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فرصتي براي اخالق و آرامش 

رسالت نوشت: انتخابات رياست جمهوري۱۴۰۰ 
با پيروزي آيت اهلل رئيسي پايان يافت. او در تمام 
مناظ��رات و تبليغ��ات انتخابات��ي، اخالق را 
سرلوحه كار خود قرار داد، هرگز عليه رقبا سخني ناروا نگفت و از افشاگري ها 
و پرده دري هايي كه متأسفانه سكه رايج اين روزها در سپهر سياسي كشور 

است، كناره گرفت. در اين  باره گفتني هايي هست:
۱. مردم بر آيين فرمانروايان خويشند. هر دوره كه بي اخالقي، پرده دري، 
سرگشاده نويسي و افش��اگري در ميان مس��ئوالن و به ويژه مسئوالن 
عالي رتبه رايج بوده، تبعات آن به جامعه نيز سرايت كرده است. در نقطه 
مقابل، اگر مردم از مسئوالن پايبندي به اخالق، دوري از هيجان زدگي در 
عالم سياست، آرامش و طمأنينه ببينند، به تدريج به اين صفات گرايش 
خواهند يافت. اين دوره، در سال هاي نخست گام دوم انقالب اسالمي و 
دهه پنجم انقالب، فرصت خوبي براي جاري كردن محوريت اخالق و 
نهادينه كردن ارزشمندي مفهوم آرامش در مديريت و سياست است كه 

مي تواند از رأس قوه مجريه به بدنه اجرايي كشور منتقل گردد. 
۲. چند ماه آينده، طبيعتاً دوره تغيير بسياري از وزرا، معاونان و مديران 
كشور است. مالك قرار گرفتن شايسته ساالري، پرهيز از توزيع مناصب 
دولتي ميان فعاالن ستادي و به كارگيري نيروهاي متخصص و كارآمد 
جريان هاي رقيب، مي تواند ش��روع خوبي براي جاري شدن اخالق در 
ميان مسئوالن باشد. انتظار از وزرا، اس��تانداران و كساني كه آيت اهلل 
رئيس��ي به  عنوان همكار انتخاب مي كنند آن اس��ت كه پيگير تسري 

اخالق و كارآمدي تا پايين ترين سطوح دولت باشند. 
۳. تجربه نشان داده است هر قدر دولتي در ابتداي دوره، عليه پيشينيان 
بيشتر موضع بگيرد، سطح نارضايتي از خود را در پايان دوره باال مي برد. 
استفاده از تعابيري همچون زمين سوخته در مورد دوره قبل يا تأكيد بر 
اينكه ويرانه تحويل گرفته ايم، ممكن اس��ت در كوتاه مدت كمي فضاي 
رسانه اي ايجاد كند، اما انتقادات مكرر از پيشينيان در بلندمدت موجب باال 
رفتن انتظار مردم خواهد شد و سيل انتظارات، در سال ها و ماه هاي پاياني، 

بر سر دولت آوار خواهد شد، همان طور كه در برخي ادوار شده است. 
۴. يكي از دلسردي هاي مردم در ادوار گذشته، شنيدن وعده هايي بود كه 
هيچ گاه عملي نمي شد. در اين دوره برنامه و تبليغات نامزد منتخب، شامل 
چند وعده اصلي ملموس بوده كه خوشبختانه همه دقيقاً در حوزه اختيارات 
دولت است. اشتغال، مسكن و تسهيالت ازدواج براي جوانان ازجمله اين 
مواردند كه همه با عدد و رقم در برنامه هاي آيت اهلل رئيس��ي ذكرشده اند. 
ايشان طبيعتاً براي تحقق اين وعده ها، همكاران و شيوه هايي نيز در نظر 
دارند. اگر دولت س��يزدهم، بتواند مصداق تحقق تمام وعده ها و ايستادن 
بر سر عهد با مردم باش��د، جمهوري اسالمي گام بزرگ و مهمي در مسير 

تمدن سازي و به  سوي آينده درخشان و پرافتخار برداشته است. 
........................................................................................................................

اروپاي خشمگين، امريكاي نگران
وطن امروز نوش��ت: اتحادي��ه اروپا در 
بحراني ترين ش��رايط از زمان تأسيس 
خود اس��ت. رون��د اتحادي��ه از همان 
س��ال هاي پس از پايان جنگ دوم جهاني كه با شكل گيري جامعه زغال 
سنگ و فوالد آغاز شد تا س��ال۱99۱ كه اتحاديه اروپا به شكل رسمي و 
كنوني تاسيس شد، هميشه شيبي مثبت داش��ت و كشورهاي مختلف 
اروپايي- به ويژه اروپاي شرقي كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
به دنبال بازيابي قدرت اقتصادي و سياسي خود بودند- تقاضاي عضويت 
در اين اتحاديه را داشتند، حتي در اوج بحران اقتصادي حوالي سال۲۰۰8 
ميالدي هم اين اتحاديه توانست ساختار خود را ترميم و تثبيت كند. با اين 
حال، اين روند مثبت با شوك بزرگي به نام برگزيت در سال۲۰۱6 مواجه 
شد؛ شوكي كه نه فقط يكي از س��تاره هاي پرچم آبي رنگ اتحاديه، بلكه 
يكي از اركان و استوانه هاي اصلي آن را از مدار اروپا خارج كرد. تبعات اين 
مس��ئله تا اندازه اي بود كه ش��عار »فرگزيت« )خروج فرانسه از اتحاديه 
اروپاي��ي( را تبدي��ل ب��ه ش��عار اصل��ي يك��ي از اح��زاب در انتخابات 
رياست جمهوري فرانسه كرد و هر چند موفق نشد »مارين لوپن« را به كاخ 

اليزه برساند اما نشان داد اقبال زيادي به اين مسئله وجود دارد. 
از سه ستون اصلي اتحاديه اروپا - انگليس به عنوان ستون سياسي، فرانسه 
به عنوان ستون فرهنگي و آلمان به عنوان ستون اقتصادي- يك ستون 
فروريخته و ستون ديگر هم ترك برداشته است. افزايش نارضايتي ها در 
آلمان و وضعيت دشوار حزب آنگال مركل در انتخابات اخير اين كشور هم 
نشان داد چندان نمي توان روي استواري طوالني مدت ستون سوم تكيه 
كرد. حاال، اتحاديه اروپا بيشتر از هر زمان ديگري به »كشتي تايتانيك« 
شبيه است؛ مجموعه اي زيبا و رؤيايي كه قرار بود نماد نظم نوين جهاني و 
برچيده شدن مرزها باشد اما صخره   برگزيت به سرعت اين رؤيا را تبديل 
به يك كابوس بزرگ كرد. در همين اوضاع، انتشار خبر شنود جاسوسي 
كاخ سفيد از مقامات ارشد كشورهاي بزرگ اروپايي كه متحدان جدي و 
راهبردي واشنگتن محسوب مي شوند، شوك جديدي به سران بروكسل 
وارد كرد. صدراعظم آلمان و رئيس جمهور فرانس��ه از دانمارك و امريكا 
خواسته اند درباره مسئله شنود توضيح دهند و جوانب امر را شفاف سازي 
كنند. كاهش قدرت نرم امريكا در دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ و 
همچنين تأكيد رئيس جمهور سابق بر رويكرد »اول امريكا«، حاال عيان تر 
از هميشه نش��ان مي دهد نظم امريكايي جهان نه تنها براي قدرت هاي 
اروپايي هم ديگر قابل پذيرش نيس��ت، بلكه حتي خود كاخ سفيد هم از 
قيام عليه آن توسط ساير كشورهاي قدرتمند جهان، بيم دارد. از سوي 
ديگر، شنود جاسوسي از متحدان اروپايي توسط كاخ سفيد را مي توان در 
راستاي همان چيزي تحليل كرد كه در ابتداي متن گفته شد. در واقع، 
زنگ خطر پايان دوران »مارشال گرايي در اروپا« باعث شده اياالت متحده 
امريكا به فكر حفاظت و حراست از اتحاديه  امريكايي اروپا بيفتد؛ رويكردي 
كه تاكنون نتيجه  عكس داشته و اروپايي ها را از استواري تكيه گاهي به نام 

واشنگتن، نااميد كرده است. 
........................................................................................................................

تنگ نظران در برابر نگاه بصير مردم ايران
صبح نو در سرمقاله خود نوش��ت: دو روز قبل مردم 
ايران يك بار ديگر حماسه آفريدند؛ مردماني نجيب 
و با بصيرت كه حتي با وجود تمام مشكالت اقتصادي 
و معيشتي كه نتيجه بي تدبيري هاي دولت بوده اس��ت، يك بار ديگر پاي 
صندوق هاي رأي آمدند تا نشان دهند هميشه همراه رهبر انقالب هستند، 
البته در تركيب آمار مشاركت مردم بايد به هموطناني كه از شرايط موجود 
گاليه داشته و در انتخابات شركت نكرده يا رأي سفيد داده اند هم توجه كرد. 
اين قشر از ايرانيان عالقه مندان كشور و نظام جمهوري اسالمي هستند كه 
حاال گاليه هايي بحق داشته و انتظار دارند هشتمين رئيس جمهوري ايران 
بتواند به اين مسائل كه اغلب معيشتي و اقتصادي هستند، رسيدگي و آنها را 
برطرف كند.  اما روي ديگر ماجراي انتخابات امس��ال، تبليغات گس��ترده 
شبكه هاي معاند بود كه تالش كردند با راه اندازي هشتگ هاي مختلف در 
فضاي مجازي به خيال خود مردم را از حضور در انتخابات منصرف كنند. اين 
رسانه ها و اشخاص بارها دشمني خود با جمهوري اسالمي را فرياد زده اند، 
اما شكل دش��مني اين افراد در روز جمعه بس��يار عجيب تر شد. جماعت 
فريب خورده منافق يا سلطنت طلبان ديكتاتور مآب كه دموكراسي را لقلقه 
دهان خود كرده اند در اطراف حوزه هاي انتخابيه در كش��ورهاي خارجي 
تجمع كرده و ايرانيان ميهن پرست را كه براي رأي دادن مراجعه مي كردند 
آماج تهمت، ناسزا و حتي ضرب و شتم قرار مي دادند، البته ايرانيان به راحتي 
سابقه اقدامات منافقان و سلطنت طلبان در ترور مردم عادي از دهه 6۰ تا 
همين سال هاي اخير و ترور دانشمندان ايراني را از ياد نبرده و نخواهند برد. 
دليل اين خشم و نفرت آنها از مردم ايران هم به همين مسئله باز مي گردد كه 

دشمنان دوست ندارند پيشرفت و تعالي مردم را ببينند.

88498443سرويس  سیاسي

»جن�گ ادام�ه سياس�ت ب�ه معن�ي ديگر 
است« اين توصيف كارل فون كالوزويتس، 
انديشمند و نظامي ش�هير آلماني از نسبت 
ميان ديپلماس�ي و ميدان اس�ت؛ تعريفي 
كه اي�ن دو را نه در مقاب�ل يكديگر بلكه در 
امتداد هم مي داند. پايان ديپلماسي به نبرد 
ختم مي ش�ود و پايان نبرد به ديپلماس�ي. 
اين چرخه هميش�ه بر نبردها و جنگ هاي 
بزرگ دنيا كه به شكس�ت يك�ي از طرفين 
ختم نشده، حاكم اس�ت. در طول 43سال 
گذش�ته اين چرخ�ه دراماتي�ك بارها بين 
ايران و غرب تكرار ش�ده اس�ت؛ گره هاي 
كوري كه بر س�ر ميز مذاكره تنها با حمايت 
ميدان نبرد باز ش�ده و ب�ه پيروزي هاي گاه 
پنهان و گاه آشكار ختم شده است. در طول 
هشت سال گذش�ته برخي تصور مي كردند 
بدون كم�ك مي�دان مي ت�وان ب�ه نتيجه 
دلخواه در ديپلماس�ي رسيد اما سير وقايع 
نش�ان داد چنين اتفاقي امكانپذير نيست. 
حاال با گذش�ت چند س�ال از اي�ن اتفاقات 
مي توان به نتيجه ای جدي رسيد كه چنين 
دركي اشتباه بوده است اما نگاهي به وقايع 
تاريخي ني�ز همين نكته را نش�ان مي دهد. 

   وقتي ميدان، بانك هاي ايراني را
 از تحريم رها مي كند

ش��ايد جدي تري��ن نمون��ه كمك مي��دان به 
ديپلماسي در همين هشت سال گذشته اتفاق 
افتاده اس��ت. زمان��ي كه در تير ماه س��ال 9۴ 
درست در زماني كه مذاكرات جدي بين ايران 
و كشورهاي۱+5 براي رسيدن به نتيجه نهايي 
در جريان بود، مذاكرات مش��ابهي در سمتي 
ديگر براي حل و فصل ي��ك ماجراي ديگر در 

جريان بود. 
در اين مذاكرات برخالف برجام كه از س��وي 
ديپلمات ه��ا انج��ام مي ش��د در دو طرف ميز 
نمايندگاني از نهادهاي امنيتي ايران و امريكا 
حضور داشتند و موضوع مذاكره بررسي امكان 
مبادله زندانيان اي��ران و امريكا در يك معامله 

دوطرفه بود. 

واقعي��ت هم اي��ن بود ك��ه اين معامل��ه براي 
امريكايي ه��ا به يك موض��وع حيثيتي تبديل 
ش��ده بود. مهم ترين متهمي كه از سوي ايران 
دستگير شده بود، »جيسون رضاييان« خبرنگار 
روزنامه واشنگتن پست بود كه در پوشش كار 
رسانه اي به جاسوسي براي نهادهاي امريكايي 

متهم بود. 
 امي��ر ميرزاي حكمت��ي ايراني ای كه س��ابقه 
خدم��ت در ارتش امريكا را داش��ت و س��عيد 
عابديني نوكيش مس��يحي دو زندان��ي ديگ��ر 
بودند كه امريكايي ها در مذاكرات هس��ته اي 
بحث آزادي آنه��ا را پيش مي كش��يد. وندي 
شرمن، معاون وزير خارجه امريكا نيز در يكي 
از مذاكرات گفته بود در صورتي  كه جيسون در 
تبادل قرار نگي��رد، كل مذاكرات ملغي خواهد 

شد. 
در مقاب��ل ايران ني��ز خواس��تار آزادي برخي 
ش��هروندان امريكايي بود كه ب��ه دليل كمك 
به دور زدن تحريم ه��ا در امريكا زنداني بودند، 
با اين حال ايران به دنب��ال اين بود تا امتيازات 
بيشتري از اين مذاكرات دريافت كند. عالوه بر 
موضوع زندانيان ح��ل و فصل برخي مطالبات 
مالي تهران از واشنگتن نيز در دستور كار بود. 
اغلب اين مطالبات به قب��ل از پيروزي انقالب 
اسالمي و خريدهاي تسليحاتي رژيم پهلوي از 

واشنگتن بازمي گشت. 
مذاكرات كشدار دو طرف در حاشيه مذاكرات 
هسته اي در سكوت كامل ادامه يافت. ايران و 
امريكا تجربه مبادالت زندانيان را در دوره قبلي 
نيز داشتند. در سال ۱۳9۰ يكي از كوهنوردان 
امريكايي كه به دلي��ل ورود غيرمجاز به ايران 
دستگير شده بود با يكي از اساتيد ايراني زنداني 
در امريكا مبادله ش��د. اين كار ب��ا هماهنگي 
كشور عمان انجام شد، با اين حال اين بار ايران 
و امريكا ب��ه صورت مس��تقيم در حال مذاكره 
براي حل اين مشكل بودند؛ گرهي كه با سال ها 
مذاكره حقوقي باز نش��ده بود ح��اال با كمك 

ميدان در حال باز شدن بود. 
در نهاي��ت برج��ام ب��ا امض��اي ي��ك پيمان 

۱76صفحه اي در تابستان س��ال9۴ به نقطه 
پاياني خود رسيد. مراحل پذيرش رسمي اين 
توافق و اجراي تعهدات طرفين تا دي ماه همان 

سال به طول انجاميد. 
قرار بود در روز ۲6دي ماه اجرايي شدن برجام 
به صورت رسمي اعالم شود. خبرنگاران منتظر 
اعالم رس��مي آن توس��ط ظريف و موگريني، 
كميسر سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا و لغو 
تمام��ي تحريم ها بودن��د، با اين ح��ال به نظر 
مي رس��يد دو طرف منتظر رويدادي هستند 
تا همزمان با آن اتفاق اجرايي ش��دن برجام را 

اعالم كنند. 
چند هزار كيلومتر آن سوتر در فرودگاه مهرآباد 
همه منتظر بر زمين نشستن هواپيماي ارتش 
سوئيس روي باند فرودگاه مهرآباد بودند. قرار 
بود سه جاسوس امريكايي با اين هواپيما تهران 

را به سمت زوريخ ترك كنند. 
هواپيماي سوئيسي حامل نزديك ۴۰۰ميليون 
دالر پول نقد بود. زماني ك��ه هواپيماي ارتش 
سوئيس در تهران روي زمين نشست و مقامات 
ايراني از تحويل بقيه مبال��غ اطمينان يافتند، 
اجازه خروج جاسوسان امريكايي داده شد. در 
آن س��و در بامداد ۲7دي ماه باالخره ظريف و 
موگريني بيانيه اجراي برجام را قرائت كردند. 
به محض قرائت اين بيانيه خبرهايي از آزادي 
زندانيان ايراني در امريكا منتش��ر شد. به نظر 
بخش ديگ��ري از معامله بين اي��ران و امريكا 
در حال اجرا شدن بود. هفت زنداني ايراني در 
امريكا آزاد شدند و از برخي متهمان ديگر كه 
تحت تعقيب قرار داشتند، رفع اتهام شد اما اين 

تنها بخش اين معامله نبود. 
دفتر مطبوعاتي سازمان ملل متحد همان شب 
از رفع تحريم بانك س��په خبر داد. بانك سپه 
از جمله مؤسس��ات مالي ايران بود كه در سال 
۲۰۰7 ميالدي به اتهام تأمين مالي فعاليت هاي 
نظامي و اتمي ايران در ليست سياه قرار گرفته 
بود. زماني كه قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت 
س��ازمان ملل متحد در مرداد ماه همان سال 
صادر ش��د، نام اين بانك هنوز در ليست سياه 

تحريم ها قرار داش��ت، با اين حال امريكايي ها 
در جريان مذاكرات دوجانب��ه زير بار رفع اين 
تحريم ها از دو بانك ايراني رفتند. شيريني اين 

مبادله تا مدت ها براي ايران باقي ماند. 
مجلس شوراي اسالمي در آن زمان با اشاره به 
اينكه دستگيري اين جاسوسان و مذاكره بر سر 
آن نتيجه زحم��ات نهادهاي اطالعاتي نظامي 
بود، اين مبل��غ را به تأمين بخش��ي از بودجه 
نظامي كشور اختصاص داد اما در نهايت روشن 
شد دولت اين مبالغ را به اين كشورها اختصاص 
نداده اس��ت، با اي��ن حال فرص��ت ديگري به 
وجود نيامد تا امريكايي ها اين مبالغ را از ايران 
بازپس بگيرند. اي��ن دومين باري ب��ود كه به 
صورت رسمي دس��تاوردهاي ميدان توانست 
گرهي را كه به صورت ديپلماتيك باز نش��ده 

بود، باز كند. 
   از كره جنوبی تا روابط تجاري با سوريه

حاال با گذشت نزديك پنج سال از اين مبادله 
بار ديگ��ر ميدان ب��ه كمك ديپلماس��ي آمده 
است. اين بار هم ماجرا بر سر آزادسازي منابع 
مالي اس��ت. نزديك 7ميلي��ارد دالر از منابع 
مالي ايران در كره جنوبي به دليل تحريم هاي 
يكجانبه امريكا با برچسب تروريستي محبوس 
شده اس��ت و تمام تالش ها و مذاكرات ايران و 
كره جنوبي براي رهايي اين مبالغ ناكام مانده 

است. 
در اين ميان و ناگه��ان در ميانه مذاكرات وين 
خبري منتشر شد كه از مبادله چهار جاسوس 
امريكايي دستگير ش��ده در ايران با آزاد سازي 
7ميلي��ارد دالر از ذخاي��ر تحريم ش��ده خبر 
مي داد. اگر چه در نهايت اين خبر هم از سوي 
امريكا و ايران تكذيب ش��د اما در نهايت هر دو 
طرف تأييد كردند كه مذاكرات گس��ترده اي 
در اي��ن باره در جريان اس��ت. برخالف س��ال 
9۴ خبري از مذاكرات مستقيم ايران و امريكا 
نخواهد بود و دو كشور به صورت غيرمستقيم 
در حاش��يه مذاكرات وين در حال تبادل نظر 
در اين باره هس��تند. در اين ميان صرف نظر از 
اينكه مذاكرات فوق به نتيجه برسد يا نه، بازهم 
اين ميدان است كه توانسته اين گره را به طور 

كامل باز كند. 
اگ��ر بخواهيم ليس��ت كمك هاي مي��دان به 
اقتصاد و ديپلماس��ي را فهرست كنيم، باز هم 
موارد ديگري است كه مي توان به آن اشاره كرد. 
در عراق نفوذ گسترده فعاليت برون منطقه اي 
ايران زمينه مناس��بي را براي فعاليت شركت 
عراقي پدي��د آورد، به گونه اي ك��ه هم اكنون 
اين كش��ور مهم ترين بازار صادراتي كاالهاي 
غيرنفتي ايران است. در س��وريه هم عالوه بر 
بازار گسترده اين كش��ور زمينه استفاده ايران 
از معادن فسفات اين كشور فراهم شده است، 
حتي در اين ميان برخي از ايجاد يك كريدور 
اقتصادي از ايران تا مرزهاي س��وريه س��خن 
مي گويند؛ اتفاقي كه چندان دور از دس��ترس 

نيز به نظر نمي رسد. 
تمام اين دستاوردها نشان دهنده اين است كه 
تا چه اندازه توان ميدان براي باز كردن برخي 
گره ها روي ميز مذاكره مؤثر خواهد بود. باز هم 
به س��خنان كالوزويت��س برمي گرديم. جنگ 
ادامه سياست اس��ت به روش ديگر. با مروري 
بر اين چند اتفاق شايد بتوان گفت كه مذاكره 
و ديپلماسي واقعي ادامه همان نبرد در ميدان 
است اما با ملزوماتي كه ساختمان هاي شيك 

ديپلماتيك مي طلبد.

مهدی پورصفا
   گزارش  یک

مأموريت قاليباف به 2 كميسيون مجلس

علل اخالل در روند انتخابات را بررسي كنيد
اس�المي  ش�وراي  مجل�س  رئيس�ه  هيئ�ت  عض�و  ي�ك 
ايج�اد  اخالل ه�اي  آنچ�ه  درب�اره  بررس�ي  خواس�تار 
ش�د.  خوان�د،  انتخاب�ات  برگ�زاري  رون�د  در  ش�ده 
به گزارش ايسنا، عليرضا س��ليمي در جلس��ه علني دوشنبه مجلس 
شوراي اسالمي در اخطاري با استناد به اصل ۱۳7 قانون اساسي مدعي 
ش��د: در انتخابات ۲8خرداد اختالالتي در سيستم ها وجود داشت، به 
گونه اي كه تعرفه رأي به برخي از شعب دير رسيد و با تأخير كار خود را 
شروع كردند. نمونه اين موضوع را مي توان در اعالم نتايج آراي انتخابات 
رياست جمهوري ديد كه آقايان گفتند نتايج بر اساس تجميع 9۰درصد 

صندوق هاي آراست كه انگار آنها دركي از 9۰درصد نداشتند. 
س��ليمي خطاب به قاليباف گفت: با توجه به اين رفتار غيرقابل دفاع و 
اخالل پيش آمده در روند انتخابات، دس��تور بررسي داده تا با مقصران 
برخورد شود، چون طبق پيش بيني ها، در صورت نبود چنين اخالل هايي 
حداقل 5 تا ۱۰درصد ميزان مشاركت افزايش پيدا مي كرد. بايد منشأ 
اين اخالل مشخص شود كه با اين وضعيت اجازه ندادند بخشي از مردم 
رأي دهند. محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي در پاسخ 
به اين اخطار اظهار كرد: موضوع مطرح شده توسط آقاي سليمي درست 
است؛ در روز انتخابات در دو نوبت يعني آغاز انتخابات و نيمه روز قبل از 

ساعت ۱۰:۳۰ دو اشكال جدي به وجود آمد. 
وي از دو كميسيون اصل9۰ و شوراها خواست كه اين موضوع را پيگيري 

كنند و گزارشي به مجلس ارائه دهند. 
........................................................................................................................

كارشناس روابط بين الملل: 
امريكا هر ضمانتي بدهد، كافي نيست 

كارش�ناس ارش�د رواب�ط بين المل�ل تأكيد ك�رد ك�ه مذاكرات 
احي�ای برج�ام را ب�ه نح�وي دنب�ال كني�م كه اگ�ر طرف�ي در 
برجام بدعه�دي كرد، اي�ران هم تعه�دات خ�ود را كاهش دهد. 
محسن پاك آيين، سفير پيشين كش��ورمان در جمهوري آذربايجان 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره ششمين دور نشست 
كميسيون مشترك برجام اظهار كرد: اين نشست ها ادامه دارد و احتمال 
دارد تا پايان دولت دوازدهم طرفين به جمع بندي هاي مشتركي برسند. 
ديگر مذاكره كنندگان از جمله روسيه و چين هم چنين اعتقادي دارند. 
وي افزود: به نظر مي رسد يكي از مسائل مهم دولت آينده همين بحث 
مذاكرات هسته اي باشد كه چه اين مذاكرات وين به نتيجه برسد چه 
نرس��د، باالخره در آينده اين مذاكرات هسته اي وجود خواهد داشت، 
چراكه نگاه ايران اين اس��ت كه تحريم هاي ظالمانه عليه كشورمان به 
طور كامل لغو ش��ود و نگاه غربي ها هم اين است كه فعاليت هسته اي 
ايران را محدود كنند، لذا تا اين دو هدف محقق نشود طرفين عالقه مند 

به ادامه مذاكرات هستند. 
پاك آيين ادامه داد: اگر در برجام به جمع بندي هايي هم برسيم، باز هم 
در آينده احتمال بدعهدي هايي از سوي طرف مقابل ما وجود دارد، به 
نظر مي رسد اين پرونده در دولت سيزدهم هم باز خواهد بود. رويكرد 
آقاي رئيسي رئيس جمهور منتخب ايران در مناظره ها و مصاحبه ها اين 
بود كه براي لغو تحريم هاي ظالمانه مكانيسمي به نام برجام ايجاد شده 
است و ما هم با هدف لغو تحريم ها اين مسير را حفظ و دنبال مي كنيم. 
 وي با اشاره به چگونگي لغو تحريم ها و تضمين طرف غربي براي تكرار 
نشدن تجربه تلخ قبل، اظهار كرد: ما پيشنهاد كرديم امريكايي ها كتباً 
تضميني بدهند كه در آينده از برجام خارج نشوند، اما در آينده هم اگر 
فردي مانند ترامپ در واشنگتن بر سر كار بيايد، احتمال خروج از برجام 
وجود دارد، لذا بايد اين موضوع را به نحوي دنبال كنيم كه اگر طرفي 
در برجام بدعهدي كرد ما هم محدوديت هاي هسته اي خود را كاهش 
دهيم، بعيد است در آينده با بدعهدي ها مواجه نشويم و هر ضمانتي هم 
كه امروز امريكايي ها دهند، كافي نيست. پاك آيين ادامه داد: امريكا به 
بدعهدي مشهور است، بايد مكانيسم هايي را تعبيه كنيم كه در صورت 

بدعهدي آنها، ما هم اقدام متقابل خود را داشته باشيم. 
........................................................................................................................

 اسماعيل كوثري 
نماينده مردم تهران در مجلس شد 

اس�ماعيل كوث�ري ب�ا 34۶ه�زار و ۶45 رأي به عن�وان نماينده 
اسالمش�هر  ري،  ش�ميرانات،  ته�ران،  انتخابي�ه  ح�وزه 
ياف�ت.  راه  اس�المي  ش�وراي  مجل�س  ب�ه  پردي�س  و 
به گزارش فارس، شكر اهلل حسن بيگي، معاون سياسي استانداري تهران 
گفت: از مجموع يك ميليون و 8۰8هزار و ۲۳8 رأي آقاي اس��ماعيل 
كوثري با ۳۴6هزار و 6۴5 رأي به عنوان نماينده حوزه انتخابيه تهران، 
شميرانات ري، اسالمشهر و پرديس به مجلس شوراي اسالمي راه يافت. 
پس از درگذش��ت فاطمه رهبر منتخب مردم تهران، ري، شميرانات، 
پرديس و اسالمشهر بر اثر ابتال به كرونا، انتخابات مياندوره اي مجلس 
شوراي اسالمي براي تك كرسي باقيمانده تهران روز جمعه همزمان با 

انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا برگزار شد. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي:
 مهم ترين اولويت دولت آينده 
توجه به كشورهای منطقه است

يك عضو كميس�يون امني�ت ملي و سياس�ت خارج�ي مجلس 
ش�وراي اس�المي مهم تري�ن اولوي�ت دول�ت آين�ده در عرصه 
سياس�ت خارج�ي را توج�ه ب�ه كش�ورهاي منطقه و همس�ايه 
خوان�د، از آن جه�ت ك�ه اي�ن كش�ورها ظرفيت ه�اي بس�يار 
مهم�ي در ابعاد تج�اري، اقتص�ادي، سياس�ي و امنيت�ي دارند. 
فداحسين مالكي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: آقاي رئيسي نگرش 
عميق و تأثيرگذاري نسبت به عرصه سياست خارجي دارند، لذا قطعاً 

داراي استراتژي مهمي در كالن سياست خارجي كشورمان هستند. 
وي ادامه داد: يكي از مهم تري��ن اولويت هاي دولت آين��ده در عرصه  
سياست خارجي توجه ويژه به كشورهاي همسايه و منطقه است، به اين 
دليل كه جمهوري اسالمي ايران داراي ظرفيت هاي بسيار مهم تجاري، 
اقتصادي، سياس��ي و امنيتي اس��ت كه همين وضعيت در كشورهاي 
همسايه و منطقه وجود دارد. خوشبختانه قوي ترين كشورهاي منطقه 
از لحاظ سياسي و اقتصادي در حوزه دايره فعاليت جمهوري اسالمي 
ايران قرار دارد، يعني عالوه بر كش��ورهايي همچون عراق، افغانستان، 
پاكس��تان، تركيه و برخي كشورهاي عربي، كش��ورهاي قدرتمندي 
همچون چين و روسيه ظرفيت هاي قابل توجهي دارند كه بايد نسبت 

به آنها نگاه ويژه اي وجود داشته باشد. 
اين عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي 
اسالمي يادآور شد: در سال هاي گذش��ته به دليل گرفتاري در قضيه 
برجام و با كش��ورهاي اروپا و امريكا، نتوانستيم به خوبي از ديپلماسي 

استفاده كنيم و تحريم هاي به وجود آمده عليه نظام را بشكنيم. 
مالكي درباره  نگاه به كش��ورهاي اروپايي و امريكايي اظهار كرد: قطعاً 
سياست بر اساس منافع ملي خواهد بود، تعامالت مان با دنيا براساس 
منافع ملي است، اين نگاه مي تواند اين پيام را به غربي ها و امريكا داشته 
باشد كه فرسايش��ي ش��دن مذاكرات وين و برجام قابل قبول نيست؛ 
موضوعي كه به نظر مي رس��د مدنظر آقاي رئيس��ي هم است، لذا بايد 
تالش ش��ود هر چه س��ريع تر پرونده به نفع جمهوري اسالمي و ملت 

ايران رقم بخورد.

نگاهي به خدمات متقابل ميدان و ديپلماسي

 پيروزي هاي ميداني 
چگونه گره هاي كور ديپلماسي را گشود

گزارش 2

رئيس جمه�ور اظه�ار ك�رد: م�ن مطمئن 
هستم روابط ما با جمهوري آذربايجان بعد 
از برداش�ته ش�دن تحريم ها كه ب�ه زودي 
اتفاق خواهد افتاد، روابط گسترده اي است. 
به گزارش فارس، حجت االسالم حسن روحاني 
رئيس جمهور صبح دي��روز در آيي��ن افتتاح 
طرح هاي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه 
اقتصادي اس��تان هاي هرم��زگان، آذربايجان 
شرقي و خوزس��تان گفت: من مطمئن هستم 
روابط ما با جمهوري آذربايجان بعد از برداشته 
شدن تحريم ها كه به زودي اتفاق خواهد افتاد، 

روابط گسترده اي است. 
وي با اشاره به برگزاري انتخابات در ۲8خرداد 
ادامه داد:  الحمدهلل مردم مس��ئوليت بس��يار 
بزرگ سياسي و اجتماعي خودشان را در روز 
جمعه انجام دادن��د و رئيس جمه��ور را براي 
دوره سيزدهم انتخاب كردند، البته انتخابات 
شوراها هم بود و در برخي مناطق هم انتخابات 
مي��ان دوره اي مجلس و خبرگان ه��م بود كه 
به مردم عزيز اي��ران تبريك مي گويم به خاطر 
اين اقدام بسيار خوب و ارزشمندي كه در اين 
مقطع تاريخي با حضور گسترده خودشان پاي 

صندوق آرا انجام دادند. 

روحاني افزود: افتتاح هاي هر هفته كه هفتاد 
و چهارمين افتتاح اس��ت يك عالمت بس��يار 
خوبي براي همه جهانيان است. اولين عالمت 
اين است كه ايران مركز سرمايه گذاري و توليد 
است. اگر مردم به آينده كشور خودشان اميد 
نداش��ته باش��ند ۲۴8هزار ميليارد در مناطق 
آزاد س��رمايه گذاري نمي كردن��د. مردم ايران 
عالقه مند به آباداني كشور خودشان هستند، 
ش��ما به اين آمار نگاه كنيد كه در مناطق آزاد 
اعالم ش��د 6۲۱ط��رح در حال اجراس��ت كه 
۲۴8هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شده 
است. اين طرح ها 5۳درصد اجرايي و عملياتي 
شده و تا پايان س��ال ادامه پيدا مي كند و همه 

اينها به افتتاح مي رسد. 
وي ادام��ه داد: همين ايس��تادگي و مقاومت 
مردم به رغم رنج، س��ختي و مشكالتي كه در 
اين ۳/5س��ال مردم كش��يدند، در يك جنگ 
اقتصادي بي نظير در تاريخ منطقه و در تاريخ 
جهان هم كم نظير بوده است كه ظالمان كاخ 
س��فيد يك ملتي را ۳/5س��ال به ط��ور كامل 
محاصره كنند و ديگران هم از ترس كاخ سفيد 
كم��ك و حمايت نكنند، آنها هم دس��ت روي 

دست بگذارند. 

رئيس جمهور خاطر نشان كرد: اين حرفي كه 
مس��ئوالن دارايي امريكا س��ه روز پيش اعالم 
كردند كه ما از فردا آماده ايم تحريم ها را روي 
واكسن كرونا برداريم، يعني اين تروريست ها 
كاماًل اعتراف مي كنند كه همه چيز را به روي 
اين مردم بسته و تمام فعاليت هاي بانكي را قفل 
كرده اند و حاال بعد از ماه ها دولت جديد روي كار 
آمده و معتقد است بايد تحريم ها كنار گذاشته 
شود و بارها هم گفته است كه آن طرح تحريم 
ترامپ غلط و نادرس��ت ب��وده، االن چهار پنج 
ماه اينها سركار هس��تند تازه دو سه روز پيش 
گفته اند كه در مسائل بانكي اگر براي ماسك و 

براي واكسن كرونا باشد، اشكالي ندارد. 
روحاني ادام��ه داد: اين هم بع��د از زماني كه 
مي دانستند ما در ماسك نياز نداريم و در ماسك 
صادركننده هستيم و فهميدند در واكسن هم 
توليدكننده شده ايم. وقتي كه توليد كرديم و به 
بازار آمد و واكسيناس��يون شروع شد آن وقت 
گفتند تازه براي واكسن آزاد است. اين حرفي 
كه ما به مردم مي زديم در طول اين ۳/5س��ال 
كه مردم با چه سختي كشور دارد اداره مي شود، 
اينكه به مردم گفتيم ماه ها طول كش��يد تا ما 
بتوانيم پول واكسن سازمان بهداشت جهاني را 

پرداخت كنيم، شايد براي مردم سخت بود باور 
كنند چه سختي هايی ما كشيديم براي اينكه 

آنچه مورد نياز است وارد كشور شود. 
روحاني بيان داشت: حاال كه دو سه روز پيش 
امريكايي ها صريحاً اعالم كردند و گفتند تازه 
اجازه خواهيم داد فقط براي ماسك و واكسن 
فعاليت بانكي آغاز ش��ود، نش��ان مي دهد كه 
مردم با چه س��ختي زندگي كردند اما در عين 
حال صورت سياه دشمن را به خاك ماليدند، 
اين مردم بزرگوار ما صورت ترامپ را به خاك 
ماليدند، صورت همه جالدان كاخ سفيد را به 

خاك ماليدند، بيني آنها را به خاك ماليدند. 
وي با تأكيد بر اينكه مردم ايران سروقامت و با 
عظمت ايستادگي كردند، اظهار داشت: مردم 
در اين شرايط تحريم س��رمايه گذاري و توليد 
كردند. آنچ��ه الزم بود با همه س��ختي ها وارد 
كشور كرديم، بازار كشور ما پر از جنس است، 
البته در سايه اين جنگ، گراني هست و مردم 
در فشار هستند اما اين جنگ نگذاشت اقتصاد 
ايران فرو بپاش��د، يعني همان هدفي كه آنها 
داشتند. ان شاءاهلل به زودي تحريم ها برداشته 
مي شود و سرمايه هاي خارجي به سمت ايران 

سرازير خواهد شد. 

روحاني: به زودي تحريم ها برداشته خواهد شد


