
5| روزنامه جوان |  شماره  6037  |  1442 صف��ر   11  |  1399 مه��ر   8 سه ش��نبه 

نكته اي جالب از ديدار ابراهيم يزدي و صدام
روزنام��ه كيه��ان در ابتداي س��رمقاله خود، 
ماجراي جالب توجهي از ديدار ابراهيم يزدي، 
وزير خارجه وقت ايران و صدام حس��ين نقل 
كرد و نوش��ت: س��پتامبر 1979در حاش��يه اجالس شش��م جنبش 
عدم تعهدها در هاوانا ابراهيم يزدي با رويكرد »بهانه زدايي« به منظور رفع 
مناقشات مرزي دو كشور به ديدار صدام حسين رفت. نتيجه اما كاماًل 
برعكس بود. به نظر مي رس��يد در كنار عوامل سياسي و نظامي ديگر، 
فروتني بيش از حد دكتر يزدي در مقابل شخصيت سلطه جو و زورگويي 
مانند صدام ه��م، او را در تصميمش براي جن��گ مصمم تر كرد. صدام 
پيشنهادهاي دست ودلبازانه وزير خارجه وقت ايران را به حساب ضعف 
و ناتواني ايران گذاش��ت و بالفاصله پس از جلسه، »صالح عمر العلي« 
نماينده وقت عراق در سازمان ملل را با خود به حياط محل اقامت شان 
برد و به او گفت:  »االن فرصتي تاريخي ]براي حمله به ايران[ در اختيار 
داريم؛ خودت را به عنوان نماينده عراق در سازمان ملل آماده كن! من 
مي خواهم بروم و به آنها ضربه اي بزنم كه همه ك��ره زمين صدايش را 
بش��نوند.« در اين مورد يك بار ديگر تجربه نشان داد »سايه جنگ« با 

سازش و عقب نشيني كنار نمي رود بلكه سنگين تر مي شود. 
........................................................................................................................

 اميد واهي برجام
زيستن با يك ال  قبا را از خاطر برد!

روزنامه ابتكار در يادداشتي نوش��ت: شكي نيست كه 
تحريم بر اقتصاد ايران تاثير داشته است، با اين حال بايد 
اشاره كرد كه به گفته خود مسئوالن از جمله شخص 
حسن روحاني، جمهوري اسالمي ايران از همان زمان 
انقالب اسالمي عماًل با تحريم مواجه بوده است. اما يك مسئله ديگر هم رخ 
داده است. حكايت گردش ناصرالدين شاه در باغ كاخش در زمستان را البد 
شنيده ايد؛ شاه در گردش شبانه زير برف، به نگهبان پيري بر مي خورد كه 
با يك ال قبا به قراول ايستاده است. به او مي گويد كه با يك ال پيراهن چگونه 
در اين س��رما دوام مي آورد و وعده مي دهد وقتي به كاخ برگشت، برايش 
لباسي بفرستد. با اين حال شاه در مراجعت وعده اش را فراموش مي كند و 
صبح فردا، جسد پيرمرد نگهبان يافته مي شود كه يادداشتي خطاب به شاه 
در دست دارد: »يك ال قباي من مرا زنده نگه داشت، وعده تو مرا كشت«. 
واقعيت اين اس��ت كه حس��ن روحاني و تيمش با توجه ب��ه موفقيت در 
مذاكرات برجامي در دولت يازدهم، روي نتايج آن در برنامه هاي اقتصادي 
دولت دوازدهم حساب كرده بودند. علي رغم همه ادعاها درباره سناريوهاي 
چندگانه بودجه اي، امروز واضح است كه هيچ گونه پيش بيني ای درباره 
 ش��رايط اداره اقتص��ادي كش��ور ب��دون برجام وجود نداش��ته اس��ت و 
سورپرايز- البته به زعم بسياري قابل پيش بيني- دونالد ترامپ در خروج از 
برجام، حساب و كتاب هاي دولت را بر هم زده است. در واقع اميد برجام، 
باعث شد كه زيستن با يك القبا فراموش شود... به نظر مي رسد روحاني به 
دام چالشي افتاده  كه حتي پيش از كرونا و دستور ستاد مبارزه با كرونا براي 
حضور نيافتنش در بسياري از مجامع به آن دچار شده بود: جدا افتادن از 
 مردم و كف خيابان! حرف هاي رئيس جمهوري، امروز از جنس قابل درك، 
باور و پذيرش براي مردم نيس��ت. نمي توان از يك سو  پياپي از مقاومت و 
پيروزي گفت و از سوي ديگر فشار ها و سختي ها را به ميان كشيد و مقصر 

را در واشنگتن معرفي كرد. 
........................................................................................................................

ردپاي اسرائيل و تركيه در مناقشه قره باغ
روزنامه اعتم��اد در يادداش��تي پيرامون تنش 
نظامي ميان آذربايجان و ارمنس��تان نوش��ت: 
بازيگران خارجي تصور مي كنند كه اين مناقشه 
مي تواند، بهانه و دليل مناسبي براي گس��ترش  حضور اين قدرت هاي 
خارجي در منطقه قفقاز باشد. به همين دليل هيچ يك از بازيگران خواهان 
حل و فصل اين مناقشه نيستند. در  جنگ اخير به صورت مشخص نقش 
تركيه برجسته است. دولت تركيه در چند ماه گذشته نيرو هاي زيادي را 
به جمهوري آذربايجان  اعزام كرد. در اين مدت يك رزمايش مش��ترك 
نظامي ميان تركيه و جمهوري آذربايجان برگزار ش��د، اما بعد از پايان 
رزمايش، تركي��ه  باز هم نيرو هاي خ��ود را از خ��اك آذربايجان به خانه 
بازنگرداند. همين حضور نيرو هاي تركيه در خاك جمهوري آذربايجان به 
يك  مناقشه سياسي ميان باكو و ايروان بدل ش��د... در كنار تركيه يك 
بازيگر ديگر هم در اليه هاي زيرين درگيري هاي اخير حضور دارد. به نظر 
مي رسد كه دولت اسرائيل اخيرا  تالش ها براي نفوذ گسترده تر در قفقاز را 
آغاز كرده است، همان طور كه اسرائيلي ها در مناقشه سه ماه پيش نقش 
بسيار برجس��ته اي  داش��تند و درگيري به دليل ارائه اطالعات نظامي 
جمهوري آذربايجان به جمهوري ارمنستان آغاز شد. به نظر مي رسد كه 
سه ماه بعد  از فروكش كردن درگيري هاي ابتداي تابستان امسال، بار ديگر 
اسرائيلي ها در اين درگيري ها هم نقشي بازي كنند. در ماه هاي  گذشته 
گشايش سفارت جمهوري ارمنستان در سرزمين هاي اشغالي فلسطين، 
امتيازي بود كه ارمنستان به ازاي خدمات رژيم  اسرائيل در اطالع رساني 
در مورد ارتش آذربايجان در تير ماه داده بود. گزارش ها حاكي از اين است 
كه تل آويو بسياري از كدها،  اطالعات تماس و رمزگذاري تجهيزاتي را كه 
در طول سال هاي گذشته به جمهوري آذربايجان فروخته بودند در اختيار 

ارمنستان  قرار داده است.  
........................................................................................................................

3ضلع فشار بر معيشت مردم
روزنامه صبح نو در سرمقاله خود نوشت: تحريم، 
كرونا و س��وءمديريت را مي توان سه ضلع مهم 
فشار بر وضع معيش��ت مردم دانست. تحريم ها 
مخصوصاً در موارد حاد مانند نيازهاي داروي��ي بيماران و مخصوصاً 
بيماران خاص! عرصه را بر اين بيماران به شدت تنگ كرده است. هم 
رنج بيماري را بايد تحمل كنند و تازه اگر دارو پيدا شود بايد هزينه هاي 
گزاف كه لحظه به لحظه با باال رفتن دالر افزايش مي يابد را پرداخت 
كنند كه خود فشاري مضاعف بر آنها وارد مي كند. وضعيت كرونا هم 
كه روز به روز شرايط حادتري به خود مي گيرد و طبق پيش بيني ها در 
صورتي كه تمهيدي براي مقابله نداش��ته باشيم ممكن است ميزان 
فوتي ه��اي روزانه بر اثر كرونا ب��ه بيش از 600 نفر در روز برس��د كه 
فاجعه اي اسفناك است. اين شوخي نيست كه نيمي از بيماراني كه در 
بخش مراقبت هاي ويژه بستري مي شوند بر اثر كرونا فوت مي كنند. 
حال در اين ميان بيكاري عده زي��ادي از هموطنان به دليل كرونا در 
سراسر كشور را بايد در نظر گرفت كه اثر آن بر سفره و معيشت شان 
واضح است. توجه داشته باشيد كه براساس گزارش مركز آمار ايران، 
شاخص كل قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوار در شهريور امسال 
با 8/4 واحد افزايش نسبت به ماه قبل، به رقم 244/3 رسيد و بيشترين 
افزايش قيمت شامل گروه خوراكي ها مانند تخم مرغ و گروه لبنيات 

بوده است. بايد تدبيري كرد تا زمان باقي است. 

88498443سرويس  سياسي

 بايدن برجام را 
ابزار دو قطبي سازی سياسي در ايران می كند

امروز اولي�ن مناظره انتخاباتي بي�ن جو بايدن 
و دونال�د ترامپ دو كاندي�داي اصلي انتخابات 
رياس�ت جمهوري امري�كا برگ�زار مي ش�ود؛ 
رويدادي كه يك دوره بس�يار پرتنش و جدي 
را طي يك ماه آينده در امريكا كليد خواهد زد 
و مي تواند سياست بين الملل را تحت تأثير قرار 
دهد. برخی هم درس�ت يا غلط تصور می كنند 
نتاي�ج انتخاب�ات رياس�ت جمهوري امريكا بر 
سياس�ت داخلي ايران تأثير خواهد گذاش�ت. 
به رغ�م اينكه به نظر نمي رس�د تغيي�ر دولت 
در واش�نگتن از ترام�پ به باي�دن تغيير قابل 
مالحظه اي در عرصه سياس�ت داخل�ي ايران 
بگذارد اما نكته مهم اين اس�ت كه اين رويداد 
بيش از فضاي ديپلماسي، فضاي داخلي ايران 
را تحت تأثير ق�رار خواهد داد؛ مس�ئله ای كه 
ش�ايد مي تواند يك چالش جدي ب�راي ايران 
در عرصه داخلي ايجاد كن�د و بار ديگر خاطره 
برخي دو قطب�ي  س�ازی داخلي را زن�ده كند. 
نگاهي به موض��ع گيري هاي بايدن و مش��اوران 
وي در حوزه سياس��ت خارجي اين نكته را نشان 
مي دهد كه تغييرات جدي بس��يار كمي در حوزه 
سياست خارجي امريكا در انتظار ايران خواهد بود. 
هر گونه انعطاف جدي از سوي امريكايي ها منوط 
به اين مسئله است كه ايران امتيازات جدي در اين 
حوزه به امريكايي ها تقديم كند و در اين باره بين 
كارشناسان تقريباً اتفاق نظر وجود دارد، از سوي 
ديگر روي كار آمدن دموكرات ها و موضع آنها درباره 
مسائل مختلف باعث خواهد شد اروپايي ها بار ديگر 

به ايران نزديك شوند. 

مهدي مطهرنيا كارشناس مس��ائل بين الملل در 
همين باره به فارس مي گويد: اگر زمينه همگرايي 
مجدد امريكا و اروپا فراهم شود، روي كار آمدن جو 
بايدن امريكا را در مس��ير ايجاد فشار بيشتر عليه 

ايران قرار خواهد داد. 
واقعيت اين اس��ت آن چيزي كه به نام سياست 
مس��تقل اروپا در حافظ��ه تاريخي مل��ت ايران 
قرار گرفته اس��ت، نمادي از ناتواني و فريبكاري 
اروپايي هاس��ت. اروپايي ها هيچ گاه مس��تقل از 
امريكا نبوده اند و نبايد به  عنوان بازيگر مس��تقل 
به آنها نگاه ك��رد. نقش و كاركرد آنه��ا در توافق 
هس��ته اي، نگه داش��تن ايران در برجام و تثبيت 
شرايط نامتوازن عليه ايران اس��ت و براي كامل  
كردن سياس��ت فش��ار حداكثري امريكا تالش 
مي كنند. اين نقش تا به امروز هم دنبال شده و به 
نظر مي رسد تنها با روي كار آمدن ترامپ كمي در 
آن خلل ايجاد شده و بازهم اين فاصله در دوران 

دولت بايدن ترميم خواهد شد. 
با در نظر گرفتن اين موارد طبيعي است كه تهران 
در صورت روي كار آمدن بايدن با فش��ار بيشتري 
روبه رو خواهد ش��د ت��ا با درخواس��ت هاي امريكا 
موافقت كند كه به طور حتم تمديد محدوديت هاي 
برجامي و همچنين مذاكره بر س��ر موش��ك های 
بالستيك و فعاليت هاي منطقه اي ايران هم در آن 

ليست خواهد بود. 
   يك سوپاپ اطمينان براي رهايي از فشار 

اقتصادي 
در اين ميان به نظر مي رسد روي كار آمدن بايدن 
زمينه ساز يك دو قطبي در داخل ايران را فراهم كند. 

واقعيت اين است كه در طول ماه هاي گذشته برخي 
رسانه هاي اصالح طلب تصوير غيرواقعي از بايدن در 

فضاي داخلي را ترسيم كرده اند. 
از س��وي ديگر فشارهاي معيش��تي هم اكنون به 
شدت در حال آزار مردم اس��ت، به گونه اي كه هم 
اكنون قيمت دالر به 29هزار تومان رسيده و ميزان 
تورم در محص��والت غذايي و كااله��اي مورد نياز 
مردم از جمله مسكن به شدت در حال رشد است. 
اين ميزان از فشار در كنار عدم هر گونه اقدام مثبت 
به تدريج سبب مي شود تا عوض شدن دولت حاكم 
در واشنگتن سريع ترين راه ممكن براي تخفيف اين 
مشكالت باشد. از مصاديق تزريق چنين تفكري در 
افكار عمومي روزنامه سازندگي است كه چندين بار 
تيتر و عكس صفحه يك خود را به بايدن اختصاص 
داده است يا اينكه يك نشريه ديگر روي كار آمدن 

بايدن را معجزه ايراني دانسته است. 
طبيعي است كه با ايجاد چنين بار رواني و همچنين 
مشكالت گسترده رواني اين مس��ئله مي تواند به 
يك باور عمومي تبديل شود كه بايدن يك گزينه 

مناسب براي حل همه مشكالت است. 
   تصميم گيري ه�اي مل�ي باز ه�م به كف 

خيابان مي آيد؟
با چنين ترتيبي در ص��ورت اعالم آمادگي بايدن 
براي برگشت به برجام پس از پيروزی در انتخابات 
امريكا هر گونه مديري��ت كار براي تصميم گيري 
بسيار سخت تر و دشواري ماجرا حتي از سال هاي 
بعد از انتخابات روحاني نيز بيش��تر خواهد شد، 
دليل اين مسئله هم اين است كه روي كار آمدن 
بايدن و به احتمال زياد چن��د امتياز كوچكي كه 

ابتدا ارائه خواهد كرد، به يك دو قطبي گس��ترده 
در سطح جامعه منجر خواهد ش��د كه فشار را بر 
نظام تصميم گيري كشور سخت خواهد كرد، البته 
طبيعي است كه چش��م انداز كاهش قيمت دالر 
و همچنين كاهش فشارهاي اقتصادي مي تواند 
روي افكار عموم��ي تأثيرگذار باش��د و آنان را به 
سمت فشار بر حاكميت براي قبول پيشنهادات 

امريكايي ها سوق بدهد. 
نكته مهم در اين باره ه��م وجود يك فرمول آماده 
براي بازگشت به شرايط سابق است. برجام توافقي 
اس��ت كه ايران همچنان در آن حض��ور دارد و به 
صورت رسمي نيز اعالم كرده بازگشت امريكا اولين 
قدم براي عادي سازي شرايط است اما همان گونه 
كه تمام تحليل ها از س��خنان و گفته هاي مقامات 
امريكايي نشان مي دهد، بازگشت به برجام با شروط 
بسياري از جمله تمديد تمام محدوديت هاي مرتبط 

با غني سازي همراه خواهد بود. 
مقامات ايراني هم با درك اين موضوع نسبت به اين 
مسئله واكنش نشان داده و هر گونه اصالح در متن 
برجام را رد كرده اند، به عن��وان مثال محمدجواد 
ظريف وزي��ر امورخارجه در واكن��ش به موضوع 
برگشت امريكا در سال 98 و زماني كه بحث تغيير 
در معاهدات برجام مطرح ش��ده بود، بر اين نكته 
تأكيد كرد كه هر گونه تغيي��ري در برجام منتفي 

است و ايران به اين مسئله تن نخواهد داد. 
وزير امورخارجه كشورمان يك بار هم در گفت وگو 
با خبرگزاري اسپوتنيك بر اين نكته تأكيد كرد كه 
بازگشت به برجام با دادن غرامت بايد همراه باشد. 

   دو قطبي ای كه دولت هم 
به آن بی ميل نيست 

در اين ميان دولت نيز چندان براي ميدان دادن 
به چنين فضاي��ي بي تمايل نيس��ت. نمي توان 
به اين نكته بي توجه بود كه انتخابات رياس��ت 
جمهوري سال1400 نقش مهمي در بسياري 
از تصميم س��ازي ها و رويداده��اي پيش روي 
كشور خواهد داشت. طبيعي است كه دولت به 
دنبال اين خواهد بود كه به نوعي امتداد يافتن 
خط سياس��ي دولت را تضمين كند و بازگشت 
امريكا ب��ه برجام مي تواند نقط��ه عطف مهمي 

براي كشور باشد. 
در اين ميان در صورتي كه امريكايي ها شروط خود 
را براي بازگشت به برجام تغيير مفاد يا مذاكرات 
روي ساير پرونده ها ذكر كنند، چندان دور از انتظار 
نيست كه دولت براي به كرسي نشاندن حرف خود 
به سمت تشديد همين فضاي دو قطبي حركت 
كند. طرف مقابل هم درصدد خواهد بود جريانی 
در ايران به قدرت برسد كه از سياست واشنگتن 

در قبال ايران حمايت كند. 
نگاهي به همين موارد نش��ان مي دهد اتفاقاً روي 
كار آم��دن بايدن مي توان��د چالش ب��راي ايران 
باش��د و يكپارچگي كنوني را در مقابل امريكا به 
خطر بيندازد؛ مس��ئله اي كه نقط��ه اوج آن ترور 
شهيد قاسم سليماني در عراق بود و امريكا هزينه 

سنگيني براي آن پرداخت.

عليرضابيگي:

 وزارتخانه هاي خارجه، اقتصاد و نفت
باشگاه تحريمي ها را تأسيس كنند

عضو كميسيون امور داخلي كشور در مجلس معتقد است، دولت 
بايد با اعتقاد به اهداف تأس�يس باش�گاه تحريمي ه�ا، همگرايي 
بين المللي ايجاد و شرايط را براي تسهيل تبادالت تجاري فراهم كند. 
احمد عليرضابيگي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اهميت تشكيل 
باشگاه تحريمي ها، گفت: امريكا به صورت غيرقانوني كشورهاي دنيا را 

به دو بخش تحريم شده و تحريم نشده تبديل كرده است. 
نماينده مردم تبريز، اس��كو و آذرشهر در مجلس ش��وراي اسالمي بر 
همين اساس تصريح كرد: از اين رو كشورهايي كه متأثر از سياست هاي 
اقتصادي امريكا هس��تند و تا كن��ون مبادالت خود را بر اس��اس دالر 
انجام مي دادند، اكنون اين ارز را ب��ه عنوان تهديد مي بينند و به دنبال 

جايگزيني براي آن هستند. 
وي افزود: كشورهايي كه به خاطر عدم تمكين از اراده نظام سلطه مورد 
تحريم امريكا واقع شده اند، بايد به سمت سازوكار اقتصادي پيش بروند 
تا بر اساس آن واحد پولي جديدي براي مبادالت تجاري خود قرار دهند 

و با اين واسطه بتوانند تهديدهاي امريكا را محدود كنند. 
عليرضابيگي در ادامه با بيان اينكه كش��ورهايي همچون روسيه، 
چين، پاكستان، تركيه و برخي كشورهاي ديگر بر لبه تيغ تحريم 
قرار دارند، عنوان كرد: اين كش��ورها بايد براي به حداقل رساندن 
آسيب هاي ناش��ي از تحريم، يك ارز مش��ترك انتخاب كنند كه 
براي اين كار الزم است با همگرايي بين المللي، باشگاه تحريمي ها 

ايجاد شود. 
عضو كميس��يون امور داخلي كشور و ش��وراها در مجلس شوراي 
اس��المي در پايان وزارتخانه ه��اي امور خارجه، نف��ت و اقتصاد را 
متولي ايجاد اين همگرايي بين المللي دانس��ت و خاطرنشان كرد: 
دولت بايد به تأسيس باش��گاه تحريمي ها اعتقاد داشته باشد و با 
استفاده از ظرفيت كشورهاي عضو پيمان شانگهاي كه در چارچوب 
باشگاه تحريمي قرار گرفته يا در معرض تحريم هستند، اين باشگاه 

را تأسيس كند. 
........................................................................................................................

نماينده  مجلس: 
ارتباط با غرب ما را درگير تحريف كرد

ارتباط ب�ا غرب و امريكا هفت س�ال كش�ورمان را درگير تحريف 
ك�رد و نبايد بگذاري�م اهداف انقالب دس�تخوش تحريف ش�ود. 
حجت االس��الم احد آزاديخواه نماينده مردم مالير در مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه نبايد بگذاريم واقعيت هاي 
انق��الب اس��المي و دوران دفاع مق��دس تحريف ش��ود، گفت: طبق 
فرمايش��ات مقام معظم رهبري تحريف، مقدمه تحريم است و بر اين 
اس��اس ما نبايد بگذاريم آرمان ها و اهداف انقالب اسالمي دستخوش 

تحريف شود. 
وي با اشاره به اينكه يكي از نمونه هاي بارز اين مسئله خدمت صادقانه 
است، افزود: اگر خدمت صادقانه دستخوش تحريف قرار گيرد، خدمت 
كاذب جايگزين آن مي شود و بر اين اساس بايد به اين نكته توجه كرد 
كه خدمت به مردم، مستضعفان، نيازمندان و محرومان از آرمان هاي 
انقالب اسالمي است و اگر روحيه مسئوالن و مديران عاليرتبه نظام، 
محروميت زدايي و توجه به مس��تضعفان نباش��د، ب��ه نوعي تحريف 

انقالب است. 
خطرناك ترين آسيب براي انقالب ما آن اس��ت كه آرمان هاي انقالب 
اسالمي و به ويژه دوران دفاع مقدس تحريف شود و ما بايد با تمام توان 
خود مراقب باشيم تا دشمنان، آرمان هاي انقالب ما را به سمت تحريف 
نبرند و همچنين ما را مشغول مسائل غيرضروري نكنند چراكه آنان به 
دنبال آن هستند كه ما مسائل مهم را فراموش كنيم و درگير حواشي و 

مسائل غيرضروري شويم. 
آزاديخواه اظهار داش��ت: اگر امريكا امروز كم��ر همت عليه جمهوري 
اسالمي ايران بسته، مقدمه تحريف است و ما بايد هوشمندانه مراقب 

باشيم تا آرمان هاي بزرگ انقالب اسالمي از دست نرود. 
نماينده مردم مالير در مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه ارتباط 
با غرب و امريكا ما را هفت سال درگير تحريف كرد، گفت: آرمان هاي 
انقالب ما استكبارستيزي اس��ت و بايد از ابتدا مي دانستيم كه از تنوِر 
امريكا براي مردم ما ناني گرم نمي شود اما متأسفانه همه ظرفيت هاي 
خود را براي ارتباط با غربي ها گذاشتيم و در نهايت درگير تحريم شديم 

و اين تحريم ها متأثر از آن تحريف است.
........................................................................................................................

كارشناس مسائل بين الملل:
  جو بايدن فشار عليه ايران را

افزايش مي دهد
فراه�م  اروپ�ا  و  امري�كا  مج�دد  همگراي�ي  زمين�ه  اگ�ر 
ش�ود، روي كار آم�دن ج�و باي�دن امري�كا را در مس�ير 
داد.  خواه�د  ق�رار  اي�ران  علي�ه  بيش�تر  فش�ار  ايج�اد 
مهدي مطهرنيا كارشناس مس��ائل بين الملل در گفت وگو با فارس، 
در باره فعال س��ازي مكانيسم ماش��ه توس��ط امريكا اظهار داشت: 
مكانيسم ماشه بر اساس تفسير اياالت متحده امريكا در باره قطعنامه 
2231 صورت مي پذيرد كه با پشتوانه قدرت امريكا در گستره نظام 
بين الملل بر اساس انباشته ها و داشته هاي نظام حاكم بر كاخ سفيد 

اجرا مي شود. 
وي افزود: با توجه به يكجانبه گرايي ترامپ براي بازتعريف سازمان هاي 
بين المللي فشاري از سوي امريكا بر متحدان استراتژي قديمي يعني 
نيروهاي اصلي موجود در اتحاديه اروپا وارد شده است و البته واگرايي 
اتحاديه اروپا از امريكا درباره اسنپ بك تا حدودي مشخص است، هر 
چند اروپايي ها در بيانيه ه��اي گوناگون عملكرد امري��كا را رد و با آن 
مخالفت مي كنند، ام��ا در عمل همچنان كه در ارتب��اط با برون رفت 
امريكا از برجام س��خن گفتند اما نتوانس��تند برخي از چارچوب ها را 

مشخص كنند. 
اين كارشناس مسائل بين الملل خاطرنش��ان كرد: سه كشور اروپايي 
انگليس، آلمان و فرانس��ه تالش مي كنند تا ايران را در برجام حفظ و 
برجام را به عنوان ميراث ديپلماس��ي اتحاديه اروپ��ا نگه دارند چراكه 
اتحاديه اروپ��ا در 40س��ال اخير حداقل مي��راث چندان��ي در حوزه 
ديپلماس��ي به جز برجام نداش��ته، بنابراين حف��ظ  آن از لحاظ حفظ 
پرستيژ اتحاديه اروپا در دوران گذار به نظم نوين جهاني از اهميت وافري 

براي اروپا برخوردار است. 
وي افزود: آنچه در عمل انجام مي شود كه امريكا بر اساس مواد 11 و 12 
قطعنامه 598 وارد عمل مي شود و درخواست را انجام می دهد و بالطبع 
با انجام درخواست بر اساس قدرت عملياتي خود و فرمان اجرايي ترامپ 
در اين زمينه كشورهايي را كه در اين مسير آن را ناديده بگيرند، در يك 
رفتار تنبيهي آنان را تحريم مي كند، اين مي تواند اصطكاك ميان اروپا 

و امريكا را افزايش دهد. 
مطهرنيا مي گويد: نبرد قدرت ميان امري��كا و اتحاديه اروپا در نهايت 
زمينه ساز فضايي مي ش��ود كه در انتخابات امريكا احتماال با آمدن جو 

بايدن زمينه همگرايي امريكا و اروپا فراهم مي شود. 
اين كارشناس مسائل بين الملل بر اين باور است كه اگر زمينه همگرايي 
مجدد امريكا و اروپا فراهم شود، روي كار آمدن جو بايدن امريكا را در 

مسير ايجاد فشار بيشتر عليه ايران قرار خواهد داد.

خوش چهره:

سخنان روحاني درباره ريشه مشكالت كشور، ناپخته و فرافكني است

ابوترابي: دستاوردهاي دفاعي كشورمان محصول تفكرات انقالبي است

اظه�ارات آق�اي روحان�ي مبن�ي ب�ر اينك�ه عام�ل هم�ه 
را  واش�نگتن دي س�ي  باي�د  و  امريكاس�ت  مش�كالت 
مس�ئوليت هاي  پذي�رش  از  فرافكن�ي  ك�رد،  نفري�ن 
دول�ت در كاس�تي ها و نواق�ص ف�راوان موج�ود اس�ت. 
محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانش��گاه تهران در گفت وگو با 
تسنيم، با اشاره به صحبت هاي رئيس جمهور مبني بر اينكه گراني 
دالر تقصير امريكاس��ت و مردم به خاطر كمبودها مشكالت كاخ 
سفيد را نفرين كنند، اظهار داش��ت: متأسفانه روند كاري رؤساي 
جمهوري در دهه هاي اخير نش��ان مي ده��د به رغم قول هايي كه 
مي دهند، وظايف و اختياراتي كه قانون برعهده آنان گذاشته و با 
توجه به تأكيدهاي مقام معظم رهبري مبني بر آرايش مناسب در 
جنگ اقتصادي، به مسائل اقتصادي بي توجه بوده اند، اما در سال 
آخر كارشان همه كمبودها را متوجه خارج از كشور كرده و ريشه 

مشكالت را امريكا و اذنابش معرفي مي كنند. 
وي با بيان اينكه رويه مذمومي اس��ت ك��ه دولت ها در ماه هاي 
پايان كارش��ان از چنين روش��ي اس��تفاده مي كنند تا اذهان را 
از مديريت ناكارآمد خود منحرف كنن��د، تصريح كرد: معتقدم 
تهديد و تحريم كه مصداقي از تهديد است، به خاطر تهديد بودن 
واجد قضاوت و ارزشيابي نيست بلكه به مديريت و تدبير مقابله 
با آن بازمي گردد. تجربه انقالب و جنگ نشان داد بايد تهديد در 
بهترين شرايط رصد شده و طوري مديريت شود كه مانع بسط 

و گسترش آن شويم. 
اين تحليلگر مس��ائل اقتصادي ب��ا تأكيد بر اينكه باي��د همزبان با 

مديريت تهديد، آن را كنترل و مهار كرد، گفت: بعد از كنترل تهديد 
بايد آن را كم  اثر و بي اثر كرد و چنانچه دولت، اَبَر مديريت داشت آن 
را مي توانست تبديل به فرصت كند كه اين يك استراتژي علمي براي 
مقابله با هر نوع تهديد اس��ت. اين تحليلگر مسائل اقتصادي اضافه 
كرد: در چنين شرايطي هر مشكلي كه پيشامد كند، قبل از اينكه 
به توان تهديدكننده و شيطنت او بازگردد، به جهل، ضعف و غفلت 

دولت بازمي گردد. 
خوش چهره توضيحات خود را با مثالي تكميل كرد و گفت: اگر 
در يك كريدوري حركت كنيد كه در آن مار و عقرب هس��ت و 
مجبوريد از آن كري��دور عبور كنيد، بايد به اب��زار دفاعي مانند 

پادزهر و لباس مناس��ب مجهز باش��يد كه گزندگي بر شما اثر 
نكند. اگر شما در چنين شرايطي توانستيد انعطافي در حركت 
ايجاد كنيد خواهيد توانست از آن كريدور به سالمت عبور كنيد 
ولي اگر مستقيماً به دهان مار رفتيد و او شما را گزيد، خطاست 
كه همه مس��ائل را متوجه مار گزنده كنيد. وي با تصريح اينكه 
غفلت، كم توجهي و جهالت بخش زيادي از مش��كالت كشور را 
به خود اختصاص مي دهد، اظهار داش��ت: برخ��ي اعتراف ها از 
سوي دولت اكنون بيان مي شود كه متأسفانه اقتصاد بيشترين 
ضربه را خورده، هرچند باز دير نيست و نقاط قوت براي جبران 

خسارت ها داريم. 
خوش چهره ب��ا بيان اينكه معتق��دم در اين غفلت ق��وه قضائيه و 
مجلس هم نقش دارند، گفت: مجلس به خصوص در دوره قبل با 
برخورد انفعالي به چنين اشتباهاتي دامن زد و معتقدم اكنون نيز 
مجلس احساس��ي عمل مي كند كه درست نيست. وي به كاهش 
ارزش پول ملي در س��ايه غفلت دولت و مجلس اشاره كرد و بيان 
داش��ت: بايد تمركز روي ارزش پول ملي باشد اما مدام صحبت ها 
از قيمت ارز است. هر چند اين دو مسئله به يكديگر مربوط است 
اما بايد روي ارزش پول ملي مانور دهيم كه خطر آسيب ها بيشتر 

احساس شود. 
وي حرف ه��اي روحاني درب��اره مقصر بودن امريكا در مش��كالت 
كشور را ناصحيح، ناپخته و فرافكني دانست و خطاب به قوه قضائيه 
خاطرنش��ان كرد: بايد تالش كنيد اعتماد عمومي كه بزرگ ترين 

سرمايه كشور است، اعاده شود.

 پيش�رفت هاي دفاع�ي و نظامي كش�ورمان 
حاصل تالش ه�اي جريان انقالبي ب�وده و اگر 
دولتمردان هم در اين هفت سال اخير وقت خود 
را صرف فعال سازي توانمندي هاي داخل كشور 
مي كردند، وضعيت اقتصادي مطلوب مي شد. 
ابوالفضل ابوتراب��ي نماينده م��ردم نجف آباد در 
مجل��س در گفت وگو ب��ا خانه ملت، ب��ا انتقاد از 
سياس��ت خارج��ي دولت، گف��ت: متأس��فانه 
دولتمردان در هفت سال اخير به دنبال رابطه با 

غرب و امريكا بودند و حتي مي گفتند كه راه حل 
مشكالت اقتصادي كشور كوتاه آمدن در مقابل 
اين كشورهاس��ت. همگان مش��اهده كردند كه 
در س��ال هاي اخير دولتمردان همه وقت خود را 
صرف برجام كردند و هيچگونه منفعتي هم براي 
كشورمان به وجود نياوردند و حتي اين موضوع 

دليلي شده تا دشمنان وقيح تر شوند. 
اين نماين��ده م��ردم در مجلس ب��ه تفكري كه 
باعث ش��ده تا كش��ورمان ب��ه دس��تاوردهاي 

گوناگوني دست پيدا كند، اش��اره و تأكيد كرد: 
از ابتداي انقالب تا االن دو تفكر انقالبي و ليبرال 
در كش��ورمان وجود داش��ته كه پيشرفت هاي 
موشكي، هسته اي، دفاعي، دارويي و... كشورمان 
محصول تفكرات انقالبي هستند، زيرا نگاه شان 
به فعال سازي ظرفيت هاي داخلي بوده و با همين 
نگاه به اين تكنولوژي ها دست پيدا كرديم. جريان 
ليبرال در اين ساليان اخير هميشه به دنبال كوتاه 
آمدن در برابرغرب بوده و تاكن��ون بايد متوجه 

ش��ده باش��ند كه اگر در مقابل دش��من كرنش 
صورت بپذيرد، قطعاً دشمنان وقيح تر مي شوند. 
ابوترابي اظهار ك��رد: زماني كه آق��اي روحاني 
دول��ت را تحويل گرفتن��د دالر 3ه��زار تومان 
ب��ود، اما در ح��ال حاضر دالر بي��ش از 26هزار 
تومان است و گراني سرسام آور در مملكت بيداد 
مي كند و دليل همه اين مش��كالت هم نگاه به 
غرب بوده پس بايد به اين جريانات گوشزد كرد 

كه به دنبال مغلطه كاري نباشيد.

مهدی  پور صفا
   گزارش

   خبر

   خبر


