
5| روزنامه جوان |  شماره  6175  سه  ش��نبه 17 فروردي��ن 1400 | 23 ش��عبان 1442 |
بهترين اقدام دولت در ماه پاياني

روزنامه وطن امروز در يادداشتي نوشته: 
اكثر خيرخواه��ان و ب��زرگان نظام و 
انقالب در چند ماه اخير م��دام از اين 
مي گفتند كه دولت روحاني با توجه به فرصت سوزي در هفت سال گذشته 
و نشستن به انتظار كدخدا، در اين ماه هاي باقيمانده با تكيه بر توان داخلي 
به حل مشكالت مردم بپردازد اما اين نصيحت خيرخواهانه هم اثرگذار 
نبود و دولت فخيمه به جاي تالش مضاعف و كار بيشتر، باز هم به دنبال 
چند نخود سياه هميشگي است و همين روزها بود كه رئيس دولت دم از 
رفراندوم و تغيير اختيارات مجلس و تالش روزانه براي رفع تحريم و مذاكره 
زد. با توجه به اين اظهارات تكراري و بي ثمر، به نظر مي رس��د نصيحت 
خيرخواهانه ناصحان مزبور بي تأثير بوده، بنابراين پيشنهاد مي كنم رئيس 
دولت در اين سه ماه باقيمانده، هيچ كاري نكند و فقط هر روز به حالليت 

طلبيدن از مردم پيرامون عملكرد 93 ماه گذشته بپردازد.
روز اول از وعده 100 روزه عذرخواهي كنند و روز دوم از تكذيب وعده 
100 روزه. روز سوم از ادعاي لغو بالمره تحريم ها پوزش بطلبند و روز 
چهارم از اصرارش��ان بر تضمين بودن امضاي كري. روز پنجم از حراج 
خزانه ارزي كشور عذرخواهي كنند و روز ششم از دالر 30هزار توماني. 
روز هفتم از به تاراج دادن سكه هاي بانك مركزي و روز هشتم از پرايد 
1۵0 ميليوني. روز نهم از مرغ 40هزار توماني و روز دهم از گوشت 180 
هزار توماني معذرت خواهي كنند. عذرخواهي روز بعد بابت وعده رونق 
اقتصادي باشد )يادتان هست كه گفتيد اُنچنان رونق اقتصادي ايجاد 
مي كنم كه...( و از پي آن روزي را به عذرخواهي از منتقداني بپردازيد 
كه آنها را ترسو، بزدل، بي سواد و بي شناس��نامه خوانديد. روزي را هم 
به اصرارتان بر اجراي سند خفت بار ۲030 اختصاص دهيد. بعد نوبت 
 طلب مغفرت از تمام كارگران كارخانه هايي است كه با سياست هاي شما 
تعطيل يا با زد و بندهاي مدير خصوصي سازي تان به ثمن بخس واگذار 
شدند تا آنها نيز با جمع كردن خطوط توليد، نان را از سر سفره كارگران 
بردارند. اگر تا پايان دولت تان ب��از هم وقت باقي ماند، يك عذرخواهي 
از ۲4 ميليون ايراني عزيزي كه با اعتماد به ادعاهاي تان به ش��ما رأي 
دادند و همه را بابت اين رأي سرافكنده كرديد، داشته باشيد و حتماً يك 
عذرخواهي به تمام 80 ميليون ايراني عزيزي كه با برخوردهاي شما نزد 

كدخدا، غرور و عزت شان را خدشه دار كرديد، بدهكاريد.
........................................................................................................................

اتهام مديران تشويق كننده به سرمايه گذاري 
در بورس

نعمت احمدي، حقوق دان طي يادداشتي در 
روزنامه شرق  نوشت: رئيس جمهور فعلي در 
تشويق مردم به س��رمايه گذاري در بورس 
سنگ تمام گذاشت. وزيران دولت هم اگر بيشتر از ايشان  براي بورس مايه 
نگذاش��تند، كمتر نبودند. اين بار مديران مؤسس��ات مالي چراغ س��بز 
سرمايه گذاري را روشن نكرده اند، بلكه  رئيس جمهور، وزرا و ديگر مسئوالن 
از بازار پررونق بورس حمايت مي كنن��د. صف طوالني خريد جلوي اتاق 
بورس و مؤسس��اتي  كه به اصطالح س��بد گردان و كارگزار بورس بودند، 
تشكيل شد. مردم ساعت ها در گرما و سرما دنبال نام نويسي خريد سهام 
در  شركت هاي بورسي بودند.  اخبار رنگارنگ رسانه ها و صعود قيمت ها هم 
مش��وقي بود در كنار حمايت رئيس جمهور از بورس كه با خنده گفتند 
بورس همه دنيا  از رونق افتاده، اما بورس ما در اوج رونق است و مي پرسند 
چرا بورس ايران رونق دارد؟ موكلي دارم كه خارج نشين  است، سهم االرثي 
در ايران نصيب او شد... گفت در بورس سرمايه گذاري كن و چند  ميلياردي 
را كه نصيب او شده بود از طريق يكي از كارگزاري ها وارد بورس كرديم. 
درست در اول مرداد سال جاري )پارسال(، يعني اوج  رونق بورس، روز هاي 
اول هر صبح كه به من زنگ مي زد از پرش سرمايه اش خوشحال بود. نيمه 
دوم مرداد ركودي حاكم شد و  ريزش شروع ش��د كه تا امروز ادامه دارد؛ 
سرمايه اش به يك سوم رس��يد. موكلم در يكي از سايت ها، قانون تشديد 
مجازات مرتكبين  به ارتش��ا، اخت��الس و كالهب��رداري مصوب مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در سال 13۶۷ را خوانده بود، به من گفت به عنوان 
وكيل  من بايد از كساني كه من را به وجود شركت ها و مؤسسات موهوم و 
امور غير واقع اميدوار كردند و س��رمايه خانوادگي ام را به اعتماد  و اتكا به 
توصيه آنان در بورس گذاشتم، شكايت كني. از خير يك سوم باقي مانده 
گذشتم، اين يك سوم باقي مانده اگر باز هم ريزش  نكرد، دستمزد شما، برو 
از هركس كه م��ن را به ام��ور غيرواقعي اميدوار كرد، ش��كايت كن. من 
نمي دانم علم حقوق چه مي گويد  اما مي دانم واقعيت اين است كه امثال 
من اميدوارانه به تدبير مسئوالن وارد بازار بورس شدند و اگر نبود حمايت 
بي دريغ  رئيس جمهور و ديگر دست اندركاران، ده ها سال سازمان بورس 
فعاليت مي كند چرا رونق س��ال 98 و 99 را نداشت؟ پس اين  مسئوالن 
بودند كه مردم را اميدوار كردند... نمي دانم به موكلم چه پاسخ بدهم، اما 
سؤالم اين است آيا تيم اقتصادي دولت از حبابي شدن وضعيت  بورس با 
توجه به حمايت و تشويقي كه از سرمايه گذاري در بورس مي كردند، مطلع 
نبود؟ آيا تعاريف مصاديق مجرمانه فقط مشمول  افراد معمولي مثل نگارنده 
مي شود؟ چه پاسخي مي توان به موكل خارج نشين داد؟ كاش مسئوالن 

تيم اقتصادي دولت به اين سؤال  ساده پاسخ دهند.  
........................................................................................................................

اسداهلل اسدي همچنان در اسارت
روزنامه كيهان در مطلبي با تيتر »1010 روز 
از گروگانگي��ري ديپلم��ات ايران��ي در اروپا 
گذشت« نوش��ت: طبق قوانين ديپلماتيك 
هرگاه يك كش��ور نماينده كش��ور ديگ��ري را- ك��ه داراي گذرنامه 
ديپلماتيك اس��ت- در خاك خود ب��ه داليل واقعي ي��ا واهي، عنصر 
نامطلوب بنامد، مي بايس��ت او را اخراج كند. به  عب��ارت  ديگر اخراج، 
باالترين سطح برخورد ديپلماتيك نسبت به حضور، رفتار و عملكرد يك 

دارنده گذرنامه ديپلماتيك است.
پس  از آنكه ديپلمات ايراني به داليل واهي و در اقدامي بي سابقه توسط 
كشورهاي اروپايي بازداشت شد، متأسفانه دستگاه ديپلماسي كشورمان 
واكنشي بسيار منفعالنه اتخاذ كرد و هيچ پيگيري جدي صورت نگرفت. 
اسداهلل اسدي اگرچه با استدالل قانوني داشتن مصونيت ديپلماتيك 
در جلسات دادگاهي كه طي ماه هاي گذشته برگزار شد شركت نكرد، 
اما در نهايت 1۶ بهمن سال گذش��ته اروپايي ها وقيحانه ضمن ناديده 
گرفتن چنين مسئله اي مبادرت به برگزاري دادگاه و در نهايت صدور 

حكم حبس ۲0 ساله براي اين ديپلمات كشورمان كردند.
نكته قابل  تأمل در ماج��راي اين گروگانگيري بي س��ابقه طي عمليات 
مشترك چند كشور اروپايي )آلمان، بلژيك، اتريش و فرانسه( و با اتهامات 
دروغين و واهي آنجاست كه همين كشورهاي اروپايي بيش از سه دهه 
است كه به پايگاه و پناهگاهي براي گروهك هاي تروريستي و تجزيه طلب 
تبديل ش��ده اند و عماًل به اي��ن گروهك ها س��رويس هاي متنوعي ارائه 
مي كنند. از سوي ديگر اين رفتار كش��ورهاي تروريسم پرور در مواجهه 
با جنايت و ظلم آش��كار در قبال يك ديپلمات ايراني را مقايس��ه كنيد 
با بازداش��ت س��فير انگليس در دي ماه 98، هنگام تحريك به آشوب در 
مقابل دانشگاه اميركبير و آزادي او به فاصله چند ساعت؛ يا ديپلمات ها و 
جاسوسان متخلفي كه با وجود اقدام عليه امنيت ملي كشورمان، با اغماض 
آزاد شدند و دولت هاي متبوعشان با جديت پيگير سرنوشت آنها بودند. 
به هر ترتيب با گذشت 1010 روز از بازداش��ت غيرقانوني اين ديپلمات 
كشورمان، اروپايي ها تاكنون نتوانسته اند به افكار عمومي، كارشناسان و 
تابعان بين المللي پاسخي دهند كه چرا آشكارا بر اصل اساسي »مصونيت 
ديپلماتيك« كه در عهدنامه و كنوانسيون هاي راجع به روابط ديپلماتيك 
به عنوان يك قاعده مس��لم بين المللي تصريح و تأكيد شده، خط بطالن 

كشيده و ديپلمات كشوري را دستگير و زنداني كرده اند!

88498443سرويس  سياسي

بهارستان

سخنگوي كميسيون سياست خارجي مجلس 
با بيان اينك�ه تفاهم ايران و چين در مس�ير 
منافع حداكثري ملي است تأكيد كرد نبايد 
محصور در مذاكره ب�ا غرب ش�ويم و بايد با 
قدرت هاي اوراسيايي همكاري بيشتري كنيم.

ابوالفضل عمويي سخنگوي كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با فارس، درباره تفاهم اخير ۲۵ ساله 
بين ايران و چين اظهار داشت: سند برنامه جامع 
همكاري بين ايران و چين هم اكنون يك نقشه راه 
محسوب مي شود كه در آن حوزه هاي همكاري 
دو كش��ور در آينده و در مدت ۲۵ سال پيش رو 
تعيين مي كند، ضمن اينكه الزام آور نيست و از 
جنس اسناد سياسي محسوب مي شود. اسناد را 
به دو دسته سياسي و حقوقي تقسيم مي                                   كنند، 
اين در حالي است كه اسناد سياسي بيشتر شامل 
ديدگاه هاي كشورهاس��ت و اسناد حقوقي هم 

تعهدات و الزاماتي را دارد.
س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ب��ا بي��ان اينكه س��ند تفاهم 
همكاري بين ايران و چين در مجلس ش��وراي 
اسالمي بررسي شده است و از ديد قوه مقننه اين 
سند از دسته اسناد سياسي محسوب مي شود، 

اظهار داشت: اين موضوع شامل اصل ۷۷ قانون 
اساس��ي به عنوان يك مقاوله نامه ي��ا  معاهده 
نمي شود. هر چند مجلس به عنوان حافظ منافع 
ملت از ابزارهايي براي نظارت بر اين سند و ابعاد 
آن برخ��وردار بوده و از همين جه��ت در اولين 
روز كاري مجلس در س��ال 1400 اين موضوع 
به صورت ويژه مورد توجه قرار گرفته و بررسي 

شده است.
عمويي گفت: تفاهم همكاري بين ايران و چين 
در كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفته و گروه 
دوستي ايران و چين در مجلس هم اين موضوع 
را بررس��ي كرده اس��ت، ضمن اينكه در جلسه 
غيرعلني مجلس هم تفاهم بين ايران و چين از 

ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسالمي با هوشياري 
كامل تفاهم همكاري بين ايران و چين را مورد 
بررسي قرار داده و خواهد داد اما نگاه كلي مجلس 
اين است كه بايد مناسبات بين ايران و كشورهاي 
مختلف توس��عه پيدا كند و نباي��د محصور در 
انحصار در مذاكره با غرب شويم و آنها هم از اين 
موضوع سوءاستفاده كرده و از اين ابزار به عنوان 

فشار و تحريم استفاده كنند.

عموي��ي تأكي��د ك��رد: بايد ش��بيه اين س��ند 
با كش��ورهاي ديگر و همس��ايگان و همچنين 
اقتصاده��اي نوظهور و قدرت هاي اوراس��يايي 
تنظيم شده و از آن حداكثر استفاده را كنيم، اين 
در حالي است كه بايد در تمامي اين تفاهمات و 

اسناد منافع ملي را مدنظر قرار دهيم.
وي افزود: چيني ها يك شريك بسيار خوب براي 
جمهوري اسالمي هستند بنابراين همكاري با 
چين يك فرصت محس��وب ش��ده و بايد از اين 
تجربه براي همكاري با كشورهاي ديگر استفاده 
كنيم. همچنين اين دس��ت اس��ناد و تفاهم ها 
موضع جمهوري اسالمي نس��بت به ديگران را 
قدرتمندتر كرده و فش��ارها و تحريم هاي غربي 

را خنثي مي كند.
   انحصار نگاه به غرب با تفاهم ايران

و چين شكست
در همين رابطه حجت االسالم سيدمحمدرضا 
ميرتاج الديني نماينده م��ردم تبريز در مجلس 
نيز گفت: اين تفاهم س��ند راهبردي و نقشه راه 
توسعه همكاري بين دو كشور محسوب مي شود. 
با تفاهم ۲۵ س��اله بين ايران و چين مي توانيم 
بدون دغدغه تحريم ه��اي ظالمانه امريكا عليه 
جمهوري اس��المي را دور بزني��م ضمن اينكه 

نگاه هاي انحصاري اقتصادي به غرب هم از بين 
خواهد رفت. نماينده مردم تبريز در مجلس اظهار 
داشت: همكاري با چين و ساير كشورهاي شرقي 
امكان سرمايه گذاري بيشتري را در كشورمان 
فراهم مي كند، ضمن اينكه مجلس هم نظارت 
گسترده اي را بر تفاهم بين ايران و چين خواهد 
داش��ت و مي كوشيم مش��كالت پيش آمده در 
برجام، در موضوع تفاهم بين ايران و چين تكرار 
نشود، اين در حالي است كه در برجام داشته هاي 
صنعت هسته اي مان تقديم كشورهاي 1+۵ شد و 
نتيجه آن وضعيت فعلي كشور در حوزه اقتصادي 
و معيشتي است. اگر بكوشيم سند همكاري هاي 
متعددي را با كشورهاي همراه جمهوري اسالمي 
منعقد كنيم، منافع بيش��تري براي جمهوري 
اس��المي حاصل خواهد ش��د و عماًل از زير بار 

فشارها و تحريم ها خارج خواهيم شد.
وي با بيان اينكه س��ند راهبردي اخير انحصار 
همكاري هاي اقتصادي ايران با كشورهاي دنيا 
را شكسته و زمينه هاي همكاري با كشورهايي 
كه ظرفيت دارند را آغاز كرده است، عنوان كرد: 
چين يكي از كشورها در بلوك شرق بوده كه از 
گذشته ثابت كرده صرفاً به دنبال همكاري هاي 

اقتصادي دوجانبه است.

سخنگوي كميسيون امنيت ملی: 

نبايد محصور در مذاكره با غرب شويم

تفاهمنامه همكاري 25س�اله اي�ران و چين 
مي تواند فرصت هاي فراواني را براي كش�ور 
در حوزه شكستن تحريم هاي امريكا و ايجاد 
زيرساخت هاي جديد فراهم كند اما متأسفانه 
همانند دوره هاي گذشته برخي تالش مي كنند 
تا توسعه اين روابط را منوط به حل مشكالت با 
غرب و امريكا كنند. دقيقاً همان اشتباهي كه 
در دوران برجام تكرار شد و منجر به صدمات 
اقتص�ادي فراوان براي كش�ور و نظام ش�د.

روابط ايران و برجام به نظر مي رسد در هفته هاي 
اخير وارد دوران جديد و حساسي شده است. از 
يك سو از امروز ايران و كشورهاي باقيمانده در 
برجام به دنبال برگزاري جلس��اتي براي تعيين 

نحوه بازگشت ايران به برجام بوده اند.
در اين مي��ان س��يگنال هاي متناقضي از دو 
طرف درباره نحوه اين مذاك��رات و تعهدات 
احتمالي طرفين مطرح ش��ده اس��ت. از يك 
سو رابرت مالي مذاكره كننده ارشد امريكا در 
گفت وگو با رسانه هاي  امريكايي به صراحت 
به اين نكته اش��اره مي كند كه بايد تحريم ها 
متعارض با برجام به صورت كامل لغو ش��ود 
و از سوي ديگر معاون وزير خارجه امريكا در 
نشست غيررسمي با خبرنگاران به اين نكته 
اشاره مي كند كه قرار نيست هيچ تحريمي در 
اين مذاكرات لغو ش��ود و تنها تسهيل برخي 

تحريم ها بررسي شود.
در اين ميان بحث امضاي تفاهمنامه ۲۵ س��اله 
ايران با چين نيز به نظر مي رسد محركي براي 
امريكايي ها خواهد بود تا هر چه زودتر به دنبال 
بازگش��ت ايران به برجام باش��د. به اين ترتيب 
مي توان گفت ايران در دو س��ر يك طيف قرار 
گرفته ك��ه رفتار با ه��ر كدام از اينه��ا مي تواند 

سرنوشت ايران را تعيين كند.
  رضايت امريكا براي بهبود روابط ايران و 

چين شرط است؟
يكي از مهم ترين گزاره هايي ك��ه بعد از امضاي 
توافق ايران با چين به عنوان يك مسئله مهم براي 
زمينه سازي بهبود روابط ايران و غرب مطرح شده 

زمينه سازي براي اجراي اين قرارداد است.

همين مس��ئله را مي توان در سخنان علي اكبر 
صالحي رئيس س��ازمان انرژي اتم��ي هم ديد. 
صالحي در سخناني كه در يك شبكه اجتماعي 
بيان شد به اين نكته اش��اره كرد كه ايران بايد 
توازني در بي��ن روابط خود با روس��يه، چين و 
امريكا داشته باشد و نمي تواند از هر كدام از اينها 

صرف نظر مي رسد.
ترجمه اين حرف در حوزه مالي تكرار س��خنان 
عباس آخوندي اس��ت كه اج��رای توافقنامه با 
چين را در رعاي��ت اقدامات گروه وي��ژه اقدام 
مالي مي داند. البته بعدها با سخنان بروجردي 
رئيس گروه روابط ايران با چين در دولت دهم 
روشن ش��د كه دولت يازدهم در مقابل اجراي 
تمام راه هايي كه به توسعه روابط ايران و چين 
مي شده مقاومت كرده است؛ مقاومتي كه حتي 
تعجب طرف چين��ي را دربر داش��ته كه طرف 
ايران��ي را ب��ه بي اعتنايي به مناف��ع ملي متهم 
مي كند. البته رويكرد وزارت راه و شهرس��ازي 
در استفاده از ظرفيت هاي بين المللي به صورت 
كلي با انتقادات فراواني روبه رو است كه نمونه آن 

بحث خريد هواپيماهاي برجامي است.
در مورد خريد اي��ن هواپيماه��ا به رغم تمامي 
تالش ها هيچ كشور يا  نهاد مالي حاضر به تأمين 
هزينه خريد هواپيماها نش��د و در نهايت تمام 
عايدات ايران در اين حوزه محدود به خريد دو 
هواپيما از محل عوايد صندوق توسعه ارزي شد. 
رفتاري كه عيناً در حوزه نفت و روابط بانكي نيز 
تكرار شد و با وجود اين دولت دوازدهم معتقد 
است كه توانسته روابط خارجي را در اين حوزه 

به خوبي هدايت كند.
  تجربه اي از رژيم گذشته كه براي كشور 

مفيد است
جالب اينجاس��ت كه زماني كه از بحث رش��د 
اقتص��ادي اي��ران در دوران معاصر اي��ران ياد 
مي ش��ود تمام اقتصاددانان انگشت اشاره خود 
را به سمت دهه 40 شمسي مي گيرند. زماني كه 
براي اولين بار و به صورت محدود پايه تأسيسات 
صنعتي ايران در برخي شهر ها همچون اصفهان، 

تبريز و اراك گذاشته شد.

جالب اينجاست كه اين تأسيسات نه به وسيله 
ش��ركت هاي غربي بلكه توس��ط همكاري هاي 
شرق با ايران بنيان گذاشته شد. درست بر خالف 
راهبرد كشورهاي غربي كه ايران را ذاتاً يك كشور 
كشاورزي مي دانس��تند و تنها خواستار توسعه 

صنايع سنگين ايران در بخش نفت بودند.
در آن زمان اي��ران با اس��تفاده از يك خط لوله 
گاز ش��رقي به غربي صادرات گاز را به شوروي 
از س��ر مي گيرد و هزينه س��اخت تأسيسات را 
پرداخت مي كند. اين روش با س��اير كشورها از 
جمله روماني نيز براي ساخت تراكتور  در پيش 
گرفته مي شود و منجر به يك حركت جديد براي 

صنعتي سازي ايران مي شود.
بعد از آن بود كه به تدريج شركت هاي امريكايي 
نيز شروع به توسعه برخي زيرساخت هاي صنعتي 
در ايران همچون مس سرچشمه مي كنند. جالب 
اينجاست كه در آن زمان دو قدرت شرق و غرب 
يعني اتحاد جماهير شوروي و امريكا درگير يكي 
از سنگين ترين تقابل هاي دوجانبه يعني جنگ 
سرد بودند اما همان زمان نظام وابسته به غرب 
تالش مي كرد تا روابط با ه��ر دو طرف را جدا از 
تقابل هاي هر دو طرف دنبال كند؛ راه حلي كه 
در طول بحران بزرگ جنگ س��رد در آن زمان 
همچون بحران در كش��ورهاي اروپاي شرقي يا  
بحث هايي همچون تنش زداي��ي بين دو طرف 
دنبال ش��د. طبيعي اس��ت كه اين رويكرد هر 
چند به صورت ناقص دنبال مي شد اما دستگاه 
سياست خارجي دولت دهم نيز مي تواند به آن 

توجه كند.
  نظم جهاني امريكايي در حال فروپاشي
واقعيت اين است كه مهم ترين درگيري امريكا 
با چين و كشورهاي غربي بر سر نحوه مديريت 
جهان در س��ال هاي آينده و كشيدن يك خط 
جدي است. اساساً مس��يري كه چين به آرامي 
در حال دنبال كردن آن است بازنويسي دوباره 
قواعد جهاني اس��ت. اين روش را در بسياري از 
حوزه ها مي ت��وان ديد. از جمله ح��وزه تجارت 
جهاني، ش��كل گيري قطب هاي جديد مالي و 
پولي در دنيا و حتي بحث توسعه فناوري هايي 

همچون فناوري جديد اينترنت در س��ال هاي 
آينده كه منجر به تحريم ش��ركت هاي چيني 

شد.
امريكايي ها با درك همين خطر مدت هاس��ت 
به دنبال مقابله با قدرت روزافزون چيني ها در 
حوزه هاي مختلف هس��تند. اين مسير دقيقاً از 

10 سال پيش آغاز شد.
در س��ال ۲011 بر اساس اس��ناد منتشر شده، 
محافل امريكايي پيش بيني مي كردند كه تنها 
شش سال زمان براي متوقف كردن چين الزم 
اس��ت. باراك اوباما از تمركز جدي بر آس��يا با 
محوريت چين خب��ر داد. بخش��ي از اقدامات 
امريكا عليه چين از همان زمان طرح ريزي شد 
كه يكي از نمونه ه��اي آن امضاي توافق نظامي 
با استراليا براي س��اخت پايگاه نظامي در شهر 
داروين براي اس��تقرار ۲۵00 تفنگدار دريايي 
جديد بود. در دوران ترامپ تقابل امريكا و چين 
جدي تر جلو رفت. مهم ترين ابزار امريكا براي اين 
كار افزايش تعرفه هاي بازرگاني براي كاالهاي 
چيني بود. به رغم چندين دور مذاكره دوجانبه 
با حضور مقامات دو ط��رف و امضاي تفاهم نامه 
براي واردات بيشتر انرژي و كاالهاي كشاورزي 
امريكا از سوي چين، باز هم اين رويداد الينحل 

باقي ماند.
در اواخر دولت ترامپ ش��يوع وي��روس كرونا و 
مهار موفقيت آميز آن در چين و تثبيت وضعيت 
اقتصادي اين كش��ور در مقابل س��قوط توليد 
ناخالص ملي امريكا و ساير كشورها سبب شد تا 

سرعت تقابل دو كشور به شدت افزايش يابد.
  اشتباهات دوران برجام را تكرار نكنيد

از اين رو ب��ا قاطعيت مي ت��وان گفت چيني ها 
به هيچ عن��وان در زمين ب��ازي امريكايي هايي 
نيستند و اهداف آن اصوالً به لحاظ راهبردي با 

اين كشور متفاوت است.
از اين رو مي توان گفت گره زدن روابط ايران با 
كش��ورهايي چون چين و روسيه دقيقاً حركت 
در مس��يري اس��ت ك��ه امريكايي ه��ا از ايران 
مي خواهند. اگرچه اساس��اً روابط ايران با چين 
از روابط واش��نگتن و پكن متأثر است اما ايران 
بايد آن را در قالب پرونده هاي مس��تقل از هم 

مديريت كند.
توس��عه روابط ايران با چين فرصت هاي بسيار 
مهمي در حوزه هاي گوناگون فراهم مي كند كه 
بسياري از آنها خارج از نظارت امريكايي ها قرار 
دارد. به عنوان مثال طرح كمربندی يك جاده 
به عن��وان بزرگ ترين طرح توس��عه اي چين و 
زيرساخت هاي مالي كه در آن پيش بينی شده به 
ايران اين توان را مي دهد كه مهم ترين طرح هاي 
توسعه اي و عمراني خود را بدون نياز به استفاده 
از مس��يرهاي مد نظر امريكا تأمين مالي كند. 
همچنين مسيرهاي مالي پيش بيني شده امكان 
تسويه حساب خريدهاي ايران را بدون استفاده 

از دالر براي ايران فراهم مي كند.
اين همان نكته اي اس��ت كه س��ال ها تجارت 
خارجي ايران را فلج كرده و سبب شده تا اقتصاد 
اي��ران با َآس��يب هاي فراواني روبه رو ش��ود. از 
همين رو مي ت��وان گفت كه گ��ره زدن روابط 
ايران با چين به روابط با س��اير كشورها دقيقاً 
حركت در مسير اش��تباه قبلي است و مي تواند 
صدمات فراواني را به كشور وارد كند. همان گونه 
كه در سال هاي گذشته اين اتفاق افتاد و منجر 
به شكل گيري سال هاي سياه 139۷ تا 1400 
براي اقتصاد ايران شد كه نتايج آن را مي توان در 

زندگي مردم ديد.

 اما و اگر در تفاهمنامه 25 ساله ايران و چين 

 سياست شرقی ايران 
بايد مستقل از بازی امريکا و غرب باشد

مهدي پورصفا
   تحلیل

 ربيعي: پاسخ ابهامات مجمع
درباره  FATFرا داده ايم

س�خنگوي دولت گف�ت: متخصصي�ن م�ا در دولت دلس�وزانه و 
 FATF خيل�ي روش�ن ديدگاه هاي ش�ان درخص�وص لواي�ح
را ب�ه مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام ارائ�ه داده ان�د.

علي ربيعي سخنگوي دولت در گفت وگو با مهر در پاسخ به سؤالي در 
خصوص اينكه دبير مجمع تشخيص اعالم كرده دولت پاسخ ابهامات 
مجمع در خصوص لوايح FATF را نداده اس��ت، اظهار كرد: من اين 
ادعا را تأييد نمي كنم زيرا پاس��خ ابهام��ات را داده ايم. متخصصين ما 
در بانك مركزي، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقي 

رئيس جمهور دلسوزانه و خيلي روشن ديدگاه هايشان را ارائه داده اند.
ربيعي با بيان اينكه اگر مشكل لوايح مربوط به FATF  حل شود به نفع 
 FATF ملت ايران است، گفت: اشكاالت و زيان هايي كه مجمع از لوايح
مي گيرد هم قابل رفع است و به اين شكل هم كه مي گويند نيست. اگر 
FATF يك يا دو درصد هم هزينه ريسك را افزايش دهد، 10 درصد 

تمام معامالت خارجي شما گران تر خواهد شد.
سخنگوي دولت با تأكيد بر اينكه ما به طور روشن ديدگاه هاي خودمان 
را درباره FATF به مجمع گفته ايم، اظهار كرد: ما افرادي شايس��ته و 
متخصص تر از كساني همچون ظريف و همتي كه اين ديدگاه ها را در 

مجمع تشخيص مطرح كرده اند، نداريم.
........................................................................................................................

طي اطالعيه اي
 شوراي عالي امنيت ملي 

ادعاي محمود صادقی را تکذيب كرد
مركز ارتباط�ات و اطالع رس�اني دبيرخانه ش�وراي عالي امنيت 
مل�ي در اطالعي�ه اي ب�ه اظه�ارات يك�ي از نماين�دگان س�ابق 
مجلس شوراي اس�المي واكنش نش�ان داد و آن را تكذيب كرد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، متن اطالعيه صادر شده به اين 
شرح است:

»روز گذشته ويديويي از گفت وگوي آقاي محمود صادقي نماينده سابق 
مجلس شوراي اسالمي در فضاي مجازي منتشر شد كه وي در آن با ارائه 
توضيحاتي در خصوص وقايع تلخ آبان ماه سال 98، اظهارات غيرواقعي 
و بي اساسي را به دريابان علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي 

نسبت داده است كه تماماً كذب و عاري از واقعيت مي باشد.
دريابان شمخاني به رغم حضور و سخنراني در صحن مجلس و همچنين 
برگزاري جلسات مختلف با شخصيت ها و چهره هاي سياسي و رسانه اي 
پيرامون وقايع آبان ماه سال 98، هيچ گونه گفت وگوي دوجانبه با آقاي 
صادقي نداشته اند. با توجه به اظهارات مشابه از سوي آقاي صادقي در 
موضوعات مختلف كه عمدتاً بدون ارائه هرگونه مستند قابل دفاع مطرح 

شده، سوءنيت نامبرده از بيان موضوعاتي از اين دست محرز است.
صحبت هاي غيرواقعي اخير نامبرده صرف نظر از اهداف سياسي آن، به 
طور قطع داراي پيامد هاي كالن امنيتي براي كشور بوده و قابل اغماض 
نمي باشد بنابراين موضوع، براي روشن شدن ابعاد و قصد و نيت وي از 

اين اظهارات از طريق مراجع قضايي ذي صالح پيگيري خواهد شد.«
........................................................................................................................

سردار كوثري: 
نگاه به بيرون مانع»توليد« مي شود

مشاور فرمانده كل سپاه توجه نداشتن به توانمندي هاي داخلي و 
نگاه به بيرون را مهم ترين دليل تحقق نيافتن جهش توليد دانست.
سردار اسماعيل كوثري مش��اور فرمانده كل سپاه در گفت وگو با مهر، 
با اشاره به نام گذاري سال 1400 از سوي رهبر معظم انقالب با عنوان 
»توليد؛ پشتيباني ها، مانع زدايي ها« گفت: اين شعار بر اساس يك سري 
سياست هاي كالن هر ساله توسط مقام معظم رهبري انتخاب مي شود تا 

بر آن اساس اولويت ها مشخص شده و كارها انجام شود.
وي دولت و مجلس را مخاطب اصلي اين شعارها دانست و گفت: رهبر 
معظم انقالب در پيام نوروزي عل��ت تحقق نيافتن كامل جهش توليد 
در سال 99 را وجود موانع و همچنين حمايت نش��دن توليد در همه 
بخش ها دانستند، مخاطب اصلي اين مطالب، مجلس و دولت هستند، 
دولت و مجلس هستند كه بايد شرايط و فضا را آماده تحقق اين شعار 
كنند، يعني اين دولت و مجلس هس��تند كه بايد بسترها و لوازم براي 

توليد را فراهم آورند و موانع را از پيش رو بردارند.
مشاور فرمانده كل سپاه گفت: به نظر من قوه قضائيه به عنوان مدعي العموم 
بايد در پايان هر س��ال محاس��به اي را انجام دهد كه مشخص كنند چه 
دس��تگاه هايي خوب عمل كرده اند تا معرفي و تشويق ش��وند و حتماً با 
كساني كه در اين مسير كوتاهي كرده اند برخورد شود. مشاور فرمانده كل 
سپاه توجه نداشتن به توانمندي هاي داخلي و نگاه به بيرون را مهم ترين 
دليل تحقق نيافتن شعار جهش توليد در سال 99 دانست و افزود: افرادي 
كه در تحقق اين شعار در سال گذشته كوتاهي كردند بايد به نوعي تنبيه 
ش��وند و آنهايي كه خوب كار كردند نيز بايد مورد تش��ويق و تقدير قرار 
گيرند. اگر اين اقدام انجام شود مي توان گفت اين شعارها مي تواند باالي 
۵0 درصد تحقق پيدا كند. وي عدم توجه به شعار سال 99 را مهم ترين 
عامل تحقق نيافتن جهش توليد دانست و گفت: متأسفانه مسئوالن به 
جهش توليد توجه نكردند و همواره مسئله تحريم را مطرح كردند. درست 
است، تحريم بوده اما توانمندي داخلي مورد توجه قرار نگرفت، مجلس 
نيز كه بايد با قانونگذاري كار را آسان مي كرد تا همه برنامه ها براي تحقق 

جهش توليد پيش برود آن طور كه بايد و شايد، عمل نكرد.
........................................................................................................................

آيت اهلل كعبي در گفت وگو با مهر:
 طرح گام به گام احياي برجام 

فريب امريکايي است
عضو جامعه مدرسين طرح گام به گام براي رفع تحريم ها و احياي 
برجام را يك فريب امريكايي دانس�ت و تأكيد كرد اين طرح پلي 
براي از بين بردن منافع ملي ايران و افتادن در دام امريكايي هاست.

آيت اهلل عباس كعبي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفت وگو 
با مهر، در رابطه با تمايل برخي مبني بر پذيرش طرح گام به گام براي 
احياي برجام اظهار داشت: سياست گام به گام احياي برجام، افتادن در 
دام امريكا و فريب امريكايي به صورت گام به گام خواهد بود. راه تحقق 
منافع ملي ايران همان اس��ت كه رهبري فرمودن��د؛ يعني رفع كامل 

تحريم ها و راستي آزمايي امريكايي ها.
وي عن��وان كرد: ما نباي��د تجربه ناموفقي ك��ه ه��م در دوران اوباما و 
دموكرات ها و هم در دوران جمهوريخواهان و ترامپ با آن روبه رو بوديم 
و نقض عهد و پيمان را دوباره تكرار كنيم. متأسفانه امريكايي ها فقط 

روي كاغذ تعهد كردند اما ما در عمل پايبند شديم.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تأكيد بر اينكه طرح هاي گام به 
گام رفع تحريم ها پلي براي از بين بردن منافع ملي ايران و افتادن در دام 
امريكايي هاست، تصريح كرد: هيچ كس حق مذاكره گام به گام ندارد و 
اين يك راهبرد ملي است. اگر در اين راستا كساني خودسرانه مذاكره 
كنند برخالف مصالح و امنيت ملي اق��دام كردند و آن زمان بايد با آنها 
مقابله شود. كعبي در پايان بيان كرد: راه حل عبور از تحريم ها، توجه به 
شعار سال يعني تقويت توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها است. يعني 
ما نبايد به برنامه امريكايي ها دل ببنديم چراكه ارتباط با جهان به غير 
از امريكا مي تواند محقق كننده مصالح ما باش��د، مانند سند همكاري 
ايران و چين كه باعث نگراني، غضب و ناراحتي ش��ديد امريكايي ها و 

صهيونيست ها شده است.


