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رئیــس مجلــس در دیــدار معاونــان
پارلمانــی وزارتخانهها و دســتگاههای
اجرایــی کشــور گفــت :شــیطنت
امریکاییهــا باعث شــد فضــای وفاق
و همدلی در کشــور به وجــود بیاید که
ارزشــمند اســت و در حالــی کــه نیــت
دیگــری داشــتند ،اما موفــق به تحقق
آن نشدند.
به گــزارش فارس ،علــی الریجانی در
ادامه با بیان اینکه نگاه داشــتن وفاق

و همدلــی ســرمایهای بــرای تحقــق
آرمانهای انقالب اســت ،عنوان کرد:
معاونــت پارلمانــی دســتگاهها یکــی
از قســمتهایی اســت کــه ایــن مهــم
را بــر دوش دارد لــذا مــوارد مــد نظــر
نماینــدگان را پیگیــری کنیــد چــرا کــه
فشــار روی آنها زیاد بوده و مشــکالت
مردم را منعکس میکنند.
الریجانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه
نامگــذاری ســالجاری از ســوی رهبــر

معظــم انقــاب تحت عنــوان «رونق
تولیــد» بیــان داشــت :برخــی قوانین
و مقــررات ســرمایهگذاری را ســخت
کــرده لــذا الزم اســت در دســتگاهها
ستادی تشکیل شود تا ایرادات قانونی
مشــخص شــود کــه البته بــه معاونت
قوانین مجلس نیــز گفتهایم تا تنقیح
قوانین را در اولویت قرار دهند.رئیس
نهــاد قانونگذاری کشــورمان در ادامه
بخــش زیــادی از ایــرادات قانونــی را

مربــوط بــه آییننامههــا و بخشــنامهها
دانست و افزود :متأسفانه در حال حاضر
روند سرمایهگذاری در کشور 2سال طول
میکشــد که اشــکال دیوانی ما را نشــان
میدهــد همچنیــن دربــاره قانــون
برنامــه طرح پنجره واحد مطرح شــد
که بخوبی اجرا نشد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی
در پایــان بــا بیــان اینکــه روانســازی
فعالیتهــای اقتصــادی و جلوگیــری

از فســاد نیازمنــد راهانــدازی شــبکه
ملــی اطالعــات اســت ،خاطرنشــان
کــرد :در جلســه ســران قــوا نیــز ایــن
بحــث ضروری عنــوان شــد و در حال
حاضــر این پــروژه تا حــدی در برخی
دســتگاهها و اســتانها جلــو رفتــه اما
بــه یکدیگــر متصــل نیســت از ایــنرو
الزم اســت وزارت ارتباطــات بهعنوان
اصــل باشــد و ســایر دســتگاهها با این
وزارتخانه همکاری کنند.

ارزیابی امیر موســوی ،کارشناس مسائل استراتژیک از تحریم سپاه:

ترامپ به دنبال مذاکره و معامله با ایران است
مریم ساالری
خبرنگار دیپلماسی

پس از اقدام امریکا مبنی بر قرار دادن نام
ســپاه در لیســت گروههای تروریستی این
کشور و اقدام متقابل جمهوری اسالمی در
تروریستخواندننیروهایارتشامریکاو
سنتکام در خاورمیانه تنشها میان تهران
و واشــنگتن بــاال گرفتــه اســت .ایــن برای
اولین بار بود که امریکا یک نیروی نظامی
رسمی را در فهرست گروههای تروریستی
قــرار میداد .با امیر موســوی ،کارشــناس
مسائلاستراتژیکودیپلماتسابقایران
پیرامون این اقدام و تبعات آن بر مواجهه
میدانی نیروهای نظامی ایران و امریکا در
منطقهگفتوگوکردیم.
امریــکا در جدیدتریــن اقدام علیــه ایران
نام نیروی ســپاه پاســداران را در فهرست
تحریمهای یکجانبه قرار داده است .کاخ
ســفید چه اهدافــی را از قبــال ایــن اقدام
که بر اســاس آن یکــی از نهادهای رســمی
کشورمان را هدف تحریم قرار داده است،
یکند؟
دنبالم 
قــرار دادن نــام ســپاه در فهرســت
تحریمهای امریکا را باید از منظر تحوالت
جــاری منطقــه و تقابــل نیــروی محــور
مقاومــت بــا نیروهــای ائتالفــی امریــکا و

باشگاهخبرنگاران

معــاون پارلمانــی رئیس جمهور گفــت :افایتیاف یک ســاز و
کار مالــی اســت ،تصمیم ترامپ مربــوط به شــرایط جغرافیایی
خبر خودش اســت و اروپا ادعا دارد که یک مجموعه مســتقل است و
باید ببینیم اروپا چقدر به تعهدات خودش عمل میکند.
هفتــه گذشــته احمد توکلــی عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام بعــد از اقدام
امریکا علیه سپاه ،تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت
نظام را منتفی اعالم کرد .این صحبت او در فضای رسانهای با تحلیلهای مختلفی
همراه شد.
حســینعلی امیــری دربــاره منتفی شــدن تصویــب لوایــح افای تــی اف در مجمع
تشــخیص مصلحت نظام بــه خبرآنالین گفت :این نظر یک عضو مجمع اســت و
من هم در رسانهها خواندم .قطعاً اظهارنظر یک عضو مجمع نمیتواند نظر خود
مجمــع تلقی شــود .باید دید در روزهــای آینده که مجمع درباره بررســی این لوایح
جلســه خواهد داشت ،نظرش چیست بنابراین نمیتوانم نظر یک عضو مجمع را
نظر خود مجمع بدانم.
وی درباره اقدام امریکا علیه ســپاه و تأثیرش در ممانعت از اجرای تعهدات افای
تی اف در قبال ایران ،افزود :افای تی اف یک ســاز و کار مالی اســت .اروپا ادعا دارد
ل اســت ،بر
کــه اتحادیهای با هویت حقوقی مســتق 
اســاس ایــن ادعــا قاعدتــاً تصمیم ترامــپ مربوط
بــه محــدوده جغرافیایــی امریــکا میشــود .حــال
بایــد ببینیــم اروپا چقدر مســتقل اســت و میتواند
بر اســاس ادعــا و تصمیم خود عمل کنــد؛ در واقع
ایــن یــک مقطــع تاریخــی بــرای اروپاســت و بایــد
ببینیــم چقدر به تعهــدات و مقــررات بینالمللی
پایبند میماند .معــاون پارلمانی رئیس جمهوری
دربــاره نــگاه دولت بــه افایتــیاف اظهار کــرد :تا
االن همــان دالیلی که برای تقدیم لوایح چهارگانه
بــه مجلس شــورای اســامی وجود داشــت ،همان
دالیل برای ادامه پیگیری دولت وجود دارد و دولت
از تمام طرفیتهای قانونی خودش اســتفاده میکند چون سیاســتش این است که
همکاریها و کانالهای مالی و بانکی کشور با مؤسسات مالی و بانکهای دنیا ادامه
پیدا کند و تقویت شود.امیری در پاسخ به این سؤال که آیا دولت سیاست جدیدی را
درباره افایتیاف دنبال میکند؟ گفت :خیر ،تا االن همان دالیل قبلی و اعتقاد به
توسعه روابط بانکی و ملی با دیگر بانکهای کشورهای دنیا وجود دارد.
ëëروایتامیریازعصبانیتشدیدروحانی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری همچنین در جریان ســفر خود به خوزســتان و در
جمع مردم شــعیبیه با اشــاره به اینکه حضور مســئوالن دولتی در این منطقه برای
این است که مشاهدات خود از آخرین وضعیت منطقه را به رئیس جمهوری اعالم
کننــد ،اظهار کــرد :یکی از اعضای دولت موضوع ســیل ســال  ۹۵را در هیأت دولت
مطــرح کــرد که رئیس جمهوری بشــدت برافروخته شــد و اصالً نمیدانســت برای
جبران خسارات سیل قول دادهاند ،ولی در پیچ و خمهای اداری افتاده است.امیری
ادامــه داد :رئیــس جمهوری به نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه دســتور داد
که خیلی ســریع مطالبات ســال  ۹۵برآورده شود.معاون پارلمانی رئیس جمهوری
همچنین بیان کرد :دولت در حال تجهیز منابع برای جبران خسارات سیل است و
در کنار مردم خواهد بود .خیال مردم راحت باشــد زیرا حل و فصل مســائل مربوط
به سیل در اولویت دولت است.
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اسرائیل در خاورمیانه بررسی کرد .در این
چارچوب برخالف آنچه رژیم اســرائیل از
زمان معاهده کمپ دیوید دنبال میکرد
یعنی خواهان این بود که همه کشورهای
اطراف فلسطین اشغالی سازشکار بوده و
ارتشهایشــان ضعیف و تابع نقشههای
امریــکا و اســرائیل حرکــت کننــد ،رونــد
تحــوالت بر پایــه این هدف پیــش نرفت.
اســرائیل برای رســیدن به این هدف بعد
از ناکامــی در پیگیــری اهــداف مشــخص
و دوجانبــه نســبت بــه کشــورهایی چــون
مصر ،عــراق ،ســوریه ،لبنــان و همچنین

پیگیری سیاست شکلگیری تروریستها
و تکفیریها برای ایجاد خالفت اســامی
در اطــراف فلســطین اشــغالی در مقابل
محــور مقاومــت ،در نهایــت نتوانســت
ایران را مهار کنــد و روی کار آمدن ترامپ
و همسویی او با مقامهای اسرائیلی باعث
شــد تــا سیاســت تحریــم بــرای مواجهه
بــا ایران کــه روز بــه روز در منطقــه قویتر
میشد ،در دستور کار قرار گیرد .مقامهای
اســرائیل با همراهی امریکا در عین حال
میخواستند یک سپر دائمی و ضد محور
مقاومــت از نظر سیاســی و مذهبی ایجاد

کننــد چــون تحــرکات تکفیریهــا از نظر
مذهبــی قویتــر از سیاســی و امنیتی بود؛
یعنی آنچه امت اسالمی را به هم ریخت،
فتنهگری مذهبی و طایفهای بود .خب در
اجرای این سیاست تا حدی موفق بودند
یعنی موفق شدند در عراق و سوریه از این
منظــر اختالف و دودســتگی ایجاد کنند و
شــرایطی را به وجــود آورند که تکفیریها
به غزه هم رســیدند و در آنجا علیه محور
مقاومــت موضعگیری کردنــد .در چنین
شــرایطی بود که ســپاه پاســداران انقالب
اســامی وارد میــدان شــد و ایــن رونــد را

معکــوس کــرد .یعنی عالوه بر پاکســازی
تکفیریها ،به تقویت حــزباهلل ،ارتش و
نیروهای دفاع ملی عراق و ســوریه کمک
کــرد تا آنها توانســتند ذیــل این کمکها
فضــا را از دســت تندروهــا و تکفیریهــا
خــارج کنند.دلیــل دیگــر تحریــم ســپاه
بــه تحــرکات امریکاییهــا در عــراق
بازمیگردد .امریکاییهــا در پایگاه عین
االســد در االنبار عــراق نزدیک مرز اردن
در غــرب عراق  5هــزار و  500نیرو دارند.
ایــن منطقــهای اســت کــه عراقیها حق
ورود و پرواز بر فراز آن را ندارند؛ یعنی یک
منطقه کامالً محرمانه و خطرناک است.
امریکادرصدداستدراینمنطقهجریان
تکفیریهارابازسازیواحیاکند.لذاامریکا
با تروریست اعالم کردن نیروهای سپاه به
دنبال این است که برای پیگیری تحرکات
خود در عراق هیچ کشور و جریانی جرأت
همــکاری با ســپاه را نداشــته باشــد و آنها
بتواننــد اهــداف خــود را در منطقــه پیش
ببرند.
انتخاباترژیمصهیونیستیچهتأثیریبر
ایناقدامداشت؟
انتخابــات در رژیــم صهیونیســتی عامل
مهمی برای این اقدام به شمار میرفت
زیــرا یکــی از اهداف اصلــی دولت امریکا
پشــتیبانی از نتانیاهو بود که پیروز شــد ،از
این رو بعید میدانم امریکا بیشتر از این
گامی علیه سپاه بردارد.
ëëدیدگاههایمختلفیدربارههدفنهایی
امریکا مبنی بر تروریســتی خواندن نیروی
ســپاه ایران از ســوی امریکا مطرح است.
بنابر آنچه شما اشــاره داشــتید این اقدام
در چارچــوب راهبــرد امریــکا در منطقه و
در مواجهه نظامی با نیروی ســپاه ارزیابی
نمیشــود .خب پس چه سیاستی پشت
ایناقداماست؟
مشــکل امریــکا جایــگاه تضعیــف شــده
اسرائیلدرمنطقهاست.رژیماسرائیلاالن
در محاصره است ،ببینید جنگ اخیر غزه
یک روز و نیم بیشتر طول نکشید .در حالی
که جنگهای قبلی حداقل بیش از 20روز
طول میکشــید اما اسرائیلیها نتوانستند
جنــگ جدیــد را ادامه دهند چــون دیدند
فلســطینیها تســلیحات جدید دارند .در
واقعاینبرایاولینباربودکهفلسطینیها
در جنــگ یک روز و نیمه تلآویــو را زدند و
توانستند شــرایط ســنگینی برای آن رژیم
ایجاد کننــد .این در حالی بود که اســرائیل
برای نخستین بار در ضربات بعدی جنگ
خودراکنترلکردوساختمانهایخالیدر
فلسطینراهدفقرارداد.
ëëیعنــی امریــکا بــه دلیــل ناکامــی در
ایجاد ائتالف منطقهای به نفع اســرائیل
بــه ســمت و ســوی اقداماتــی از جملــه
تحریم ســپاه رفته تا حلقه فشار را بر توان
منطقهایایرانتنگترکند؟
امریــکا تــاش میکنــد تــا دیگــران را از
همکاری با ایران بترساند و مبادالت مالی
و همکاریهای نظامی و مستشاریاش با
دیگرکشورهایمنطقهرامحدودکند.آنها
نگران هســتند جاده همکاری بین تهران،
دمشــق و بغداد باز شــود .باالخره رؤسای
ستادهای مشترک این سه کشور نقشه راه
کشیدهاند و االن در حال اجرای آن هستند
و امریکا جرأت نمیکند اقدامی علیه آنها
انجام دهد .این تحول بسیار بزرگی است،
خط گاز ایران باید از سوریه و عراق رد شود
و به ســمت اروپا بــرود یعنی دلیل واقعی
جنگ سوریه این است که قطر این کار را به
نفعاسرائیلازطریقسوریهانجامدهد.در
واقع یکی از اهداف جبهه اسرائیل و امریکا
از نابودی بشار اسد این بود که خط گاز قطر
به اروپا برود نه خط گاز ایران .االن روند کار
اتصال خط گاز ایران رو به پیشرفت است و
این برای امریکا و اسرائیل فاجعه است که
نمیتوانند کاری بکنند .میخواهم بگویم
اگر امریکا معترض است و درصدد ایجاد
فشار بر ایران است به دلیل تقویت جریان
مقاومت اســت که بخوبی نبض تحرکات
میدانی و زمینی را در دست دارد اما این در
حالی است که امریکاییها نیروی هوایی را
در دست دارند.
ëëخب پس هدف نهایــی دولت امریکا از

ایجاداینفشارهاچیست؟
معتقــدم ترامــپ دنبــال مذاکــره اســت
او اهــل معاملــه اســت و اگــر در نهایــت
رونــد ناکامی او در پیگیری فشــارها علیه
ایــران ادامه یابد و شــرایط گفتوگو مهیا
شــود ،از این اقدام استقبال میکند .البته
شــرایط ایران مهم است که بپذیرد و من
فکــر میکنــم جمهــوری اســامی ایــران
ایــن آمادگــی را دارد کــه اگر فضا منطقی
شــود و امریکا شــرایط معقــول را بپذیرد
مذاکــره کند .امریــکا در نهایــت ناچار به
گفتوگو با «ایران» میشود چنان که وزیر
خزانــهداری امریــکا بعد از تحریم ســپاه
گفــت میخواهیــم بــا ایــران گفتوگوی
عادالنه داشته باشیم.
ëëموضعگیری کشــورهای منطقه در قبال
تحریــم ســپاه از ســوی امریــکا را چگونــه
ارزیابیمیکنید؟
دولــت و جریــان مقاومــت اســامی در
عراق ،سوریه ،انصاراهلل یمن و گروههای
مختلــف منطقــه و همــه آنهایــی کــه
در مســیر مقاومــت فعالیــت میکننــد
اعــام همــکاری و پشــتیبانی کردنــد و
حمایتهای تبلیغاتی آنها حرکت بسیار
خوب و بازدارندهای بود و نقشــه امریکا را
از بین بــرد .برخی واکنش ایران در انجام
اقــدام متقابل و تروریســتی اعــام کردن
ارتش امریــکا را تنها یک حربه تبلیغاتی
دانســتند کــه پیامــد چندانــی در صحنــه
میدانی نــدارد .ایران موضعگیری خوبی
انجــام داد .بــرای اولین بــار در تاریخ بود
که یک کشــور مســلمان و مســتقل بدون
تأخیر ارتش امریکا را به عنوان تروریست
معرفــی و مقابلــه بــه مثــل کــرد .چنین
حرکتــی در دنیــا ســابقه نداشــت حتــی
وقتی روســیه در معرض تهدید و تحریم
امریــکا قرار گرفت این کار را نکرد .اما این
تصور که پیامدهــای اقدام ایران صرفاً در
ســطح تبلیغاتی باقی میمانــد ،دیدگاه
واقعبینانهای نیست .نیروهای سپاه طی
 40ســال گذشــته از نظر مالــی ،نظامی و
تبادل تسلیحاتی و کارشناسان و تجربیات
ارتبــاط مســتقیم و پیدایــی با کشــورهای
غربی و همچنین امریکا نداشتند و کامالً
تحت تحریم غیرعلنی و اعالم نشده قرار
داشتند اما متقابالً نیروهای ارتش امریکا
در شــعاع  3هزار کیلومتری ایران حضور
مســتقیم دارند .تروریســتی اعالم شــدن
ارتش امریکا در منطقه عمالً سیستم آنها
را به هم ریخت زیرا تعداد زیادی ســرباز،
پایگاه و ناو دارند و این در حالی اســت که
طرفشــان فقط ایــران نخواهد بود بلکه
همه گروههای همکار بــا ایران میتوانند
برای آنها مشکل جدی ایجاد کنند.
وقتــی امریکاییها میخواســتند از عراق
خارج شوند به توافق امنیتیای که با نوری
مالکی ،نخســت وزیر ســابق عراق امضا
کردند بنــدی اضافه کردند که بر اســاس
آن ایران برای خروج نیروهای امریکایی از
عراقتضمینبدهدکهآقایمالکیگفت
به ایران چه ربطــی دارد و امریکاییها در
پاسخ اعالم کردند ایران حضور زیادی در
منطقه دارد و ما نگران هستیم .بنابراین
از سردار سلیمانی خواهش کردند خروج
نیروهای امریکایی از عراق با مزاحمتی از
سوی ایران مواجه نشود.
شــاید تحریم اقتصادی برای امریکا ابزار
مؤثری برای تحت فشــار قرار دادن ایران
باشــد اما ایران در صحنه میدانی منطقه
میتواند مشکالت زیادی را برای نیروهای
امریکایــی مســتقر در منطقه ایجــاد کند.
گروههــای مقاومت عمالً ثابــت کردهاند
که اشــراف زیــادی در منطقه دارند چنان
که تالش شــمار زیادی از کشــورها و خرج
میلیونهــا دالر ســعودی باعــث نشــد تا
بشار اسد ســقوط کند ،نتوانستند عراق را
زیــر نفوذ بگیرنــد و حــزباهلل را از جنوب
بیــروت بیرون کننــد .در حالی کــه امریکا
هوشــمندترین تســلیحات نظامــی را در
اختیار اســرائیل قرار داد اما در نهایت در
پیگیــری اهدافشــان ناکام ماندنــد .این
نشان میدهد یک اقتدار وتوان نظامی در
منطقه وجود دارد که اجازه تحرک جدی
به غربیها نمیدهد.

