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همكاري نيروهاي مسلح ايران و تاجيكستان
تأثير مثبتي در امنيت منطقه خواهد داشت

رئيس س�تاد كل نيرو هاي مسلح 
گفت: قطعًا همكاري نيروي مسلح 
اي�ران و تاجيكس�تان در ارتقاي 
امنيت و ثبات در منطقه و توس�عه 
نيرو هاي مس�لح تاجيكس�تان و 
اس�تفاده از تج�ارب دو كش�ور 
تأثي�ر مثبت�ي خواه�د داش�ت. 
به گزارش فارس، س��پهبد شيرعلي 
ميرزا وزير دفاع كشور تاجيكستان، 

صبح پنج شنبه با حضور در محل ستاد كل نيرو هاي مسلح با سردار 
سرلشكر پاسدار محمد باقري رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح ديدار 
و گفت وگو كرد.  سرلشكر باقري پس از اين ديدار در جمع خبرنگاران 
درباره توافقات ديدار ب��ا وزير دفاع جمهوري تاجيكس��تان گفت: با 
آغاز فصل بهار ميزبان وزير دفاع كش��ور دوست و همسايه جمهوري 
تاجيكس��تان بوديم كه در اين سفر پايه هاي توس��عه روابط نظامي 
دو كشور گذاشته ش��د.  وي افزود: همچنين مقرر شد تا گروه كاري 
مش��تركي بين  نيرو هاي مسلح دو كشور ايجاد ش��ود و اين كارگروه 
آينده روابط نظامي و دفاعي دو كش��ور را ترسيم و برنامه ريزي كند.  
سرلشكر باقري ادامه داد: وزير دفاع تاجيكس��تان با هيئت همراه از 
مجموعه هاي صنايع دفاعي كش��ور ما بازديد داش��تند و در نشست 
امروز هم در خص��وص گروه هاي كاري مختلف در ح��وزه نظامي از 
جمله همكاري هاي آموزشي و. . . مذاكره شد. قطعاً همكاري نيروهاي 
مسلح ايران و تاجيكستان در ارتقاي امنيت و ثبات در منطقه و توسعه 
نيرو هاي مسلح تاجيكستان و استفاده از تجارب دو كشور تأثير مثبتي 
خواهد داشت و اين سفر سرآغاز توسعه روابط نظامي و دفاعي بين دو 
كشور است.  وي با اشاره به اشتراكات فرهنگي دو كشور گفت: كشور 
تاجيكس��تان فارس زبان و داراي فرهنگ، تاريخ و دين مش��تركي با 
كشور ماست و ان شاءاهلل بهار طبيعت با بهار توسعه نظامي دو كشور 

همراه خواهد بود. 
 امي�ر حاتم�ي:  ريش�ه تهديده�اي منطق�ه  دخالت ه�اي 

فرامنطقه اي است
همچنين وزير دفاع گفت: دو كش��ور ايران و تاجيكس��تان در تهديد 
تروريس��م هس��تند، البته كل منطقه ما با اين تهديد روبه روست و هر 
دو كش��ور مخالف اين نوع تهديدات هس��تند كه عمدتاً ريشه آن در 

دخالت هاي فرامنطقه اي است. 
اميرس��رتيپ امير حاتمي در پايان دومين دوره مذاكرات دوجانبه 
ميان وزراي دفاع ايران و جمهوري تاجيكس��تان با اشاره به روابط 
خوب ميان دو كش��ور اي��ران و تاجيكس��تان در گذش��ته گفت: 
همكاري هاي دوجانبه ميان دو كش��ور با يك وقفه مواجه شده بود 
كه امروز تصميم گرفتيم شروع مجددي را براي همكاري ها داشته 
باشيم به همين دليل هيئت هاي كارشناس��ي تبادل خواهند شد 
كه اين هيئت ها صحبت و تبادل نظر خواهند داش��ت و زمينه هاي 
همكاري را به طور كامل فراهم خواهند كرد.  امير حاتمي با اشاره به 
تهديدات مشترك دو كشور افزود: دو كشور ايران و تاجيكستان در 
تهديد تروريسم هستند، البته كل منطقه ما با اين تهديد روبه روست 
و هر دو كشور مخالف اين نوع تهديدات هستند كه عمدتاً ريشه آن 
در دخالت هاي فرامنطقه اي است.  وي گفت: اميدواريم اين شروعي 
كه در آغاز سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز بهار است يك شروع بسيار 
خوب براي دو كشور در جهت ارتقاي امنيت منطقه باشد و در نهايت 
رفاه، آس��ايش و آرامش دو ملت ايران و تاجيكستان را فراهم كند.  
سپهبد شيرعلي ميرزا وزير دفاع تاجيكس��تان نيز در اين نشست 
خبري مش��ترك، طي س��خناني در خصوص امني��ت منطقه اي و 
بين المللي و همچنين تهديدات مش��ترك    بيان كرد: ما افزايش 
امنيت و مقابله با گروه هاي تروريستي در منطقه را در گرو گسترش 
همكاري منطقه اي مي دانيم، همچنين معتقديم همكاري ميان دو 

كشور مي تواند به امنيت دو كشور كمك كند. 
 -----------------------------------------------------

سردار شكارچي: 

پاسخ  عامالن حمله به كشتي ساويز را
خواهيم داد 

س�خنگوي ارش�د نيرو ه�اي مس�لح تأكي�د ك�رد م�ا در ح�ال 
تحقي�ق درب�اره حادث�ه كش�تي ايران�ي س�اويز هس�تيم 
داد.  خواهي�م  پاس�خ  آن  عام�ان  ب�ه  تردي�د  ب�دون  و 
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار شكارچي سخنگوي ارشد 
نيرو هاي مسلح در گفت وگو با اس��پوتنيك درباره هدف قرارگرفتن 
كشتي ايراني ساويز گفت: پس از انجام تحقيقات در خصوص حادثه 
كشتي ايراني س��اويز بدون ترديد به عامالن آن پاسخ خواهيم داد. 
تا زمان مش��خص ش��دن تحقيقات و ش��رايط حادثه كشتي ساويز 
نمي توانيم هيچ واكنش��ي نش��ان دهيم.  وي ادامه داد: هيچ يك از 
كشور هاي حوزه خليج فارس را در حادثه كش��تي ساويز در درياي 

سرخ متهم نمي كنيم. 
سخنگوي ارشد نيرو هاي مسلح اظهار كرد: امريكا و رژيم صهيونيستي 
هم پيماناني در خليج فارس و در كل منطقه دارن��د كه در واقع با آنها 
همكاري مي كنند. بدون ش��ك اياالت متحده در تمام تالش ها براي 

تضعيف و آسيب رساندن به ايران سهيم است. 
 -----------------------------------------------------

سخنگوي كميسيون امنيت ملي: 

اجراي قانون مجلس در سايت هاي هسته اي
به خوبي پيش مي رود 

س�خنگوي كميس�يون امنيت ملي مجلس از حض�ور تعدادي از 
نماين�دگان پارلمان در چهار س�ايت هس�ته اي كش�ور خبر داد. 
ابوالفضل عمويي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از 
حضور ۱۲ نماينده مجلس در چهار سايت هسته اي اصفهان، نطنز، 
خنداب و فردو خب��ر داد و گفت: اين بازديد روزهاي چهارش��نبه و 
پنج شنبه هفته گذشته در راس��تاي نظارت ميداني مجلس شوراي 
اس��المي و روند اجراي قانون اق��دام راهبردي ب��راي لغو تحريم ها 
رخ داد كه عمده نمايندگان حاضر از كميس��يون هاي امنيت ملي 

و انرژي بودند. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي درباره بازديد نمايندگان از مجتمع 
شهيد احمدي روشن نطنز توضيح داد: بر مبناي ماده ۳ قانون اقدام 
راهبردي، اخيراً هزار سانتريفيوژ IR2m و همچنين يك زنجيره ۱۶۴ 
تايي از س��انتريفيوژهاي نسل ۶ در مهلت س��ه ماهه قانوني، در اين 
سايت نصب شده اس��ت.  عمويي تصريح كرد: كارشناسان پرتالش 
سازمان انرژي اتمي كش��ورمان در سايت نطنز، براي افزايش ذخاير 
اورانيوم غني ش��ده مورد نياز كش��ور، دو زنجيره از سانتريفيوژهاي 
IR4 را در توليد اورانيوم غني شده بهره برداري كرده اند.  وي درباره 
بازديد از سايت فردو گفت: روند توليد اورانيوم غني شده ۲۰درصد، 
 IR1 طبق ماده يك قانون در شش زنجيره سانتريفيوژهاي نسل اول
با دقت جريان دارد. نمايندگان از روند بهينه س��ازي رآكتور خنداب 
اراك بازديد داش��تند و تكميل بهينه س��ازي اين رآكتور خواس��ته 
نمايندگان پارلمان بر اساس ماده ۵ قانون اقدام راهبردي است كه با 

سرعت خوبي پيش مي رود. 

بي قراري در قرارگاه مرغ!  
روزنامه جهان صنعت نوشت: دولت تدبير و اميد 
در  واپس��ين ماه هاي حكمراني خ��ود، آخرين 
برگ هاي تدبير خود را نيز يكي پس از ديگري رو 
مي كند. عقال و بزرگان قرارگاه مرغ  تصميم گرفته اند بساط خرد كردن و 
بسته بندي مرغ را جمع  و تمام مرغ هاي كشور را به شكل درسته عرضه 
كنند. از لحظه اي  كه اين خبر منتشر شده، تمام مردم جهان به اين فكر 
مي كنند كه اين كار چه سودي مي تواند داشته باشد؟! آيا دليل گران شدن 
قيمت  مرغ، تكه تكه كردن مرغ ها بود؟ آيا كامل بودن مرغ ها و بسته بندي 
نشدن آنها تأثيري در كاهش تقاضا يا افزايش عرضه خواهد  داشت؟ با اين 
تصميم تا اين لحظه ۲۵ه��زار كارگر فعال در اين حوزه بيكار ش��ده  و به 
جمعيت ميليوني بيكاران كشور پيوسته اند. با اين  اوصاف مردم ايران دوباره 
بر سر يك دوراهي بزرگ قرار گرفته اند؛كاهش احتمالي قيمت تمام شده 

مرغ يا بيكار شدن ۲۵هزار  هم ميهن! 
-----------------------------------------------------

روحاني از يك سوراخ ۲ بار گزيده مي شود؟
روزنامه وطن امروز در يادداشتي درباره 
مذاك��رات برجامي نوش��ته اس��ت: در 
سياست بين الملل بسياري از كشورها در 
جهت گيري هاي سياست خارجي خود از »اصل سياست اعالمي و سياست 
اعمالي« پيروي مي كنند. اين اصل به آنها كمك مي كند ضمن بر هم زدن 
محاسبات دشمنان و رقبا، از تركش هاي اجراي سياست هاي غيرعادي در 
امان بمانند. حال به نظر مي رسد دولت روحاني براي فريب افكار عمومي 
داخل)!( در حال اجراي چنين روش��ي اس��ت؛ بدين نحو كه ه��ر روز بر 
سياست ها و رويكردهاي مجموعه نظام كه در داخل روي آن اجماع شده 
است، تأكيد مي كند اما در نهايت كار خود را كرده و كار را به روش هاي مورد 
عالقه خود اجرا مي كند! حس��ن روحاني طي هفته هاي گذشته مخالفان 
برجام را به سياسي كاري و بازي هاي انتخاباتي متهم كرد و مدعي توبه)!( 
امريكا شد اما عجله دولت وي براي ساخت و پاخت با طرف امريكايي مؤيد 
اين مسئله است كه دولتمردان بيش از همه به انتخابات رياست جمهوري 
۱۴۰۰ چشم دوخته و تالش مي كنند تا قبل از برگزاري انتخابات، به صورت 
فرمايشي و ظاهري هم كه شده برجام را زنده كنند تا بتوانند از قَِبل احياي 
برجام، برنامه انتخاباتي خود را پيش ببرند. اين همان طرحي است كه از آن 
به عنوان »بازگشت بد« به برجام ياد مي شود. مركز پژوهش هاي مجلس 
ضمن هشدار درباره تبعات سنگين چنين طرحي تأكيد كرده است رفع 
تحريم ها در قالب بيانيه سياسي و حتي تغييرات حقوقي در دستورالعمل هاي 
خزانه داري امريكا نه تنها منافع اقتصادي ايران را تضمين نخواهد كرد، بلكه 
ايران را در چرخه تكراري »محدودس��ازي برنامه هسته اي در ازاي تقريباً 
هيچ« گرفتار خواهد كرد.  دولت جو بايدن براي رفع تحريم هاي ايران موانع 
زيادي در مقابل خ��ود دارد و حتي اگر فرض بگيريم قص��د دارد به وعده 
انتخاباتي خود براي بازگشت به برجام عمل كند، در عمل نمي تواند كاري از 
پيش ببرد. اصلي ترين مانع در برابر واشنگتن، كنگره امريكاست. برخالف 
اين ادعا كه گفته مي شد تحريم ها به صورت كامل رفع خواهد شد اما رفع 

كامل تحريم ها نيازمند مصوبه خانه نمايندگان و سناي امريكاست. 
-----------------------------------------------------

خودتحقيري عليه سند همكاري ايران و چين
روزنامه اعتماد در يادداش��تي نوش��ته: حاال كه 
مذاكرات ايران با كميس��يون مشترك برجام در 
حال انجام شدن اس��ت، تحليلگر را براي تحليل 
روابط خارجي ايران مجال موسع تر است. در روزهاي اندكي كه از سال تازه 
گذرانده ايم، سياست خارجي داراي دو نقطه عطف مهم در كنار امور جاري 
و معمول خود بود: يكي امضاي سند جامع همكاري هاي ايران و چين كه 
داراي حاشيه هاي متنابهي در سطح افكار عمومي و فضاي مجازي شد و 
ديگري تحركات جدي در خصوص احياي برجام و تعامل سياسي ايران و 
امريكا؛ دو امري كه فعاًل از هيچ يك اطالعات آنچناني در دسترس نيست. 
متأس��فانه به واس��طه حافظه نصفه و نيمه تاريخي غيرنخبگاني و فضاي 
غبارآلود رسانه اي و سياسي در كشور سال هاست كه هر قرارداد رو به جلو با 
هر طرفي در جهان از س��وي عده و جرياني در داخل يا خارج كشور با نام 
»تركمنچاي« به ابتذال كشيده شده و موجبات رنجش و اضطراب افكار 
عمومي را پديد مي آورد: چه برنامه اقدامي مانند برجام باش��د كه بالذاته 
معطوف به موضوعي بسيار خاص و مشخص بود، چه سرمايه گذاري هاي 
حوزه نفت و گاز و خودروسازي با اروپايي ها، چه همكاري هاي راهبردي با 
روسيه و قرارداد كوچكي مانند صيد ماهي در سواحل جنوب كشور. حتي 
انگار تالشي برقرار است تا در مقابل افغانستان كه سدي بر آب هاي مرزي 
زده نيز نوعي خودتحقيري بر افكار عمومي آوار كنند تا هر چه مي شود فضاي 
آلوده تري ايجاد شده و نااهالني ماهي منافع خود را از اين گل آلودي بگيرند. 
در اين خصوص از همه مهم تر در سال هاي اخير يكي برجام بود كه از سوي 
محافظه كاران داخلي به استعماري بودن و وادادگي در مقابل غرب تعبير 
شد، ديگري مسئله تفاهم اوليه بر سر حاكميت درياي خزر و در نهايت سند 
جامع راهبردي اي��ران و چين كه اي��ن دو اخيراً از س��وي جريان مخالف 
حاكميت به »ايران فروشي« نامگذاري ش��ده و به اين واسطه احساسات 
جمعي جريحه دار و روحيه ملي تضعيف شدند. نكته جالب ماجرا اينجاست 
كه براي اهالي »منتقد« هر گونه تفاهم با كش��ورهاي ديگر هيچ تفاوتي 
نمي كند كه بسان دو مورد نخست - برجام و تفاهم اوليه با روسيه - تمام 
جزئيات اسناد منتشر شده باشد يا به سياق آنچه در موضوع چين انجام شده 
متن امضا شده در معرض افكار عمومي و تصويب مجلس قرار نگرفته باشد. 
-----------------------------------------------------

كوتاهي هاي دولت و سختي جبران
روزنامه رسالت در يادداشتي نوشته است: 
ايران در اوج قدرت قبل از اسالم و بعد از 
اسالم جنگي با چيني ها نداشته و تاريخ 
هم سراغ ندارد چيني ها هم با ايرانيان جنگيده باشند. جاده ابريشم نماد 
همكاري اين دو تمدن بزرگ در س��ال هاي دور است. چيني ها به انرژي 
ايران نياز دارند، ايران هم به سرمايه گذاري چيني ها نياز دارد. فقط سال 
گذش��ته ۹ميليارد دالر، ايراني ها به چين صادرات داشتند. چين يكي از 
مقاصد صادراتي كاالهاي ايران است. ايران با امضاي اين سند هوشمندانه 
با حفظ استقالل وارد اقتصاد جهاني مي شود. متأسفانه دولت كه پرچم 
تعامل س��ازنده با جهان را در دس��ت دارد طي هش��ت س��ال گذش��ته 
كوتاهي هايي دارد كه جبران آن سخت است. رئيس جمهور چين شش 
سال پيش به ايران آمد و پيشنهاد همكاري راهبردي را داشت، اما برجام و 
نگاه ديپلماسي خارجي كشور به غرب باعث شد دولت واقع بيني خود را در 
نگاه به منافع ملي در سياست خارجي از دست بدهد و شش سال با تأخير 
چنين تصميمي را بگيرد. در طول سال ها تحريم هاي فلج كننده غرب كه 
سعي مي كردند حتي يك بشكه نفت نفروشيم، چين خريدار نفت ايران 
بود. در طول س��ال هاي ش��رارت امريكا در اعمال تحريم ه��ا و مجازات 
طرف هاي معامله با ايران، چيني ها خريدار فوالد و محصوالت پتروشيمي 
ما بودند و در برابر تشر امريكا ايستادند و اعتنايي به تهديدهاي آنها نكردند. 
جايگاه چيني ه��ا در اقتصاد جهان به گونه اي اس��ت كه در بس��ياري از 
ش��ركت هاي چيني، امريكايي ها و اروپايي ها از سهامداران آن محسوب 
مي ش��وند. از ۱۰ بانك بزرگ جهان پنج بانك آن چيني است، اما دولت 
واقعيت هاي امروز اقتصاد جهان را نمي خواست ببيند و دل به ورق پاره 
برجام بست كه فقط بايد امتياز مي داديم و امتيازي نمي گرفتيم! متأسفانه 
هنوز هم اميد دارند امريكا و سه كشور ش��رور اروپا دلشان به رحم بيايد 
حداقل يكي، دو تعهد از ۲۷ تعهدي كه دادن��د را انجام دهند. دولت اگر 
هوشمندي ديپلماتيك داشت همان سال ۹۴ كه رئيس جمهور چين به 
ايران سفر كرد و اين پيشنهاد را مطرح نمود، مي توانست آن را در مدت 

كوتاهي به سرانجام برساند و در تعامالت خارجي خرجش  كند. 

88498443سرويس  سياسي

پروژه هاي ناتمام دولت در ماه هاي پيش رو 
 نگاهي به تحوالت پيش رو و تأثير آن بر آينده كشور

 در ماه ه�اي پايان�ي دول�ت دوازده�م تمام 
نگاه ها به س�مت انتخابات دوخته ش�ده، اما 
واقعيت اين اس�ت كه عملك�رد دولت فعلي 
در چند م�اه پي�ش رو نيز مي توان�د تأثيرات 
جدي ب�ر انتخاب�ات و دول�ت آينده داش�ته 
باشد. پرونده هايي چون بحث معيشت، ورود 
دوباره امريكا به برج�ام و تصميم گيري هاي 
دقيقه نودي از جمله مواردي اس�ت كه دولت 
فعلي با آن درگير است و تصميمات آن تأثير 
حياتي بر سرنوش�ت كش�ور خواهد داشت. 

در ماه هاي پاياني دولت دوازدهم تمام نگاه ها به 
انتخابات  رياس��ت جمهوري دوخته شده است. 
اگرچه هنوز روشن نيست چه كانديداهايي وارد 
عرصه خواهند ش��د و موضع گيري آنها در قبال 
مسائل كالن كشور چه خواهد بود، اما از عملكرد 
دولت و نقش آن در اين فرايند انتخاباتي نمي توان 

چشم پوشي كرد. 
عملكرد دولت در چند ماه پاياني پيش رو مي تواند 
تأثير مس��تقيمي بر سرنوشت  انتخابات يا حتي 

برخي از مهم ترين پرونده هاي كشور بگذارد. 
همانگون��ه ك��ه در دوره هاي قبل ني��ز برخي از 
مهم ترين اتفاقات كش��ور چه در حوزه سياست 
داخلي و چه در حوزه سياست خارجي در ماه هاي 

پاياني دولت ها روي داد. 
در پايان دولت روحاني نيز رويدادهاي مهمي در 
حال رخ دادن اس��ت كه مي تواند آينده كشور را 

حتي در دولت آينده تحت تأثير قرار دهد. 
 صف مرغ و روغن

حفظ شرايط كشور در حالت عادي به خصوص 
با وجود بحران هايي چون كرونا شايد در شرايط 
فعلي مهم تري��ن وظيفه دولت باش��د. وضعيت 
اقتصادي كشور به خصوص بحث معيشت مردم 
در ماه هاي پاياني به شدت به دليل افزايش قيمت 

كاالهاي اساسي تحت فشار قرار گرفته است. 
اين روند آنچنان بوده است كه مقام معظم رهبري 
در سخنان خود به مناسبت روز درختكاري به اين 
نكته اشاره كردند و خواستار توجه بيشتر دولت 

به آن شدند. 
بحث هاي��ي همچون صف طويل ف��روش مرغ و 
كمبود روغن نه تنها موجب بحران هاي جدي در 

كشور شده، بلكه عماًل نارضايتي مردم از دولت 
و حاكميت را به شدت افزايش داده است. چنين 
نارضايتي مي توان��د در بحث حض��ور مردم در 

انتخابات  تأثير منفي داشته باشد. 
اين تأثير منفي دقيقاً همان نكته اي است كه رهبر 

معظم انقالب اسالمي نيز به آن اشاره كردند. 
ايشان در سخنراني نوروزي خود با اشاره به اين 
مسئله تصريح كردند: من اين را هم عرض بكنم 
- اينها ديگر اطالعات ما اس��ت- ملت عزيز هم 
بدانند كه دستگاه هاي جاسوسي و سرويس هاي 
اطالعاتي كشورهايي و از همه بدتر كشور امريكا 
و همچنين رژيم صهيونيستي از چندي پيش و 
نه امروز دارند تالش مي كنند كه انتخابات آخر 
خرداد را بي رون��ق كنند ي��ا برگزاركنندگان را 
متهم مي كنند و مي گويند »انتخابات مهندسي 
ش��ده« - در واقع برگزاركنن��دگان انتخابات را 
دارند متهم مي كنند يا ش��وراي محترم نگهبان 
را متهم مي كنند- يا مردم را دلس��رد مي كنند 
]و مي گويند[ »رأي ش��ما اثري ندارد، در بهبود 
اوضاع تأثيري نمي گذارد؛ چرا بيخودي خودتان 
را خسته مي كنيد!«. با ش��دت تمام از اين كارها 

دارند مي كنند. 
اين هشدار مهم بايد براي دولت نيز يك تابلوي 
بس��يار مهم باش��د، چراكه كاهش مشاركت در 
انتخاب��ات مي تواند صدمات فراوان��ي را متوجه 
امنيت ملي كشور كند. از اين رو بايد دولت اين 
نكته مه��م را در نظر بگي��رد و در كنترل تورم و 
تأثيرات منفي در اقتصاد كش��ور كوشا باشد به 
خصوص اينكه در شرايط فعلي كرونا نيز تبديل 

به يك مشكل جدي در كشور شده است. 
البته اين در شرايطي است كه برخي تحليل هاي 
بدبينانه را در خصوص استفاده انتخاباتي از اين 
ترفند ب��راي تأثيرگ��ذاري بر انتخاب��ات را كنار 
بگذاريم.  چنين تحليلي از واقعيت به دور است، 
چراكه عماًل حتي در صورت استفاده از اين ترفند 
اولين ضربه را دولت متحمل مي ش��ود چون در 
رويدادهاي تلخ گذش��ته همچون آبان سال ۹8 
دولت اولين نهادي بود كه از اين رويداد متحمل 

آسيب شد. 
خوش��بختانه دولت نيز گام هايي ب��راي بهبود 
اوضاع برداشته است اما همچنان از نقطه مطلوب 

فاصله فراواني دارد و هنوز مردم در فشار سخت 
معيشتي قرار دارند. 

 تصميم گيري برجامي دقيقه نودي
در س��ال 8۴ زماني ك��ه اصالح��ات در آخرين 
ماه هاي پاياني خود قرار داش��ت، اي��ران با فك 
پلمب تأسيسات هسته اي اصفهان عمالً به تعليق 
چند ماهه كل چرخه غني سازي ايران پايان داد. 
اين اتفاق با تأكيد مقام معظم رهبري روي داده 
كه بر برداش��تن اين تعليق در همان دولتي كه 
آن را ايج��اد كرده تأكيد كردن��د. هم اكنون نيز 
دولت درگير يك مسئله مهم در حوزه سياست 
خارجي است كه همان بازگشت دوباره امريكا به 

برجام است. 
بازگش��ت امريكا به برج��ام در ش��رايط كنوني 
مي تواند امتياز بزرگي براي كشور محسوب شود، 
چراكه نشان مي دهد بحث فش��ار حداكثري به 
ايران شكست خورده است اما آنچه منافع ايران را 
در اين موضع تضمين خواهد كرد نحوه بازگشت 

امريكا به برجام است. 
بر اساس سياست قطعي نظام جمهوري اسالمي 
ايران بحث اصلي در خصوص تحريم ها برداشته 
ش��دن تمام تحريم ها و در عين حال بازگش��ت 
تعهدات اي��ران پ��س از راس��تي آزمايي طرف 
امريكايي است. خوشبختانه پس از تصويب طرح 
راهبردي مقابله با تحريم ها در مجلس ش��وراي 
اس��المي گام هاي مهمي براي افزايش ظرفيت 

هسته اي كشور برداشته شده است. 

به گونه اي كه هم اكنون نزديك به هزار ماشين 
غني سازي پيش��رفته در تأسيس��ات هسته اي 
ايران مشغول كار است و توان غني سازي ايران به 

۱۵هزار سو رسيده است. 
دولت در خصوص برجام دو امكان واقعي و جدي 
پيش رو دارد. اولين امكان بازگش��ت به برجام بر 
اساس تدابير نظام جمهوري اسالمي و برداشته 
شدن تمام تحريم هاس��ت. اين اتفاق در صورت 
وقوع مي توان��د كمك مؤثري ب��ه دولت فعلي و 
دولت آينده در بحث اقتص��ادي كند و موجبات 
تخفيف برخ��ي بحران هاي اقتصادي كش��ور را 

فراهم كند. 
از سوي ديگر مسير بعدي حفظ روند فوق درباره 
افزايش ظرفيت هاي هسته اي كشور در صورت 
عدم قبول شرايط ايران از طرف امريكايي است. 
طبيعي اس��ت كه اين اتفاق سبب خواهد شد تا 
اهرم هاي مناسبي در دس��تان دولت آينده قرار 
گيرد كما اينكه برداشته شدن پلمب تأسيسات 
غني س��ازي در ماه هاي پاياني دولت اصالحات 

بهترين اقدام بود. 
در صورتي كه دولت صرفاً ب��راي بهره برداري 
انتخاباتي به برداشته شدن صوري تحريم هاي 
ايران ت��ن در دهد مي توان انتظار داش��ت كه 
دولت بعدي تنها چند ماه بعد از پايان انتخابات 
با بحران جديدي روبه رو مي ش��ود كه ناشي از 
عدم پايبن��دي طرف مقابل ب��ه تعهدات خود 

خواهد بود. 
۴۵روز آينده پاس��خ مناس��بي به اين پرس��ش 
خواهد داد ك��ه دولت در اين ب��اره چگونه رفتار 

خواهد كرد؟ 
 حل و فصل پرونده ها در دقيقه نود

نكته بعدي درخصوص عملكرد دولت حل و فصل 
برخي پرونده ها در فرصت باقيمانده براي تحويل 
كار به دولت آينده اس��ت. طبيعي است از زمان 
برگزاري انتخابات تا زمان تحليف و رأي به وزرا 
نزديك به پنج،شش ماه به طول خواهد انجاميد. 
اين فرصت مي تواند زمينه ساز اين مسئله باشد 
كه برخي مس��ائل اجرايي كش��ور با نوعي ركود 

همراه شود. 
دولت مس��تقر فعلي مي تواند در همين فرصت 
باقيمانده ضمن جلوگيري از اين مس��ئله زمينه 
را براي ورود دولت بعد به عرصه اجرايي كش��ور 
فراهم كند. كما اينكه در دولت هاي گذشته نيز در 
ماه هاي پاياني برخي  پرونده هاي مهم با همكاري 
دستگاه ها حل و فصل مي ش��د و بار آن بر دولت 

بعدي نمي افتاد. 
از س��وي ديگر اين مس��ئله قابل طرح است كه 
برخي  تصميم��ات و اتفاقات حس��اس كه بايد 
در دولت آين��ده پيگيري ش��ود در دولت آينده 
اتفاقي براي آن روي ندهد. نكته جالب اينجاست 
كه در دولت يازده��م يك تا دو م��اه اول، وقت 
رئيس جمهور و وزرا به لغو برخي مصوبات دولت 

قبلي اختصاص يافت. 
مس��ئله اي كه موجب اعتراض برخ��ي مقامات 
دولت دهم را نيز فراهم آورد ام��ا در هر صورت 
دولت يازدهم ادامه آن را به صالح كشور نديد. به 
طور حتم دولت دوازدهم هم نمي خواهد شرايط 
مش��ابهي براي دولت بعدي فراهم كند تا بحث 

تغييرات و لغو فله اي تكرار شود. 
اين طيف از تصميم گيري ها مي تواند حوزه هاي 
گوناگوني از جمله حوزه واگذاري ها، تصميمات 
درباره خصوصي سازي و مسائل ديگر را در برگيرد 
كه در برخي از آنها رانت ه��اي كالني نيز نهفته 

است. 
ش��ايد در اين باره عالوه بر بح��ث دولت نظارت 
نهادها و دس��تگاه هاي ديگر نيز ضروري و الزم 

باشد تا از اتفاقات تلخ قبلي جلوگيري كند. 

مهدي پورصفا
   گزارش

دس�تيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل ب�ا بيان اينكه 
بي ترديد اوباما در زمان خ�ود نقض برجام را كلي�د زد، تأكيد 
ك�رد ترام�پ نامتعادل ك�ه محص�ول ليب�رال دموكراس�ي 
شكس�ت خورده امريكا بود نيز چهره واقعي آنها را نشان داد. 

بنا بر اعالم خانه ملت، حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رئيس 
مجلس در امور بين الملل با شفيق ديوب س��فير جمهوري عربي 

سوريه در تهران ديدار و گفت وگو كرد. 
اميرعبداللهي��ان در ابت��داي اين ديدار گف��ت: امريكا ب��ا اعمال 
تحريم هاي اقتصادي، تحت عنوان قيصر، جنگ تروريس��تي عليه 
سوريه را اكنون با ابزار تروريسم اقتصادي اعمال مي كند. سوريه در 
خط مقدم جبهه مقاومت است و جمهوري اسالمي ايران با قدرت 

در كنار سوريه خواهد ماند. 
اميرعبداللهيان با اشاره به سياست غيرس��ازنده و مداخله جويانه 
امري��كا در منطقه و جه��ان افزود: اص��رار امريكا ب��راي مذاكره با 
جمهوري اسالمي ايران پديده جديدي نيست. ما هم با دموكرات ها 

و هم با جمهوريخواهان امريكا مذاكره كرديم. 
وي يادآور ش��د: حاكمان كاخ س��فيد فقط ماس��ك خود را تغيير 
مي دهند، ولي آشكارا پيمان شكني و خيانت مي كنند. اوباما در دوره 
خود نشان داد كه به رغم استفاده از دستكش مخملي، دندان هاي 
خون آش��امي عليه ملت ايران دارد و صرفاً دنبال سياست مذاكره 
براي مذاكره بود. بي ترديد اوباما در زمان خود نقض برجام را كليد 
زد. ترامپ نامتعادل كه محصول ليبرال دموكراسي شكست خورده 

امريكا بود نيز چهره واقعي امريكا را نشان داد. 
اميرعبداللهيان در ادامه با بيان اينكه امروز امريكاي بايدن بار ديگر 
از مذاكره مستقيم با ايران سخن مي گويد، عنوان كرد: امريكا فقط 
يك راه دارد و آن اقدام عملي در لغو كامل تحريم هاس��ت. بايدن 
همچنين بايد نس��بت خود را در اقدام كاخ س��فيد و ترور س��ردار 
سليماني قهرمان بين المللي مبارزه با تروريسم روشن سازد. ملت 

ايران هرگز اين جنايت را فراموش نخواهد كرد و مسئوليت حقوقي 
دولت امريكا به عنوان آمر و عامالن ترور فرودگاه بين المللي بغداد 

متوجه حكومت بايدن نيز است. 
مديركل امور بين الملل مجلس شوراي اس��المي، سفر گروه هاي 
دوس��تي پارلماني و كميس��يون هاي تخصصي دو كشور را عامل 
مهمي براي افزايش و تقويت تعامالت فيمابين دانس��ت و از سفر 
گروه دوستي پارلماني ايران و س��وريه به دمشق در آينده نزديك 
خبر داد.  شفيق ديوب سفير جمهوري عربي سوريه در تهران نيز 
در اين ديدار، با اشاره به امضاي سند چشم انداز جمهوري اسالمي 
ايران و چين گفت: توافق ايران و چين دس��تاورد بزرگي است كه 

موازنه قوا را تغيير داد. 
سفير س��وريه موضع بجا و مؤثر جمهوري اس��المي ايران در روند 
مذاكرات هسته اي را مهم برش��مرد و اظهار داشت: رفتار امريكا با 
ايران در مذاكرات هسته اي نه تنها براي كشور هاي ۱+۴ بلكه براي 
همه كشور هاي منطقه و جهان بااهميت و عبرت انگيز است. اتخاذ 
موضع ايران در لغو كامل تحريم ها و گرفتار مذاكرات طوالني و بي اثر 

نشدن، منطقي و  عزتمندانه است. 
ش��فيق ديوب از حمايت همه جانبه جمهوري اس��المي ايران از 
رهبري، مردم و دولت سوريه تشكر و تأكيد كرد: درك عميق مردم 
سوريه از حمايت و پشتيباني جمهوري اسالمي ايران قابل اغماض 
نيست و مساعدت دولت، مردم و رهبري جمهوري اسالمي ايران 
در حافظه تاريخي مردم سوريه براي هميشه باقي خواهد ماند و به 

آن افتخار مي كنيم. 

دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل: 

ايران به حمايت قاطع خود از سوريه ادامه مي دهد 

   ديپلماسي

امير صادقيان | تسنيم

بازگش�ت امريكا به برجام 
در شرايط كنوني مي تواند 
امتياز بزرگي براي كش�ور 
محس�وب ش�ود، چراك�ه 
بح�ث  مي ده�د  نش�ان 
فش�ار حداكثري به ايران 
شكس�ت خ�ورده اس�ت 
اما آنچ�ه منافع اي�ران را 
در اي�ن موض�ع تضمي�ن 
خواهد كرد نحوه بازگشت 
امري�كا ب�ه برجام اس�ت


