چرا برجام فيصلهبخش نيست؟

روزنامه صبحنو در سرمقاله ديروز خود به تفاوت
مذاكرات كنوني وين با آنچه در گذش��ته اتفاق
افتاده ،اش��اره كرده و نوشته اس��ت :بزرگترين
تفاوت مذاكرات احياي برجام 1400با مذاكرات انعقاد برجام سال92
در اين است كه برجام معناي «فيصلهبخش» خود را از دست داده است.
به همين واسطه ،توافق احتمالي در وين چه يك «توافق جامع» باشد،
چه يك «توافق موقت» هرگز معناي توافق ژنو ،92لوزان 94و وين94
را نميدهد .پيشاز اي��ن در مذاكرات برجام تصور ميش��د كه توافق
هستهاي گامي بزرگ در تعيين تكليف روابط ايران و اياالتمتحده است
و روابط اين دو كشور را بهسمت عادي ش��دن پيش ميبرد اما اكنون
چنين كاركرد و ظرفيت و توقعي از مذاك��رات وجود ندارد و به همين
واسطه برجام نقش فيصلهبخش خود را از دست داده و برخي جنبههاي
راهبردي آن به سطح تاكتيكي تقليل داده شده است.
اكنون از توافق احتمالي جديد در سطح سياسي توقع نميرود كه بخشي
از فرآيند نرمال شدن روابط ايران و اياالتمتحده باشد ،بلكه ب ه عنوان
توافقي براي «متوقف شدن» دو طرف در بخش فني و تحريمها ارزيابي
ميشود .اين در حالي است كه در سال 94هنگام اجرايي شدن برجام،
دولت وقت ايران اين توافق را «پنجرهاي جديد» در روابط ايران و امريكا
توصيف كرد و در مناظرههاي انتخابات 96ايران ،حسن روحاني وعده داد
كه در چهار سال آينده درباره برداشتن باقي تحريمها هم با اياالتمتحده
توافق خواهد كرد .گفتوگوي تلفني روحاني ب��ا باراك اوباما نمادي از
جنبه فيصلهبخش برجام تلقي ميش��د كه بعدها در قدم زدن كري-
ظريف و تسليت كري به حسين فريدون ادامه يافت .براي پشتيباني از
فرضيه فيصلهبخش نبودن برجام ،بايد به تغيير ماهيت توافق هستهاي
كه موجب تغيير نگاه دولتها به اين توافق ش��ده ،تكيه كرد .در مقطع
فعلي ،از جنبه معجزهگر و گشايشگر برجام كاسته شده و گرچه دولت
ايران ب ه دنبال رسيدن به يك توافق براي رفع تحريمهاست اما توقعات از
برجام در بازار كالن و خرد كوچكتر از قبل شده است.
........................................................................................................................
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گزارش

پنجرهاي جديد براي تأمين منافع ملي

توافق موقت؛ تله ديپلماتيك بايدن

روزنامه خراسان در يادداشتي از ايده توافق
موقت طرفهاي غربي به عنوان يك تله ياد
كرده و نوشته است :مقامات تصميمگيرنده
در اي��ران بارها گفتهان��د كه به توافق موق��ت راضي نخواهند ش��د و اگر
تحريمهاي برجام لغو نش��ود ،پولهاي ايران آزاد نش��ود ،راستيآزمايي
صورت نگيرد و تضميني ارائه نشود ،توافقي در كار نخواهد بود .شرايط اما
به نحوي پيش رفته كه برخي به پذيرش توافق موقت از سوي ايران اميدوار
شدهاند .شايد هم در حال فضاسازي هستند تا اين احتمال را افزايش دهند.
در اين بين يك منبع نزديك به تيم مذاكرهكننده ايران گفته همان طور
كه بارها اعالم شده ،طرح توافق موقت هرگز در دستور كار ايران نبوده و
تيم ايراني همچنان به دنبال دس��تيابي به توافقي پايدار و قابل اتكاست.
همزمان نورنيوز رسانه نزديك به شوراي امنيت ملي نوشت :توافق موقت
اسم رمز طراحي شده از س��وي دولت بايدن براي فرار از اجراي تعهدات
برجامي و در عين حال ثبت دستاوردي نمايشي در چارچوب شعارهاي
مطرح شده از س��وي دموكراتها در انتخابات رياست جمهوري 2020
است .متهمس��ازي ايران به وقتكش��ي و تالش براي عبور از نقطه گريز
هستهاي در كنار مطرح كردن موضوع توافق موقت ،دو هدف اصلي را دنبال
ميكند؛ نخست ،فرار امريكا از تعهدات برجامي و حفظ ساختار تحريمها،
استنكاف از قرار گرفتن در شرايط راستيآزمايي و ارائه تضامين و دوم ارائه
برخي مشوقهاي مالي محدود و موقت به تهران در قبال پذيرش تعهداتي
كه معادل متوقفسازي فعاليتهاي هستهاي ايران است.
........................................................................................................................

ورشكستگان غربگرا منتقد سياست
نگاه به شرق!

روزنامه وطنام��روز در يادداش��تي با
ي��ادآوري اي��ن نكته كه عاق��ل از يك
س��وراخ دو بار گزيده نميشود ،انتقاد
ورشكستگان غرب باور از سياست نگاه به شرق را تقبيح كرده و با اشاره به
خبر اعالم اجرايي ش��دن توافق راهبردي 25س��اله ميان ايران و چين و
همچنين بررسي همكاري بلندمدت ايران و روسيه در مذاكرات رئيسي و
پوتين نوشته است :در حالي كه هنوز س��ند اين همكاري نوشته نشده و
چيزي از عناصر و ويژگيهاي اين قرارداد مشخص نيست و با وجود اينكه
دولت رئيسي از ابتدا تأكيد كرده انتقادات منطقي را با جان و دل ميخرد
اما شاهد هستيم مخالفان دولت به ويژه غربگرايان درست مشابه توافق
25ساله ايران و چين رويه تخريب سياست خارجي دولت را پيش گرفتهاند
و با چشم بس��ته ش��روع به بهانهجويي ،تخريب و مانعتراشي در برابر آن
كردهاند .در اين ميان آنها با كمك رس��انههاي زنجيرهاي خود و با كمك
عناصر شناختهش��ده در ش��بكههاي اجتماعي ب��ا كدها و اس��تفاده از
كليدواژههايي كه در اذهان تاريخي ملت ايران داراي بار منفي و مشخص
هستند ،تالش ميكنند تمركز دولت را بر هم بزنند و گامهاي منسجم و
يكپارچه دولت را سست و لرزان كنند .نويسنده اضافه كرده :اصالحطلبان
و دوستان «غربگدا»ي آنها همواره به دنبال تخريب سياستهاي دولت
سيزدهم بوده ،هس��تند و خواهند بود .در اين چارچوب هر گونه حركت
دولت به ويژه در زمينه سياست خارجي اگر برخالف نظر آنها باشد ،اقدامي
در تضاد با منافع ملي تلقي خواهد شد! اين در حالي است كه رويكرد نگاه
به غرب كه مورد پسند آنهاست ،طي هشت س��ال گذشته نگاه غالب در
سياست خارجي بوده و نه تنها هيچ دستاوردي براي ملت به ارمغان نياورده
بلكه با شكست كامل مواجه شده است .اكنون بايد از آنها پرسيد چرا دولت
جديد نيز بايد همين رويكرد ورشكسته را دنبال كند؟ آيا زمان آن نرسيده
كه طرحي نو و متفاوت را در سياست خارجي دنبال كنيم؟
........................................................................................................................

تغيير مدل بازي در ديپلماسي ايراني

سيدمصطفي خوشچشم ،كارشناس ارشد مسائل
سياسي در يادداش��تي در روزنامه قدس ،اجراي
سند همكاري 25ساله ايران و چين را گام مؤثري
در بياثر ك��ردن تحريمها ارزيابي كرده و نوش��ته
است :با آغاز اجراي سند همكاري ۲۵ساله ميان ايران و چين و در ادامه
سفر رئيسجمهور كشورمان به روسيه ش��اهد گستردهتر شدن دايره
بازي ايران براي بياثر كردن دور باطل تحريمهاي غربي خواهيم بود.
در چنين فضايي رفتار رژيم صهيونيستي نسبت به تحوالت مرتبط با
غرب آسيا به سمت راديكاليسم و اقدامات تهديدآميز نمايشي و البته
مانند گذشته تروريسم پنهان سوق داده خواهد شد.
صهيونيس��تها از اينك��ه معادالت منطق��ه برخالف آنچ��ه آنها تمنا
دارند در حركت اس��ت ،تحت فشار هس��تند و ممكن است با حمايت
معنوي امريكاييها رفتار غلطي از آنها س��ر بزند .با توجه به اراده تيم
مذاكرهكننده ايراني ب��راي احياي حقوق ملت ش��ريف ايران و تالش
همهجانبه دولت ب��راي عبور از چتر ديپلماس��ي غربگرا و حركت به
س��مت گفتوگو با دولتهاي شرقي مانند چين و روس��يه ،اگر رژيم
صهيونيستي و امريكاييها به دنبال بازي در فضاي جنگ و صلح باشند،
سخت در اشتباه هستند ،زيرا مدل بازي تغيير كرده است .ممكن است
آنها بخواهند با اقدامات خرابكارانه از جمله بمبگذاري ،ترور ،خرابكاري
و حمالت مخفيانه ،افكار عمومي را تحت فشار بگذارند و با تهديد روند
گفتوگوهاي ايران را تحت تأثير قرار بدهند .در چنين ش��رايطي آنها
بايد بدانند اگر غلطي از آنها س��ر بزند ،در همان سطح بلكه باالتر از آن
پاسخهاي سنگيني دريافت خواهند كرد.
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ریاست جمهوری

دولتهای يازدهم و دوازدهم به رغم تذكرات
زياد ،مرتك�ب خطاي بیتوجه�ی به ظرفيت
همسايگان بودند و با حركت در جاده يكطرفه
و بنبس�ت اروپاييه�ا و غربيه�ا نهايت� ًا به
بنبست رسيدند و راه برگشتي برايشاننماند.

مجلس از رويك��رد دولت جديد در اس��تفاده از
پتانسيل همه كش��ورها -و نه فقط غرب -براي
تأمين منافع ملي كشور استقبال ميكند .گرچه
در بي��ان مواضع ،اغل��ب دولت قب��ل هم حرف
از تعامل با همه كش��ورهاي جهان م��يزد ،اما
در عمل ،به گونهاي رفتار ميش��د كه كدخدا و
متحدان اروپاي��ياش رنجيدهخاطر نش��وند! با
چنين رويكردي بود كه ايران در دو دولت حسن
روحاني نتوانست از ظرفيتهاي تعامل اقتصادي
با ش��رق ،چنانچه ش��ايد و بايد بهره ببرد .حال
در دولت سيدابراهيم رئيس��ي فضا عوض شده
اس��ت و همپاي مذاكرات وين كه پيش ميرود،
گسترش روابط با ش��رق هم پيگيري ميشود.
مجلس هم با مواضع رئيس و س��اير نمايندگان
مجلس نشان داده اس��ت از اين رويكرد متوازن
استقبال ميكند.
قدرداني قاليباف از رويكرد خردمندانه
رئيسي در سياست خارجي
محمدباق��ر قاليب��اف ،رئيس مجلس ش��وراي
اسالمي در جلس��ه علني روز يكشنبه مجلس،
پس از تبريك فرارسيدن سالروز ميالد حضرت
فاطمه زه��را(س) و روز زن به بان��وان و مادران،
در ادامه س��خنان خود ،با قدردان��ي از رويكرد
خردمندانه دولت در اجراي سياستهاي خارجي
گف��ت :رويك��رد واقعگرايان��ه و چندجانبهنگر
دولت س��يزدهم به منظور بهرهب��رداري از همه
ظرفيتهاي راهبردي جمهوري اسالمي ايران
در حوزه سياست خارجي پنجرهاي جديد براي
تأمي��ن منافع ملي ب��ه خص��وص بهرهگيري از
ظرفيتهاي اقتصادي كشور گشوده است.
قاليباف افزود :امروز روابط خارجي متوازن بر پايه
استقالل و عزت ملي است و ديپلماسي عملگرا بر
پايه فهم واقعبينانه از نظامات چندقطبي حاكم از
مناسبات جهاني بر دولت جاري است.
رئيس مجلس شوراي اسالمي بيان داشت:
بهارستان

اميدوارم رويكرد صحيح دولت س��يزدهم
در بهرهگي��ري از ظرفيتهاي كش��ورهاي
همسايه و نگاه به شرق در عمل و با تمركز
دستگاه ديپلماسي كشور بر رفع موانع رشد
و توسعه اقتصادي كشور منجر به به دست
آمدن منافع ملموس اقتصادي و ثمرات آن
در بهبود وضعيت اقتصادي شود .او در ادامه
هم نكاتي در باب سيل در كرمان بيان كرد.
مب�ادالت تج�اري اي�ران و روس�يه را
ميتوان ب�ه بي�ش از ۳هزارميلي�ارد دالر
رساند
جلي��ل رحيميجهانآبادي ،عضو كميس��يون
امنيت مل��ي مجلس در گفتوگو ب��ا خانه ملت
در خص��وص ديدار رئيسجمهور كش��ورمان با
پوتين در سفر به روسيه و مباحثي كه پيرامون
همكاريهاي هس��تهاي مطرح ش��ده اس��ت،
گفت :بر اساس كلياتي كه مطرح شده و سوابق
روسيه در همكاريهاي هستهاي با ايران ،تكيه
جمهوري اس�لامي براي فعاليتهاي هستهاي
بر دانش بومي و همكاريها با روس��يه اس��ت و
نتيجه مذاكرات برجام ادام��ه اين همكاريها و
فعاليتهاي هستهاي را مشخص ميكند .عضو
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
ش��وراي اس�لامي افزود :در صورتي كه توافق
حاصل ش��ود ،ضمن حفظ همكاري با روسيه،
برخي كش��ورهاي غرب��ي در اي��ن همكاريها
حضور پيدا ميكنند و اگر برجام به نتيجه نرسد،
ايران با اس��تفاده از دانش بوم��ي و همكاري با
روس��يه و چين به فعاليتهاي هس��تهاي خود
ادامه ميدهد.
وي در ادامه اظهار كرد :بخش عمدهاي از سفر
آقاي رئيسي به روسيه در حوزههاي اقتصادي
شكل گرفته است .ايران ظرفيتهاي عظيمي
به عنوان نقطه اتصال روسيه به آبهاي آزاد
بينالملل��ي دارد ،همچنين ب��راي صادرات
كاالهاي مختلف كشاورزي ايران به روسيه يا
توليدات صنعتي روسيه در ايران يا حمل و نقل
دريايي در درياي خزر ميتوان همكاريهايي
را شكل داد تا درآمد دوجانبهاي ايجاد شود.
نماين��ده م��ردم تربتج��ام ،تايب��اد ،باخرز و

صالحآباد در مجلس ش��وراي اس�لامي يادآور
شد :در حال حاضر ميزان تبادل تجاري ايران
با روس��يه به عنوان يك��ي از قدرتهاي بزرگ
جهان ناچيز اس��ت و ميتوان اين ميزان را به
باالي 3ميلي��ارد دالر در س��ال افزايش داد اما
بخش خصوص��ي ايران و روس��يه توانايي الزم
براي همكاري را ندارند و بس��ياري از مقررات
دس��ت و پاگير دولتي در روس��يه و ايران مانع
همكاريه��اي اقتص��ادي بخ��ش خصوصي
ش��ده اس��ت .رحيميجهانآب��ادي ادامه داد:
همكاريهاي هستهاي و اتمي يكي از حوزههاي
همكاريهاي ايران و روس��يه است كه همانند
گذشته ادامه دارد ،جمهوري اسالمي هميشه
از اين همكاريها استقبال كرده هرچند آنطور
كه مورد انتظار ما بوده است ،نتايج مشخص و
دقيقي در بحث توليد برق اتمي و تأثير آن در
رفع نيازهاي كشور حاصل نشده است و نياز به
بررسي از طرف مجلس است ،لذا مجلس بايد
سود و زيان و هزينهاي كه ما كردهايم و نتيجه
حاصله را بررسي كند.
اين نماينده م��ردم در مجل��س يازدهم معتقد
اس��ت :عمده فعالي��ت و همكاريه��اي ايران و
روسيه بايد به سمت مس��ائل اقتصادي ،حمل و
نقل ،تكنولوژي و حوزههايي كه منافع دو كشور

قالیباف :اميدوارم رويكرد
صحيح دولت سيزدهم در
بهرهگيري از ظرفيتهاي
كش�و رهاي همس�ايه و
نگاه به شرق در عمل و با
تمركزدستگاهديپلماسي
كشور بر رفع موانع رشد و
توس�عه اقتصادي كشور
منجر به به دس�ت آمدن
منافع ملموس اقتصادي
و ثم�رات آن در بهب�ود
وضعيت اقتصادي ش�ود

را تأمين كند ،برود .به عن��وان مثال ما در حوزه
ماش��ينآالت كش��اورزي ،راهس��ازي و عمراني
نيازهاي اساسي داريم و همكاري با روسيه براي
توليد اين ماش��ينآالت ميتوان��د نيازهاي ما را
مرتفع كند.
وي تصريح كرد :در حوزه خودروی آتشنشاني
نيز با كمبود مواجهيم ،ما اگر همكاري با روسيه
را به س��مت ص��ادرات محصوالت كش��اورزي،
همكاري تكنولوژي در س��اخت ماش��ينآالت،
معادن ،حمل و نقل در درياي خزر يا انتقال نفت
و گاز از درياي خزر به آبهاي گرم ببريم ،س��ود
بيشتري خواهيم كرد.
رحيميجهانآبادي يادآور شد :در حوزه مسائل
نظامي همكاريهايي را آغاز كردهايم ،روسيه در
حوزه مسائل نظامي توانمنديهاي زيادي دارد و
در بسياري موارد از غربيها پيشي گرفته است،
لذا ما براي خودكفايي در حوزه دفاعي ميتوانيم
از تجربيات روسيه استفاده كنيم.
سفر رئيسي به روس�يه منشأ تحوالت
منطقهاي خواهد شد
ابراهيم عزيزي ،نايب رئيس كميس��يون امنيت
ملي مجلس هم در خصوص ديدار حجتاالسالم
رئيسي و پوتين در سفر رئيسجمهور به روسيه
و مباحثي كه پيرامون همكاريهاي هس��تهاي
مطرح ش��ده اس��ت ،گفت :دولتهای يازدهم و
دوازدهم به رغم تذكرات زي��اد ،مرتكب خطاي
بیتوجهی به ظرفيت همسايگان بودند ،متأسفانه
دولتهای قبل با حركت در ج��اده يكطرفه و
بنبس��ت اروپاييها و غربيها نهايتاً به بنبست
رسيدند و راه برگشتي برايشان نماند.
نايب رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست
خارج��ي مجل��س ش��وراي اس�لامي اف��زود:
سياس��تهاي راهب��ردي دولت قبل ش��رايط
س��خت اقتص��ادي و معيش��تي را به كش��ور و
مردم تحميل كرد ،ثمره وابس��تگي به اردوگاه
غربيه��ا و اروپاييه��ا و توس��ل بي��ش از حد
به كش��ورهايي كه هي��چ ظرفيتي نداش��تند و
اساساً خودشان در سياس��تهاي منطقهاي و
بينالمللي وابسته بودند ،عدماجراي تعهداتي
بود كه وعده عمل ب��ه آن را داده بودند .وي در
ادامه يادآور ش��د :بعد از روي كار آمدن دولت
سيزدهم ،تغيير رويكردي در دولت رقم خورد
و آن اتخاذ سياست متوازنس��ازي ديپلماسي
به ويژه در حوزه اقتصادي و بهرهگيري از همه
ظرفيتهاي كش��ورهاي دوس��ت ،همپيمان،
همس��ايه و منطقهاي اس��ت .در اين مدت هم
دولت در س��طح رئيسجمهور يا وزير خارجه
س��فرهايي را به كش��ورهاي همس��ايه داشته
است .عزيزي اظهار كرد :سفر رئيسجمهور به
روسيه و هدفگذاري در گام اول يعني افزايش
مبادالت تجاري و اقتصادي تا 10ميليارد دالر
ميتواند منش��أ تحول خوبي باشد ،كميسيون
مش��ترك ايران و روسيه هم بايد س��ريعاً فعال
شود تا همكاريها تقويت و سياستها اجرايي
شود ،اجراي توافقات ميتواند نقش مؤثري در
تحوالت منطقهاي داشته باشد.
نماينده مردم شيراز و زرقان در مجلس يازدهم
تصريح كرد :ما باي��د واقعبينانه به تحوالت نگاه
كنيم و ظرفيتها را به درس��تي مورد اس��تفاده
قرار دهيم .امروز همسايگان فرصتهاي خوبي
براي ما هستند ،كما اينكه جمهوري اسالمي هم
ظرفيت خوبي براي كشورهاي همسايه و منطقه
است .تالش مشترك و استفاده از ظرفيتهاي
مشترك ،رسيدن به دركي از نيازهاي مشترك را
منجر خواهد شد.

اعضای كميسيون امنيت ملي و سياست خارجی مجلس:

رويكرد هستهاي دستگاه ديپلماسي مورد تأييد مجلس است

مذاكرات فيمابين اي�ران و  4+1همچنان در
وين در حال انجام اس�ت و موازي با مذاكرات
جريان�ي در داخل كش�ور مش�غول تخريب
رويكرد تيم مذاكرهكننده كش�ورمان و روند
فعلي مذاك�رات اس�ت .در اين مي�ان عموم
نمايندگان مجلس ش�وراي اسالمي رويكرد
فعلي دس�تگاه ديپلماس�ي در مذاك�رات را
م�ورد تأيي�د ق�رار دادهان�د و چش�مانداز
مثبتي را برخالف گذش�ته ب�راي آن ارزيابي
ميكنند .اعضاي كميس�يون امني�ت ملي و
سياس�ت خارجه مجل�س از جمل�ه وكاليي
هستند كه به داليل متفاوتي از رويكرد فعلي
دس�تگاه سياس�ت خارجه دف�اع ميكنند.

وحيد جاللزاده ،رئيس كميسيون امنيت ملي و
سياست خارجه درباره روند مذاكرات وين به مهر
گفت :دولت سيزدهم مذاكرات را در شرايط بسيار
سختي آغاز كرد و بايد چانهزني ميكرد تا منافع
حداكثري جمهوري اسالمي ايران در مذاكرات
تأمين شود .نكته بعدي آن است كه طرف غربي
ابتدا طمع كرده بود با تش��كيل دولت جديد در
ايران و با توجه به مشكالتي كه همه دولتها در
ابتداي كار خود با آن مواجه ميشوند ،امتيازات
بيشتري از ايران اخذ كند ،اما تيم مذاكرهكننده
كش��ورمان طمع غربيها را خنثي ك��رد .بنده
عملكرد تيم جديد مذاكرهكننده ايران را بسيار
مثبت ارزيابي ميكنم.
وي درب��اره ضرباالج��ل غربيها ب��راي پايان
مذاكرات وين گفت :غربيها با اين كار به دنبال

جنگ رواني هس��تند .اگر امريكاييها به دنبال
كم كردن زم��ان مذاكرات و به نتيجه رس��اندن
آن هستند ،بايد به تعهدات برجامي خود در لغو
تحريمهاي ايران عمل كنند.
جاللزاده ادام��ه داد :علت كن��د پيش رفتن
مذاكرات وين آن است كه االن مذاكرهكنندگان
به بخش تعه��دات امري��كا در لغ��و تحريمها
رسيدهاند و امريكا به دنبال آن است كه در لغو
تحريمها حداقلي عمل كند كه ما اين موضوع
را قب��ول نداريم .امري��كا و طرفه��ای غربي
نميخواهند به طور كامل به تعهدات خود براي

لغو تحريمهاي ايران عمل كنند و در مقابل ،از
جمهوري اس�لامي ايران انتظارات حداكثري
دارند كه اين مسئله برخالف روح برجام است.
امريكاييها بايد هم��ه تحريمهاي ايران را لغو
كنند و س��پس ما باي��د آن را راس��تيآزمايي
كنيم .اگر آنان اين اق��دام را انجام دهند ،قطعاً
جمهوري اسالمي ايران هم در زمان كوتاهي به
تعهدات برجامي خود بازميگردد.
گامه�اي خوبي ب�راي رف�ع تحريمها
برداشته شده است
همچني��ن فداحس��ين مالك��ي ،عض��و ديگر

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
ش��وراي اس�لامي در همين باره اظهار داشت:
مذاكرات وين در دو حوزه رفع تحريمها و مسئله
هستهاي در حال انجام است.
وي ادامه داد :در حوزه تحريمها گامهاي بسيار
خوبي برداشته ش��ده و طرف مقابل پذيرفته
اس��ت در دولت جدي��د اين عزم وج��ود دارد
كه بايد تمامی تحريمها برداش��ته شود اما در
مسئله هس��تهاي مذاكرات به سختي در حال
انجام است ،زيرا طرف مقابل زيادهخواهيهايي
درباره مس��ائل هس��تهاي ايران در مذاكرات
دارد كه ايران نيز از اي��ن مواضع خود كه بحق
است ،كوتاه نميآيد و نخواهد آمد و همين امر
باعث شده است مذاكرات يك مقدار به كندي
پيش برود.
مالكي افزود :تعيين زمان ب��راي اتمام مذاكرات
يك اقدام فرار رو به جلو براي طرف مقابل است
كه هم بتواند براي مصارف داخلي استفاده كند
و هم بتواند ايران را تحت فش��ار ق��رار دهد ،اين
تعيين زمان هي��چ تأثي��ري روي مواضع ايران
نخواهد داشت.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به تهديد نظامي
اياالت متحده امريكا بيان داشت :سخن از گزينه
نظامي يك بلوف سياسي و مصارف داخلي براي
ط��رف مقابل دارد ،زي��را اين موض��وع هيچ گاه
عملياتي نخواهد شد ،چون ايران نيز گزينههاي
زيادي روي ميز دارد.

محمدرضا باهنر:

مجلس االن منطقهاي و صنفي فکر میکند

جاهايي نيازمند اصالحات س�اختاري
هستیم و به اعتقاد من مملكت را با يك
مجلس نميش�ود اداره كرد و مجلس
االن منطق�هاي و صنف�ي اس�ت.

به گ��زارش ف��ارس ،محمدرض��ا باهنر،
دبيركل جامعه اس�لامي مهندسين در
نشست ماهانه اين تشكل اظهار داشت:
امروز چندين دولت و مجلس و قوه قضائيه و مجمع تشخيص را پشت
سر گذاشتهايم و مجموعهاي از اتفاقات در كشور ما رخ داده است ،اين
در حالي اس��ت كه سؤال نس��ل جديد انقالب اين است كه جمهوري
اس�لامي چه كاري كرده كه اگر حكومت ديگري بود ،نميتوانس��ت
آن كار را انجام ده��د؟ اما اگ��ر مؤلفههاي مختل��ف را از نظر كمي و
كيفي با ساير كشورها مقايس��ه كنيم ،خواهيم ديد كه پيشرفتهاي
افتخارآميزي نسبت به قبل از انقالب داشتهايم و رتبه ما نسبت به سال
 57بسيار باالتر است.
باهنر ادامه داد :امروز كشوري مستقل داريم و هيچ كشور كينهتوزي در
دنيا وجود ندارد كه ما را به وابستگي متهم كند.
باهنر با بيان اينك��ه دولت ،ه��م وارث همه كارهاي خي��ر و بركت
گذشته و هم وارث تلنباري از مشكالت است ،گفت :جاهايي نيازمند
اصالحات ساختاري هستیم و به اعتقاد من مملكت را با يك مجلس
نميشود اداره كرد و مجلس االن منطقهاي و صنفي است و مجلسي
كه به فكر منافع ملي باشد ،نداريم .وي با تأكيد بر اينكه بايد اصالح
س��اختار و خود را براي جمهوري دوم آماده و در حكمراني مطلوب
تجديدنظر كنيم ،تأكيد كرد :دولت به رغم تلنبار مشكالت قدمهاي
خوبي برداش��ته اس��ت ،براي نمونه االن آمار ايران در كرونا در دنيا
افتخارآميز است.
دبيركل جامعه اس�لامي مهندس��ين تأكيد كرد :ف��رار مغزها يكي از
نقيصههاي كشور است و بايد به نسل امروز اميد تزريق شود.
........................................................................................................................

نماينده مردم زابل در مجلس:

حقابه هيرمند
ديپلماسي فعال و پویا میطلبد

سيستان در حال موت اس�ت ،تنگه اُحد جمهوري اسالمي ايران
در حال نابودي است ،چند روزي اس�ت كه حسب اعالم متوليان
ديپلماس�ي ،ب�راي رهاس�ازي حقاب�ه رودخانه هيرمن�د بهرغم
تم�ام پيگيريهاي صورت گرفته نتيجهاي حاصل نش�ده اس�ت.

به گزارش فارس ،محمد سرگزي ،نماينده مردم زابل در نطق مياندستور
خود در نشست علني روز گذشته مجلس با اش��اره به وضعيت استان
سيستان و بلوچستان اظهار داشت :در پيگيريهاي مستمر از مسئوالن
ذيربط اظهارات متفاوت بس��ياري را دريافت كردهايم ،حال سؤال اين
است آيا اخذ حقابه رودخانه هيرمند نياز به يك ديپلماسي پويا ،دقيق و
روشن ندارد؟ برنامه دستگاه ديپلماسي در اخذ حقابه رودخانه هيرمند
و تاالب بينالمللي هامون چيست؟ اعضاي محترم شوراي عالي امنيت
ملي ،برنامهريزي در حوزه آب به علت بحران خشكسالي در كشورهاي
منطقه از مقوله صرف سياسي و حقوقي فراتر رفته و حوزه امنيت را نيز
درگير خود نموده است ،براي اين مهم نياز به تدوين يك سند راهبردي
در حوزه آب داريم.
سرگزي خطاب به نمايندگان مجلس خاطرنشان كرد :در سند امنيت
ملي يكي از كش��ورهاي همس��ايه افغانس��تان ،ايجاد تأسيسات روي
رودخانهها و حوضه آبريز مشترك افغانس��تان ،يك خط قرمز تعريف
ش��ده و براي اين رودخانهها حقوق فرامرزي تعري��ف كردهاند و با اين
اهميت ،موضوع آب را پيگيري ميكنند .همين امر سبب شده است در
ايجاد موانع روي اين رودخانهها ،كشور افغانستان توفيقي نداشته باشد
اما در دهههاي اخير به جهت ضعف در ديپلماسي آب و نبود يك راهبرد
مشخص متأسفانه سدها و بندهاي متعددي روي رودخانههاي مشترك
ايران و افغانستان ايجاد شده يا در حال احداث است .حال بايد بپرسيم
دليل بيتوجهي به اين موضوع مهم چه بوده است؟
وي اظهار كرد :آقايان مس��ئول ديپلماس��ي ،امروز با داشتن معاهده
بينالمللي با كش��ور افغانس��تان جهت اخذ حقابه رودخانه هيرمند
با مشكل جدي روبهرو هس��تيم ،سؤال اين اس��ت در خصوص ساير
رودهاي مش��ترك مانند فراه رود ،هريرود و ديگر رودهاي كشور كه
منشأ اين رودها كشورهاي ديگر است و هيچ معاهدهاي وجود ندارد،
در صورت ايجاد بند و س��د با اين ديپلماس��ي و با اي��ن برنامه چگونه
ميخواهي��م حقوق خ��ود را اس��تيفا و از بحران ج��دي آب در نقاط
مختلف كش��ور جلوگيري كنيم ،لذا با عنايت به توضيحاتي كه داده
ش��د ،پيش��نهاد ميكنم پيگيري در حوزه حقابه رودخانه هيرمند به
طور متمركز و جدي با حضور همه نهادهاي متولي و با محوريت يك
نهاد صورت گيرد.
........................................................................................................................

جانشین فرمانده کل سپاه:

امريكاييها حتي يك پيروزي
در برابر انقالب اسالمي نداشتهاند

امريكاييه�ا نهتنها در براب�ر انقالب
اسالمي نميتوانند از يك پيروزي خود،
م�وردي را بي�ان كنند بلكه در س�اير
كشورها هم كه نفس جمهوري اسالمي
ايران به آنجا رسيده است ،نتوانستهاند
به پيروزي دست يابند.

به گزارش ايسنا ،س��ردار سرتيپ علي
فدوي طي سخناني در چهاردهمين جش��نواره جوان سرباز با بيان
اينكه خبائث عالم به رهبري امريكا در طول ۴۳سال كه از عمر انقالب
اسالمي ميگذرد ،در حال نبرد با ما هستند ،اظهار كرد :تاكنون نهتنها
نتوانستهاند اين انقالب را با شكس��ت مواجه سازند ،جلوي رشد آن
را هم نتوانستهاند بگيرند ،زيرا ملت ما به آنچه خداوند تكليف كرده،
عمل كردهاند.
وي افزود :اگ��ر ازدواج نكنيم يا دي��ر ازدواج كنيم ،ت��رك واجبات
كردهايم ،االن شياطين عالم آنقدر در فضاي مجازي مطالبي را عنوان
ميكنند تا انسان را نسبت به انجام واجبات مردد كنند.
فدوي يادآور شد :آنها نهتنها در برابر انقالب اسالمي ايران نميتوانند
از يك پيروزي خود موردي را بيان كنند ،بلكه در س��اير كشورها هم
كه نفس جمهوري اس�لامي ايران به آنجا رسيده اس��ت مانند عراق،
افغانستان ،لبنان و يمن هم نتوانس��تهاند به پيروزي دست يابند .وي
تأكيد ك��رد :در يمن كه فقط نفس انقالب اس�لامي به آنجا رس��يده
باعث شده است آنهايي كه با ملت يمن در جنگ هستند به هر كسي
متوسل ش��وند تا بلكه بتوانند به نحوي از باتالقي كه خودشان آن را
ايجاد كردهاند ،بيرون بيايند ،زيرا آنه��ا تصور ميكردند يك هفتهاي
به پيروزي ميرسند ،ولي االن نزديك هفت سال است از مدرنترين
س�لاحها هم اس��تفاده ميكنند ،ولي در زمين نميتوانند در يمن به
پيروزي برسند .جانشين فرمانده كل س��پاه ادامه داد :همانگونه كه
عنوان ش��د همه مس��تكبرين عالم باهم عليه انقالب اسالمي متحد
شدند ،ولي تاكنون نتوانستهاند به پيروزي برسند ،حال وقتي در مقابله
با استكبار اجازه نداديم در جنگ سخت به پيروزي برسند ،اين شيوه
را ميتوان در ساير عرصههاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي نيز اجرا
كرد و به پيروزي رسيد.

