
 عقب نشینی  امریکا 
نشانه انزوا و شکست  

مقاومت مردم ایران در برابر فشار حداكثري امریكایي ها بار دیگر 
نتيجه داد و شامگاه سه ش��نبه كاخ سفيد ناچار شد از پيش نویس 
قطعنامه اي كه براي جلوگيري از لغو تحریم های تسليحاتي ایران 
تنظيم كرده و براي اعضاي ش��وراي امنيت فرس��تاده بود، عقب 
بنشيند و با تعدیل بسياري از بندهاي پيش نویس قبلي تالش كند 
بار دیگر شانس خود را براي جلب نظر دیگر اعضاي شوراي امنيت 
سازمان ملل بيازماید. اگرچه به رغم این تعدیل به دالیلي كه اشاره 
خواهد ش��د امریكایی ها در این گام نيز توفيقي نخواهند داشت، 
اما بررسي ابعاد این مس��ئله تأكيدي مجدد بر این درس تاریخي 
انقالب اسالمي است  كه مقاومت نتيجه مي دهد و نظام جمهوري 
اسالمي با پایداري در این مسير قادر خواهد بود شكست نهایي را 

بر دشمنان تحميل كند .
ماجرا از این قرار اس��ت كه امریكایي ها پس از خ��روج از برجام در 
اردیبهشت 1397و آغاز راهبرد فشار حداكثري عليه مردم ایران 
واعمال تحریم   همه جانبه اقتصادي وسياس��ي و... وپيوست آن با 
تهدیدات نظامي در ماه هاي اخير، آنگاه كه در شكس��ت مقاومت 
مردم ایران ناكام ماندند ، تالش خ��ود را براین معطوف كردند كه 
بتوانند با استفاده از نفوذ خود در شوراي امنيت سازمان ملل متحد 

از لغو تحریم های تسليحاتي ایران جلوگيري كنند. 
براساس توافق هس��ته اي ایران با 1+5 و در فرایند تأیيد برجام در 
س��ازمان ملل متحد، تحریم های تس��ليحاتي ایران، باید به عنوان 
بخش��ي از قطعنامه معروف 2231 ش��وراي امني��ت، در 27 مهر 
1399 )18 اكتبر 2020( لغو ش��ود وای��ران بتواند همچون دیگر 
كش��ورها تجهيزات نظامي مورد نياز خود را خریداري و توليدات 
نظامي مازاد خود را نيز به دیگر كش��ورها بفروشد اما امریكایی ها 
كه مخالف جدي این اتفاق بودند، از ماه ها قبل با به راه اندازي یك 
كارزار فشرده دیپلماتيك وتهدید و تطميع كشور هاي عضو شوراي 
امنيت، اميدوار بودند كه در نشست شامگاه سه شنبه شوراي امنيت 

قطعنامه خود را به تصویب برسانند . 
 براس��اس این متن پيش��نهادي ، كه حاوي 15 بند مقدمه و 35 
بند عملياتي در مجموع 13 صفحه بود وقرار بود س��ه شنبه شب 
به طور رسمي براي رأی گيری عرضه ش��ود، امریكایی ها با متهم 
كردن ایران به برخي حوادث سال گذشته در دریاي عمان و خليج 
فارس و عمليات انصاراهلل عليه آرامكو ت��الش كرده بودند تا با اتكا 
به مصوبه ش��وراي امنيت یك محاصره دریایي ، هوایي وزميني را 
بر ایران تحميل كنن��د ، به گونه اي كه بر اس��اس یكي از بند هاي 
پيشنهادي كش��ورها باید تمامي محموله هایي كه به مقصد ایران 

حمل مي شوند، بازرسي كنند. 
در یكي از این بند ها آمده بود: »كش��ورها تمام��ي محموله ها را در 
داخل سرزمين ش��ان یا به هنگام عبور از آن، از جمله در هواپيماها، 
بنادر، و مناطق آزاد تجاري شان، كه منش��أ آنها ایران بوده یا مقصد 
آنها ایران باش��د، یا اینكه ایران یا اتباعش، یا افراد و نهادهایي كه به 
نيابت از آنها یا به دستور آنها كار مي كنند، یا نهادهاي تحت مالكيت 
یا كنترل آنها، یا افراد یا نهادهایي كه در فهرس��ت )تحریم ها( قرار 
دارند، واسطه گر و تسهيل كننده آن بوده اند، یا اینكه با هواپيماها یا 
كش��تي هاي با پرچم ایران حمل و نقل مي ش��وند، بازرسي خواهند 
كرد. « ودر بند دیگر آورده بودند كه ای��ن مصوبه به همه دولت های 
عضو این مجوز را مي دهد كه: » هم��ه دولت های عضو اقالمي را كه 
عرضه، فروش، انتقال، یا صادرات آنها طبق این قطعنامه ممنوع است 
و در بازرسي ها شناسایي مي ش��وند، توقيف و خود را از آنها خالص 
خواهند كرد،مثاًل از طریق نابودي، غيرفعال سازي یا غيرقابل كاربرد 
كردن، ذخيره سازي، یا انتقال به كشور دیگري به غير از كشورهاي 
مبدأ یا مقصد براي نابودي«. اگر چه امریكایی ها پيش از این نيز در 
گذراندن قطعنامه اي مشابه این ناكام مانده بودند، اما همانگونه كه 
اش��اره رفت با تنظيم این متن جدید ویك دیپلماسي فشرده واعزام 
برایان هوك وپمپئو به چندین كشور ، تصورشان این بود كه در این 
مرحله موفق مي ش��وند. در این تحركات جدید مقامات امریكایی بر 
اس��تفاده از عبارات تهدیدآميزي مانند: »مقابله جدي«، »استفاده 
از هر روش��ي«، »برخورداري از ابزارهاي متنوع« و »اقدام در قالب 

پروژه«  تأكيدداشتند. 
برایان هوك مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه امریكا – كه 
به دليل ناتواني در پيشبرد این پروژه وفش��ار حداكثري عليه ایران 
اخيراً كنار گذاشته شد-در س��فري كه به منطقه داشت، حتي ایران 
را تهدید به استفاده از گزینه نظامي تهدید كرده بود. امریكایی ها در 
جدیدترین اظهارنظرهاي رسمي خود تالش كرده  بودند تا با اطمينان 
باالیي از احتمال دستيابي به نتيجه مطلوب در این خصوص صحبت 
نمایند. در این راس��تا، مایك پمپئو وزیر خارج��ه امریكا گفته بود، 
»تضمين مي كنيم كه تحریم تسليحاتي ایران در اكتبر تمدید شود« 
و برایان هوك هم تأكيد كرده بود»پروژه اي داریم كه تالش مي كنيم 

تمام اعضاي دائم یا غيردائم شوراي امنيت به آن رأي دهند«. 
اما به رغم این زمينه چيني ، امریكایی ها در یك عقب نشيني آشكار، 
مفاد قطعنامه طوالني خود را به چه��ار پاراگراف كه دو پاراگراف آن 
عملياتي است، محدود كرده وبراي بررس��ي و رأی گيری در اختيار 
اعضا قرار دادند. شبكه خبري الجزیره در گزارشي در این زمينه اعالم 
كرد كه واشنگتن پس از آن كه نتوانسته است حمایت دیگر اعضاي 
شوراي امنيت را براي افزایش ش��انس تصویب قطعنامه پيشنهادي 
خود عليه ایران جلب كند، تصميم به اصالح قطعنامه پيشنهادي و 
به تعویق انداختن رأي گيري بر سر این قطعنامه گرفته است تا شاید 

بتواند این قطعنامه را با اصالحات تازه به تصویب برساند. 
بنا براین گزارش امری��كا در پيش نویس اصالح ش��ده این قطعنامه 
ضدایراني از خواسته هاي قبلي خود مبني بر تمدید تحریم ها براي 
مدت نامحدود عقب نشيني كرده و از اعضاي شوراي امنيت خواسته 
است كه این تحریم ها را دست كم تا زماني كه تصميم جدیدي اتخاذ 

شود، تمدید كنند. 
عالوه بر ای��ن، امریكا بندي را كه در پيش نوی��س قبلي براي تحریم 
شخصيت هاي بلندپایه ایران از جمله مقامات سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي گنجانده بود و همچنين بند دیگري را كه به بازرسي اجباري 
از كش��تي هاي حامل كاالهاي مرتبط با ایران اختصاص داش��ت در 

پيش نویس جدید حذف كرده است. 
این پيش نویس جدید هم اگر چه در ماهيت و هدف مش��ابه پيش 
نویس قبلي است. اما نسبت به آن تعدیل شده است والبته به دالیل 

چند این پيش نویس هم دوباره رد خواهد شد. 
1- واكنش قاطعانه ایران نس��بت به تصویب آن كه مي تواند به كنار 
گذاشتن همه محدودیت های پذیرفته شده در برجام ، خروج ایران 
از برجام، عدم اج��راي داوطلبانه پروتكل الحاق��ي وحتي خروج از 

NPT بينجامد.
2-مخالفت جدي چين وروسيه وبرخي دیگر كشورها با این قطعنامه 
. چين وروسيه اعالم كرده اند كه هر قطعنامه اي در این زمينه را وتو 

خواهند كرد. 
3- اختالف نظر اروپایی ها با امریكا در مورد ضرورت حفظ برجام، اگر 

چه در زمينه تعليق اروپایی ها با امریكا هم نظر هستند. 
-4 نگراني كش��ورهاي مختلف از روند تحوالت امریكا وبي ثباتي در 
نظام تصميم گيري این كشور وتالش آنها براي موكول كردن تعامالت 

بين المللي به بعد از انتخابات ریاست جمهوري امریكا.

عباس حاجي نجاري

رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت:

سخن از این دولت و آن دولت، زشت و كودكانه است

روحاني اين روزه�ا عصباني اس�ت؛ عصباني 
از اينكه طرحي كه دولت قرار اس�ت در قالب 
فروش نفت به مردم در بورس ارائه كند، مورد 
نقد قرار گرفته اس�ت. رئيس جمهور مي گويد 
اين مجموعه طرحي اس�ت كه ستاد اقتصادي 
دولت در طول هفته هاي گذشته بررسي كرده 
و به تصويب رسانده است، از اين رو انتظار دارد 
كسي اما و اگر نياورد و البد دربست بپذيرد. او 
منتقدان طرح را به »درشت گويي« و »فحاشي« 
متهم مي كند و آنه�ا را انذار مي ده�د كه »در 
زمين دش�من بازي نكنيد.«  با آنكه بعيد است 
در نقد منتقدان شناخته شده دولت، حتی يک 
جمله درش�ت پيدا كند چه رس�د به فحاشی!

روحاني كه در چهار سال اول دولتش و بلكه پس 
از آن علي الدوام، همه ناكارآمدي ها و مش��كالت 
را به »دولت گذش��ته« ارجاع مي داد، اكنون كه 
منتقدان، طرح فروش نف��ت را تحميل تعهدات 
این دولت ب��ه »دولت آین��ده« ارزیابي مي كنند، 
برآشفته مي شود و خطاب به آناني كه صحبت از 
»این دولت و آن دولت« مي كنند، می  گوید: ما یك 
ملت هستيم و در برابر یك دش��من ایستاده ایم. 
او طرح بحث این دولت و آن دولت از سوي برخي 
افراد در روزهاي اخير را از حرف های »زشت، بي 
منطق و كودكانه« مي داند و معتقد اس��ت: »این 
دولت و آن دولت معنا ندارد، ما یك ملت هستيم 
و در برابر یك دش��من ایس��تاده ایم، این حرف ها 
چيست؟ برخي به مردم مي گویند دولت طرحي 
دارد كه ممكن اس��ت زحمتي براي دولت آینده 
درست كند. كسي كه به طرح دولت ایراد مي گيرد 
بگوید ایرادش چيست؟ با فحاشي و ردیف كردن 
جمالت درشت، مشكلي از كشور حل نمي شود.«

طي هفته گذشته طيف گسترده اي از كارشناسان 
و صاحبنظران سياس��ي و اقتصادي و نمایندگان 
مردم در مجلس شوراي اسالمي نسبت به تبعات 
اج��راي طرح دولت اب��راز نگراني ك��رده و ضمن 
حمایت از هرگونه طرحي كه به معيش��ت مردم 
كمك كند و مشكالت اقتصادي را كاهش بدهد، 
خواستار دقت و بررسي هاي كارشناسانه تری در 
این زمينه ش��ده اند. دكتر روحاني روز گذشته در 
جلس��ه هيئت دولت در توضيح طرحي كه هفته 
گذش��ته از آن تحت عنوان »گشایش اقتصادي« 
وعده داده ب��ود و مش��اوران او از آن تحت عنوان 
»س��ورپرایز« یاد ك��رده بودند، گف��ت: دولت در 
حال تالش براي كنترل نقدینگي، مقابله شدید با 

تحریم نفتي، ایجاد تعادل بودجه اي بين درآمدها 
و هزینه ها و ایجاد سرمایه مطمئن براي مردم است 
و این مجموع مفاد طرحي است كه دولت به دنبال 
آن است و به تصویب رسانده و در جلسه سران قوا 

نيز كليات آن تصویب شده است.
رئيس جمهور وع��ده داد: اگر این طرح ها اجرایي 
ش��وند، حتماً در زندگي مردم تأثيرگذار خواهد 
بود. م��ا مي خواهي��م بگویيم س��كه و دالر جاي 
س��رمایه گذاری نيس��ت اما بورس و خرید نفت، 
جاي س��رمایه گذاری مطمئن اس��ت. روحاني با 
بيان اینكه در سخت ترین ش��رایط تاریخ كشور و 
تحت فشار اقتصادي تروریستي دشمنان، در حال 
اداره كشور هستيم، اظهار داشت: مقایسه شرایط 
جنگ با شرایط صلح، خطا است. در زمين دشمن 
بازي نكنيد چرا كه دشمن مي خواهد القا كند از 
لحاظ اقتصادي، سياسي و اجتماعي به پيروزي و 
موفقيت رس��يده و ما در عمل مي خواهيم اثبات 

كنيم دشمن شكست خورده است.
   مصم�م به اداره كش�ور در ش�ديدترين 

شرايط تحريم هستيم
رئيس جمهور با تأكيد بر اینكه دولت مصمم است 
كشور را در شدیدترین شرایط تحریم اداره كند، 
اظهار داشت: دولت در بخش اقتصادي همه توان 
خود را به كار گرفته تا نقدینگي را كنترل كرده و 
با مقابله با تحریم نفت��ي، نفت را در چارچوبي كه 
نهایي خواهد شد به فروش رسانده و تعادلي بين 

منابع و مخارج ایجاد نماید.
 روحاني با بيان اینكه دش��منان در تبليغات خود 
مي خواهند ما را از یك موض��وع مهم غافل كنند 
و متأس��فانه در داخل هم بعضاً به آن بي توجهي 
مي شود، گفت: ما كشور را در شرایط سخت ترین 
تحریم  هاي اقتصادي تاریخ اداره مي كنيم و شرایط 
ما عادي و معمولي نيس��ت. تصور دش��منان این 
بود كه ما براي چند ماه قدرت تاب آوري در برابر 

تحریم ها را نخواهيم داشت.
روحان��ي گف��ت: امریكایي ها، صهيونيس��ت ها و 
ارتجاع منطقه تص��ور مي كردند با تحریم س��ال 
97 مي توانند ما را از لحاظ اقتصادي دچار بحران 
كنند و این بحران اقتص��ادي به بحران اجتماعي 
تبدیل مي ش��ود و بحران اجتماعي هم به بحران 
امنيت��ي تبدیل خواهد ش��د اما آنان در هر س��ه 
مرحل��ه ناموفق بودن��د البته در ش��رایط تحریم 
زندگي مردم با سختي و فشار توأم خواهد بود كه 
مردم این واقعيت را درك و به خوبي در مقابل آن 

مقاومت مي كنند.  رئيس جمهور با تأكيد بر اینكه 
مقایسه شرایط جنگ با شرایط صلح، اقدام خطا 
و اشتباهي اس��ت، اظهار داشت: رشد اقتصادي با 
نفت در طي س��ال های 93 تا 96 به طور متوسط 
5 درصد بوده اس��ت و در یكي از سال ها هم رشد 
اقتصادي 14 درصد را تجرب��ه كردیم. بي تردید 
وقتي از رش��د اقتصادي با نفت ح��رف مي زنيم و 
نفت تحریم مي شود، رشد اقتصادي به رشد منفي 
تبدیل مي شود و اگر كسي اینها را با هم مخلوط 
كرده و این س��ال ها را كنار هم قرار دهد و سپس 
چنين برداش��ت كند كه این دولت رش��د مثبت 

اقتصادي نداشته، برداشت درستي نيست.
   می خواهي�م بين منابع و مخ�ارج تعادل 

ايجاد كنيم
دكتر روحاني با تأكيد بر اینك��ه دولت در بخش 
اقتصادي براي مقابله با تحریم ها همه توان خود 
را به كار گرفته اس��ت، گفت: دول��ت مي خواهد 
در بخ��ش بودجه اي خ��ود بين مناب��ع و مخارج 
تعادل ایجاد كند و براي مردمي كه به آینده نگاه 
مي كنند، سرمایه مطمئن به وجود بياورد و جان 

تازه اي هم به بورس بدهد.
رئيس جمهور افزود: این مجموعه طرحي اس��ت 
كه س��تاد اقتص��ادي دولت در ط��ول هفته هاي 
گذشته بررس��ي كرده و به تصویب رسانده است. 
این موضوع را در جلس��ه سران قوا نيز مورد بحث 
قرار داده و كليات آن را به تصویب رس��انده ایم و 
بعد از طي مراحل نهایي ای��ن مصوبه، دولت هم 
آیين نامه هاي اجرایي آن را خواهد نوشت كه حتماً 
در زندگي مردم تأثيرگذار خواه��د بود. روحاني 
خاطرنشان كرد: درمورد كاري كه دولت هفته ها 
و ماه ها براي آن زحمت كش��يده، یكسري افراد 
كه معلوم نيس��ت مباني آنها براي اینكه مردم را 
دلسرد كنند، چيس��ت؟ به مردم مي گویند طرح 
دولت ممكن است زحمتي براي پرداخت به دولت 
آینده ایجاد كند و دولت مي خواهد خود را از فشار 
خالص و این فشار را به دولت آینده منتقل كند كه 
این یك حرف كاماًل دروغ و بي اساس است. رئيس 
جمهور افزود: اگر امروز كسي براي اقدامات دولت 
در افتتاح طرح هاي بزرگ پتروش��يمي و تكميل 
فازهاي پارس جنوبي بگوید كه این دولت به نفع 
دولت بعدي كار مي كند اینگونه حرف ها اساس��اً 
حرف های كودكانه اس��ت. این دولت و آن دولت 
معنا ندارد و همه خادم مردم هستيم، ما باید كشور 
را در شدیدترین شرایط تحریم اداره كنيم و در این 

مسير با كسي شوخي نداریم.
   به مردم قول داديم تسليم نمي شويم

روحاني گفت: كس��ي كه ب��ه طرح دول��ت ایراد 
مي گيرد لطفاً بگوید چه طرحي دارد با فحاش��ي 
و ردیف كردن جمالت درش��ت كه مشكلي حل 
نمي ش��ود. ما به مردم قول دادیم كه در ش��رایط 
تحریم تسليم نمي ش��ویم و قول دادیم كه امریكا 
در طرح شكست ملت در بخش اقتصادي ناموفق 
خواهد بود. ما در این مس��ير حركت مي كنيم و با 
برنامه ریز ي هایي كه انجام دادیم حقوق كارمندان، 
كارگران و بازنشس��تگان، همچني��ن یارانه ها و 
بس��ته هاي حمایتي را به موقع پرداخت كردیم. 
رئي��س جمهور تصری��ح كرد: ما هم��ه یك ملت 
هستيم و در برابر یك دشمن ایستاده و مقاومت 
مي كنيم، اینكه ب��راي افتتاح هایي كه به صورت 
هفتگي انجام مي شود بگویند، این افتتاح به نفع 
دولت بعدي مي شود؟ این حرف كودكانه  اي است، 
حتماً به نفع دولت بعدي مي شود و باید به نفع باشد 
مگر دولت بعدي دولت خارجي است؟ دولت بعدي 

هم از آِن همين ملت است و فرقي نمي كند.
  شكس�ت امريكا در طرح هاي خود عليه 

ملت ايران
رئيس جمهور در بخش دیگري از سخنان خود با 
بيان اینكه امریكا در طول دو س��ال و نيم گذشته 
در بخش سياس��ي نيز همواره در طرح هاي خود 
عليه ملت ایران، ناموفق بوده اس��ت، اضافه كرد: 
امریكا روز گذشته قطعنامه اي را براي ضربه زدن 
به برجام و قطعنامه 2231 مطرح كرده است چرا 
كه بر اساس برجام و این قطعنامه از اواخر مهرماه 
تحریم تسليحاتي ایران برداشته مي شود و ایران 
مي تواند سالح خرید و فروش كند، بنابراین امریكا 
قطعنامه اي را عليه این بخش از قطعنامه 2231 
طرح كرده ت��ا آن را نقض كند البت��ه اميد فراوان 
داریم كه امریكا در این طرح نيز دچار شكس��ت 
خواهد شد و یك بار دیگر شكست و انزواي خود را 
خواهد دید. رئيس جمهور تصریح كرد: موضع ما 
در قبال این قطعنامه روشن است اگر قطعنامه اي 
عليه بخش��ي از قطعنامه 2231 تصویب شود به 
معناي نقض فاحش برجام ب��وده و عواقب آن بر 

عهده بانيان آن است. 
روحاني با بيان اینكه به اعتقاد من امریكا در تمام 
كارهایش ناموفق خواهد ب��ود، گفت: اینكه اخيراً 
رئيس جمهور امری��كا اعالم كرده اگ��ر بار دیگر 
انتخاب شود بالفاصله با ایران مصالحه خواهد كرد، 
اگر راست مي گوید و به دنبال حل و فصل مسائل 
است چرا در چند سال گذشته این همه طرح عليه 
ملت ایران و منطقه انجام داده است و چرا همين 
امروز عليه ملت ایران اقدام كرده و قطعنامه اي را 
عليه بخشي از برجام ارائه مي كند؟ معلوم است كه 

راست نمي گوید و بر عهد خود پایبند نيستند.
   توصيه روحاني به كشورهاي همسايه

رئيس جمهور در بخش دیگري از س��خنان خود 
كشورهاي همس��ایه را به هوش��ياري در مقابل 
اینكه مبادا امریكا بخواهد از آنها سوءاستفاده كند، 
فراخواند و گفت: این را برادرانه و دوستانه به چند 
كشور همسایه جنوبي مي گویم كه به خوبي بدانند 
قدرت دفاعي و تسليحاتي ایران به نفع كل منطقه 
اس��ت، از س��الح براي دفاع از خودمان استفاده 
مي كنيم و قدرت ما عليه شما نيست باید مراقب 
آنهایي باشيد كه منابع شما را غارت مي كنند و در 
مقابل به شما سالح مي فروشند تا همسایه خود را 
بمباران كنيد. رئي��س جمهور خطاب به برخي از 
كشورهاي همسایه گفت: بي تردید اگر براي ثبات 
منطقه نایستاده بودیم امروز ش��ما نبودید. پس 
همواره حامي و برادر ش��ما بودیم. دكتر روحاني 
تصریح كرد: بدانيد ك��ه امریكا عليه ایران ناموفق 
خواهد ب��ود و ایران در كاري كه بر اس��اس قانون 
و مقررات و مصالح ملي پيگي��ري مي كند پيروز 

خواهد بود.

   ايرنا: رئيس مجلس شوراي اسالمي با صدور پيامي انتخاب مجدد 
حموده الصباغ، رئيس مجلس جمهوري عربي سوریه را تبریك گفت. 

   فارس: محسن رضایي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان 
اینكه هنوز نتوانس��ته ایم به دليل مقاومت ليبرال ها، دین و مردم را در 
اقتصاد و فرهنگ وارد كنيم، تصریح كرد: در عرصه هاي فرهنگ و اقتصاد 

نيز، ورود ارزش ها و مفاهيم دیني و مردمي، معجزه خواهد كرد. 
   خانه ملت: حسينعلي حاجي دليگاني، عضو هيئت رئيسه مجلس از 
عدم وجود مشكل قانوني براي برگزاري انتخابات الكترونيكي خبر داد 
و گفت: وزارت كشور باید زیرساخت هاي الزم براي برگزاري انتخابات 

ریاست جمهوري 1400 به صورت الكترونيك را فراهم كند. 
 

ژه
وی

 درهرصورتي،بایدمذاكرهكنيم! 
حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي در 
مورد مذاكره با امریكا گفته كه  »ب��ه نظرم چه آقاي بایدن 
انتخابات را ببرد و چه آقاي ترامپ انتخابات امریكا را ببرد، ما 
بعد از نوامبر یا همان آبان، باید وارد مرحله جدیدي از روابط 
بين المللي مان شویم. چون هم ما تجربه اي داریم و هم دولت 
جدیدي در امریكا روي كار مي آید. ما در این دوره با ترامپي 
كه بدعه��دي كرده ب��ود، نمي توانس��تيم وارد گفت وگوي 
مؤثری ش��ویم. اما چه آقاي بایدن رأی بي��اورد و چه آقاي 
ترامپ دوباره رأی آورد، حتماً فصل جدیدي از گفت وگوها 
در قالب 1+5 )پنج عضو دائم ش��وراي امنيت سازمان ملل 
به عالوه آلمان( یا 4+2 شروع خواهد شد. هم امریكایي ها به 
این گفت وگوها نياز دارند، هم ایران به این گفت وگوها تمایل 
دارد. فضاي بعد از انتخابات ریاست جمهوري امریكا به نظرم 

فضاي شروع گفت وگوي جدید خواهد بود. «
هر اتفاقي كه روي بدهد و بتوان آن را بر تعامل ميان ایران و 
امریكا مؤثر دانست، از نظر اصالح طلبان یعني اینكه فرصت 
مناسب براي مذاكره فراهم شده است. روحاني رأی بياورد، 
رئيس��ي رأی نياورد، رأی جليلي پایين باشد، داعش دولت 
تشكيل بدهد، دولت داعش نابود شود، ترامپ رأی بياورد، 
ترامپ رأی نياورد، تحریم ها كم شود، تحریم ها بيشتر شود، 
جنگ سوریه را ببریم، قاسم س��ليماني را ترور كنند و ... در 
هر حال اصالح طلبان مي گویند اكنون فرصت خوبي براي 
مذاكره اس��ت. همه این اتفاقات روي داده را مي توان به دو 
بخش تقسيم كرد؛ اول رویدادهاي به س��ود ایران و مثبت 

كه اصالح طلبان مي گویند وقتي در موضع قدرت هستيم و 
مثاًل دولت داعش را از بين بردیم، بهتر است مذاكره كنيم و 
جنگ دیگر بس است. دوم، رویدادهاي عليه ایران و منفي 
كه اصالح طلبان مي گویند وقتي در نقطه ضعف هس��تيم، 
براي كاهش فش��ارها مذاكره كنيم! یعني در هر حال باید 
مذاكره كنيم. حاال حسين مرعش��ي كه نسبت به خيلي از 
اصالح طلبان صریح تر اس��ت، خيلي راح��ت همين راهبرد 
اصالح طلبان را بيان كرده اس��ت؛ اینكه نتيج��ه انتخابات 
امریكا هر چه بود، برویم مذاكره كنيم. سؤال این است كه آیا 
مذاكره نكردن بعد از برجام به خاطر این بود كه معطل نتيجه 
انتخابات امریكا مانده بودیم؟! امریكا غيرقابل اعتماد است، 
دموكرات و جمهوریخواه هم ندارد، و دليل مذاكره نكردن 
هم همين است. حاال ترامپ قبل از انتخابات با ترامپ بعد از 
انتخابات چه فرقي دارد كه مرعشي به رغم اینكه خود اذعان 
دارد كه »ما در این دوره با ترامپ��ي كه بدعهدي كرده بود، 
نمي توانستيم وارد گفت وگوي مؤثری شویم« اما مي گوید 
اگر ترام��پ رأی بياورد، وارد فصل جدی��دي از گفت وگوها 
مي ش��ویم؟ یعني ترامپ بعد انتخابات دیگر ترامپ بدعهد 

نيست؟!


 وزیربيكفایت
خوابریاستجمهوريميبيند!

عباس آخوندي، وزیري كه بحران امروز مسكن در كشور تا 
حد زیادي نتيجه عملكرد بي عمل اوس��ت، پس از رفتن از 
وزارت راه و مسكن و شهرسازي تئوري پردازي هاي زیادي 

مي كند. او در سخناني ابتدا گفته: » باید اجازه دهند كه یك 
ایده  جدید بياید. سال 76 بزرگ ترین اتفاقي كه رخ داد این 
بود كه یك ایده جدید آمد و آن ایده گفت كه من مي خواهم 
جامعه را بر مدل جامعه مدن��ي اداره كنم. آن مدل هم االن 
سوخته است و دیگر كارایی ندارد. مي خواهم بگویم كه سال 
76 كه یك ولوله اي رخ داد، این یك ایده  جدید بود و االن كه 
23 سال از آن گذشته است همه مي توانند آن را نقد كنند، 
االن مهم این است كه آیا در 1400 اجازه مي دهند كه یك 
ایده  جدید بياید، اگر اجازه ندهند كه هيچ ایده  جدیدي بياید 

اتفاق خاصي نمي افتد. «
او در ادامه از این ایده جدید رونمایي مي كند و معلوم مي شود 
منظورش از ایده جدید، خودش است: »بحث »ایده ایران« 
را كه خود من مطرح مي كنم یك ایده  جدید اس��ت و با این 
ایده در ایران، یك گفتمان جدید مي تواند شكل بگيرد. این 
ایده عناصر اقتصادي و سياسي و امنيتي هم دارد. از نظر من 
ایده  ایران یك ایده اي است كه بنيان هاي معرفتي دارد و هم 
تجربه  تاریخي در ایجاد نظم اجتماعي اعم از نظم سياسي و 
امنيتي، اقتصادي و، اجتماعي و فرهنگي و حتي دفاعي. مهم 

این است كه از آن خوانش معاصر و جدید داشته باشيم«.
سخنان آخوندي بيشتر شبيه یكسري واژه ردیف كردن ها 
براي گرفتن ژست تئوري پردازي اس��ت، وگرنه كسي كه 
فقط یك فقره از عملكردش وضعيت كنوني مسكن در ایران 
است، چگونه مي تواند دم از ایده جدید بزند؟ او در دولت هاي 
هاشمي و روحاني وزیر مسكن بوده و نيز سال 88 از اعضاي 

اصلي ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي بود.

  گزارش

روحاني در گفت وگو با رئيس جمهور فرانسه: 
اروپا نباید در دام امریکا بیفتد

رئيس جمهور با بيان اينكه اقدامات امريكا هميشه براي نابود كردن 
برجام بوده است، گفت: قطعنامه اي كه امريكايي ها به شوراي امنيت 
سازمان ملل پيشنهاد داده اند، نقض قطعنامه 2231 شوراي امنيت 
است و همه كش�ورها به ويژه 1+4 بايد به شدت با آن مخالفت كنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوري ، روحاني روز گذشته 
در تماس تلفني رئيس جمهور فرانسه با وي، با تأكيد بر اینكه اروپا نباید 
تحت تأثير امریكا قرار بگيرد و در دام این كشور بيفتد، گفت: طبق قطعنامه 
2231 شوراي امنيت از 18 اكتبر باید تحریم تسليحاتي ایران برداشته شود 

و اگر امریكا بخواهد اقدامي برخالف آن انجام دهد، نقض قطعنامه است. 
روحاني تأكيد كرد: حفظ برجام و قطعنامه 2231 یك تعهد اساس��ي از 
سوي همه كشورهایي است كه امروز دربرجام باقي مانده اند و انتظار ما این 
است كه چه در آژانس و شوراي حكام و چه در شوراي امنيت سازمان ملل، 
مشورت و رایزني هاي دقيق و همكاري بين ایران و سه كشور اروپایي و دو 
كشور روسيه و چين انجام گيرد تا مانع رسيدن مخالفان برجام به اهداف 
خود باشد. رئيس جمهور خاطرنشان كرد: امریكا با توجه به اینكه بيش 
از دو سال اس��ت از برجام خارج شده هيچ حقي براي استفاده از سازوكار 

برجام ندارد.
 دكتر روحاني همچنين با بيان اینكه شيوه عمل امریكا در زمينه تحریم 
غيرقانوني و غيرانساني عليه ایران در شرایط پاندمي كرونا بسيار زشت و 
قبيح است و با مقررات بين المللی و مصوبات سال 2005 سازمان بهداشت 
جهاني تناقض دارد، برضرورت اقدام اروپا در فعال شدن روابط اقتصادي با 

ایران و همكاري در مبارزه با كووید 19 تأكيد كرد. 
رئيس جمهور همچنين با اشاره به شرایط امروز لبنان ناشي از انفجار مهيب 
هفته گذشته در شهر بيروت، گفت: بسيار مهم است كه همه كمك كنيم 
براي اینكه مسئوالن قضایي لبنان بتوانند عوامل اصلي این حادثه را پيدا 
كنند. روحاني با اشاره به كمك هاي ارسالي ایران به لبنان بالفاصله پس از 
وقوع این حادثه، گفت: لبنان نياز به وحدت بيشتر ميان گروه هاي سياسي 
دارد و همه باید به ایجاد این وحدت كمك كنيم. لبنان امروز نياز به یك 
دولت قدرتمند دارد و پارلمان لبنان و هم��ه احزاب باید در این زمينه به 
صورت متحد گام بردارند. رئيس جمهور همچنين از دعوت رئيس جمهور 
فرانسه براي حضور ایران در گروه بين المللی كمك به حل مشكالت لبنان 
اس��تقبال كرد. روحاني در این گفت وگوی تلفني همچنين با اش��اره به 
وضعيت پاندمي كرونا در كشورهاي جهان و موج دوم این بيماري بر ادامه 

همكاري كشورها براي مهار این بيماري ) كووید 19 ( تأكيد كرد. 
رئيس جمهور فرانسه نيز در این تماس تلفني با تأكيد بر ضرورت حفظ 
برجام، گفت: دیدگاه ما با امریكا درمورد تمدید تحریم تسليحاتي ایران 
كاماًل متفاوت است و این موضوع را به صراحت به آنها گفته ایم. امانوئل 
مكرون همچنين خاطرنش��ان كرد: در حال انجام اقداماتي براي فعال تر 
شدن سيستم مالي اروپا با ایران هستيم. رئيس جمهور فرانسه با اشاره به 
شرایط لبنان پس از انفجار مهيب هفته گذشته در بيروت و سفرش به این 
كشور، خواستار كمك ایران براي حل بحران سياسي لبنان شد و از ایران 

براي حضور در گروه اقدام بين المللی براي حل بحران لبنان دعوت كرد.

رئيس كميسيون امنيت ملي: 
ایران از ثبات و امنیت لبنان حمایت مي كند

رئيس كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس با بيان 
اينكه ايران از ثبات و امنيت لبن�ان حمايت مي كند، گفت: تقويت 
ثبات و امنيت در لبن�ان، كمک به امنيت در تح�والت منطقه اي و 

جهاني خواهد بود. 
به گزارش خانه ملت، مجتبي ذوالنوري با حضور در س��فارت لبنان با 
حسن محمد عباس، سفير این كشور در تهران دیدار كرد و با ابراز تأسف 
از حادثه انفجار بيروت اظهار داشت: فاجعه انفجار بيروت باعث تألم خاطر 

مردم كشورمان شده است. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: 
تقویت ثبات و امنيت در لبنان، كمك به امنيت در تحوالت منطقه اي 
و جهاني خواهد بود و جمهوري اس��المي ایران از ثبات و امنيت لبنان 
حمایت خواهد كرد. وي با توجه به تنوع قومي در لبنان، ابراز اميدواري 
كرد: ضرورت دارد تهدیدهاي به وجود آمده تبدیل به فرصت و انسجام و 

وحدت ملي بعد از این فاجعه تقویت شود. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با توجه به حادثه 
انفجار و نگاه جامعه بين المللي عنوان كرد: كمك بشردوستانه جهاني در 
شرایط كنوني بيروت ضرورت دارد و اميد است بعضي كشورها در قالب 
كمك در اندیشه سيطره قدرت سياس��ي و سلطه طلبانه خود بر لبنان 
نباشند. ذوالنوري تأكيد كرد: تهران به حمایت هاي خود از لبنان براي 
عبور از این حادثه هولناك ادامه خواهد داد. وي با تصریح وجود دست 
بيروني و پنهاني در حادثه انفجار بي��روت افزود: قصور در حادثه انفجار 
بيروت باعث تخریب زیرساخت ها شده و تنبيه مقصرین، باعث تسكين 

آالم مردم خواهد بود. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
بار دیگر نسبت به انفجار بيروت ابراز تأس��ف و تأثر كرد و گفت: لبنان 
آزموده شرایط سخت است و حمایت و پش��تيباني جمهوري اسالمي 
ایران از دولت، ملت، مردم و مقاومت لبنان با ارائه كمك در قالب نيازهاي 
ضروري، زیرساختي و انسان دوستانه ادامه خواهد داشت. سفير لبنان 
در تهران نيز در این دیدار گفت: جمهوري اسالمي ایران همواره به عنوان 
دوس��ت و برادر در كنار ملت و دولت لبنان بوده و نقش تعيين كننده و 
مهمي در منطقه ایفا كرده است. حسن محمد عباس همچنين از حضور 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي، در سفارت لبنان 
قدرداني كرد. وي، ایران را كشوري قدرتمند، با ثبات و دوست دانست و 
خاطرنشان كرد: لبنان همواره مرهون مساعدت هاي جمهوري اسالمي 
ایران خواهد بود. سفير لبنان در تهران از ارس��ال كمك هاي دارویي � 

بهداشتي جمهوري اسالمي ایران به لبنان قدرداني كرد. 

88498443سرويس  سياسي

پنج    ش��نبه 23 مرداد 1399 | 23 ذی الحجه1441 | | روزنامه جوان |  شماره 5999   

رياست جمهوری


