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  دو روي سكه مسئوليت دولت 
در قبال سرمايه بورسي مردم   

روزنامه ابتكار در سرمقاله خود با اشاره به سقوط شاخص 
بورس   نوشت:  سهامداران بسياري مدعي هستند كه به 
واس��طه حمايت ها و  تبليغات دولت سرمايه خود را به 
دس��ت ب��ازار س��رمايه س��پرده اند چنانكه ش��خص 
رئيس جمهوري گفته بود كه جاي امن سرمايه گذاري  در بورس است. حاال 

اما روند شاخص تبديل به بحراني براي ميليون ها سهامدار شده است.  
هرچند در كنار اين تبليغات، كارشناس��ان در خص��وص لزوم احتياط 
سرمايه گذاري در بازار بورس همواره سخن گفته اند اما  سؤال اينجاست 
در شرايط فعلي دولت در قبال سرمايه هاي مردم مسئول است يا خير؟... 
آنچه در اقتصاد هاي توس��عه يافته رخ مي دهد مبتني ب��ر اقتصاد آزاد و 
غيردولتي است. در واقع  اگر شخصي سهام شركتي را خريداري مي كند 
با علم به اينكه دولت عماًل دخالتي در بازار ندارد و البته صورت هاي مالي 
شركت  قابل بررسي است اقدام به خريداري س��همي مي كند بنابراين 
تبعات احتمالي افت يا  سود آن با خريدار اس��ت اما در اقتصاد ايران  كه 
همواره دولت و بخش هاي مختلف حاكميتي با اقتصاد پيوندي پيچيده 
دارند معادالت متفاوت اس��ت. در اين شرايط اگر دولت اقدام  به تشويق 
مردم براي س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه مي كند خواه به نيت مهار 
نقدينگي يا  به كارگيري منابع در بخش توليد، در  ازاي آن الزم است تا 
با انواع سياستگذاري ها سعي در تعميق سرمايه هاي مردم داشته باشد. 
اين اتفاق، اما در بازار بورس كش��ور  طي ماه هاي اخير رخ نداد. ترديدي 
نيست كه نقدينگي سرگردان در اقتصاد همواره به دنبال جا نماندن از 
تورم هميشگي در اقتصاد  اس��ت. اگر دولت سياست خود را بر سوزاندن 
سرمايه هاي سرگردان كرده است تا از بار تورمي در اقتصاد بكاهد درواقع 
نه تنها  دست به يك اقدام غيراخالقي زده كه تبعات آن در سپهر اجتماعي 
و عميق تر شدن اعتماد عمومي نسبت به دولت قابل چشم پوشي  نيست. 
اين اعتمادسوزي مي تواند در آينده اگر در خوشبينانه ترين حالت منجر 
به اعتراض عمومي نشود؛ منجر به يك عقب  ماندگي بلندمدت در توسعه 
اقتصادي ش��ود. به بيان ديگر براي پيش��برد اهداف اقتصادي دولت و 
حاكميت ناگزير از همراهي مردم  هس��تند اما اين اعتماد بار ها از سوي 

مسئوالن با عملكردشان زير سؤال رفته است. 
........................................................................................................................

 انتخابات امريكا بيش از حد در ايران
مورد توجه قرار گرفته است

روزنامه آفتاب يزد در يادداشتي نوشته: در 
حالي به انتخابات امريكا نزديك مي ش��ويم 
كه در هفته هاي اخير  ش��اهد پررنگ شدن 
مباحثه بر سر نتيجه اين انتخابات در محافل سياسي ايران نيز بوده ايم. 
به ويژه اينكه برخي در هر دو جناح  نتيجه انتخابات امريكا را به وضعيت 
انتخابات رياست جمهوري ايران در بهار ۱۴۰۰ نيز گره زده اند. در واقع 
بدترين رويكرد  اين اس��ت كه جريان هاي سياس��ي در هر كش��وري 
معادالت قدرت را بر مبناي رويداد ها در يك كشور ديگر دنبال كنند، 
اثر چنين  رويكردي بيشتر منفي خواهد بود اگر با كشور مورد نظر سابقه 
بيش از چهار دهه خصومت نيز وجود داشته باشد. جاي تأسف است  كه 
مسئله انتخابات امريكا نه تنها در ميان مردم بلكه در بين سياسيون كه 
اصوالً گروه هاي نخبه قلمداد مي شوند نيز بيش از حد الزم مورد توجه 
قرار گرفته  است. برخالف تصوري كه وجود دارد استراتژي هاي سياست 
خارجي اياالت متحده از اصول ثابتي تبعي��ت مي كند هرچند كه در 
 مواردي تفاوت هايي در روش ديده مي شود. به عنوان نمونه اين ايده كه 
اگر دموكرات ها پيروز شوند تأثير مثبتي بر شرايط ايران  خواهد داشت 
چندان بر اساس منطق نيس��ت چراكه جز دوره اي مقطعي در رياست 
جمهوري باراك اوباما، دموكرات ها نيز همواره  يك پاي فشار بر تهران 

بوده اند و به عبارتي در رويكرد هاي كالن تفاوتي را شاهد نيستيم. 
........................................................................................................................
ديوان محاسبات و وجوه در اختيار مقامات

روزنامه رسالت در يادداشتي آورده: در 
اواخر دولت دهم حساب هاي خاص 
در اختي��ار، مسئله س��از ش��د و ۱6 
ميليارد تومان به دانشگاهي نوپديد و منسوب به رئيس دولت به عنوان 
كمك منتقل ش��د. با اعتراض آگاهان و ورود ديوان محاس��بات، وجه 
پرداختي از طريق بانك مسترد و موضوع هرچند بدون مجازات اداري 
متخلف خاتمه يافت. امروز حدود هش��ت سال از آن ماجرا مي  گذرد و 
ش��اهد تكرار آن رويكرد به شكل ديگر هس��تيم كه در اثر عدم اعمال 
مجازات بازدارنده توس��ط هيئت هاي مستشاري ديوان و عدم انطباق 
مصداق جرم با موضوع قانون چگونه آن وجه ۱6 ميليارد توماني تبديل 

به ۱۲۰ ميليارد تومان و تجري متخلفين و متصرفين شده است. 
در روزهاي پاياني مهر ۹۹ در كمتر از چند ماه مانده به دوران تصدي دولت 
دوازدهم مبلغ ۱۲۰ ميليارد تومان براي احداث دانشكده فناوري هاي نوين 
به دانشگاه علوم پزشكي ابالغ مي شود. اين وجه را سازمان برنامه و بودجه 
از محل كدام اعتبار تخصيص مي دهد؟ رديف اعتبار مصوب آن در بودجه 
كل كشور چيست؟ رئيس سازمان در قالب ابالغيه ۱۲۰ ميليارد توماني 
به خريد و بهس��ازي يك ساختمان حسب دس��تور رئيس جمهور اشاره 
مي كند. آيا ابالغ، تخصيص و پرداخت وجوه بايد طبق قانون باشد يا طبق 
دستور فالن مقام و بهمان شخص؟ با افزايش اعتراضات در فضاي مجازي، 
سازمان برنامه و بودجه ابالغيه را اصالح و تخصيص مذكور را به برداشت از 
نقدينگي يك حساب خاص با تأييد رئيس جمهور تغيير مي دهد. حساب 
خاص چيست و حق برداشت از آن با كيست؟ ريالي است يا ارزي؟ رابطه 
آن با وجوه تسعير ش��ده يا نش��ده يك ميليارد يورويي تخصيص يافته از 
صندوق توسعه ملي براي مبارزه وزارت بهداشت )نه دانشگاه ها( با بيماري 
كرونا چيست؟... رس��يدگي به اين مهمات در عالي ترين محكمه  مالي و 
محاسباتي كش��ور مي تواند با محكوميت يا حتي برائت، جو سالمي را بر 

فضاي اداري مالي كشور حاكم نمايد. 
........................................................................................................................
آماده باش امريكا براي »رأي منو پس بده«!

روزنامه صبح نو در س��رمقاله خود نوشته:  پس از 
آنكه ترامپ، احتمال تقلب در انتخابات امريكا را 
باال ارزيابي كرد و تاكيد داش��ت تنها در صورت 
»تقلب گس��ترده« از بايدن نامزد دموكرات ها شكست خواهد خورد، 
چندين شهر امريكا براي مقابله با آشوب هاي پساانتخاباتي، به حالت 
آماده باش درآمده اند. براي نمونه، تگزاس براي اعزام هزار نيرو به پنج 
شهر مهم در سراسر اين ايالت به منظور »جلوگيري از هرگونه آشوب 
مدني« پس از انتخابات س��وم نوامبر آماده مي ش��ود. فروش��گاه ها در 
واشنگتن دي سي هم پنجره هايشان را با تخته محافظ مي پوشانند. ژنرال 
جيمز براون از گارد ملي تگزاس در اين باره گفته اس��ت: »اين اقدام با 
هدف حمايت از نيروهاي محلي است، همان طور كه ما در گذشته براي 
جلوگيري از وقوع هرگونه آش��وب مدني در ش��هرهاي مختلف درون 
تگزاس نيرو مس��تقر كرديم«. براس��اس اعالم گارد تگزاس، نيروهاي 
پش��تيبان به ش��هرهاي هيوس��تون، داالس، فورت ورث، آس��تين و 
سن آنتونيو در اين ايالت اعزام مي شوند. در همين حال، ساختمان هاي 
تج��اري در نزديك��ي كاخ س��فيد از روز دوش��نبه ب��راي پوش��اندن 
پنجره هايشان با تخته هاي چوبي و جلوگيري از وارد آمدن خسارت هاي 
ناش��ي از اعتراضات مردمي اقدام كرده اند. در ايالت واشنگتن تا 3۰۰ 
سرباز گارد ملي براي كنترل ناآرامي مدني تحت آموزش قرار دارند... 
بايد منتظر ماند تا ببينيم كش��وري كه بيش��ترين آم��ار توطئه عليه 
كشورهاي مستقل ديگر را در سال هاي متمادي در كارنامه اش دارد، 

چگونه گرفتار جنگ قدرت خواهد شد.

88498443سرويس  سیاسي

تغییرات احتمالی انتخابات امریکا و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران   

چه کنيم تا تجربه ناموفق برجام تكرار نشود

كمتر از چه�ار روز دیگر تا برگ�زاري یکي از 
جنجالي تری�ن انتخابات تاری�خ امریکا باقي 
نمانده اس�ت و فرداي این چال�ش انتخاباتي 
بسیاري از مناسبات سیاست خارجي امریکا 
دس�تخوش تغییرات گسترده دستکم رواني 
براي مدت�ي كوتاه خواه�د بود. یک�ي از این 
مناسبات به روابط خصومت آمیز امریکا طي 
چهار دهه گذشته با جمهوري اسالمي ایران 
بازمي گ�ردد. گرچ�ه تجربه تاریخي نش�ان 
مي دهد دولت هاي دموكرات و جمهوریخواه بر 
سر خصومت با جمهوري اسالمي ایران اختالف 
نظري ندارند بلکه سیاست اصولي آنهاست، اما 
آنچه برنامه هاي این دو جریان سیاسي حاكم 
بر امریکا را از همدیگر متمایز مي سازد، روش 
و ش�یوه هاي مواجه�ه با جمهوري اس�المي 
ایران اس�ت. از این رو برخي در داخل بر این 
عقیده اند كه اگر بایدن پیروز انتخابات امریکا 
باش�د، مي توان امی�دوار بود ك�ه او به برجام 
برگردد. موضوعي كه با ام�ا و اگر هاي فراوان 
همراه است و او براي بازگشت به این معاهده 
پیش شرط هایي قرار داده كه نتیجه آن تحمیل 
برجام هاي دیگر به ایران است بي آنکه ایران از 
آن انتفاعي داشته باشد. بنابراین باید مراقب 
ب�ود در دام این س�راب هاي ب�ي آب نیفتیم. 
به صورت طبيعي بخش مهمي از اين مجادالت 
بر س��ر تأثيرگذاري سرنوش��ت انتخابات امريكا 
و جابجاي��ی احتمالي قدرت در واش��نگتن بوده 
است. بخشي از رسانه هاي عمدتاً اصالح طلب در 
طول ماه هاي گذشته تالش كرده اند جابه جايي 
هرم قدرت در واش��نگتن را نوع��ي معجزه براي 
شرايط فعلي داخلي ايران نشان بدهند كه منجر 
به تصحيح سياس��ت هاي دولت ترامپ در مقابل 
كشورمان خواهد شد. در مقابل رسانه هاي اصولگرا 
با تكيه بر تجربيات گذشته به برجسته سازي اين 
نكته پرداخته اند كه به احتمال زياد دولت بايدن 
نيز به دنبال تحميل خواسته هاي بيشتر با حربه 
بازگش��ت مش��روط به برجام خواهد بود. به نظر 
مي رسد اين تحليل از سوي محافل باالدستي در 
ايران نيز مورد پذيرش ق��رار گرفته كه نمونه آن 
اشاره رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح درخصوص 
تالش امريكا براي تحمي��ل برجام هاي ۲ و 3 به 

ايران بود. 

  تع�ارض در س�اختار سیاس�ت داخلي 
امریکا

نكت��ه مهمي كه در ص��ورت هرگون��ه تغيير در 
س��اختار سياس��ي امريكا با اين انتخابات نبايد 
فراموش كرد، تعارضات داخلي و مش��كالت آن 
اس��ت. رويدادهاي چن��د ماه گذش��ته از جمله 
ناتوان��ي در كنترل وي��روس كرون��ا، اعتراضات 
گس��ترده نژادي و وضعيت بد اقتصادي همه و 
همه در كاهش آراي ترامپ نقش داش��ته است. 
در ح��وزه خارجي ني��ز اقدامات تروريس��تی و 
فاجعه بار همچون ترور سردار سليماني و تقابل 
با قدرت هاي مس��تقل از جمله ايران نيز به اين 
هرج و مرج كمك كرده است. از اين رو با جديت 
مي توان گفت كه سقوط ترامپ نتيجه محتوم در 
پيش گرفتن چنين سياس��تي است. در صورتي 
هم كه ترامپ بتواند با چنين فجايعي اين ماراتن 
سياسي را به پايان برساند بايد سقوط كامل نظام 

سياسي امريكا را حتمي دانست. 
اتفاقاتي ك��ه در دو دور مناظرات تلويزيوني بين 
اين دو رخ داد به خوبي نشان داد كه تا چه اندازه 
مشكالت بنيادي در اقتصاد امريكا در حال سقوط 
اس��ت و هيچ كس نمي تواند مانع سقوط آن در 
آينده نزديك شود. اما س��ؤال مهم تر در شرايط 
فعلي آن است كه تكليف ما با اين انتخابات چه 
خواهد بود و براي واكنش درست به اين اتفاق كه 
تمام دنيا نيز به آن چش��م دارند بايد به سؤاالتي 
جواب داده ش��ود تا بار ديگر فاجعه تغيير دولت 

اوباما به ترامپ و سرنوشت برجام روي ندهد. 
  براي برجام هاي 2 و 3 چه باید كرد

ش��ايد اولين س��ؤالي كه بايد به آن جواب داده 
شود، مشخص شدن خواس��ته هاي ايران پس از 
اين تغيير احتمالی اس��ت. در ص��ورت روي كار 
آمدن دولت بايدن، نظام جمهوري اسالمي ايران 
بايد خواسته هاي روشني داشته باشد تا بتواند بر 

اساس آن يك سياست فعال را در پيش بگيرد. 
از هم اكنون روش��ن اس��ت كه در صورت روي 
كار آم��دن دولت بايدن درخواس��ت هاي جدي 
براي مذاكرات گسترده در حوزه منطقه مطرح 
خواهد شد؛ مذاكراتي كه هدف آن محدود كردن 
قدرت ايران در منطقه از جمله در عراق و سوريه 
اس��ت. امريكايي ها در تالش هس��تند تا در اين 
مس��ير متحدان منطقه اي خود از جمله امارات 

و عربس��تان س��عودي را نيز پاي كار بياورند. از 
همين رو بايد سناريوي مشخصي براي هر كدام 
از طرح ها و پاسخ روش��ن به خصوص براي افكار 

عمومي در شرايط فعلي وجود داشته باشد. 
نكته ديگر در اين باره سناريوي ايران براي بحث 
بازگش��ت امريكا به برجام است. به نظر مي رسد 
بازگشت به برجام هسته اصلي درخواست دولت 
روحاني به برجام اس��ت اما نكته مهم اينجاست 
كه آيا صرفاً بازگش��ت به برجام بايد در دس��تور 
كار ايران قرار بگيرد؟ طبيعتاً كس��ي نمي تواند 
فراموش كند كه حتي زماني ك��ه برجام با تمام 
قدرت در حال اجرا در دوره اوباما بود، بس��ياري 
از خواس��ته هاي ايران عماًل امكان اجرايي شدن 

نداشت. 
به دليل اينك��ه امريكايي ها همچنان شمش��ير 
تحريم دالري را باالي سر ايران حفظ كرده بودند 
بانك هاي بين المللي تمايلي به همكاري با ايران 
نداش��تند و از همين رو در همان سال ۹5 بحث 
»تقريباً هيچ« براي تشريح دستاوردهاي بانكي 

برجام مطرح شد. 
حاال سؤال اساسي اينجاست كه اگر امريكايي ها 
بحث برگش��ت ايران به برج��ام را مطرح كنند، 
تهران بايد موضعي جدي در خصوص رفع برخي 
معايب برجام ك��ه اجازه اس��تفاده حداكثري از 
مواهب اقتصادي آن را مي داد مطرح كند. نكته 
وقتي مهم تر مي شود كه بدانيم به احتمال زياد 
اين درخواست از س��وي امريكايي ها به صورت 
جدي مطرح خواهد شد كه برخي بندهاي برجام 
موسوم به بندهاي غروب آفتاب نيز اصالح شود و 

محدوديت هاي داخلي برجام تمديد شود. 
  برنامه ریزي جدي براي سایر پرونده هاي 

دستگاه سیاست خارجي كشور
نكته ديگر كه بايد مورد توجه تحليلگران داخلي 
قرار بگيرد تغيير دولت امريكا و تأثير احتمالي آن 
بر روابط بين ايران و ساير كشورها است. به صورت 
كاماًل مشخص يكي از مهم ترين پرونده هاي باز 
در حوزه سياس��ت خارجي ايران برقراري روابط 

راهبردي بين ايران و چين است. 
از زماني كه تحرك ج��دي در داخل ايران براي 
برقراري اين روابط به وجود آمد، محافل داخلي 
امريكا به خصوص دموكرات ه��ا از آن به عنوان 
يك شكست جدي براي دولت ترامپ ياد كردند. 

طبيعي است كه در شرايط روي كار آمدن دولت 
بايدن تالش ها براي ايجاد فاصله بين دو كشور به 

صورت جدي تري آغاز خواهد شد. 
طبيعي است كه براي چنين مسئله اي بايد يك 
برنامه جدي واكنشي از سوي ايران وجود داشته 
باشد تا تالش طرف مقابل براي ضربه به تهران 
به حداقل برس��د. در كنار اين بايد تجربه دولت 
فعلي در حذف ش��رق در برنامه هاي اقتصادي 
پسابرجامي و تبعات آن مورد توجه قرار بگيرد تا 

بار ديگر چنين تجربه اي تكرار نشود. 
اين سناريو س��ازي باي��د در تم��ام پرونده هاي 
سياست خارجي ايران از جمله در رابطه با روابط 
دو جانب��ه با هند، روس��يه و اروپا م��د نظر قرار 

بگيرد. 
نكته ديگري كه بايد در م��ورد آن تدبير جدي 
ش��ود، ت��الش احتمال��ي امريكايي ه��ا ب��راي 
تأثيرگذاري بر فضاي داخلي ايران به خصوص 
در حوزه سياسي خواهد بود. بايدن در يادداشت 
خود در سايت ش��بكه خبري سي.ان.ان به طور 
واضح بر اين نكته تأكيد كرده است كه بحث هاي 
حقوق بشري و آزادي زندانيان سياسي در دستور 

كار دولت وي قرار خواهد داشت. 
بدون ش��ك بعد از روي كار آمدن دولت بايدن 
دولت وي سياس��ت دخالت فعاالنه در سياست 
داخل��ي اي��ران ب��راي تأثيرگ��ذاري در فضاي 
سياسي داخل كشور را در پيش خواهد گرفت. 
امريكايي ها در اين مس��ير از ابزارهاي مختلفي 
بهره مي گيرند كه مهم ترين آن استفاده ابزاري 
از تحريم هاس��ت. اين تجربه يك ب��ار در دولت 
اوباما نيز تكرار شد و در پاييز سال ۹5 و باز كردن 
بخش��ي از منابع دالري مسدود ش��ده ايران به 
دولت روحاني كمك كرد تا قيمت دالر در ۴ هزار 
تومان تثبيت شود تا مواضع وي در انتخابات سال 

۹6 تسهيل شود. 
با توجه به نزديك بودن انتخابات سال ۱۴۰۰ و 
اهميت آن براي فضاي داخلي كشور به طور حتم 
دخال��ت در فضاي داخلي ايران در دس��تور كار 
امريكايي ها قرار خواهد گرفت. از جمله ابزارهاي 
امريكايي ها براي تأثيرگ��ذاري در اين فضا آزاد 
كردن مناب��ع دالري ايران يا برداش��تن برخي 
تحريم ها به صورت مقطعي است. پاسخ دقيق و 
حساب شده به اين حركت امريكايي ها در فضاي 
داخلي ايران بايد از هم اكنون مورد توجه محافل 

رسانه اي و تحليلي داخلي كشور قرار بگيرد. 
البته طبيعي اس��ت كه از نگاه امريكايي ها تمام 
احزاب و جناح هاي رسمي داخل كشور به نوعي 
تندرو محسوب شده و تنها يك نگاه ابزاري است 
كه سبب چنين دخالتي در فضاي داخلي ايران 

مي شود. 
  ضرورت استفاده از تمام توان كارشناسي 

كشور
در نهايت آخرين نكته اي كه باي��د مورد توجه 
قرار بگيرد ضرورت ايجاد همبستگي ملي براي 
برخورد با چنين شرايطي است؛ يكي از نكاتي كه 
در جريان مذاكرات برجام و انتقادات مطرح شده 
در خصوص فرآيند تصويب آن عدم استفاده از 

توان كارشناسي موجود در كشور بود. 
در نقطه مقاب��ل امريكايي ها براي تدوين برجام 
تالش كردند ت��ا از نهايت ت��وان تخصصي خود 
استفاده كنند. از همين رو يكي از نكات مهمي 
كه بايد مورد توجه نظام تصميم گيري كش��ور 
قرار بگي��رد، ايجاد يك توان كارشناس��ي براي 
طرح ريزي يك راهبرد درست براي شرايط بعد 

از انتخابات رياست جمهوري امريكاست. 
در اي��ن فرآيند بايد بر اس��تفاده از تم��ام توان 
كارشناسي كش��ور تكيه كرده و از تكروي بيجا 
همانند دوره برجام پرهيز كنند ت��ا از هر گونه 
خس��ارت بيش��تر به كش��ور آن هم در شرايط 

حساس فعلي جلوگيري شود.

مهدی   پورصفا
   گزارش

فرمانده نیروي زمیني ارتش:
خطري شمالغرب کشور را تهديد نمي کند

فرمان�ده نی�روي زمین�ي ارت�ش تأكی�د ك�رد هی�چ خط�ري 
مرزه�اي ش�مالغرب كش�ور را تهدی�د نمي كن�د و ب�ا افزای�ش 
روزاف�زون قابلیت ه�اي نیروه�اي مس�لح، آمادگ�ي بس�یار 
ب�ه دس�ت آوردی�م. ب�راي اج�راي مأموریت ه�ا  خوب�ي 

به گزارش مهر، امير س��رتيپ كيومرث حيدري فرمان��ده نيروي زميني 
ارتش در بازديد از مناطق مرزي جلفا و خداآفرين آذربايجان شرقي، دفاع 
از حدود و ثغور ميهن اس��المي را از مهم ترين وظاي��ف ارتش جمهوري 
اسالمي ايران دانست و تأكيد كرد: نيروهاي جان بر كف ارتش در راستاي 
عمل به وظايف ذاتي خود در نقاطي از مرزهاي شمالغرب كشور استقرار 
پيدا كرده اند و هدف اصلي از اس��تقرار يگان هاي ارتش در مناطق مرزي، 
حفاظت از حريم هايي اس��ت كه خطوط قرمز ما تعريف شده است. وي با 
تمجيد از سطح آمادگي بسيار خوب يگان هاي مختلف اين نيرو مستقر در 
آذربايجان شرقي، اظهار داشت: امروز از روحيه و چهره هاي مصمم تكاوران 
غيور ارتش بسيار خوشحال هستم و اين همان آمادگي رزمي و توان باالي 

دفاعي رزمندگان نيروي زميني است كه همواره بر آن تأكيد مي كنيم.
فرمانده نيروي زميني ارتش در ادامه به استقبال و خشنودي مردم از 
حضور يگان هاي ارتش در كنار آنها اش��اره كرد و افزود: امروز به عينه 
ديدم كه مردم عزيز چقدر از حضور فرزندان ارتشي شان خرسند بودند 
و در كنار آنها احساس آرامش و امنيت بيشتري مي كردند و اين موجب 
مباهات ارتش است. امير س��رتيپ حيدري تأكيد كرد: الحمدهلل هيچ 
خطري مرزهاي شمالغرب كشور را تهديد نمي كند، چراكه با افزايش 
روزافزون قابليت ها و توانمندي هاي نيروهاي مس��لح، آمادگي اجراي 
مأموريت هاي محوله و صيانت از مردم عزيز و مرزهاي كشورمان را در 
حد بسيار خوب به دست آورده ايم. وي در پايان با تأكيد بر لزوم احترام 
به تماميت ارضي كشورهاي منطقه، اظهار داش��ت: ما با هر دو كشور 
همسايه مشتركات زيادي داريم و تا امروز هم حسن همجواري را با دو 
كشور جمهوري آذربايجان و ارمنستان حفظ كرده ايم و توصيه ما به هر 
دو كشور احترام به قوانين بين المللي، حفظ مرزهاي بين المللي و حل 

و فصل مشكالت پشت ميزهاي مذاكره است.
........................................................................................................................

نامه مجلس به وزارت امور  خارجه:
به اظهارات مكرون واکنش جدي نشان دهيد 
س�خنگوي كمیس�یون امنیت  مل�ي و سیاس�ت  خارجي مجلس 
خب�ر داد اعضاي كمیس�یون نام�ه اي را ب�ه وزارت ام�ور خارجه 
واصل داش�تند و در آن نامه خواسته ش�د كه دستگاه دیپلماسي 
واكنش جدي به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانس�ه نشان دهد.
ابوالفضل عمويي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست  خارجي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اظهارات اخير 
مكرون رئيس جمهور فرانسه در اهانت به ساحت قدسي پيامبر گرامي 
اسالمي حضرت محمد)ص(، اظهار داشت: در جلسه اخير كميسيون و 
در چارچوب رصد اخبار مربوط به تحوالت اين موضوع مورد بررسي قرار 
گرفت. پس از بحث و بررسي ها اعضاي كميسيون نامه اي را به وزارت امور 
خارجه واصل داشتند و در آن نامه خواسته شد كه دستگاه ديپلماسي 

واكنش جدي به اظهارات اخير رئيس جمهور فرانسه نشان دهد.
نماينده تهران در مجلس مواضع اخير رئيس جمهور فرانس��ه را براي 
سرپوش گذاشتن بر مشكالت داخلي اين كشور دانست و عنوان كرد: 
دولتمردان فرانسه براي فرار از مشكالت سياسي كه در اين كشور شكل 
گرفته سعي مي كنند با اظهارات غيرواقع فراري رو به جلو داشته باشند 
و افكار عمومي را به س��مت ديگري سوق دهند. سخنگوي كميسيون 
امنيت  ملي و سياس��ت  خارجي مجلس با بيان اينكه مكرون در فضاي 
سياسي فرانسه با مشكالت جدي مواجه است و در نظرسنجي هاي اخير 
نيز محبوبيت وي به شدت كاهش پيدا كرده است، اظهار داشت: شكست 
در مذاكرات بين المللي در چند وقت اخير باعث شده كه فضاي سياسي 
فرانسه رئيس جمهور اين كشور را به شدت تحت فشار قرار دهد، كه در 
همين راستا براي فرار از اين وضعيت آقاي مكرون اقدامي را انجام داد 
كه با واكنش منفي كشورهاي اسالمي مواجه شده است. عمويي با بيان 
اينكه متأسفانه ش��اهد بوديم كه رژيم جعلي صهيونيستي نيز از اقدام 
اخير رئيس جمهور فرانس��ه حمايت كرد، اظهار داشت: حمايت رژيم 
كودك كش صهيونيستي از اين مواضع مكرون نشان دهنده اين است كه 

اهداف خبيثانه اي پشت اين قضيه قرار دارد.
........................................................................................................................

 فرهنگي: اکثر لوايح دولت 
ارتباطي به مسائل معيشتي ندارند 

س�خنگوي هیئت رئیس�ه مجلس با بیان اینکه اكثر لوایح واصله 
از س�وي دولت ربطي به مس�ائل معیش�ت ندارند، گفت: از دولت 
انتظ�ار داریم لوایح مربوط به معیش�ت را به مجلس ارس�ال كند.

محمدحسين فرهنگي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اظهارات اخير مسئوالن دولتي مبني بر 
كمك مجلس براي تصويب 67 اليحه ارسالي دولت، گفت: لوايح دولت در 
دستور كار مجلس قرار دارد و از زمان آغاز مجلس يازدهم چندين اليحه 
دولت بررسي ش��ده و روز گذش��ته نيز چند اليحه ديگر در جلسه علني 
پارلمان تصويب شد. وي با بيان اينكه بخش عمده اي از اين 67 اليحه طبق 
ماده ۱37 آيين نامه داخلي پارلمان از مجلس دهم به اين دوره منتقل شده 
افزود: بخش ديگر از اين لوايح مربوط به موافقتنامه هاست، برخي ديگر از 
اين لوايح نيز موضوعات پراكنده دارند كه اثري در زندگي مردم نداشته 
و به شرايط جاري كشور ارتباطي ندارد. سخنگوي هيئت رئيسه مجلس 
در همين راستا، ادامه داد: مجلس در بررسي لوايح واصله از سوي دولت 
كم كاري نكرده و تعداد لوايح بررس��ي شده در مجلس بيش از طرح هاي 
نمايندگان بوده است. فرهنگي تصريح كرد: لوايحي كه دولت به مجلس 
فرستاده اثر خارجي و تأثيري بر زندگي مردم نداشته و مربوط به مسائل 
معيشتي جامعه نيست كه بهتر است دولت بر لوايح معيشتي و اقتصادي 
كه اثر بيروني بر زندگي مردم دارد، تمركز كند. دولت اليحه ای دو فوريتي 
را در رابطه با بورس به مجلس ارائه كرد كه با قاطعيت تصويب ش��د. اگر 
لوايحي از اين دست كه در ارتباط با بازار، بورس، معيشت مردم و موضوعات 

اقتصادي باشد، نمايندگان آن را با سرعت به جريان مي اندازند.
........................................................................................................................
مره صدق: سازمان ملل قانوني بگذارد که 

اهانت کنندگان به اديان الهي مجازات شوند
مجمع عمومي س�ازمان ملل بای�د مصوبه و قانون�ي را به تصویب 
برساند كه اهانت كنندگان به ادیان الهي مورد مجازات قرار گیرند.
س��يامك مره صدق نماينده ايراني��ان كليمي در مجل��س دهم در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به رفتار توهين آميز رئيس جمهور فرانسه 
در قبال پيامبر اكرم)ص( گفت: مجمع عمومي سازمان ملل بايد طرح 
و قانوني را به تصويب برس��اند كه طبق آن اهانت كنندگان به اديان 
الهي مورد مجازات قرار گيرند. وي افزود: رفت��ار امانوئل مكرون در 
توهين به پيامبر اسالم)ص( نه يك آزادي بيان بلكه رفتار توهين آميز 
است و به هيچ وجه قابل توجيه نيس��ت و ما آن را محكوم مي كنيم. 
اينكه فردي عقايد و باورهاي ديني حدود به 3 ميليارد نفر انسان را 
ناديده بگيرد و به عقايد آنها توهين كند اقدامي كاماًل محكوم و ضد 
حقوق  بشري است. اين گونه رفتارها ترويج خشونت در سطح جهان و 
ايجاد اختالف بين پيروان افراد مختلف مي شود. مره صدق خاطرنشان 
كرد: همان طور كه گفتم اقدام امانوئل مكرون اقدام ضد حقوق بشري 
است و همان طور كه گفتم بايد اهانت كنندگان به اديان الهي مورد 

مجازات قرار گيرند.

حمیدرض�ا آصف�ي تأكی�د ك�رد ب�ه لح�اظ 
ماه�وي تفاوت�ي بی�ن ترام�پ و بای�دن 
وج�ود ن�دارد و تف�اوت ب�ارز بی�ن ای�ن دو 
ش�خصیت در روش ه�ا و ادبیات آنهاس�ت.

به گزارش ايس��نا، حميدرضا آصفي سخنگوي 
اسبق وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران 
و سفير اسبق ايران در كشورهاي آلمان و فرانسه 
گفت: از لحاظ رواني تفاوت هاي��ي وجود دارد و 
ترامپ به دليل ترور حاج قاس��م سليماني داراي 
وجهه بدي در ايران است و پرونده ای كثيف در 
قبال جمهوري اس��المي ايران داش��ته است اما 

اين ها به معني بهتر بودن بايدن نيست. 
قطعاً با انتخاب شدن بايدن ش��اهد ورودش به 
مذاكرات خواهيم ب��ود و از ادبي��ات ترامپ در 
مقابل ايران، چين، فرانسه و ديگر كشورها فاصله 
خواهد گرفت. طبيعي اس��ت نگرش بايدن در 
خصوص كشورهاي حوزه خليج فارس با ترامپ 
متفاوت اس��ت و اين مي تواند ي��ك نقطه تمايز 

براي ايران باشد.
وي تأكيد كرد: كش��ورهاي امارات و عربس��تان 

سعودي، هزينه هاي س��نگيني براي برد ترامپ 
پرداخت كردند.

   برد ترامپ با كلینتون در انتخابات امریکا 
تفاوت ماهوي براي ایران ندارد

 س��فير اس��بق اي��ران در كش��ورهاي آلمان و 
فرانسه درباره اينكه ترور دانشمندان هسته اي 
و ش��كل گيري داع��ش در زم��ان دموكرات ها 
انجام شد گفت: داعش مولد هيالري كلينتون 
است. سخت ترين تحريم ها توسط دموكرات ها 
از زم��ان كلينتون تا اوباما بر ايران اعمال ش��ده 
اس��ت. البته در انتها هيچ تفاوت��ي بين اين دو 
شخص وجود ندارد. ترامپ تنها به خاطر سابقه 
زش��ت خود جلوه خوبي در ايران ن��دارد و برد 
بايدن در انتخابات امري��كا تفاوت هايي را ايجاد 
مي كند ولي اين هم در درازمدت تفاوت ماهوي 

نخواهد داشت.
آصفي با اشاره به اينكه ترامپ چهارچوب برجام 
را كاماًل به هم ريخته است اظهار داشت: ورود به 
برجام ديگر ساده نيست. در اظهارات بايدن هم 
اثري از بازگشت به برجام بي قيد و شرط نيست 

و عالوه بر آن شرايطي را براي ايران تعيين كرده 
است به طوري كه ايران بايد به تعهداتش بازگردد 

تا امريكا هم به برجام بازگردد.
   مکرون سیاستمداري بي تجربه است

 سخنگوي اس��بق وزارت امور خارجه ايران در 
پاسخ به اين سؤال كه بس��ياري از اسناد حقوق 
بشر از قوانين فرانسه الهام گرفته و افراط گرايي 
در اظهارات مكرون در دفاع از توهين به ساحت 
مقدس رسول اكرم)ص( آيا شاهد تفسير جديدي 
از آزادي بيان در فرانسه هستيم؟ گفت: رويكرد 
فرانسوي ها تغييري نكرده اس��ت بلكه در حال 
نمايان كردن روش هميش��گي خود هس��تند. 
فرانسه تحت شعار الئيسيته به معناي فاصله دين 
از حكومت است و عماًل به اسالم  هراسي دامن  زده 
است. در فرانسه با حجاب دختران در مدرسه و 
مسلمانان مقابله شده است. در صورتي كه چنين 
رفتاري در قبال يهوديان هرگز ديده نشده است. 
در نتيجه رفتار فرانسوي ها تغييري نكرده است و 

تنها قدري عريان تر شده است.
وي افزود: چنين اتفاقي در امريكا نيز رخ داده و 

ترامپ روي واقعي امريكا را به ما نشان داده است. 
مكرون بسيار جوان است و تجربه سياستمداران 
قديمي تر مث��ل ش��يراك، ميت��ران و دوگل را 
ندارد. تصور مي كنم ش��ايد درگي��ر بازي هاي 
صهيونيست ها براي ايجاد آشوب و حفظ قدرت 
شده است چون ايجاد نفاق بين مسلمانان باعث 
نفس كشيدن رژيم صهيونيستي شده به همين 
جهت اين رژيم از آشوبخواري استقبال مي كند. 
عالوه بر آن مكرون در مسائل اقتصادي كارنامه 
منفي دارد و شايد براي پوشاندن آن به اين شكل 
شرم آور از توهين نسبت به حضرت محمد)ص( 
دفاع كرده اس��ت. آصفي در ادامه اين گفت وگو 
به عقيده گوس��تاو لوبون فيلس��وف فرانس��وي 
اش��اره كرد كه گفته اروپاييان از اعتراف نقش 
مؤثر مس��لمانان در قرار دادن ش��ان در مس��ير 
آدميت اكراه دارند و تمدن اروپا حاصل ميراث 

مسلمانان است.
وي تأكيد كرد: امثال مكرون بايد اين جمالت را 
هر روز با خود تكرار كنند و جمعيت مسلمانان را 

بي جهت آزرده نكنند.

   گزارش2
سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه:

ترامپ و بايدن هر 2 مي خواهند ايران پاي ميز مذاكره بنشيند


