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دولت ركود
ميثم مهرپ��ور در روزنامه وطن امروز 
نوشت: نگاهي به آمارهاي اقتصادي 
كشور طي يك دهه اخير كه مديريت 
اقتصادي كشور در عمده اين س��ال ها در اختيار دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم بوده، نشان مي دهد دهه ۹۰ را مي توان به جرئت بدترين دهه 
اقتصاد ايران در نيم قرن اخير دانس��ت به نحوي كه بر اساس آمارهاي 
موجود، توليد ناخالص داخلي كشور طي هشت سال گذشته نه تنها هيچ 
افزايشي نداش��ته بلكه نس��بت به روز اول حضور حس��ن روحاني در 
ساختمان پاستور، كاهش هم يافته است. به بيان ساده مي توان گفت 
كيك اقتصاد ايران امروز كوچك تر از س��ال ۹۱ است. اقتصاد ايران در 
دهه ۹۰ نه تنها پيشرفتي نداشته بلكه بعد از گذشت قريب به يك دهه 
در آرزوي رسيدن به آمارهاي اقتصادي ابتداي اين دهه است. صادرات 
غيرنفتي ايران كه از اواسط دهه ۸۰ روند رو به رشدي به خود گرفته بود 
و از رقم ۴ميليارد دالر در اوايل دهه ۸۰ به نزديك ۵۰ ميليارد دالر در 
اوايل دهه ۹۰ رسيده بود، طي دهه ۹۰ نه تنها افزايشي مشابه دهه ۸۰ 

نداشت بلكه روندي كاهشي را تجربه كرد. 
اتفاقي كه در اقتصاد ايران طي هشت سال گذشته به طور بي سابقه اي 
رخ داد، اين بود كه از سال ۹۲ تا امضا و اجراي توافق برجام هر دو طرف 
بازار )عرضه و تقاضا( منتظر اجراي برجام بودند، از س��ال ۹۴ تا پايان 
دولت اوباما همه در انتظار به بار نشستن عوايد توافق برجام و تأثير آن در 
اقتصاد ايران بودند، از زمان ورود ترامپ به كاخ سفيد تا زمان خروج او 
از برجام همه در انتظار واكنش برجام به اين اقدام و تبعات خروج وي از 
برجام بودند. اين انتظار در تمام اين سال ها از متن اظهارات و سخنان 
مسئوالن دولتي ايران به مشام مي رس��يد كه ذكر مستندات تاريخي 
اين اظهارات، آنقدر فراوان است كه در اين مقال نمي گنجد. اين انتظار 
كشنده حتي در ماه ها و هفته هاي پاياني عمر دولت نيز ادامه دارد. دليل 
اصلي وضعيت عجيب اقتصاد ايران در شرايط فعلي، يك انتظار و سكون 
عجيب در تك ت��ك فعاليت هاي اقتصادي مردم اي��ران- چه در طرف 
عرضه و چه در طرف تقاضا- است؛ انتظاري كه مسبب اصلي آن دولت 
و عملكرد آن است. همه منتظرند؛ انتظاري كه البته گاه هيچ نقشي نيز 
در آن ندارند. انتظار كشنده اي كه از سال ۹۲ تا امروز ادامه داشته است. 

وضعيت يك اقتصاد منتظر، طبعاً نبايد بهتر از اين باشد. 
............................................................................................................................

قدس۲۰۲۱ و ناكارآمدي همه جانبه 
صهيونيست ها

س��يدرضي عمادي در روزنامه خراس��ان 
نوش��ت: روز قدس امس��ال در ش��رايطي 
سپري شد كه اوالً علمدار جبهه مقاومت، 
سردار شهيد »قاسم سليماني« در ميان ما نبود، ثانياً بحران كرونا و رعايت 
فاصله هاي اجتماعي و دستورهاي بهداشتي، امت اسالمي را از برگزاري 
نمادين روز قدس بر حذر داشته بود اما در چنين شرايطي، روز قدس در 
حالي گذشت كه صحنه سياسي مقاومت و سازش، شاهد سه رخداد مهم 
است. رخداد نخست اين اس��ت كه روز قدس ۲۰۲۱ با ناتواني »بنيامين 
نتانياهو« در تشكيل كابينه اسرائيل همزمان شده است. نتانياهو پس از 

۱۲سال در آستانه حذف از قدرت در اسرائيل قرار گرفته است. 
شكس��ت نتانياهو در انتخابات مارس ۲۰۲۱ و نهايتاً ناتواني در تشكيل 
كابينه به معناي فروپاش��ي طرح نژادپرس��تانه و ضد فلسطيني معامله 
قرن نيز محسوب مي ش��ود. رخداد دوم اين است كه روز قدس ۲۰۲۱ با 
مجموعه اي از رخدادهاي امنيتي در داخل فلس��طين اشغالي همزمان 
شده است. ابتدا انفجار در كارخانه موشك سازي »تومر« در قلب فلسطين 
اشغالي و سپس فرودآمدن موشك مقاومت در نزديكي تأسيسات هسته اي 
»ديمونا« كه سامانه »گنبد آهنين« نيز در رهگيري موشك ها ناكام بود، 
آسيب پذيري ها و تهديدهاي داخلي اس��رائيل را نشان داد. حمايت هاي 
مختلف امريكا از رژيم صهيونيستي نيز نمي تواند مانع از پايان اين بحران ها 
شود، ترك سرزمين هاي اشغالي و تشديد روزافزون آن هم نتيجه تداوم 
بحران سياس��ي، اجتماعي، اقتص��ادي، فرهنگي، درماني و بهداش��تي 
رژيم صهيونيس��تي اس��ت؛ بر اس��اس آمار »آژانس يه��ود«، ۷۰ درصد 
صهيونيست ها بر اين باورند كه اگر امكانات مادي براي آنها در كشورهاي 

ديگر به وجود آيد، سرزمين هاي اشغالي را ترك خواهند كرد. 
در واقع، موضوع انتخابات و اهميت قدس به معناي شكست معامله قرن 
در عمل است و اين يكي از شاخصه هاي مهم روز قدس ۲۰۲۱ محسوب 
مي شود و نشان مي دهد قدس بخش اصلي و هويت فلسطيني هاست. 
مجموعه اين تحوالت نشان مي دهد هر چند سران صهيونيست سعي 
مي كنند بحران هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، درماني و 
بهداشتي اين رژيم را به عملكرد نتانياهو ربط دهند اما واقعيت اين است 
كه اين بحران ها به دليل مش��روعيت نداشتن و ضعف ساختاري رژيم 
صهيونيس��تي، با تغيير نخس��ت وزير هم پايان نمي يابد. براساس اين 
آمار، ۶۸درصد صهيونيست ها درصدد گرفتن تابعيت كشورهاي ديگر 
هس��تند و ۷۳درصد نيز معتقدند مقام هاي تل آويو نمي توانند آينده  

روشني را براي كودكان و نوجوانان آنها به وجود آورند. 
............................................................................................................................

ديپلماسي انفعالي
صبح نو در سرمقاله روز گذشته خود نوشت: ابراز 
تعجب و تأس��ف رهبر معظ��م انق��الب از تكرار 
حرف ه��اي امريكايي ه��ا در داخل كش��ور، در 
خصوص سياست هاي »نيروي قدس« در غرب آسيا، وزيرخارجه را به 
مجلس كشانده تا پاسخ دهد ديپلماسي او چه نقشي در كاهش فشارها، 
ترورها و تخريب ها عليه كشورمان داشته و تضمين ديپلماسي بدون 
اقتدار ميداني چيست؛ آن هم وقتي تجربه هشت سال گذشته بيش از 
هر زماني به بن بست رسيدن »ديپلماسي التماسي« را نشان مي دهد...

ديپلماسي ابزاري تاريخي براي كسب منافع ملت ها و دولت ها به حساب 
مي آيد؛ ابزاري كه بر پايه مجموعه اي از سياست ها، مورد استفاده قرار 
مي گيرد. رابطه با كشورهاي جهان براي دس��تيابي به منافع و امنيت 
ملي، وظيفه دستگاه سياست خارجي را سنگين مي كند. در اين ميان 
نگاه »تك بعدي« و »منطقه محور«، مانعي اثرگذار به حساب مي آيد كه 
گذشته، حال و آينده را همزمان نش��انه مي گيرد. روابط با كشورها در 
بستري تاريخي براي نيل به آينده اي روشن تر، ضرورت تكاپو و بلوغ در 
سياست گذاري را طلب مي كند؛ موضوعي كه شايد در سال هاي اخير 
جاي خالي آن در دستگاه سياست خارجي كشور احساس مي شود. نگاه 
به غرب و پرهيز از شرق و غرب آسيا، رويكردي اشتباه را تداعي مي كند 
كه در سال هاي گذشته در جريان بوده است. همچنانكه كشورهاي عربي 
منطقه به فكر ايجاد ناتويي ضدايراني آن هم درست دربحبوحه سياست 
»فشار حداكثري« دولت ترامپ عليه كشورمان بودند كه اگر نبود هراس 
از توانايي و قدرت جبهه مقاومت، هرگز ديپلماسي ظريف در دولت تدبير 

توان مقابله با ائتالف منطقه اي عليه كشورمان را نداشت.

همانطور كه ش�هادت ش�هيد بهش�تي ريش�ه 
منافقان را از كش�ور كند و خطر جري�ان نفاق را 
از انق�اب دور كرد، خون ش�هيد س�ليماني نيز 
جري�ان خودباخته غرب�زده را رس�وا مي كند و 
به فضل الهي ريش�ه آنه�ا را مي خش�كاند و ما 
امروز آثار اين اتف�اق عظيم را به عينه مي بينيم. 
مجلس ش��وراي اس��المي در اولين جلسه رسمي 
خود پس از انتشار فايل صوتي جنجالي محمدجواد 
ظريف، مواضع قبلي در مورد محتواي اين فايل صوتي 
را تفصيلي و با تأكيد بيشتر بيان كرد و به محكوميت 
شديد اين اتفاق پرداخت. ديروز مجلس ابتدا جلسه 
غيرعلني براي اين موضوع داش��ت و پس از آن در 
جلسه علني، نطق هاي رئيس مجلس و نمايندگان 
مجلس در نق��د و مخالفت با اي��ن فايل صوتي بيان 
شد. همچنين درخواست نمايندگان مجلس براي 
تحقيق و تفحص از مركز بررس��ي هاي استراتژيك 

رياست جمهوري بررسي شد. 
    مصوبه مجلس قفل مذاكرات هس�ته اي را 

شكست
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي در 
نشست علني يك ش��نبه ۱۹ ارديبهشت قوه مقننه 
و در نط��ق پيش از دس��تور خود گف��ت: اين روزها 
مذاكرات بين ايران و ۱+۴ همراه با فراز و نشيب هاي 
زيادي در جريان اس��ت. يك روز اخبار پيش��رفت 
مذاك��رات و روزي ديگر خبرهاي ب��روز اختالفات 
منتشر مي شود كه همه اينها نش��ان دهنده جدي 
بودن مذاكرات است. قاليباف بيان كرد: اوالً خداوند 
بزرگ را ش��اكريم كه قانون اقدام راهبردي مجلس 
براي لغو تحريم ها باعث باز شدن قفل هاي صنعت 
هسته اي شده و ظرفيت هاي الزم جهت مذاكرات را 

براي تيم مذاكره كننده فراهم آورده است. 
رئيس دستگاه قانونگذاري كشور گفت: در حال حاضر 
همين ظرفيت هاي توليد شده و قدرت عينيت يافته، 
محور بده- بستان ها در مذاكرات جاري قرار گرفته 

است تا به پشتوانه اين قدرت آفريني امكان تأمين و 
تضمين منافع عموم مردم فراهم شود. 

وي اظهار داش��ت: ثاني��اً صداي واحد مس��ئوالن 
جمهوري اسالمي ايران كه تحت مديريت هوشمندانه 
رهبر معظم انقالب ايجاد ش��ده است تاكنون نقش 
مؤثري در جلوگيري از زياده خواهي هاي دش��من 
داشته و حفظ اين اتحاد تا رسيدن به نتيجه مطلوب 
نهايي امري ضروري است كه ان شاءاهلل مورد توجه 

همه ما خواهد بود. 
    اول بايد همه تحريم ها لغو شود

 قاليباف گفت: ثالثاً همانطور كه در گذشته نيز بارها 
گفته شده است همسو با سياست هاي تعيين شده 
توس��ط رهبر معظم انقالب ما به دنب��ال رفع كامل 
عملي و ف��وري هم��ه تحريم ها هس��تيم. اگر همه 
تحريم ها به طور كامل برداشته شود و اثرات اقتصادي 
آن نيز به صورت عملي راس��تي آزمايي گردد نبايد 
حتي يك س��اعت در موافقت با انجام تعهداتي كه 
ايران مطابق برجام آنها  را پذيرفته است، تأخير كرد. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي اظهار داشت: اما 
دش��منان ايران بدانن��د كه مردم م��ا  به رغم تالش 
براي رفع  تحريم ها هرگز منتظر اقدام آنها نخواهند 
بود. ابتكار عمل به دس��ت ايران اس��ت. بنابراين به 
آنان توصيه مي كنيم به ج��اي زياده خواهي و تعلل 
در مذاكرات ب��ا انجام كامل و عمل��ي تعهدات خود 
بيشتر از اين در رفع تحريم ها تأخير نكنند، چراكه 
با گذش��ت زمان هزينه هاي آنان براي بازگشت به 
برجام سنگين تر خواهد شد. در همين راستا از تيم 
مذاكره كنن��ده مي خواهيم با ق��درت در چارچوب 
سياست هاي تعيين شده توسط رهبر معظم انقالب 
حقوق مردم ايران را مطالبه كنند و مراقب فريب هاي 

تجربه شده پيشين باشند. 
    دوگانه سازي وهم آلود از ميدان 

و ديپلماسي ضد منافع ملي است
قاليباف بيان كرد: موضوع بعدي كه الزم است به رغم 

موضع گيري هاي قبلي از تريبون رس��مي مجلس 
نيز به آن اش��اره كنم، درباره برخي صحبت ها  عليه 
قهرمان ملي ايران و دوگانه س��ازي غيركارشناسي 
و وهم آل��ود از ق��درت ميداني و قدرت ديپلماس��ي 
اس��ت. اين دوگانه س��ازي به طور حت��م ضد منافع 
ملي اس��ت. بدون قدرت ميداني قدرت ديپلماسي 
تواني براي موفقيت ندارد و بدون قدرت ديپلماسي، 
قدرت ميداني هرگز به تمام اهداف خود براي تأمين 
منافِع ملي دست نخواهد يافت. اين همان مجاهدت 
هوشمندانه اي است كه حاج قاسم سليماني در منطقه 
با هم افزا كردن قدرت ميداني و قدرت ديپلماس��ي 
توطئه دشمنان را خنثي كرد و از همان طريق قدرت 

عظيمي براي ديپلماسي به وجود آورد. 
رئيس دس��تگاه قانونگذاري كش��ور اظهار داشت: 
در اولين روزهاي پس از ش��هادت سردار سليماني 
نيز عرض ك��رده بودم ك��ه ب��اور دارم همانطور كه 
شهادت ش��هيد بهشتي ريش��ه منافقان را از كشور 
كند و خطر جريان نفاق را از انقالب دور كرد، خون 
شهيد سليماني نيز جريان خودباخته غربزده را رسوا 
مي كند و به فضل الهي ريش��ه  آنها را مي خشكاند و 
ما امروز آثار اين اتف��اق عظيم را به عينه مي بينيم و 
مطمئن هستيم كه خون شهيد سليماني تأثيراتي 
تاريخ ساز در مس��ير پيش��برد اهداف و آرمان هاي 

انقالب اسالمي خواهد داشت. 
    استفاده مجلس از ظرفيت هاي قانوني خود 

در مورد ظريف
قاليباف تأكيد كرد: در عين حال مجلس ش��وراي 
اس��المي نيز وظيفه خود مي داند نسبت به برخورد 
با عوامل و مؤثري��ن اين قبيل اقدامات نس��نجيده 
پيگيري هاي الزم را به انجام رساند و از ظرفيت هاي 

قانوني خود در اين مسئله استفاده كند. 
    بررسي تحقيق و تفحص از مركز بررسي هاي 

استراتژيك رياست جمهوري
احمد اميرآب��ادي فراهاني، عضو هيئت رئيس��ه 

مجلس نيز در حاشيه نشست علني ديروز با حضور 
در جمع خبرنگاران و در تشريح جلسه غيرعلني 
گفت: نشس��ت غيرعلني ما با بررسي دو موضوع 
مذاكرات وين و انتش��ار فايل صوتي ظريف وزير 
امور خارجه برگزار ش��د. در اين نشس��ت تأكيد 
شد تيم مذاكره كننده كش��ورمان به دليل شتاب 
در گفت وگوها مراقب باش��ند منافع ملت ايران و 
كشور با خطري مواجه نشود؛ البته مجلس حاضر 
نيست حتي يك لحظه تحريم ها عليه ملت ايران 
ادامه داشته باشد، اما اين موضوع بدان معنا نيست 
كه تيم مذاكره كننده در مذاك��رات خود عجله يا 

شتابزدگي داشته باشند. 
وي بيان كرد: مجلس اس��تفاده از ابزار مذاكره در 
روند مسائل سياسي داخل كشور را به هيچ عنوان 
قبول ندارد، آنچه براي مجلس حائز اهميت است 
براس��اس فرمايش مقام معظم رهبري برداش��ته 
ش��دن تحريم ها به صورت كلي و راستي آزمايي 
آنهاست و اين موضوع بايد مدنظر تيم مذاكره كننده 

كشورمان در گفت وگو با گروه ۱+۴  باشد. 
عض��و هيئت رئيس��ه مجل��س تأكيد ك��رد: تيم 
مذاكره كننده هسته اي در موضوعات تحريمي و 
تحريم نسبت به اشخاص مراقب باشند، براساس 
ارائه اطالعات در نشس��ت مجل��س در مذاكرات، 
تحريم ها به س��ه قس��مت تحريم هاي برجامي، 
غيربرجامي و تحريم هاي دوره رياست جمهوري 
ترامپ تقسيم شده است و تأكيد شد تمام تحريم ها 
بايد برداشته شود تا توليدكنندگان، واردكنندگان، 
صادركنن��دگان و... در ام��ور خود دچار مش��كل 
نشوند. همچنين بر رفع تحريم هاي غيرهسته اي 
در جلسه مجلس تأكيد ش��د و نمايندگان اعالم 
كردند تحريم هايي كه مانع مبادالت اقتصادي و 
بروز مشكالتي براي مردم شده است بايد رفع شود 
و به هيچ عنوان از سوي تيم مذاكره كننده پذيرش 
ادامه هرگونه تحريم كه موجب مشكل براي مردم 

مي شود قابل قبول نيست. 
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به بررس��ي نوار صوتي ظريف در نشس��ت مجلس 
گفت: مجلس ضمن محكوم كردن شديد اين اتفاق، 
اعالم كرد اين موضوع احساسات و مكنونات قلبي 
ملت را جريحه دار كرد به ويژه در بحث سردار شهيد 
س��ليماني و تأكيد كردند انتش��ار اين فايل صوتي 
موجب دوگانگي و بروز مش��كالت براي مردم شده 
و ايجاد دوگانه هاي مختلف در كشور همانند هشت 

سال گذشته محكوم است. 
نماينده مردم قم در مجلس با اشاره به درخواست 
سه گروه از نمايندگان براي انجام تحقيق و تفحص 
از مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري و 
همچنين يك گروه درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آيين 
نامه داخلي گفت: كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس روز سه ش��نبه گزارش بررسي اين 
درخواست ها را به صحن علني ارائه خواهد كرد تا بعد 
از تصويب يك گروه، كار تحقيق و تفحص از مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري را در طول 
هشت سال گذشته انجام دهد. گروهي از نمايندگان 
هم درخواس��ت اعمال ماده ۲۳۴ آيين نامه داخلي 
را نسبت به اين موضوع داش��تند كه اين موضوع با 
انجام تحقيق و تفحص تفاوتي ندارد، زيرا در نهايت 
گزارش هر دو جهت برخورد با خائنان و متخلفان به 

قوه قضائيه ارسال خواهد شد.

رئيس مجلس شوراي اسامي:

خون سليماني جريان غربزده را رسوا مي كند

فرمانده كل ارتش:
 آثار زوال رژيم صهيونيستي هويدا  شده است

فرمان�ده كل ارتش با بي�ان اينكه آث�ار زوال رژي�م كودك كش و 
نامش�روع صهيونيس�تي هويدا ش�ده اس�ت، گف�ت: نمونه هاي 
اميدبخش تغيير موازنه قوا به نفع فلسطين نو به نو ديده مي شود. 
به گزارش فارس، امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي فرمانده كل ارتش 
در آيين معارفه فرمانده قرارگاه مشترك پدافند هوايي خاتم االنبياء )ص( 
كشور كه روز گذشته در س��تاد اين قرارگاه برگزار شد، گفت: روز قدس 
امسال روز مقاومت و اميد بود كه ظاهراً متفاوت با سال هاي ديگر بود. در 
باطن هم نسبت به سال هاي گذشته متفاوت بود و به شكر خداوند بزرگ 
خوش��بختانه آثار زوال رژيم كودك كش و نامشروع صهيونيستي هويدا 
شده و نمونه هاي اميدبخش تغيير موازنه قوا به نفع فلسطين نو به نو ديده 
مي   شود. وي افزود: نشانه هاي وعده صادق »رژيم صهيونيستي ۲۰ سال 
آينده را نخواهد ديد« در حال رخ نشان دادن است و اين همه، نتايج اوليه 
رشد نيروهاي مقاومت است. اميدواريم به بركت اين ايام و خون شهيدان 
اين روند تسريع شود و هرچه زودتر ملت مظلوم فلسطين حقوق غصب 

شده خود را باز پس گيرند و قدس شريف به دامان اسالم بازگردد. 
فرمانده كل ارتش افزود: طي دو سال اخير، با حمايت و پشتيباني ستاد 
ارتش و نيروي پدافند هوايي كه واقعاً شيره جان خود را به قرارگاه پدافند 
هوايي خاتم االنبياء)ص( كش��ور تزريق كردند، قرارگاه موفق ش��د همه 
مصوبات و دستورالعمل هاي ابالغي ستاد كل را اجرا كند و اينك از مرحله 
گذار عبور كرده و كاماًل استقرار يافته است. وي در ادامه با تقدير و تشكر از 
همه كمك ها و مساعدت ها تأكيد كرد: اگرچه رسماً بنده فرمانده قرارگاه 
بودم اما عماًل در ميدان، امير سرتيپ رحيم زاده بار سنگين اجرا را به دوش 
داشتتند. خوب است كه اضافه كنم در اين مدت دو سال بدون حتي يك 
دقيقه تعطيلي و توق��ف، قرارگاه پدافند با كمك نيروها، س��نگين ترين 
مأموريت س��ال هاي اخير در رصد و حراست از آس��مان ايران عزيز را با 
سربلندي و موفقيت پشت سر گذاشت. امير سرلشكر موسوي در پايان 
گفت: بنده به سهم خود، عنايت و اعتماد فرماندهي معظم كل قوا )مدظله 
العالي( را به برادر ارجمند امير سرتيپ رحيم زاده كه ۴۰ سال را در سنگر 
جهاد گذرانده و سابقه غبطه انگيز دارد، تبريك و تهنيت عرض مي كنم و 

از درگاه خداوند استمرار موفقيت هاي ايشان را خواستارم. 
........................................................................................................................

عضو هيئت رئيسه مجلس:
قصه تلخ برجام در وين در حال تكرار است

عضو هيئت رئيس�ه مجلس با بي�ان اينكه س�خنان ظريف عليه 
سردار س�ليماني تحريف تاريخ و عليه نظام اس�ت و چنين فردي 
نمي توان�د از منافع جمهوري اس�امي دف�اع كند، گف�ت:  به نظر 
مي رس�د قصه تلخ برج�ام در مذاكرات وين در حال تكرار اس�ت. 
به گزارش فارس، حجت االسالم عليرضا س��ليمي عضو هيئت رئيسه 
مجلس شوراي اسالمي روز گذشته در جلسه علني و در تذكري اظهار 
داش��ت: عدم تعهد در برابر قدرت هاي س��لطه گر در اصل ۱۵۲ قانون 
اساسي وجود دارد. وي افزود: ظريف وزير خارجه صحبت هايي كرده 
است كه به تعبير مقام معظم رهبري همان سخنان دشمنان و سخنان 
مسئوالن امريكايي است كه با اصل ۱۵۲ قانون اساسي مغايرت دارد. 

عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد: ظريف در سخنان خود تحريف كرده 
است و بحث چگونگي انتشار فايل صوتي وي موضوع دوم محسوب مي شود و 
در حقيقت تحريف موضوع اصلي است. سليمي گفت: ظريف اعالم كرده كه 
امريكا نمي تواند از برجام خارج شود اما ديديم به چه راحتي خارج شد؛ ظريف 
قدرت نظامي ايران را در برابر قدرت نظامي امريكا در سخنراني اش در دانشگاه 
تهران تضعيف كرد كه تمامي اين موارد تحريف محسوب مي شود و به نظر 
مي رسد ظريف در زمينه تحريف سابقه دار است. وي افزود:  سخنان ظريف 
عليه سردار دل ها تحريف تاريخ بوده و عليه نظام جمهوري اسالمي است؛ آيا 

كسي با اين زمينه فكري مي تواند از منافع جمهوري اسالمي دفاع كند؟
نماينده محالت در مجلس گفت: آيا كسي با اين زمينه فكري كه موجب 
خسارت محو برجام و تحميل آن به كش��ورمان شده است مي تواند از 
منافع ايران دفاع كند. سليمي خاطرنشان كرد:  اين سؤال وجود دارد كه 

هم اكنون در مذاكرات وين گويا قصه تلخ برجام در حال تكرار است. 
وي گفت:  سكه هايي كه برخي افراد به عنوان پاداش بعد از برجام گرفتند 
براي چه بوده است، اين در حالي است كه اين افراد حق مأموريت خود را 
دريافت كرده اند. وي در پايان گفت: بحث جنگ و صلح و بحث ميدان و 

ديپلماسي به چه منظوري توسط برخي افراد عنوان مي شود. 
........................................................................................................................

مركز پژوهش هاي مجلس اعام كرد
 تأخير دولت در اجراي مفاد فني

قانون اقدام راهبردي 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش�ي اعام ك�رد دولت تاكنون 
در اج�راي تم�ام مف�اد فن�ي قانون اق�دام راهب�ردي ب�راي لغو 
تحريم ه�ا و صيان�ت از مناف�ع ملت ايران تأخير داش�ته اس�ت. 
به گزارش فارس، معاونت مطالعات سياسي مركز پژوهش ها در گزارشي با 
عنوان »ارزيابي اجراي قانون اقدام راهبردي و پيشنهادهايي براي تقويت 
آن« آورده اس��ت: »قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از 
منافع ملت ايران« مهم ترين مصوبه سياست خارجي مجلس يازدهم بوده 
است. اين قانون چنانچه درست اجرا شود در عمل مي تواند تحول مهمي 
در برنامه هسته اي ايران ايجاد كند و نقش مؤثري در روند مذاكره براي رفع 
تحريم ها داشته باشد. اين گزارش افزود: تحقق اين ظرفيت در اين قانون با 
سه چالش عمده مواجه بوده است؛ اول، دولت اين قانون را به عنوان مانعي 
در مذاكرات هسته اي تلقي  و از اجراي دقيق مفاد آن خودداري مي كند. 
دوم، خرابكاري رژيم صهيونيستي در نطنز بنا بر برخي تحليل ها مي تواند 
دستيابي به بخشي از اهداف اين قانون به ويژه در ارتقاي ظرفيت توليد و 
انباشت مواد غني  شده را براي مدت كوتاهي به تأخير اندازد. سوم، برخي 
از مواد قانون ازجمله ماده )۷( و به رغم صراحت آن دولت درخصوص نحوه 
اجراي آن رويكرد خاصي دارد. رفع اين چالش ها و دستيابي به هدف اصلي 
قانون نيازمند اهتمام كافي در فرآيند نظارت بر اجراي قانون و بهره مندي 
از صالحيت هاي تقنيني و تأكيدات جزئي بر برخي مفاد آن با توسل به 

الحاق برخي مفاد اين قانون است. 
اين گزارش با ارائه پيش��نهادهايي چون نظارت دقي��ق بر بهره برداري 
بهنگام كارخانه توليد اورانيوم فلزي و رفع ابه��ام درباره نقش مجلس 
در نظارت بر رفع تحريم ها و پايبندي ايران به برجام افزود: قانون اقدام 
راهبردي ب��راي لغو تحريم ها ب��راي آنكه تبديل به تجرب��ه موفقي در 
نقش آفريني مؤثر مجلس شوراي اس��المي در سياست خارجي شود، 
نيازمند جديت در نظارت بر اجراي كامل قانون و تقويت آن متناس��ب 
با تحوالت بيروني اس��ت. مركز پژوهش ها عنوان كرد: درحال حاضر، 
نظارت فوري مجلس ب��ر اجراي ماده )۴( قانون درب��اره بهره برداري از 
كارخانه اورانيوم فلزي داراي تقدم زماني است. به لحاظ رتبي نيز موضوع 
تأكيد مجدد درخصوص ماده )۷( قانون در اولويت هاي مصوب قرار دارد 
كه اين اقدامات بايد در اسرع وقت اتخاذ شود واال يا بي تأثير بوده يا تأثير 
قابل توجهي نخواهد داشت. هدف از تمركز بر اجراي صحيح هريك از اين 
اولويت ها آن است كه دست مذاكره كننده ايراني پُرتر و اجراي قانون با 
حاشيه كمتري انجام شود. معاونت مطالعات سياسي مركز پژوهش هاي 
مجلس با بيان اينكه قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها تحول مهمي 
در برنامه هسته اي ايجاد كرده و نقش مؤثري در روند مذاكره براي رفع 
تحريم ها داشته است، تصريح كرد: با اين حال، دولت تاكنون در اجراي 
تمام مفاد فني اين قانون تأخير داشته است. آخرين تخلف دولت، عدم 
اجراي بهنگام ماده ۴ اين قانون يعني بهره ب��رداري از كارخانه اورانيوم 

فلزي در روز ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ است.

گزارش 2

 رهبر انقاب اسامي در سخنراني تلويزيوني 
خطاب به مل�ت اي�ران در تاري�خ ۱۴۰۰/۲/۱۲ 
درباره نيروي قدس كه از عوامل تحقق سياست 
عزتمند جمهوري اس�امي در منطقه اس�ت، 
فرمودند: »نيروي قدس بزرگ ترين عامل مؤثر 
در جلوگيري از ديپلماس�ي انفعالي در منطقه  
غرب آسياست؛ نيروي قدس در منطقه  غرب 
آسيا يك سياست مستقل جمهوري اسامي را 
و سياست عزت مدار جمهوري اسامي را تحقق 
بخشيده... ما بايد مس�تقل، عزتمند، پرتاش 
و پرت�وان عمل كني�م و اي�ن كار را در منطقه 
بعضي ها كرده  و بحمداهلل به نتيجه رسيده اند.«

اي��ن گ��زارش نگاه��ي ب��ه جوان��ب مختلف 
نقش آفريني نيروي ق��دس در مقاطع مختلف 
تاريخي  و نحوه نقش آفريني س��پاه قدس در 

نظام ديپلماسي ايران دارد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آيت اهلل العظمي سيدعلي خامنه اي 
)مد ظله العالي(، در آخرين گزارش ارزيابي ساالنه  
جامعه  اطالعاتي امري��كا از تهديدات ملي كه در 
تاريخ ۲۴ فروردين ماه امس��ال منتشر شد، ايران 
را »تهديد مستدام امريكا و منافع متحدانش در 
منطقه« معرف��ي مي كند كه اي��ران به دنبال آن 
اس��ت تا »تأثيرگذاري اياالت متحده در منطقه 
را از بين ببرد« و با گسترش تأثيرگذاري خود در 
منطقه »تهديدات عليه ثب��ات خود را به حداقل 
برساند.« نگراني نهادهاي اطالعاتي امريكا به طور 
مشخص از حضور منطقه اي ايران، قدرت نظامي، 
توان هسته اي، جنگ س��ايبري و تقابل ايران با 
اياالت متحده اس��ت. در اين گزارش مش��خصاً 
جاي��گاه و تأثير اي��ران در عراق، س��وريه، يمن، 

افغانس��تان و لبنان را عوامل تهديد منافع امريكا 
از س��وي ايران برشمرده اس��ت. البته مهم ترين 
نگراني قدرت نظامي ايران اس��ت، چراكه در اين 
گزارش آمده است: »توانايي نظامي متنوع ايران 
و رويكرد تركيبي اش به جنگ - استفاده توأمان 
از ظرفيت هاي متعارف و غيرمتعارف- همچنان 
در آينده قابل پيش بيني اس��ت و تهديدي براي 
امريكا و منافع متحدانش در منطقه خواهد بود... 
نيروي قدس سپاه پاسداران و گروه هاي نيابتي اش 

همچنان محور قدرت نظامي ايران هستند.«
در واقع آنچ��ه باعث عصبانيت اي��االت متحده از 
جمهوري اسالمي ايران شده است، فرآيند توليد 
قدرت در سياس��ت منطقه اي ايران است. قدرتي 
كه توسط نيروي قدس در اليه  اول در غرب آسيا 
و در اليه هاي بعدي در كليت ساختار ديپلماسي 
ايران به وجود آمده اس��ت. اگرچه ديپلماس��ي و 
سياست خارجي عموماً عرصه  الگوها و پروتكل هاي 
به رسميت  شناخته شده  بين المللي است، اما يكي 
از مهم ترين ويژگي ها در طراحي سياست خارجي، 
خالقيت و ابتكار عمل در اقدامات اس��ت. آنچه با 
تعبير »رويك��رد هيبريدي« جمهوري اس��المي 
ايران موجب خش��م و نگراني امريكايي ها ش��ده 
است، توانايي نيروي قدس - و قطعاً ذكاوت بي بديل 
شهيد عزيز سردار سليماني- در ايجاد ظرفيت هاي 
غيررس��مي و غيردولت��ي در كن��ار ظرفيت هاي 
ارتش هاي كالسيك رس��مي بوده است. در تمام 
اين سال ها، محدوديت هاي متعدد مادي و معنوي 
ايجاب كرده است نيروي قدس به  ابتكار و نوآوري 
دست بزند و زمين بازي در منطقه را از قواعد ازپيش 

 طراحي شده  قدرت هاي غربي خارج نمايد. 
اما ب��راي ف��ردي همچون س��ردار س��ليماني و 

رزمندگان اس��الم، اين عرصه نه صرف��اً نظامي، 
بلكه يك سبك زندگي اس��ت. قطعاً آنچه سردار 
سليماني را محبوب قلوب و قهرمان ملل مختلف 
كرده بود، نه تصوير يك ابرمرد نظامي، بلكه يك 
منش و سبك زندگي اسالمي بوده است. هماني 
كه رهبر انقالب در ۱۶مرداد ۱۳۷۵، جوهر ذاتي 
ديپلماس��ي و عامل اثرگذاري آن را به عنوان ابزار 
سياس��ت خارجي و اقتدار نظام برشمرده اند؛ اين 
جوهر ذاتي مباني اس��المي و »طراحي يك راه و 
فرهنگ و تمدن نو براي بشريت« است كه »همان 
هم موجب دشمني ها با ماست.« اين راه و فرهنگ 
نو همان چيزي است كه در ادبيات روابط بين الملل 
از آن به عنوان »قدرت نرم«ياد مي شود و در كنار 
قدرت سخت نظامي، تبديل به »قدرت هوشمند« 
مي ش��ود. به بيان ديگر، نيروي ق��دس و در رأس 
آن شهيد بزرگوار حاج قاس��م سليماني به خوبي 
توانست در طول دهه هاي اخير قدرت هوشمند 
جمهوري اس��المي ايران را در منطقه  غرب آسيا 

گسترش دهد و تثبيت كند. 
 براي اياالت متحده اي كه عالوه بر هزاران ميليارد 
دالر هزينه  نظامي، ميلياردها دالر صرف جنگ نرم 
و پيشبرد ديپلماسي عمومي خود در منطقه  غرب 
آسيا نموده و تمام همت خود را مصروف جهت دهي 
به افكار عمومي ملت هاي مس��لمان كرده است، 
چنين تقابلي حتماً قابل قبول نيست. كشوري كه 
خود را استثنايي و ابرقدرت مي داند و در سياست 
خارجي خود كشورها را صرفاً در دوگانه  »كارگزار« 
يا »دشمن« دسته بندي مي كند، به طور طبيعي 
قبول نخواهد كرد دشمنش نه تنها از زير يوغ فشار 
و تحميل او و متحدانش خارج  شود، بلكه حضورش 
در اين منطقه را نيز به چالش بكشد. دو دهه  قبل، 

نيروي قدس در افغانستان با نقش راهبردي خود 
در خروج جنگ از بن بست، ناكارآمدي هاي ارتش 
امريكا و ائتالفش را به رخ كشيد و در طول يك دهه  
گذشته با مديريت ميداني در جنگ عليه تروريسم 
داعش در س��وريه و عراق الگوي نوين��ي از ابتكار 
نظامي را به منصه  ظهور رساند. ابتكاري كه نه تنها 
حكومت داعش را به پايان رساند، بلكه با ترغيب 
رقيب سنتي اياالت متحده )روس��يه(، ائتالف و 
گروه بندي جديدي را در س��طح جهاني رقم زد و 
موازنه  جديدي از هندسه  قدرت را ايجاد كرد. اين 
بلوغ در همكاري عمليات��ي نظامي در كنار روابط 
مرسوم نظامي )مانند رزمايش مش��ترك و. . . ( با 
ساير كشورها ساختار ديپلماسي دفاعي جمهوري 
اسالمي ايران را شكل داده است كه از ابزارهاي نو 

در سياست خارجي كشورها به شمار مي آيد. 
مفهوم و تعريف ديپلماس��ي و سياست خارجي 
در دوران معاصر از گفت وگوهاي رسمي مابين 
مقامات وزارت خارجه كشورها بسيار فراتر رفته و 
مفاهيمي همچون ديپلماسي عمومي، ديپلماسي 
دفاعي، ديپلماسي باشگاهي، ديپلماسي پارلماني، 
ديپلماسي فردي و... عرصه هاي نويني را در روابط 
كشورها و ملت ها به وجود آورده اند. گستردگي 
و تنوع اين عرصه ها ايج��اب مي كند طراحي و 
سياست گذاري ديپلماس��ي و سياست خارجي 
كشورها به صورت باالدستي و جامع نگر طراحي 
ش��ود تا عالوه بر فراگيري ملزومات بخش هاي 
مختل��ف، از ثبات و اس��تمرار كاف��ي برخوردار 
باش��د تا با تغيير دولت ها با تالطم روبه رو نشود. 
درهم تنيدگي ديپلماسي دفاعي و سياسي ما در 
منطقه  پُرتنش غرب آسيا نشانگر ضرورت همين 

هماهنگي ها و همكاري هاست.

اهميت نقش آفريني نيروي قدس در مناسبات بين المللي

ديپلماسي يك جنگ است!

   گزارش یک


