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ديپلماسي واقعي
روزنامه ايران در گزارش ديروز خود با اشاره به سفر 
رئيس جمهور براي شللركت در اجللاس »اكو« 
سياسللت تقويت روابط با همسللايگان در دولت 
سيزدهم را مورد توجه قرار داد و با تيتر قابل تأمل »ديپلماسي واقعي« 
نوشللت: »عصر حاضللر، عصر آسياسللت«؛ جمللله اي در سللخنراني 
رئيس جمهللور در پانزدهمين اجاس سللران سللازمان همكاري هاي 
اقتصادي )اكو( كه روز گذشته به ميزباني پايتخت تركمنستان برگزار 
شد. مطابق چنين دركي از مناسبات بين الملل و جايگاه آسيا و سازمان 
اكو اسللت كه آيت اهلل رئيسللي تأكيد كرد »اينجانب سياست »تعامل 
حداكثري« با همسايگان را در دستور كار دولت خود قرار داده ام.« او نه 
تنها اشاره كرد كه حمايت ايران از سازمان اكو و فعاليت هاي آن بدون قيد 
و شرط است، بلكه اضافه كرد: تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه ايران نيز 
كوچك تر از آن اسللت كه خللي در اراده جمهوري اسللامي ايران در 
سياست تعامل حداكثري با همسايگان و منطقه ايجاد كند. در چارچوب 
همين راهبرد تعامل حداكثري با همسللايگان و منطقه بود كه آيت اهلل 
رئيسي در سخنراني خود، نه تنها ارتقاي سطح همكاري ها در اكو و ترفيع 
رتبه و منزلت اين سازمان در مناسبات منطقه اي و بين المللي را ضروري 
خواند، بلكه نقشه راه دسللتيابي به اين جايگاه را نيز ترسيم كرد؛ نقشه 
راهي حاوي جزئياتي چون جديت در تجارت و آزادسازي هاي تجاري در 
منطقه اكو، ايجاد شبكه مواصاتي مكمل، انرژي و ظرفيت هاي تجاري 
و توسعه اي آن، اقتصاد ديجيتال و در نهايت معماري جديد مالي در اكو. 
به عبارت ديگر، سخنراني رئيس جمهور در اين اجاس، نه تنها راهبرد 
سياسللت »تعامل حداكثري« با همسايگان را تشللريح مي كند، بلكه 
جزئيات و اقدامات عملي مورد نياز براي ارتقاي اين سازمان به جايگاه 

واقعي خود را نيز ترسيم كرده و روي ميز اكو قرار مي دهد. 
........................................................................................................................

قالب گيري براي نفر پشت در
روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود به نقش 
تخريبي عناصر غرب گراي داخلي و رسانه هاي 
زنجيره اي در روند مذاكرات وين اشاره كرد و 
نوشت: مذاكرات وين در حالي برگزار مي شود كه امريكا به اعتبار خيانت 
خود، پشت در مانده است. دوسللت و دشمن، هم تحقير خود خواسته 
امريكا را مي بينند و هم مي دانند كه چرا هيئت امريكايي، روند مذاكرات 
را از پشت در دنبال كند. اگر امريكا به لحاظ حقوقي و سياسي در موضع 
ضعف و محكوميت نبود، آيا امكان داشت بپذيرد كه بيروِن كميسيون 
مشترك جايابي شود؟ از طرف ديگر، اگر دولت بايدن به توافق پايبندي 
و باور داشت، نبايد پس از 11 ماه، همچنان از انجام تعهداتش طفره برود 
و خواستار مذاكره درباره توافقي شللود كه به  عنوان ضميمه قطعنامه 
2231، به تأييد دولت وقت امريكا و شوراي امنيت رسيده است. دولت 
امريكا به احياي برجام براي »مهار برنامه پيشرفت ايران« نياز دارد، اما 
ضمناً مي خواهد همين »نياز راهبردي« را به عنوان »امتياز« به ايران 
بفروشد! روشن است كه طرف ايراني در اين 18سال هر چه تنازل براي 
توافق بوده انجام داده و ديگر حاضر نيسللت بر سر حداقل حقوق خود 
مجدداً چانه زني و تنللازل كند. بنابرايللن بايد ديد امريللكا در آرزوي 

كاهبرداري مجدد، روي چه كساني حساب مي كند؟ 
كيهان اضافه كرده اسللت: مأموريللت عناصر غرب گرا سللبك نمايي كفه 
سنگين ايران و پُر نمايي 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 مي كنند: »تيم مذاكره كننده برنامه 
ندارد، كاربلد نيست و به  جاي منافع ملي، روي حقوق ايران تأكيد مي كند«! 
مي گويند چرا بر »توليد اهرم قدرت و فشار قبل از مذاكرات« اصرار داشتيد و 
چرا مثل بّره اي آماده ذبح، مذاكره نمي كنيد. باورش سخت است، اما پريروز 
يكي از روزنامه هاي زنجيره اي، با ادبيات BBC و VOA نوشت: »ايران نبايد 
با افزايش توانايي هسته اي، اهرم فشللار توليد مي كرد؛ اين موجب بدبيني 
طرف غربي مي شود«. سال گذشته هم ارگان حزب »اتحاد ملت« با  اشاره 
به تصوير مذاكره تحقيرآميز  ترامپ با رئيس دولت صربستان نوشته بود؛ »از 
نگاه منتقدان، عكسي كه  ترامپ از مذاكره  كننده مي پسندد، اين تصوير است: 
همچون بّره  اي در مذبح و برده  اي 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 عقانيت سياسي خواند؟«. 
........................................................................................................................

لغو تمامی تحريم ها
روزنامه صبح نو هم مذاكرات وين را در دولت سيزدهم 
با اين نگاه كه همه تخم مرغ هايش را در سبد برجام 
قرار نداده مورد توجه قرار داد و نوشللت: سردرگمي 
دولت بايدن، اختافات حزبي و محيط قطبي شده در امريكا موجب شده است 
كه اياالت متحده راهبرد مشخصي در مذاكرات نداشته باشد و به  طور فعاالنه 
براي رسيدن به توافق تاش نكند. ايران هم كه پيش از اين تجربه بدعهدي 
طرف هاي مقابل را در عبرت هاي برجامي خود دارد، مي گويد موضوع اصلي 
مذاكرات وين پيامدهاي ناشللي از خللروج امريكا از برجللام و تحريم هاي 
غيرقانوني اين كشور است و شرط اصلي به نتيجه رسيدن اين مذاكرات بايد 
لغو تمامی تحريم هللا عليه ايران باشللد، از اين رو دولت جديللد ايران تمام 
تخم مرغ هايش را در سللبد برجام نگذاشللته و سياسللت هاي منطقه اي و 
بين المللي خود را برپايه آن پي ريزي نمي كند. با توجه به اينكه ايران سعي 
دارد با ديپلماسللي چندجانبه گرايي و اسللتفاده از ظرفيت هاي منطقه اي، 
نيازهللاي اقتصادي خللود را رفللع و در منطقه خويللش نقش آفريني كند. 
همچنان كه دو سفر اخير رئيس جمهور ايران به تاجيكستان و تركمنستان با 
دستاوردهاي مثبتي همراه بوده و توانسته است بين تهران و همسايگانش 
همگرايي ايجاد كند. بنابراين دولت سيزدهم برخاف دولت قبلي ايران، براي 
رفع تمامي مشللكات به برجام چشم ندوخته اسللت و در چنين شرايطي 
مي تواند مذاكرات را عاقانه، دقيق و هوشمندانه كه منافع ايران را تأمين كند، 
جلو ببرد. هرچند كه تاكنون پالس مثبتي از سوي طرف هاي غربي ديده نشده 
و همچنان پيش بيني مي شود كه با كارشللكني ها و خلف وعده طرف هاي 
غربي، مذاكرات به دوره هاي بعد هم كشيده شود و اين مذاكرات بدون اراده 

طرف هاي برجامي به تعهدات خود و رفع تحريم ها تكرار شود. 
........................................................................................................................

توپ در زمين امريكاست
حسين موسويان مذاكره كننده 
سابق هسته اي در يادداشتي در 
روزنامه دنياي اقتصاد نوشت: در 
چند هفته گذشللته در چند نشسللتي كه توسللط مراكللز آكادميك و 
انديشكده هاي مهم بين المللي امريكا، روسيه، اروپا و آسيا برگزار شد، به 
قصد حمايت از حقوق هسته اي كشور، تأكيد كردم كه دولت جناب رئيسي 
مصمم به احياي برجام است اما توپ درزمين امريكاست، زيرا برجام يك 
توافق بين المللي بود كه ايران كامل و درست به تعهداتش ذيل آن عمل 
كرد و امريكا آن را زير پا گذاشت. امريكا و ساير قدرت  هاي جهاني در دوره 
رياست جمهوري اوباما، نتوانستند به تعهدات برجامي خود به طور صحيح 
و كامل عمل كنند چون با مانع تحريم هاي اوليه امريكا كه قبل از برجام 
وضع شده بود، مواجه بودند. اكنون تيم مذاكره كننده دولت بايدن تصريح 
مي كند كه قادر به رفع بخشي از تحريم  هاي دوره ترامپ نيست چون آن 
تحريم ها مربوط به موضوعات غيرهسته اي است، بنابراين حق اين است 
كه همه اين مشكات مربوط به امريكاست كه همچنان پابرجاست. تأكيد 
و تكرار اين نكات در عالم ديپلماسللي 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.

88498443سرويس  سیاسي

سعيد همتي
   تحليل

 امضاي قرارداد بزرگ گازي 
» FATF« بدون پيوستن به

قرارداد س�ه جانبه س�وآپ گاز در حال�ي در دولت س�يزدهم به 
امضا رس�يد كه دولت قبل هرگونه گش�ايش در كش�ور را منوط 
به پذي�رش FATF مي دانس�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 اجاس سللازمان همكاري اكو، قرارداد 
سه جانبه سوآپ گاز از تركمنسللتان به جمهوري آذربايجان از خاك 
ايران در حضور رؤسللاي جمهور ايران و جمهوري آذربايجان به امضا 

رسيد. 
اين قرارداد در حالي به امضای سه كشللور رسيده است كه تنها چهار 
ماه از روي كار آمدن دولت سيزدهم مي گذرد اما به تنهايي دستاورد 
مهمي در حوزه اقتصادي، سياسللي و موقعيت اسللتراتژيك ايران به 

شمار مي رود. 
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 سال هاي اخير درگير تنش هاي اقتصادي بودند 
و جمهوري آذربايجان نيز با ايران تنش هاي سياسي داشت، از اين رو 

انعقاد اين قرارداد سه جانبه از اهميت بااليي برخوردار است. 
در دولت قبل اما در تمام هفت سللال گذشته سياست خارجي دولت 
بنايش دامن زدن به تنش هاي منطقه اي و بي توجهي به ظرفيت هاي 
اقتصادي قابل استفاده بود، حتي در مواردي مثل پرونده گازي ايران 
و تركمنسللتان با اهمال كاري بيللژن زنگنه، وزير وقللت نفت نه تنها 
دستاوردي براي جمهوري اسامي ايران به ارمغان نيامد بلكه ايران در 

جريان اين قرارداد محكوم شد. 
دولت قبل براي سرپوش گذاشتن بر ناتواني خود در ايجاد همكاري هاي 
اقتصادي با كشورهاي همسايه مكرر موضوع FATF را مطرح مي كرد 
و تمام گشايش ها را مشروط به پذيرفتن آن مي دانست، در حالي كه 
بدون FATF در اين دولت قرارداد بزرگ گازي منطقه به امضای ايران 

و دو كشور همسايه رسيده است. 
اين قرارداد بزرگ امنيت انرژي در گسللتره شللمالي ايللران را تأمين 
مي كند و ضمن كسب درآمد براي كشللورمان، ايران را به عنوان يك 

مسير استراتژيك تعريف خواهد كرد. 

بازپرس ويژه دادسراي امور بين الملل خبر داد
 شناسايي ۱۲۴ متهم 

در پرونده ترور سردار سليماني
در پرونده ترور ش�هيد س�ردار س�ليماني ۱۲۴متهم شناس�ايي 
ش�ده اند و اين پرون�ده در ه�زارو300 صفح�ه تنظيم ش�ده كه 
باي�د بگوي�م هن�وز اي�ن پرون�ده تكمي�ل نش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، فرهادي نيا، بازپرس ويژه دادسللراي امور بين الملل 
صبح ديروز در نشست تخصصي آخرين وضعيت حقوقي پرونده ترور 
شهيد سپهبد حاج قاسم سللليماني گفت: در بخش جرائمي كه رخ 
داده است از لحاظ قوانين داخل كشللور بايد بگويم كه قتل عمد به 
صورت معاونت و مشاركت و اقدام عليه امينت جمهوري اسامي را در 
پرونده سردار سليماني داريم و در بعد بين المللي نقض كنوانسيون 
تروريسم و قطعنامه 1۵۵۶ را داريم و همچنين معاهده مودت بين 

ايران و اياالت متحده را هم در اين پرونده داريم. 
وي افزود: در پرونده ترور شهيد سردار سليماني 12۴ متهم شناسايي 
شده اند و اين پرونده در هزارو300 صفحه تنظيم شده كه بايد بگويم 

هنوز اين پرونده تكميل نشده است. 
فرهادي نيا گفللت: در اين پرونللده براي ۴3 نفر حكللم جلب صادر 
شده است و همچنين 13 نشست تخصصي و ۷00مكاتبه هم انجام 
شده، البته به ۹ كشللور نيابت قضايي براي پيگيري اين پرونده داده 

شده است. 
فرهادي نيا با اشللاره به اينكه حكم جلب بللراي ۴3 نفر چرا منجر به 
نتيجه نشده است، گفت: ما حكم جلب را صادر كرده ايم و متهمان 
بايد در مراجع قضايي حاضر شللوند اما بايد از طريق پليس اينترپل 
براي جلب اين افراد كمك گرفته شود و اراده هاي بين المللي در اين 

مورد نياز است.
........................................................................................................................

معاون پارلماني رئيس جمهور:

 سند همكاري ۲۵ ساله 
در دولت پيگيري مي شود

س�ند هم�كاري ۲5س�اله اي�ران و چي�ن از س�وي دول�ت 
دنب�ال مي ش�ود و وقف�ه اي در آن ايج�اد نخواه�د ش�د. 
سيدمحمد حسيني، معاون پارلماني رئيس جمهور در گفت وگو با مهر 
با اشاره به سرنوشت سند همكاري 2۵ساله ايران و چين اظهار داشت: 
جلسات اقتصادي دولت به طور منظم برگزار مي شود و محمد مخبر 
كه رئيس قرارگاه اقتصادي دولت اسللت، فرصت مناسبي را براي اين 

كار در نظر مي گيرد. 
وي با اشاره به عضويت دائم ايران در سازمان همكاري  شانگهاي گفت: 
بر اساس عضويت ايران در سازمان همكاری شانگهاي شرايط بهتري 
صورت گرفتلله كه ما با كشللورهاي مختلف از جمله روسلليه قرارداد 

ببنديم و كارهاي بزرگي را انجام دهيم. 
معاون پارلماني رئيس جمهور تصريح كرد: تبادل تجاري ايران و چين 
جزو سياسللت هاي ديپلماتيك دولت اسللت، بنابراين سند همكاري 
2۵ساله ايران و چين از سللوي دولت دنبال مي شود و وقفه اي در آن 

ايجاد نخواهد شد. 
........................................................................................................................

انهدام تيم تروريستي در خوزستان
و  تروريس�تي  بان�د  ي�ك  انه�دام  از  انتظام�ي  ني�روي 
دس�تگيري اعض�اي آن در اس�تان خوزس�تان خب�ر داد. 
به گللزارش فارس، نيللروي انتظامللي جمهوري اسللامي ايران در 
اطاعيه اي 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 سللال جاري خودروي گشت پاسگاه انتظامي 

خنافره شهرستان شادگان را مورد حمله قرار دادند. 
فرماندهللي انتظامي اسللتان خوزسللتان بافاصله پللس از رصد، با 
اشراف و تسلللط اطاعاتي و با تاش مستمر، هر سلله عضو اين باند 
را در شهرستان شادگان شناسللايي و پس از هماهنگي قضايي، آنها 
را طي چند عمليات منسجم و ضربتي در مخفيگاه هايشان دستگير 

كردند. 
پس از بررسي هاي فني الزم مشخص شد، اعضاي اين باند وابسته به 
يك گروهك تروريستي بوده و از سوي آنها حمايت و هدايت مي شده 
است. در بازرسللي از مخفيگاه هاي اعضاي اين تيم تروريستي، سه 
قبضه سللاح جنگي و مقادير قابل توجهي مللواد منفجره و مهمات 

جنگي كشف شد. 
گفتني است در اقدام تروريستي و ناجوانمردانه اين گروهك منحله 

سروان مالك رسولي نيك به شهادت رسيد.

»هملله گزينه هللا روي ميللز اسللت« ادبيللات 
منسوخ شده ای اسللت كه ماه هاست دولتمردان 
كشورهايی نظير اياالت متحده، انگليس، فرانسه و 
آلمان از آن استفاده نمي كنند و چنانچه مقامات 
دست چندم همين كشللورها يا همپيمانان غرب 
در منطقه از آن استفاده  كنند، بخش عظيمي از 
تحليلگران و متخصصان حوزه دفاعي-امنيتي با 
انبوهي از استدالل ها به كارگيري چنين گزاره اي را 
از بيخ وبن رد می كنند و نسبت به عواقب غيرقابل 

جبران آن هشدار مي دهند. 
بيشترين دولتي كه ايران را تهديد به حمله نظامي 
و دائماً از عبارت تكراري و كليشه اي »همه گزينه ها 
روي ميز است« استفاده كرد، دولت باراك اوباما 
بود؛ شللخصي كه با به كارگيري هميللن ادبيات، 
جريان غرب زده در داخل كشللور را بللراي ايجاد 
هراس و نگراني جامعه ايراني تجهيز كرد و خوراك 
تبليغاتي رسللانه هاي وابسللته به اين جريان را تا 

ماه هاي مديد فراهم ساخت. 
اگر چه دونالد ترامپ بعللد از اوباما نيز در ماه هاي 
نخسللت رياسللت جمهوري خود با اين تلقي كه 
مي تواند بللا تكرار ايللن ادعا كه چنانچلله ايران به 
خواسته هاي امريكا تن ندهد، به كارگيري گزينه 
نظامي به ايران قطعي اسللت، همان بهره برداري 
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 
بين المللي به شللمار مي آيد چراكه بعد از گذشت 
اين همه سال كه دولتمردان امريكا براي جمهوري 
اسللامي ايران خط و نشللان نظامي كشيده اند و 

دم دستي ترين اقدام نظامي را نيز صورت نداده اند، 
وجاهت و وزانت بين المللي اين كشللور دستمايه 
طنز و تمسخر قرار گرفته است. با يك بررسي ساده 
مي توان دريافت رئيس جمهور فعلي امريكا و ساير 
مقامات رسمي اين كشور )در مقايسه با دولتمردان 
سابق و اسللبق( به ندرت از چنين ادبياتي استفاده 
مي كنند چراكلله هزينه هاي بين المللللي اين نوع 
لفاظي بيشللتر از آورده هاي آن است، به ويژه آنكه 
جامعه ايراني بنا به داليل متعدد چنين مسئله اي را 
غيرقابل اجرا مي داند كه مهم ترين آن سطح اقتدار 
و توانمندي ای است كه در سللطوح عالي نظامي و 

امنيتي كشور به آن باور دارند. 
   بازتوليد ادبيات منسوخ شده غرب 

در داخل
حال كه كشورهاي غربي به اين نتيجه رسيده اند 
كه حمللله نظامي بلله ايران غيرممكن اسللت و 
اسللتفاده رواني از ادبيات »هملله گزينه ها روي 
ميز اسللت« نه تنهللا آورده اي براي آنهللا ندارد 
بلكه منجر به تمسللخر جامعه جهاني نيز شده 
است، جماعتي در داخل كشور تاش مي كنند 
ادبيات منسوخ شللده غرب را بلله داليلي كه در 
ادامه خواهيم پرداخت، بازتوليد كنند. به عنوان 
نمونه روزنامه آرمان، در گزارشي با عنوان »برجام 
احيا نشود پلن B را اجرا مي كنند«، مي نويسد: 
»آنچه در صحنه عمل مي بينيم، تنگ تر شللدن 
حلقه محاصره و اثرگذاري بيشللتر تحريم هاي 
حداكثللري در دوران بايللدن بر تهران اسللت... 
فقدان همكاري نظام بين الملل با ايران و محاصره 
منطقه اي تهران كامل تر شده است. امريكايي ها 

تاش كرده اند افكار عمومي را به اين جهت سوق 
دهند كه امريكا همه فعاليت هاي 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

B آماده ساخته است.« 
اين روزنامه در ادامه مي نويسد: »از اين سو امريكا 
با موضع گيري مكنزي، شخص سوم قدرت نظامي 
در ايللاالت متحده امريللكا براي اجللراي حركت 
نظامي عليه ايران هشللدار مي دهد و اينها همگي 
نشللان دهنده وضعيللت مبهم در بللاب مذاكرات 
اسللت... رويكرد امريكايي ها بر آن است كه ايراني 
كه گفته نه جنگ و نه مذاكره را اكنون به مذاكره 
بازمي گرداند و اگر مذاكره آنگونه كه مي خواهد 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 غرب زده نيز در 
گفت وگو بللا روزنامه هاي زنجيللره اي به صورت 
تلويحللي نظللام را از حمله نظامللي و اهرم هاي 
نامرئي غرب مي ترساند و عنوان مي كند: »ايران 
داراي اهرم هايي اسللت ولي جامعلله جهاني نيز 
اهرم هايللي دارد كه مي تواند ايللران را زمينگير 
نمايد. پس عقل سليم توصيه مي نمايد، متعادل 

و حرفه اي عمل نماييم.«
صادق زيباكام نيز در آخرين افاضات خود مي گويد: 
»تندروهاي ايران معتقد هستند عربستان سعودي، 
كويت، امارات متحده عربي و قطر كه كشللورهاي 

عربي حاشلليه جنوبي خليج فارس هستند بسيار 
آسيب پذير هستند و موشللك هاي ايران مي تواند 
خسارت هاي عمده اي به متحدان امريكا در منطقه 
وارد سللازد. اين البته يك روي سللكه است و روي 
ديگر سكه آن است كه درست است كه ما مي توانيم 
با شليك موشك هاي حزب اهلل در سوريه يا به كمك 
حشدالشعبي در عراق، در ميان متحدان خودمان 
لطمات و ضرباتي را به اسللرائيلي ها، امريكايي ها و 
متحدانشان وارد سللازيم اما واقعيت تلخ آن است 
كه آنگاه نوبت به امريكا و اسللرائيل خواهد رسيد. 
صد البته امريكايي ها به  هيچ وجه سوداي تغيير در 
ايران را ندارند اما ضرباتي بر ساختارهاي صنعتي و 
ارتباطاتي مي توانند وارد سازند، به  گونه اي است كه 
مي توانند ايران را سال ها در حقيقت به عقب رانده و 
همين پيشرفت مختصري را هم كه صورت مي گيرد 

در حقيقت نيست و نابود سازند.«
اگر چه جاي تعجب ندارد كه يك طيف سياسي 
آمال و آرمان هاي نظام سلللطه را در داخل فرياد 
بزند و در آسللتانه مذاكرات ايران و 1+۴ فشار را 
بر تيم هسللته اي افزايش دهد امللا بايد گفت در 
خوش بينانه تريللن حالت طللرح چنين مباحثي 
در داخل به علت احسللاس خود كوچك پنداري 
و حقارتللي اسللت كه ايللن طيللف در مواجهه با 
غرب هميشلله با آن درگير بوده اند و باعث شده 
اسللت هر زماني كه وابسللتگان به اين جريان بر 
كرسللي رياسللت تكيه مي زنند، از تللرس حمله 
نظامي بر سللر بديهي ترين منافع ملللي نيز وارد 
مذاكره با غرب شوند. زماني مي توان به احساس 
خودحقيرپنداري جريان غللرب زده بهتر پي برد 
كه برخللي از گزارش هاي رسللانه هاي مشللهور 
غربي يا تحليل صاحبنظران آنهللا را مرور كنيم. 
به عنوان نمونلله معاريو، روزنامه شناخته شللده 
صهيونيستي در گزارشللي كه اخيراً منتشر كرده 
است، مي نويسللد: »ايهود اولمرت، نخست وزير 
سابق اسرائيل روز شنبه گفت كه اسرائيل هرگز 
به تأسيسات هسته اي ايران حمله نخواهد كرد... 
ما از 10سللال پيش به اين نتيجه رسيده ايم كه 
تخصيص بودجه و آماده سازي ارتش براي حمله 
به تأسيسللات هسللته اي ايران، تنها هللدر دادن 

ميلياردها دالر است.« 
   سه هدف جريان غرب زده

در روزگاري كه اياالت متحده امريكا و بسللياري 
از مقامات كشللورهاي غربي دريافته اند صحبت 
از حمله نظامي به تماميت ارضي ايران بيشتر به 
يك طنز تلخ شبيه است، جماعتي در داخل كشور 
تاش مي كنند ادبيات گذشته مقامات دولت هاي 
گذشته امريكا را بازتوليد كنند، آنها از يكسو تاش 
مي كنند فضاي رواني حاكم بر جامعه را ملتهب 
جلوه دهند و تيم مذاكره كننده كشورمان را تحت 
فشار قرار دهند و از سللوي 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.

هدف از بازتوليد ادبيات منسوخ شده غرب توسط جريان غرب زده چيست

بلوف های شيطان را بازتوليد نكنيد

صالحي�ت ورود قانون�ي دي�وان محاس�بات ب�ه رس�يدگي 
از  اع�م  غيردولت�ي  عموم�ي  نهاده�اي  تمام�ي  مال�ي 
س�ازمان  زيرمجموع�ه  ش�ركت هاي  ش�هرداري ها، 
اس�ت.  ان�كار  غيرقاب�ل  بانك ه�ا  و  اجتماع�ي  تأمي�ن 
به گزارش فارس، مهللرداد بذرپاش، رئيس ديوان محاسللبات كل 
كشللور پيرامون حيطه وظايف ديوان محاسللبات اظهار داشللت: 
براساس قانون، وظيفه ديوان محاسبات كشور نظارت مستمر مالي 
بر تمامي دستگاه ها و ارگان هايي است كه به هر نحو از بودجه ساالنه 

بهره مند مي شوند. 
رئيس ديوان محاسللبات با بيان اينكه هر آنچه در قانون به عنوان 
مايملك عمومي شللناخته مي شود، مشللمول نظارت مالي ديوان 
خواهد بود، گفت: ديوان محاسبات صاحيت دارد بر نحوه دخل و 

خرج در تمامي نهادهاي عمومي اعم از دولتي و غيردولتي نظارت 
داشته باشللد و بر هرگونه فرآيند مالي صورت گرفته در اين نهادها 

نظارت كند. 
وي در خصوص برخي اختاف نظرهاي كارشناسي پيرامون ورود 
ديوان محاسبات به حوزه مالي دستگاه هايي همچون شهرداري ها 
و شوراهاي شهر و روستا، شركت هاي زيرمجموعه سازمان تأمين 
اجتماعي و بانك ها افزود: اگر چه قانون صراحتاً در اين باره اظهار 
نظر كرده و جاي هيچ گونه شك و شبهه اي را باقي نگذاشته است اما 
براي روشن تر شدن ابعاد اين موضوع مي توان به رأي صادره از سوي 
هيئت تخصصي اقتصادي ديوان عدالت اداري در سال 13۹8 نيز 
اشاره كرد كه بر صاحيت مداخله ديوان محاسبات در رسيدگي به 

امور مالي اين قبيل نهادهاي عمومي غيردولتي صحه گذاشت. 

بذرپاش در ادامه تصريح كرد: طي سللاليان اخير شللاهد بوده ايم 
كلله در برخللي از بخش هاي عمومللي غيردولتي، بللروز تخلفات 
مالي گوناگون و بازداشللت هاي متعدد، زمينه ساز بروز مشكات 
و معضات جدي در اين حوزه بوده اسللت كه تمامللي اين موارد 
را مي توان با فقدان مرجع نظارتي باالخللص در امور مالي مرتبط 

دانست. 
رئيس كل ديوان محاسللبات يكي از موارد مهم در اصاح ساختار 
بودجه را موضوع گنجاندن نهادهاي عمومي غيردولتي در بودجه 
سللاالنه عنوان و تأكيد كرد: افزودن اسللامي نهادهللاي عمومي 
غيردولتي در سللاختار بودجه از جمله اصلي ترين مسللائلي است 
كه بايد حتماً در دستور كار برنامه ريزان اقتصادي قرار گيرد تا خأل 

نظارتي در اين زمينه جبران شود.

رئيس ديوان محاسبات:

ديوان محاسبات صالحيت نظارت مالي بر نهادهاي عمومي غيردولتي را دارد

   بهارستان

احزاب

تعداد اح�زاب مورد تأيي�د وزارت كش�ور زياد اس�ت، طبق 
قواني�ن جديد ب�ه ۱30 تا ۱۴0 حزب رس�يده ايم 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 ائت�الف مي كنند كه خاصيت ژل�ه اي دارند. 
به گزارش مهر، محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه اسامي مهندسين 
در نشست خبري صبح ديروز خود در خصوص مصاحبه  اخيرش 
توضيح داد و گفللت: هر مسللئولي روي كار مي آيد، سللعي دارد 
مسئوالن قبل از خود را مقصر جلوه دهد، بر اين اساس عنوان كردم 
كه اوايل انقاب تا چند سللال شللرايط را به حكومت شاهنشاهي 
نسبت مي داديم كه درست هم بود، اما بعد از گذشت چهار دهه بايد 

دستاورد خودمان را داشته باشيم. 
باهنر ادامه داد: متأسفانه بعد از مصاحبه اي كه انجام دادم، برخي 
رسانه ها از خارج يا داخل با بداخاقي، جماتي را به صحبت هاي 
من اضافه كردند و اينطور آن را منتشللر كردند كلله گويي من از 
خوبي اقدامات حكومت شاهنشاهي حرفي زده ام. من هرگز چنين 
حرفي نزده ام و اين اعتقاد را ندارم و فكر مي كنم اگر صدها سللال 
از ناجوانمردي هللا و كم كاري هاي رژيم طاغللوت بگوييم، باز هم 

تمام شدني نيسللت. دبيركل جامعه اسامي مهندسين در پاسخ 
به سؤالي درباره ادغام شللوراي وحدت و شوراي ائتاف و تصميم 
براي چگونگي حضور در انتخابات 1۴02 گفت: من معتقد هستم 
در نظام مردم ساالري ديني، ما ناچار به داشتن چند حزب فراگير 
قدرتمند، موضع دار و متولي دار هستيم. برخي هم معتقدند بايد دو 
حزب داشته باشيم يا برخي ديگر موافق حضور چند حزب در كشور 
هستند، البته تك حزبي بودن پاسخگو نيست و در نظام جمهوري 

اسامي هم مدنظر نبوده است. 

وي با اشاره به اينكه كاركرد احزاب به مردم ساالري شكلي منسجم 
مي دهد، عنوان كرد: در شللرايط فعلي تعداد احللزاب مورد تأييد 
وزارت كشور زياد است، ما احزاب زيادي داريم، طبق قوانين جديد 
به 130 تا 1۴0 حزب رسلليده ايم و البته برخللي 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 ائتاف مي كنند 
كه خاصيت ژله اي دارند. باهنرگفت: اين احللزاب ناچاراً در زمان 
انتخابات بايد با يكديگر ائتاف كننللد و خروجي اين رويه منجر 
مي شود كه اهداف مدنظر برخي جريان هاي سياسي محقق نشود. 
جبهه ها و ائتاف ها خاصيت ژله اي دارند و قوام و ثبات ندارند. در 
انتخابات هاي قبلي هم شاهد بوده ايم كه ائتاف ها در هر دوره يك 
اسم جديد پيدا مي كند، مثل شانا و جمنا. در شرايط فعلي شوراي 
ائتاف و شللوراي وحدت بايد تاش كنند يكپارچه شوند و باهم 
مسير را ادامه دهند، همچنين در جبهه مقابل نيز اصاح طلباني كه 
با اصل نظام مشكل ندارند، توصيه ما به آنها اين است كه به سمت 

تشكيل يك حزب فراگير بروند. 
دبيركل جامعه اسامي مهندسين خاطرنشان كرد: در انتخابات 

اكثر انرژي ما صرف ايجاد وحدت داخلي مي شود.

باهنر: جبهه هاي ژله اي به جايي نمي رسند
مصاحبه اخير من با تحريف رسانه های دشمن همراه شد


