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امروز؛ دیدار والیتي و پوتین
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رویکرد جلیليوار به اقتصاد؟

جامه قانون بر پیکر شفافیت
بــا رســالت در معرض همــگان قــراردادن همه
امور عمومي ،باید بهجاي اطالعرســانيهاي موردي،
مچگیريهــای گزینشــي ،مقطعي و توأم با ســوگیري
حزبــي ،امکان آگاهي عموم مردم از همه امور را بدون
تبعیض ،مستمر و صادقانه و بيپیرایه فراهم کرد.باید
از کنشــگران اجتماعي و کارگزاران حکمراني ،از صدر
تا ذیل ،خواســت با اعالن پایان مخفيبافي ،به صورت
سیستماتیک ،اطالعات خود را بهطور علني منتشر کرده
و خود را در معرض و دسترس عموم قرار دهند.
 .۶نهادینهسازي فرهنگ شــفافیت و جایگزیني با
رویکرد مخفيپروري و پیلهجویي اسرارگرایانه در صدر
بایستههاســت .برایند فرهنگ اسرارگرایي این است که
آگاهي مردم از چندوچون امور جامعه ضرورت ندارد،
مگر در حدي که مقامات صالح بدانند .این درست در
تقابل با گفتمان انقالب اسالمي است.
 .۷اصالح و توســعه نظــام حقوقي با هدف تغییر
و تعدیــل قوانیــن و نهادهاي اســرارگرایي بــر مدار
مقلوبهســازي رویه جاري »اصل بــر محرمانهبودن و
جنبه استثنائي شفافیت« ،یک رویکرد راهبردي است.
فرهنگ شــفافیت جایگاه »اصل« و »اســتثنا« را تغییر
ميدهــد .قوانیــن و نهادهاي حمایتي ناظــر بر حوزه
عمومــي غیردولتي ،با اهتمام بر تقویــت آزادي بیان،
آزادي مطبوعــات ،آزادي اطالعات ،دولت الکترونیک،
حقوق رقابت و مبارزه با فساد ،مدیریت تعارض منافع،
حمایت از افشــاگران و منابع خبري ،مقوم این راهبرد
توسعهساز هســتند .از کنشگر عرصه شفافیت ،در پناه
قانون باید حمایت شود نه آنکه او را تنبیه و تهدید کرد.
 .۸حکمرانــي مردممدار جز با پذیــرش تبعات در
جریان امور حکومت و جامعه قراردادن شــهروندان،
نميتواند نقــش اثربخش خود را در راســتای تحقق
خیر عمومي ایفا کند .حمایت از افشــاگران فساد ،حق
دسترســي به اطالعات ،تمهید برگزاري جلســات باز و
عمومي ،انتشــار و در دسترس عموم قراردادن قوانین،
مقررات و ...از عناصر مقوم این رویکرد است.
 .۹شعار بامسماي »خانههاي آهني را به خانههاي
شیشــهاي تبدیل کنید« ،از این ایده دفاع ميکند که امر
عمومــي متعلق به آحاد شــهروندان اســت و دولت
نماینده یک قوه مؤســس برخاســته از اراده عمومي
است نه بیشــتر .در این پارادایم ،خطکشيها مشخص
است .رســانهها و روزنامهنگاران و افشاگران ،در هاله
ابهام و خودسانسوري گرفتار نميشوند .خط قرمزهاي
تصنعي نظیر مصلحت جمعي ،اســرار دولتي و  ...با
همــه اهمیتي که در جایگاه خــود دارند ،مانعي براي
شفافشدن مناسبات نیستند؛ بلکه مقوم روند صحیح
تحققپذیري شفافیت بدون استثنا هستند.
 .۱۰با این منطق ،کنشگران شفافیت با خطر تعقیب
کیفري ،تحت تعقیب قرار نميگیرند؛ بلکه از افشاگران
فســاد و منابع خبري آنها دفاع ميشــود؛ چون مقنن
به این نتیجه رسیده اســت که در سایه شفافیت ،خیر
عمومي بیشتر تأمین ميشود .الیحه جامع شفافیت این
راه را ميپوید و از این رو مایه مباهات اســت و امید که
زودتر رداي قانون بر پیکر کند.
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والیتي در بدو ورود به مسکو :اگر گفتوگوها با روسیه طبق انتظار باشد ،این سفر نقطه عطفي در روابط  ۲کشور خواهد بود
شــرق :این روزها در بررسي تحوالت خاورمیانه و جهان
رد پاي مسکو دیده ميشود و تحریم روسیه توسط آمریکا
و اروپا در ســال  ۲۰۱۴نتوانسته مانعي پیشپاي روسها
باشد .مسکو به کانون توجه جهاني بازگشته است؛ شاید
براي همین کرملین همزمــان میزبان علياکبر والیتي و
بنیامین نتانیاهو اســت .قرار اســت امروز -یک روز بعد
از دیــدار پوتیــن و نتانیاهو» -علي اکبر والیتي« مشــاور
امــور بینالملل مقام معظم رهبري بــا والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوري روســیه دیدار کند تا دو پیام مهم مقام
معظم رهبري و رئیسجمهوري را به پوتین تحویل دهد.
والیتي ظهر روز گذشــته در رأس هیئتــي بلندپایه وارد
مســکو شــد تا عالوه بر دیدار با پوتین ،با وزیر انرژي این
کشور و رئیس کمیسیون مشترک ایران و روسیه دیدار کند.
او در بدو ورود به مسکو ،درباره سفر همزمان نتانیاهو به
روسیه گفته اســت» :او یک فرد دورهگردي است که هر
روز به یک نقطه از جهان سفر کرده و اظهارات بيمبنا و
بيمنطقي ميکند و کمکم به جایي رســیده که کسي به
حرفهاي او اهمیتي نميدهــد؛ بنابراین حضور یا عدم
حضور او در روسیه هیچ تأثیري در مأموریت استراتژیک
ما در مســکو ندارد« .والیتي در مســکو گفــت» :رابطه
ایران و جمهوري فدراتیو روســیه رابطهاي اســتراتژیک
اســت و در ســالهاي اخیر مجموعه روابط دوجانبه و
منطقــهاي رو به افزایش و ارتقا بــوده و همکاريهایي
که در منطقه بین مجموعه جبهه مقاومت به محوریت
ایران و روســیه در تقابل با تروریســم و بانیان آن صورت
گرفت ،در ســوریه و سایر کشــورهاي منطقه یک الگوي
مثالزدني از همکاريهاي مثبت بین ایران و روسیه است
که فقط یک رابطه استراتژیک و بلندمدت ميتواند چنین
همکاريهایي را توجیه کنــد« .به گفته والیتي در حوزه
بینالمللي هم کمکهایي که روســیه در ســازمان ملل
به جمهوري اســالمي ایران کرد و همکاريهایي که دو
طرف در برجام داشتهاند ،از مصادیق دیگر همکاريهاي
راهبردي بین دو کشور است.
والیتــي دربــاره ایــن ســفر گفتــه» :اگر انشــااﷲ
گفتوگوهاي بنده با والدیمیر پوتین و ســایر مقامات این
کشور آنطور که انتظار ميرود پیش برود ،باید گفت این
سفر نقطه عطفي در روابط استراتژیک دو کشور است«.
والیتي و دفاع از روسیه
اگرچه این سفر اولین سفر علياکبر والیتي به مسکو
نیست ولي شاید یکي از مهمترین سفرهاي او به مسکو
باشــد؛ این اهمیت به دلیــل همزماني خــروج آمریکا
از برجام و نیز شــروع مذاکرات کشــورهاي  ۱+۴اســت؛
طوريکه گفته ميشــود دستاوردهاي این سفر ميتواند

ﻋﮑﺲ :آرﺷﯿﻮى

در چنین فضایي ،یک دیپلمات و سیاستمدار الزم
نیســت به تخصص و تجربه مسلح باشــد ،حتي نیاز
چنداني به آشــنایي با زبان خارجــي ندارد؛ فقط کافي
است سلیقه سیاســي مطلوبي داشته باشد .در چنین
فضایي ،جاي شــگفتي نخواهد بود که دیپلماتي مانند
محمدجواد ظریف بازنشســته و خانهنشــین شــود و
کســاني بازیگر میدان شوند که حتي تسلطشان بر زبان
خارجي نیز محل تردید است.
 -۴بزرگدیــدن خــود و کوچکدیــدن دشــمنان:
همانگونه کــه خودکوچکانگاري و باورنداشــتن به
توانایيهــاي خود ميتواند ســد راه پیشــرفت فرد یا
جامعه شــود ،خودبزرگپنداري هم ضرر و زیان خاص
خــود را دارد .حامیان رویکــرد جلیلي در معرض باور
نادرســت خودبزرگپنداري هســتند .زماني وزیر نفت
دولت دهم که همســو با این رویکرد اســت ،ميگفت
اگر نفت ایران تحریم شــود ،قیمت نفــت به  ۲۰۰دالر
ميرسد و البد اقتصاد اروپا و آمریکا متالشي ميشود.
آنــان برخــالف آمــوزه فرهنگــي و تاریخيمــان
که »دشــمن نتوان حقیــر و بیچاره شــمرد« ،مدام از
گرفتاريها و فقر و فالکت دشمنان سخن ميگویند.
 – ۵کماهمیتدانستن نظرخواهي از مردم :حامیان
رویکــرد جلیلي اعتنــاي چنداني به امر »پرســیدن از
مردم« ندارنــد .دقیقا به همین دلیــل ،به دنبال طرح
موضوع همهپرســي از طرف رئیسجمهوري ،برخي
از این سخنوران چنان برآشفتند که گویي وي حکم به
حلیت امري حرام داده است .این گروه هرچند شرکت
در انتخابات و تالش براي موفقیت در آن را جدي گرفته
و با تمام تــوان به تبلیغ و مبارزه انتخاباتي ميپردازند؛
اما بارها شــاهد بودهایم نظریهپردازان منسوب به این
گروه ،از کماهمیتبودن رأي مردم ســخن گفتهاند .با
کنارهمگذاشتن این پنج ویژگي ،ميتوان به درک بهتري
از رویکرد جلیليوار و نسخهاي که براي اقتصاد کشور
ميپیچد ،دســت یافت؛ رویکردي که برخي امروز هم
عالقهمند به تحمیل آن به کشور هستند .در جهان امروز
و با شرایط پیچیده عرصه سیاست و اقتصاد جهاني ،با
چنین نگرشــي ميتوان راه به جایي برد؟ نقطه مقابل
این رویکرد را ميتوان در کشــورهاي کوچک اما موفق
دید .در فاصله سالهاي  ۱۹۸۰تا  ،۲۰۱۶کشورهاي شرق
آسیا توانســتهاند جایگاه خود را در اقتصاد جهاني به
طرز محسوسي بهبود ببخشند :ویتنام از رتبه  ۶۲به ،۳۵
مالزي از رتبه  ۵۰به  ،۲۶کره از رتبه  ۳۹به  ۱۴و اندونزي
از رتبه  ۱۷به هفت ارتقا یافتهاند .در مقابل ایران از رتبه
 ۱۶به  ۱۸تنزل کرده است.
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در روابط ایران و مسکو و تعامالت ایران با اروپا تأثیرگذار
باشــد .اما عالوه بر این» ،نگاه به شــرق« و حضور ایران
و روســیه در ســوریه از مواردي اســت که پیوند ایران و
روسیه را با هم مستحکم ميکند .والیتي نهم خردادماه،
حدود  ۲۰روز بعد از خروج آمریکا از برجام در نشســت
»تجربــه مانــدگار« از اهمیت نگاه به شــرق گفت و از
سیاست روسیه در برابر ایران دفاع کرد» :برخي غربگراها،
غربزدهها و جاهالن متأســفانه بسیار مقاومت ميکنند؛
برخي ميگویند روسیه در گذشته نقض عهد کرده است
کــه باید به آنها گفــت نه اینکه طــرف اروپایي همواره
هرچه خواســتهایم در طبق اخالص گذاشــته و تقدیم
کرده است؟« .بهگفته والیتي روسیه نه ميتواند و نه بنا
دارد که به ایران زور بگوید .او گفته بود که با این کشــور
درخصوص مســائل دفاعي در حال همکاري هستیم و
تقریبا هرچه خواســتیم کموبیش به ما داده اســت .این
رآکتوري که روسها درســت کردند ،آلمانيها قرار بود
درســت کنند که بعد از انقالب رفتند و یک قدم کوچک
برنداشتند .اما روسها رآکتور را درست کردند و چیزهایي
به ما دادند که یک پیچش را اروپایيها نميدهند.
سفرهایي مهم یا موازيکاري با ظریف
مدتي اســت که کشــورهاي عراق ،لبنان و سوریه در
کنار کشــورهاي شــرق آسیا مقصدي اســت که والیتي
دوســت دارد به آنجا ســفر کند و در کنار نقدي که بعد
از خروج آمریکا از برجام به توافق برجام داشــت ،درباره
این کشــورها و تعامل با آنها ســخن بگوید؛ اما عدهاي
ميپرسند آیا سفرها در تداخل با برنامه کاري محمدجواد
ظریف ،وزیر خارجه ایران ،نیســت؟ پرسشي که در یکي

طرح جدید پمپئو برای مواجهه با حضور منطقهای ایران:

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ را
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮﯾﻢ
شــرق :برای دومینبار در عرصه رســانهها ،پر مایک
پمپئو ،به پر سردار قاسم سلیمانی گیر کرده است .وزیر
امورخارجــه آمریکا در مصاحبهای در امارات ،مدعی
شده »قاسم سلیمانی در حال ایجاد دردسر در عراق
و سوریه است و ما باید هزینه را برای او و نیروهایش،
بهویــژه برای شــخص او در منطقه بــاال ببریم« .این
دومینبار اســت که مایک پمپئو در عرصه رســانهای
از ســردار قاســم ســلیمانی و نقش او در منطقه با
نگرانی حرف میزند .نوبت پیشین نامهای خطاب به
سلیمانی نوشته بود؛ آنهم زمانی که رئیس سازمان
ســیا بود .او در نامه به سلیمانی ،ایران را تهدید کرده
بود که طرفدارانش به نیروهــای آمریکایی در عراق
آســیبی وارد نکنند .آذرماه گذشــته تسنیم ،به نقل از
رویترز ،گــزارش داد که مایک پمپئو ،رئیس ســازمان
ســیا ،گفته »نامهای را برای سردار قاسم سلیمانی و
رهبران ایران ارســال کردهام و در آن نگرانی خود را از
رفتارهای تهدیدآمیز ایران در عراق ابراز کردم« .پمپئو
که در همایش ساالنه امنیت ملی ریگان در کالیفرنیای
جنوبی ســخنرانی میکرد ،اضافه کــرده که »من این
نامه را پس از آن ارسال کردم که فرمانده ارشد نظامی
ایران نشان داده بود نیروهای تحت کنترلش شاید به
نیروهای آمریکایی در عراق حمله کنند« .اما به گفته
پمپئو ،ســلیمانی این نامه را باز نکرده پس فرستاده
بــود .حاال پمپئو بهعنوان وزیر امور خارجه آمریکا در
مصاحبه با یک رســانه اماراتی ،درباره حضور قاسم
سلیمانی و سیاستهای منطقهای ایران سخن گفته
است .به گزارش »ایسنا« او به نشریه نشنال گفت که
هزینه حضور نیروهای پاسداران ایران و بهویژه قاسم
سلیمانی فرمانده سپاه قدس در منطقه باید افزایش
یابد .مایک پمپئو البته چند روز پیش به امارات متحده
عربی ســفر کرده بود و بعد از آن به بروکسل رفته تا
همراه رئیسجمهوری ایاالت متحده در اجالس ناتو
شرکت کند .او اما در امارات متحده عربی درباره نقش
منطقهای ایران بیش از این سخن گفته است .پمپئو
درباره عراق و تشکیل دولت جدید در این کشور مدعی
شد :ما در حال همکاری نزدیک با عراقیها هستیم تا
اطمینان یابیم که همچنان آنها در مسیر ایجاد دولت
خود قرار دارند ،آنچه آمریکا برای عراقیها میخواهد
یک عراق با دولت عراقی اســت نه اینکه تحت نفوذ
ایران باشــد بلکه متشکل از گروههای مختلف شامل
کردها ،سنیها و شیعهها باشــد .ما میخواهیم که
صدای همه در یک دولت ملی عراقی شنیده شود که
به ایجاد عراقی قوی ،مســتقل و مستحکم به عالوه
موفق از نظر اقتصادی منجر شود.
پمپئو همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه

چه راههایی برای مقابله با ایــران وجود دارد ،گفت:
راههای زیادی اســت ،اول اینکــه یک مخالف متحد
بســیار اهمیت دارد .این یکی از دالیلی است که من
اینجا حضور دارم .ما شرکای بزرگی در امارات داریم.
ما شــراکت بزرگی با ســعودیها و بحرینیها داریم.
بســیاری از کشــورها در حال نشــاندادن آن چیزی
هستند که ما خواهانش هســتیم؛ اینکه ایران به یک
کشــور نرمالتر تبدیل شــود .ابزارهایی که اســتفاده
میکنیم ،مختلف هستند .این ابزارها اغلب دیپلماتیک
است .شــما شــاهد تالشهای آمریکا برای تحریم و
اســتفاده از ابزارهای اقتصادی هســتید .ما همچنین
آمادهایم زمانی که ایران کارهایی شبیه پرتاب موشک
انجام میدهد ،به طور نظامی از منطقه دفاع کنیم.
وزیــر امورخارجه آمریکا در پاســخ به پرسشــی
دربــاره تهدید ایران برای بســتن تنگــه هرمز گفت:
آمریکا بهطور کامال شــفاف مشخص کرده است که
ما میخواهیم اطمینان یابیم تمام خطوط دریانوردی
کماکان باز هستند ،این سیاست همیشگی آمریکا بوده
است و ما آمادهایم از این مسئله اطمینان یابیم.
پمپئو همچنین در پاسخ به سؤالی درباره ادعای
حضور ایران در سوریه گفت :ما در سوریه با طرفهای
متعددی شامل روسها ،بحث و رایزنی کرده و بهطور
کامال شــفاف مشــخص کردهایم که حضور ایران در
سوریه مناسب و قابل تحمل نیست .ما بهسختی برای
دســتیابی به یک راه حل سیاسی تالش میکنیم که
نهتنها هــدف آمریکا برای مقابله با داعش را محقق
میکند بلکه ایران را به جایی هدایت خواهد کرد که
بداند حضور آنها در ســوریه هزینه دارد .هیچ دلیلی
وجود ندارد که آنها به این کشــور )سوریه( دسترسی
یابنــد و در آنجا نیروهای نظامی داشــته باشــند .ما
بههمراه متحدانمان میخواهیــم یک برنامه جامع
برای مقابله با این فعالیتها پیاده کنیم .پمپئو در سفر
خود به ابوظبی ،با محمد بن زاید ،ولیعهد شیخنشین
ابوظبی و عبداﷲ بن زایــد ،وزیر خارجه امارات دیدار
و رایزنی کرد .او در پایان دیدار خود با ســران اماراتی
در پیامی توئیتری از مشــارکت ایــن دو مقام اماراتی
در تقویــت پیوندهای راهبردی ،اقتصــادی و امنیتی
بین ایاالت متحده و امــارات متحده عربی و پایبندی
مســتحکم آنها در مقابله با آنچــه او »فعالیتهای
بدخیم ایران در منطقه« خوانده ،تشکر کرد.
وزیر خارجــه آمریکا در گفتوگو با اســکای نیوز
عربــی نیــز گفته ایــاالت متحده درخواســت برخی
کشــورها را برای مستثناشدن از تحریمهایی که از ماه
نوامبــر برای ممانعت از صــادرات نفت ایران اعمال
میشود ،در نظر میگیرد.

از نشســتهاي خبري ،بهرام قاسمي ،سخنگوي وزارت
خارجه را مجبــور کرد به آن ســخن بگوید» :هیچگونه
موازيکاري و رقابتی بین دکتر ظریف و دکتر والیتي وجود
ندارد«؛ اما برخي معتقدند تعدد سفرهای والیتي نشان از
پیامي جدي دارد .نوزدهم فروردین بعد از رسانهايشدن
خبر حمله شیمیایي به دوما ،آخرین منطقه تحت کنترل
مخالفان سوری در غوطهشرقي و یک روز بعد از حمله
جنگندههاي اســرائیلی به پایگاه هوایي تي ،۴والیتي به
دمشــق سفر و از غوطهشــرقي دیدار کرد .او در واکنش
به شهادت هفت ایراني در این حمله گفت» :این جنایت
قطعا بدون پاســخ نخواهد مانــد« .مقصد قبلي والیتي
عراق بود؛ او  ۲۶بهمن  ۱۳۹۶به این کشــور ســفر کرد و
درباره آخریــن تحوالت منطقهاي ســخن گفت .قبل از
آن نیز در نوزدهم آبان با مقامات ســوري و لبناني دیدار
داشــت .سنگاپور و مالزي مقصد دیگر والیتي بود که در
تیر  ۱۳۹۵به این دو کشور سفر کرد.
سفري چندباره به روسیه
والیتــي حدود دوســالونیم قبل؛ یعنــي  ۱۵بهمن
 ،۱۳۹۴در کنفرانــس همکاريهاي ایران و روســیه در
مسکو شرکت کرد و با مقامات عاليرتبه روسیه ازجمله
والدیمیر پوتین و دســتیار ارشــد رئیسجمهور ،نماینده
ویژه رئیسجمهور ،دبیر شــوراي امنیت ملي ،رئیس و
اعضاي کمیته بینالملل دیدار کرد .در این ســفر ،تهران
و مســکو قراردادهایي بــه ارزش  ۴۰میلیارد دالر امضا
کردند .ایــن قراردادها در زمینه مهندســي نیروگاههاي
اتمــي و پروژههاي ریلي بود .والیتي همچنین گفته بود
ســفرش به روســیه »در راســتاي تحقق سیاستهاي
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راهبردي« مقام معظم رهبري بوده اســت .نهم بهمن
 ،۱۳۹۳والیتي به مسکو سفر کرد و در دیداري یکساعته
با پوتین ،پیام روحاني را تســلیم او کــرد .حاال بار دیگر
والیتي در مسکو به سر ميبرد؛ مقصد او بعد از مسکو،
پکن خواهد بود.
مسکو و تهران در سوریه
آخریــن روزهاي اردیبهشــت ،یک روز بعــد از دیدار
»بشار اسد« با »والدیمیر پوتین« در شهر ساحلي سوچي،
الکســاندر الورنتیف ،نماینده ویژه پوتین در امور سوریه،
از گفتههــاي رئیسجمهوري روســیه رمزگشــایي کرد.
خبرگزاري »اینترفکس« به نقــل از »الورنتیف« گزارش
داد» :بیانیــه پوتیــن درباره خروج نیروهــاي خارجي از
سوریه به نیروهاي آمریکا ،ایران ،ترکیه و حزباﷲ مربوط
ميشــود« .این گفته پوتین واکنشهایــي را برانگیخت.
خیلــي از مقامات ایراني گفتند حضــور نیروهاي ایراني
در ســوریه به دعوت بشار اســد بوده و تا پایان تروریسم
در منطقه در آنجا حضور خواهند داشت؛ اما مدتي بعد
زمزمههایي به گوش رسید که رئیسجمهوري آمریکا نیز
در مذاکرات خود به خروج نیروهاي ایراني از سوریه تأکید
کرده است؛ موضوعي که روز گذشته در دیدار نتانیاهو و
پوتین به آن اشارهشده بود .نتانیاهو قبل از سفر به مسکو،
ادعا کرده بود» :اســرائیل هیچگونه ایجاد پایگاه نظامي
از ســوي ایران یــا نیروهاي نیابتــي آن را در هیچکجاي
ســوریه تحمل نميکند«؛ درخواستي که پیشتر سرگئي
الوروف ،وزیر امور خارجه روســیه ،آن را غیرواقعگرایانه
توصیف کرده است .به گزارش ایسنا ،نشریه نیویورکر در
گزارشي اعالم کرده اسرائیل همراه با امارات و عربستان
پیشنهاداتي را درباره برداشتهشــدن تحریمهاي آمریکا
علیه روســیه در ازاي اقدام مســکو براي خروج ایران از
سوریه مطرح کردهاند.
حضــور نیروهــاي ایــران در ســوریه اگــر محور
گفتوگوي مســکو-تلآویو باشــد ،باید منتظر ماند و
دید پوتین چند روز بعد در هلســینکي ،پایتخت فنالند،
در دیدار با رئیسجمهوري آمریکا درباره ســوریه چه
موضعي خواهد گرفت .روز گذشــته ســرگئي شویگو،
وزیر دفاع روسیه ،در گفتوگو با یک روزنامه ایتالیایي،
گفته اســت» :ایران و ترکیه نقشــی کلیــدي در ثبات
وضعیت ســوریه ایفا ميکنند« .به گزارش ایســنا ،به
نقل از خبرگزاري اســپوتنیک ،شــویگو با بیــان اینکه
آمریکا استراتژي مشخصي براي ســوریه ندارد ،گفت
واشــنگتن تاکنون هیچگونه کمک مالي براي حمایت
از غیرنظامیاني که در ســوریه تحــت تأثیر جنگ قرار
گرفتهاند ،اختصاص نداده است.

از دولتي حمایت کردیم که
اصالحطلب نیست
عــارف درباره طــرح مباحثــي مبني بــر تعیین
گزینــهاي بــراي جایگزینــي او در شــوراي عالــي
سیاســتگذاري اصالحطلبــان ،گفــت :ســازوکار
شــوراي عالي به گونهاي اســت کــه آن را ميتوان
دموکراتیکتریــن شــورا نامید .این شــورا داراي ۲۸
عضو حقوقي و  ۱۵عضو حقیقي است که در نهایت
آنها براي تعیین رئیس رأيگیري ميکنند .نميتوان
بــر اصالحطلبان گزینــهاي را تحمیل کرد و از بیرون
به آنها گفت که چه فردي رئیس شــورا شــود ،خود
آنها تعیینکننده هســتند .او درباره موضوع تشکیل
پارلمــان اصالحــات ،گفت :مــا با تشــکیل پارلمان
اصالحات دنبال جمعشدن اصالحطلبان به دور هم
هستیم تا افراد مختلف در این قالب جمع شوند.
آیه قرآن خواندند ولي روي تفاهم خود نماندند
عارف در پاســخ به ســؤال دیگري مبني بر لزوم
اجماع سه فراکسیون سیاسي مجلس در موضوعات
مهم کشــور ،گفت :ما تاکنون با آقایان تفاهم کردیم،
آنها در جلســهاي براي مــا آیه قــرآن خواندند اما
در نهایــت روي تفاهــم خــود نماندند .بــا وجود
این ،مــا آمادگي داریم در موضوعات مهم کشــور با
آقایان تفاهم ،وحدت و انســجام داشــته باشــیم و
حتــي دســتمان را دراز ميکنیم .رئیس فراکســیون
امید در پاســخ به اینکــه آیا این فراکســیون موافق
مســکوتماندن الیحه الحاق ایران به کنوانســیون
مقابلــه با تأمین مالي تروریســم ) (CFTبود ،گفت:
قبــل از طرح این موضــوع در مجلس بحثي مطرح
نشــد ،صبح که در مجلس حاضر شدیم این موضوع
بیان شــد که ممکن است به دلیل فضاي ایجادشده
این الیحــه رأي نیــاورد .نماینده دولت هــم تقریبا
موافق بود به نحوي اقدام شــود که نتیجه نهایي آن
رأيآوردن این الیحه شود از اینرو با اقدامي منجر به
تأخیر در بررســي این الیحه شود که نتیجه نهایي آن
رأيآوري باشد ،نیز موافق بود.
عارف در عین حال گفت :در همان زمان یکسري
از اعضاي فراکســیون اعــالم کردند کــه این الیحه
ميتواند رأي الزم را از مجلس کســب کند به همین
دلیل بهتر اســت که به مسکوت ماندن دو ماهه آن
رأي ندهیم .ما دیر به این جمعبندي رســیدیم یعني
اگر حتي پنج ثانیه بیشتر وقت داشتیم مسکوتماندن
این الیحــه رأي نميآورد .به هر حال خوشــبختانه
مجــددا  FATFبــه ما تا آخــر آبان وقــت داده که
ميتوانیم تا آن زمان درباره  CFTتصمیمگیري کنیم.

