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دکتر جواد منصوری

سیاست خارجی متوازن
 .1ابراز تمایل جمهوری اســامی به حضور فعال و مشارکت خالقانه در
پیمانهای منطقهای ازجمله پیمان همکاری «شــانگهای» و سازمان
همکاری اقتصادی (اکو) حاکی از آن اســت که دولت ســیزدهم همه
تخممرغهای خود را در ســبد برجام نچیده و با خروج از سیاست خارجی
منفعالنه که در حدود یک دهه گذشــته در پیشگرفتهشده بود ،نگاهی
متوازن به تحوالت بینالمللی دارد.
مشارکت ایران در سازمان همکاری اقتصادی اکو در باالترین سطح ممکن
با حضور رئیسجمهور و وزیر امور خارجه کشورمان و در آستانه برگزاری
نخستین دور کمیسیون مشترک برجام در دولت سیزدهم ،حاوی این پیام
است که نقطه اتکا و مرکز ثقل ایران در تقابل با چالشهای اقتصادی ،نگاه
صرف به غرب نیست؛ هرچند که ما هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده و
نسبت به آن بیاعتنا نبودهایم.
اصل توازن در سیاست خارجی بر این مبنا ایجاب میکند که ایران بهعنوان
یک کشور مستقل بهصورت متوازن با همه بازیگران بینالمللی در همه
مناطق جهان ارتباط داشته باشد .بهعبارتدیگر ،سیاست خارجی متوازن
مستلزم آن است که بر مبنای منافع ملی ،مناطق و کشورهای مختلف را
اولویتبندی کرده و با آنها به تعامل بپردازیم.
 .2درحالیکه برجام بدون رعایت شــروط  9گانه رهبر معظم انقالب به
اجرا در آمد و بار مالی و امنیتی قابلتوجهی بر جای گذاشت ،پیمانهای
منطقهای افزون بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصاد نفتی و غیرنفتی ،افزایش
تبادالت تجاری و صادرات ،موجب اثربخشی همکاریهای امنیتی بر ثبات
منطقه و جمهوری اسالمی میشوند .عضویت در سازمانهای منطقهای
بهخصوص در حال حاضر که به دلیل تحریمهای غرب ،در شرایط ویژهای
قرار داریم و اروپاییها و آمریکاییها هنوز خود را طلبکار برجام میدانند،
بیش از گذشــته حائز اهمیت است چراکه استفاده از ظرفیت عضویت در
مجموعههای منطقهای میتواند از ضــرب تحریمها بکاهد و تبادالت
تجاری خود را تسهیل نماید .در شرایط اضطراری فعلی که درگیر تحریمها
هستیم ،ضروری است تا با فعالسازی و استفاده مضاعف از ظرفیتهای
ارتباطی و مبادالت اقتصادی با همسایگانمان ،در حوزه صادرات فعاالنهتر
عمل کرده و از طریق مذاکره بین بانک مرکزی با دیگر کشورها راه را برای
دور زدن تحریمها هموار کنیم.
 .3برخالف توافقهای گذشــته ایران با غرب ،در پیمانهای جمهوری
اسالمی با قدرتهای بزرگ منطقه و شرق آسیا مسئله تبادالت اقتصادی
و تجاری یک پیشفرض و موضوع حلشــده اســت .در تعامل با غرب،
مبادله اقتصادی گروگان گرفتهشده و فرع توافق به شمار میآید و از نظر
استعمارگران عصر حاضر ،امتیاز تبادل اقتصادی زمانی داده میشود که
امتیازهای بســیار بزرگتری از ایران در حوزه منطقه و موشکی دریافت
گردد.
این در حالی است که اقتصادهای بزرگ همسایه و منطقه ،پیشفرضی که
مؤلفههای قدرت جمهوری اسالمی را تحتالشعاع قرار دهد ،مطرح نکرده
و اگر نگوییم هر نوع مبادله و تجارتی ،قطع ًا بخش اعظم مناسبات اقتصادی
با آنها یک توافق برد -برد محســوب میشود .عالوه بر این ،اروپاییها
و آمریکاییها موضوعــان امنیتی را دارای اهمیت بســیار زیادی تلقی
میکنند زیرا آنها ایران را خطر بزرگی برای خود از این منظر میپندارند.
پیمانهای منطقهای و کشورهای عضو آنها اما چنین رویکردی ندارند و
اشتراکات فرهنگی -تاریخی و منافع مشترک ،اساس ًا چنین پیشفرضی
را از بین میبرد.
 .4از طرف دیگر ،کشــورهای آمریکای التیــن و آفریقایی نیز بهدلیل
مزیتها و ویژگیهای خاص خود برای برقراری روابط متناسب و متوازن،
شرکای قابلاعتمادی هستند .اعضای سازمان همکاریهای اقتصادی
«بریکس» شــامل روسیه ،برزیل ،هند ،آفریقای جنوبی و چین نیز نقش
بسیار تعیینکنندهای در ساختار قدرت جهانی دارند و به اعتقاد بسیاری از
آیندهپژوهان ،چین در کمتر از یک دهه آینده جای آمریکا را خواهد گرفت.
کشورهای عضو «جنبش عدم تعهد» نیز منافع و مسائل نسبت ًا مشترکی
با ایران دارند و از برنامه صلحآمیز هســتهای جمهوری اسالمی ،قاطعانه
دفاع کردهاند .این کشــورها در آسیا ،آفریقا و آمریکای التین هستند و از
منظر جغرافیایی ،دینی و ارزشی میتوانند در اولویت ایران قرار بگیرند.
 .5چنانچه شیوه تعاملی اروپا و آمریکا را در جریان ساز و کار «اینستکس»
با اشتیاق کشورهای شرقی برای تهاتر با ایران مقایسه کنیم ،تفاوتهای
فراوانی به دست میآید .آن یکی ،مکانیســم نفت در برابر غذا را مدنظر
داشت که حتی ارادهای برای عملی کردن آن نداشت و فشارهای آمریکا
را بهانه میکرد و این یکی ،راهکارهای مختلف و متنوعی برای تجارت
شامل استفاده از ارزهای محلی و تهاتر کاال و خدمات با نفت ارائه میکند.
همانگونه که قرارداد راهبردی ایــران و چین این فضا را فراهم کرد که
با تهاتر نفت ،بتوانیم برخــی از کاالها و خدمات را از چین وارد کنیم ،این
ظرفیت را میتوان بهصورت متقابل بین کشورهای عضو اکو نیز فراهم
کرد .در حال حاضر در بخشهایی از تجارت خارجی ایران با کشورهای
روســیه ،ترکیه و جمهوری آذربایجان ،استفاده از ارزهای محلی بهجای
دالر و یورو به مرحله اجرا در آمده و نتایج ثمربخشی نیز داشته است .ایران
در نظر دارد که با کشــورهای آسیای مرکزی و قفقاز نیز این ارتباطات را
افزایش دهد.
وقتی ارتباط با کشورهای همسایه یک سیاست خارجی مهم در دستگاه
دیپلماسی تعریف شود ،به این مفهوم است که جمهوری اسالمی در مطالبه
رفع تحریمها کام ً
ال جدی است و با حجم تجارتی که میان ما و قطبهای
منطقهای وجود دارد ،نیازی به ارتباط منفعالنه نمیبیند .بنابراین ،ایران
بهمنظور افزایش موقعیت خود در نظام بینالملل ضروری است که با همه
پیمانهای منطقهای و فرا منطقهای که تحت قیمومیت آمریکا نیستند
ارتباط داشته باشد و مناسبات متوازن و متقابل با آنها برقرار کند.

خبرکوتاه
دریادار مهدی شعبانزاده فرمانده مرکز آموزش تخصصهای دریایی
باقرالعلوم(ع) نداجای رشــت با بیان اینکه ناو دماوند به زودی به ناوگان
شمال کشــور الحاق میشــود ،گفت :تمام تجهیزات این ناو احیا و بدنه
آسیبدیده آن مورد بازسازی قرار گرفت.
سیدنظامالدین موسوی ســخنگوی هیات رییسه مجلس از برگزاری
نشست مشــترک نمایندگان مجلس و دولت ســیزدهم برای بررسی
مشکالت مردم خبر داد.
کمیته حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین ریاستجمهوری در
بیانیهای از مســلمانان جهان دعوت کرد اقدام نابخردانه و شرمآور رژیم
استعمارگر انگلیس را محکوم و از جنبش حماس ،حمایت کنند.

رییسجمهــور تاکید کــرد :جمهوری
اســامی ایران اولویت ویــژهای برای
همــکاری و مشــارکت اقتصــادی با
کشــورهای آســیایی بــه خصوص
همسایگان خود در آسیای جنوبی ،آسیای
غربی ،آسیای میانه و قفقاز قائل است.

آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی رییسجمهور به منظور
شرکت در اجالس پانزدهم سران کشورهای عضو
ســازمان همکاری اقتصادی اکو در ترکمنستان ،با
استقبال رییسجمهور این کشــور وارد عشقآباد
شد .رییسجمهور روز گذشته طی سخنانی در این
اجالس ،اظهار داشــت :جمهوری اسالمی ایران
اولویت ویژهای برای همکاری و مشارکت اقتصادی
با کشورهای آسیایی به خصوص همسایگان خود
در آســیای جنوبی ،آســیای غربی ،آسیای میانه و
قفقاز قائل اســت .وی تاکید کرد :بیتردید تقویت
نقش و جایگاه ســازمانهای منطقهای به عنوان
تسهیلکننده همکاریهای دو جانبه و چندجانبه
مورد توجه و اهتمام ماســت که یکی از نمودهای
واضح آن سازمان همکاریهای اقتصادی «اکو»
است .رییسجمهور افزود :مجموعه «اکو» عالوه بر
بهرهمند ویژگیهای مادی قدرت همچون جمعیت
نیم میلیاردی ،مالکیت یک سوم منابع انرژی جهان،
موقعیت بینظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه
با خلیجفارس و اقیانوس هند ،نیروی انسانی جوان و
پرتوان ،در بردارنده هویتی ممتاز به نام اسالم است.
ویدرادامهتأکیدکرد:طیسالیانگذشتهدستاوردها
وپیشرفتهایخوبیدرسازمان«اکو»بهدستآمده
استاماکماکانفاصلهمعناداریمابینموفقیتهای
توانمندیهای واقعی سازمان
حاصله با ظرفیتها و
َ
وجود دارد .برای نمونه با وجود پتانسیلهای تجاری
باالتجارتدرونمنطقهایکماکانکمتراز۱۰درصد
است.آیتاهللرئیسیتصریحکرد:جمهوریاسالمی
ایران به عنوان یک کشور مهم به دنبال ارتقای سطح
همکاریها در اکو و ترفیع رتبه و منزلت این سازمان

در مناسبات منطقهای و بینالمللی است .ما معتقدیم
که ابزارهای موثری برای جهش سازمان وجود دارد
که در صورت اشتراک مساعی اعضا میتواند عالوه
بر پیشرفت مادی کشورها ،سعادت نسلهای آینده
را تضمین کند .رییسجمهور با اشاره به پیامدهای
همهگیری کرونا ،افزود :اینک نیازمند دخالت جمعی
دولتهای عضو هستیم تا آثار مخرب همهگیری
کرونا را از منطقه دور کنیم و مناســبات و تعامالت
فیمابین را با شتاب مناسب و به کمک تجربههایی
که در حوزه سالمت و آموزش و تولید دارو داشتهایم،
ارتقا دهیم.
مشکالت منطقه باید بین کشورهای
منطقه حل شود
در ادامه برنامه حضور آیتاهلل رئیسی در عشقآباد،
وی با «رجب طیــب اردوغان» همتای ترک خود
دیدار کرد .روسای جمهور ایران و ترکیه در این دیدار
با بیان اینکه توسعه همکاری و هماهنگی دو کشور
در موضوعات دوجانبه و منطقهای به نفع دو ملت
و صلح و ثبات در منطقه اســت بر استفاده از همه

با رأی اعتماد مجلس

نوری وزیر آموزش و پرورش شد
نمایندگان مجلس با اســتماع نظرات
موافقان و مخالفان یوسف نوری ،به وی
برای تصدی وزارت آموزش و پرورش
اعتماد کردند.
وکالی ملت در نشســت علنی روز گذشته خود،
بررسی صالحیت گزینه پیشنهادی دولت برای
تصدی وزارت آموزش و پرورش را در دستور کار
داشتند .محمدباقر قالیباف رییس مجلس هم طی
سخنانی در ابتدای این نشست ،سالروز شهادت
شــهید فخریزاده را تبریک و تســلیت گفت و
اظهار داشت :امیدواریم توسعه مراکز تحقیقاتی
در حوزه صنایع هستهای کشور موفقتر از همیشه
و با قدرت به پیش برود.
ســپس بررسی صالحیت یوســف نوری گزینه
تصــدی وزارت آمــوزش و پرورش در دســتور
کار قرار گرفت .حجتاالســام جواد نیکبین
نماینده کاشمر در مجلس در مخالفت با این گزینه
پیشــنهادی ،با بیان اینکه در آموزش و پرورش
شــاهد جوالن غربزدگان و مافیــای کنکور،
کتب درسی و مدارس غیرانتفاعی هستیم ،گفت:
آموزش و پرورش بیســوادپرور و استعدادکش
است.
حجتاالســام حســن نوروزی نماینده مردم
رباطکریم در مجلس هم در موافقت با برنامههای
نوری ،اظهار داشت :برنامههای وزیر پیشنهادی
آموزش و پرورش مطابق با اســناد باالدســتی
نظام است.

دانشگاه فرهنگیان را احیا خواهیم کرد
یوسف نوری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هم
در دفاع از برنامههای خود ،اظهار داشت :در گام دوم
انقالب اسالمی آنچه جهش به سمت تمدن نوین
اســامی را امکانپذیر میکند آموزش و پرورش
است .وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با تأکید بر
نقش محوری سند تحول بنیادین نظام آموزش و
پرورش گفت :نیازمند آن هستیم که اهداف متعالی
ســند تحول بنیادین را از عرش به فرش بیاوریم و
تجلی عینی آنها را به معلمان و دانشآموزان نشان
بدهیم .وی تأکید کــرد :از اولین اقداماتی که بنده
دنبال خواهم کرد ،کارآمدی این شــورا است؛ این
شــورا در برابر نفوذ سند 2030کامال منفعل عمل
کرد ،سرکردگان سند آموزشی 2030در ایران که
تعداد بسیار معدودی هستند باید بدانند که جایی در
آموزش و پرورش نخواهند داشت .نوری با اشاره به
وضعیت دانشگاه فرهنگیان ،افزود :پیشران تحول
و قلب تپنده آموزش و پرورش ،دانشگاه فرهنگیان
است و این دانشگاه اســت که با تربیت معلمان و
مدیران وظیفه خونرســانی به تمام اجزاء آموزش
و پــرورش را بر عهده دارد .اگر بنده توفیق خدمت
داشته باشــم ،احیای آموزش و پرورش را با احیا و
تقویت دانشگاه فرهنگیان اولویت خود قرار خواهم
داد .به گزارش خانه ملت ،نهایتا نمایندگان با استماع
نظرات موافقان و مخالفان این گزینه پیشنهادی
دولت ،برنامههــای وی را تایید و از مجموع 268
رأی ماخوذه ،با  194رأی موافق به او برای تصدی
وزارت آموزش و پرورش اعتماد کردند.

ظرفیتها برای توســعه همهجانبه روابط تهران،
آنکارا تاکید کردند .آیتاهلل رئیســی با اشــاره به
زمینههای گسترده و متنوع همکاری ایران و ترکیه
در بخشهای مختلف از جمله انرژی ،موضوعات
بانکی و پولی و تبادالت تجاری و بازرگانی ،گفت:
باید مسیر توسعه روابط اقتصادی را تسهیل کنیم
و در این زمینه می تــوان تعرفه های ترجیحی را
بازنگری کرد.
وی در ادامــه همکاری و ارتبــاط نزدیک ایران،
جمهوری آذربایجان و ترکیه را حائز اهمیت دانست
و گفت :سه کشور از اشــتراکات فراوان فرهنگی،
دینی و اعتقادی برخوردار هســتیم و ضمن اینکه
نباید اجازه داد اخاللی در این روابط ایجاد شود بلکه
با نزدیکی هر چه بیشتر روابط ،دشمنان مشترک
خود را ناامید کنیم .اردوغان هم در این دیدار با بیان
اینکه کشورش توســعه و تقویت همکاریهای
دوجانبه و منطقهای را با جمهوری اسالمی ایران
ضروری میداند ،تأکید کرد :میتوانیم در ســطح
روابط و مناسبات دو کشور به ویژه در بخشهای
اقتصادی جهش ایجاد کنیم.

تأکید تهران بر ایجاد دولت فراگیر
در افغانستان
رییسجمهور در دیــدار بــا «امامعلی رحمان»
رییسجمهور تاجیکســتان نیز تأکید کرد :روابط
بســیار خوب ایران و تاجیکســتان در زمینههای
تجاری ،فرهنگی و اقتصادی با قوت ادامه خواهد
یافت .آیتاهلل رئیســی در مورد مواضع جمهوری
اســامی ایران درباره افغانستان گفت :مواضع ما
در قبال کشــور افغانستان روشن است .جمهوری
اسالمی ایران از تشــکیل دولت فراگیر واقعی در
افغانستان که همه مردم ،اقوام و گروههای سیاسی
افغانستانی را نمایندگی کند استقبال میکند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
آیتاهلل رئیسی در ادامه دیدارهای خود در عشقآباد،
در نشســت با تجار ،بازرگانــان و فعاالن بخش
خصوصی کشورمان در ترکمنستان ،ایجاد تحول
در همه حوزهها به ویژه بخش اقتصادی ،تجاری و
بازرگانی را از اولویتهای اقتصادی دولت دانست
و اظهار داشت :الزمه دستیابی به رونق اقتصادی
و افزایش صادرات این است که شرایط موجود به
خوبی بررسی شده و راهکارهای های مناسبی برای
رفع موانع و مشکالت ،اتخاذ شود.

سوآپ گازی ترکمنستان و جمهوری
آذربایجان از خاک ایران
روســای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان نیز
در حاشــیه اجالس اکو دیدار کردنــد .در پی این
دیدار ،قرارداد ســهجانبه سوآپ گاز از ترکمنستان
به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسالمی
ایران با حضور آیتاهلل رئیســی و «الهام علیاف»
روســای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان به
امضا رسید .بر اساس این قرارداد که توسط وزرای
نفت دو کشور به امضا رسید ،قرار است ساالنه یک
و نیم تا ۲میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنســتان به
جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اســامی
ایران انتقال یابد.

سردار سلیمانی:

ابرتحول بزرگی پیش روی ملت است
رییسسازمانبسیجمستضعفینبابیان
اینکه یک ابرتحــول بزرگ پیش روی
ملت ایران خواهد بود ،گفت :اسالم در
حال فتح سنگرهای کلیدی جهان است
و ما وارد مرحله جدیدی از تاریخ شدیم.
سردار غالمرضا ســلیمانی رییس سازمان بسیج
مستضعفین ،روز گذشته در همایش بزرگ یاران
سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی در مصلی بزرگ
امام خامنهای رفسنجان به نقشآفرینی بسیجیان
در دوران دفاع مقدس اشاره و اظهار کرد :جوانان
داوطلب انقالبی در عرصه تثبیت انقالب اسالمی
نقش بیبدیلی داشــتند .رییس ســازمان بسیج
مستضعفین در تشریح جنگ هشتساله که یک
تجاوز گسترده با پشتیبانی نظام سلطه ،استکبار
جهانی و اروپاییها بــود ،گفت :جنگ با حمایت
کشــورهای مرتجع منطقه و بلوک شرق و غرب
آغاز شد و فصل جدیدی از نقشآفرینی ملت ایران
در قالب تشــکیالت مردمی بسیج شکل گرفت،
در حالی که ما به هیــچ وجه آماده ورود به جنگ
گسترده نبودیم اما راهبرد امام راحل این بود که
اگر تهدیدی علیه نظام آغاز شود با حضور مردم با
تمسک به فرهنگ ایثار و شهادت باید وارد میدان
شویم و همینگونه شد و آن تهدید بزرگ تبدیل
به گنجینه ناتمام شد .سلیمانی در ادامه عنوان کرد:
در گام دوم انقالب کــه مصادف با قرن پانزدهم
اســت ،در انتظار تحول دیگری هستیم ،گام دوم
میخواهد به ما تفهیم کند که در ادامه راه با امید

به پیروزی و محورقراردادن جوانان در حرکت و
نقشآفرینی و با روحیه جهادی و بسیجی با تکیه
بر ظرفیتهای گام اول در انتظار شــکلگیری
تمدن نوین اســامی هستیم که ابرتحول است.
رییس سازمان بسیج مســتضعفین با بیان اینکه
خداوند ملت ایران را یاری خواهد کرد و قدمهای
این ملت را ثابت میکنــد و یک ابرتحول بزرگ
پیش روی ملت ایران خواهد بــود ،اذعان کرد:
اسالم در حال فتح سنگرهای کلیدی جهان است
و ما وارد مرحله جدیدی از تاریخ شدیم که متن آن
نابودی صهیونیستهاست که امروز دچار بحران
موجودیت شدهاند.
حل مشکالت مردم
با الگوی شهید سلیمانی
وی همچنین در حاشیه افتتاح پروژه آبرسانی مرد
میدان در روستای زینآباد ،با تاکید بر اینکه باید
با الگوی شهید سلیمانی به حل مشکالت برویم،
گفــت :باید در این زمینه به صــورت یک جبهه
واحد ،وارد عمل شویم و مردم تاثیرات آن را ببینند.
سلیمانی با تاکید بر اینکه دشمنان ما شکست را
در منطقه پذیرفتهاند ،عنوان کرد :امروز ما شاهد
هستیم که دشمنان اسالم در حال خارج شدن از
منطقه هســتند ،آنها شکست را پذیرفتند و به آن
اعتراف کردهاند.
وی افزود :صدای شکسته شدن استخوانهای
رژیم صهیونیستی شــنیده میشود و آنها هم به
پایان موجودیت خود نزدیک شدهاند.

یها درباره برجام گزارش میدهد
«حمایت» از پیشنهادات خلقالساعه غرب 

تله توافق موقت!

مهدی خورسند
گروه سیاسی

یک رســانه غربی در گزارشی به نقل از
منابع دیپلماتیک درباره مذاکرات هشتم
آذر در وین ادعا کرد ،آمریکا ایده مذاکره
بر ســر «توافق موقت» با ایران را مطرح
کردهاند؛ ایدهای که بیانگر موضع ضعف
واشــنگتن در برابر دســت پر ایران در
نشست وین اســت و باید مراقب این
تله بود.
فضای سیاسی و رسانهای داغی حول این مذاکرات
امروز وین شکل گرفته است .آمریکاییها که تالش
داشتند با غوغاساالری و بهرهگیری از همپیمانان
اروپایی و صهیونیست خود ،فضای مذاکرات وین
را تحــت تأثیر قرار دهند ،حاال آچمــز تدبیر ایران
شدهاند .در همین رابطه« ،استفانی لیختنشتاین»
خبرنگار اتریشــی که در حوزه دیپلماسی فعالیت
میکند با انتشــار پیامی در صفحه شــخصی خود
در فضای مجازی ،نوشت :شنیدهام تعداد اعضای
هیات مذاکرهکننده ایران ۴۰نفر است .این خبر در
شرایطی منتشر شد که خبرگزاری ایرنا ،شنبه گذشته
خبر داد که دو ماه پیش دستگاههای درگیر با تحریم،
نامهای از وزارت امور خارجه دریافت کردند .در این
نامه خواسته شده بود برای تقویت تیم مذاکرهکننده
کارشناسانی معرفی کنند که واجد سه خصوصیت

باشند؛ به موضوعات حوزه کاری خود اشراف داشته
باشند ،پیچیدگیها و ظرایف تحریم را بشناسند و
با حقوق بینالملل آشنایی داشته باشند .این نامه را
تمام دستگاههایی که به نوعی درگیر تحریمهای
ظالمانه بودنــد ،از جمله وزارت امــور اقتصادی و
دارایی ،بانک مرکزی وزارت صمت ،وزارت نفت،
وزارت راه و شهرســازی دریافت کردند .این تدبیر
تیم مذاکرهکننده در شــرایطی رخ داد که یکی از
انتقادات اصلی به تیم قبلــی مذاکرهکننده ایران،
نداشتن بازوان مشورتی بود .ضمنا این اقدام ایران
را میتوان جدیت تهران در این دور از مذاکرات وین
و عملگرایی دولت ســیزدهم در وعده خود برای
آمادگی جهت رسیدن به یک توافق خوب دانست.
ضربه سیاسی چین و روسیه
به آمریکا
از سوی دیگر ،چینیها و روسها هم موضعی جالب
در آستانه نشست وین داشتند .در همین رابطه ،برخی
رسانههای جهانی ،نامهای از تیم مذاکرهکننده چین
در وین و در اعتراض بــه معیارهای دوگانه آمریکا
در قبال برنامه هســتهای ایران منتشر کردند .در
بخشــی از این نامه به قلم «وانگ کان» دپیلمات
چینی و هیات چیــن در مذاکرات رفع تحریمهای
ایران که بین دیپلماتهای دیگر نیز توزیع شــده،
آمده اســت :چرا آمریکا و انگلیس میگویند ایران
نمیتواند اورانیوم غنی شده باالی 3.7درصد تولید
کند ،در حالیکه از سوی دیگر آشکارا و مستقیم چند
تن اورانیوم با غنای باالی 90درصد را به اســترالیا

منتقل میکنند؟ این یک مورد مهم و با معیاردوگانه
است .وانگ کان ،در ادامه کشورهای غربی را متهم
کرد که از معیارهــای دوگانه پیروی میکنند ،زیرا
آنها برای مذاکره مجدد در مورد توافق هستهای با
ایران تالش میکنند کــه ایران را از تولید اورانیوم
غنی شده با درجه نظامی مشابه آنچه که آمریکا و
انگلیس به عنوان بخشی از آن به استرالیا تحویل
خواهند داد منعکنند.
«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در مذاکرات
رفع تحریمهای ایران در ویــن هم طی پیامی در
صفحه شــخصی خود در فضای مجازی نوشت:
ترکیب هیات ایران در مذاکرات رفع تحریمها در
گفتوگوهای وین چشمگیر اســت .من معتقدم
که ایــن باید به عنوان دلیلی بــر نیت جدی ایران
تفسیر شود.

خدعه غربیها
اما آمریکا که از این مواضع و نوع رفتار تهران ،مسکو
و پکن ،آچمز شدهاست ،ظاهرا طرح «توافق موقت»
را که در ماههای گذشــته در دیدار با مقامات رژیم
صهیونیستی مطرح کرده بود ،زمزمه آن را در آستانه
نشســت وین دوباره مطرح کردهاست .در همین
رابطه ،خبرگزاری انگلیســی رویترز در گزارشی به
نقل از منابع دیپلماتیک درباره مذاکرات هشتم آذر
در وین ادعا کرد :آمریکا ایده مذاکره بر سر «توافق
موقت» با ایران را مطرح کرده است .این خبرگزاری
انگلیسی مدعی شد :تیم مذاکرهکننده جدید تهران
خواســتههایی را مطرح کرده کــه دیپلماتهای

آمریکایــی و اروپایی آن را غیرواقعــی میدانند.
آنها اصرار دارند که تمامــی تحریمهای آمریکا و
اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۱۷اعمال شده ،از جمله
تحریمهای غیرمرتبط با برنامه هستهای ایران ،لغو
شود .از ســوی دیگر «رابرت مالی» نماینده ویژه
ریاســتجمهوری آمریکا در امور ایران تهدید کرد
اگر ایران از فرصت مذاکرات برای تســریع برنامه
هستهای خود استفاده کند ،واشنگتن نیز بر تهران
اعمال فشار خواهد کرد .وی با تکرار ادعاهای پیشین
آمریکا و بدون ارائه هیچ تضمینی ،گفت :واشنگتن
آماده بازگشت به توافق هستهای است و ما از تهران
میخواهیم که رویکرد متقابل داشــته باشد .حتی
اروپاییها هم با این طرح آمریکا همگام شــده و
دیپلماتهای آنها به یک شبکه خبری آمریکایی
گفتهاند که هنوز زمان برای رسیدن به یک توافق
با ایران وجود دارد و ممکن اســت مذاکرات تا سال
میالدی آتی طول بکشد.
کوتاه ســخن اینکه ،نوع رفتاری کــه غربیها در
پیش گرفتهاند ،دادن امتیــازات حداقلی به ایران
در قبال گرفتن امتیازات گرانبهای بدســت آمده از
خوداتکایی هستهای است .آنطور که از مشخصات
توافق موقت برمیآید ،محــدود بودن آن به دوره
حدود سه ساله باقیمانده از عمر دولت بایدن است
که پذیرش این توافق موقت ،اقتصاد و شرایط کشور
را مجددا شرطی کرده و احتماال با روی کار آمدن فرد
جدیدی در آمریکا بر سر کار ،احتمال نقض عهد و
خروج مجدد واشنگتن از برجام بسیار محتمل است.

گزیده ها

ترور شهید فخریزاده نتیجه
سیاست لبخند به دشمن بود

غالمرضــا جاللــی رییس
سازمان پدافند غیرعامل کشور
به مناسبت ســالگرد شهادت
محسن فخریزاده ،در پیامی
آورده است :حرکت علمی وی
در راســتای اقتــدار آفرینی،
تمدن ســازی و نــوآوری در
خدمت مردم ،همچون خاری در چشــم اســتکبار و به شــهادت
رســاندنش مهر تأییدی بر خباثت و ددمنشی دشمنان جمهوری
اسالمی ایران بود که بار دیگر نیت شوم آنان را برمال کرد .ترور شهید
فخری زاده نماد ناکارآمدی برجام و سیاست لبخند به دشمن است.
در بخش دیگری از این پیام آمده است :دکتر محسن فخریزاده را
تا قبل از شــهادت ،کمتر کسی میشــناخت و چه بسا بسیاری از
جنبههای شخصیتی ،علمی و خدمات و اقدامات وی در راه اعتالی
ایران زمین همچون رازی ســر به مهر باقی بمانــد .وی از جمله
مجاهدان مخلص انقالب بود که ترجیح داد تا گمنام بماند و به جای
کسب شهرت و مقام متعهدانه در راه پیشرفت علمی ایران اسالمی
بهویژه در عرصههای دفاعــی گام بردارد .اما در اهمیت و بزرگی و
تاثیرگذاری این مرد بزرگ همین بس که برای مهار اندیشــهاش،
یکی از پیچیدهترین ترور قرن طراحی و اجرا شد.

استقبال تهران از برگزاری نشست
سهجانبه «سوچی»

حسینامیرعبداللهیانوزیرامور
خارجه از برگزاری نشســت
سهجانبه روســیه ،جمهوری
آذربایجــان و ارمنســتان در
سوچی اســتقبال کرد و آن را
اقدامی مهم ،موثر و سازنده در
جهت خروج منطقه از بحران
دانســت .وی در دیدار بــا «جیحون بایرامف» وزیــر امور خارجه
جمهوری آذربایجان ،دیدار روسایجمهور دو کشور را بیانگر مسیر
صحیح دیپلماسی توصیف کرد .امیرعبداللهیان همچنین در پاسخ
به قدردانی همتای آذربایجانی خود درخصوص رای مثبت جمهوری
اسالمی ایران برای انتخاب این کشور در شورای اجرایی یونسکو،
عضویت جمهوری آذربایجان در این شورا را تبریک گفت و ضرورت
همکاریهای بینالمللی دو کشور را مورد تاکید قرار داد .به گزارش
ایسنا ،وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان ،نیز در این دیدار با ابراز
خرســندی از تحوالت مثبت پیشآمــده در روابط به دنبال برخی
ســوءتفاهمات شــکلگرفته ،سفر معاون نخســتوزیر و رییس
کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی طرف آذربایجانی به
ایران را در چارچوب عملیاتیکردن توافقات فیمابین با اهمیت ذکر
کرد .وی همچنین انجام پروژههای مشــترک بین دو کشــور و با
مشارکت دیگر کشــورهای همسایه را مهم ارزیابی کرد و آمادگی
اجرایی کردن آنها را اعالم کرد.

اعالم آمادگی چین و روسیه
برای رزمایش مشترک با ایران

دریادار شهرام ایرانی فرمانده
نیروی دریایی ارتش از اعالم
آمادگی چین و روســیه برای
برگزاری رزمایش مشترک با
ایــران خبــر داد .وی  ،درباره
برگــزاری رزمایــش های
مشترک ایران با سایر کشورها
اظهار کرد :ما ســالیانه برگزاری رزمایش در داخل کشور را تعریف
کرده و آن را برگزار میکنیم .فرمانده نیروی دریایی همچنین گفت:
رزمایشهای ما با سایر کشورها مرکب و مشترک است .مرکب یعنی
نیروهای چندگانه ایران در رزمایش با سایر کشورها شرکت میکنند.
به گزارش تســنیم ،فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین گفت:
اولین موتور دیزل دریایی که تمام ًا به دست جوانان ایرانی طراحی
و ساخته شده است بهزودی رونمایی میشود.

تکذیب ادعای مضحک ضدایرانی
توسط مقامات لبنان

«جبران باسیل» رییس حزب
«التیار الوطنی الحر»(جریان
آزاد ملی) لبنان گفت :استقالل
امروز با موضوعات بســیاری
تهدید میشــود که اولین آنها
کنترل اقتصادی و مالی لبنان
است .استقالل فقط با سیاست
نیست بلکه با اقتصاد هم هست و این نبرد امروز ماست .وی ادامه
داد :کســانی که تالش دارند ما را از نظر اقتصادی و مالی به زانو در
آورند در تالش برای به دست گرفتن تصمیمگیری ما هستند و این
چالشی بزرگ است زیرا طبیعی است که مردم در برابر این وضعیت
معیشتی ،مالی و اقتصادی خسته و ضعیف شوند اما نباید اجازه دهیم
که ناامیدی و ضعف در ما نفوذ کند .باسیل ادامه داد :آنها میخواهند
شما را قانع کنند که اشغالگر جدیدی به نام اشغالگر ایرانی به لبنان
آمده اما ما در جریان آزاد ملی همانگونه که در برابر اشغالگر اسرائیلی
و قیمومیت سوریه ایستادیم اگر اشغالگر ایرانی در لبنان وجود داشته
باشد اولین کسی هستیم با آن مقابله خواهیم کرد .وی تأکید کرد:
نترسید ...هیچ اشغالگری در لبنان از جانب ایران وجود ندارد زیرا هیچ
کسی نمیتواند فرهنگ ،دین و ایمان ما را اشغال کند .این سرزمین
و این کوهها را هیچ کسی نمیتواند اشغال یا لگدکوب کند .باسیل
گفت :سیستم سیاسی که از دهه نود گذشته بر لبنان حکومت میکرد
از هم پاشیده است.

نمیشود با آمریکا کنار آمد

سردار شــکارچی سخنگوی
ارشــد نیروهای مسلح با بیان
اینکه همانطور که بارها گفتم
ما حتی یک میلیمتر هم از محو
شدن رژیم اشغالگر قدس در
جهان عقبنشینی نخواهیم
کرد ،یادآور شد که نابودی رژیم
اشغالگر قدس بزرگترین آرمان پیش روی ماست و بزرگترین هدفی
است که دنبال میکنیم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه نمیشــود بــا آمریکا کنار آمد ،گفت:
ملتهای مظلومی که امروز توسط طاغوت به اجبار بندگی آمریکا را
میکنند ،امکانات و منابع زیرزمینی شان همه غارت میشود ،حتی
حق ندارند از منابع خود استفاده کنند ،حق ندارند از امکانات خدادادی
خود استفاده کنند .امروز هم همان است ،منتها با ابزار و تکنولوژی
جدید ،جهالت جهان کفر ،به نام تمدن به خورد مردم داده میشود.
این یک جهالت نوین با نام تمدن است.

