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از تحريم ترامپ تا مذاكره بايدن

سرانجام پس از ف��راز و فرودهاي كاب��وس وار، »جوزف باي��دن« در ميان 
شديدترين تدابير امنيتي و نظامي به عنوان چهل و ششمين رئيس جمهور 
تاريخ امريكا در ۲۰ ژانويه سوگند ياد كرد تا رسماً دوران رياست خود را در كاخ 
سفيد آغاز كند. اين مراسم كه به دليل كرونا با حضور حداقلي مردم و مهمانان 
نسبت به دوره هاي پيشين برگزار شد، نخستين تحليف رياست جمهوري 
امريكا بود كه در يك فض��اي متشنج برگزار ش��د. نخستين نطق رياست 
جمهوري جو بايدن معطوف به مسائل داخلي امريكا بود و سخني در رابطه 
با مسائل بين المللي به ميان نيامد، در حالي كه عموماً در اين سخنراني ها 
محور كلي و كالن سياست داخلي و خارجي دولت ترسيم مي شود كه اين بار 
اين گونه نشد. ولي به باور بسي��اري از كارشناسان و تحليلگران، با توجه به 
سابقه طوالني جو باي��دن در عرصه سياسي امريكا، يقين��اً او ادامه دهنده 
سياست هاي دوران »باراك اوبام��ا« خواهد بود. اين سخن شايد در شاكله 
كلي سياست هاي جو بايدن درست باشد اما با توجه به مسائل جاري امريكا 
و جهان نمي توان دوره كنوني را با س��ال ۲۰۰۸ يكسان تلقي كرد و همان 

سياست ها را در پيش گرفت.
آنچه در اين ميان براي م��ا حائز اهميت است، سياس��ت خارجه امريكا با 
جمهوري اسالمي ايران است چراكه تنها سياستي كه جو بايدن در رابطه 
با ايران ابراز كرده، همان برگشت به برج��ام است. با زمزمه برگشت امريكا 
به برجام جدا از اينكه دشمنان و رقباي منطقه اي ايران به جوش و خروش 
افتادند، باعث ش��ور و هيجان در دولت و طي��ف اصالح طلبان نيز شد. اين 
جوشش را مي توان در سخنان و عملكرد دولتمردان به روشني ديد به طوري 
كه دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ فروش ۲ميليون و 3۰۰هزار بشكه نفت در 
روز، كاهش نرخ ارز و افزايش درآمدهاي دولت را پيش بيني كرده است. اين 
در حالي است كه در سال جاري دولت هنوز نتوانسته بيش از يك ميليون 

بشكه نفت را به فروش برساند و با كسري بودجه دست و پنجه نرم مي كند.
موضوع قابل تأمل اما آنجايي اس��ت كه برخي ديگر از حاميان اصالح طلب 
دولت، از رفتن دولت ترامپ ابراز تأسف مي كنند. در اين ارتباط فائزه هاشمي، 
با تشريح منويات و مطامع اردوگاه اصالحات در مصاحبه اي گفته: »براي ايران 
دوست داشتم آقاي ترامپ انتخاب شود به خاطر اينكه فشارهايي كه مي آورد، 
باالخره شايد يك تغيير سياستي اتفاق مي افتاد«. اين تناقض ها حكايت از 
نوعي نفاق و پيش آهنگ پروژه خاص در كش��ور دارد كه ادامه و اجراي آن 
تبعات بسيار دهشتناكی به همراه خواهد داشت. برخي در تحليل اين تناقض 
آن را به موضوع انتخابات ۱۴۰۰ رياست جمهوري مرتبط مي دانند كه به نوبه 
خود چندان بيراه نيست. اما اين تناقض آنجايي براي كشور خطرناك است 
كه اگر اين طيف در انتخابات پيروز شوند باز روند برجام را در پيش خواهند 
گرفت كه سرانجام آن براي مردم در اين هفت  سال  و نيم چيزي جز فقر و 
تورم سرسام آور نبوده است. اگر هم پيروز نشوند مي تواند با نشان دادن برخي 

گلوگاه هاي اقتصادي كشور باعث تحريم و فشار مضاعف اقتصاد ايران شود.
اين نكت��ه را بايد به طي��ف اصالح طلب به روشن��ي گوشزد ك��رد كه اوالً 
سياست هاي كالن نظام محل جدال حزبي و رقابت هاي انتخاباتي نيست. 
ثانياً هرگونه مصالحه و مماشات با دشمن گناهی نابخشودني است كه تبعات 
آن بسيار سنگين است. ثالثاً اين دولت روحاني نيست كه درباره بازگشت 
امريكا به برجام تصميم مي گيرد چراكه از عمر دولت ايشان چيزي باقي نمانده 

و در دولت بعدي تصميم گيري درباره آينده برجام انجام خواهد گرفت.
البته در تشريح چرايي بازگشت امريكا و شرايط پيش رو براي مذاكره چند 
نكته بسيار كليدي است كه مسئوالن اجرايي بايد به آن توجه داشته باشند. 
اگر امروز امريكا عزم برگشت به برجام را دارد نه الزاماً به اين دليل است كه 
از ماهيت و ذات تروريستي امريكا كاسته شده، بلكه براي اين منظور است 
كه دولت ترامپ با خيال واهي خود گمان مي كرد مي تواند ظرف مدت كوتاه 
ايران را به زانو درآورد و ايران عاجزانه درخواست مذاكره خواهد كرد چراكه به 
باور ترامپ، ايران اگر با امريكا مذاكره نكند، يا اقتصادش از هم خواهد پاشيد 
يا  سايه جنگ را به دنبال دارد اما اين پروژه با رهنمود و توصيه هاي حكيمانه 
مقام معظم رهبري كه فرمودند »نه مذاكره مي كنيم و نه جنگ مي شود و تنها 
راه حل تأكيد و توسل به مقاومت است«، خوشبختانه به سرانجامي نرسيد. 
حال دولت جديد امريكا اين تجربه را پيش خ��ود دارد كه نه توان جنگ با 
ايران را دارد و نه اقتصاد ايران از هم فروپاشيده است. حال بايدن مي خواهد با 
پروژه نخ نماي مذاكره آنچه را كه ترامپ نتوانست به ثمر برساند، خود انجام 
دهد. امريكا اگر خواهان تعامل و مذاكره با ايران است، اين جمهوري اسالمي 
ايران است كه اين بار نقشه بازي را ترسيم مي كند. امريكا پيش از هر اقدامي 
اوالً بايد نيروهاي خود را از منطقه  خارج كند. ثانياً تمام تحريم هاي حقيقي 
و حقوقي كه عليه ايران و محور مقاومت وضع شده است را به صورت كارآمد 
رفع كند. ثالثاً نيروهای نظامي خود را از منطقه خليج هميشه فارس خارج 
كند. جمهوري اسالمي ايران صرفاً مذاكره براي مذاكره را نه مي پذيرد و نه 

دنبال مي كند.

 سياست يكسان كابينه ترامپ و بايدن 
در برابر ايران

محمدحسن آصفري در روزنامه وطن 
امروز نوشت: ترامپ به آرزوي مجدد 
تكيه زدن به كرسي رياست  جمهوري 
امريكا براي دوره دوم نرسيد و ناچار شد كاخ سفيد را ترك كند. وي در 
حالي كاخ سفي��د را ترك كرد ك��ه امروز سؤاالت بسي��اري در اذهان 
عمومي دنيا درباره عملكرد وي وجود دارد. وعده هايي كه ترامپ درباره 
حل مشكالت اقتصادي، باال بردن سطح بين المللي دولت امريكا، ايجاد 
بستر الزم براي سرمايه گذاري در امريكا و كاهش تعداد بي خانمان ها در 
امريكا و ايستادگي در برابر قدرت نمايي اقتصاد چين به مردم امريكا داد 
ولي هيچ كدام عملياتي نشد و ام��روز در برابر افكار عمومي اين كشور 

بايد پاسخگو باشد.
اما بسياري در ايران به دنبال اين هستند بدانند آيا با آمدن بايدن مسير 
حل مشكالت ايران و امريكا هموار است يا نه؟ برخي درباره اين مسئله 
ادعا دارند كه ب��ا روي كار آمدن بايدن تغييرات��ي در سياست خارجي 
امريكا رخ خواهد داد، بايدن به برجام برخواهد گشت و تحريم هايي كه 
عليه ايران اعمال شده را لغو خواهد كرد. اما گروهي ديگر بر اين باورند 
تفاوتي بين ماهيت رفتاري بايدن و ترامپ وجود ندارد و سياست هاي 

امريكا مانند گذشته ادامه خواهد داشت.
اما آنچه براي ما مه��م است، اين است كه مادام��ي كه توانمندي هاي 
داخلي كشور در عرصه هاي اقتصادي، بين الملل و دفاعي را باال نبريم، 
چه بايدن در رأس امريكا باشد و چه ترامپ براي ما تفاوتي نخواهد كرد 
زيرا در رفتار امريكايي ها نسبت به انقالب اسالمي تغييري ايجاد نخواهد 
شد. تا زماني ك��ه سياستمداران امريكايي- چ��ه جمهوريخواهان چه 
دموكرات ها- سياست هاي رژيم صهيونيستي و البي اسرائيلي در كنگره 
را اولويت كار خود قرار داده و دنبال مي كنند هيچ اتفاقي در سطح روابط 

جمهوري اسالمي ايران و امريكا به وجود نخواهد آمد.
نبايد نگاه دولتمردان ما به اين باشد كه بايدن براي كشور ما آورده اي 
خواهد داشت، دستگاه ديپلماسي كشور به جاي اينكه سبدهاي خود 
را جلوي كاخ سفيد بچيند، بهتر است از اين فرصت براي مقاوم سازي 
كشور و افزايش توان داخلي استف��اده كند. كساني كه فكر مي كنند با 
روي كار آمدن بايدن و رفاقت برخي اعضاي دول��ت بايدن با دستگاه 
ديپلماسي مي توانند دوباره پاي ميز مذاكره بنشينند، بدانند نمي توان 
در برابر افرادي چون »وندي شرمن« ذوق زده شد. اينها كساني هستند 
كه يك بار در برابر آنها مذاكره كرديم ام��ا هيچ كدام بدون اجازه البي 
صهيونيسم هيچ گام��ي برنخواهند داشت. نبايد ي��ك بار ديگر فريب 
لبخندهاي امثال شرمن را بخوريم، چراكه اگر ي��ك بار ديگر در برابر 

امريكا فريب بخوريم، راه برگشتي براي ما باقي نخواهد ماند.
--------------------------------------------------

 نياز به معماري جديد 
روابط ايران با حوزه عربي

 سعداهلل زارعي در روزنامه كيهان نوشت: 
روابط ايران با حوزه عربي  نيازمند تحول 
است و ظرفيت هايي وجود دارد كه اين 
تحول را ممكن مي كن��د. اگر در ميان 
كشورهاي عربي، دولت هاي سعودي، مصر، ام��ارات و بحرين بر عدم 
حضور ايران در حوزه عربي تأكيد دارند، كشورهايي هم هستند كه بر 
بهبود روابط حوزه عربي با ايران اص��رار مي كنند. در ميان كشورهاي 
عربي، دسته سومي ه��م وجود دارند كه نسبت ب��ه برقراري يا توسعه 
روابط با اي��ران عالقه مند هستند اما دسته بن��دي كشورهاي عربي به 
مخالف و موافق ايران، آنان را در شرايط انتظ��ار قرار  داده است. روابط 
ايران با كشورهاي عرب جنوب خليج  فارس مي تواند اختالف ميان اين 
كشورها را كاهش ده��د و از سوي ديگر براي مقابل��ه با پدرخواندگي 
سعودي بر اين كشورها و مهار رفتار رياض به كشورهاي مذكور كمك 
كند. اين كشوره��ا در سال هاي گذشته هزينه ه��اي زيادي بابت قرار 
گرفتن در جبهه اي عربي مقابل ايران پرداخته اند و اين در حالي است 
كه بنا به اظهارات متعدد مقامات ارشد اين كشورها، هيچ دليلي براي 
اين دشمني نداشته اند. روابط فعال ايران با پنج كشور عربي اختالفات 
ميان آنان و دولت هاي ديگر را كاهش مي دهد و اين نتيجه  براي همه 

مردم در منطقه شيرين است.
- تقويت روابط ايران و كشورهاي عربي مي تواند به حل و فصل موضوعي 
به نام »اخوان المسلمين« ميان آنان منجر شود. ايران در طول دهه هاي 
قبل و به ويژه در ۱۰ سال گذشته، نوع خاصي از ارتباط با شعوب مختلف 
اخوان المسلمين را دنبال كرده است؛ ايران آن را پديده اي واحد نديده و 
با گونه هاي مختلف آن برخورد متناسبي داشته و اين مي تواند يك الگو 

براي كشورهاي ديگر هم باشد.
ايران به آن دسته از گروه هاي اخواني منطقه عربي كه درصدد به دست 
گرفتن قدرت از راه هاي مسالمت آميز بوده اند كمك كرده و در مقابل آن 
دسته از اخواني ها كه از طريق توسل به خشونت و دسته بندي و اختالف 
ميان مسلمانان درصدد به قدرت رسيدن برآمده اند، قرار گرفته است. 
روابط ايران با كشورهاي عربي جنوب كه بعضي-  مثل قطر و عمان- با 
اخوان المسلمين رابط��ه دارند و بعضي- مثل ام��ارات و عربستان و تا 
حدي كويت- كه با آنان رابطه اي خصمانه داشته اند، مي تواند به ترسيم 
رابطه اي متعادل با اخوان المسلمي��ن بينجامد. به شكلي كه نگاه هاي 
كنوني دولت هاي عربي به اخوان كه نوعاً تهديد تلقي شده است، به نگاه 
فرصت، تغيير پيدا كند. اخواني ها اين آمادگي را دارند كه شرايط دشوار 

كنوني را با نوعي تفاهم، به نقطه تعادل برسانند.
- بهبود روابط ايران با كشورهاي عربي جنوب خليج  فارس، هزينه هاي 
نظامي آنان را پايين مي آورد چراكه اي��ن هزينه ها از سه مسئله ناشي 
مي شود؛ تهديدنمايي قدرت ايران براي كشورهاي منطقه، تهديداتي كه 
از ناحيه بعضي دولت هاي عرب متوجه بعضي ديگر از دولت هاي عرب 
منطقه است و تهديدات بالفعل و بالقوه اي كه از ناحيه گروه هاي نوپديد 

تروريستي متوجه اين كشورهاست.
--------------------------------------------------

مسئله عنابستاني
روزنامه صبح نو نوشت: مجلس يازدهم 
در مواجهه با مسئله واكسن آنفلوآنزا و 
دناپ��الس هوشمندانه عمل ك��رد و با 
كنش صحيح و اصولي عزم خود را براي 
مقابله با رانت نمايان كرد. از همين رو كاماًل مشخ��ص است كه در فقره 
ماجراي دروازه دولت هم همين گونه هوشمندانه عمل خواهد كرد و طبق 
قانون با موضوع برخورد خواهد كرد. در صورتي كه ادعاي سرباز پليس مبني 
بر سيلي زدن آقاي عنابستاتي ثابت شود، ترديدي نيست كه با تخلف او وفق 
قانون برخورد خواهد شد. در صورت اثبات اي��ن ادعا، حق مردم برخورد 
صريح و عادالنه با متخلف است. نماينده اي كه به خود جرئت مي دهد كه به 
موكلش دست درازي كند چگونه مي خواهد در شرايط سخت و پيچيده از 
منافع موكالنش دفاع كند؟ بررسي دقيق و بدون مسامحه، موضوع مطالبه 
اصلي جريان انقالبي و مردم شريف كشور است. اين مجلس حتماً با دولتي 
كه وزيرش خبرنگار را هل مي دهد و به او توهين مي كند، فرق دارد و چون 
برخاسته از مردم است از مردم دفاع مي كند. اين مجلس حتماً با مجلسي 
كه نماينده اش به مأمور حفاظت گمرك توهين مي كن��د فرق دارد. اين 
مجلس قرار است كه زينت م��ردم و نماينده واقعي م��ردم باشد. در اين 
مجلس، نمايندگان تافته جدا بافته نيستند و مثل همه مردم در دوران كرونا 
در ميدان هستند و در دفتر كار خود نمي نشينند. چقدر خوب كه توقع مردم 
از مجلس باالست و چقدر بهتر كه مجلس قدر اين توق��ع مردم را بداند. 

حقيقت بايد روشن شود؛ چه عليه عنابستاني، چه له او.

88498443سرويس  سياسي

تعليق اعتبار سازمان ملل با تعليق حق رأي ايران
سازمان ملل که از ایجاد یک کانال مالی میان خود و یک کشور عضو ناتوان است در واقع اعتبار خود را زیر سؤال برده است

ایران حق عضویت     گزارش
خ�ود ب�ه سازمان 
ملل متحد را پرداخت نكرده و این سازمان هم 
حق رأي ایران را به حالت تعلیق درآورده است. 
این خالصه خبري ا ست که چن�د روز است در 
رسانه ها مي چرخد و خبرگزاري هاي ضدایراني 
جهان روي آن مانور مي دهند. آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل متح�د در هفته جاري به 
مجمع عمومي سازمان ملل متح�د اعالم کرد 
جمهوري اسالمي ایران و هش�ت کشور دیگر 
سهم خ�ود را در بودجه ای�ن سازمان پرداخت 
نكرده اند که حق رأي آنها را به خطر مي اندازد. 
در نگاه مخاطب ش�اید ایران بدهكاري فقیر و 
بي مسئولیت به نظر برسد، در واقع امر اما مشكل 
این است که اعضایي از همان ملل متحد، ایران 
را تحریم کرده اند و به ای�ران اجازه انجام نقل و 
انتقاالت بانكي را نمي دهند. از سویي سازمان 
ملل متحد باید این قدرت را داش�ته باش�د که 
فراتر از مخاصمات میان کشورها بایستد و حق 
خود را دریافت کند اما حت�ي سازمان ملل هم 
منتظر تأیید ایاالت متحده امریكاست و شأنیت 
و اعتب�ار خ�ود را زی�ر س�ؤال مي ب�رد.

نگاه ايرانيان به سازمان هاي بين المللي مثبت نيست؛ 
چه آنكه بارها ديده اند كه نهاده��اي بين المللي از 
احقاق حق ملت ها ناتوان بوده اند يا آنكه مغرضانه در 
سمت دولت ظالم ايستاده اند. سازمان ملل متحد هم  
اكنون با اين حركت، ملت ايران را بي اعتبار نمي كند، 
بلكه اعتبار خود را بيش از پي��ش زايل مي كند كه 
حتي از ايجاد يك كانال امن مالي ميان خود و يك 
كشور عضو به دليل تحريم امريك��ا ناتوان است. در 
واقع تعليق حق رأي ايران، تعليق اندك اعتبار باقي 

مانده سازمان ملل متحد است.

سخنگ��وي دبيركل سازمان مل��ل متحد هم چند 
روز پيش اعالم كرد ب��راي ما بسيار روشن است كه 
ايران كوشيد تا راهي براي پرداخت بودجه سازمان 
ملل متحد بيابد، كه ناش��ي از پيامدهاي مشخص 
مشكالت انتقال )پول( است. ما ب��ا آنها تبادل نظر 
داشته و داريم و به طور كامل تمايل خوب مقامات 
ايران براي حل اين مشكل را مي دانيم همان گونه كه 

ما به دنبال حل آن هستيم.
وي تصريح كرد: مسئله دوم اين است كه ما موظف 
هستيم كه به مجمع عموم��ي ليست كشورهايي 
كه مبلغ مشخص را نپرداخته اند، اعالم كنيم. نامه 
ارسالي به مجمع عمومي، ي��ك نامه معمولي براي 
روند اداري است و منعكس كننده تالش هايي نيست 

كه انجام شده  است.
   سازم�ان مل�ل حق عضوی�ت ای�ران را از 

دارایي هاي خارج از کشور، برداشت کند
عباس مقتدايي، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي 
مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تعليق 
حق رأي ايران از سوي سازم��ان ملل به دليل عدم 
پرداخت بدهي گفت: اياالت متحده مانع پرداخت 
اين حق عضويت به سازمان ملل شده و اين در حالي 
است كه امريكا از بدهكارتري��ن كشورها در عرصه 

تجارت بين المللي است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس، در ادامه بدهكاري 
برخي كشورها به سازمان مل��ل را پديده جديدي 
ندانست و افزود: اينكه جمهوري اسالمي نتوانسته 
بخشي از بدهي خود به اين سازمان را پرداخت كند 
به دلي��ل محدوديت هاي تج��اري و مالي است كه 
برخي كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد از جمله انگلستان، فرانس��ه و اياالت متحده 

امريكا ايجاد كرده اند.
وي در ادامه با بيان اينكه جمهوري اسالمي تاكنون 

حق عضوي��ت سازم��ان مل��ل و زيرمجموعه هاي 
اقتصادي و اجتماعي آن همچون يونسكو، فائو و غيره 
را در طول ساليان و به صورت مستمر پرداخت كرده 
است، عنوان كرد: تاكنون هيچ وقفه اي در اين جهت 
ايجاد نشده بنابراين اين موض��وع به عنوان شرايط 
اضطرار تلقي شده و سازمان ملل متحد و دبيركل آن 

بايد به اين نكته توجه داشته باشند.
مقتدايي درباره راه حل اين موض��وع تصريح كرد: 
مسئله با مذاكرات في مابين و ع��زم و اراده سازمان 
ملل قابل حل است و از آنجايي كه ايران منابع مالي 
متعددي در خارج از كشور دارد، سازمان ملل بايد 
تالش كند ما به اين مناب��ع دسترسي پيدا كنيم تا 
حقوقمان پايمال نشود و امك��ان تسويه حساب با 

ساختارهاي مالي سازمان ملل متحد فراهم شود.
ناي��ب رئيس كميسي��ون امنيت مل��ي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي در پايان خاطرنشان 
كرد: جمهوري اسالمي بر اساس حقوق بين المللي 
به اين موضوع ورود پيدا مي كند و سازمان ملل نيز 
طبق آيين نامه هاي موجود بايد با فهم عميق از اين 

موضوع، ايران را تحت فشار قرار ندهد.
   امریكا به دنبال تعلیق عضوی�ت ایران در 

سازمان ملل است
يعقوب رض��ازاده عضو هيئت رئيس��ه كميسيون 
امنيت ملي مجلس در گفت وگو ب��ا خانه ملت، در 
واكنش به تعليق حق رأي جمهوري اسالمي ايران 
در سازمان ملل به دليل عدم پرداخت حق عضويت 
۱6 ميليون دالري، گفت: يكي از سياست هاي غلط 
امريكا، كارشكني ها و خباثت هايي است كه مقابل 
آزاديخواهي و حقوق ملت اي��ران داشته و هيچ گاه 

تمام نمي شود.
نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسالمي در 
ادامه ايجاد محدوديت براي پرداخت حق عضويت 

سازمان ملل را يك��ي از خباثت هاي امريكا در قبال 
ايران دانست و اف��زود: آنها بع��د از تهاجم نظامي، 
فرهنگي و تحريم اقتصادي، ت��الش دارند با بلوكه 
ك��ردن دارايي هاي ايران و ايج��اد محدوديت براي 
فروش محصوالت نفتي به تركيه، چين، كره شمالي و 

جنوبي و ساير كشورها، ما را تحت فشار قرار دهند.
وي با بيان اينك��ه واشنگتن به دنبال قطع عضويت 
ايران در سازمان ملل است، عنوان كرد: اين در حالي 
است كه در قضيه لغو تحريم هاي تسليحاتي ديديم 
كه به جز كشوري كوچك، ساير كشورها به خواسته 

امريكا رأي منفي دادند.
رضازاده ادام��ه داد: قطعاً تم��ام كشورها مي دانند 
خاورميانه يك منطقه حساس و استراتژيك براي 
تمام دنيا بوده و اي��ران بزرگ ترين و حساس ترين 
كشوري است كه ثبات و امني��ت منطقه را تأمين 

مي كند.
اين نماينده مردم در مجل��س يازدهم با بيان اينكه 
شيطنت امريكا براي تحت فشار ق��رار دادن ايران 
در سازمان ملل به نتيج��ه نمي رسد، اظهار داشت: 
مذاكره الزم براي استفاده از دارايي هاي بلوكه شده 
در كره جنوبي جهت پرداخت حق عضويت ايران در 
سازمان ملل بايد توسط بخش اقتصادي وزارت امور 

خارجه صورت گيرد.
عضو كميسي��ون امنيت مل��ي و سياست خارجي 
مجلس در پايان خاطرنشان كرد: دستگاه ديپلماسي 
اين امك��ان را دارد تا براي بازپس گي��ري حق رأي 

كشورمان در سازمان ملل اقدام صورت دهد.
   توضیحات وزارت خارجه

محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان هم گفته: 
»نماينده دبيركل سازمان ملل اعالم كرد پول ايران 
در كره جنوبي آماده است اما حتي سازمان ملل نيز 
نتوانسته اين وجوه را به نيويورك منتقل كند تا حق 

عضويت ايران را دريافت كند.«
سعيد خطي��ب زاده سخنگ��وي وزارت خارجه هم 
در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص انتشار 
خبري در ارتباط با پرداخت حق عضويت كشورمان 
در سازمان ملل متحد گفته: جمهوري اسالمي ايران 
در سال هاي اخير علي رغم محدوديت هاي ناشي از 
تحريم هاي يكجانبه اياالت متحده، همواره با استفاده 
از معدود كانال هاي انتقال مالي، حق عضويت خود به 
سازمان ملل را پرداخته و در سال  جاري نيز با توجه 
به مسدود شدن كانال هاي انتقال منابع مالي توسط 
امريكا، از مدت ها پيش با خزانه داري سازمان ملل در 
مورد معرفي يك كانال امن توسط سازمان مذكور در 

حال مذاكره بوده است.
وي افزود: آخرين پيشنهاد كشورمان در اين خصوص 
تأديه اين بدهي از طري��ق استفاده از منابع مسدود 
شده در كره جنوبي توسط سازمان ملل با مجوز بانك 
مركزي بوده است كه توسط دبيرخانه سازمان ملل 

در حال مذاكره و هماهنگي هاي الزم است.
سخنگ��وي وزارت خارج��ه در پايان ي��ادآور شد: 
جمهوري اسالمي اي��ران اص��رار دارد كه به خاطر 
تعديات قبلي امريكا به دارايي هاي بين المللي ايران، 
سازمان ملل براي انتقال حق عضويت كشورمان از 
طريق »بانك واسطه« امريكايي استفاده نكرده يا  اين 

سازمان امنيت مسير انتقال را تضمين كند. 

عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس با اشاره به 
ضرورت رفع هر چه سریع تر تحریم ها از سوي کشورهاي غربي 
علیه ایران گفت: پنجره فرصت برجامي جمهوري اسالمي ایران 
براي دولت جدید ایاالت متح�ده و اروپا تا ابد ب�از نخواهد بود. 
به گزارش خانه ملت، حسين نوش آب��ادي، با اشاره به تصويب قانون 
جامع اقدام راهبردي براي رفع تحريم ها و تقوي��ت جايگاه ايران در 
معادالت برجامي، گفت: اين قانون در راستاي حفظ مصالح ملي كشور 
بوده و دولت موظف به اجراي قانون است ضمن اينكه طرف هاي برجام 

فرصت دارند تا در رفتارهايشان تجديد نظر كنند. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: در قانون 
جامع راهبردي اقدام براي رفع تحريم ها پيش بيني شده تا در صورت 
طفره رفتن كشورهاي اروپايي از انجام تعهداتشان، در ابتدا با تجديد 
نظر درباره حضور بازرسان آژانس از اقدامات بيش از آنچه در ان پي تي 
و پروتكل الحاقي پيش بيني شده جلوگيري  شود و در گام هاي بعدي 

با توجه به شرايط موجود جمه��وري اسالمي از حقوق شهروندانش 
دفاع مي كند. 

وي افزود: اميدواريم وزارت امور خارجه و دولت از اين مصوبه به عنوان 
اهرم قدرت و پشتوانه قوي براي احقاق حق��وق ملت ايران استفاده 
كنند تا در مذاكرات مربوط به برجام بتوانند با بهره گرفتن از قدرت 
باالي چانه زني هاي سياسي در راست��اي تحصيل حقوق ملت ايران 

گام بردارند. 
نوش آبادي بيان كرد: دولت بايد اين باور را داشته باشد كه قانون اقدام 
راهبردي براي رفع تحريم ها، در راستاي تسهيل و تقويت وزارت امور 

خارجه براي دستيابي به اهداف پيش بيني شده در برجام است. 
وي عنوان كرد: با توجه به اينكه رون��د كنوني موجب احقاق حقوق 
جمهوري اسالمي ايران از برجام نشده و ادامه اين راه به صالح كشورمان 
نيست اگر غربي ها بخواهند دوباره در اجراي تعهداتشان طفره بروند باز 

هم تعهدات كشورمان در برجام به حداقل خواهد رسيد. 

نوش آبادي در خصوص اينكه پنجره فرصت برجامي جمهوري اسالمي 
ايران براي غربي ها تا ابد باز نخواهد بود، گفت: قانون اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران به صورت جدي از سوي 

قوه مقننه پيگيري مي شود تا از سوي دولت اجرايي شود. 
نماينده مردم ورامين، پيشوا و قرچك در مجلس شوراي اسالمي اظهار 
كرد: كشورهاي حاضر در برجام بايد از فرصت پيش آمده بهره ببرند، نه 

اينكه فرصت سوزي كنند. 
وي با بيان اينكه ابتكار عمل براي احياي برجام در دست كشورهاي 
اروپايي و اياالت متحده است، ادامه داد: بدون شك اگر فرصت ارائه 
شده به پايان برسد و منافع ايران تأمين نشود، دسترسي بازرسان و 

سطح غني سازي مطابق قوانين تغيير خواهد كرد. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم اف��زود: در واقع سطح عمل به 
تعهدات برجامي از سوي كشورمان كاهش مي يابد و اين مهم به نفع 

هيچ يك از طرفين نيست.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

فرصت ايران به اعضای برجام براي لغو تحريم ها ابدي نيست

     مجلس

ب�ه پیش�نهاد امی�ر دری�ادار خان�زادي 
فرمانده نی�روي دریایي ارت�ش و تصویب 
سیدعبدالرحی�م  سرلش�كر  امی�ر 
موس�وي فرمان�ده کل ارت�ش جمه�وري 
اسالم�ي ایران، امی�ر دری�ادار حمزه علي 
کاویان�ي ب�ه عن�وان جانش�ین فرمان�ده 
نی�روي دریای�ي ارت�ش منص�وب ش�د.

به گزارش فارس آيين معارفه جانشين فرمانده 
ني��روي دريايي ارتش با حض��ور امير سرلشكر 
سيدعبدالرحيم موس��وي فرمانده كل ارتش و 
امير دريادار حسين خان��زادي فرمانده نيروي 
دريايي ارتش و جمعي از معاونان و فرماندهان 

اين نيرو برگزار شد.
در اين مراسم فرمانده كل ارت��ش، با تأكيد بر 
اينكه ني��روي دريايي ارتش فق��ط يك نيروي 
مسلح نيست بلكه يك رك��ن تمدن ساز است، 
گفت: نيروي دريايي ارتش نسبت به ساير نيروها 

يك شاخصه بارزتر دارد، يعن��ي هر حركت رو 
به جلويي كه نيروي درياي��ي دارد، يك قدم به 
تحقق بيانيه گام دوم انقالب نزديك تر مي شود. 
اين يك قدم و يك حرك��ت در جهت ساختن 
تمدن و متحول كردن تاري��خ آينده اين كشور 
است. اين حركت رو به جلو، مدنظر فرماندهي 

معظم كل قواست.
امي��ر سرلشكر موسوي فرمان��ده كل ارتش در 
ادامه عالقه، انگيزه، بي ادع��ا بودن و جديت در 
كارها را از خصوصي��ات و ويژگي هاي برجسته 
امير دريادار كاوياني عنوان كرد و افزود: يكي از 
شاخصه هاي برتر امير دريادار كاوياني اين است 
كه همواره دغدغه هاي نيرو از همه چيز براي او 

مهم تر و باارزش تر است.
امير دري��ادار كاوياني پي��ش از اين مسئوليت 
معاون هماهنگ كننده ني��روي دريايي ارتش 

را عهده دار بود.

 دريادار كاوياني 
جانشين فرمانده نيروي دريايي ارتش شد

 شكايت نمايندگان مجلس از دولت 
به دليل اجراي ناصحيح قانون يارانه معيشتي

جمع�ي از نمایندگ�ان مجل�س ب�ه دنب�ال 
عدم اج�راي صحیح قان�ون تأمی�ن کاالهاي 
اساس�ي )یاران�ه معیش�تي( از دول�ت ب�ه 
کمیسیون اص�ل 90 مجلس ش�كایت کردند.
به گ��زارش فارس حجت االسالم ج��واد نيك بين 
نماينده مردم كاشمر، اظهار داشت: ما در راستاي 
اجراي صحيح قانون تأمين كاالهاي اساسي يا همان 
يارانه معيشتي دو كار انجام داديم، يكي از كارها اين 
بود كه به دولت مفصل تذكر داديم. نمايندگان هم 

در اين رابطه هم تذكر دادند و هم شكايت كردند.
وي افزود: در حال حاضر شكايت نمايندگان از دولت 
در خصوص عدم اجراي صحيح قانون يارانه معيشتي 

در كميسيون اصل 9۰ مجلس مطرح شده است.
نيك بين ادامه داد: البته ما به همراه ساير نمايندگان 
به دولت تذك��ر داديم كه چرا به ط��ور واضح بيان 
نمي كند به چند نفر و به چه شكلي خدمات يارانه ها 
را ارائه مي كند. نماينده م��ردم كاشمر در مجلس 

همچني��ن خاطرنشان كرد: دول��ت تبعيض هاي 
ناعادالنه اي در شهرستان ها و روستاهاي مختلف 

نسبت به اين تقسيم بندي ها انجام مي دهد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه در حال حاضر شكايت 
نمايندگان از دولت در چه مرحله اي است؟ گفت: 
چند روز پيش ديدم نمايندگان در حال جمع آوري 
امضا براي شكايت از دولت بودند و قطعاً اين شكايت 

در كميسيون اصل 9۰ مجلس مطرح شده است.
نيك بين همچنين در پاسخ به اي��ن سؤال كه در 
صورت محرز ش��دن تخلف دولت و ع��دم اجراي 
صحيح قانون كاالهاي اساسي در كميسيون اصل 
9۰ آيا اين پرونده به قوه قضائيه ارسال خواهد شد يا 

خير؟ گفت: قطعاً اين اتفاق خواهد افتاد.
طرح معيش��ت نمايندگان ك��ه در آذرماه امسال 
ب��ه تصويب رسي��د، دول��ت را موظف ب��ه اصالح 
پرداخت هاي معيشتي به اقشار مختلف و بيشتر 

كردن سهم اقشار مستضعف مي كند.

سليمي: اليحه بودجه كاماًل سياسي است
عضو هیئت رئیسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره به ابعاد سیاسي 
بودجه سال 99 و اشكاالت فراوان آن گفت: ادبیات بودجه اي که دولت به 
مجلس ارائه کرد، کامالً سیاسي و براي به زمین زدن دولت بعدي است.

به گزارش مهر حجت االسالم عليرضا سليمي، در واكنش به اظهارات اخير 
رئيس جمهور مبني بر اينكه در اليحه بودجه جاي اظهارات غيراقتصادي 
و غيركارشناسي نيست، گفت: كساني كه به رئيس جمهور درباره اليحه 
بودجه گزارش مي دهن��د، از ادبيات غيراقتصادي برخ��وردار هستند، نه 

نمايندگان مجلس.
وي با اشاره به اينكه در اليحه بودجه براي اجراي سند ۲۰3۰ اعتبار در نظر 
گرفته شده بود، افزود: سؤال ما از رئيس جمهور آن است كه آيا از اين موضوع 
اطالع داشت يا خير؟ آيا رئيس جمهور مي داند كه در اليحه ارائه شده بودجه 
به مجلس از سوي دولت، ميزان رشد بودجه كميته امداد امام خميني)ره( و 

سازمان بهزيستي نسبت به سال قبل صفر است؟
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: ادبيات نمايندگان 
سياسي نيست، بلكه ادبيات بودجه اي كه دولت به مجلس ارائه كرده كاماًل 
سياسي و براي به زمين زدن دولت بعدي است. رئيس جمهور با اين بودجه به 
دنبال آن است كه دولت بعدي را از همان ابتدا دچار فروپاشي كند اما مجلس 

مراقبت مي كند تا اين اتفاق نيفتد.
سليمي با بيان اينكه دولت بودجه را براي افرادي خاص نوشته است، گفت: در 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ همه منافع براي 3۰۰ يا ۴۰۰ نفر جمع شده است 
و حرف مجلس آن است كه چرا منافع بودجه بايد براي عده اي خاص باشد در 

صورتي كه همه مردم بايد از آن برخوردار شوند؟
وي ادامه داد: رئيس جمهور، كل مل��ت را حذف كرد و فقط به چندصد نفر 
ارز ۴۲۰۰ توماني داد و مجلس مي گويد چرا مردم نبايد از منافع ارز دولتي 

برخوردار باشند؟
نماينده مردم محالت در مجلس با تأكيد بر اينكه دولت بايد منافع بودجه اي 
را بين همه مردم تقسيم كند، گفت: اين دولت فقط بلد است پست ها، منافع و 

حقوق هاي نجومي را بين عده اي خاص و چند حزب سياسي تقسيم كند.
سليمي گفت: دولت جمع و تفريق نمي داند نه مجلس و اگر دولت به معادالت 
رياضي واقف بود و تورم را به صورت دقيق رصد مي كرد، ميزان حقوق مردم را 
بايد متناسب با ميزان تورم افزايش مي داد. حرف مجلس آن است كه مردم با 

اين تورم 6۰ درصدي نمي توانند زندگي كنند.
وي تأكيد كرد: دولت اشتباهات بسيار زيادي در تدوين اليحه بودجه سال 
۱۴۰۰ داشته و مجلس اين اشتباهات را گرفته است. سؤال ما اين است كه 
چرا از اينكه مجلس به عنوان يك ناظر، غل��ط ديكته دولت را گرفته است، 
ناراحت مي شويد؟ قانون اين حق را به مجلس داده است و ما بايد اقدامات 

اشتباه را اصالح كنيم.
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