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   سناريوي تكراري
اشكان بكيار در توئيتي نوشت: 

روحـانـي: انتخـابـات 92 سايه جنـگ را از سـر كشـور 
دور كـرد. 

بهمن 91: من جنگ را قبول ندارم. امريكا مي داند آثار 
جنگ بين ما و امريكا چقدر براي منطقه و منافع امريكا مخرب خواهد شد. 

تير 95: يكي از موفقيت هاي برجام برداشتن سايه جنگ از سر مردم بود. 
و هر بار از اين سناريوي تكراري استفاده مي شود. 

----------------------------------------------------------
    عصبي سازي دانشگاه ها 

پويان حسين پور فعال رسانه اي در كانال تلگرامي خود طي 
يادداشتي نوشت: دقيقاً چه طراحي ای پشت عصبي سازي 
و تحريك دانشجوها به تجمع و اعتراض به داليل و بهانه هاي 
ــاور كنيم كه مديران وزارت  كم اهميت وجود دارد؟! بايد ب
ــده اند و يك روز آيين نامه  علوم، يك هو انقالبي و متدين و پايبند به ارزش ها ش
عجيب و غريب پايش رفتار دانشجويان در فضاي مجازي منتشر مي كنند و روز 

ديگر در دانشگاه ها گشت ارشاد راه مي اندازند؟!
به نظر مي رسد اتاق فكر جريان سازش با غرب، به دنبال تغيير فاز مطالبات مردم 
ــت(  ــه نماد ناكارآمدي دولت و حاميان اصالح طلبش اس از حوزه اقتصادي )ك
ــجويان است؛ چيزي كه  به حوزه فرعي آزادي هاي اجتماعي با محوريت دانش
ــاي ليدرهاي فكري اين جريان مثل  كم وبيش در البه الي مصاحبه ها و گفته ه

جاليي پور و حجاريان و... مورد اشاره قرار گرفته است!
ــيم. رصد دقيق و  ــب طراحي هاي اين جماعت باش اين روزها خيلي بايد مراق
نقطه اي و جرياني تحوالت و فعاليت ها و مواضع ليدرهاي جريان سازش را بايد 
به دقت در دستور كار قرار دهيم. هيچ بعيد نيست كميته ايكس دوباره فعال شده 
باشد؛ با دستوركار ناراضي تراشي و تحريك عصبي و رواني اقشار مختلف مردم و 

ايجاد آشوب و هرج و مرج در كشور.

مجوزروحانيبراياولويتبخشي
به5طرحامنيتيودفاعي

با تأييد مصوبات ش�وراي عالي تحقيقات و فناوری از سوي رئيس جمهور، 
چند طرح مهم امنيتي و دفاعي در اولويت طرح هاي كالن ملي قرار گرفت. 
ــن روحاني با تأييد مصوبات شوراي عالي  به گزارش فارس، حجت االسالم حس
علوم، تحقيقات و فناوري )عتف( مجوز داد تا چند طرح كالن ملي در حوزه هاي 
دفاعي و امنيتي در اولويت قرار بگيرند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري 
ــده و مصوبات الزم در مورد تحقيقات و فناوري،  ــكيل ش ــال 1383 تش در س
آموزش عالي و مكانيسم  هاي اجتماعي جهت هماهنگي و نظارت بين دستگاه  ها 

و اعتبارات تحقيقاتي را تعيين مي كند. 
طبق تبصره ماده 3 قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم مصوب مرداد 
سال 1383، مصوبات شوراي عالي عتف، پس از تأييد رئيس جمهور براي تمامی 

موسسات آموزشي، تحقيقاتي و دستگاه هاي اجرايي الزم االجراست. 
اين طرح ها كه در بيست ودومين جلسه شوراي عالي )عتف( از سوي اعضا مصوب 

و به تأييد رئيس جمهور رسيده، عبارتند از:
- بومي سازي و توسعه فناوري هاي حوزه زيرسطحي

- اكتساب فناوري طراحي، ساخت و تست موتور حامل فضايي با پيشرانه سرد
- طرح معماري و راه اندازي مركز ملي دفاع سايبري و سامانه هاي زيرساختي 

فضاي سايبري )مدسا(
- طرح جامع ايجاد و توسعه فناوري هاي مورد نياز جهت تجهيز و به روزرساني 

شبكه رادارهاي پدافند هوايي كشور
- طرح توسعه علم و فناوري رمز كشور

ــور موظف است رديف هزينه اي  بنا بر اين مصوبه، سازمان برنامه و بودجه كش
ــاالنه كشور در نظر گرفته و  با عنوان طرح هاي كالن ملي را در اليحه بودجه س
ــي دولت تأمين كند. به  اعتبار مورد نياز را در چارچوب امكانات بودجه عموم
ــت  دار در اين مصوبه،  ــارس، ازجمله ديگر طرح هاي كالن ملي اولوي گزارش ف
توسعه فناوري هاي كليدي هواپيماي 100 تا 150 نفره است كه در اين خصوص 
نيز كارگروهي متشكل از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دبيرخانه 
ــتيباني نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و  شوراي عالي عتف، وزارت دفاع و پش
بودجه كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه تشكيل خواهد شد و 

تصميم گيري خواهد كرد.
----------------------------------------------------------

يك عضو فراكسيون واليي:
تصميمشورايعاليامنيتملي
دربارهبرجامهوشمندانهبود

ي�ك عض�و فراكس�يون نماين�دگان والي�ي مجل�س گف�ت: اگ�ر طرف 
اروپاي�ي رفت�ارش را اص�الح ك�رد ك�ه اي�ران در برج�ام مي مان�د، 
وگرن�ه دليل�ي ب�ر پايبن�دي يكجانبه اي�ران ب�ه برج�ام وجود ن�دارد. 
محمدحسين فرهنگي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به ضرب االجل ۶0روزه 
جمهوري اسالمي ايران به اروپايي ها با بيان اينكه روشن است كه جمهوري 
ــت، اظهار  ــبت به برجام تصميمات جديدي گرفته اس ــالمي ايران نس اس
داشت: بداخالقي سنگيني عليه ملت و كشور ايران اتفاق افتاد. كشورهاي 
اروپايي به دليل فشارهاي امريكا، در وضع تحريم هاي عجيب و غريب بر ضد 
كشورمان با امريكا هم مسير شدند. خارج از چارچوب ها و قواعد بين المللي 
در همه ابعاد مرتبط با مسائل پولي، بانكي و حتي با تهديد خريداران و حمل 
و نقل كنندگان نفت، جمهوري اسالمي ايران، تحت فشارهايي قرار گرفت 
كه شايد در تاريخ بي سابقه باشد كه اين رفتار امريكايي ها با منشور ملل و 

فلسفه شكل گيري سازمان ملل متحد حتماً مغاير است. 
ــوراي عالي امنيت ملي  ــرد: نظام از طريق ش نماينده مردم تبريز تصريح ك
تصميم گرفت برخالف امريكايي ها يكباره از برجام خارج نشود بلكه به تدريج 
ــرف اروپايي گزينه خروج از برجام را  و با تعيين ضرب االجل ۶0روزه براي ط
بررسي كند. اگر طرف اروپايي رفتارش را اصالح كرد، ايران در برجام مي ماند، 

وگرنه دليلي بر پايبندي يكجانبه ايران به برجام وجود ندارد. 
ــوراي عالي امنيت ملي، بانك ها و تبادالت بانكي  فرهنگي افزود: بيانيه ش
ــمندانه اش قرار داده  و صادرات و واردات نفت و گاز را محور تصميم هوش

است. 
نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو گفت: قبل از پذيرش برجام، هم افكار عمومي 
ــه نبودند كه در  ــا و دولت هاي دنيا متوج ــياري از ملت ه داخلي و هم بس
موضوع هسته اي، حق با جمهوري اسالمي ايران است. طرف غربي با ژست 
دموكراتيك آمادگي براي گفت وگو با ايران به ميدان آمده و با اين كار بخش 
ــي را تحت تاثير خود قرار  قابل توجهي از افكار عمومي داخلي و بين الملل
داده بود اما امروز به جز افراد تندرو و افراد تحت تاثير دستگاه هاي تبليغاتي 

غرب، كسي چنين نگاهي نسبت به جمهوري اسالمي ايران ندارد. 
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تأكيد كرد: ايران با عزت نفس 
ــت به اقدامات داوطلبانه اي كه  پاي ميز مذاكره برجام نشست و حتي دس
هيچ الزامي بر انجام آنها نداشت، زد اما طرف غربي به هيچ يك از تعهدات 
توافقنامه پايبند نماند، البته دستگاه هاي تبليغاتي غرب و رسانه هاي اين 
كشورها به صورت مرتب به جهان القا مي كنند ايران اهل مذاكره و گفت وگو 
نيست اما ديگر كسي در جهان اين ادعاها و تهمت ها را قبول ندارد چراكه 
ــالمي ايران بيش از آنچه الزم بود، همراهي كرد اما غربي ها  جمهوري اس

پايبند نبودند. 
ــان دهد و  ــن ضرب االجل ۶0روزه اگر اروپا انعطاف نش وي گفت: بعد از اي
ــود اما اگر باز هم توجه  درهاي همكاري باز شود، به نفع ايران تمام مي ش
ــورهاي غربي، اتمام حجت كرده است و  نكردند، جمهوري اسالمي با كش
قطعاً وضعيت اقتصادي مان بدتر از وضعيت جاري نمي شود و مي توانيم به 

سمت افق هاي جديد حركت كنيم.

پافش�اري روي گزاره »مذاكره با دولت اياالت 
متحده و ش�خص دونالد ترامپ« توسط برخي 
وابستگان به يك طيف سياس�ي و رسانه هاي 
تح�ت حماي�ت آنه�ا، بس�يار ش�بهه برانگيز 
اس�ت آن ه�م پ�س از آنك�ه برخ�ي مناب�ع 
معتب�ر در غ�رب از مؤلف�ه اي ب�ه ن�ام »رفتار 
و جهت گيري يك جن�اح سياس�ي در ايران« 
به عنوان عامل نخس�ت امي�دواري امريكا به 
تغيير رفتار در ايران س�خن به ميان آورده اند. 
حس اميدواري مقامات غربي به تغيير رفتار ايران در 
عرصه منطقه اي و بين المللي و تن دادن به مذاكرات 
ــكي يا منطقه اي در حالي است كه مهم ترين  موش
ابزار آنها مبني بر »افزايش تحريم ها با هدف ايجاد 
آشوب و اغتشاش در خيابان هاي ايران« يك سال 
ــه آرزويي  ــد ترامپ از برجام ب ــروج دونال بعد از خ

دست نيافتني براي غربي ها تبديل شده است. 
بر اساس طرح تئوريزه شده امريكا- اروپا، عالوه بر 
ــكا از اين توافق«  »نقض مفاد برجام و خروج امري
ــاي جديد و  ــطه تحريم ه ــي به واس جامعه ايران
ــي حاكميت  جنگ هاي رواني خود كليد فروپاش
ــور را خواهد زد؛ طرحي موهوم كه  ــي كش سياس
هيچ گاه با واقعيت هاي جامعه ايراني و روابط ميان 
مردم- حاكميت و بالعكس همخواني نداشته و تنها 
ــت نيافتني و رؤيايي براي  به عنوان يك گزاره دس

غربي ها باقي مانده است. 
ــانه اي كه امريكا و  ــارغ از جنگ هاي رواني و رس ف
ــه اي آنها عليه جامعه  همپيمانان اروپايي و منطق
ــزام نيروي  ــاي اخير با »اع ــه طي روزه ايراني ك
ــه خود  ــكل جدي تري ب ــه منطقه« ش ــي ب نظام
ــت، بايد گفت غربي ها كماكان از بي اثر  گرفته اس
ــود عليه جمهوري  بودن ايده هاي توطئه آميز خ
ــالمي ايران حداقل طي ماه هاي اخير به شدت  اس
ــري و رفتارهاي  ــده اند و موضع گي ــرخورده ش س
يك طيف سياسي در داخل كشور آنها را از موضع 
سرخوردگي تا حدودي نجات و در مسير اميدواري 

كاذب قرار داده است. 
  با ترامپ مذاكره كنيم!

حسين موسويان عضو تيم مذاكره كننده هسته اي 
ــعدآباد در روزنامه آرمان نوشته است:  در توافق س
ــران و امريكا  ــالمي 19۷9، اي »بعد از انقالب اس
ــح« قرار گرفتند اما  در وضعيت »نه جنگ، نه صل
ــت هاي تقابلي جاري دولت ترامپ، اين  با سياس
وضعيت به پايان عمر خود نزديك مي شود. ايراني ها 
به رغم اختالفات داخلي، در مقابل زورگويي هاي 
امريكا و در دفاع از حاكميت و استقالل خود متحد 

خواهند شد. هر چه فشار و تحريم عليه ايران بيشتر 
شود، راه ديپلماسي تنگ تر و همكاري در مبارزه 
عليه داعش سخت تر خواهد شد. مقامات مسئول 
ــايش  ــي، امريكا و منطقه بايد براي گش بين الملل
ــي و گفت وگوي جامع و تعامل با  مسير ديپلماس
ايران و پرهيز از جنگ، دست به  دست هم دهند.« 
 روزنامه اعتماد نيز در يادداشتي با عنوان »وضعيت 
جديد ايران و امريكا« در همين باره مي نويسد: »در 
صورتي كه تا قبل از پايان مهلت ۶0روزه، اروپايي ها 
بتوانند نقش يك ميانجي را بين ايران و امريكا بازي 
ــا مذاكره يا گفت وگويي  كنند و حتي با حضور آنه
چه در سطح وزراي خارجه و چه در سطح پايين تر 
)كارشناسان( ميان ايران و امريكا برقرار شود، آنگاه 
مي توان اميدوار بود كه پايان دوئل شكل گرفته ميان 
ايران و امريكا به جاي جنگ، بازگشت به ديپلماسي 
خواهد بود؛ وضعيتي كه تحت شرايط جديد ميان 
ــدن تهديدات و افزايش  ايران و امريكا )دوطرفه ش
ــطح آن( نه تنها به عقب نشيني و  ــده س كنترل ش
كاسته شدن از اعتبار ايران تفسير نخواهد شد بلكه 

مي تواند با ايجاد اعتبار، ايران را با اطمينان خاطر 
بيشتري وارد مسير ديپلماسي كند.« 

مصطفي تاج زاده نيز روز دوشنبه در مناظره اي كه 
با نبويان داشت با بيان اينكه ما كاري به اين دولت و 
آن دولت نداريم، گفت: اگر شرايط ما پذيرفته شود 
ــد كار مي كنيم. معاون  با هر دولتي در امريكا باش
سياسي وزارت كشور دولت اصالحات با طرح اين 
ــش كه برخي مي گويند چطور با ترامپ كه  پرس
عهدشكن ترين رئيس جمهور امريكاست مذاكره 
ــئله راه دارد؛ يكي از  ــرد: اين مس كنيم، تصريح ك
شروط ما اين است كه قبل از مذاكره كنگره امريكا 
ــوم آرا تصويب كند كه هر توافقی صورت  با دو س
ــري در امريكا اين  گرفت هيچ رئيس جمهور ديگ
ــت كه اول اراده  ــه هم نزند. مهم اين اس توافق را ب

مذاكره پيدا شود.
   ترام�پ اهل گفت وگو نيس�ت ول�ي بايد 

مذاكره كنيم!
ــناخته شده  عبدي به عنوان يكي از چهره هاي ش
ــز اينگونه نظر طيف  جريان غرب گراي داخلي ني

ــته تحرير  متبوع خود را در روزنامه اعتماد به رش
درمي آورد: »براي خلع سالح ترامپ، ايران پيشنهاد 
كند كه نيازي به گفت وگوي رو دررو در اتاق هاي 
ــيله است. پايه  ــت، توئيتر بهترين وس بسته نيس
ــپ قرار  ــن جمله ترام ــو را همين آخري گفت وگ
ــد.  دهند. طرف ايراني مي تواند رئيس جمهور باش
ــكل بگيرد. در حال  گفت وگو در فضاي عمومي ش
ــو وجود دارد  ــن نحوه گفت وگ حاضر نيز عماًل اي
ولي سازمان نيافته و غيرمعين است. مي توان قرار 
ــت كه هر يك از دو طرف در ساعت معيني  گذاش
ــته توئيت  ــود را در قالب يك رش از روز نظرات خ
منتشر كند و طرف ديگر نيز فردا يا پس فرداي آن 
در همان ساعت با رشته توئيت خود پاسخ دهد و 
اگر هم خواست نظرات جديدي را طرح كند. اين 
نوع گفت وگو مي تواند جديد و نوآورانه باشد و مورد 
استقبال جهاني نيز خواهد بود. همه چيزها شفاف، 

روشن و مستند بيان مي شود.«
وي همچنين در ادامه با تأكيد بر اينكه گفت وگوی 
ــه اي براي ايران  ــاره هيچ هزين با كيفيت مورد اش

ندارد، بدون توجه به هزينه هاي فراواني كه كشور 
طي شش سال اخير از تئوري مذاكره متحمل شده 
ــت، مي گويد: »حضور در چنين گفت وگويي  اس
براي ايران هيچ هزينه اي ندارد. اين گفت وگو براي 
افكار عمومي ايران و جهان بسيار مفيد است و حتي 
گمان مي كنم براي افكار عمومي امريكايي ها نيز 
اثر مثبت دارد. از همه مهم تر اينكه ابتكار عمل را از 
دست ترامپ مي گيرد و او نمي تواند مدعي شود كه 
بايد حضوري يا تلفني و خصوصي گفت وگو شود. 
ايران چيزي براي پنهان كردن ندارد. اميدوارم اين 

پيشنهاد مورد توجه مسئوالن ايراني قرار گيرد!«
   مردم از شرايط اقتصادي ناراضي اند 

نه از دولت روحاني!
ــز به جاي  ــف اعتدال ني ــت كه طي جالب اين اس
ــكالت عديده كشور  پاسخگو بودن نسبت به مش
ــوءمديريت تحت نظر خود، اينگونه استدالل  و س
مي كند كه مردم از دولت ناراضي نيستند و تجربه 
مذاكره در برجام به سود كشور تمام شده است! به 
عنوان نمونه »رمضانعلي سبحاني فر« سخنگوي 
حزب اعتدال و توسعه و نماينده سبزوار در مجلس 
شوراي اسالمي بيان مي كند: »نارضايتي كنوني به 
لحاظ شرايط اقتصادي است و نه از مشي اعتدالي!« 
ــؤال كه با چه استدالل و  ــخ به اين س وي در پاس
استنادي معتقد است مردم به سمت جريان سوم يا 
همان جريان اعتدالي گرايش دارند، اظهار كرد: بر 
اين اساس كه مردم از دو گروه تندروها زده شده اند 

و هر دو را امتحان كرده اند. 
  توافق هسته اي، مشكالت را حل كرد!

ــين در مصاحبه  ــات پيش ــد صدر« ديپلم »محم
ــت: »...پس  ــا كرده اس ــران هم ادع با روزنامه اي
ــبي  ــق برجام، غير از حل نس ــتيابي به تواف از دس
مشكالت اقتصادي، ما به يك موقعيت بين المللي 
ــت پيدا كرديم؛ موقعيتي كه  بسيار عالي هم دس
ــران با اكثر  ــمگير روابط اي ــرفت چش باعث پيش
ــورهاي اروپايي شد. مطابق  كشورها به ويژه كش
ــوري ترامپ،  ــت جمه ــن، مي توان گفت رياس اي

بدشانسي برجام بود.« 
 جريان غرب گراي داخلي همچنان در تالش است 
با افزايش مشكالت مردم، كشور را وادار به پذيرش 
حداقل بخشي از شروط طرف غربي كرده و با تكرار 
ــه  ــاير حوزه هاي مورد مناقش تجربه برجام در س
ــكي و منطقه اي، براي  ــئله موش با غرب نظير مس
هميشه ماهيت انقالب اسالمي را قلب كند با اين 
توجيه غيرعقالني و متوهمانه كه بايد از آغاز جنگ 

غرب جلوگيري كرد. 

پافشاری بحث برانگيز طيف غرب گرا اين بار برای مذاكره با دونالد ترامپ

تجربهبرجامجایهيچمذاکرهایراباقینگذاشتهاست
محمد  اسماعیلی

   گزارش  

رئي�س ش�وراي راهب�ردي رواب�ط خارج�ي ب�ا بي�ان اينكه 
چندجانبه گراي�ي ب�ا اقدام ه�اي يكجانب�ه امري�كا ب�ا خطر 
ناب�ودي روب�ه رو اس�ت، پيش�نهاد داد ت�الش جمع�ي براي 
ش�كل گيري »چندجانبه گراي�ي نوي�ن« ص�ورت گي�رد. 
به گزارش مهر، سيدكمال خرازي در دومين نشست ساالنه مجمع 
رهبران براي صلح در پاريس كه به ابتكار ژان پير رافارن نخست وزير 
ــت، حضور يافت. در اين اجالس،  پيشين فرانسه تأسيس شده اس
ابتدا محورهاي پيش نويس گزارش سال مجمع رهبران براي صلح 
كه قباًل در اختيار شركت كنندگان قرار گرفته بود، تشريح شد. پس 
ــود را درباره  ــركت كنندگان ديدگاه هاي خ از ارائه اين گزارش، ش
محتواي گزارش براي درج و تكميل آن مطرح كردند. خرازي هم به 
عنوان نخستين سخنران، ديدگاه هاي خود را درباره گزارش تشريح 
كرد كه مورد توجه و استقبال حاضران قرار گرفت. خرازي با اشاره به 
برخي موارد مطرح شده در گزارش كه نياز به اصالح دارد و نكاتي كه 
بايد در آن درج شود، اظهار داشت: در عصري كه برخي از كشورها 
نقض حقوق بين الملل و خروج از معاهدات بين المللي را راه تأمين 
ــود را بر ديگران تحميل  اميال خود مي دانند و با قلدري، منافع خ
مي كنند و حتي براي متحدان خود نيز حقي قائل نيستند، نه تنها 

چندجانبه گرايي در حال افول بلكه در مسير نابودي است. 
ــان مي دهد چندجانبه گرايي با اقدامات  وي افزود: اين شواهد نش
ــدون ترديد  ــت، ولي ب ــا خطر نابودي روبه رو اس يكجانبه امريكا ب
ــكالت و حل  بايد به عنوان تنها رويكرد قابل اعتنا براي كاهش مش
ــه اي و بين المللي و از طرفي جلوگيري از  بحران هاي موجود منطق
سوءاستفاده قدرت هايي كه خود را مالك دنيا مي پندارند از مرگ آن 

جلوگيري كرد، لذا الزم است با آسيب شناسي و بررسي علل ناكامي 
 Neo( آن، به تالش جمعي براي شكل گيري چندجانبه گرايي نوين

multilateralism( دست زد. 
ــي نوين اوالً  ــكل گيري چندجانبه گراي ــرازي ادامه داد: براي ش خ
ــه ضوابط بين المللي  ــا قدرت هايي كه بدون اعتنا ب عدم همراهي ب
ــتند و ثانياً  ــود بر ديگران هس ــل يكجانبه منافع خ درصدد تحمي
رايزني و همفكري انديشمندان، محققان و تحليلگران آزادانديش و 
همچنين تعامل اتاق هاي فكر در كشورهاي شمال و جنوب و مناطق 
جغرافيايي مختلف براي رسيدن به طرحي عادالنه ضروري است. 
خرازي در راستاي تحقق و شكل گيري »چندجانبه گرايي نوين« بر 
سه محور زير تأكيد كرد: مقابله با يكجانبه گرايي، ايجاد اصالحات در 
ساختار شوراي امنيت سازمان ملل و شيوه هاي تصميم گيري آن، 
ــه پايين و رفتار ناعادالنه قدرت هاي  تغيير در رويكرد و نگاه از باال ب

ــورهاي جنوب در روابط  ــمال نسبت به كش بزرگ و كشورهاي ش
بين الملل و دادن نقش برابر به قدرت هاي نوظهور و بازيگران جديد 

براي ايفاي نقش در شكل گيري نظم نوين جهاني ضروري است. 
ــوراي راهبردي روابط خارجي در ادامه اظهار داشت: در  رئيس ش
گزارش مجمع، به رقابت بين ايران و عربستان در سوريه اشاره شده 
است كه نياز به توضيحات اصالحي زير دارد؛ جمهوري اسالمي ايران 
به دنبال رقابت با عربستان يا كشور ديگري در منطقه نيست. واقعيت 
آن است كه گروه هاي تروريستي درصدد سرنگوني دولت هاي سوريه 
و عراق بودند كه ايران به دعوت آن دولت ها و براي مبارزه با تروريسم 
ــورها به كمك آنها شتافت.  و حفظ ثبات و تماميت ارضي اين كش
ــتي درصدد  ــتان با حمايت از گروه هاي تروريس در حالي  كه عربس
سرنگوني اين دو دولت بوده است، بنابراين مسئله، رقابت بين ايران و 
عربستان نيست، مسئله حمايت عربستان از تروريسم و مقابله ايران 

با تروريسم است. 
وي افزود: فراتر آنكه وقتي امريكا نام سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
را كه نقش تعيين كننده اي در مقابله با گروه هاي تروريستي از جمله 
داعش و جبهه  النصره در منطقه داشته است، در فهرست گروه هاي 
ــه امريكا و  ــت ك ــرار مي دهد، به معناي آن اس ــتي خود ق تروريس
حكومت هاي وابسته به آن نه تنها از گروه هاي تروريستي براي اهداف 
خود استفاده مي كنند بلكه نيرويي را كه در شكست آن گروه ها نقش 

اصلي داشته است، تروريست مي خوانند. 
ــته اي بين  ــزارش مجمع همچنين به توافق هس او ادامه داد: در گ
ــالمي ايران و گروه 1+5 و به چالش كشيده شدن آن  جمهوري اس
ــب بود پيمان شكني دولت امريكا در  اشاره شده است، ليكن مناس

نقض اين توافق و قطعنامه 2231 شوراي امنيت با خروج يكجانبه 
از آن و اعمال تحريم هاي اقتصادي اوليه و ثانويه عليه ايران و ساير 

كشورها نيز خاطر نشان مي شد. 
خرازي همچنين با اشاره موضوع ديگري مبني بر ناكارآمدي روند 
صلح در خاورميانه كه در گزارش مطرح شده است، اظهار داشت: در 
دهه هاي گذشته ابتكارات مختلفي در خصوص بحران خاورميانه 
ــده، ليكن بنا به داليل مختلف هيچ كدام نتيجه اي در بر  مطرح ش
ــت. عالوه بر طرح هاي قبلي، طرح جديد امريكا تحت  ــته اس نداش
ــد افزود، زيرا فقط  عنوان »معامله قرن« نيز بر دامنه بحران خواه
ــتي را در نظر دارد و در واقع هديه اي به اين  منافع رژيم صهيونيس

رژيم براي نابودي فلسطين است. 
ــوراي راهبردي روابط خارجي ادامه داد: موضوع ديگري  رئيس ش
ــود، معضل تروريسم  كه خأل آن در گزارش مجمع احساس مي ش
ــدت تهديد  ــت كه جامعه جهاني را به ش و افراط گرايي مذهبي اس
ــا تفكر تكفيري  ــتي همچون داعش ب مي كند. گروه هاي تروريس
ــرعت  وهابي و با حمايت مالي و ايدئولوژيكي برخي دولت ها به س
رشد كردند و در نقاط مختلف دنيا مستقر شدند و متأسفانه تحت 
نام اسالم به خشونت و اقدامات تروريستي دست زدند. مسلماً اگر در 
عراق و سوريه با اين گروه تروريستي مقابله جدي به عمل نمي آمد 
و آنها موفق به تشكيل خالفت مي شدند، جامعه بين المللي با فاجعه 
بزرگ سياسي و امنيتي جديدي مواجه مي شد. مقابله مؤثر و كارآمد 
با معضل پيچيده تروريسم و افراط گرايي مستلزم عزم و اراده جدي 
جامعه بين المللي، همكاري جمعي دولت ها و قطع حمايت هاي مالي 

و ايدئولوژيك از گروه هاي تروريستي است.

خرازي در اجالس ساالنه صلح پاريس:

مسئله ايران و عربستان رقابت نيست، مسئله حمايت و مقابله با تروريسم است

دیدگاه

   چهره ها

وج�ود  ب�ا  گف�ت:  اس�المي  مجل�س ش�وراي  رئي�س 
گذش�ت ۱۰روز از فرص�ت دو ماه�ه اي�ران ب�ه اروپايي ه�ا 
ب�راي اج�راي تعه�دات برجامي ش�ان هن�وز هي�چ اق�دام 
عمل�ي از س�وي آن�ان در اين باره مش�اهده نش�ده اس�ت. 
ــوراي اسالمي صبح سه شنبه نشست  به گزارش راه دانا، مجلس ش
غيرعلني به رياست علي الريجاني داشت. در همين زمينه، حسينعلي 
حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با فارس، با اشاره به نشست غيرعلني ديروز مجلس گفت: 
رئيس مجلس در اين نشست عنوان كرد كه اروپايي ها در طول حدود 
ــته از زمان خروج امريكا از برجام اقدام عملي را در  يك سال گذش
خصوص مسائل بانكي در قالب برجام صورت نداده اند و مهلت دو ماهه 
ايران به آنها در واقع يك فرصت مجدد برايشان به شمار مي رود. وي 
افزود: الريجاني گفت كه با وجود گذشت 10روز از فرصت دو ماهه 
به اروپايي ها براي انجام اقدام عملي در خصوص تسهيل امور بانكي 
ــاهده  براي ايران در قالب برجام هنوز اقدام عملي از جانب آنها مش

نشده كه البته 50روز ديگر آنها براي 
اين كار فرصت دارند. نماينده مردم 
ــوراي  ــهر در مجلس ش شاهين ش
ــت: اروپايي ها  اسالمي اظهار داش
حتي همان اينستكسي را هم كه 
مي گفتند در واقع هيچ سودي براي 
ايران هم نداشت نيز اجرايي نكردند 
و ما كوچك ترين اقدام عملي از جانب اروپايي ها شاهد نبوديم. اميد 
ــتن به اروپايي ها براي انجام اقدام عملي در دو ماه آينده كار  داش

بيهوده اي است. 
حاجي دليگاني در پايان خاطرنشان كرد: بر اساس اينستكس بنا 
ــد و وقتي اين ميزان نفت  ــت خود را به اروپا بفروش بود تا ايران نف
ــت، ايران مي توانست در مقابل  فروخته شده در اين سامانه نشس
از شركت هايي كه اروپا مشخص كرده بود مواد غذايي و دارويي و 

تجهيزات پزشكي  خريداري كند.

عضو كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي مجلس 
گفت: در اين ش�رايط كه امريكا در عرصه جنگ رواني با ايران 
مقابله مي كن�د، دولتمردان باي�د با مردم صحبت و سياس�ت 
ديپلماس�ي آين�ده را تا ح�د الزم ب�راي مردم تش�ريح كنند. 
ــيني در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص  سيدحسين نقوي حس
رفتار متناقض ترامپ براي وضع تحريم و همزمان درخواست مذاكره 
با تهران، اظهار داشت: امريكايي ها سياست چماق و هويج را پيش 
گرفته اند زيرا مي خواهند نزد ملت ايران خود را موجه نشان دهند و 

بگويند ما آمادگي مذاكره با ايران را داريم. 
ــت خارجي مجلس شوراي  ــيون امنيت ملي و سياس عضو كميس
ــعي دارد توپ را به زمين جمهوري  اسالمي با بيان اينكه ترامپ س
اسالمي بيندازد، بيان كرد: امريكا در اين شرايط كه همزمان تحريم را 
اعمال و مذاكره را مطرح مي كند، به رفتارهاي خصمانه و ناجوانمردانه 

خود عليه ملت ايران ادامه مي دهد. 
ــت، گفت: آنها  وي با بيان اينكه اين رفتار امريكايي ها متناقض اس

ــال مي كنند تا  جنگ رواني را دنب
ــود.  در جامعه ايران تنش ايجاد ش
امريكايي ها بسياري از تحريم هاي 
قبلي را باز هم مطرح مي كنند تا به 
لحاظ رواني نيز بر مردم ايران فشار 
ايجاد كنند و سايه تحريم بر ايران را 

سنگين تر نشان دهند. 
نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسالمي گفت: در اين شرايط 
دولتمردان بايد با مردم صحبت كنند و سياست ديپلماسي آينده را تا 
حد الزم براي مردم تشريح كنند تا فضاي جنگ رواني كه امريكا ايجاد 
كرده را در هم شكنند. الزم به ذكر است رئيس جمهور امريكا در حالي 
چهارشنبه شب، طي دستوري اجرايي، بخش فلزي و معدني ايران را 
مشمول تحريم اعالم كرد كه اين بخش پيشتر در 15 مرداد 9۷ نيز 
مشمول تحريم شده بود، عالوه بر آن يك بار ديگر برخي شركت هاي 

فلزي- معدني در فهرست تحريمي امريكا قرار گرفته بودند. 

حاجي دليگاني به نقل از الريجاني:

مهلت 2 ماهه ايران در واقع فرصت مجدد به  اروپاست
عضو كميسيون امنيت ملي:

چرا امريكا يك تحريم ضدايراني را ۳ بار اعالم مي كند؟!
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