قانون تبديل مي شود 
پايبند باشد. اگر شاكله دولت احترام به قانون نباشد اداره كشور با 

مشكل مواجه خواهد شد.
نماينده مردم تبريز با بي��ان اينكه در بحث هاي كارشناس��ي در 
كميسيون بودجه و س��اير كميس��يون هاي تخصصي نديدم كه 
نمايندگان بناي چوب الي چرخ دولت گذاش��تن داش��ته باشند 
عنوان كرد: نماين��دگان مجلس در هر موضوعي بر اس��اس نظر 
كارشناسي اظهارنظر مي كنند و دنبال اين هستند كه مشكالت 
حل شود. وقتي مي بينيم دولت براي انجام كارهاي بزرگ جرئت 
و جسارت ندارد، مجلس اقدام مي كند و با ريل گذاري مسير دولت 
را هموار مي كند. دول��ت مي تواند در اين مس��ير حركت كند اما 

مقاومت مي كند.
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه ارز 4200 
توماني به مش��كل جدي براي كشور تبديل ش��ده بود گفت: اين 
مسئله را در كميسيون تلفيق حل كرديم، دولت هم بايد همراهي 

كرده و به مصوبه مجلس عمل كند.

   مجلس

نماينده دائم ايران در سازمان ملل:

برنامه اي براي گفت وگو با دولت بايدن نداريم
نماينده دائم ايران در س�ازمان ملل با تأكيد بر اينكه به واشنگتن 
بستگي دارد كه سياست هاي دولت قبلي را ادامه دهد يا سياست 
جدي�دي را پيگيري كن�د، تأكيد ك�رد هيچ ن�وع گفت وگويي از 
س�وي ايران با مقامات دولت جديد امريكا صورت نگرفته اس�ت.
به گزارش تس��نيم، مجيد تخت روانچي نماينده دائم جمهوري اسالمي 
ايران در سازمان ملل به شبكه تلويزيوني »ان بي سي« امريكا گفت: توپ 
در زمين امريكاست چراكه امريكا در زمان دولت ترامپ بود كه از برجام در 
سال 201۸ خارج شد و ميز مذاكره را ترك كرد. هم اكنون بستگي به كاخ 
سفيد دارد كه بايد تصميم بگيرد كه آيا قصد دارد سياست شكست خورده 
دولت قبلي را ادامه دهد يا اينكه مي خواهد سياست جديدي را پيگيري 
كند. تخت روانچي درباره بازگشت تهران به تعهدات خود در برجام گفت: 
اگر امريكايي ها به تعه��دات خود عمل كنند، ايران باره��ا اعالم كرده به 
تعهدات كامل خود باز خواهد گش��ت. وي افزود: ته��ران برنامه اي براي 
مذاكره با دولت جديد امريكا به رهبري بايدن ن��دارد و انتظار دارد اولين 
اقدام از سوي بايدن برداشتن تحريم ها و بازگشت امريكا به توافق هسته اي 
201۵ باش��د. اين ديپلمات ايراني همچنين خاطرنش��ان ك��رد تا حاال 
مذاكره اي با مقامات دولت بايدن نداشته و هيچ گونه گفت وگويي از زمان 
بر سر كار آمدن بايدن بين دو كشور رخ نداده است. تهران عجله اي براي 
گفت وگو با واشنگتن ندارد و اين به امريكا مربوط مي شود كه چه تصميمي 
بگيرد. نماينده كشورمان در سازمان ملل همچنين درباره واكنش تهران به 
ترور فرمانده سپاه قدس جمهوري اسالمي ايران در عراق تأكيد كرد جنايت 

ترور سردار سليماني بدون پاسخ نخواهد ماند.
........................................................................................................................

ايران از كره جنوبي به الهه شكايت كند
جمهوري اسالمي ايران بايد براي بازپس گيري پول هاي بلوكه شده 
شكايتي را تنظيم و آن را به دادگاه الهه ارائه دهد تا احقاق حق شود.

شهريار حيدري، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به پول هاي 
بلوكه شده كشورمان در س��ئول گفت: كره جنوبي اقدامی غيرقانوني 
انجام داده و بلوكه كردن پول هاي كش��ورمان در س��ئول هيچ مبناي 
قانوني ندارد. نماينده مردم قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيالنغرب در 
مجلس افزود: اين اقدام كره جنوبي تحت تأثير امريكا بوده در غير اين 
صورت هيچ منطق ديگري وجود ندارد؛ ضمن اينكه جمهوري اسالمي 
ايران بايد براي بازپس گيري پول هاي بلوكه شده، شكايتي را تنظيم و 

آن را به دادگاه الهه ارائه دهد تا احقاق حق شود.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: بايد در داد و 
ستدهاي بين المللي تضميني وجود داشته باشد كه اين حجم ارز بلوكه 
نشود، بنابراين چنين آسيبي به حوزه ديپلماسي اقتصادي ما برمي گردد 
چراكه وقتي ما نفتي به فروش مي رس��انيم بايد پول آن را پيشاپيش 
دريافت كنيم. اگر كره اي ها دو سال ديگر پول ما را پرداخت كنند باز هم 
ما دچار ضرر و زيان شده ايم زيرا منفعت آن را كره جنوبي برده است و 
كشورمان در اين ساليان از منافع آن بي بهره شده است. بازپس گيري 
پول هاي بلوكه شده راهكاري به جز ديپلماسي ندارد. ناگفته نماند كه 

بايد در روابط تجاري ما با سئول نيز تجديد نظر شود.
........................................................................................................................

 كشورهاي منطقه براي دستيابي
به صلح دائمي مناقشه قره باغ تالش كنند

هم�ه باي�د ب�ه دنب�ال اي�ن باش�ند ت�ا راه ح�ل دائم�ي ب�راي 
مناقش�ه قره ب�اغ پي�دا ش�ود، اگ�ر چني�ن اتفاق�ي نيفت�د 
هميش�ه س�ايه جن�گ در اي�ن منطق�ه وج�ود خواهد داش�ت.
محسن پاك آيين سفير پيشين كشورمان در جمهوري آذربايجان در 
گفت وگو با ايسنا در ارزيابي خود از سفر وزير امور خارجه كشورمان به 
روسيه و برخي كشورهاي حوزه قفقاز اظهار كرد: قفقاز منطقه مهمي 
بوده و امنيت آن براي تمام كشورهاي منطقه مهم است و موجب توسعه 
همكاري هاي اقتصادي مي شود. وي تصريح كرد: يكي از داليل جدي 
ناامني در اين منطقه مسئله اختالفات آذربايجان و ارمنستان سر مسئله 
قره باغ است، قراردادي هم كه اخيراً در مسكو منعقد شد به معناي صلح 
نيست، آتش بس است بنابراين بايد مقدماتي براي ايجاد صلح دائمي 
فراهم شود. طي درگيري هاي اخير در قره باغ، هفت شهر اشغال شده 

آذربايجان آزاد شدند اما هنوز مسئله خود قره باغ مشخص نيست.
پاك آيين خاطر نشان كرد: طرحي كه ايران در اين زمينه ارائه داده به 
منظور بازگرداندن تمام مناطق اشغال شده از جمله قره باغ به باكو است، 
بنابراين مطلبي كه در روسيه مطرح شد توجهي به مسئله قره باغ نداشته 
است. وي با اشاره به اهداف سفر ظريف به منطقه قفقاز و روسيه گفت: در 
جريان اين سفر وزير خارجه كشورمان با مقامات آذربايجان، ارمنستان 
و روسيه درباره اين مس��ائل گفت وگو مي كند و همه بايد به دنبال اين 
باشند تا راه حل دائمي براي اين مناقش��ه پيدا شود، اگر چنين اتفاقي 
نيفتد هميشه سايه جنگ در اين منطقه وجود خواهد داشت. روس ها 
عالقه مند هستند تا اين موضوع حل شود اما به دليل پيچيدگي مسئله 
قره باغ و روابط روس ها با دو كشور آذربايجان و ارمنستان شايد اكنون 

عالقه مند نباشند تا به موضوع صلح دائمي پرداخته شود.
........................................................................................................................

 ديپلماسي اقتصادي ضعيف 
دليل از دست رفتن فرصت هاي تجارت منطقه اي

تحول اقتصادي در هر كشوري، نياز به ديپلماسي اقتصادي فعال دارد. 
اين موضوع همچنان در كشور ما ضعيف است و همين ضعف و انفعال 
سبب شده فرصت هاي زيادي در رابطه با توسعه تجارت منطقه اي 
از جمله توسعه تجارت با كشورهاي عراق و سوريه را دست بدهيم.

به گزارش خانه ملت، نشس��ت »توسعه تجارت با كش��ورهاي عراق و 
س��وريه؛ فرصت ها و چالش ها«، با حضور فداحس��ين مالكي، جمعي 
از اس��اتيد و صاحب نظران و فعاالن اين حوزه در كميسيون اصل ۹0 
مجلس شوراي اسالمي برگزار شد. اين نشست، چهارمين پيش نشست 

تخصصي از هفتمين همايش ساالنه اقتصاد مقاومتي بود.
در اين نشس��ت ضمن انتقاد از ضعف دس��تگاه هاي مختل��ف دولتي و 
غيردولتي در اس��تفاده از بازار كش��ورهاي عراق و سوريه به ظرفيت ها، 
موانع و راهكارهاي توسعه تجارت با اين كشورها پرداخته شد. همچنين 
فداحسين مالكي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
با اشاره به موانع توسعه تجارت منطقه اي گفت: يكي از چالش هاي اصلي 
توسعه تجارت منطقه اي كه در فراكسيون استان هاي مرزي و مرزنشينان 
مورد بررسي قرار گرفته است، عدم هماهنگي ميان دستگاه هاي مربوطه 
از جمله بانك مرك��زي و وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت. رئيس 
فراكسيون استان هاي مرزي و مرزنشينان مجلس ادامه داد: موضوع دوم 
اين است كه تحول اقتصادي در هر كشوري، نياز به ديپلماسي اقتصادي 
فعال دارد. اين موضوع همچنان در كشور ما ضعيف است و همين ضعف و 
انفعال سبب شده، فرصت هاي زيادي در رابطه با توسعه تجارت منطقه اي 
از جمله توسعه تجارت با كشورهاي عراق و سوريه را دست بدهيم. مالكي 
تأكيد كرد: موضوع س��وم اين است كه تحوالت سياس��ي نيز بر روابط 
اقتصادي تأثيرگذار است. رويكرد جديد بازيگران سياسي اين ضرورت 
را به همراه دارد كه ما نيز متناسب با شرايط جديد، تصميمات جديدي 
بگيريم تا بتوانيم به س��هولت تجارت منطقه اي كمك كنيم. پيشنهاد 
مي شود كميته هاي تخصصي در مجلس شوراي اسالمي تشكيل شود 
كه هر كدام متولي بسترسازي براي توسعه تجارت با كشورهاي منطقه 
شود و با ارتباط با بخش خصوصي و همچنين دستگاه هاي دولتي، موانع 

توسعه تجارت شناسايي و برطرف شوند.

»اي��ران به س��اخت بم��ب هس��ته اي نزديك 
مي شود«. اين جديدترين ادعاي اروپا، مرتجعان 
منطقه اي و مقامات جديد دولت اياالت متحده 
است. ادعايي كه بر اساس كاهش برخي تعهدات 
هسته اي توسط جمهوري اس��المي ايران طي 
هفته هاي گذش��ته ص��ورت گرفته اس��ت و بر 
اس��اس آن كشورمان غني س��ازي 20 درصد را 
آغاز كرده و نسل   جديدي از سانتريفيوژها را به 

كار گرفته است.
كاهش تعهدات برجامی جمهوري اسالمي ايران 
پس از آن صورت گرفت كه طرف مقابل به ويژه 
كش��ورهاي اروپايي هيچ گام��ي جهت تحقق 
تعهدات خود برنداش��ته و با وعده هاي غيرقابل 
اجرايي نظير اينس��تكس از تي��م مذاكره كننده 
كشورمان زمان مي خريدند كه در نهايت منتهي 
به لبريز ش��دن صبر نظام و وادارسازي مجموعه 
اركان اجراي��ي و مديريتي كش��ور ب��ه اقدامات 
تقابل��ي در مواجهه با گس��تاخي هاي روزافزون 

طرف غربي شد.
   جوسازی هاي مشترك صهيونيست ها 

و اروپا
از روزي كه جمهوري اسالمي ايران غني سازي 
را تا س��طح 20 درصد افزايش داده كشورهاي 
اروپاي��ي مواض��ع ضدايراني خود را نس��بت به 
زماني ك��ه تي��م مذاكره كننده با آنه��ا مداراي 
مطلق مي ك��رد، افزايش داده اند ب��ه طوري كه 
در كمت��ر از يك م��اه بارها وزراي خارجه س��ه 
كشور فرانس��ه، آلمان و انگليس و اتحاديه اروپا 
طي مواض��ع جداگانه اي چه در قال��ب بيانيه و 
چه در قالب موضع گيري رس��مي، ضمن متهم 
كردن ايران به نقض صل��ح و امنيت بين المللي، 
خطر ايران داراي بمب اتم را گوش��زد كرده و از 

ضرورت ممانعت با تهديدات ايران توسط ساير 
كش��ورها س��خن به ميان آورده اند. در يكي از 
آخرين موضع گيري مقامات اروپ��ا مي توان به 
اظهارات وزير خارجه آلمان اش��اره ك��رد؛ او با 
تأكيد بر اينكه »مانع دس��تيابي ايران به سالح 
اتمي مي شويم« گفت: »ما )سه كشور اروپايي 
و امريكا( در كن��ار هم مي توانيم ب��ه اهدافمان 
برسيم براي مثال ممانعت از دستيابي ايران به 

سالح هاي اتمي.« 
طي روزهاي گذش��ته نيز وزير خارجه فرانس��ه 
ادعاي مقابله با دسترس��ي ايران به سالح اتمي 
را مطرح كرده بود آن هم در شرايطي كه اگر چه 
جمهوري اسالمي ايران سطح غني سازي خود 
را به 20 درصد رسانده اما كما في السابق آژانس 
بين المللي انرژي اتمي بيشترين دسترسي  را به 
مراكز هسته اي ايران داش��ته و در گزارش هاي 
خود اش��اره اي به ماهي��ت نظامي اي��ن برنامه 

نداشته است.
همپا با مقامات اروپا مقامات رژيم صهيونيستي 
كه همچنان با احس��اس ناب��ودي قريب الوقوع 
رژيم جعلي خود دست و پنجه نرم مي كنند نيز 
عالوه بر البي هاي گسترده با دولت جديد اياالت 
متحده امريكا جهت مقابله فعال تر با جمهوري 
اس��المي ايران، به فضاس��ازي هاي بين المللي 
با ادعايي مش��ابه با آنچه اروپايي ه��ا مي گويند 
مشغولند. مقامات اين رژيم طي هفته هاي اخير 
بارها غني س��ازي 20 درصد توسط كشورمان را 
با هدف توليد بمب اتمي معن��ا كرده و از جامعه 
جهاني مي خواهند بدون توج��ه به جنايات اين 
رژيم در مناطق اشغالي و ساير كشورها نسبت به 

ايران واكنش نشان دهند.
در همي��ن ب��اره نتانياه��و نخس��ت وزير رژيم 

صهيونيس��تي روز گذش��ته با تأكيد ب��ر اينكه 
»مش��تاقانه آماده هم��كاري با باي��دن درباره 
خطرات ايران هستم« مي گويد: »من مشتاقانه 
منتظر همكاري با رئيس جمهور بايدن هس��تم 
براي تقويت بيش��تر اتحاد قوي بي��ن امريكا و 
اسرائيل و گس��ترش دايره صلح بين اسرائيل و 
جهان عرب ب��راي يك خاورميان��ه واقعاً جديد 
و البته براي پرداختن به مس��ائل و چالش هاي 
مش��تركي كه ما با آن روبه رو هستيم و در صدر 

آنها خطرات ايران است.«
   تقالي بايدن براي گفت وگوی مستقيم؟

بديهي اس��ت كه جو بايدن از زماني كه نتايج 
غيررسمي انتخابات امريكا پيروزي او بر دونالد 
ترامپ را نشان مي داد قاعدتاً به دنبال ارزيابي 
توافق جديد با تهران بوده اس��ت كمااينكه در 
زمان تبليغ��ات انتخابات رياس��ت جمهوري 
خود و حتي در مناظ��رات انتخابات��ي نيز به 
تلويح و تصريح از ضرورت پايدار ماندن برجام 
و مذاكرات جديد با كشورمان سخن به ميان 

آورده بود.
بعيد نيس��ت جو بايدن كه يكي از محورهاي 
اصلي سياس��ت خارجه دولت خ��ود را توافق 
و مذاكرات جديد با جمهوري اس��المي ايران 
عنوان كرده اس��ت ب��ه ارتباط��ات محرمانه و 
غيررس��مي خود با طرف ايراني عالقه نش��ان 

داده باشد. 
در همين باره اس��كاي نيوز عربي، مدعي است 
دولت بايدن براي گفت و گوي مستقيم با تهران 
به كم��ك ميانجي هاي اروپايي ابت��كاري به راه 
خواهد انداخت. ط��ي روزهاي اخير رس��انه ها 
خبر دادند كه بايدن رئيس جمهور تازه امريكا، 
در گفت و گوهاي تلفني با نخس��ت وزير بريتانيا 

و رئيس جمهور فرانس��ه درباره ايران گفت وگو 
كرده است.

در همين رابط��ه روزنامه كويت��ي »الجريده« 
نيز مدعي ش��ده اس��ت: »با وجود تكذيب هاي 
فراوان، ايران ب��ا دولت بايدن در ح��ال مذاكره 
اس��ت؛ دو طرف توافق كرده اند مذاكرات را در 
يك چارچوب غيررسمي انجام دهند. ايران در 
تماس با دولت بايدن صراحتاً هفت »نه« بزرگ 

را اعالم كرده است:
1- تحريم ها بايد رفع يا تعليق شوند، 2- مسائل 
موشكي خط قرمز ايران است، 3- مسائل منطقه 
قابل گفت وگو است، 4- برجام با حفظ چارچوب 
فعلي و تعهدات امريكا باي��د ادامه يابد و ايران با 
برجام پالس مخالف اس��ت، ۵- ورود كشورهاي 
عربي منطقه ب��ه مذاكرات برج��ام به هيچ وجه 
قابل قب��ول ايران نيس��ت، 6- موض��ع ايران در 
مورد مسئله فلسطين توسط رهبر انقالب اعالم 
شده و آن برگزاري همه پرس��ي عمومي است و 
7- ايران به ش��دت مخالف ورود اعضاي جديد 

به برجام است.«
   ساده لوح نباشيم

همان گونه ك��ه طي پنج س��ال و ان��دي بعد از 
امضاي برجام جامعه ش��اهد بوده طرف امريكا و 
اروپايي هيچ اراده اي براي برداشتن و حتي تعليق 
تحريم هاي ضدايراني نداشته و تحريم را ابزاري 
غيرقابل اغماض جه��ت كنترل و مديريت رفتار 
جمهوري اسالمي ايران قلمداد كرده اند و حاضر 
نيستند به زعم خود عاملي كه با آن ايران را وادار 
به مذاكره مستقيم برجامي كرده اند از دست داده 

و آن را تضعيف كنند.
با اين ح��ال جماعتي در داخل كش��ور با هدف 
دس��تيابي به اهداف جرياني و حزب��ي خود در 
تالش هستند تا اين موضوع كه روي كار آمدن 
بايدن به معناي پايان تحريم و دشمني با جامعه 
ايران مي تواند باشد، را به عنوان يك باور عمومي 
تبديل كرده و در امتداد آن به اهداف انتخاباتي- 

جرياني خود دست پيدا كنند.
اينديپندنت در همين باره مي نويس��د: »با آنكه 
تيم جديد وزارت خارجه امريكا عمدتاً از دولت 
اوباما انتخاب شده اند، بازگشت امريكا به برجام 
چندان هم س��اده نخواهد بود. دولت بايدن كه 
وارث سياس��ت فش��ار حداكثري ترامپ عليه 
ايران اس��ت، بايد در مورد حجم گسترده اي از 
تحريم ها عليه ايران تصميم گي��ري كند. بعيد 
است دولت بايدن اين تحريم ها را به صرف اينكه 
از سوي ترامپ وضع شده اند، بدون كسب امتياز 

از ايران لغو كند.«
اين رس��انه مش��هور غربي در ادامه مي نويسد: 
»بايدن و دستيارانش اعالم كرده اند امريكا آماده 
بازگشت به برجام است ولي ايران ضمن رعايت 
كامل تعهدات هسته اي اش بايد برنامه موشكي 
بالستيك خود را متوقف كند و رفتار خود را در 
منطقه كه بي ثبات كننده خوانده ش��ده، تغيير 
دهد و آنچه »حمايت از گروه هاي تروريستي« 
خوانده شده، متوقف كند. پاريس، برلين و لندن 
به عنوان متحدان اصلي امريكا در اروپا نيز چنين 

خواسته هايي دارند.«

غرب بدعهد و بدهكار در هيئت طلبكار از ايران!
مواضع ضدايراني غرب و صهيونيست ها بعد از آغاز غني سازي 20 درصد هسته اي افزايش يافته است

محمد  اسماعیلی
   تحلیل


