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رونق اقتصادي خريدني نيست 

محمد ايماني در سرمقاله كيهان نوشت: رونق 
اقتص��ادي، راه حل جادويي ن��دارد. معجون 
جادويي نيست كه با سر كشيدن آن، اقتصاد 
ناگهان شكوفا شود. تلويزيون و گوشي و رايانه نيست كه پول بدهيد و از 
بازار جهاني بخريد. تازه براي هر خريدي هم بايد ارزش افزوده و قدرت 
مبادله خلق كرد، نه گدايي. رونق اقتصادي را بايد تدارك كرد تا بتوان 
ميوه اش را چيد. با هيجان نفت فروشي و گش��ودن دروازه واردات )به 
قيمت نابودي توليد ملي( معلوم بود به ركود تورمي دامن زده مي شود. 
در عين حال، با اهتمام و اراده ملي مي توان فاصله ها تا رونق اقتصاد را 
كوتاه تر كرد چراكه كشور داراي ظرفيت هاي كم نظير انساني، طبيعي 
و جغرافيايي است. هر جا كشور موفقي را رصد مي كنيم، بي ترديد به 
نسخه اقتصاد مقاومتي )صيانت و تقويت داش��ته هاي خود در مقابل 

رقباي خارجي و تأمين امنيت اقتصادي درون زا( عمل كرده است. 
راه حل ها را بايد در دو بُعد اقتصادي و غيراقتصادي فهرست كرد: شرط 
اول، خانه تكاني راهبردي و دور ريختن برخي تصورات نادرست است 
كه موجب هفت سال تعليق و انتظار و اميد به غرب شد. ضرورت بعدي، 
شجاعت مسئوليت پذيري است. برخي مديران و حاميان آنها در طول 
اين س��ال ها چنان حرف زده اند كه انگار دولت، هيچ مسئوليتي براي 
ريل گذاري و نظارت اقتصادي ندارد. خروج��ي اين رويكرد، افتخار به 
نس��اختن حتي يك خانه، حراج 18ميليارد دالر ارز كمياب و بي پناه 

گذاشتن معيشت مردم در مقابل مفسدان و اخاللگران است. 
........................................................................................................................

5 شرط موفقيت بسته اقتصادي مجلس
روزنامه خراسان نوشت: رئيس مجلس در 
ديدار نمايندگان با رهبر انقالب، از اقدام 
مجلس براي تدوين بسته اي خبر داد كه 
بر اس��اس آن »بس��ته اقتصاد مردمي« براي »تحول اقتصادي به نفع 
مردم« در پنج محور در حال تدوين است. اين پنج محور شامل »اصالح 
ساختار بودجه ريزي«، »نوسازي نظام مالياتي«، »بهبود معيشت اقشار 
كم درآمد«، »رونق كس��ب و كار و ايجاد اش��تغال« و »توسعه تجارت 
خارجي و صادرات غيرنفتي« است. كاماًل روشن است كه اقتصاد ايران 
در حساس ترين شرايط اقتصادي به سر مي برد. پرهيز جدي مجلس از 
ورود به حاشيه هاي سياسي، الزام مهمي در مسير تدوين و نهايي كردن 
بسته اقتصادي اس��ت. مجلس براي تدوين اين بسته نيازمند تعامل با 
بدنه كارشناس��ي دولت و بخش هاي كارشناس��ي و پژوهشي خارج از 
مجلس است. پرهيز از ورود به حاشيه هاي سياسي، در برقراري ارتباط 
مؤثر اين بخش ها ضروري است، عالوه بر آن تعيين سازوكار مشخصي 
براي ارتباط نخب��گان با مجلس واجب اس��ت. تعيي��ن تكليف مركز 
پژوهش هاي مجلس و سپردن سكان آن به چهره اي علمي و ترجيحاً با 
تخصصي مرتبط با اقتص��اد، مي تواند نقش مهمي در نهايي كردن اين 
برنامه داشته باشد. در نهايت به نظر مي رسد مجلس نيازمند ساختاري 
هماهنگ كننده براي تصميمات مهم اقتصادي از جمله تدوين و نهايي 
كردن اين بسته اس��ت، لذا شكل گيري ش��وراي هماهنگي اقتصادي 
مجلس با حضور نمايندگان كميس��يون هاي مرتبط با اقتصاد الزامي 
است. اگر چه چنين ش��ورايي در حال حاضر وجود دارد ولي اين شورا 
مي تواند جنبه رسمي تري در ساختار داخلي مجلس به خود بگيرد و از 

اقدامات جزيره اي كميسيون ها در حوزه اقتصاد بكاهد.  
........................................................................................................................

مسائل غيرمردمي ممنوع
صبح نو در س��رمقاله خود نوش��ت: مشكالت و 
دغدغه هاي مردم؛ اين عبارت را ش��ايد بشود 
هسته سخت اصلي س��خنان روز گذشته رهبر 
انقالب در نشست زنده تصويري با نمايندگان يازدهمين دوره مجلس 
شوراي اسالمي دانس��ت؛ متر و معياري كه با آن مي توان هر  يك از 
موضوعات مطرح ش��ده در صحن مجلس را اندازه گيري و مشخص 
كرد كه بحث ها و مطالب مطرح شده در صحن بهارستان تا چه حد 
مفيد به فايده اند؛ متر و معياري كه مي ت��وان با آن يازدهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي را بعد از چهار سال عملكرد مورد ارزيابي قرار 
داد تا مشخص شود، آيا مجلس آنگونه كه واقعاً نمايندگان طالب آن 
هستند يك مجلس انقالبي و در جهت بهبود و حل مشكالت جامعه 
پيشقدم بوده اس��ت يا نه؟ آفت حركت در اين مسير، جنجال هاي 
سياس��ي، باندي و جناحي اس��ت؛ آفتي كه در درجه اول مصالح و 
نيازهاي واقعي مردم و جامعه را ب��ه قربانگاه مي برد و در درجه دوم 
خيانتي مسلم به اعتماد و حسن ظني محسوب مي شود كه مردم در 
اوج فشارهاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي به اين دوره از 
مجلس بسته و با حضور در انتخابات پاي نظام اسالمي ايستاده اند. از 
اين جهت بايد هم��واره مراقبت كرده و مس��ائل را به اصلي و فرعي 
تقس��يم كرد تا مگر خط و جريان هاي نامحرم با اس��الم و انقالب، 
حاشيه سازي هاي بي خود نيافريده و مجلس را از دستور كار اصلي 
خود خارج نكنن��د. هر حرف، گفته، اقدام و نظري كه مجال بس��ته 
شدن نطفه هر چيزي غير از راهكارهايي براي معضالت و مشكالت 
مردمي را بدهد؛ خيانتي دوچندان در اين شرايط جنگ اقتصادي و 
سياسي است كه اگر اين ش��د، فرصت و مجال خدمتگزاري واقعي 
سلب شده و در فقره اين دوره هم مردم همان قضاوتي را خواهند كرد 

كه در فقره مجلس قبل داشتند. 
........................................................................................................................

مشكل با مسئوالن  است، نه حكومت
روزنامه جهان صنعت در مطلبي نوشت: مردم با 
حكومت جمهوري اسالمي هيچ مشكلي ندارند 
بلكه با مديران كار دارند. در نتيجه هنگامي كه از 
يك  مدير انتقاد مي كنند به معناي انتقاد از حكومت نيست. مردم دنبال 
رفاه و آرامش هستند و تا زماني كه رفاه و آرامش آنها تأمين نشده  باشد 
احتمال اعتراض آنها به ش��كل هاي مختلف وجود خواهد داشت. اگر 
مسئوالن كشور به جاي اينكه نزديكان خود را روي كار  بياورند از افراد 
شايسته در كار استفاده و مديران خود را ملزم به پاسخگويي به مردم 
مي كردند هيچ گاه اين اتفاقات در كشور رخ  نمي داد.  مردم از مسئوالن 
حرف نمي خواهند بلكه نگاه آنها به عملكرد مسئوالن كشور است كه به 
چه ميزان در راستاي مطالبات آنها  حركت مي كنند. اگر مردم دچار فقر 
و بيكاري شوند نسبت به دولتمردان خود اعتراض و انتقاد مي كنند و به 
خيابان ها كشانده  مي شوند. اين دقيقا معضلي است كه دولتمردان از 

وقوعش مي ترسند.  
........................................................................................................................

توجه مجلس به خروجي هاي ملموس
محسن پيرهادي در روزنامه رسالت در 
مورد ديدار ويدئو كنفرانسي رهبري با 
نماين��دگان مجلس نوش��ت: تأكيد 
چندباره رهبر معظم انقالب بر سرعت عمل در فرآيند و محسوس بودن 
خروجي است. ايش��ان به  صورت  خاص، از سرعت عمل نمايندگان در 
تشكيل هيئت رئيس��ه و كميس��يون ها تقدير كردند و خواستار تأثير 
ملموس مجلس در حل مس��ائل  مردم به  ويژه در حوزه اقتصاد شدند. 
جالب است كه در سوي مقابل، يكي از بند هاي گزارش رياست مجلس 
به نوسازي نظام مالياتي  اشاره داشت كه همين ديروز، طرح ماليات بر 
خانه هاي خالي با دو فوريت به تصويب مجلس رسيد. تجربه نشان داده 
كه بسياري از  موارد تأخير در تصميمات و كندي در اجرا، نه از روي دقت 

و احتياط بلكه از سر سستي و بي برنامگي است. 

88498443سرويس  سياسي

مشاورانبايدندرموردراهبرددولتدموکراتامريکامقابلتهرانچهميگويند

 دائمي كردن محدوديت هاي برجام 
سياست دموكرات ها مقابل ايران هسته اي

نگاهيبهمواضعمش�اورانحزبدموکرات
درحوزهسياس�تخارجينش�انميدهد
ع�اوهب�ربحثهاي�يهمچونبازگش�ت
امريکابهپيمانه�ايبينالملل�يوتقويت
همکاريهايدوطرفهباس�ايرمتحداناين
کش�ور،»زمانادعايیموردنيازايرانبراي
ساختساحهس�تهاي«مهمتريناولويت
دولتبايدندرقبالنظامجمهورياسامي
ايرانخواهدبودکهاينامربهمعنايدائمي
کردنمحدوديتهایذکرشدهدربرجامدر
خصوصبرنامههستهايايرانومذاکرهمجدد
برايتغييربرخ�يازبندهایتوافقاس�ت.
گذشت نزديك 40سال از قطع روابط سياسي 
ايران و امري��كا و تجربه مواجهه ب��ا دولت هاي 
دموك��رات و جمهوريخ��واه در ادوار مختل��ف 
تاريخي تجربه كافي در اختيار سياس��تگذاران 
نظام جمهوري اسالمي براي درك تاثيرگذاري 
تغيي��ر دولت بر سياس��ت خارجي واش��نگتن 
گذاشته اس��ت، كما اينكه در مسئله برجام و به 
رغم اعالم رس��مي »هيالري كلينتون« نامزد 
دموكرات ه��ا در انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا در سال2016 پيرامون پايبندي به اين 
تواف��ق، برخ��ي صاحبنظران عرصه سياس��ت 
خارجي در واش��نگتن همچون جان كري وزير 
خارجه اسبق اين كشور خروج امريكا از برجام را 
سرنوشت محتوم توافق فوق مي دانستند؛ كاري 
كه آن را دولت ترامپ تنها با سر و صدا و جنجال 

بيشتري انجام داد. 
با وجود تجربيات فراوان باز هم بحث انتخابات 
رياست جمهوري امريكا در آبان ماه و احتمال 
تغيير دولت ترامپ به نقل محافل سياس��ي در 
تهران تبديل شده است. اگر چه موضع رسمي 
دولت بي اهميت بودن اين تغيي��ر براي تهران 
اس��ت اما نگاهي به موضع گيري ه��اي جريان 
رس��انه اي مرتبط با يك جريان خاص و اظهار 
نظ��ر برخي فع��االن اقتصادي نش��ان مي دهد 
اتفاقاً امي��دواري بااليي ب��راي روي كار آمدن 
دموكرات ها در واش��نگتن و بازگش��ت امريكا 
به برج��ام وج��ود دارد، البته اين امي��دواري با 
در نظر گرفت��ن برخي اظه��ارات »جو بايدن« 
كاندي��داي اصلي دموكرات ه��ا درباره ضرورت 
بازگش��ت امريكا ب��ه برجام چندان بي اس��اس 
به نظر نمي رس��د اما ب��راي پيش بيني دقيق تر 
نگاهي به نظرات حلقه اصلي مشاوران بايدن در 
عرصه سياست خارجي و اسناد حزب دموكرات 

ضروري به نظر مي رسد. 
مشاورانبايدنچهميگويند

نگاهي كلي و گذرا به رس��انه هاي غربي نشان 
مي دهد اظهار نظرهايي كه در اين باره از سوي 
تيم مش��اوران بايدن ص��ورت گرفته، بس��يار 
محدود اس��ت ام��ا در جدي تري��ن آن گزارش 
چن��د روز پيش خبرگ��زاري فارس ب��ه نقل از 
پايگاه خبري »اكس��يوس« در مطلبي مفصل 
به بررس��ي اولويت هاي احتمالي دولت بايدن 
از نگاه مشاوران وي در حوزه سياست خارجي 

پرداخت. 
در اين گ��زارش نظ��رات اش��خاصي همچون 
»آنتوني بلينكن« مشاور بايدن در امور امنيت 
ملي، »س��امانتا پاور« نماينده اسبق امريكا در 
سازمان ملل، »س��وزان رايس« مشاور اوباما در 
امور امنيت مل��ي و »تام دونيل��ون« از اعضاي 
ش��وراي امنيت ملي امريكا بيان شده است كه 
به احتمال زياد س��تون فقرات دولت احتمالي 
دموكرات ها در حوزه سياست خارجي را تشكيل 

خواهند داد. 
در اين گ��زارش عالوه ب��ر بحث هايي همچون 
بازگش��ت امريكا به پيمان ه��اي بين المللي و 
تقويت همكاري هاي نظامي، امنيتي و اقتصادي 
با ش��ركاي اصلي اين كش��ور تنها يك خط به 
اي��ران اختصاص يافته اس��ت و بر اين اس��اس 
ادع��ای »زمان م��ورد نياز ايران براي س��اخت 
سالح هسته اي« مهم ترين اولويت دولت بايدن 
درباره نظام جمهوري اسالمي ايران خواهد بود. 
جمله »زمان مورد نياز ايران براي ساخت سالح 
هسته اي« بيان جديدي از موضوع قديمي»زمان 
گريز« است كه در مذاكرات دو ساله برجام هم 
مدت زمان زيادي ب��راي حل و فصل اختالف ها 
بر س��ر آن اختصاص يافت. ب��راي درك اينكه 
در اولوي��ت گرفتن»زمان گري��ز« چه معنايي 
براي ايران در سياست خارجي دولت احتمالي 
دموكرات ها خواهد داشت، بايد ابتدا نگاهي به 

مفهوم و پيشينه آن بيندازيم. 
مفهومزمانگريزدربرجام

در سال 2013ميالدي و زماني كه بر سر اولين 
معادله اساس��ي برج��ام يعني مح��دود كردن 
توانمندي ه��اي هس��ته اي اي��ران و در مقابل 
برداش��تن تحريم هاي اقتصادي تفاهم حاصل 
شد، اولين سؤال جدي بر سر ميز مذاكره اين بود 
كه دامنه اين توانمندي ها بايد تا چه اندازه باشد 

تا امكان يك توافق جامع حاصل شود. 

طبق اطالعات امريكا و كشورهاي غربي، ايران 
دو توانمندي جدي براي گ��ذر از خطوط قرمز 
توانمندي هسته اي داشت؛ يكي از آنها تكميل 
تحقيقات رآكتور آب سنگين خنداب اراك بود 
كه به ايران امكان تولي��د پلوتونيوم را مي داد و 
ديگري توان غني سازي در سايت هاي هسته اي 

نطنز و فردو بود. 
درباره رآكتور آب س��نگين اراك تقريباً يك راه 
علمي براي كاهش نگراني هاي احتمالي درباره 
كاهش تولي��د پلوتونيوم در عي��ن حال حفظ 
توانمندي هاي علمي مورد ني��از آن براي ايران 
وجود داش��ت اما در خصوص توان غني سازي 

ايران موضوع كمي پيچيده تر بود. 
نكته اي كه درباره مطرح شدن مفهوم زمان گريز 
بعد از مذاكرات ژنو وجود داشت، اين بود كه رژيم 
صهيونيستي اصلي ترين ايده پرداز چنين ايده اي 
درب��اره توانمندي هس��ته ای ايران ب��ود و جان 
كري وزير خارجه اسبق امريكا به صراحت طي 
مصاحبه اي در سال 2015 اين نكته را بيان كرد. 
طبق نظر اوليه امريكايي ها غني سازي ايران بايد 
به ميزان»هزارو500سو« كاهش پيدا مي كرد 
تا فاصله تخميني با تأمين مواد مورد نياز براي 
س��اخت ادعايی يك بمب هس��ته اي از سوي 
تهران به دو س��ال كاهش پيدا كند. اين عدد به 
هيچ عنوان مورد قبول ايران قرار نگرفت و پس 
از كش و قوسي يك س��اله دو طرف روي حفظ 
ظرفيت »6هزارس��و« توان غني سازي در طول 

10سال به توافق رسيدند. 
ايران تا يك سال پيش و با وجود خروج امريكا 
از برجام و بازگش��ت تحريم ه��اي اقتصادي به 
اين تعه��د پايبند باقي مانده ب��ود اما در نهايت 
با ادامه بدعهدي هاي امريكا ش��روع به افزايش 
توانمندي هاي هسته اي خود كرده و با راه اندازي 
سانتريفيوژ هاي پيشرفته تر هم اكنون به تواني 
نزديك حدود »11هزار س��و« براي غني سازي 

دست يافته است. 
اين افزاي��ش توانمندي عالوه ب��ر امريكايي ها 
موجب نگراني رژيم صهيونيس��تي نيز ش��ده 
است، به گونه ای كه رئيس موساد در گزارشي به 
»كنست« ركن قانونگذاري اين رژيم، راه اندازي 
دستگاه هاي غني س��ازي جديدتر توسط ايران 
را يك توانمندي جدي براي ب��ر هم زدن بازي 

عنوان مي كند. 
دموکراتهادرانديشه

دائميکردنمحدوديتهايفني
با در نظر گرفتن ش��رايط فوق به نظر مي رس��د 
مهم ترين اولويت احتمال��ي دولت بايدن حفظ 
خطوط قرمز سابق و بازگشت توان هسته اي ايران 

به شرايط قبل از خروج امريكا از برجام است. 
اين اولويت دو بعد عملياتي مهم دارد. اول آنكه 
ايران از راه اندازي دستگاه هاي جديد غني سازي 
همچ��ون     دس��ت بكش��د و همچنان با 
ماش��ين هاي قديمي تر به غني سازي مشغول 
باش��د و دوم آنكه محدوديت اعالمي برجام بر 
سر افزايش ميزان و كيفيت غني سازي در ايران 
موسوم به بند »غروب برجام« طوالني تر شود. هر 
دو درخواست عالوه بر اينكه مي تواند پيشرفت 
برنامه هس��ته اي ايران را با مشكل روبه رو كند، 
حقوق اصلي مندرج در برجام براي ايران را هم 
زير پا خواهد گذاش��ت، از اين رو اجرايي شدن 
آنها مستلزم مذاكره مجدد بر س��ر تغيير مفاد 

برجام هم مي شود. 
با اين تحلي��ل مي توان س��خنان چندي پيش 
»بلينكن« )مش��اور باي��دن( در خصوص ادامه 
فشار تحريمي بر ايران تا زمان بازگشت مجدد 
تهران به برجام را درك كرد. در حقيقت برنامه 
اصلي دموكرات ها بازگش��ت به برجام به شرط 
موافقت تهران با قيودي است كه محدوديت ها 
در خصوص زمان گريز برنامه هسته ای ايران را 
دائمي كند، البته اين شروطي است كه تنها در 
خصوص برنامه هسته اي ايران ذكر شده و به طور 
حتم دولت بايدن در فكر مطرح كردن مذاكرات 
جدي تر بر سر توس��عه برنامه موشكي ايران و 
همچنين فعاليت هاي تهران در عرصه منطقه اي 
است كه در هر دو مورد تهران با جديت در اين 

باره مخالفت كرده است. 
انتخاباتهابرسياستخارجي

واشنگتنبيتأثيراست
شايد حسن ختام اين بحث اظهار نظر رسانه اي 
ديگري باش��د كه به تاثير انتخابات هاي داخلي 
امريكا بر سياست خارجي اين كشور مي پردازد. 
بردل��ي بليكم��ن مش��اور »ج��ورج ب��وش« 
رئيس جمه��ور اس��بق امري��كا در مصاحبه با 
شبكه خبري العربيه در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا با تغيير دولت كنوني امريكا احتمال تغيير 
در سياس��ت هاي امريكا در قب��ال ايران وجود 
دارد، مي گويد: ام��ور بين الملل با انتخابات در 
امريكا تغيير نمي كند، مگر آنكه بحراني وجود 
داشته باش��د. ايران امروز در وضعيت بهتري 
نس��بت به ش��رايطي كه در م��اه نوامبر تحت 
رياست جمهوري ترامپ خواهد بود، قرار ندارد 
و در صورتي كه ترامپ بار ديگر انتخاب شود، 
شرايط بدتر خواهد شد. شايد همين اظهار نظر 
در كنار گزارش اخير »اكس��يوس« به خوبي 
چشم اندازي از دولت احتمالي دموكرات ها در 

واشنگتن ارائه دهد.

وزارت امور خارجه بلوكه شدن دارايي هاي 
ايران در كره را پيگيري كند 

بلوکهکردنداراييهايايرانبه
هيچوج�هقابلقبولنيس�تو
دستگاهديپلماسيمابايدبايك
ديپلماسيانقابياينموضوعرا
م�وردپيگي�ريق�رارده�د.
محمدصالح ج��وكار نماينده مردم 
يزد در مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به بلوكه 
كردن دارايي هاي ايران توسط كره 
جنوبي به دستور امريكا گفت: اينكه كشور كره جنوبي اقدام به اين كار 
كرده و هزينه بلوكه كردن دارايي هاي ايران را           از اين دارايي ها برمي دارد 
به هيچ وجه قابل پذيرش نيست. وي افزود: وزارت امور خارجه بايد از 
طريق ديپلماسي انقالبي و فعال موضوع دارايي هاي بلوكه شده ايران 
در كره جنوبي را           به جد مورد پيگيري قرار دهد تا نتيجه الزم حاصل 
شود. دارايي هاي ما در تعدادي از كشورها به دستور امريكا بلوكه شده 
و با توجه به نياز ارزي بازار ما الزم است تا اهتمام و پيگيري هاي الزم 

براي آزادسازي اين دارايي ها انجام شود. 
جوكار خاطرنشان كرد: ما در مجلس از طريق ديپلماسي پارلماني تمام 
تالش خود را           براي آزادسازي دارايي هاي بلوكه شده ايران به كار خواهيم 
گرفت تا از اين طريق بتوانيم از منافع ملت ايران دفاع كنيم. وي در پايان 
گفت: ما به هيچ وجه در دفاع از منافع ملت كوتاهي نخواهيم كرد و به 

صيانت از منافع مردم مي پردازيم. 
........................................................................................................................

عضوهيئترئيسهمجلس:
 دولت متخلفان ارزي را 
به قوه قضائيه معرفی كند

عضوهيئترئيسهمجلسشوراي
اساميگفت:دولتبايداسامي
متخلفانارزيراب�هقوهقضائيه
اعامکن�دتابااينس�ودجويان

برخوردشود.
حجت االس��الم عليرضا سليمي در 
گفت وگو با مهر، با تأكيد بر ضرورت 
مقابله با متخلفان ارزي، اظهار داشت: 
دولت بايد سازوكاري را طراحي كند 
تا در ش��رايط فعلي كه قيمت ارز روز به روز افزايش پيدا مي كند، ميزان 
تخلفات ارزي كاهش يابد. وي بيان كرد: واقعيت آن اس��ت كه دولت در 
زمينه برخورد با متخلفان ارزي تاكنون به خوبي عم��ل نكرده و با عدم 
نظارت خود باعث شده است كه عده اي سودجو، ارز دولتي را به خارج از 
كشور ببرند و در ازاي آن كااليي به كشور وارد نكنند. دولت بايد سازوكاري 
را در نظر گيرد تا هر چه س��ريع تر متخلفان ارزي، دالرهاي دولتي را به 
كشور بازگردانند. سليمي با بيان اينكه در برخورد با متخلفان ارزي نبايد 
تعلل كرد، گفت: مماشات با متخلفان ارزي درست نيست چراكه باعث 

جري تر شدن اين افراد و ادامه تخلفات سودجويان حوزه ارز مي شود. 
وي تأكيد كرد: دولت در مقابله با متخلف��ان ارزي بايد از خودش آغاز 
كند به اين معنا كه در ابتدا بايد با دس��تگاه هاي دولتي كه زمينه ساز 
تخلفات ارزي شده اند، برخورد و اسامي آنان را به قوه قضائيه اعالم كند. 
در صورتي كه دولت در معرفي متخلفان ارزي به دستگاه قضا تعلل كند، 
قطعاً قوه قضائيه خودش وارد عمل مي شود و برخورد با اين متخلفان را 

در دستور كار خود قرار مي دهد. 
........................................................................................................................

سخنگويشوراينگهبان:
 سخنان رهبري منشور حل مشكالت

از طريق همكاری قوا بود
سخنگويشوراينگهبانتأکيد
کرد:رهبريدرديدارنمايندگان،
منش�ورحلمش�کاتکشوراز
طريقهمکاريقوايس�هگانهرا

ترسيمکردند.
به گزارش مهر، عباسعلي كدخدايي 
سخنگوي ش��وراي نگهبان نوشت: 
رهبري در ديدار نمايندگان، منشور 
ح��ل مش��كالت كش��ور از طريق 
همكاري قواي سه گانه را ترس��يم كردند. وي در ادامه آورده است: سه 
عنصر پرهيز از حاشيه سازي، معيشت مردم و اصالح روند قانونگذاري 
به همراه همدلي و هماهنگي مقامات، مؤلفه هاي اصلي نقشه راه آينده 

كشور است كه از مجلسي قوي، انقالبي و جوان برمي آيد. 
........................................................................................................................

يكفعالسياسیتأکيدکرد
لزوم گسترش روابط ايران با چين و روسيه

تمدي�د از جلوگي�ري ب�راي
تحريمه�ايتس�ليحاتيايران،
گسترشروابطباروسيهوچين
کهدرش�ورايامنيتح�قوتو
دارند،ميتواندراهگش�اباش�د.
حس��ين كمالي دبي��ركل حزب 
اسالمي كار در گفت وگو با مهر، 
درباره تالش ه��اي امريكا براي 
تمديد تحريم هاي تس��ليحاتي 
ايران و همراهي اروپا با آن، گفت: محور مذاكرات و توافقات برجام 
امريكا بود و وزارت امور خارجه ايران س��عي ك��رد با جدا كردن 
نظرات اروپا از امريكا فرصتي را فراه��م آورد تا اختالفات موجود 
با همراهي اروپا به شكل مس��المت آميز حل و فصل شود، اما اين 
در صورتي قابل انجام بود كه اروپايي ها حداقل هايي از استقالل 
را براي خود قائل باش��ند كه اينگونه نشد و سازوكارهايي كه آنها 
براي حفظ برجام ارائه دادند كاماًل ناكارآمد و ضعيف بود. اين فعال 
سياسي اصالح طلب درباره اينكه چه سازوكاري توسط دستگاه 
ديپلماسي بايد در دستور كار قرار گيرد تا سطح تعارضات افزايش 
پيدا نكند، گفت: اين موضوع برمي گردد به ديپلماسي ايران و نوع 
روابطي كه با ساير كشورها برقرار مي كند كه در اين باره گسترش 
روابط با روسيه و چين كه در شوراي امنيت حق وتو دارند مي تواند 

راهگشا باشد. 
كمالي افزود: به نظر مي رس��د كه با توجه به مناسبات فعلي، امريكا و 
همپيمانان اروپاي��ي او نمي توانند قطعنامه اي عليه ايران در ش��وراي 
امنيت به تصويب برسانند و احتماالً پيشنهاد آنان با وتوی چين و روسيه 
مواجه مي شود، اگرچه اين براي كشورمان بدون هزينه نخواهد بود و به 

عنوان راه حل اساسي و نهايي قابل ارزيابي نيست. 
وي با اش��اره به اينكه م��ا بايد ب��ه نوعي تفاه��م همه جانب��ه با همه 
دست اندركاران سياسي در س��طح منطقه و جهان دست پيدا كنيم، 
تصريح كرد: نيازمند اصالح ديدگاه ها در زمينه همكاري هاي سياسي 
و اجتماعي هستيم و غربي ها هم بايد از يكجانبه گرايي و خودخواهي 
پرهيز كنند و بپذيرند همانگونه كه امريكا خود را محق مي داند، كشورها 

و ملت هاي ديگر نيز بايد بتوانند از منافع خود دفاع كنند. 

ميتوانسخنانچندي
پيش»بلينکن«)مشاور
باي�دن(درخص�وص
ادامهفشارتح�ريم�ي
ب�راي�رانت�ازم�ان
بازگشتمج�ددتهران
بهب�رجامرادركکرد.
درحقيقتبرنامهاصلي
دموکراتهابازگشتبه
برجامبهشرطموافقت
تهرانباقيودياس�ت
ک�همحدوديته�ادر
خصوصزم�انگ�ريز
ب�رن�ام�ههس�تهای
اي�رانرادائم�يکند

کارشناسمسائلخاورميانه:

سفر  باقري به سوريه پيام خاص براي صهيونيست ها دارد
کارش�ناسمس�ائلخاورميان�هگف�ت:س�فرسرلش�کر
باق�ريب�هس�وريهاي�نپي�امراب�رايصهيونيس�تها
داردکهاي�رانهم�وارهدرکنارس�وريهباق�يخواهدماند
واج�ازهنميده�د،مح�ورمقاوم�تتضعي�فش�ود.
حسن هاني زاده كارشناس مسائل خاورميانه در گفت وگو با مهر، 
درباره س��فر اخير سرلشكر باقري به س��وريه و امضای توافقنامه 
نظامي ميان دو كشور، گفت: سفر سرلشكر باقري به سوريه پيام 
بسيار مهمي براي دوستان و دشمنان دو كشور به همراه داشت 
و امضاي توافقنامه همكاري هاي مشترك نظامي ميان دمشق و 

تهران نشانه عمق روابط استراتژيك دمشق و تهران است. 
وي افزود: جمهوري عربي سوريه از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي 
به عنوان يكي از كش��ورهاي جبهه مقاومت، جمهوري اسالمي 
را به رسميت ش��ناخت و از آن زمان روابط دو كش��ور بر اساس 
ش��كل گيري محور مقاومت و توسعه منافع مش��ترك آغاز شد و 
تاكنون اين روابط به رغم فش��ارهايي كه به سوريه براي خروج از 
محور مقاومت صورت گرفت، حفظ شده است. كارشناس مسائل 
خاورميانه تأكيد كرد: مرحوم »حافظ اسد« رئيس جمهور پيشين 
سوريه اعتقاد داش��ت كه ايران عمق استراتژيك جمهوري عربي 
سوريه و س��وريه هم عمق اس��تراتژيك جمهوري اسالمي ايران 

است. بر اساس همين نظريه بود كه روابط دو كشور در زمينه هاي 
مختلف سياس��ي، اقتصادي و امنيتي و دفاعي تا امروز استمرار 
يافت. وي با اشاره به اينكه اين س��فر در پي حمالت مكرر ارتش 
رژيم صهيونيستي به حريم هوايي س��وريه صورت گرفت، اظهار 
داش��ت: از مدت ها پيش در ماه، حدود 22حمله هوايي از سوي 
رژيم صهيونيستي عليه سوريه انجام مي گرفت و مراكز حساس 

نظامي اين كشور را هدف قرار مي داد. 
هاني زاده افزود: متأسفانه همكاري هاي سوريه با برخي همپيمانان 
اين كش��ور در رابطه با دفاع هواي��ي محكم نب��ود، يعني منافع 

مشترك برخي كشورهاي همپيمان سوريه به گونه اي بود كه اين 
كشورها كه سال ها با س��وريه همكاري مي كردند، قصد داشتند 
عصا را از وسط بگيرند و روابط خود را هم با اسرائيل و هم با سوريه 
حفظ كنند، از اين رو دولت س��وريه براي تقويت پدافند هوايي و 
دفاع هوايي خود از ايران استمداد كرد و با توجه به تجربه اي كه ما 
در زمينه دفاع هوايي داريم و سامانه هاي ضدهوايي كه در اختيار 

ماست، دولت سوريه تقاضا كرد ايران مستقيماً ورود كند. 
كارش��ناس مس��ائل خاورميانه تصريح ك��رد: توافقنامه اي كه 
امضا شد در واقع دفاع هوايي مشترك سوريه و ايران در مقابل 
تجاوزات مكرر ارتش رژيم صهيونيس��تي به س��وريه است و به 
همين دليل اين همكاري و توافقنامه مي تواند به تقويت محور 

مقاومت منجر شود. 
هاني زاده افزود: در پي اين سفر، رژيم صهيونيستي بايد اين پيام را 
رمزگشايي كند كه ايران همواره در كنار دولت و ملت سوريه باقي 
خواهد ماند و اجازه نخواهد داد حمالت هوايي رژيم صهيونيستي 
به س��وريه موجب تضعيف اين كش��ور و محور مقاومت شود، به 
همين جهت اين يك توافقنامه راهبردي و دفاع مش��ترك است 
كه بر اساس نياز جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عربي سوريه 

به امضا رسيده است.

   خبر

مهدی پورصفا
   گزارش


