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جو بايدن شما را هم ديديم

جعفر بلوري در ش��ماره ديروز روزنامه كيهان 
نوشت: آنچه بامداد جمعه در بوكمال »سوريه« 
به ش��كل »حمله« به نيروهاي رس��مي عراق 
صورت گرفت و فرمانده سنتكام با صدور بيانيه اي مسئوليت آن را رسماً 
برعهده گرفت، »حمله« به همان قوانين و چارچوب هاي بين المللي بود 
كه عمده نويسندگانش همين كشورهاي غربي هستند. همان چارچوب ها 
و قوانيني كه همواره، ساير كشورها به دليل رعايت نكردن آنها تحت فشار 
قرار مي گيرند و صد افسوس، برخي كشورهاي قرباني هم تالش مي كنند 
در همان چارچوب ها بمانند و حركت كنند. يعني در عصري كه كشورهاي 
زورگو، با شكستن چارچوب ها و قوانين خودساخته، ديگراني را تحت فشار 
قرار مي دهند، عده اي تازه يادشان مي افتد بايد در چارچوب آنها حركت 
كنند! ديروز خبري از رسانه هاي عراقي به نقل از وزير خارجه اين كشور 
منتشر شد كه ايشان گفته بود، در كشورهاي دموكراتيك، چيزي به نام 
مقاومت وجود ندارد و آنهايي كه به پايگاه هاي امريكايي حمله مي كنند، 
تروريست هستند )ايرنا( و حمله به بوكمال و نيروهاي حشدالشعبي نيز 
ساعاتي پس از همين موضع گيري جناب »فوادحسين« صورت گرفته 
است! اين خبر در صورت صحت مي تواند يكي از موارد تأييد كننده ادعاي 
ما باشد. كشوري كه نيروهاي رسمي اش از سوي امريكا علناً مورد حمله 
قرار گرفته، آن هم با نقض تمام قوانين و چارچوب هاي بين المللي، هنوز 
در تالش اس��ت در آن چارچوب حرك��ت كند! نتيج��ه طبيعي چنين 
رويكردي، ادامه اين حمالت خواهد بود. چه مي دانيم ش��ايد اين حمله، 

نتيجه همين موضع گيري باشد!
 اين جمله را به خاطر داشته باش��يد: امريكا دير يا زود، از عراق و حتي 
منطقه اخراج خواهد شد و چنين حمالتي جلوي اين خروج را نخواهد 
گرفت. براي اين ادع��ا، داليل زي��ادي وجود دارد و حشدالش��عبي و 
مصوبه مجلس ع��راق و نفرت عراقي ها از امريكا بخش��ي از اين داليل 
است. وضعيت بغرنج سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي امريكا نيز اجازه 
هزينه هاي بيشتر به اين كشور در عراق و منطقه را نمي دهد. كرونا هم 
كه به تنهايي، ميلياردها دالر به اين كشور خسارت زده، مزيد بر علت 
شده تا آنها راهي براي خروج آبرومندانه از منطقه پيدا كنند. اينكه، نه 
رئيس جمهور امريكا و نه هيچ مقام ديگر امريكايي جرئت ندارند مثل 
مقامات ساير كشورها به منطقه سفر كنند نيز قطعاً به معناي پيروزي 
امريكا در منطقه نيس��ت. اينكه چرا اين كشور به رغم تحمل اين همه 
خسارت، هنوز در منطقه حضور دارد نيز مسئله ديگري است كه نياز به 

بررسي مفصل و جداگانه اي دارد. 
........................................................................................................................

بايدن در ريل ترامپ
امير مسروري در روزنامه خراسان با اشاره به 
سخنان مقامات امريكايي پس از حمله به 
بوكمال نوشت: اين اظهارات نشان مي دهد 
هدف امريكا مهار و مقابله با تمام محور مقاومت است و بعيد به نظر مي رسد 
كه تنها به چند حمله محدود شود. اين س��ناريو از روي ميز امريكا كنار 
نمي رود مگر آن كه مقاومت واكنش��ي معقول و البته همتراز نشان دهد. 
خاك سوريه و تماميت ارضي اين كشور نقض شد و بايد به آن واكنش نشان 
داد. بايدن به دنبال حفظ سياس��ت هاي ترامپ در منطقه است. برخالف 
ادعاي آنها قرارداد با رياض و سياست هاي فشار حداكثري در سوريه و عراق 
ادامه دارد. بايد نگران اجماع س��ازي بايدن و همراهي اروپايي ها باش��يم. 
تصميم هوشمندانه و البته نمايش قدرت مقاومت در منطقه مي تواند مانع 
از اين اجماع سازي شود. فراموش نشود كه بايدن با نفي سياست هاي ترامپ 
در حوزه سياست خارجي روي كار آمد ولي عماًل همان سياست ها را پياده 
كرده است. اين موضوع بايد مورد توجه جبهه رسانه اي آزاديخواه قرار گيرد 
و بر اين موضع تأكيد ش��ود. س��نتكام جنايت هاي متعددي در يك سال 
گذشته انجام داده اس��ت. در يك سال گذش��ته و پس از شهادت سردار 
سليماني اين حمالت، پدافندي و در قالب رزمايش هاي پيشگيرانه بود با 
اين حال اولين عمليات آفندي خود را همانند حمله به پايگاه القائم عليه 
مواضع نيروهاي مقاومت طراح��ي كرد كه بايد درباره آن هوش��يار بود. 
مقامات امريكايي در منطقه از وضعيت سياسي و پيچيدگي منطقه به نفع 
خود استفاده كردند و توانستند وضعيت س��نتكام را از حال انفعال خارج 
كنند. فشار و واكنش معقول مي تواند اين رويه را برگرداند و هزينه ها براي 
بايدن باال رود. به نظر مي رسد بايد منتظر ماند و ديد چه ميزان از احتماالت 
واكنشي از سوي مقاومت در ميدان و به صورت رسمي اجرايي مي شود و 

واكنش مقاومت به اين حمالت چيست؟!
........................................................................................................................

نظامي ها در رياست جمهوري امريكا
روزنامه وطن امروز در يادداشتي نوشته: 
يكي از روزنامه هاي نزدي��ك به جريان 
اصالح طلب درباره حض��ور نظاميان در 
انتخابات جمله اي نوش��ته اس��ت: »روحيه نظامي گري با مديريت سياسي 
تناسبي ندارد و به همين دليل است كه در هيچ كشوري نظاميان وارد سياست 
نمي شوند.« جالب اس��ت كه روش��نفكران غربگرايي كه دم از ليبراليسم و 
دموكراسي مي زنند، حتماً مي دانند كه تاريخ غرب به ويژه در عصر مدرن با 
حضور مؤثر نظاميان در منصب اجرايي شكل گرفته است. اين جمله آدرس 
غلط دادن آگاهان��ه و عامدانه به جامعه اس��ت. مركز پروژه سپاه هراس��ي و 
نظامي هراسي يعني امريكا مديون خدمات رؤساي جمهوري است كه يا نظامي 
بوده اند يا حداقل در مقاطع جنگ هاي داخلي، جنگ با مكزيك و اس��پانيا، 
جنگ اول جهاني، جنگ دوم جهاني و انقالب استقالل طلبانه شغل نظامي 
داش��ته اند. اصاًل جورج واشنگتن پدر و مؤس��س امريكاي نوين و مستقل از 
انگليس خود يك نظامي و در جنگ استقالل، فرمانده كل ارتش امريكا بوده و 
در تس��ليم انگليس هنگام محاصره يورك تاون به نيروهاي امريكايي نقش 
اساسي داشته است. پيروزي اندرو جكسون، هفتمين رئيس جمهور اياالت 
متحده ) ۱۸۲۹ تا ۱۸۳۷( با درجه سرهنگي در سال ۱۸۱۵ در نبرد نيو اورلئان 
از وي يك قهرمان ملي ساخت. زاخاري تيلور، دوازدهمين رئيس جمهور امريكا 
يك افسر حرفه اي در ارتش اياالت متحده بود و در نتيجه پيروزي هاي خود در 
جنگ مكزيك و امريكا به درجه سرلشكري رسيد و قهرمان ملي شد. موفقيت 
او در جنگ سمينول دوم توجه ملي را به خود جلب كرد و به او لقب پير خشن 
و آماده را دادند. هجدهمين رئيس جمهور امريكا ) ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۷( سايمن 
گرانت نيز يك نظامي بود. وي در جنگ داخلي امريكا فرمانده كل ارتش اياالت 
متحده بود. . . عملكرد گارانت در دوران رياست جمهوري، وي را به عنوان نماد 
وحدت ملي معرفي كرد. ارزيابي هاي تاريخي در سال ۲۰۱۸ وي را در ميان 

رؤساي جمهور امريكا در رتبه ۲۱ قرار مي دهد. 
بيرچاردهي��ز، نوزدهمين رئيس جمهور ب��ا آغاز جنگ ه��اي داخلي به 
عنوان افس��ر به ارتش اتحاديه پيوس��ت و پنج بار زخمي شد كه آخرين 
آن در نبرد كوه جنوب در س��ال ۱۸۶۲ بود. وي كه به خاطر رشادت هاي 
زياد در جنگ هاي داخلي ش��هرت يافت و به درجه ژنرالي ارتقا يافت، در 
زمان رياست جمهوري به دولت شايسته ساالر و رفتار برابر بدون توجه به 
ثروت و موقعيت اجتماعي و نژاد اعتقاد داشت. چستر آلن آرتور )۱۸۸۸( 
بيس��ت ويكمين رئيس جمهور و بنجامين هريس��ون بيست وس��ومين 
رئيس جمهور امريكا ني��ز نظامي بودند و در جنگ ه��اي داخلي تا درجه 
سرتيپي ارتقا يافتند و جزو قهرمانان ملي شناخته مي شدند. جرالد فورد، 
ريچارد نيكس��ون و جان اف كندي نيز در جن��گ دوم جهاني در نيروي 
دريايي در سمت فرماندهي خدمت كردند و جان اف كندي در طول جنگ 
دوم جهاني در صحنه اقيانوس آرام يك گروه از قايق هاي pt را فرماندهي 
مي كرد و براي خدمت خود، مدال نيروي دريايي به تفنگداران دريايي را 
به دست آورد. جيمي كارتر نيز سال ۱۹۴۶ با مدرك ليسانس از آكادمي 
نيروي دريايي اياالت متحده امريكا فارغ التحصيل شد و به نيروي دريايي 

اياالت متحده پيوست و در آنجا در زيردريايي خدمت مي كرد.

88498443سرویس  سياسي

هر روز كه می گذرد به پيچيدگي كالف سردرگم 
برجام افزوده و عامل اصل�ي آن به رفتارهاي 
ضدايراني ش�خص ج�و باي�دن و دولتمردان 
كنوني امريكا مربوط مي شود كه در برابر اظهار 
تمايالت متعدد طرف ايراني براي احياي برجام، 
همچنان به مواضع ضدايراني خود اصرار داشته 
و پافشاري مي كنند. عالقه وافر طرف ايراني به 
احياي برجام حين و بعد از انتخابات رياس�ت 
جمهوري در امري�كا و وجود برخي متغيرهاي 
ديگر باعث شده است جو بايدن ترجيح دهد 
با حفظ روحيه ايران س�تيزي خود، همه چيز 
را به آينده )بعد از انتخابات رياست جمهوري 
در 1400( موكول كند و از آن تاريخ به بعد بايد 
منتظر رونمايي از تفكرات و ايده هاي مشهود 
بايدن درباره توافق هسته اي با كشورمان باشيم. 
   پيچي�ده ب�راي غربزده ها؛ س�اده براي 

بايدن 
بنابراي��ن آنگونه ك��ه كالف بازگش��ت و احياي 
برجام براي جماع��ت غربزده داخل��ي پيچيده 
اس��ت براي طرف غربي محيرالعقول نيست؛ جو 
بايدن يقين دارد ك��ه حاميان متعصب برجام در 
ايران با لطايف الحيل اگر چه تن به كاهش برخي 
تعهدات هسته اي مي دهند اما اجازه نخواهند داد 
ايران به اين زودي از برجام خارج شود، بنابراين 
گزينه خ��روج زودهنگام اي��ران از برجام منتفي 
است و از س��وي ديگر صنعت هسته اي ايران نيز 

كمافي السابق تعطيل است. 
تنها مس��ئله مورد توجه جو بايدن و همفكران وي 
استمرار جريان خوشبين به مذاكره در ايران است 
كه بايد با ترفندهايي مانند »آزاد س��ازي بخشي از 

پول هاي بلوكه ش��ده« فضاي تبليغاتي انتخاباتي 
مثبتي براي بهره برداري اين طي��ف به وجود آورد. 
بر همين اساس است كه امريكايي ها طي روزهاي 
اخير آزادسازي بخشي از پول هاي بلوكه شده ايران 
در كره جنوبي را  مشروط به نظر خود دانسته و تالش 
مي كنند با بازي ه��اي تبليغات��ي اينچنيني افكار 
عمومي ايران را متقاعد كنند كه تعامل با امريكايي ها 
مي تواند گره از مش��كالت اقتصادي كشور باز كند. 
آزادسازی دارايی های ايران كه به شكل غيرحقوقی و 
ظالمانه توسط امريكا ضبط شده است؛ البته كه حق 
قانونی جمهوری اسالمی است اما بايد مراقب بود  اين 

آزادسازی وسيله اهداف سياسی قرار نگيرد.
ند پرايس س��خنگوي وزارت خارج��ه امريكا در 
بخشي از نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي 
درباره احتمال آزاد ش��دن بخشي از دارايي هاي 
ايران در كره جنوبي با تأكيد بر اينكه »دارايي هاي 
ايران در كره جنوبي تنها بعد از مشورت با ما آزاد 
مي شوند« عنوان مي كند: »مش��ورت هاي ما با 
كره جنوبي در اين زمينه همچن��ان ادامه دارد. 
وزارت امور خارج��ه صراحتاً اعالم كرده اس��ت  
آزادسازي دارايي هاي ايران تنها پس از مشورت 
]كره جنوبي[ با اياالت متحده انجام خواهد شد. 
كره جنوبي يك متحد حياتي براي ماس��ت. كره 
جنوبي نقشي حياتي در اجراي تحريم ها، نه تنها 

عليه ايران بلكه عليه كره شمالي، ايفا مي كند.« 
به رغم اين نشريه نيويوركر نظر متفاوتي داشته و با 
تأكيد بر اينكه »احياي توافق هسته اي ايران براي 
دولت بايدن امري پيچيده شده است« مي نويسد: 
»زمان به س��ود دول��ت بايدن نيس��ت، چراكه 
تعطيالت طوالني نوروزي ايران به زودي شروع 

مي شود و پس از آن ايران وارد فصل رقابت هاي 
انتخابات رياست جمهوري خواهد شد. ديپلماسي 
با ايران اكنون به يك فوتبال سياسي در واشنگتن 
تبديل شده است؛ جمهوريخواهان كاخ سفيد را 
به خيانت به امنيت امريكا متهم مي كنند و فشارها 
به يقين بيشتر خواهد شد. فارغ از اينكه واشنگتن 
و تهران چه نيتي دارند، ديپلماسي آغازي خوب 
نداشته و خطر اين است كه اين روند طي زمان به 

يك تراژدي شكسپيري منجر شود.« 
   اهميت تحريم ها از نگاه امريكايي ها

جو بايدن همانند رؤس��اي جمهور پيش از خود 
دو هدف عمده را در برابر ايران هس��ته اي دنبال 
مي كند: نخست استمرار تعطيلي صنعت هسته اي 
با چاشني نظارت و بازرسي هاي گسترده و دائمي و 
ديگر گروكشي با برجام براي كشاندن ايران به ميز 
موشكي – منطقه اي كه الزمه دستيابي به هدف 
دومي »حفظ تحريم ه��اي ضدايراني« به عنوان 
مشوق اصلي عالقه مندان به مذاكره در ايران است 
تا به واسطه آن افكار عمومي را به عنوان پشتوانه 
سياس��ي خود فري��ب داده و در مقابل حاكميت 
كشور قرار دهند تا مسير نرماليزاسيون ايران هموار 
شود. اهميت تحريم ها براي اياالت متحده امريكا 
به حدي است كه طي هفته هاي اخير به صورت 
مكرر و متع��دد رئيس جمهور امري��كا و مقامات 
ارشد دولتش بارها بر غير قابل تعديل و لغو بودن 
تحريم ها سخن به ميان آورده  و تنها گزاره غيرقابل 
تغيير را همين مسئله دانسته اند. روز گذشته جان 
ساكي سخنگوي كاخ سفيد براي چندمين بار طي 
روزهاي اخير تأكيد كرد كه »امريكا آماده گفت وگو 

با ايران است اما تحريم  كاهش نمي  يابد!«

س��اكي در بخش��ي از س��خنان خود مي گويد: 
»آماده گفت وگوي ديپلماتيك با ايران هس��تيم 
اما تحريم ها عليه اين كشور را كاهش نمي دهيم. 
حمله به گروه هاي مقاومت در مرز عراق و سوريه 
پيام روشني به شبه نظاميان مورد حمايت ايران 
در شرق سوريه بود. بر پايان دادن به جنگ يمن 
تمركز داريم و به عربستان، براي دفاع از خاك آن 

ضمانت مي دهيم.«
   بايدن نگران برجام نيست 

بر اساس آنچه گفته شد، تكليف جو بايدن با برجام 
و ايران مشخص است؛ هيئت حاكمه امريكا يقين 
دارد با وجود يك جريان سياس��ي نش��انه دار در 
داخل ايران دس��ت كم تا ماه هاي نزديك پيش رو 
خللي به اصل و ماهيت برجام پيش نخواهد آمد 
و مانند گذش��ته  طرف ايراني تعهدات اولويت دار 
مهم را اجرايي خواهد كرد، چراكه طي پنج سالي 
كه از امضاي برجام گذش��ته است و با وجود آنكه 
دولت هاي ب��اراك اوباما و دونال��د ترامپ و حتي 
اروپايي ها بارها متن را نقض ك��رده و تعهدات را 
اجرايي نكرده اند، طرف ايران اخالق مدارانه خود 
را ملزم و موظف به حفظ برجام دانس��ته است و 
تا مادامي كه اين جري��ان در ايران قدرت اجرايي 
را در دس��ت داش��ته باش��د در اين قالب رفتاري 
عمل خواهد كرد. اما نگران��ي اصلي بايدن و تمام 
سياستمداران دو جناح در امريكا قدرت موشكي 
و منطقه اي ايران اس��ت و رفع اين پرسش است 
كه چگون��ه مي توانند با اهرم »تحريم« فش��ار به 
جمهوري اس��المي ايران را جهت فراگير كردن 
مذاكرات هسته اي به موشكي – منطقه اي تبديل 
كنند. در همين باره فواز جرجس، استاد خاورميانه 
دانش��گاه لندن در گفت وگو با CNN مي گويد: 
»بايدن ب��ه دنبال بازگش��ت به تواف��ق ۲۰۱۵ با 
ايران نيس��ت بلكه مي خواهد با ادامه تحريم ها و 
فشارها به توافقي برسد كه برنامه  هسته اي ايران 
را بيشتر از گذش��ته محدود كند. او همچنين به 
دنبال محدود كردن برنامه موشكي ايران است.« 
واشنگتن پست نيز سخت ترين چالش براي امريكا 
را اينگونه تشريح مي كند: »محدود كردن قابليت 
موشك هاي بالس��تيك و كروز ايران است كه در 
مقايس��ه با برنامه هس��ته اي، تهديدي فوري تر 
براي منطقه محسوب مي شود. ژنرال مك كنزي، 
فرمانده سنتكام به واشنگتن پست گفت ايران در 
س��ال هاي اخير قابليت هاي موش��كي اش را »به 
شكل قابل توجهي بهبود بخشيده« و اين سالح ها 
بسيار مايه نگراني اس��ت، زيرا رشد چشمگيري 
داشته است.« اين روزنامه در ادامه تأكيد مي كند: 
»بايدن مي خواهد مانند رئيس جمهوري پيش از 
خود، موشك ها را به يك توافق هسته اي فراگير 
اضافه كند اما ممكن است اين اختالفي الينحل 

ميان دو طرف باشد.«
به عنوان نكته پايانی اينكه خ��الف آنچه تبليغ 
می ش��ود تيم دموك��رات كنون��ی در مواجهه با 
جمهوری اس��المی ايران اگر نگوييم رفتاری به 
مراتب ظالمانه تر از دولت قبلی خواهد داش��ت، 

كمتر از آن نخواهد بود.

بايدن دور جديدي از ايران ستيزي را بعد از انتخابات 1400 كليد خواهد زد 

خيال بايدن از برجام آسوده و از موشكي پريشان است

فرمانده كل ارتش: پاسخ ما به خطاي ديگران پشيمان كننده خواهد بود
وظيفه داري�م اين عالمت آمادگ�ي را كه اگر از 
كسي خطايي سر بزند، با قاطعيت، جديت و به 
نحو پشيمان كننده با آن برخورد خواهيم كرد، 
به دشمن بدهيم كه محاسبه غلط انجام ندهد.

 به گ��زارش خبرگ��زاري بس��يج، امير س��رتيپ 
س��يدعبدالرحيم موس��وي، فرمانده كل ارتش با 
اشاره به اقتدار دفاعي ايران گفت: تمام آموزش ها، 
س��ازماندهي ها، تمرين ها در ارتش ها و نيروهاي 
مسلح براي اين است كه اگر روزي حادثه اي اتفاق 

افتاد بتوانند مقابل آن بايستند. 
 فرمان��ده كل ارت��ش جمهوري اس��المي ايران با 
نگاهي به تحوالت منطقه بر مدار اتفاقات رياست 
جمهوري امري��كا و سياس��ت هاي رئيس جمهور 
پيشين جنايتكار اين كشور تصريح كرد: ماه گذشته 
در اواخر دوران رياس��ت جمهوري ترامپ، منطقه 
دچار ش��رايط ويژه اي ش��د، ما در اين شرايط بايد 

آمادگي نيروهايمان را به صددرصد مي رسانديم. 
موسوي افزود: از طرفي هم بدخواهان و دشمنان 
بايد مي فهميدند كه محاسباتشان را درست انجام 
دهند و محاس��به غلط انجام ندهند، بس��ياري از 
اتفاقات ناگواري كه در طول تاريخ در جهان افتاده 

ناشي از محاسبه غلط يك ُقلدري بوده است. 
فرمان��ده كل ارتش گفت: ما در چنين ش��رايطي 

وظيفه داريم اين عالمت آمادگي و اين عالمت را كه 
اگر از كسي خطايي سر بزند، با قاطعيت، جديت و 
به نحو پشيمان كننده  با آن برخورد خواهيم كرد، 
به آنها بدهيم كه محاس��به غلط ص��ورت نگيرد و 
همچنين بايد آمادگي هايمان را پاي كار مي آورديم. 
به  همين دليل  خيلي با سرعت يعني در كمتر از ۱۵ 

روز، نيروهاي مسلح ۱۰ رزمايش انجام دادند. 
فرمانده كل ارتش خاطرنشان كرد: اگر دقت كرده 
باش��يد ارتش آن رزماي��ش بزرگ پهپ��ادي را در 
س��منان انجام داد، نيروي هواي��ي ارتش در همه 
اين رزمايش ها حضور داشت و نقش ايفا مي كرد، 
رزمايش نيروي دريايي و رونمايي از اتفاق بس��يار 
مبارك »ناوبن��در« )َمكران( اين نيرو را داش��تيم 
و بعد از آن نيز عمليات تركيب��ي نيروي زميني را 
در سواحل جنوب و جنوب شرق كشور )رزمايش 
اقتدار ۹۹( داش��تيم و اخيراً هم دومين رزمايش 

ُمركب )امنيت دريايي( با روسيه برگزار شد. 
وي افزود: اين رزمايش ها به افزايش مهارت ها كمك 
مي كند و به همه عالمت مي ده��د كه ما خواهان 
امنيت منطقه هستيم و با قدرت براي حفظ امنيت  
منطقه ايس��تاده ايم و بيگانگاني كه با ش��عارهاي 
دروغين كمك به بعضي كش��ورهاي منطقه وارد 
مي ش��وند، جز ايجاد ناامني در اينجا كار ديگري 

انجام نمي دهند. 
سرلشكر موس��وي با تأكيد بر اينكه امنيت منطقه 
فقط به دست كش��ورهاي منطقه امكانپذير است، 
تأكيد كرد: پيام ديگر اين رزمايش تحكيم دوستي ها 
و روابط دوستانه با كشور روس��يه در عرصه نظامي 
است كه سال هاي سال در موضوعات مختلف ادامه 
داشته است از جمله اين چيزي كه اخيراً شاهد آن 
بوديد و در آينده هم اينها هم با روسيه و هم با برخي 

كشورهاي ديگر ان شاءاهلل ادامه خواهد داشت. 

   دفاعی

بازديد نمايندگان وزارت كشور و شوراي نگهبان از روند طراحي تعرفه هاي رأي 1400

مديركل انتخابات شوراي نگهبان: امكان جعل تعرفه انتخابات وجود ندارد
معاون سياسي وزير كشور: وقتي افراد با كد ملي احراز هويت مي شوند، نيازي به استامپ نيست

مديركل انتخابات ش�وراي نگهب�ان تأكيد كرد 
به م�ا تضمين ه�اي الزم درخص�وص امنيت و 
س�المت تعرفه هاي انتخابات داده ش�ده است 
و از اي�ن باب�ت هي�چ نگران�ي نداري�م و هم�ه 
مؤلفه هاي امنيتي در طراح�ي و چاپ تعرفه ها 
پيش بيني شده است و امكان جعل وجود ندارد. 
به گزارش فارس،  جمال عرف معاون سياسي وزير 
كش��ور و عليرضا نيلچي مديركل انتخابات شوراي 
نگهبان ش��نبه )۹ اس��فندماه ۹۹( از روند طراحي 
تعرفه هاي اخذ رأي انتخابات ۱۴۰۰ بازديد كردند. 
نيلچي مديركل انتخابات شوراي نگهبان در حاشيه 
اين بازديد گفت: بحث امنيت و س��المت انتخابات 
موضوع بسيار مهمي است كه از زمان توليد اسناد 
اوليه انتخابات بايد رعايت شود. به ما تضمين هاي 
الزم درخص��وص امني��ت و س��المت تعرفه هاي 
انتخابات داده شده است و از اين بابت هيچ نگراني 

نداريم و همه مؤلفه هاي امنيتي در طراحي و چاپ 
تعرفه ها پيش بيني شده است و امكان جعل وجود 
ندارد. وي در ادامه سخنانش عنوان كرد: ناظران ما 
از زمان طراحي تا چاپ، انباش��ت، انتقال و تحويل 

تعرفه ها در شعب حضور دارند. 
   ح�ذف اس�تامپ و اث�ر انگش�ت از روند 

انتخابات 
 جمال ع��رف در حاش��يه بازدي��د از مراحل چاپ 
تعرفه هاي اخذ رأي گفت: چاپ تعرفه ها با امنيت 
باال در اولويت است تا هيچ جعلي درباره آن صورت 
نگيرد و خوشبختانه همه تضمين هايي كه به ما داده 

شده در چاپ تعرفه ها رعايت شده است. 
وي اف��زود: آنطور كه به م��ا قول داده ان��د تا پايان 
اس��فند همه تعرفه ها چاپ مي ش��ود و سال آينده 
با هماهنگي ناظران انتخابات در ش��وراي نگهبان 
و مجلس شوراي اسالمي، بحث انتقال به استان ها 

انجام مي شود تا تعرفه ها به موقع در اختيار حوزه ها 
و شعب قرار گيرد. 

معاون سياسي وزير كشور در پاسخ به سؤالي مبني 
بر اينكه براي تأمي��ن س��المت رأي دهندگان در 
ايام ش��يوع كرونا چه تدابيري انديشيده ايد؟ گفت: 
سال گذشته با هماهنگي ناظران انتخابات موضوع 
اس��تامپ را حذف كرديم، چراكه با وجود دستگاه 
احراز هويت استامپ معنا ندارد چون استامپ براي 
اين اس��ت كه يك فرد به جاي ديگري رأي ندهد و 
وقتي افراد با كد ملي احراز هويت مي شوند نيازي به 
استامپ نيست و بر همين اساس در انتخابات ۱۴۰۰ 
اصالً روي موضوع استامپ فكر نكرده ايم. عرف گفت: 
در انتخابات سال گذشته بيش از ۹۹ درصد در احراز 
هويت، صحت داش��تيم و فقط معدود مواردي بود 
كه دستگاه، مشخصاتشان را تشخيص نمي داد كه 

ناظران انتخابات هم اجازه رأي دادن را مي دادند. 

   انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري 1400 
الكترونيكي برگزار نمي شود 

رئيس ستاد انتخابات كش��ور گفت: بحث صندوق 
الكترونيكي انتخابات براي برگزاري كامل انتخابات 
الكترونيكي در انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ 
منتفي اس��ت. انتخاب��ات الكتروني��ك ۲۸ فرآيند 
دارد كه يك فرآيند آن صندوق الكترونيك اس��ت 
و دوس��تان ما در شوراي نگهبان س��ؤاالتي درباره 
اين دستگاه داشتند كه البته ما پاسخ داديم، اما به 

انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ نمي رسد. 
وي اضافه كرد: البته ما با مجلس ش��وراي اسالمي 
مذاكره كرديم كه انتخابات الكترونيكي در شورا ها 
به تعداد صندوق هايمان در هشت كالنشهر انجام 
شود و رأي دهندگان به نامزدهاي انتخابات شورا ها 
مي توانند ب��ا خيال راحت به ص��ورت الكترونيكي 

رأي دهند.

   انتخابات

 پيرهادي: 
قاليباف نامزد انتخابات ۱۴۰۰ نيست

آقاي قاليباف ضمن اينكه تمركزش�ان را معطوف به وظايف خود در 
مجلس كرده اند، تأكيد دارند كه بناي كانديداتوري در انتخابات را ندارند. 
محس��ن پيرهادي، عضو هيئت رئيس��ه مجلس ش��وراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس با اشاره به برخي گمانه زني ها درباره ورود محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس به عرصه انتخابات ۱۴۰۰ گفت: آقاي قاليباف 
در پاسخ به درخواست برخي نمايندگان براي نامزدي وي در انتخابات 
۱۴۰۰ گفته است با توجه به شرايط حساس كشور و مشكالت اساسي 
مردم، مهم ترين موضوع، پيروزي جبهه انقالب و تشكيل دولتي كارآمد 

به منظور حل مشكالت مردم است. 
وي ادامه داد: آقاي قاليباف ضمن اينكه تمركزشان را معطوف به وظايف 
خود در مجلس كرده اند، تأكيد دارند  بناي كانديداتوري در انتخابات را 
ندارند و مي گويند همه نيروهاي انقالب موظف هستند تالش كنند تا 
هرچه سريع تر با وحدت، تمام ظرفيت هاي خود را متمركز بر موفقيت 
گزينه واحد كنند. پيرهادي افزود: برداشت و استنباط من از سخنان 
آقاي قاليباف اين اس��ت كه با افزايش احتمال حضور آيت اهلل رئيسي، 
آقاي قاليباف تصميم به عدم كانديداتوري گرفته است و آمادگي كمك 

به ايشان را دارد. 
........................................................................................................................

 لزوم توجه به بازارچه هاي مرزي 
در سند راهبردي ايران و افغانستان

برخ�ي از بازارچه ه�اي م�رزي مي�ان اي�ران و افغانس�تان 
در  دارد  ض�رورت  ك�ه  نيس�تند  فع�ال  و  ش�ده  تعطي�ل 
تدوي�ن س�ند راهب�ردي مش�ترك م�ورد توج�ه ق�رار گي�رد. 
حسين نوش آبادي، عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجل��س در گفت وگو با خان��ه ملت در خصوص اهميت تدوين س��ند 
راهب��ردي بين اي��ران و افغانس��تان گفت: رواب��ط ايران اس��المي با 
همسايگانش استراتژيك و راهبردي اس��ت. بر اين اساس تالش براي 
بهبود روابط، كاهش تنش ها و ايجاد شرايط مناسب براي افزايش سطح 
مناسبات مش��ترك و دوجانبه همواره در دس��توركار ايران اسالمي با 

كشورهاي همسايه بوده است. 
وي با اشاره به اينكه روابط راهبردي تهران و كابل قديمي است، ادامه 
داد: اين مهم در حالي اس��ت كه اش��تراكات فرهنگي، تاريخي و زباني 
موجب شده روابط ايران و افغانستان نزديك باشد، بنابراين هر اقدامي 

براي توسعه روابط مشترك مي تواند با اهميت محسوب شود. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم افزود: افغانس��تان طي س��اليان 
گذشته تحت اشغال قدرت هاي فرامنطقه اي بوده و اين امر سبب حضور 
نامشروع نظامي شده كه اياالت متحده بارزترين آنها به شمار مي رود. 

اين حضور نظامي سبب آسيب هاي جدي در اين كشور شده است. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: بنابراين شايسته است همكاري هاي عمراني، اقتصادي و 

تجاري از سوي ايران و افغانستان پيگيري شود. 
نوش آبادي گفت: وقتي صحبت از روابط راهبردي مي ش��ود، ش��امل 
تمامي موضوعاتي اس��ت كه مي تواند آينده روش��ني مقابل دو كشور 
قرار دهد كه شامل همكاري هاي مشترك در حوزه راه، مسائل تجاري 
مرزي و غيره مي شود. متأس��فانه برخي از بازارچه هاي مرزي ميان دو 
كشور تعطيل شده و فعال نيستند كه اين موضوع مي تواند مورد بررسي 

قرار گيرد. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
خاطرنش��ان كرد: افغانس��تان داراي نيازهاي مختلفي است كه ايران 

اسالمي مي تواند براي تأمين آنها در اولويت قرار بگيرد. 
........................................................................................................................

 افشاي نامه هاي محرمانه ايران به آژانس
با ابزار حقوقي پيگيري شود

رسانه هاي غربي با اس�تفاده از رانت هاي اطالعاتي و خبري كه در 
آژانس بين المللي اتمي دارند، اخبار درس�ت را با اخبار جعلي در 
مي آميزند و س�پس اقدام به عمليات رواني عليه ايران مي كنند. 
سيدنظام الدين موس��وي رئيس فراكسيون رس��انه و فضاي مجازي 
مجلس در گفت وگو با خانه ملت در تش��ريح فضاي رسانه اي پيرامون 
مس��ئله هس��ته اي ايران گفت: برخالف اين ادعا كه رسانه هاي غربي 
مستقل از حاكميت ها هستند و مواضع بي طرف اتخاذ مي كنند، حقيقت 
اين اس��ت كه بخش قابل توجهي از خبرگزاري ها ذيل سياس��ت ها و 
اهداف كالن دولت هاي غربي و امريكا تالش مي كنند تا ژست بي طرفي 
بگيرند اما در عموم تح��والت جهاني در مواقع مختل��ف جانبدارانه و 
يكسويه با اس��تفاده از ابزارهاي بزرگ نمايي، كوچك نمايي، سانسور، 
بايكوت و تحريف سعي مي كنند تا تفسير و تحليل پديده هاي خبري 
را متناسب با اهداف و سياس��ت هاي غرب دنبال كنند و در بسياري از 

اوقات به جعل و تحريف متوسل مي شوند. 
رئيس فراكس��يون رس��انه و فضاي مجازي مجلس يازدهم ادامه داد: 
اين رويكرد را مي توان در مواجهه رس��انه هاي غربي با مسائل مختلف 
ايران از جمله موضوع هس��ته اي ديد. نهاد هاي بين المللي به واسطه 
ارتباطاتي كه باحكومت هاي غربي دارند بعضاً اخبار و مطالب محرمانه 
مرتبط با پرونده هسته اي را به رسانه هايشان درز دادند كه كاري غير 
اخالقي، غير حرفه اي و بر خالف اخالق است. مرتباً شاهد بوديم بعضي 
از موضوعات مهمي كه بين ايران و آژانس محرمانه بوده در بنگاه هاي 
خبري غربي از جمله رويترز كه داراي حساس��يت زيادي روي مسائل 

ايران بوده، درز كرده است. 
وي عنوان كرد: اگر چه اين حركت غيرقانوني و غيراخالقي بوده اما اصل 
مسئله اين است كه درز اينگونه اخبار بعضاً درست است كه اين امكان 
را براي رسانه هاي غربي فراهم مي كند تا منابع خودشان را به مرجعيت 
خبري تبديل كنند به اينگونه كه چند خبري كه داراي داده هاي درست 
هستند را منتشر مي كنند تا س��ر بزنگاه با انتقال اخبار دروغ از طريق 

گزارش ها، نوعي عمليات رواني عليه ايران سامان دهند. 
رئيس فراكسيون رس��انه و فضاي مجلس تصريح كرد: به تعبير بهتر، 
رسانه هاي غربي با استفاده از رانت هاي اطالعاتي و خبري كه در آژانس 
بين المللي اتمي دارند، اخبار درس��ت را با اخبار جعلي در مي آميزند و 
سپس اقدام به عمليات رواني عليه ايران مي كنند. متأسفانه ما هميشه 
يك ضعف بزرگ رسانه اي در كشور داريم كه خبرگزاري ها و سايت ها 
به صورت تخصصي كمتر به اين مس��ائل ورود پي��دا كردند اما ضعف 
بزرگ تر متوجه دستگاه و نهاد هاي مسئول بوده كه از رسانه استفاده 

بهينه نمي كنند. 
موسوي ابراز كرد: تا كنون روند، اينگونه بوده كه بخش عمده اي از اخبار 
تحوالت هسته اي ايران ابتدا توسط رسانه هاي غربي درز كرده است و 
اين موضع باعث ش��ده تا مرجعيت خبري در حوزه هس��ته اي به آنها 
منتقل شود تا از اين مزيت براي عمليات رواني عليه كشورمان استفاده 
كنند. دستگاه ها و نهاد هاي مسئول ما متأسفانه در اين زمينه سياست 
رسانه اي درستي ندارند و فضاي درست رسانه اي را نمي شناسند همين 
امر موجب شده است رسانه هاي ما نتوانند به مرجع خبري تبديل شوند 

تا بر اساس آن تأثير درستي بر افكار عمومي داشته باشند. 
رئيس فراكس��يون رس��انه و فضاي مج��ازي مجلس با اش��اره به درز 
نامه هاي محرمانه ايران به آژانس بين المللي اتمي گفت: شفاف سازي 
و اس��تفاده از ابزار هاي حقوقي بين المللي براي مقابله با انتشار اخبار 
دروغ و تحريف آلود مي تواند جلوي اين روند نادرس��ت را بگيرد. تنبيه 
درز دهندگان اخبار از گزينه هاي ديگر است، به اين شكل كساني كه 
احتمال مي رود عامل درز اخبار باشند دسترسي هايشان محدود و بر 

تغيير بازرسان و تيم هاي مستقر تأكيد شود.

سعيد همتي
   گزارش یک


