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ظرفيت هاي اقتصادي پيمان شانگهاي

رضا توكلي در روزنامه خراسان با اشاره به 
كاركردهاي اقتصادي پيمان ش��انگهاي 
نوشت: اين موضوع نشان دهنده آن است 
كه اين س��ازمان ظرفيت اين را دارد كه عالوه بر تأثير گذاري بر قيمت 
انرژي در سطح بين الملل، در زمينه صادرات و واردات انرژي همكاري 
تنگاتنگي را ميان اعضا برقرار كند، اما اين فرصت طاليي صرفاً ش��امل 
واردات و صادرات نفت و گاز نمي شود و با توجه به اينكه حدود نيمي از 
جمعيت جهان و يك سوم خش��كي هاي جهان در اختيار اعضاي اين 
سازمان است، كشورمان كه در شرايط كنوني صادرات غيرنفتي اش به 
كشورهاي شرق آسيا و آسياي ميانه بسيار اندك بوده و از چند ميليارد 
دالر گذر نمي كند، نيم نگاهي هم به صادرات غيرنفتي دارد و بي ش��ك 
چنين ظرفيت جمعيتي و سرزميني  در زمينه تغيير معادالت قدرت و 
ايجاد موازنه قوا در سطح جهاني مي تواند بسيار مؤثر باشد، اما مهم تر از 
محكم تر ش��دن كمربند امنيتي در مركز و غرب آسيا و همچنين رونق 
بازار 330ميليارد دالري اين س��ازمان، عبور از يك جانبه گرايي غرب و 
توجه جدي به چندجانبه گرايي ش��ايد مهم ترين دس��تاورد عضويت 
كشورمان در اين سازمان باش��د؛ عضويتي كه از نگاه نگران غرب، نماد 
تحقق يك كابوس بزرگ است چراكه چند سال بود سياستمداران غربي 
درباره انتقال محور قدرت جهاني از غرب به ش��رق هشدار مي دادند و 
اكنون با عضويت ايران در پيمان ش��انگهاي، نقطه عطفي در اين روند 
جا به جايي رخ داده است. بايد گفت كه سازمان همكاري شانگهاي يكي 
از معدود اجالس يا سازمان هايي است كه كشورهاي غربي در ساختار 

اعضا، روند مديريت و تصميم گيري هايش هيچ گونه دخالتي ندارند. 
.......................................................................................................................

عدم عجله ايران براي آغاز مذاكرات
محمدكاظم انبارلويي با اشاره به اينكه 
ايران هي��چ عجل��ه اي براي ش��روع 
مذاكرات ندارد، در رس��الت نوش��ت: 
ايران هيچ عجله اي براي آغاز مذاكرات ندارد. آن قدر بايد صبر كرد كه 
امريكايي ها به التماس بيفتند. محاسبات، الگوها و مدل هاي مذاكرات 
به طوركلي به هم خورده است. بايد يك الگوي جديد بر اساس محاسبات 
جديد و منطبق با ريل مصوبه مجلس كه خواست ملت هم است طراحي 
كرد و دس��تور كار جدي��د نوش��ت و از هرگونه مذاكرات فرسايش��ي، 
غيرعلمي، غيرفني و مبتني بر شتاب زدگي پرهيز كرد. دشمن مي خواهد 
بگويد ايران نيازمند مذاكرات است، در حالي  كه به گدايي افتاده است و 
مرتب پيغام وپسغام مي فرستد. ايران به سرعت در حال تعامل سازنده با 
جهان اس��ت و اين گام را در اجالس ش��انگهاي به طورجدي پيگيري 
مي كند. ايران به سرعت روابط خود را با همسايگان سامان مي دهد. هيچ 
مقوله اي در داخل را موكول به مذاكرات نكرده است. امريكا تنها يك راه 
دارد. آرام و بي سروصدا بدون پيش شرط به برجام برگردد. تعهدات خود 
را عمل كند و به خواس��ت هاي ايران تمكين كند تا مقدمات برگزاري 
مذاكرات وين خودبه خود مهيا شود. بدون اين رويكرد هيچ فايده اي بر 
مذاكرات مترتب نيس��ت و نبايد ب��ه آن حتي يك نيم ن��گاه كرد. اگر 
امريكايي ها به ديدگاه هاي ظالمانه خود اصرار داشته باشند و بخواهند از 
آژانس استفاده ابزاري كنند بايد فاتحه آژانس را خواند و شجاعانه از ان 
پي تي خارج شد. از هارت وهورت شوراي حكام و شوراي امنيت سازمان 
ملل هم نبايد هراسي داشت، چون امريكاي امروز امريكاي ديروز نيست. 
اگر حكام كاخ سفيد هنر داشته باش��ند بايد كاله خود را در واشنگتن 
حفظ كنند تا طوفان فروپاشي آن را ازسرشان برندارد،  ضمن اينكه يك 

فكري هم بايد براي دوران يتيمي رژيم صهيونيستي بكنند. 
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 دنيا درباره عضويت ايران 
در شانگهاي چه گفت

محمدحس��ين لطف اللهي در روزنام��ه اعتماد 
نوشت: از زمان تأييد سند عضويت دائم ايران از 
س��وي اعضاي اين س��ازمان همكاري، تا نهايي 
شدن عضويت كامل فرآيندي بوروكراتيك بايد طي شود و نياز به امضاي 
مجموعه اي از توافق هاس��ت. كارشناس��ان معتقدند پيوستن به سازمان 
همكاري ش��انگهاي براي ايران فوايدي خواهد داشت. خبرگزاري تاس 
روس��يه در اين باره مي نويسد: »ايران در ش��رايطي به سازمان همكاري 
شانگهاي مي پيوندد كه سياست هاي يكجانبه امريكا عليه اين كشور ادامه 
دارد. تهران در اين ش��رايط مي توان��د از اين فرصت ب��راي تقويت روابط 
منطقه اي و افزايش نفوذ سياسي خود استفاده كند. « به نوشته تاس، اين 
يك فرصت عالي براي تعميق تعامل ايران و كش��ورهاي عضو س��ازمان 
همكاري شانگهاي از جمله روس��يه، چين، هند، پاكستان و كشورهاي 
آسياي ميانه است. نيكول گراِجوسكي، كارشناس امنيت ملي موسسه بلفر 
دانشكده كندي دانشگاه هاروارد در خصوص پيوستن ايران به شانگهاي 
مي نويسد: »اعتباري كه ايران از عضويت دائمي در اين سازمان به دست 
مي آورد بسيار مهم است. پيوستن به سازمان همكاري شانگهاي يك هدف 
ديرينه براي تهران بوده است- نه به عنوان جنبه اي از رويكرد سياسي اين 
كشور در قبال خاورميانه، بلكه به عنوان گسترش تالش هاي آن به منظور 
تقويت مشروعيت و روابط بين المللي جمهوري اسالمي با شرق. در بيشتر 
موارد ايران به عنوان يك قدرت حامي وضع موجود در آسياي ميانه عمل 
كرده و ضمن احترام به نفوذ و قدرت چين و روسيه، به حمايت از تماميت 
ارضي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي پرداخته است. تهران 
حاال از اين عضويت دائم براي تقويت روابط با كشورهاي آسياي ميانه بهره 
خواهد برد و تالش خواهد كرد خود را همس��و با اهداف چين در مقابله با 

»سه شيطان: تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي« نشان دهد. 
.......................................................................................................................

 امريكايي ها چه چيز را در افغانستان 
از دست داده اند

سعداهلل زارعي در كيهان نوشت: برخالف آنچه 
مشهور اس��ت، نه منطقه غرب آس��يا اهميت 
استراتژيك، مادي و معنوي خود را در دهه هاي 
اخير از دست داده است و نه جايگزين ديگري براي اين منطقه وجود دارد. 
منطقه شرق آسيا نمي تواند آن طور كه طي چهار، پنج دهه گذشته شاهد 
بوده ايم، منطق��ه انحصاري امريكا باش��د تا اين توجي��ه امريكايي ها كه 
مي گويند سياست نگاه به شرق سبب تعديل نيروها و امكانات ما در غرب 
آسيا مي شود، پذيرفتني باش��د. برخالف آنچه بعضي ها مدعي شده اند، 
تحوالت انقالبي و مقاومتي غرب آسيا نه تنها اين منطقه غني استراتژيك 
را به »زمين سوخته« - اصطالح دولت روحاني براي منطقه- تبديل نكرده 
بلكه باعث اقتدار كشورهاي اين منطقه و پيدايي يك رژيم بالنسبه مشترك 
امنيتي مردم پايه هم شده و اين مي تواند منطقه غرب آسيا را به يك عنصر 
درجه اول در نظام آين��ده جهان تبديل كند. از س��وي ديگر بعضي براي 
سرپوش گذاشتن بر شكست امريكا در افغانستان از Plan 2 اين كشور و 
توافق سري آن با طالبان حرف مي زنند. ما نمي خواهيم بگوييم هيچ توافق 

محرمانه اي در كار نيست ولي نياز به اطالعات قطعي دارد. 
توافق س��ري بوده يا نبوده االن در خود اين كش��ور عليه اقدام امريكا 
ولوله اي برپا شده است چرا؟ آيا غير از اين است كه پاي قرباني شدن يك 
طرح ويژه راهبردي و نيز پاي شكل گيري يك تهديد جدي براي امريكا 
در ميان است؟ پس سؤال اصلي اين است كه امريكا از كدام تهديد يا از 

قرباني شدن كدام طرح استراتژيك سخن مي گويد؟
اما امريكا از كدام تهديد اصلي در پي خروج نگران است؟ بدون كمترين 
ترديد از تهديد تقويت ش��دن چندباره ايران و شكل گيري يك قدرت 

فعال مقاومتي در شرق جمهوري اسالمي.

88498443سرویس  سياسي

 عضويت ايران در شانگهاي 
در راستاي خنثي سازي تحريم هاست

روابط چندجانبه و تعامالت اقتصادي 
اي�ران ب�ا كش�ورهاي عضو س�ازمان 
ش�انگهاي مي توان�د كمكي به رش�د 
اقتصادي و برون رفت از فضاي تحريم و 

خنثي سازي تحريم ها باشد. 
زهره الهيان، عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به عضويت دائم ايران در سازمان همكاري  
شانگهاي، گفت: عضويت دائم ايران در اين سازمان حاكي از اين است 
كه در دولت آقاي رئيس��ي يكي از اولويت هاي اصل��ي، بحث اقتصاد و 
ديپلماسي اقتصادي است و عضويت ايران در اين پيمان كمك خواهد 
كرد كه ايران با كشورهاي آسيايي و همسايه در قالب تعامالت اقتصادي 

و تبادالت تجاري بسيار موفق تر عمل كند. 
وي با بي��ان اينكه اي��ن پيمان راه��ي ب��راي دورزدن تحريم هاي 
امريكاس��ت، افزود: از آنجايي كه امريكا در قال��ب يك طرح كالن 
اس��تراتژيك تالش مي كند ايران را به لحاظ اقتصادي منزوي و در 
قالب تحريم ها به نوعي حصر اقتصادي براي ايران ايجاد كند، قاعدتاً 
عضويت دائم ايران در سازمان همكاري شانگهاي مي تواند اين حصر 

اقتصادي را بشكند. 
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: در واقع روابط چندجانبه 
و تعامالت اقتصادي ايران با كش��ورهاي مهمي مثل چين، روس��يه، 
قزاقستان و ساير كشورهاي عضو اين سازمان مي تواند كمكي به رشد 

اقتصادي و برون رفت از فضاي تحريم و خنثي سازي تحريم ها باشد. 
الهيان يادآور شد: در جلسه اخير كميسيون امنيت كه با حضور آقاي 
اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه برگزار شد، موضوعي كه با وي مطرح 
كرديم اي��ن بود كه ط��رح كالن وزارت خارجه در عرصه ديپلماس��ي 
چيست؟ و از وي خواستيم كه در قبال طرح كالن استراتژيك امريكا 
براي تحريم و حصر اقتصادي ايران، ايران هم بايد طرح كالن استراتژيك 
براي مقابله با طرح امريكا داشته باشد و از آنجا كه اولويت اصلي وزارت 
خارجه در دوره آقاي رئيسي بايد ديپلماسي اقتصادي باشد اين موضوع 
اهميت بيشتري پيدا مي كند و قاعدتاً پيمان شانگهاي به عنوان جزئي 
از پازل كالن جمهوري اس��المي ايران در عرصه ديپلماسي اقتصادي 

مي تواند مطرح باشد. 
........................................................................................................................

 خضريان : ظريف نپيوستن به FATF را 
مانع عضويت در شانگهاي مي دانست

ظريف ادع�ا كرده ب�ود وضعي�ت ايران نس�بت ب�هFATF مانع 
پيوستن به ش�انگهاي اس�ت، اكنون مشخص ش�د اين ادعاهاي 
خ�الف واقع ب�ه منظور پيش�برد اه�داف سياس�ي بوده اس�ت. 
علي خضريان، نماينده ته��ران در گفت وگو با خانه مل��ت، با تأكيد بر 
اهميت عضويت ايران در سازمان همكاري  ش��انگهاي بيان كرد: طي 
سال هاي اخير شاهد تغيير سريع نظم اقتصاد جهاني و توزيع قدرت در 
نظام بين الملل هستيم و نظم برخاسته از جنگ جهاني دوم به رهبري 

امريكا دچار بحران شده است. 
رئيس كميته سياس��ي، نظامي و امنيتي كميسيون اصل90 مجلس 
افزود: نهادهاي بين المللي چون بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و 
سازمان تجارت جهاني كه وظيفه تزريق رضايتمندانه هنجارها و قواعد 
هژموني امريكا به جوامع پيراموني به منظور تداوم هژموني واشنگتن 
را داش��تند، امروز تقريباً اثرگ��ذاري خود را از دس��ت داده اند. يكي از 
نشانه هاي نظم جديد اين است كه برخالف ميل گذشته كشورها براي 
عضويت در WTO جهت محروم نماندن از تجارت جهاني، امروز عموم 
كشورها به سمت ترتيبات تجاري دوجانبه، چندجانبه و منطقه اي سوق 
داده شده اند كه با هنجارها و شرايط ملي و منطقه اي سازگاري بيشتري 

دارند و عملياتي ترند. 
وي با بيان اينكه سازمان همكاري  شانگهاي، مي تواند يك الگوي 
موفق تأمين منافع كش��ورها در نظم جديد باشد، افزود: سازمان 
ش��انگهاي ضمن حفظ اس��تقالل همه جانبه اعضا و عدم مداخله 
در امور داخلي يكديگر، ارتقاي منافع مش��ترك را دنبال مي كند 
كه با اصول و اهداف سياس��ت خارجي جمهوري اس��المي ايران 

همخواني دارد. 
خضريان با تأكيد بر اينكه پيوس��تن ايران به شانگهاي، هم براي ايران 
و هم براي اين سازمان، منافع متعددي خواهد داشت، گفت: اين مهم 
مورد تأييد ديگر اعضاي سازمان ش��انگهاي نيز قرار گرفته و پيوستن 
ايران به سازمان همكاري شانگهاي را موجب تقويت نفوذ سازمان در 
مسائل مهم بين المللي دانسته اند و قطعاً اين رويداد منجر به تقويت نظم 

جديد در منازعه با نظم تك قطبي خواهد شد. 
خضريان در پايان ضمن تأكيد بر رسوا شدن آنهايي كه موانع توهمي 
مانند وضعيت ايران نس��بت به FATF را مانع عضويت در س��ازمان 
همكاري شانگهاي مي دانستند، بيان كرد: سال گذشته آقاي ظريف، 
وزير سابق امور خارجه در نامه اي به مسئوالن نظام در حالي اين ادعا را 
مطرح كرده بود كه اكنون مشخص شد اين ادعاهاي خالف واقع صرفاً 
به منظور پيشبرد اهداف سياسي جريان غرب گرا بوده و بنيه واقعي و 

كارشناسي الزم را نداشته است. 
........................................................................................................................

 مطالبات ايران از انگليس
قابل گره زدن به هيچ موضوعي نيست

دولت انگليس بدون هيچ عذر و بهانه اي سريعاً بايد بدهي ايران را 
به همراه ديركردش پرداخت كند، لذا اي�ن بحث قابل گره زدن به 

هيچ موضوعي نخواهد بود. 
اقبال شاكري، رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و انگليس در گفت وگو 
با خانه ملت با اشاره به گفت وگوي تلفني اميرعبدالليهان با وزير خارجه 
انگليس و تأكيد طرف ايراني به پرداخت بدهي ديرينه لندن به تهران، 
گفت: به دلي��ل خلف وعده دول��ت انگليس تاكن��ون طلب جمهوري 
اسالمي ايران از اين كشور تأديه نشده و اين طلب ساليان سال بوده كه 

همينطور باقي مانده است. 
رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و انگليس ادامه داد: آنها بايد بدون 
هيچ عذر و بهانه اي طلب كشورمان را به همراه ديركردش پرداخت كنند 

و هيچ گونه مانعي در اين زمينه وجود ندارد. 
وي ابراز كرد: اقدام انگليس در تعلل پرداخت طلب ايران برخالف قوانين 
بين الملل و تعهدات در قرارداد بين دو كشور است و برخي از نمايندگان 
پارلمان انگليس در مورد علت عدم پرداخت بدهي ايران عليه دولت شان 

صحبت كرده اند. 
ش��اكري بيان كرد: وزارت امورخارجه ايران تاكن��ون از حقوق ايران 
دفاع كرده و خواس��تار باز پرداخت سريع تر بدهي انگليس شده است. 
اميدواريم با رويكرد جديد دولت سيزدهم در سياست خارجي حقوق از 
دست رفته مردم ايران از انگليس گرفته شود، اگرچه تحريم ها بهانه اي 
جديد براي فرار از پرداخت مطالبات كش��ورمان است اما هرچه باشد 

ايران قادر به دريافت طلب خود از كانال هاي مختلف خواهد بود. 
رئيس گروه دوس��تي پارلماني ايران و انگليس خاطر نشان كرد: مگر 
قبل از روي كارآمدن دولت سيزدهم جديد اعالم نمي كردند كه به علت 
تحريم ها نمي توانيم واكسن وارد كنيم؟چگونه با پيگيري هاي مستمر 

دولت سيزدهم توانست سيلي از واكسن را وارد كشور كند؟
وي تأكيد كرد: دولت انگليس بايد رس��ماً اعالم كن��د آماده پرداخت 
بدهي هايش به كش��ور ايران اس��ت و اين بحث قابل گره زدن به هيچ 

موضوعي نخواهد بود.

پيون�د زدن مش�كالت معيش�تي م�ردم ب�ا 
مذاكرات هس�ته  تاكتيكي بود كه طي هشت 
سال  گذش�ته و به واس�طه آن جريانی منافع 
مل�ي را وجه المصالحه عادي س�ازي روابط با 
غرب قرار داد و ام�روز با روي كار آمدن دولت 
جديد، رويكرد مورد اش�اره جاي خ�ود را به 
عقالنيت در مسير روابط بين المللي داده است، 
به طوري كه قانع س�ازي غرب به هر قيمتي و 
تالش ب�راي ايجاد رضايت ط�رف امريكايي- 
اروپايي جاي خود را به تكاپو براي تأمين منافع 
ملي در سايه ديپلماس�ي عقاليي داده است. 
برخالف آنچ��ه تاكنون دنبال ش��ده امروز صرف 
مذاك��ره با غرب و نشس��تن پاي مي��ز جدل هاي 
مرس��وم بين المللي افتخار نيس��ت و مايه تفاخر 
و مستمسكي براي فخر فروش��ي به جريان هاي 
رقيب نيست بلكه آنچه مايه مباهات است، تالش 
براي حفظ منافع ملي بر پايه توسعه روابط با ساير 
كشورهاست و تمركز احساس��ي بر توسعه بدون 
ضابطه با غ��رب الزاماً نمي توان��د منجر به كاهش 
مشكالت كشور ش��ود، كمااينكه تجربيات چند 
سال اخير نيز چنين مسئله اي را ثابت كرده است. 
بعد از گذشت هشت سال امروز يكي از مطالبات 
جامعه پرهيز از پيوند زدن مش��كالت اقتصادي و 
معيشتي جامعه با بحث مذاكرات بين المللي است و 
بر همين اساس بسياري از سياستمداران و از جمله 
منتخبان ملت يكي از بايسته هاي اساسي دولت 
س��يزدهم را تالش براي مرتفع ش��دن مشكالت 

جامعه بر اساس مدل توسعه درون زا مي دانند. 

اين رويك��رد البته ب��دان معنا نيس��ت كه دولت 
سيزدهم به توس��عه روابط با ساير كشورها پشت 
كرده و فاكتوري به نام گفت وگو براي حل مناقشات 

موجود را طرد كند يا به ميز مذاكره پشت كند. 
در همي��ن رابطه مجتبي يوس��في، عضو هيئت 
رئيس��ه مجلس با تأكيد ب��ر اينك��ه مذاكرات و 
م��راودات بين المللي ايران بايد ب��ر مبناي عزت 
باشد، گفت: كش��ورهاي دنيا چهار يا پنج كشور 
اروپاي��ي نيس��تند. ب��ازار ۵۵0ميلي��ون نفري 
كشورهاي همسايه كه طي هشت سال گذشته 
مورد بي توجهی قرار گرفته است، بايد در دولت 

سيزدهم مركز توجه قرار گيرد. 
وي با تأكيد بر اينكه مذاكرات هسته اي تنها با تكيه 
بر توانمندي هاي داخلي به نتيجه مي رسد، گفت: 
دولتمرداني كه از موضع ضع��ف مذاكره كرده و به 
دنبال عكس يادگاري بودند، در مذاكرات شكست 
خوردند. دولت قبل كه با وعده بلد بودن زبان دنيا 
روي كار آمد، قيمت ارز را 10برابر، قيمت مس��كن 
را 9۸0برابر و قيمت خودرو را ۶۵0برابر كرد. تجربه 
دولت تدبير در گره زدن اقتصاد كشور به مذاكرات 
و شرطي كردن اقتصاد كشور شكست خورده است. 
يوس��في گفت: ايران به دنبال ترك ميز مذاكرات 
نيست اما مذاكره براي مذاكره را ادامه نخواهد داد. 
اگر طرف غربي به تعهداتش عم��ل كند، ايران نيز 
به تعهدات خود عمل خواهد كرد. وضع معيش��تي 
مردم نشان دهنده شكست برجام و تفكرات دولت 
تدبير است، لذا اصالح طلبان و اعتداليون نبايد به 
دنبال القاي سازو كارهاي دولتداري شان به دولت 

تدبير باشند. 
  اقتصادمان در گرو مذاكرات نماند

معطل ماندن اقتصاد كش��ور در گرو مذاكرات نيز 
تجربه تلخي بود كه امروز بسياري از سياستمداران 
از جمله سيدمصطفي ميرسليم نس��بت به تكرار 
آن در دولت جديد هش��دار مي دهند. ميرس��ليم 
در صفحه ش��خصي خود در توئيتر درب��اره آينده 
مذاكرات هس��ته اي مي نويس��د: مجلس از تعامل 
جمهوري اسالمي در سطح بين المللي براي دفاع از 
حقوق مردم ايران استقبال مي كند ولي اعتقاد ندارد 
كه بايد فعاليت هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي 

كشور در گرو مذاكرات بماند. 
نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي 
تأكيد مي كند: مجلس مذاكرات��ي را قبول دارد و 
تأييد مي كند كه از موضع عزت انجام گيرد، يعني 
هيچ گونه برتري سياسي ديگران را نمي پذيرد و بر 

استيفاي حقوق مردم ايران پافشاري مي كند. 
شهريار حيدري، عضو كميسيون امنيت مجلس 
نيز از جمله منتخبان مردم در مجلس اس��ت كه 
ضمن برش��مردن برخي پيامده��اي اقتصادي و 
معيشتي برجام، از لزوم جايگزين شدن ديپلماسي 
عقاليي به جاي ديپلماسي محصور با غرب هشدار 
مي دهد. وي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: از 
س��ال 201۵ تاكنون برجام ادامه داشته است. در 
مرحله اول نتايجي حاصل شد. جمهوري اسالمي 
شفاف سازي كرد و در حالي كه داشت موضوع رفع 
تحريم ها به سرانجام مي رس��يد با خروج امريكا، 

برجام به نقطه اول برگشت. 

وي اف��زود: از حدود ش��ش م��اه گذش��ته مجدداً 
مذاكرات��ي با طرف ه��اي برجامي توس��ط وزارت 
خارجه صورت گرفت. اي��ن بار ماهيت گفت وگوها 
با گذش��ته تفاوت داش��ت، بر اين اس��اس كه نظر 
حاكميت و تمامي مسئوالن و مقامات اين بود كه 
بايد مذاكرات به نتيجه برسد و ادامه مذاكرات بدون 
نتيجه برس��د و صرفاً از ما زمان مي گيرد. يكسري 
از مباحث هم مطرح ش��د كه بايد با شرط و شروط 
مذاكره كنيد و در صورتي مذاكره استمرار پيدا كند 

كه تحريم ها كاماًل لغو شود. 
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با بي��ان اينك��ه تمامي اقدام��ات ايران در 
حوزه هس��ته اي در چارچوب قواع��د بين المللي و 
آژانس بوده اس��ت، افزود: ما كاري خالف مقررات 
بين المللي انج��ام نداده ايم و نمي دهي��م. با وجود 
اين كش��ورهاي طرف برجام ابراز نگراني كرده اند 
و خواس��تار شفاف س��ازي درباره برنامه هسته اي 
ايران هستند. ما برنامه ها را شفاف اعالم مي كنيم، 
مشروط بر اينكه تحريم هاي ظالمانه و ناعادالنه در 
طول ۴0سال گذشته تاكنون لغو شود؛ تحريم هايي 
كه به بهانه برجام افزايش پيدا كرده است و اكنون با 

نهايت آن مواجه هستيم. 
وي اف��زود: با وجودي ك��ه ما از قَِب��ل تحريم ها در 
بسياري از حوزه ها خودكفا شده ايم اما خود را بخشي 
از دنيا مي دانيم و مي خواهيم با كشورهاي مختلف 
تعامل داشته باشيم، البته اگر كشوري قصد ايجاد 

رابطه بين المللي را ندارد، ما هم تمايلي نداريم. 
حيدري با اش��اره به رويكرد دولت سيزدهم درباره 
برجام گفت: آقاي رئيسي به اين موضوع اشاره داشته 
كه ادامه مذاكرات برجام منوط به نتيجه بخشي آن 
اس��ت و مذاكره براي مذاكره فايده اي ندارد، چون 
زماني گفت وگوها اثربخش است كه مردم خروجي 
آن را در لغ��و تحريم ها و به دنب��ال آن در زندگي و 
اقتصادشان ببينند. مجلس، دولت و دستگاه هاي 
مختل��ف نظام اع��الم كرده اند كه حاض��ر به ادامه 
مذاك��ره در ص��ورت نتيجه بخش ب��ودن آن و لغو 
تحريم ها هس��تند، واال اگر قرار به انجام مذاكرات 
همچون گذشته باش��د و تحريم ها لغو نشود، ادامه 
مذاكرات به صالح كش��ور نيس��ت. مي توان گفت 
رويكرد دولت س��يزدهم اين اس��ت كه مذاكره در 

صورتي ادامه پيدا كند كه به نتيجه برسد. 
    رضايتمندي واقعي

آنچه حياتي اس��ت اين مس��ئله اس��ت كه نبايد 
كماكان اصل مذاكره با غرب و نشس��تن پاي ميز 
گفت وگوها با مقامات غربی مايه شعف و فخر باشد 
بلكه نتيجه مذاكرات احتمالي هسته اي بايد كيفيت 
رضايتمندي ما را مش��خص كند. به هر ميزان كه 
ميان ايران و كشورهاي غربي متن متوازن و معقول 
به لحاظ حقوقي، اقتصادي و سياسي نگاشته شد و 
خروجي هاي ملموس و عيني از آن پديدار شد، به 
همان ميزان احساس رضايتمندي داشت، آن هم 
به دور از تبليغات مرسوم رسانه اي كه طي هشت 

سال گذشته به كرات شاهد آن بوده ايم.

به موازات ديپلماسي هوشمندانه و بهره گيری از ظرفيت مذاكره

 راه عبور از مشكالت 
با مدل توسعه درون زا هموار می شود

سعيد همتي
   گزارش

احياي زندگي و احياي انس�انيت و زيس�ت توأم با آرامش 
و صلح تنها در س�ايه ايستادگي در مقابل س�لطه جويان و 

زياده خواهان ميسر است. 
به گزارش مهر، امير س��رتيپ محمدرضا آش��تياني، وزير دفاع و 
پش��تيباني نيروهاي مس��لح صبح ديروز در آيين افتتاح سومين 
نمايش��گاه بين المللي صلح و دفاع ارتش جمهوري اسالمي ايران 
كه با حضور نماينده س��ازمان ملل متحد و وابس��تگان نظامي از 
كش��ورهاي مختلف در دافوس آجا برگزار شد، با اشاره به سخنان 
امام خميني)ره( در اين خصوص كه اگر قيام امام حس��ين)ع( در 
روز عاش��ورا نبود، اين انقالب هم به پيروزي نمي رس��يد، افزود: 
اين جمله امام به اين معناس��ت كه قيام امام حسين)ع( حجت و 
سرمشقي براي تمام مسلمين و مستضعفان جهان براي دستيابي 
به عدالت و رس��تگاري در دنيا و آخرت اس��ت. امام حسين)ع( و 

يارانش كاري كردند ك��ه هيچ عذري را براي آين��دگان كه مورد 
ستم واقع مي شوند، باقي نگذاشت و تكليف همگان را در مواجهه 
با طاغوت ها مش��خص كرد. وي ادامه داد: امام حس��ين)ع( به ما 
آموخت تحت هر ش��رايطي موظف به قي��ام در برابر ظالمان عالم 
هس��تيم و س��ازش و س��كوت به هيچ عنوان پذيرفته نيست و به 
نيس��تي و نابودي بش��ر ختم مي ش��ود. احياي زندگي و احياي 
انسانيت و زيست توأم با آرامش و صلح تنها در سايه ايستادگي در 

مقابل سلطه جويان و زياده خواهان ميسر است. 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با اشاره به مواضع صلح طلبانه 
و اصول جمهوري اسالمي ايران گفت: صلح از جمله واژه هايي است 
كه مورد پسند تمامي انسان ها و توجه به ذات آنهاست، به همين 
دليل غالباً مورد سوءاس��تفاده جنگ طلبان و سلطه گران به ويژه 
در دنياي امروز قرار مي گيرد. بزرگ ترين ظلم و برداشت انحرافي 

در حق صلح به عنوان يك آرمان ارزش��مند بش��ري سوءاستفاده 
قدرت ها در برابر دانستن آن با نبود جنگ است؛ همان چيزي كه 

در صحنه بين المللي جا افتاده است. 
وي ادامه داد: اگرچه با وجود جنگ، صلح برقرار نمي شود اما نبود 
جنگ هم به هيچ وجه ش��رط كافي براي صلح نيست و بايد اذعان 
داشت كه تنها شرط كافي براي صلح برقراري عدالت پايدار است؛ 

همان چيزي كه در نظام بين الملل مورد توجه قرار نگرفته است. 
امير آشتياني گفت: سياستمداران، فرهيختگان و آزادي خواهان 
جهان را دعوت مي كنيم كه عدالت را جايگزين واژه صلح كنند تا 
راه سوءاستفاده از آن را مسدود كنند، چنانچه عدالت برقرار شود، 
صلح نيز به دنبال آن خواهد آمد، هميش��ه بايد اي��ن را به خاطر 
داشته باشيم كه با پايان جنگ، صلح واقعي محقق نخواهد شد و 

جنگ به اشكال ديگر ادامه پيدا خواهد كرد.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح:

صلحباايستادگيمقابلسلطهجويانمحققميشود

   دفاعی

خبر

س�خنگوي دول�ت تدبي�ر مي گفت ب�ه دليل 
تصويب نشدن FATF به ما واكسن نمي دهند، 
هنوز هم FATF تصويب نش�ده اس�ت، پس 
چطور به صورت انبوه واكس�ن وارد مي ش�ود. 
حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحي مق��دم، عضو 
مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام در گفت وگو با 
مهر، در خصوص ترديدآفرين��ي اصالح طلبان در 
رابطه با وعده هاي دولِت رئيس��ي، اظهار داشت: با 
توجه به اينكه آقاي رئيس��ي تازه به صورت جدي 
ش��روع به كار كرده اس��ت، اصالح طلب ه��ا با اين 
رفتارها شروع به مطالبه گري مي كنند. مردم كه با 
آمدن دولت جديد مقداري اميدوار شده اند، رفتار 
اصالح طلبان را رفتار غيرقابل قبولي تلقي مي كنند 
و بي اعتمادي به جريان اصالحات افزون مي شود. 
اصالح طلبان بايد نسبت به هشت سال حمايت از 

رياس��ت جمهوري روحاني خ��ود را مقصر بدانند، 
آنها بايد اظهار پشيماني و از مردمي كه آنها را براي 
رأي دادن بسيج كردند، عذرخواهي كنند. اين شايد 
بتواند مقداري از اعتماد از دست رفته را برگرداند. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: عملكرد 
رئيسي در همين آغاز كار نش��ان دهنده موفقيت 
دولت وي اس��ت و البته پ��اره اي از اقدامات كه در 

كوتاه مدت قابل انجام است، به صورت جدي دنبال 
مي ش��ود، واردات واكسن ش��دت يافته است، در 
حالي كه سخنگوي دولت تدبير مي گفت به دليل 
تصويب نش��دن FATF به ما واكسن نمي دهند، 
هنوز ه��م FATF تصويب نش��ده ام��ا چطور به 
صورت انبوه واكسن وارد مي ش��ود؟ پاسخ روشن 
اس��ت و آن، اقدام رئيس جمهور است كه شخصاً با 
رؤساي جمهور چند كشور از جمله رئيس جمهور 
چين گفت وگو كرد. اطمينان دارم اگر روحاني هم 
شخصاً با رئيس جمهور چين تماس مي گرفت و از او 
مي خواست براي تأمين واكسن اقدام كند، آنها اقدام 
مي كردند. عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
اضافه كرد: اين اش��خاص هستند كه نقش آفريني 
مي كنند و اين مدير است كه اظهار مديريت مي كند. 
در همين مدت كم حضور آقاي رئيس��ي در ميان 

مردم و در بيمارستان های محل استراحت مبتاليان 
كرون��ا و داروخانه ها مورد توجه م��ردم قرار گرفته 
اس��ت. وقتي رئيس جمهور در ميان مردم حضور 
پيدا مي كند و اعتراضات آنها را مي شنود و بالفاصله 
ترتيب اثر مي دهد و صفوف دارو و كرونا را كاهش 

مي دهد، مردم اين رفتارها را مي بينند. 
مصباحي مقدم تصريح كرد: آيا وقتي مردم حضور 
رئيس جمه��ور و وزرا را مي بينن��د، بگوييم وضع 
تغييري نكرده است و وعده هاي داده شده دولت 
قابل اجرا نيس��ت؟ خب صبر كنيد و اجازه دهيد 
شش ماه و يك سال بگذرد و برخي از آثار مشخص 
شود. اين نرخ تورم فزاينده معلول تورمي است كه 
شش ماه قبل تزريق شده است و عامل و سبب آن 
شش ماه قبل ايجاد ش��ده و حاال دارد اثر خود را 

نشان مي دهد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:

رئيسيبرايوارداتواكسنشخصاًمذاكرهكرد


