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بازی در اربیل تمام شده است

س��عداهلل زارعی در روزنامه کیهان نوش��ت: 
همزمان با سفر اخیر »مصطفی الکاظمی« به 
سه کشور اروپایی، دبیرکل ناتو از توافق اعضای 
این پیمان با گسترش مأموریت نیروهای ناتو در عراق خبر داد و در عین 
حال گفت تصمیم گیری درباره کم و کیف این توافق به جلس��ه فوریه 
)نیمه دوم بهمن ماه( وزرای عضو این پیمان محول شده است. در همان 
حال مصطفی کاظمی در جریان سفر به اروپا و پس از دیدار با مقامات 
ارشد انگلیس، در مصاحبه با رسانه های این کشور اعالم کرد عراق نیازی 
به حضور نیروهای نظامی در خاک خود ندارد. درخصوص این موضوع 
نکته هایی وجود دارد: 1- در حال حاضر تعداد محدودی نیروی نظامی 
ناتو و غیرنات��و، تحت عنوان »ائتالف بین الملل��ی ضدداعش« در عراق 
حضور دارند که با احتساب نیروهای نظامی امریکا جمعاً به حدود 6هزار 
نفر بالغ می شوند. کش��ورهای عضو این ائتالف مدعی اند مأموریت این 
نیروها آموزشی است اما با توجه به عملیات های نظامی این نیروها علیه 
مکان هایی در عراق باید گفت این نیروها برای کنترل عراق و زمینه سازی 

ایجاد ساختارهای مورد دلخواه و وابسته به خود گسیل شده اند.
عبارت »عراق نیازی به حضور نیروهای نظام��ی خارجی در خاک خود 
ندارد« که کاظمی پس از جلسات با جانسون و سایر مقامات ارشد انگلیسی 
بیان کرد می تواند تعابیر مختلفی داشته باش��د. این عبارت می تواند به 
معنای سرپوش بر توافقات نظامی میان کاظمی در مقام فرمانده کل قوای 
عراق با سرفرماندهی ناتو باشد که البته برای آن نیاز به شواهد و قرائن است 
و نیز می تواند به معنای شکست مأموریت الکاظمی در جریان سفر به اروپا 
و بن بست در مذاکرات تلقی شود. اظهارنظر »ینس استولتنبرگ« دبیرکل 
ناتو یک روز پس از مالقات کاظمی با مقامات ارشد فرانسه، آلمان و انگلیس 
و تأکید بر روی مأموریت آموزش��ی این نیروها می تواند بیانگر این باشد 
که میان دولت های غربی و دولت ع��راق در مورد اهداف و مأموریت های 
نیروهای نظامی موسوم به »ائتالف نظامی بین المللی ضدداعش« شکاف 
جدی پدید آمده است. سفر مصطفی الکاظمی به اروپا و اظهارات دبیرکل 
ناتو، سه هفته پس از وقوع حمله موشکی به نزدیکی پایگاه نیروهای ائتالف 
در اربیل، ربط این سفر و اظهارات دو طرف با این واقعه را نشان می دهد. 
وضعیت اقلیم کردی در این میان در  هاله ای از ابهام قرار گرفته است. پیش 
از این مقامات آن بارها اعالم کرده بودند منطقه کردی و به  خصوص اربیل 
امن ترین مناطق عراق است و امریکایی ها هم گفته بودند هیچ نگرانی بابت 
پایگاه حریر -واقع در چندکیلومتری اربیل- ندارند. حادثه روز چهارشنبه 

نهم مهر ماه این انگاره ها را به هم ریخت.
........................................................................................................................

همه فهمیدند پادشاه ُلخت است!
روزنامه وطن امروز نوشت: کمتر از یک 
هفت��ه  دیگ��ر، یک��ی از عجیب ترین 
انتخابات های ریاست جمهوری تاریخ 
معاصر ایاالت متحده امریکا برگزار خواهد ش��د؛ انتخاباتی که شاید با 
مشارکت باالتری نسبت به میانگین مشارکت در چند دوره  اخیر همراه 
باشد اما اکثر قریب به اتفاق تحلیلگران و حتی سیاستمداران بین المللی 
معتقدند کم شورترین و بی هیجان ترین انتخابات چند دهه  اخیر است.

البته این انتخابات، از این دست فاکتورهای متناقض کم ندارد؛ انتخاباتی 
که رئیس جمهور مستقر، آن را فاسد، متقلبانه و نمایش شکست مردم 
می خواند و نامزد رقیب هم آن را عرصه ای برای نجات امریکا از باتالق 
متعفن چهار سال اخیر معرفی می کند؛ انتخاباتی که برای تهییج مردم 
به مشارکت، رئیس جمهور رنگین پوست پیشین هم دست به کار شده و 
با بلندگوی دستی، دوره گردی می کند تا طرفدارانش را به مشارکت در 
انتخابات و رأی دادن به معاون سابقش ترغیب کند؛ انتخاباتی که یک 
مناظره کمتر داشت و رکورد رأی دادن قبل از روز انتخابات را تا همین 
االن شکسته است.  اما آن چیزی که در این میان بیشتر از هر مسئله  

دیگری قابل بررسی است، افول سیاست در این کشور است.
تعبیر »افول امریکا« به قدری در کش��ورمان مورد اس��تفاده  مناس��ب و 
نامناسب قرار گرفته و تبدیل به کلیشه شده که احتماالً تأثیری بر مخاطب 
ایجاد نمی کند و حتی ممکن است افکار عمومی را به سمت نادیده گرفتن 
متمایل کند اما واقعیت این نیست؛ آن چیزی که در دو ماه اخیر در عرصه  
سیاسی ایاالت متحده گذشت، نمایش آشکار برهنگی پادشاه بود؛ با این 
تفاوت نسبت به داس��تان معروف »هانس کریستین اندرسن« که اگر در 
قصه، همگان از ترس عظمت و شکوه پادشاه، جرئت بیان لخت بودن او را 
نداشتند و در نهایت جسارت یک کودک باعث افتادن پرده ها شد، پادشاه 
پوشالی امریکا تا اندازه ای به ضعف افتاده که از همان لحظه  نخست مورد 
استهزا و تمسخر قرار گرفت. از ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی 
امریکا گرفته تا کاربران در شبکه های اجتماعی، همگی به  صراحت اعالم 
کردند کاخ س��فید به وضعیتی دچار ش��ده که دیگر حتی کاری از دست 
دوپینگ های هالیوودی هم برنمی آید. فوکویاما در مقاله ای که در شماره  
اخیر نشریه »فارن افرز« و پیش از برگزاری مناظرات انتخاباتی منتشر شده، 
امریکا را یک کش��ور زانوزده نامیده که فارغ از نتیجه  انتخابات، به همین 
صورت به مردم به ارث خواهد رسید. این نظریه پرداز  ابعاد قدرت ایاالت 
متحده را در دوران پساکرونا بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده 
که در صورت ادامه  ریاس��ت جمهوری ترامپ، چراغ واشنگتن از آخرین 
جرقه هایش نیز محروم خواهد شد اما این به معنی بازگشت قدرت به امریکا 
در صورت برگزیده شدن بایدن نیست. او معتقد است میراث سال های اخیر 
برای پیروز احتمالی انتخابات، یک کشور زانوزده- درست مانند تصویری 

که در ماجرای کشتن جورج فلوید از رسانه ها مخابره شد- است.
........................................................................................................................

جنگ یمن در فاز تغییر سرنوشت
روزنامه خراس��ان نیز نوشت: در حالی که 
سیر تحوالت سیاس��ی در منطقه و جهان 
پیرامون چند اتفاق خبرساز مانند جنگ 
قره باغ و انتخابات امریکا  معطوف شده است اما در یمن نیز تحوالت جدی 
در ششمین سال جنگ در جریان است که می تواند حاکمان سعودی را با 
مش��کالت جدی تری در این جنگ خانمانس��وز مواجه کند و سرنوشت 
جنگ را رقم بزند. یمن در چند روز گذش��ته موج جدیدی از تحوالت را 
شاهد بود. در شرق صنعا عملیات برای پیشروی در  الجوف ادامه دارد و 
مزدوران س��عودی و منصور هادی با شکس��ت س��نگینی مواجه شدند. 
عملیات آفندی برای به دس��ت آوردن منطقه عمومی نزدیک به پایگاه 
نظامی الخنجر با واکنش سریع نیروهای مردمی و انصاراهلل مواجه شد و 
تلفات بسیار زیادی به یگان های رزم عمل کننده  منصور هادی وارد شد. 
هدف از چرخش نیروهای یمنی از غرب به سمت شرق استحکام بخشی 
به نوار ش��رقی دیوار صنعا و قطع ارتباط نیروهای تروریستی در منطقه 
حضرموت اس��ت. اگر نیروهای یمنی قادر باش��ند خ��ود را از الجوف به 
حضرموت برس��انند به طور حتم کمک های لجستیکی عربستان از نوار 
جنوبی به سمت مناطق مرزی و تهدید صنعا قطع خواهد شد و عماًل برای 

همیشه تصرف صنعا از میز طراحان عملیات ریاض کنار خواهد رفت.
به نظر می رسد حوادث اخیر نشان از تقویت نیروهای انصاراهلل و برنامه محور 
شدن ساختار رزمی و عملیاتی این سازمان در یمن دارد. به نحوی که تا پایان 
سال پنجم جنگ و آغاز سال ششم عربس��تان عماًل در جنگ یمن در حوزه 
زمینی مجبور شود شرایط انصاراهلل و صنعا را قبول کند. ترور اخیر هرچند ضربه 
مهمی به کابینه دولت نجات ملی بود اما بیشتر برای تغییر خطوط رسانه ای 
و گمراه سازی افکار عمومی است. پیامی که ریاض به سران قبایل مخالف داد 
تا در صورت عدم تمکین به دستورات، ریاض با سناریوی مشابه به سراغ آنها 
خواهد رفت.در عین حال موج شکست های سهمگین سعودی ها  طی روزهای 
اخیر به طور مثال نزدیک شدن نیروهای یمنی به  چند کیلومتری پایگاه  مهم 
»ماس«  و ورود به شهر  راهبردی »نجران« حکایت از  تحوالتی دارد که می 

تواند سرنوشت  این جنگ را به طور کامل تغییر دهد.

88498443سرويس  سیاسي

 هم اندیشی مجلس و قوه قضائیه 
برای رفع ابهامات نظارت بر رفتار نمایندگان

اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با آیت اهلل رئیسی دیدار کردند

رئی�س ق�وه قضائیه، عص�ر سه ش�نبه میزبان 
اعض�ای هیئت نظ�ارت ب�ر رفت�ار نمایندگان 
مجلس ش�ورای اس�امی بود تا در نشس�تی با 
هم اندیش�ی، مش�کات و ایرادات عملکردی 
و قانونی هیئ�ت نظارت ب�ر رفت�ار نمایندگان 
بررس�ی ش�ود. این هیئت که پس از س�خنان 
رهب�ری در ل�زوم ایج�اد س�ازوکار نظارتی در 
مجلس برای نظارت بر رفتار نمایندگان و تدوین 
طرح در مجلس و تصوی�ب آن در صحن علنی، 
تشکیل ش�د، وظیفه دارد تا به شکایت ها علیه 
نمایندگان مجلس رس�یدگی کرده و در صورت 
ل�زوم به دس�تگاه قضای�ی ارجاع ده�د. با این 
حال این هیئت ضمانت اجرای�ی قوی ندارد و از 
س�ویی نباید مخل مصونیت قضایی نمایندگان 
مجل�س در ایف�ای وظای�ف نمایندگی ش�ود.
آی��ت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ی نظارت ب��ر رفتار 
نمایندگان و ایجاد هیئتی برای اعمال این نظارت 
را مطالبه برآورده شده مقام معظم رهبری و اقدامی 
مؤثر در جهت پیشگیری و صیانت از جایگاه مجلس 
و نمایندگان ملت دانست. رئیس قوه قضائیه گفت: 
مجلس اختیارات وسیعی در حوزه های مختلف دارد 
و وظایفی که طبق قانون اساسی بر عهده نمایندگان 
قرار دارد، ایجاب می کرد تدبی��ری برای صیانت از 
جایگاه مجلس و نمایندگان مردم اندیشیده شود و 

بهترین تدبیر، تقویت نظارت درون سازمانی بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به محدود بودن 
حیطه مأموریتی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 

اشاره کرد و آن را برای انجام وظایف مهم این هیئت 
ناکافی دانس��ت و گفت: عنوانی که برای هیئت بر 
رفتار نمایندگان انتخاب شده است، عنوانی عام و 
ناظر بر »رفتار« نمایندگان است، اما عماًل فقط ناظر 

بر ایفای وظایف نمایندگان است.
  نظارت بر نمایندگان مجلس موجب گرفتن 

جرئت آنان نشود
آیت اهلل رئیس��ی در عین حال خاطر نشان کرد که 
نظارت بر رفتار نمایندگان نباید باعث گرفتن جرئت 
از آنها در طرح مسائل و مشکالت کشور و بیان آرا 
و نظراتش شود؛ چراکه نمایندگان وظیفه دارند با 
حفظ اصول ش��رع و قانون و ارزش ه��ای انقالب با 
شجاعت و بدون لکنت زبان کاستی ها و علل آن را 

مطرح و از مسئوالن مطالبه کنند.
رئیس قوه قضائیه از نمایندگان به عنوان اصالح گران 
امور اجتماع��ی یاد کرد و با تأکی��د بر اینکه مصلح 
اجتماعی باید بدون س��یاه نمایی، افراط و تفریط، 
واقعیت های جامعه را بیان و عملکرد مس��ئوالن را 
نقد کند، تنها خط قرمز در بیان مشکالت و نقدها را 

هتک حرکت ، تهمت و افترا عنوان کرد.
  ارج�اع پرونده ها از هیئت نظ�ارت به قوه 

باعث افتخار نیست
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تقویت نظارت بر 
رفتار نمایندگان تصریح ک��رد: ما به دنبال افزایش 
آمار پرونده ه��ای قضایی نیس��تیم و آن را افتخار 
نمی دانیم بلکه افتخار این است که هیئت نظارت 
به یک نماینده تذکر بدهد و مؤثر واقع شود تا نیازی 

به اقدامات بعدی در هیئت یا دستگاه قضایی نباشد. 
آیت اهلل رئیس��ی در پایان خاطر نشان کرد: گاهی 
دیده می شود برخی افراد آبرومند و قانون مدار، بر 
اثر یک غفلت دچار خطا می شوند که اگر به موقع 
به آنها تذکر داده شود که در مسیر نادرست حرکت 
می کنند، از اعتب��ار، آبرو و جای��گاه اجتماعی آنها 

صیانت می شود.
  مش�کات هیئ�ت نظ�ارت ب�ه روای�ت 

نمایندگان
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، رئیس و شش 
عضو هیئ��ت نظارت بر رفت��ار نمایندگان مجلس 
به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات و درخواست های 
خود از آیت اهلل رئیسی برای حمایت از این هیئت 
در راس��تای تقویت جایگاه و بهب��ود عملکرد آن 
پرداختند که »فقدان ابزار کافی نظارتی با توجه به 
گستردگی وظایف و فعالیت نمایندگان مجلس« 
و »محدود بودن ضمانت ه��ای اجرایی در اختیار 
هیئ��ت« از مهم ترین مش��کالت مطرح ش��ده از 

سوی آنها بود.
»تقویت نظ��ارت ب��رای صیانت از نماین��دگان به 
منظ��ور جلوگی��ری از رد صالحیت آنه��ا در ادوار 
بعد«، »طراحی س��ازوکارهای دقیق نظارتی برای 
اعمال نظارت در عی��ن پرهیز از اخ��الل در انجام 
وظایف نمایندگ��ی«، »رصد حس��اب های بانکی 
خانواده های نماین��دگان برای کنترل گردش های 
مالی خارج از عرف« و »حمایت دستگاه قضا برای 
ارتقای اثرگذاری آرای هیئت« از دیگر نکات مورد 

تأکید اعضای هیئت نظارت بر رفت��ار نمایندگان 
مجلس بود.

در این نشس��ت یکی از اعضای هیئ��ت نظارت بر 
رفتار نمایندگان با اشاره به تغییرات صورت گرفته 
در روند فعالیت های این هیئت در مجلس یازدهم 
اعالم کرد »بر اساس پیشنهادی که به کمیسیون 
آیین نامه ارائه شده، به منظور تقویت نقش بازدارنده 
و پیشگیرانه هیئت، به صورت دوره ای گزارشی از 
میزان و نوع تخلفات احصا شده از سوی این هیئت، 
بدون ذکر اسامی نمایندگان در جلسات غیرعلنی 

قرائت می شود.«
  چرایی نظارت بر رفتار نمایندگان

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی که طرح آن در مهر ماه سال ۹۰ ارائه شد، 
در فروردی��ن ماه س��ال ۹1 با هدف رس��یدگی به 
گزارش های مربوط به رفتار خالف شئون نمایندگی 
و گزارش های مربوط به اعمال خالف امنیت ملی 
نمایندگان و دیگر اقدامات مجرمانه آنان تش��کیل 
و قانون 1۲ ماده ای آن نیز در اردیبهشت ماه همان 

سال تصویب شد.
بار اول، خرداد سال 8۹ در دیدار نمایندگان مجلس 
با رهبرانقالب، ایشان از مجلس خواستند که ساز و 
کاری برای نظارت بر خود تعریف کنند: »مجلس 
نسبت به دستگاه های اجرایی کشور شأن نظارتی 
دارد - که خوب، چیز بسیار بااهمیتی هم هست - 
یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد 
نمایندگان تعریف کنید... اگر شما امروز توانستید 
یک س��ازوکار کنترلِی متقن و محکم برای نظارت 
بر کار نماین��ده پایه گذاری کنید، ت��ا هر وقتی که 
این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ 
مزد الهی اش مال شماس��ت... نماینده - مثل همه  
ماها - در معرض لغزش ها و آس��یب ها ق��رار دارد. 
مال، فتنه انگیز است. این، حرف من نیست؛ حرف 
امام س��جاد )ع( اس��ت؛ »المال الفتون«؛)3( مال 
فتنه انگیز. پول، فتنه انگیز اس��ت؛ دل ها را از راه در 
می برد؛ خیلی ها را می لرزاند؛ کسانی که آدم خیال 
نمی کند اینها هم بلغزند، ام��ا آدم می بیند گاهی 
می لغزند. قدرت هم همین جور است، رودربایستی 
هم همین جور است، محبت ها هم همین جور است، 
دشمنی ها هم همین جور است؛ ماها را می لغزاند. 

یک جایی باید بر کارش نظارت کند.«
پس از آن بود که نمایندگان مجلس طرح نظارت بر 
نمایندگان را به صحن علنی بردند که با مخالفت های 
نمایندگان و فعاالن سیاسی اصالح طلب مواجه شد. 
آنها معتق��د بودند که این ط��رح باعث محدودیت 
نمایندگان می ش��ود. در عین ح��ال، نمایندگان 
مجلس تنها مقامات و مجلس تنه��ا نهاد در ایران 
اس��ت که هیچ ناظری بر کار آنها نظارت نمی کند. 
طرح تشکیل هیئتی برای نظارت بر رفتار نمایندگان 
همان زمان پیگیری شد و سال بعد به تصویب رسید 
اما همواره با محدودیت ها و خامی هایی مواجه بوده 

است و ایرادات آن رفع نشده است.

   گزارش

هرگون�ه وارونه نمای�ی واقعی�ت امری�کا 
توس�ط برخ�ی سیاس�یون ایران�ی، آن هم با 
هدف سیاس�ی و انتخابات�ی می تواند آدرس 
غلطی باش�د که به ج�ای کمک به کش�ور، به 
کمپی�ن انتخابات�ی بایدن ی�ا ترام�پ منجر 
ش�ود و کش�ور را در باتاق جدیدي فرو ببرد.

به گزارش تس��نیم ،انتخابات ریاست جمهوری و 
کنگره امریکا قرار است یک هفته بعد برگزار شود؛ 
هر چند که تا به حال بی��ش از 6۰ میلیون نفر در 
رأی گیری زودهنگام شرکت کرده اند. تا به اینجای 
کار جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات روی کاغذ 
چند درصدی از رقیب جمهوریخواه خود، دونالد 
ترامپ، پیش بوده است. شانس نسبی بایدن برای 
پیروزی باعث می شود که سؤاالت مختلفی درباره 
سیاست  و برنامه او در زمینه های مختلف از جمله 
سیاس��ت خارجی مطرح ش��ود. بالطبع موضع و 
سیاس��ت او در قبال ایران، برای مخاطبان ایرانی 
نیز می تواند جذاب باش��د. برای اط��الع از برنامه 
بایدن می توان به اظهارات او و مشاوران نزدیکش 
مراجعه کرد. آقای بایدن در 13 س��پتامبر سال 
جاری یادداشتی را در سی ان ان منتشر کرد که به 
موضوع ایران اختصاص داشت. او تیتر یادداشتش 
را اینگونه انتخاب کرد: »راه هوشمندانه تری برای 

سخت گیری بر ایران وجود دارد.«
بایدن در بخشی از یادداشت خود سیاست ترامپ 
در قبال ایران را به چالش می کش��د و می نویسد 
که »وعده ترامپ برای ممانعت از رفتار تهاجمی 
تهران در منطقه...حرف های توخالی بوده است.« 
این نکته نشان می دهد که بایدن معتقد است که 
فشار فعلی امریکا بر ایران شعار توخالی است و باید 
در عمل فشار واقعی بر ایران وارد کرد. به عبارتی او 

طرفدار فشار هوشمندانه تر بر ایران است.
بایدن در یادداش��ت خود می نویسد که اگر ایران 
به تعهدات سختگیرانه برجام پایبند باشد، امریکا 
نیز به توافق هسته ای بازخواهد گشت. کاندیدای 
دموکرات انتخابات ریاست جمهوری رعایت تقدم 
و تأخر اتفاقات را نمی کند. اگر ب��ه فرض بنا بر از 
سرگیری تعهدات باشد، این امریکاست که ابتدا 

باید به توافق برگشته و س��پس ادعای پایبندی 
دیگران به تعهدات را بکند.

گزاره دوم این است که بایدن بازگشت به برجام 
را آغازی برای تش��دید محدودیت های هسته ای 
و برجامی عنوان کرده و فش��ار بیش��تر بر ایران 
در حوزه ه��ای دیگر نظیر موش��کی، منطقه ای و 
حقوق بشری را در چشم انداز خود متصور است. به 
عبارتی، بایدن هدف از بازگشت به برجام را نه رفع 
تحریم ها، بلکه اجماع سازی علیه ایران و فشار بر 

تهران در حوزه های متنوع می داند.
بایدن در بخشی از یادداشت خود می نویسد: »ما 
به استفاده از تحریم های هدفمند علیه ایران در 
زمینه نقض حقوق بش��ر، حمایت از تروریسم و 

برنامه ای موشکی ادامه خواهیم داد.« 
  بایدن آینه اوباما؟

عده ای این گمان��ه را مطرح می کنن��د که چون 
بایدن معاون باراک اوباما بود و در زمان مسئولیت 
آن دو، برجام منعقد شد، احتمال بازگشت بدون 
دردس��ر بایدن به برجام و رفع تحریم ها منجر به 
گش��ایش در ایران خواهد ش��د. این درک ظاهراً 
ناشی از عدم فهم درست گذشته و حال است. اول 
اینکه با وضعیتی که ترامپ در خصوص تحریم ها 
و چندبرچسبی کردن آنها ایجاد کرده است، هر 
گونه بازگش��ت و رفع تحریم به این س��ادگی ها 
نخواهد ب��ود. دوم اینکه، هدف اصل��ی اوباما رفع 
تحریم ها و بهبود شرایط اقتصادی ایران نبود، بلکه 
هدف او فشار بیشتر بر تهران با استفاده از ابزارهای 
مؤثر بود. اوباما سال ۲۰15 در مصاحبه با توماس 
فریدمن، ستون نویس نیویورک تایمز گفت: »من 
به  صورت مس��تمر بیان ک��رده ام و آن اینکه، اگر 
بتوانیم توافق هسته ای را نهایی کنیم و اگر ایران 
به این توافق پایبند باشد، بخش بزرگی از کار انجام 
شده است اما مشکالت ما با ایران پایان نمی یابد 
و ما به شدت با متحدان و دوس��تانمان همکاری 
می کنیم تا فعالیت ه��ای بی ثبات کننده ایران و 
حمایت آن از س��ازمان های تروریستی را کاهش 
بدهیم و امیدواریم زمان��ی بتوانیم این فعالیت ها 

را متوقف کنیم.«

در اصل دولت دموکرات اوباما ب��ه دنبال این بود 
که از برجام به عنوان اهرم فش��ار قوی تر به ایران 
استفاده کند. »دبه« امریکا اتفاقاً در دوران اوباما 
و در خص��وص موضوعاتی مانند میزان انباش��ت 
اورانیوم غنی شده، الیاف کربن و ... شروع شد که 

در دولت ترامپ به گونه ای دیگر ادامه یافت.
دولت اوباما سنگین ترین و شدیدترین تحریم ها 
علیه ای��ران را وضع کرد. کافی اس��ت تعدادی از 
قوانینی که کنگره در تعامل با دولت امریکا علیه 
ایران وضع کرده است، بررسی شوند. هم به لحاظ 
تعداد و هم کیفیت، دوران اوبام��ا حائز رتبه اول 
است و تقریباً نزدیک به 4۰ درصد قوانین تحریمی 

در زمان اوباما به قانون تبدیل شده اند. 
  راهبرد واحد، تاکتیک متفاوت

بررسی گزاره های فوق نشان می دهد که جو بایدن 
و دونالد ترامپ هر دو راهبرد مش��ترکی را دنبال 
می کنند که فشار بیشتر بر ایران است. حال ترامپ 
نام آن را »فشار حداکثری« می گذارد و بایدن از 
آن به عنوان »فشار هوشمند« تعبیر می کند. اما 
روش و تاکتیک ترامپ بدین گونه اس��ت که در 
این زمینه تک��روی می کند و یکی پس از دیگری 
تحریم های کوری را علیه ایران وضع می کند تا به 
حدی که به اذعان »رابرت او براین«، مشاور امنیت 
ملی دولت امریکا، تحریم ها به قدری اعمال شده 
که دیگر کاری نمانده که امریکا بتواند علیه ایران 

و روسیه انجام دهد.
اما تاکتیک دولت بایدن ش��بیه به تاکتیک اوباما 
است. تیم بایدن در نظر دارد تا با ایجاد اجماع علیه 
ایران، به روش هوشمندانه تری، فشار مؤثری را بر 
ایران وارد کند. طبیعتاً بایدن در موقعیتی است 
که به راحتی از فشار حداکثری عبور نخواهد کرد 
و س��عی خواهد کرد که تالش ه��ای ترامپ را به 

محصول مورد نظر خود تبدیل کند.
در مجموع، ترامپ و بایدن در استراتژی با هم تا 
حدود زیادی اتفاق نظر دارند و هیچ کدام دغدغه 
بهبود وضعیت اقتصادی ای��ران را ندارند. هدف 
راهبردی آنه��ا در قبال ایران ته��ی کردن نقاط 
قوت و ظرفیت های استراتژیک ایران است. اما هر 

کدام به روش خود به دنبال تحقق خواسته شان 
هستند.

  سیگنال ایرانی؛ کمک به نقشه راه بایدن 
یا ترامپ

بنابراین هرگونه وارونه نمایی واقعیت امریکا توسط 
برخی سیاسیون ایرانی، آن هم با هدف سیاسی و 
انتخاباتی می تواند آدرس غلطی باشد که به جای 
کمک به کش��ور، به کمپین انتخابات��ی بایدن یا 
ترامپ منجر شود. گره زدن امور اجرایی در کشور 
و رفع موانع اقتصادی و معیشتی مردم، به احتمال 
پیروزی یکی از کاندیداها در امریکا، در واقع ورود 
به باتالقی است که هر گونه تکاپو و دست و پا زدن 
بیش��تر در آن، منجر به فرو رفتن بیش��تر و غرق 

شدن در آن باتالق است.
نکته  مسلّم آن است که هرگاه امریکا با استراتژی 
واح��د و هوش��مندانه  و ج��دی از ناحی��ه ایران 
روبه رو شد، مجبور به عقب نشینی و عبور از خط 
قرمزهای خود شد اما آنگاه که در ایران برداشت 
و تصویر نادرس��تی از او به مخاطب القا ش��د، راه 
برای پیش��رفت پروژه های او نیز همراه شد. این 
تصویرسازی غلط از امریکا به دو نحو انجام شده 
است؛ یک جریان سیاس��ی عجیب و رادیکال در 
ایران، آنگاه ک��ه به دموکرات ها و بای��دن و اوباما 
می رسند آنها را بزک می کنند و آنگاه که از ترامپ 
سخن می گویند از او قلدری می سازند که توحش 
او از ناحیه ایران غیرقابل مقاومت و دفع است، لذا 
چه در سویه  بزک دموکرات ها و چه در ارائه تصویر 
قدرقدرت��ی از جمهوری خواه��ان، جامعه ایرانی 
و برخی تصمیم گی��ران را به خط��ا می اندازند تا 

سیاست های غلطی در مقابل امریکا اتخاذ شود.
قدریقین آن است که چه برای ترامپ و چه برای 
بایدن، ایران باید استراتژی و نقشه راه حساب شده 
و هوش��مندانه ای اتخاذ کند. با ای��ن حال در این 
نقشه راه گزاره مس��جل این باش��د که ایران اگر 
درست عمل بکند، هم توانایی پیروزی بر سیاست 
دس��تکش مخملین بایدن و دموکرات ها را دارد 
و هم دس��ت چدنی ترامپ و جمهوری خواهان را 

می تواند بشکند.

   گزارش2
چرا عده اي به دنبال ارائه سیگنال غلط در مورد انتخابات ریاست جمهوري امریکا هستند

بايدن و ترامپ دو روي يك سكه براي ايران

معاون پارلمانی رئیس جمهور مطرح کرد
 قرار گیري نظام اداري ایران 

در اتاق شیشه اي با الیحه شفافیت
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اش�اره به تصویب الیحه شفافیت 
آن را قرارگیري نظام اداري ایران در اتاق شیش�ه اي عنوان کرد.

به گزارش فارس، حسینعلی امیری روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت 
وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 6۷ الیحه را تقدیم مجلس 
شورای اسالمی کردیم که عمده آنها مربوط به معیشت، اشتغال، تولید 

و از این دست است . 
وی عنوان کرد: سه مورد از لوایح اشاره شده لوایح دوفوریتی است مانند 
الیحه ارتقای نظام سالمت اداری مالی که الیحه بسیار مهمی در جهت 
سالمت نظام اداری است. الیحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح 
دوفوریتی است که بر اساس مطالعات وسیع و تطبیقی روی آن کار شده 

است  و تأسیس جدیدی در نظام حقوقی ایران است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: الیحه تعارض منافع به نحوی 
است که اگر مدیری در جایگاهی قرار بگیرد، این امکان را به مدیر مربوطه 
می دهد که منافع عمومی را بر منافع سیاسی، قومی و شخصی ترجیح 
دهد. اصل در مدیریت تعارض منافع ترجی��ح منافع عمومی بر منافع 
شخصی است. امیری افزود: الیحه دو فوریتی دیگر الیحه شفافیت است 
که در بخش های مختلف دولت تهیه و تدوین ش��ده اس��ت و کل نظام 
اداری ایران را در یک اتاق شیشه ای قرار می دهد و امکان نظارت را برای 
دستگاه های ناظر س��هل تر و نظارت همگانی را برای نظام اداری کشور 
فراهم می کند. امیری با بیان اینکه طرح هایی که نمایندگان در مجلس 
یازدهم تهیه کرده اند، آمار قابل توجه و باالیی است، اظهار داشت: این در 
حالی است که ما با همین عناوین و محتوا، لوایحی را در گذشته تهیه و 

تقدیم مجلس کرده ایم. 
وی خاطرنشان کرد: من قباًل هم، کتباً و شفاهاً از رئیس مجلس و هیئت 
رئیسه مجلس درخواست کرده ام که برای صرفه جویی در وقت مجلس 
و به جهت کار کارشناسی بسیار مفصلی که در بخش های مختلف دولت 
روی لوایح انجام گرفته اس��ت اجازه بدهند که این لوایح در دستور کار 
قرار بگیرد چراکه تهیه طرح های موازی با این لوایح منجر به هدر رفتن 

امکانات کشور می شود.
........................................................................................................................

با صدور بیانیه اي صورت گرفت
نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس 

اظهارات ضداسالمی مکرون را محکوم کردند
عض�و هیئت رئیس�ه مجل�س در جلس�ه علن�ی روز گذش�ته 
مجل�س بیانی�ه نماین�دگان اقلیت ه�ای دین�ی در محکومی�ت 
اظه�ارات توهین آمی�ز رئیس جمه�ور فرانس�ه را قرائ�ت ک�رد.
به گزارش  فارس، عل��ی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیس��ه روز 
گذشته بیانیه پنج نفر از نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس را در 

محکومیت اظهارات توهین آمیز رئیس جمهور فرانسه قرائت کرد.
در این بیانیه آمده اس��ت: مهم ترین عامل ش��کل دهنده و معنابخش 
هویت ها در دنیای کنونی دین اس��ت و به تبع آن احترام به ادیان به 
طریق اولی و پیامبران ادیان اهمیت شایان توجه و غیرقابل چشم پوشی 
برای امکان زیست مش��ترک در درون جوامع و بین جوامع می یابد و 
در ش��رایط حال حاضر جهان درک این امور از سوی سران کشورها و 
ملل بدیهی است اما متأسفانه آنچه دیده می شود بی توجهی عامدانه 
برخی از آنهاست که خود آتش بیار معرکه شده اند و بر تنور دشمنی ها 
می دمند. اظهارات غیرمس��ئوالنه و توهین آمیز رئیس جمهور فرانسه 
به ساحت پیامبر دین اس��الم از جمله این رویکردهای مضموم است 
که عماًل به بهانه آزادی بیان، ولنگاری بیان و خش��ونت زبانی منتهی 
به خش��ونت فرهنگی و سیاس��ی را ترویج می کند. اگر افراطی گری 
محکوم است، هتاکی زمینه ساز زنجیره خشونت و پایمال شدن حقوق 

محکوم تر است. 
در پایان این بیانیه نیز تصریح ش��ده اس��ت: ما نماین��دگان جوامع، 
ادیان الهی در مجلس شورای اس��المی با احترام به تجربه مشترک و 
دیرین جوامع خود در ایران اس��المی با محکومیت چنین رفتارهایی 
از سردمداران چنین کشورها می خواهیم که چنانچه خواهان صلح و 
همزیستی ادیان و فرهنگ ها هستند به تجدیدنظر اساسی به رویکردها 

و باورهای غلطشان دست یازند.
........................................................................................................................

فرمانده کل ارتش:
 نیروی زمینی صددرصد متحرک 

و هجومي شده است
فرمان�ده کل ارتش با اش�اره به تاش ه�اي نی�روي زمیني براي 
بازس�ازي ادوات و تجهی�زات خ�ود با تکی�ه ب�ر توانمندي هاي 
بوم�ي گف�ت: نی�روی زمین�ی تبدی�ل ب�ه نیروی�ی صددرص�د 
متحرک ش�ده که ب�دون نیاز ب�ه کمک ه�ای بیرونی قادر اس�ت 
هم�ه  ماموریت های�ی را ک�ه ب�ر عه�ده دارد، انج�ام ده�د.

به گزارش مهر، در مراس��می که روز گذش��ته با حضور امیر سرلشکر 
سید عبدالرحیم موس��وی فرمانده کل ارتش و امیر کیومرث حیدری 
فرمانده نیروی زمینی ارتش و جمعی از فرماندهان نظامی در پادگان 
ش��هید مدافع حرم یداللهی منفرد برگزار شد، بیش از 5۰۰ خودروی 

فوق سنگین تانک بر تاکتیکی به ناوگان تحرک نزاجا ملحق شد.
این خودروها توس��ط معاون آماد و پش��تیبانی نی��روی زمینی ارتش 

بازتولید و به ناوگان تحرک و ترابری این نیرو ملحق شدند.
امیر سرلشکر س��یدعبدالرحیم موس��وی، فرمانده کل ارتش در این 
مراسم با بیان اینکه »خدا را ش��اکرم که امروز شاهد تجلی گوشه ای 
از نتایج مدیریت و فرماندهی جهادی هس��تیم«، اظهار کرد: به لطف 
خدا طی س��ال های اخیر و با تصدی فرماندهی نیروی زمینی توسط 
امیر حیدری فرماندهی و مدیریت جه��ادی در این نیرو جریان یافته 
و تا پایین ترین رده ها توسعه یافته اس��ت و امروز در هر رده از نیروی 
زمینی شاهد تالش و مدیریت جهادی هستیم. وی خاطر نشان کرد: 
آنچه در س��ال های اخیر در نزاجا اتفاق افتاده، چیزی ش��بیه معجزه 
است؛ امروز نیروی زمینی تبدیل به نیرویی صددرصد متحرک شده 
که بدون نیاز به کمک های بیرونی قادر است همه  ماموریت هایی راکه 

بر عهده دارد، انجام دهد.
فرمانده کل ارتش با تأکید بر اینکه تحرک از ش��اخصه های مهم توان 
رزم نیروهای مس��لح و یکی از بخش هایی است که با تأکید فرماندهی 
کل قوا مورد توجه گرفته اس��ت، گفت: امروز شاهد ارتقای تحرک در 
بخش سنگین و فوق سنگین نیروی زمینی ارتش هستیم. این اتفاق در 
همه بخش ها از جمله آتش، آموزش، تاکتیک ها، روش ها، ساختارها، نو 
شدن سازمان ها و آموزش ها و چگونگی ورود به میدان و از همه مهم تر 
در حوزه انگیزه نیز رخ داده اس��ت. مبنای روحی و انگیزه ای که امروز 
بعد از بیش از 4۰ سال از پیروی انقالب اسالمی در نیروی زمین ارتش 
وجود دارد، همان مبنای انقالبی و مبنایی اس��ت ک��ه در دوران دفاع 

مقدس شاهد بودیم. 
همچنین در این مراس��م امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی 
ارتش  نیز گفت: نیروی زمینی  ارتش به عنوان قدرت نخست زرهی منطقه 
برای انتقال سریع تانک و سکوهای آتش خود نیازمند انواع کشنده های 
سنگین و فوق سنگین راهبردی است. وی افزود: تولید این  کشنده های 
استراتژیک، سابق بر این در دستان قدرت های بزرگ بود که به واسطه 
تحریم ها ما را از داشتن آنها محروم کرده بودند به همین جهت به واسطه 
فرمایشات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر روی پای خود ایستادن با نگاه به 

داخل، این موضوع را سرلوحه فعالیت های خود قرار دادیم.
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