ديپلماسي واقعي

روزنامه ايران در گزارش ديروز خود با اشاره به سفر
رئيسجمهور براي ش��ركت در اج�لاس «اكو»
سياس��ت تقويت روابط با همس��ايگان در دولت
سيزدهم را مورد توجه قرار داد و با تيتر قابل تأمل «ديپلماسي واقعي»
نوش��ت« :عصر حاض��ر ،عصر آسياس��ت»؛ جمل��هاي در س��خنراني
رئيسجمه��ور در پانزدهمين اجالس س��ران س��ازمان همكاريهاي
اقتصادي (اكو) كه روز گذشته به ميزباني پايتخت تركمنستان برگزار
شد .مطابق چنين دركي از مناسبات بينالملل و جايگاه آسيا و سازمان
اكو اس��ت كه آيتاهلل رئيس��ي تأكيد كرد «اينجانب سياست «تعامل
حداكثري» با همسايگان را در دستور كار دولت خود قرار دادهام ».او نه
تنها اشاره كرد كه حمايت ايران از سازمان اكو و فعاليتهاي آن بدون قيد
و شرط است ،بلكه اضافه كرد :تحريمهاي ظالمانه امريكا عليه ايران نيز
كوچكتر از آن اس��ت كه خللي در اراده جمهوري اس�لامي ايران در
سياست تعامل حداكثري با همسايگان و منطقه ايجاد كند .در چارچوب
همين راهبرد تعامل حداكثري با همس��ايگان و منطقه بود كه آيتاهلل
رئيسي در سخنراني خود ،نه تنها ارتقاي سطح همكاريها در اكو و ترفيع
رتبه و منزلت اين سازمان در مناسبات منطقهاي و بينالمللي را ضروري
خواند ،بلكه نقشه راه دس��تيابي به اين جايگاه را نيز ترسيم كرد؛ نقشه
راهي حاوي جزئياتي چون جديت در تجارت و آزادسازيهاي تجاري در
منطقه اكو ،ايجاد شبكه مواصالتي مكمل ،انرژي و ظرفيتهاي تجاري
و توسعهاي آن ،اقتصاد ديجيتال و در نهايت معماري جديد مالي در اكو.
به عبارت ديگر ،سخنراني رئيسجمهور در اين اجالس ،نه تنها راهبرد
سياس��ت «تعامل حداكثري» با همسايگان را تش��ريح ميكند ،بلكه
جزئيات و اقدامات عملي مورد نياز براي ارتقاي اين سازمان به جايگاه
واقعي خود را نيز ترسيم كرده و روي ميز اكو قرار ميدهد.
........................................................................................................................
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تحلیل

هدف از بازتوليد ادبيات منسوخشده غرب توسط جريان غربزده چيست

سعيدهمتي

بلوفهای شیطان را بازتولید نکنید

قالبگيري براي نفر پشت در

روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود به نقش
تخريبي عناصر غربگراي داخلي و رسانههاي
زنجيرهاي در روند مذاكرات وين اشاره كرد و
نوشت :مذاكرات وين در حالي برگزار ميشود كه امريكا به اعتبار خيانت
خود ،پشت در مانده است .دوس��ت و دشمن ،هم تحقير خود خواسته
امريكا را ميبينند و هم ميدانند كه چرا هيئت امريكايي ،روند مذاكرات
را از پشت در دنبال كند .اگر امريكا به لحاظ حقوقي و سياسي در موضع
بيرون كميسيون
ضعف و محكوميت نبود ،آيا امكان داشت بپذيرد كه
ِ
مشترك جايابي شود؟ از طرف ديگر ،اگر دولت بايدن به توافق پايبندي
و باور داشت ،نبايد پس از  11ماه ،همچنان از انجام تعهداتش طفره برود
و خواستار مذاكره درباره توافقي ش��ود كه به عنوان ضميمه قطعنامه
 ،2231به تأييد دولت وقت امريكا و شوراي امنيت رسيده است .دولت
امريكا به احياي برجام براي «مهار برنامه پيشرفت ايران» نياز دارد ،اما
ضمناً ميخواهد همين «نياز راهبردي» را بهعنوان «امتياز» به ايران
بفروشد! روشن است كه طرف ايراني در اين 18سال هر چه تنازل براي
توافق بوده انجام داده و ديگر حاضر نيس��ت بر سر حداقل حقوق خود
مجددا ً چانهزني و تن��ازل كند .بنابراي��ن بايد ديد امري��كا در آرزوي
كالهبرداري مجدد ،روي چه كساني حساب ميكند؟
كيهان اضافه كرده اس��ت :مأموري��ت عناصر غربگرا س��بكنمايي كفه
سنگين ايران و پُرنمايي كفه خالي امريكاست .آنها مأمورند به تعبير شهيد
سليماني(ره) براي دشمن كوچه باز كنند .اين جماعت در وضعيت تهيدستي
امريكا و به جاي طلبكاري از دشمن ادعا ميكنند« :تيم مذاكرهكننده برنامه
ندارد ،كاربلد نيست و ب ه جاي منافع ملي ،روي حقوق ايران تأكيد ميكند»!
ميگويند چرا بر «توليد اهرم قدرت و فشار قبل از مذاكرات» اصرار داشتيد و
چرا مثل ّبرهاي آماده ذبح ،مذاكره نميكنيد .باورش سخت است ،اما پريروز
يكي از روزنامههاي زنجيرهاي ،با ادبيات  BBCو  VOAنوشت« :ايران نبايد
با افزايش توانايي هستهاي ،اهرم فش��ار توليد ميكرد؛ اين موجب بدبيني
طرف غربي ميشود» .سال گذشته هم ارگان حزب «اتحاد ملت» با اشاره
به تصوير مذاكره تحقيرآميزترامپ با رئيس دولت صربستان نوشته بود؛ «از
نگاه منتقدان ،عكسي كهترامپ از مذاكرهكننده ميپسندد ،اين تصوير است:
همچون ّبرهاي در مذبح و بردهاي در مسلخ .آيا اقداماتي از اين جنس را بايد
مايه شرمساري دانست؟ فرض كنيم سياستمدار صرب همچون متهمي در
اتاق بازجويي و حتي يك برده نشسته ،اگر منافع ،چنين اقتضايي كند ،بايد
آن را تمسخر كرد يا عقالنيت سياسي خواند؟».
........................................................................................................................

لغو تمامی تحريمها

روزنامه صبحنو هم مذاكرات وين را در دولت سيزدهم
با اين نگاه كه همه تخممرغهايش را در سبد برجام
قرار نداده مورد توجه قرار داد و نوش��ت :سردرگمي
دولت بايدن ،اختالفات حزبي و محيط قطبيشده در امريكا موجب شده است
كه اياالت متحده راهبرد مشخصي در مذاكرات نداشته باشد و بهطور فعاالنه
براي رسيدن به توافق تالش نكند .ايران هم كه پيش از اين تجربه بدعهدي
طرفهاي مقابل را در عبرتهاي برجامي خود دارد ،ميگويد موضوع اصلي
مذاكرات وين پيامدهاي ناش��ي از خ��روج امريكا از برج��ام و تحريمهاي
غيرقانوني اين كشور است و شرط اصلي به نتيجه رسيدن اين مذاكرات بايد
لغو تمامی تحريمه��ا عليه ايران باش��د ،از اينرو دولت جدي��د ايران تمام
تخممرغهايش را در س��بد برجام نگذاش��ته و سياس��تهاي منطقهاي و
بينالمللي خود را برپايه آن پيريزي نميكند .با توجه به اينكه ايران سعي
دارد با ديپلماس��ي چندجانبهگرايي و اس��تفاده از ظرفيتهاي منطقهاي،
نيازه��اي اقتصادي خ��ود را رف��ع و در منطقه خوي��ش نقشآفريني كند.
همچنانكه دو سفر اخير رئيسجمهور ايران به تاجيكستان و تركمنستان با
دستاوردهاي مثبتي همراه بوده و توانسته است بين تهران و همسايگانش
همگرايي ايجاد كند .بنابراين دولت سيزدهم برخالف دولت قبلي ايران ،براي
رفع تمامي مش��كالت به برجام چشم ندوخته اس��ت و در چنين شرايطي
ميتواند مذاكرات را عاقالنه ،دقيق و هوشمندانه كه منافع ايران را تأمين كند،
جلو ببرد .هرچند كه تاكنون پالس مثبتي از سوي طرفهاي غربي ديده نشده
و همچنان پيشبيني ميشود كه با كارش��كنيها و خلف وعده طرفهاي
غربي ،مذاكرات به دورههاي بعد هم كشيده شود و اين مذاكرات بدون اراده
طرفهاي برجامي به تعهدات خود و رفع تحريمها تكرار شود.
........................................................................................................................

توپ در زمين امريكاست

حسين موسويان مذاكرهكننده
سابق هستهاي در يادداشتي در
روزنامه دنياي اقتصاد نوشت :در
چند هفته گذش��ته در چند نشس��تي كه توس��ط مراك��ز آكادميك و
انديشكدههاي مهم بينالمللي امريكا ،روسيه ،اروپا و آسيا برگزار شد ،به
قصد حمايت از حقوق هستهاي كشور ،تأكيد كردم كه دولت جناب رئيسي
مصمم به احياي برجام است اما توپ درزمين امريكاست ،زيرا برجام يك
توافق بينالمللي بود كه ايران كامل و درست به تعهداتش ذيل آن عمل
كرد و امريكا آن را زير پا گذاشت .امريكا و ساير قدرتهاي جهاني در دوره
رياست جمهوري اوباما ،نتوانستند به تعهدات برجامي خود به طور صحيح
و كامل عمل كنند چون با مانع تحريمهاي اوليه امريكا كه قبل از برجام
وضع شده بود ،مواجه بودند .اكنون تيم مذاكره كننده دولت بايدن تصريح
ميكند كه قادر به رفع بخشي از تحريمهاي دوره ترامپ نيست چون آن
تحريمها مربوط به موضوعات غيرهستهاي است ،بنابراين حق اين است
كه همه اين مشكالت مربوط به امريكاست كه همچنان پابرجاست .تأكيد
و تكرار اين نكات در عالم ديپلماس��ي عمومي مهم است تا افكارعمومي
جهان به ويژه محافل علمي و آكادميك و رسانه و كارشناسان از حقانيت
مطالبات ايران در مذاكرات پيش رو آگاه شوند.
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«هم��ه گزينهه��ا روي مي��ز اس��ت» ادبي��ات
منسوخشدهای اس��ت كه ماههاست دولتمردان
كشورهايی نظير اياالتمتحده ،انگليس ،فرانسه و
آلمان از آن استفاده نميكنند و چنانچه مقامات
دستچندم همين كش��ورها يا همپيمانان غرب
در منطقه از آن استفادهكنند ،بخش عظيمي از
تحليلگران و متخصصان حوزه دفاعي-امنيتي با
انبوهي از استداللها بهكارگيري چنين گزارهاي را
از بيخوبن رد میکنند و نسبت به عواقب غيرقابل
جبران آن هشدار ميدهند.
بيشترين دولتي كه ايران را تهديد به حمله نظامي
و دائماً از عبارت تكراري و كليشهاي «همه گزينهها
روي ميز است» استفاده كرد ،دولت باراك اوباما
بود؛ ش��خصي كه با بهكارگيري همي��ن ادبيات،
جريان غربزده در داخل كش��ور را ب��راي ايجاد
هراس و نگراني جامعه ايراني تجهيز كرد و خوراك
تبليغاتي رس��انههاي وابس��ته به اين جريان را تا
ماههاي مديد فراهم ساخت.
اگر چه دونالد ترامپ بع��د از اوباما نيز در ماههاي
نخس��ت رياس��ت جمهوري خود با اين تلقي كه
ميتواند ب��ا تكرار اي��ن ادعا كه چنانچ��ه ايران به
خواستههاي امريكا تن ندهد ،به كارگيري گزينه
نظامي به ايران قطعي اس��ت ،همان بهرهبرداري
سياسي -اجتماعي دولت باراك اوباما را صورت داد
اما با گذشت ايام به او و همفكرانش اثبات شد كه
به كارگيري چنين ادبياتي لوث و به نوعي خودزني
بينالمللي به ش��مار ميآيد چراكه بعد از گذشت
اين همه سال كه دولتمردان امريكا براي جمهوري
اس�لامي ايران خط و نش��ان نظامي كشيدهاند و

دمدستيترين اقدام نظامي را نيز صورت ندادهاند،
وجاهت و وزانت بينالمللي اين كش��ور دستمايه
طنز و تمسخر قرار گرفته است .با يك بررسي ساده
ميتوان دريافت رئيسجمهور فعلي امريكا و ساير
مقامات رسمي اين كشور (در مقايسه با دولتمردان
سابق و اس��بق) به ندرت از چنين ادبياتي استفاده
ميكنند چراك��ه هزينههاي بينالملل��ي اين نوع
لفاظي بيش��تر از آوردههاي آن است ،به ويژه آنكه
جامعه ايراني بنا به داليل متعدد چنين مسئلهاي را
غيرقابل اجرا ميداند كه مهمترين آن سطح اقتدار
و توانمنديای است كه در س��طوح عالي نظامي و
امنيتي كشور به آن باور دارند.
بازتوليد ادبيات منسوخشده غرب
در داخل
حال كه كشورهاي غربي به اين نتيجه رسيدهاند
كه حمل��ه نظامي ب��ه ايران غيرممكن اس��ت و
اس��تفاده رواني از ادبيات «هم��ه گزينهها روي
ميز اس��ت» نه تنه��ا آوردهاي براي آنه��ا ندارد
بلكه منجر به تمس��خر جامعه جهاني نيز شده
است ،جماعتي در داخل كشور تالش ميكنند
ادبيات منسوخش��ده غرب را ب��ه داليلي كه در
ادامه خواهيم پرداخت ،بازتوليد كنند .به عنوان
نمونه روزنامه آرمان ،در گزارشي با عنوان «برجام
احيا نشود پلن  Bرا اجرا ميكنند» ،مينويسد:
«آنچه در صحنه عمل ميبينيم ،تنگتر ش��دن
حلقه محاصره و اثرگذاري بيش��تر تحريمهاي
حداكث��ري در دوران باي��دن بر تهران اس��ت...
فقدان همكاري نظام بينالملل با ايران و محاصره
منطقهاي تهران كاملتر شده است .امريكاييها

بهارستان

تالش كردهاند افكار عمومي را به اين جهت سوق
دهند كه امريكا همه فعاليتهاي خود را به انجام
رسانده است كه تهران پاي ميز مذاكره بازگردد و
با تمام وجود خواهان آن بوده است كه مذاكرات
مثبت پيش رود .اكنون اگر ايران پاي ميز مذاكره
حاضر شود و برجام را نپذيرد ،افكار عمومي را در
جهت اعمال فشار بيشتر و رفتن به موقعيت پلن
 Bآماده ساخته است».
اين روزنامه در ادامه مينويسد« :از اين سو امريكا
با موضعگيري مكنزي ،شخص سوم قدرت نظامي
در اي��االت متحده امري��كا براي اج��راي حركت
نظامي عليه ايران هش��دار ميدهد و اينها همگي
نش��اندهنده وضعي��ت مبهم در ب��اب مذاكرات
اس��ت ...رويكرد امريكاييها بر آن است كه ايراني
كه گفته نه جنگ و نه مذاكره را اكنون به مذاكره
بازميگرداند و اگر مذاكره آنگونه كه ميخواهد به
انجام نرسد و ايران تعهداتي را در اين زمينه نپذيرد،
به راحتي آن را به سمت جنگ سوق دهد.
علي خرم يكي از عناصر جريان غربزده نيز در
گفتوگو ب��ا روزنامههاي زنجي��رهاي به صورت
تلويح��ي نظ��ام را از حمله نظام��ي و اهرمهاي
نامرئي غرب ميترساند و عنوان ميكند« :ايران
داراي اهرمهایي اس��ت ولي جامع��ه جهاني نيز
اهرمهای��ي دارد كه ميتواند اي��ران را زمينگير
نمايد .پس عقل سليم توصيه مينمايد ،متعادل
و حرفهاي عمل نماییم».
صادق زيباكالم نيز در آخرين افاضات خود ميگويد:
«تندروهاي ايران معتقد هستند عربستان سعودي،
كويت ،اماراتمتحدهعربي و قطر كه كش��ورهاي

عربي حاش��يه جنوبي خليجفارس هستند بسيار
آسيبپذير هستند و موش��كهاي ايران ميتواند
خسارتهاي عمدهاي به متحدان امريكا در منطقه
وارد س��ازد .اين البته يك روي س��كه است و روي
ديگر سكه آن است كه درست است كه ما ميتوانيم
با شليك موشكهاي حزباهلل در سوريه يا به كمك
حشدالشعبي در عراق ،در ميان متحدان خودمان
لطمات و ضرباتي را به اس��رائيليها ،امريكاييها و
متحدانشان وارد س��ازيم اما واقعيت تلخ آن است
كه آنگاه نوبت به امريكا و اس��رائيل خواهد رسيد.
صد البته امريكاييها ب ه هيچ وجه سوداي تغيير در
ايران را ندارند اما ضرباتي بر ساختارهاي صنعتي و
ارتباطاتي ميتوانند وارد سازند ،ب ه گونهاي است كه
ميتوانند ايران را سالها در حقيقت به عقب رانده و
همين پيشرفت مختصري را هم كه صورت ميگيرد
در حقيقت نيست و نابود سازند».
اگر چه جاي تعجب ندارد كه يك طيف سياسي
آمال و آرمانهاي نظام س��لطه را در داخل فرياد
بزند و در آس��تانه مذاكرات ايران و  4+1فشار را
بر تيم هس��تهاي افزايش دهد ام��ا بايد گفت در
خوشبينانهتري��ن حالت ط��رح چنين مباحثي
در داخل به علت احس��اس خودكوچكپنداري
و حقارت��ي اس��ت كه اي��ن طي��ف در مواجهه با
غرب هميش��ه با آن درگير بودهاند و باعث شده
اس��ت هر زماني كه وابس��تگان به اين جريان بر
كرس��ي رياس��ت تكيه ميزنند ،از ت��رس حمله
نظامي بر س��ر بديهيترين منافع مل��ي نيز وارد
مذاكره با غرب شوند .زماني ميتوان به احساس
خودحقيرپنداري جريان غ��ربزده بهتر پي برد
كه برخ��ي از گزارشهاي رس��انههاي مش��هور
غربي يا تحليل صاحبنظران آنه��ا را مرور كنيم.
به عنوان نمون��ه معاريو ،روزنامه شناختهش��ده
صهيونيستي در گزارش��ي كه اخيرا ً منتشر كرده
است ،مينويس��د« :ايهود اولمرت ،نخست وزير
سابق اسرائيل روز شنبه گفت كه اسرائيل هرگز
به تأسيسات هستهاي ايران حمله نخواهد كرد...
ما از ۱۰س��ال پيش به اين نتيجه رسيدهايم كه
تخصيص بودجه و آمادهسازي ارتش براي حمله
به تأسيس��ات هس��تهاي ايران ،تنها ه��در دادن
ميلياردها دالر است».
سه هدف جريان غربزده
در روزگاري كه اياالت متحده امريكا و بس��ياري
از مقامات كش��ورهاي غربي دريافتهاند صحبت
از حمله نظامي به تماميت ارضي ايران بيشتر به
يك طنز تلخ شبيه است ،جماعتي در داخل كشور
تالش ميكنند ادبيات گذشته مقامات دولتهاي
گذشته امريكا را بازتوليد كنند ،آنها از يكسو تالش
ميكنند فضاي رواني حاكم بر جامعه را ملتهب
جلوه دهند و تيم مذاكرهكننده كشورمان را تحت
فشار قرار دهند و از س��وي ديگر به مقامات ارشد
كشورهاي غربي يادآوري كنند كه ادبيات سابق
را بايد احيا كنند تا توأمان افكار عمومي -دستگاه
ديپلماسي را در منگنه قرار دهد و زمينه توافق به
هر قيمتي را فراهم كنند.

رئيس ديوان محاسبات:

ديوان محاسبات صالحيت نظارت مالي بر نهادهاي عمومي غيردولتي را دارد

صالحي�ت ورود قانون�ي دي�وان محاس�بات ب�ه رس�يدگي
مال�ي تمام�ي نهاده�اي عموم�ي غيردولت�ي اع�م از
ش�هردار يها ،ش�ركتهاي زيرمجموع�ه س�ازمان
تأمي�ن اجتماع�ي و بانكه�ا غيرقاب�ل ان�كار اس�ت.

به گزارش فارس ،مه��رداد بذرپاش ،رئيس ديوان محاس��بات كل
كش��ور پيرامون حيطه وظايف ديوان محاس��بات اظهار داش��ت:
براساس قانون ،وظيفه ديوان محاسبات كشور نظارت مستمر مالي
بر تمامي دستگاهها و ارگانهايي است كه به هر نحو از بودجه ساالنه
بهرهمند ميشوند.
رئيس ديوان محاس��بات با بيان اينكه هر آنچه در قانون به عنوان
مايملك عمومي ش��ناخته ميشود ،مش��مول نظارت مالي ديوان
خواهد بود ،گفت :ديوان محاسبات صالحيت دارد بر نحوه دخل و

خرج در تمامي نهادهاي عمومي اعم از دولتي و غيردولتي نظارت
داشته باش��د و بر هرگونه فرآيند مالي صورت گرفته در اين نهادها
نظارت كند.
وي در خصوص برخي اختالف نظرهاي كارشناسي پيرامون ورود
ديوان محاسبات به حوزه مالي دستگاههايي همچون شهرداريها
و شوراهاي شهر و روستا ،شركتهاي زيرمجموعه سازمان تأمين
اجتماعي و بانكها افزود :اگر چه قانون صراحتاً در اين باره اظهار
نظر كرده و جاي هيچگونه شك و شبههاي را باقي نگذاشته است اما
براي روشنتر شدن ابعاد اين موضوع ميتوان به رأي صادره از سوي
هيئت تخصصي اقتصادي ديوان عدالت اداري در سال  ۱۳۹۸نيز
اشاره كرد كه بر صالحيت مداخله ديوان محاسبات در رسيدگي به
امور مالي اين قبيل نهادهاي عمومي غيردولتي صحه گذاشت.

بذرپاش در ادامه تصريح كرد :طي س��اليان اخير ش��اهد بودهايم
ك��ه در برخ��ي از بخشهاي عموم��ي غيردولتي ،ب��روز تخلفات
مالي گوناگون و بازداش��تهاي متعدد ،زمينهساز بروز مشكالت
و معضالت جدي در اين حوزه بوده اس��ت كه تمام��ي اين موارد
را ميتوان با فقدان مرجع نظارتي باالخ��ص در امور مالي مرتبط
دانست.
رئيس كل ديوان محاس��بات يكي از موارد مهم در اصالح ساختار
بودجه را موضوع گنجاندن نهادهاي عمومي غيردولتي در بودجه
س��االنه عنوان و تأكيد كرد :افزودن اس��امي نهاده��اي عمومي
غيردولتي در س��اختار بودجه از جمله اصليترين مس��ائلي است
كه بايد حتماً در دستور كار برنامهريزان اقتصادي قرار گيرد تا خأل
نظارتي در اين زمينه جبران شود.

احزاب

باهنر :جبهههاي ژلهاي به جايي نميرسند
مصاحبه اخیر من با تحریف رسانههای دشمن همراه شد

تعداد اح�زاب مورد تأيي�د وزارت كش�ور زياد اس�ت ،طبق
قواني�ن جديد ب�ه  ۱۳۰تا  ۱۴۰حزب رس�يدهايم ك�ه برخي از
آن�ان فقط يك مج�وز در جي�ب يك خان�م يا آقا هس�تند و
برخ�ي ديگر هم كه فع�ال هس�تند در انتخابات ب�ا همراهي
چند حزب ديگر ائتلاف ميكنند كه خاصيت ژل�هاي دارند.

به گزارش مهر ،محمدرضا باهنر ،دبيركل جامعه اسالمي مهندسين
در نشست خبري صبح ديروز خود در خصوص مصاحبه اخيرش
توضيح داد و گف��ت :هر مس��ئولي روي كار ميآيد ،س��عي دارد
مسئوالن قبل از خود را مقصر جلوه دهد ،بر اين اساس عنوان كردم
كه اوايل انقالب تا چند س��ال ش��رايط را به حكومت شاهنشاهي
نسبت ميداديم كه درست هم بود ،اما بعد از گذشت چهار دهه بايد
دستاورد خودمان را داشته باشيم.
باهنر ادامه داد :متأسفانه بعد از مصاحبهاي كه انجام دادم ،برخي
رسانهها از خارج يا داخل با بداخالقي ،جمالتي را به صحبتهاي
من اضافه كردند و اينطور آن را منتش��ر كردند ك��ه گويي من از
خوبي اقدامات حكومت شاهنشاهي حرفي زدهام .من هرگز چنين
حرفي نزدهام و اين اعتقاد را ندارم و فكر ميكنم اگر صدها س��ال
از ناجوانمرديه��ا و كمكاريهاي رژيم طاغ��وت بگوييم ،باز هم

تمام شدني نيس��ت .دبيركل جامعه اسالمي مهندسين در پاسخ
به سؤالي درباره ادغام ش��وراي وحدت و شوراي ائتالف و تصميم
براي چگونگي حضور در انتخابات  ۱۴۰۲گفت :من معتقد هستم
در نظام مردمساالري ديني ،ما ناچار به داشتن چند حزب فراگير
قدرتمند ،موضعدار و متوليدار هستيم .برخي هم معتقدند بايد دو
حزب داشته باشيم يا برخي ديگر موافق حضور چند حزب در كشور
هستند ،البته تكحزبي بودن پاسخگو نيست و در نظام جمهوري
اسالمي هم مدنظر نبوده است.

وي با اشاره به اينكه كاركرد احزاب به مردمساالري شكلي منسجم
ميدهد ،عنوان كرد :در ش��رايط فعلي تعداد اح��زاب مورد تأييد
وزارت كشور زياد است ،ما احزاب زيادي داريم ،طبق قوانين جديد
به  ۱۳۰تا  ۱۴۰حزب رس��يدهايم و البته برخ��ي از آنان فقط يك
مجوز در جيب يك خانم يا آقا هستند و برخي ديگر هم كه فعال
هستند در انتخابات با همراهي چند حزب ديگر ائتالف ميكنند
كه خاصيت ژلهاي دارند .باهنرگفت :اين اح��زاب ناچارا ً در زمان
انتخابات بايد با يكديگر ائتالف كنن��د و خروجي اين رويه منجر
ميشود كه اهداف مدنظر برخي جريانهاي سياسي محقق نشود.
جبههها و ائتالفها خاصيت ژلهاي دارند و قوام و ثبات ندارند .در
انتخاباتهاي قبلي هم شاهد بودهايم كه ائتالفها در هر دوره يك
اسم جديد پيدا ميكند ،مثل شانا و جمنا .در شرايط فعلي شوراي
ائتالف و ش��وراي وحدت بايد تالش كنند يكپارچه شوند و باهم
مسير را ادامه دهند ،همچنين در جبهه مقابل نيز اصالحطلباني كه
با اصل نظام مشكل ندارند ،توصيه ما به آنها اين است كه به سمت
تشكيل يك حزب فراگير بروند.
دبيركل جامعه اسالمي مهندسين خاطرنشان كرد :در انتخابات
اكثر انرژي ما صرف ايجاد وحدت داخلي ميشود.

امضاي قرارداد بزرگ گازي
بدون پيوستن به «» FATF

قرارداد س�هجانبه س�وآپ گاز در حال�ي در دولت س�يزدهم به
امضا رس�ید كه دولت قبل هرگونه گش�ايش در كش�ور را منوط
به پذي�رش  FATFميدانس�ت ،در حالي كه ب�دون پذيرش آن
امروز ايران پل ارتباط انرژي بين دو كش�ور منطقه ش�ده است.

به گزارش راه دانا ،در حاشيه اجالس س��ازمان همكاري اكو ،قرارداد
سهجانبه سوآپ گاز از تركمنس��تان به جمهوري آذربايجان از خاك
ايران در حضور رؤس��اي جمهور ايران و جمهوري آذربايجان به امضا
رسيد.
اين قرارداد در حالي به امضای سه كش��ور رسيده است كه تنها چهار
ماه از روي كار آمدن دولت سيزدهم ميگذرد اما به تنهايي دستاورد
مهمي در حوزه اقتصادي ،سياس��ي و موقعيت اس��تراتژيك ايران به
شمار ميرود.
بر اساس توافق صورت گرفته گاز از تركمنستان وارد ايران و از آنجا به
آذربايجان فرستاده خواهد شد ،يعني ايران پل ارتباط انرژي بين دو
كشور همسايه خواهد بود.
اين قرارداد گازي در حالي بين سه كشور منعقد شده است كه ايران و
تركمنستان در طول سالهاي اخير درگير تنشهاي اقتصادي بودند
و جمهوري آذربايجان نيز با ايران تنشهاي سياسي داشت ،از اين رو
انعقاد اين قرارداد سهجانبه از اهميت بااليي برخوردار است.
در دولت قبل اما در تمام هفت س��ال گذشته سياست خارجي دولت
بنايش دامن زدن به تنشهاي منطقهاي و بيتوجهي به ظرفيتهاي
اقتصادي قابل استفاده بود ،حتي در مواردي مثل پرونده گازي ايران
و تركمنس��تان با اهمال كاري بي��ژن زنگنه ،وزير وق��ت نفت نه تنها
دستاوردي براي جمهوري اسالمي ايران به ارمغان نيامد بلكه ايران در
جريان اين قرارداد محكوم شد.
دولت قبل براي سرپوش گذاشتن بر ناتواني خود در ايجاد همكاريهاي
اقتصادي با كشورهاي همسايه مكرر موضوع  FATFرا مطرح ميكرد
و تمام گشايشها را مشروط به پذيرفتن آن ميدانست ،در حالي كه
بدون  FATFدر اين دولت قرارداد بزرگ گازي منطقه به امضای ايران
و دو كشور همسايه رسيده است.
اين قرارداد بزرگ امنيت انرژي در گس��تره ش��مالي اي��ران را تأمين
ميكند و ضمن كسب درآمد براي كش��ورمان ،ايران را به عنوان يك
مسير استراتژيك تعريف خواهد كرد.

بازپرس ويژه دادسراي امور بينالملل خبر داد

شناسايي  ۱۲۴متهم
در پرونده ترور سردار سليماني

در پرونده ترور ش�هيد س�ردار س�ليماني ۱۲۴متهم شناس�ايي
ش�دهاند و اين پرون�ده در ه�زارو 300صفح�ه تنظيم ش�ده كه
باي�د بگوي�م هن�وز اي�ن پرون�ده تكمي�ل نش�ده اس�ت.

به گزارش مهر ،فرهادينيا ،بازپرس ويژه دادس��راي امور بينالملل
صبح دیروز در نشست تخصصي آخرين وضعيت حقوقي پرونده ترور
شهيد سپهبد حاج قاسم س��ليماني گفت :در بخش جرائمي كه رخ
داده است از لحاظ قوانين داخل كش��ور بايد بگويم كه قتل عمد به
صورت معاونت و مشاركت و اقدام عليه امينت جمهوري اسالمي را در
پرونده سردار سليماني داريم و در بعد بينالمللي نقض كنوانسيون
تروريسم و قطعنامه  ۱۵۵۶را داريم و همچنين معاهده مودت بين
ايران و اياالتمتحده را هم در اين پرونده داريم.
وي افزود :در پرونده ترور شهيد سردار سليماني  ۱۲۴متهم شناسايي
شدهاند و اين پرونده در هزارو 300صفحه تنظيم شده كه بايد بگويم
هنوز اين پرونده تكميل نشده است.
فرهادي نيا گف��ت :در اين پرون��ده براي  ۴۳نفر حك��م جلب صادر
شده است و همچنين  ۱۳نشست تخصصي و ۷۰۰مكاتبه هم انجام
شده ،البته به  ۹كش��ور نيابت قضايي براي پيگيري اين پرونده داده
شده است.
فرهادينيا با اش��اره به اينكه حكم جلب ب��راي  ۴۳نفر چرا منجر به
نتيجه نشده است ،گفت :ما حكم جلب را صادر كرده ايم و متهمان
بايد در مراجع قضايي حاضر ش��وند اما بايد از طريق پليس اينترپل
براي جلب اين افراد كمك گرفته شود و ارادههاي بينالمللي در اين
مورد نياز است.
........................................................................................................................

معاونپارلمانيرئيسجمهور:

سند همكاري  ۲۵ساله
در دولت پيگيري ميشود

س�ند هم�كاري ۲۵س�اله اي�ران و چي�ن از س�وي دول�ت
دنب�ال ميش�ود و وقف�هاي در آن ايج�اد نخواه�د ش�د.

سيدمحمد حسيني ،معاون پارلماني رئيسجمهور در گفتوگو با مهر
با اشاره به سرنوشت سند همكاري ۲۵ساله ايران و چين اظهار داشت:
جلسات اقتصادي دولت به طور منظم برگزار ميشود و محمد مخبر
كه رئيس قرارگاه اقتصادي دولت اس��ت ،فرصت مناسبي را براي اين
كار در نظر ميگيرد.
ي شانگهاي گفت:
وي با اشاره به عضويت دائم ايران در سازمان همكار 
بر اساس عضويت ايران در سازمان همکاری شانگهاي شرايط بهتري
صورت گرفت��ه كه ما با كش��ورهاي مختلف از جمله روس��يه قرارداد
ببندیم و كارهاي بزرگي را انجام دهيم.
معاون پارلماني رئيسجمهور تصريح كرد :تبادل تجاري ايران و چين
جزو سياس��تهاي ديپلماتيك دولت اس��ت ،بنابراين سند همكاري
۲۵ساله ايران و چين از س��وي دولت دنبال ميشود و وقفهاي در آن
ايجاد نخواهد شد.
........................................................................................................................

انهدام تيم تروريستي در خوزستان

ني�روي انتظام�ي از انه�دام ي�ك بان�د تروريس�تي و
دس�تگيري اعض�اي آن در اس�تان خوزس�تان خب�ر داد.

به گ��زارش فارس ،ني��روي انتظام��ي جمهوري اس�لامي ايران در
اطالعيهاي از انهدام يك باند تروريستي و دستگيري اعضاي آن در
استان خوزستان خبر داد و در تشريح آن توضيح داد :اعضاي يك تيم
تروريستي در تير ماه س��ال جاري خودروي گشت پاسگاه انتظامي
خنافره شهرستان شادگان را مورد حمله قرار دادند.
فرمانده��ي انتظامي اس��تان خوزس��تان بالفاصله پ��س از رصد ،با
اشراف و تس��لط اطالعاتي و با تالش مستمر ،هر س��ه عضو اين باند
را در شهرستان شادگان شناس��ايي و پس از هماهنگي قضایي ،آنها
را طي چند عمليات منسجم و ضربتي در مخفيگاههايشان دستگير
كردند.
پس از بررسيهاي فني الزم مشخص شد ،اعضاي اين باند وابسته به
يك گروهك تروريستي بوده و از سوي آنها حمايت و هدايت ميشده
است .در بازرس��ي از مخفيگاههاي اعضاي اين تيم تروريستي ،سه
قبضه س�لاح جنگي و مقادير قابل توجهي م��واد منفجره و مهمات
جنگي كشف شد.
گفتني است در اقدام تروريستي و ناجوانمردانه اين گروهك منحله
سروان مالك رسولينيك به شهادت رسيد.

