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سعيد همتي
   گزارش یک

خنده  آمد خلق را از اين قياس!
عبدالحسين خسروپناه در روزنامه وطن 
امروز نوش��ت: من در رس��انه ها ديدم 
جناب آقاي روحاني در سخناني اظهار 
داشته امريكا براي توبه آمده و »هل لي من توبه« گفته است، بعد هم تأكيد 
كرده كه اگر امريكا توبه كند ما مي پذيريم. حقيقتاً از صحبت هاي ايشان 
متعجب شدم. به چه استدالل و برهاني با به كار بردن عبارت حضرت حر، 
به صورت غيرمس��تقيم بين امريكا و جناب حر قي��اس كرده اند؟ آقاي 
روحان��ي! براي توجيه نگاه اش��تباه تان ب��ه امريكا، از حض��رت حر مايه 
مي گذاريد؟ اگر در برزخ و قيامت جناب حر جلوي شما را گرفت و از اينكه 
جمله ايشان را در وصف امريكا به كار برده ايد، آن هم يك وصف اشتباه، از 

شما بازخواست كرد چه جوابي مي دهيد؟ شرمنده نمي شويد؟!
ابوحنيفه به عنوان مؤسس اصل قياس در استنباط حكم شرعي هم اگر 
اين قياس نارواي شما را مي شنيد خنده اش مي گرفت. من واقعاً از اين 
جمالت جناب روحاني شگفت زده شدم. ايشان بعد از اين قياس گفته 
است كه اگر امريكا توبه كند ما قبول مي كنيم، اين جمله در ظاهر جمله 
درستي است ولي سؤال اينجاست: واقعاً شما فكر مي كنيد امريكا توبه 
مي كند؟! ساده انديشي تا كجا؟ امريكا در تاريخ ۵۰۰ ساله اش نسبت به 
رفتار نژادپرستانه اش با سرخپوست ها و سياه پوست ها و كشتار مردم 
ژاپن در جن��گ دوم جهاني و قتل عام مردم ويتن��ام و به خاك و خون 
كشيدن افغانستان و عراق توبه كرده است كه از رفتارش نسبت به برجام 
بي فرجام شما توبه كند؟ شما واقعاً فكر مي كنيد امريكا توبه مي كند كه 
وعده داده ايد آن را خواهيد پذيرفت؟ اينكه نهايت ساده انديشي است. 
جناب آقاي روحاني! به ش��ما توصيه مي كنم كمي ه��م تاريخ و قرآن 
بخوانيد. بخوانيد تا متوجه شويد با عبارت حضرت حر، چه كسي را با 
چه ناكسي مقايسه مي كنيد. مقايسه كنيد تا وعده هاي قرآني را درباره 
پذيرش واليت ش��يطان ببينيد و بفهميد كه از پذيرفتن سلطه بيگانه 

چيزي عايد شما و عايد مردم نمي شود. 
جناب آقاي روحاني! اگر اين همه وقت و ان��رژي اي كه صرف مذاكره با 
1+۵ و رفع تحريم ها كرديد، صرف افزايش توان توليد داخلي كرده بوديد، 
اكنون با اين حجم از مشكالت مواجه نبوديم و اتفاقاً در مذاكرات هم با 
دست پرتري وارد مي شديد. آقاي رئيس جمهور كه قابل نمي داند از اتاقش 
بيرون بيايد و حرف دل مردم كوچه و بازار را بشنود، آن زمان هم كه كرونا 
نبود از پشت شيشه ماشين مردم را تماشا مي كردند من به عنوان طلبه اي 
كه مدام با مردم در ارتباط هستم، از ديدن حجم درد و رنج مردم به ستوه 
آمده ام. همه مردم گرفتار شده اند، طلبه ها كارگري مي كنند تا بتوانند 
خرج زندگي خود را بدهند، همه اقش��ار جامعه از شدت فشار اقتصادي 
دچار مشكالت عديده ش��ده اند، آن وقت هنوز هم كه هنوز است دست 

روي دست گذاشته اند تا امريكا كاري كند و تحريمي را بردارد. 
........................................................................................................................

تردستي يا تشريح انتخاب با شماست
محمد صرفي در بخشي از يادداشت روزنامه 
كيهان نوشت: تجربه نش��ان  داده، متأسفانه 
آنچه بيش از هم��ه در رقابت هاي انتخاباتي 
مورد توجه قرار مي گيرد شعار هاي انتخاباتي است. البته شعار انتخاباتي 
 في نفسه چيز بدي نيست، اما مشكل آنجاست كه اگر نگوييم همه، اغلب 
اين شعار ها نسبتي با طرح و برنامه عملياتي مدون و قابل  اجرا نداشته و 
صرفاً براي جذب و حتي فريب افكار عمومي مطرح مي ش��وند. ش��عار 
مشهور  »هم چرخ س��انتريفيوژ بچرخد هم چرخ اقتصاد« يكي از اين 
شعارهاست كه پس از گذشت هشت سال نتايج آن را مي توان هم  در 
زمينه اقتصاد و معيش��ت مردم و هم فعاليت هاي هسته اي به راحتي 
لمس كرد و ديد.   با وجود چنين تجربي��ات و هزينه هاي گزافي كه از 
سوي شعار هاي فريبنده و توخالي بر كشور و ملت تحميل شده، چاره 
 چيست؟ آيا قرار است بار ديگر افرادي با خيمه شب بازي و نمايش هاي 
غيرواقع��ي حداق��ل چهار س��ال ديگر از عمر كش��ور و م��ردم را  پاي 

قدرت طلبي خود حرام كنند؟ 
اغلب كارشناسان و فعاالن سياسي كش��ور معتقدند قوانين مربوط به 
انتخابات رياست جمهوري اشكاالت و نقايص قابل  توجهي دارد كه در 
تحميل هزينه هاي مورد اشاره بي تأثير نيست. همين ديدگاه باعث شد 
تا طرح اصالح قانون انتخابات رياست  جمهوري ارائه شود و در دستور 
كار مجلس قرار گيرد. اگر چه اين طرح نيز جامع و مانع نيست، اما حتي 
اگر چنين نيز باش��د، نمي توان  و نبايد انتظار داش��ت كه براساس آن، 
انتخاباتي ايده آل برگزار شود. همانقدر كه قوانين در اين زمينه مهم و 
اثرگذار هستند،  نگرش هاي اجتماعي و كنش هاي سياسي نيز اهميت 

داشته و در اين ميدان نقش آفريني مي كنند.  
پيش از س��نجش و بررس��ي برنامه هاي انتخاباتي نامزد هاي رياست 
جمهوري، اقداماتي مقدماتي ضروري به نظر مي رسد.  يكي از اصلي ترين 
اين اقدامات، روشن ش��دن منابع مالي نامزدهاس��ت. ورود به صحنه 
انتخابات رياس��ت جمهوري و تبليغات و  رقابت هاي گسترده و فراگير 
آن در سطح كشوري با بيش از ۸۰ ميليون جمعيت و مساحتي چنين 
بزرگ، نيازمند منابع مالي  گس��ترده اي است. حتي در صورت فعاليت 
س��الم و قانوني هم نامزدي براي انتخابات رياس��ت جمهوري منابعي 
مي طلبد كه مي توان گفت  تقريباً هيچكدام از چهره هاي سياسي قادر به 
تأمين شخصي آن نيستند و در اين زمينه بايد روي پشتيباني و همراهي 
ديگران حساب  كنند. در يك فضاي عقالني و منطقي انتخاباتي، يكي از 
مهم ترين مطالبات افكار عمومي و نمايندگان آنها )رسانه ها و  چهره هاي 
داراي تريبون( بايد پرسش از ميزان و چگونگي تأمين و هزينه اين منابع 

مالي باشد. 
........................................................................................................................

آبنبات چوبي براي ايران
حسن السجردي در روزنامه قدس با اشاره به آزادي 
كشتي كره اي نوشت: در تحليل پرسش مطرح شده 
هرچند در ظاه��ر نمي توان بي��ن آزادي نفتكش 
توقيفي و گفت وگوهاي برجامي در وين ارتباطي 
يافت ولي در باطن، اين موضوعات بي ربط به هم نيز نيست، چراكه هر 
پالس مثبت از مذاكرات 1+4 مي تواند بر گشايش در اين زمينه اثرگذار 
باش��د. توقيف نفتكش كره اي در آب هاي ايران همان گونه كه از سوي 
مسئوالن كشورمان عنوان شده است به دليل نقض دستورالعمل ها بود 
و موضوعي حقوقي اس��ت. پيرو همين مس��ئله، بحث ه��اي حقوقي 
گس��ترده اي نيز بين دو طرف در چند ماه گذشته جريان داشته است. 
حتي در اين باره هيئتي از سوي كره جنوبي به تهران اعزام شد و سفر 
دوباره نخست وزير اين كشور به تهران با هدف بررسي اين مسئله مد نظر 
قرار گرفته اس��ت. س��ئول جزو نخس��تين طرف هايي بود كه پس از 
تحريم هاي ترام��پ خريد نفت از جمهوري اس��المي را متوقف كرد و 
مناسبات تجاري خود با كش��ورمان را پايان داد. بر اين اساس، ارتباط 
ميان پالس هاي ارسال شده از وين در مناسبات ميان تهران و سئول را 
نمي توان ناديده گرفت. اما در حالي كه مذاكرات برجامي جريان دارد 
به نظر مي رسد كاخ سفيد هم بدش نمي آيد آزادي اندكي از پول هاي 
هنگفت بلوكه شده ايران در كره را نوعي امتيازدهي جا بزند. واشنگتن 
در ماه هاي گذشته تالش كرد توقيف كشتي كره اي از سوي جمهوري 
اسالمي را گروگان گيري جا بزند ولي حقيقت آن است عدم پرداخت 
پول ايران، گروگان گيري آن هم در روز روشن است. پس هرچند اقدام 
ايران در آزادسازي اين نفتكش را نمي توان بي ارتباط با مناسبات جهاني 
دانست اما بايد حواس تصميم سازان ما به اين شوي مضحك امريكايي 
باش��د، يك ميليارد از حدود ۹ميليارد طلب ايران آن هم فقط از يك 
كشور و آن هم مربوط به فروش نفت و آن هم مربوط به دو سال پيش، 
بيشتر به يك آبنبات چوبي بچه گول زن شباهت دارد تا يك پالس واقعي 

و قابل اعتنا در روابط دو كشور!
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88498443سرويس  سياسي

دیپلماسی

 KHAMENEI. IR پايگاه اطالع رساني
در گفت وگو با كاظم غريب آبادي، س�فير و 
نماينده  جمهوري اسالمي ايران در آژانس 
بين المللي انرژي اتم�ي و از اعضاي هيئت 
مذاكره كنن�ده جمه�وري اس�المي - كه 
در مذاك�رات وي�ن حض�ور دارد- آخرين 
مواضع و مذاكرات جمهوري اسالمي ايران 

را بررسي مي كند. 
 خالصه  ح�رف و موض�ع جمهوري 
اسالمي در قبال بازگشت امريكا به 

برجام چيست؟
 خالصه  ح��رف و موضع جمهوري اس��المي 
ايران در قبال بازگش��ت امريكا به برجام اين 
اس��ت كه اين جمهوري اس��المي ايران نبود 
كه تعهدات��ش تحت برج��ام را نق��ض  كرده 
باشد؛ ايران نه تنها به تمامي تعهداتش تحت 
برجام پايبند ب��ود، بلكه اين امري��كا بود كه 
تعهداتش را نقض  كرد و سياست خصمانه اي 
را عليه ملت ايران در پي��ش گرفت؛ چنانچه 
امريكايي ها قصد بازگش��ت به برجام را دارند، 
بايد تمامي تحريم ها را به ص��ورت عملي لغو 
كنند به گونه اي كه جمهوري اس��المي ايران 
بتواند آنها را راس��تي آزمايي كند. درواقع رفع 
تحريم روي كاغذ آن هم به صورت صوري براي 
ما مطرح نيست، بلكه مشاهده  اثرات عملي رفع 
تحريم ها، بسيار اساسي و كليدي است. تنها 
در اين صورت اس��ت كه جمهوري اس��المي 
ايران آمادگ��ي دارد به تعه��دات خود تحت 
برجام بازگردد. اوالً؛ امريكا تمامي تحريم ها را 

به صورت عملي، نه از روي كاغذ بردارد، ثانياً؛ 
جمهوري اسالمي ايران لغو تحريم ها و آثار لغو 

تحريم ها را راستي آزمايي كند. 
 منظورت�ان از رف�ع تحري�م، كدام 

تحريم هاست؟ 
تحريم هايي كه بايد برداش��ته ش��ود، كاماًل 
مشخص اس��ت. اوالً؛ تمامي تحريم هايي كه 
برابر برجام لغو شد، ولي دولت امريكا مجدداً 
آنها را اعمال كرد بايد لغو ش��ود. ثانياً؛ دولت 
ترام��پ برخي تحريم هاي جدي��دي را عالوه 
بر تحريم هايي كه تحت برجام لغو ش��ده بود، 
وضع كرد. اي��ن تحريم ها هم بايد لغو ش��ود. 
ثالث��اً؛ تحريم هايي هس��ت كه ب��ه بهانه هاي 
غيرهسته اي وضع شد. اين تحريم ها هم بايد 
به صورت كامل رفع شود. اين موضوع به صورت 
ش��فاف در گفت وگوها از جمله در كميسيون 
مش��ترك برجام از س��وي جمهوري اسالمي 
ايران اعالم شده كه بايد تمامي اين تحريم ها 

لغو شود. 
 اگر رئيس جمه�ور امريكا فرمان لغو 
تحريم ها را امضا كند، آيا ممكن است 
در عمل هم لغو شود؟ در چه صورتي 
مي توان از لغوشدن تحريم هاي نفتي 

و بانكي مطمئن شد؟
ب��راي م��ا ه��م اينگون��ه نيس��ت ك��ه مثاًل 
رئيس جمه��ور امري��كا برخ��ي فرمان ه��اي 
اجرايي را براي لغ��و تحريم ها امضا كند تا اين 
اطمينان ب��راي ما حاصل ش��ود كه تحريم ها 
واقعاً رفع شده اند. تحريم ها نه روي كاغذ، بلكه 

بايد به صورت عملي لغو شود. به همين دليل 
است كه رهبر انقالب نيز بحث راستي آزمايي 
لغ��و تحريم ها را مط��رح كردن��د و تبديل به 
سياس��ت جمهوري اس��المي ايران شد و در 
گفت وگوهاي مختلف هم منعكس شده و مورد 

تأكيد قرارگرفته است و پيگيري مي شود. 
اما مفهوم راس��تي آزمايي اين اس��ت كه مثاًل 
جمهوري اس��المي بايد در حوزه  فروش نفت 
بتواند قراردادهاي نفتي اش را منعقد و نفتش 
را صادر كند و منابع مالي درآمدش را از طريق 
كانال هاي بانك��ي به داخل منتق��ل نمايد يا 
مصارف ديگري را براي آن در نظر بگيرد. يا در 
حوزه  بانكي بتواند تراكنش هاي مالي اش را از 
كانال هاي مالي مختل��ف انجام بدهد. تنها در 
اين صورت است كه مي توان اطمينان حاصل 

كرد لغو تحريم ها داراي اثرات عملي است. 
با توجه به اينكه رفع عملي تحريم ها 
زمانب�ر خواهد بود، ولي بازگش�ت 
به تعهدات برجام�ي در كوتاه مدت 
اتفاق مي افتد. پس، همزماني اقدام 
ايران و امريكا به معني پيشدستي 
ماس�ت، ولي ممكن اس�ت امريكا 
دوباره خلف وع�ده كند. با توجه به 
اين مسئله بايد چه تدبيري در نظر 
گرفت كه اجازه  خلف وعده  دوباره 

به امريكا ندهيم؟
در مورد اتخاذ برخي تدابي��ر براي جلوگيري 
از احتم��ال خلف وعده  امريكا ه��م همانگونه 
كه سياست جمهوري اس��المي ايران است، 

اوالً، بايد امريكا تمامي تحريم ها را لغو كند و 
بعد از راستي آزمايي، جمهوري اسالمي ايران 
به تعهدات برجامي خودش بازخواهد گشت. 
ثانياً، اگر امريكا بخواهد مدتي بعد از بازگشت 
به برج��ام خلف وعده اي هم داش��ته باش��د، 
اين موضوعي اس��ت ك��ه االن در گفت وگوها 
طرح شده و در حال بررسي است كه بايد چه 
اقداماتي در حوزه  تعهدات فني ايران  و چگونه 
اين تعهدات انجام شود كه اگر احتماالً يكي از 
طرف ها خلف وعده اي داشت يا متعاقباً و بعداً 
به تعهداتش عمل نكرد، اينگونه نباشد كه فقط 
جمهوري اس��المي ايران از قبل به تعهداتش 
عمل كرده باشد. اين موضوعي است كه كاماًل 
تحت بررس��ي هاي فني اس��ت و گزينه هاي 

مختلفي هم مطرح  شده است. 
 عده اي موض�وع اق�دام گام به گام 
را مطرح كرده اند. آي�ا در مورد اين 

راه حل هم بحثي شده است؟
موضوع گام به گام به هيچ وجه در گفت وگوها 
و مذاكرات مدنظر نيس��ت و مطرح هم نشده 
است. آنچه از س��وي جمهوري اسالمي ايران 
براي دس��توركار گفت وگوها مطرح شده و از 
سوي كميس��يون مش��ترك برجام در حال 
پيگيري اس��ت، بازگش��ت تمام��ي طرف ها 
همچنين امري��كا به صورت كام��ل و مؤثر به 
تعهدات برجامي خودشان است؛يعني همان 
هدف نهايي كه در توافق هس��ته اي درج شده 
مدنظر است، نه اينكه اقدامات گام به گام مورد 

بحث، بررسي و تفاهم قرار گيرد.

مرور شروط ايران در گفت وگو با عضو هيئت  مذاكره كننده در وين

تنهاگزينهرويميزايرانلغوعمليهمهتحريمهاست

دو ماه مانده به روز برگزاري انتخابات رياست 
جمهوري در ايران، دولت بايدن و اروپايي ها 
به صرافت افتاده اند تا توافقنامه هس�ته اي 
خود با ايران را كه در سال 2015 منعقد شده 
بود احيا كنند تا بتوانند تأثير مستقيمي روي 
نتايج صندوق آراي انتخاب�ات بگذارند. بعد 
از آنكه اياالت متحده امريكا در زمان دولت 
دونالد ترامپ يكجانبه از برجام خارج ش�د 
بس�ياري از تحليلگ�ران امريكايي، تخطئه 
برجام توسط دولت امريكا را تضعيف جريان 
خوش بين به غ�رب در داخل اي�ران عنوان 
كردند و احياي آن را يك ضرورت اساس�ي 
براي آينده روابط ميان دو كش�ور دانستند. 
برخ�ي سياس�تمداران متص�ل ب�ه ي�ك 
جريان خاص در داخل كش�ور ني�ز خروج از 
برج�ام را به معن�اي پايان يافت�ن قدرت در 
دس�ت جريان متبوع خود تفس�ير كردند. 
بر اس��اس اينگونه ديدگاه ها، كنار رفتن ترامپ 
از قدرت و احياي برج��ام يك اولويت تمام عيار 
به شمار رفت و از همان روزهاي نخستي كه جو 
بايدن روي كار آمد البي هاي محرمانه و گسترده 
ميان دو طرف ايجاد شد تا به واسطه آن برجام 
با امتيازهاي انتخابات��ي – تبليغاتي زنده بماند 
و بس��تري براي پيروزي يك جن��اح خاص در 

انتخابات 14۰۰  فراهم كند. 
در همي��ن باره س��فير فرانس��ه در ته��ران در 
گفت وگو با يك��ي از روزنامه هاي صبح كش��ور 
درباره مذاكرات وين بيان كرد: »تالش مي كنيم 
برجام قبل از انتخابات رياست جمهوري ايران 

احيا شود.« 
اظهاراتي كه نشان مي دهد انتخاب مقطع زماني 
فعلي براي آغ��از مذاكرات هس��ته اي در قالب 
كميسيون مشترك برجام با محاسبات انتخاباتي 

انجام گرفته است. 

   هدف انتخاباتي از بازگشت به برجام
امريكايي ه��ا معتقدن��د بازگش��ت ويتريني به 
برجام و امتيازدهي پوش��الي به ط��رف ايراني 
دو ماه مانده ب��ه انتخابات رياس��ت جمهوري 
مي تواند دولت مستقر كه غالباً جايگاه متهم را 
در مناظرات انتخاباتي داشته به جايگاه مدعي 
ترفيع دهد و آراي انتخاباتي را به س��مت نامزد 

دلخواه سرازير كند. 
در همين باره بي بي سي فارس��ي در تاريخ ۲۵ 
اسفند 1۳۹۹ طي گزارش��ي با عنوان »ظريف: 
دولت بايدن بايد پيش از انتخابات 14۰۰ برجام 
را احيا كند«، احياي مذاكره توس��ط امريكا را 
يك اقدام ضروري عنوان كرد. در بخشي از اين 
گزارش آمده اس��ت: »محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه ايران مي گويد دولت جو بايدن بايد 
به  س��رعت براي احياي برجام اقدام كند وگرنه 
با رس��يدن دوران انتخابات رياست جمهوري 
14۰۰، تحول خاصي تا اواخر س��ال آينده رخ 
نخواهد داد.« آقاي ظريف در انديشكده »مركز 
سياس��ت گذاري اروپايي« در بروكس��ل گفت: 
»اروپايي ها به س��ازش عادت دارن��د اما ايران و 
امريكا نه. امريكايي ها ب��ه تحميل كردن عادت 
دارند ما به مقاومت. بنابراين االن وقت آن است 
كه با هم كنار بياييم و به برجام برگرديم. عالوه 
بر اين محدوديت زماني ه��م وجود دارد چون 
وقتي م��ا وارد دوره انتخابات ش��ويم دولت در 
حال تحويل دادن قدرت است و نمي تواند هيچ 
كار مهمي انجام دهد و بعد بايد تقريباً شش ماه 

صبر كنيم.«
امتيازدهي انتخاباتي مهم ترين هدف امريكايي 
از حضور در وين اتريش است؛ هدفي كه داليل 
مختلف��ي آن را اثب��ات مي كن��د. امريكايي ها 
سال هاست به اين تلقي رسيده اند كه اهرم اثرگذار 
براي كش��اندن ايران به پاي ميز مذاكره تحريم 

اس��ت و به هيچ قيمتي حاضر نيس��تند چنين 
اهرمي را از دست دهند يا آن را تضعيف كنند. 

با چنين پيش فرضي لغو يا تحريم هاي ضدايراني 
يك رؤياي غيرقابل تعبير اس��ت كمااينكه در 
برجام نيز ط��رف ايراني براي لغو تنها بخش��ي 
از تحريم هاي هس��ته اي صنعت هسته اي رابه 
تعطيلي كشاند و امروز بعد از گذشت بيش از پنج 
سال از آن هيچ گونه تحريمي عليه كشورمان لغو 

و حتي تعليق نشده است. 
در همين باره كريس مورفي سناتور امريكايي 
با تأكيد بر اينكه»برجام پايه اي براي گرفتن 
امتي��ازات ديگر از اي��ران اس��ت« مي گويد: 
»من توافق��ي طوالني تر و قوي تر ب��ا ايران را 
مي خواهم اما مسير رس��يدن به آن از برجام 
مي گذرد. يك نكته كوت��اه درباره اين كه چرا 
بايد هرچه س��ريع تر به برج��ام برگرديم اين 
است كه پايه اي براي گرفتن امتيازات ديگر 
از ايران اس��ت. احمقانه اس��ت كه باور كنيم 
ايران اكنون مشتاق است كه بنشيند و درباره 
توافقي جامع مذاكره كند. آنها حتي اگر هم 
اين كار را انج��ام دهند از م��ا امتياز خواهند 
خواس��ت، مانند تغيي��ر روابط دفاع��ي ما با 

عربستان سعودي و امارات.« 
او  مي افزايد: »بهترين راه براي آوردن ايران به 
ميز مذاكره براي مسائل غيرهسته اي اين است 
كه به برجام بازگرديم و س��اختار اتحاد 1+۵ را 
مستحكم كنيم. اين به معناي پايبندي در برابر 
پايبندي است. ايران به مفاد برجام برمي گردد و 

امريكا تحريم ها را برمي دارد.« 
يك��ي از مقامات ارش��د وزارت خارج��ه امريكا 
نيز روز گذش��ته اظهار كرد: »پافشاري ايران بر 
لزوم رفع تمام تحريم هاي دوران دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوري سابق اياالت متحده، مي تواند 
مذاكرات براي احياي توافق هسته اي موسوم به 

برجام را به بن بست بكشاند.« 
به گزارش بي بي س��ي اين مقام وزارت خارجه 
اياالت متحده كه نخواس��ت نامش فاش شود، 
تأكيد ك��رده اس��ت امري��كا آماده برداش��تن 
تحريم ه��اي ناس��ازگار ب��ا برج��ام اس��ت، اما 
تحريم هاي به گفت��ه او »مش��روع« همچنان 

پابرجا خواهد ماند. 
   فريب خوردن ممنوع

عباس گل��رو رئي��س كميته رواب��ط خارجي 
كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس با بيان اينكه با رفع توقيف يك كشتي 
يا تبادل دو، سه زنداني و با آبنبات چوبي برجام 
احيا نمي شود، گفت: »منافع ملي بازي كودكانه 
نيست. دست امريكا و اروپا در اين زمينه كاماًل 
رو شده اس��ت. طرف مذاكره كننده ما با حسن 
نيت س��عي كرد به مذاك��رات پايبند باش��د و 
تعهدات خود را جامه عمل بپوش��اند اما طرف 
خيره س��ري كه برخالف تعهدات ديپلماتيك 
عمل كرده است، بايد بداند شرايط عوض شده و 
مجلس شوراي اسالمي جلوي بازي يكطرفه را 
گرفته است. اين بازي با حاصل جمع صفر ادامه 

نخواهد يافت.«
وي با تأكيد بر اينكه بازگش��ت كاغذي امريكا 
به برج��ام و لغو كاغذي تحريم ها مش��كالت را 
حل نخواهد كرد، افزود: »در نشس��ت شوراي 
امنيت س��ازمان ملل كه هر ش��ش ماه يك بار 
براي بررس��ي قطعنامه ۲۲۳1 برگزار مي شود، 
كشورهاي اروپايي دائماً خروج امريكا از برجام 
را نقد مي كنند. موضع آنها خوب است اما سؤال 
اينجاست كه چرا اين كشورها به تعهدات خود 

در قبال برجام عمل نكردند.« 
  بازي انتخاباتي با برجام

بر اس��اس اص��ل تجرب��ه، امري��كا و اروپايي ها 
درك كرده اند كه مسير دس��تيابي به توافقات 
جديد چه در حوزه هسته اي و حتي موشكي و 
منطقه اي با جريان غربزده داخلي بسيار راحت و 

سهل الوصول است. 
كمااينك��ه غربي ه��ا در مذاك��رات هس��ته اي 
توانس��تند با ارائه برخي تعهدات ناظر به آينده، 
كلي و مبه��م طرف ايران��ي را متقاعد كنند كه 
صنعت هسته اي را تعطيل كنند و در مقدمه متن 
توافق هسته اي از ضرورت بسترسازي براي ايجاد 
توافقات غيرهسته اي نيز سخن به ميان آورند. 
بنابراين اينكه امريكايي ها گره دست را به دندان 
بسپارند و همه چيز را به بعد از نتايج انتخابات 
س��ال 14۰۰ موكول كنند كاماًل غيرعقالني و 
هزينه ساز اس��ت. با اين پيش فرض ذهني كه 
دولت جوان و انقالبي كه احتماالً صدارت امور 
اجرايي كشور را در دست بگيرد به راحتي قائل 
به امتيازدهي به طرف غربي نخواهد بود و زير بار 

تضعيف منافع ملي نخواهد رفت. 
غربي ه��ا معتقدن��د تقوي��ت انتخابات��ي يك 
جري��ان سياس��ي در انتخابات پي��ش رو ولو با 
امتيازدهي هاي نمادين نظير آزادسازي بخش 
اندكي از پول هاي بلوكه ش��ده در كشورهايي 
نظير كره جنوبي يا هند و تعليق ويتريني برخي 
تحريم هاي پولي و تج��اري طي روزهاي آينده 
مي تواند تأثيرات مستقيمي روي نتايج انتخاباتي 

كشور بگذارد.

2ماه مانده به روز برگزاري انتخابات دور جديدي از فعاليت هاي تبليغاتي كليد خورد

انتخابات را به زلف پريشان برجام پيوند نزنيد

با طرح »گام به گام« دستمان بسته مي شود
اگر تجربه برجام نبود مي توانستيم فكر كنيم كه گام به گام طرح 
معقولي است و طرفين تعهدات خود را قدم به قدم عملي خواهند كرد. 
ناصر ايماني كارشناس مس��ائل سياس��ي در گفت وگو با مهر، با بيان 
اينكه ايران يك تجربه مشابه با طرح گام به گام را دارد، گفت: اگر تجربه 
برجام نبود مي توانس��تيم فكر كنيم كه گام به گام طرح معقولي است 
و طرفين تعهدات خود را قدم به قدم عملي خواهند كرد. ايران حدود 
چهار س��ال پيش كه برجام را امضا كرد نه تنها گام به گام، بلكه خيلي 
بهتر به تعهداتش عمل كرد. وي با تأكيد بر اينكه ايران تعهدات خود را 
يكجانبه و يكطرفه ظرف چند روز اجرايي كرد، افزود: البته اين نوع از 
اجرا كردن تعهدات، يكي از اشتباهات دولت ما بود كه رهبري هم اخيراً 
به آن اش��اره كردند. به هر حال ايران به آنچه وعده داده بود عمل كرد 
و پايبند ماند و انتظار داشت كه طرف مقابل هم همين كار را كند، اما 

چنين چيزي هرگز محقق نشد. 
اين كارشناس مسائل سياسي تأكيد كرد: آيا با اين تجربه، منطقي است 
كه دوباره همان مسير را برويم؟ هيچ دليل منطقي وجود ندارد. در اين 
مرحله بايد دقيقاً برعكس چيزي كه چهار سال پيش انجام شد اتفاق 
بيفتد، يعني امريكا بايد به يكباره به تعهدات و وعده هايش عمل كند 
همچنان كه ايران چهار سال پيش به يكباره تعهداتش را اجرايي كرد. 
ايماني اظهار داشت: مردم ايران ديگر اعتمادي به امريكا و اروپا ندارند 
كه بخواهند طرحي مثل گام به گام را بپذيرند. مي دانيم كه بعد از توافق 
روي طرح گام به گام غرب باز به تعهداتش عمل نمي كند و دوباره ايران 
مجبور خواهد شد مفادي كه اجرا كرده  است را به حالت قبل برگرداند 
و باز تحريم ها تشديد شود و دوباره زمزمه مذاكره راه بيفتد و اين چرخه 

پرضرر بدون هيچ منفعتي ادامه خواهد داشت. 
وي اولين پيامد اجرايي ك��ردن تعهد گام به گام را براي ايران نش��ان 
دادن ضعف دانست و خاطرنشان كرد: اگر طرح گام به گام انجام شود به 
منزله اين است كه تحريم ها روي ما اثر كرده و اين اقدام تصوير ضعيفي 
از ايران خواهد س��اخت و اگر قدرت هاي بزرگ جهاني احساس كنند 
كشوري با ضعف با آنها صحبت مي كند، موضع خود را تندتر مي كنند. 
كارشناس مس��ائل سياس��ي معطل ماندن اقتصاد براي اجرايي شدن 
گام هاي تعهدات را دومي��ن پيامد منفي اين طرح برش��مرد و افزود: 
اقتصاد بار ديگر بايد منتظر بماند و ببيند عملي شدن تعهدات چگونه 
پيش مي رود. ايماني با بيان اينكه توافق گام به گام در شرايط موجود، 
برنامه ريزي اقتصادي را بيشتر از دست مسئوالن ذي ربط خارج خواهد 
كرد، گفت: پذيرفتن آن نه تنها منفعتي براي كشور نخواهد داشت، بلكه 

ضررهاي بسيار زيادي را متوجه كشور خواهد كرد. 
........................................................................................................................

 رعايت معيار تحصيالت و سوابق اجرايي 
در ثبت نام انتخابات

مذاكراتي با وزارت كشور انجام گرفته تا معيار تحصيالت و سوابق 
اجرايي در ثبت نام هاي انتخابات رياست جمهوري رعايت شود و در 
صورت عدم ابالغ با همكاري شوراي نگهبان قانون قابل اجراست. 
به گزارش تس��نيم، محمدحسين فرهنگي س��خنگوي هيئت رئيسه 
مجلس شوراي اسالمي در نشس��ت خبري ديروز خود گفت: با توجه 
به شرايط ش��يوع كرونا و لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي، در هفته 
جاري مجلس تنها در روزهاي يك شنبه و سه شنبه جلسه علني خواهد 
داشت. نماينده تبريز در مجلس افزود: همچنين جلسات صحن مانند 
چهارشنبه گذشته در سه مكان برگزار خواهد شد تا از تجمع و كثرت 
نمايندگان در يك محل جلوگيري ش��ود. س��خنگوي هيئت رئيسه 
مجلس گفت: اميدواريم انتخابات رياس��ت جمهوري بر اساس قانون 
جديد برگزار ش��ود تا ش��اهد صحنه ناگوار دوره هاي گذشته نباشيم. 
ما منتظر نظر نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان 
هستيم كه البته نظر مجمع در اين خصوص تأمين شده است. وي ادامه 
داد: همچنين مذاكراتي با وزارت كشور انجام گرفته تا معيار تحصيالت 
و س��وابق اجرايي در ثبت نام ها رعايت ش��ود و در صورت عدم ابالغ با 
همكاري ش��وراي نگهبان قانون قابل اجراست. فرهنگي تصريح كرد: 
بررسي طرح جهش توليد مس��كن در مجلس به پايان رسيده و دولت 
مكلف به ساخت يك ميليون مس��كن در سال شده اس��ت، از طرفي 
شكل گيري صندوق ملي تأمين مسكن مي تواند يكي از ساز و كارهاي 

تأمين نياز مردم در اين عرصه باشد تا شرايط بازار تغيير كند. 
........................................................................................................................
همكاري راهبردي با چين عليه تحريم هاست

تحقق عملي همكاري راهبردي با چين مي تواند حتي تحريم هاي 
ظالمان�ه علي�ه كش�ورمان را رف�ع كن�د و مي توانيم ب�ه صورت 
ثابت و پاي�دار نفت و فرآورده ه�اي نفتي را به چي�ن صادر كنيم. 
حجت االسالم س��يدمحمدرضا ميرتاج الديني نايب رئيس كميسيون 
برنامه و بودجه و محاس��بات مجل��س در گفت وگو با تس��نيم، با بيان 
اينكه همكاري راهبردي ايران و چين نقشه راه همكاري هاي دو كشور 
در ۲۵ سال آينده اس��ت، گفت: قطعاً انعقاد اين قرارداد با چين امتياز 
بزرگي براي كشورمان است. با تحقق عملي، اين قرارداد مي تواند حتي 
تحريم هاي ظالمانه عليه كش��ورمان را رفع كند و مي توانيم به صورت 

ثابت و پايدار نفت و فرآورده هاي نفتي را به چين صادر كنيم. 
نماينده تبري��ز در مجلس عنوان كرد: همه مس��ئوالن ب��ر انعقاد آن 
متفق القول بوده و حركتي مثبت در راستاي مقابله با تحريم ها و خروج 
از انزواي اقتصادي و همكاري پايدار با كشورهاي همسايه است البته 
دشمنان انقالب اس��المي به س��ركردگي امريكا و رژيم صهيونيستي 
مخالفان اين قرارداد هستند و اين دليلي بر اهميت اين قرارداد است. 
شايعاتي از قبيل واگذاري فالن بخش يا حوزه به چيني ها حقيقت ندارد 
و اين قرارداد صرفاً زمينه همكاري در حوزه هاي سرمايه گذاري، عمراني 
و اقتصادي است. وي با اشاره به اينكه مقرر شده است كشور چين در 
قبال خريد نفت در زمينه هاي مختلف زيرساختي از جمله خط ريلي در 
كشورمان سرمايه گذاري كند، اظهار داشت: در اين حوزه احداث مسير 
ريلي از شرق به غرب و شمال به جنوب مي تواند سبب ايجاد اشتغال در 

كشور، سرمايه گذاري و تسهيل مشكالت حمل ونقل باشد. 
........................................................................................................................

 بازار خوبي براي توليدات ايران
در افغانستان وجود دارد

ناي�ب رئي�س كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي 
مجلس اعتق�اد دارد توس�عه رواب�ط با كش�ورهاي همس�ايه از 
جمله سياس�ت هاي راهب�ردي جمهوري اس�المي ايران اس�ت. 
شهريار حيدري در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص اهميت تدوين سند 
راهبردي بين ايران و افغانستان گفت: افغانستان به عنوان كشور همسايه از 
جمله اولويت هاي كشورمان براي همكاري در ابعاد مختلف است. اين مهم 
در حالي است كه شاهد تأثيرات متقابل دو كشور بر موضوعات اقتصادي، 
سياسي، امنيتي و اجتماعي يكديگر هس��تيم كه اين امر موجب مي شود 
توجه بيشتري به همسايگان داشته باشيم. وي با اشاره به اينكه توسعه روابط 
با كشورهاي همسايه از جمله سياست هاي راهبردي ايران اسالمي است، 
افزود: افغانستان به منابع و توليدات كشورمان نياز دارد و اين در شرايطي 
كه ايران داراي توليدات صادراتي خوبي اس��ت، بنابراين ظرفيت مناسبي 
براي صادرات توليدات و رونق اقتصادي وجود دارد. نايب رئيس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه موضوع 
حمل و نقل و برقراري ارتباط سريع نقش مهمي در توسعه روابط دارد لذا 
دسترسي به منابع دو كشور باتوجه به همسايگي آسان تر است، خاطرنشان 
كرد: البته بايد يادآور ش��د تاكنون همكاري هاي مختلف خوبي در حوزه 
جلوگيري از قاچاق مواد مخدر و انس��ان از سوي دو كش��ور انجام گرفته ، 

بنابراين تدوين سند راهبردي براي دو كشور منطقي است. 


