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امریکا در سراشیبی شکست

س��عداهلل زارعی در س��رمقاله دیروز روزنامه 
کیهان نوشت: آنچه ما مشاهده می کنیم، قرار 
داش��تن امری��کا در وضعیت��ی اس��ت ک��ه 
نظریه پ��ردازان اقتصادی از آن به عنوان »سراش��یبی ش��یطانی« یاد 
می کنند. به این معنا که امکان توق��ف این روند وجود ندارد. مزاحمت 
امریکای بایدن روی دنیا کمتر خواهد شد، به این دلیل که امریکا دیگر 
قدرت مهار خود را از دست داده است. ارتش امریکا هم اینک ناگزیر است 
در مواجهه با گروه های مردمی نظیر عصائب اهل حق و فصایل حزب اهلل، 
عراق را ترک کند. امریکا نمی تواند روند کنونی تحریم کشورهایی مثل 
ایران را برای مدت زیادی ادامه دهد، چون شرایط جهان به سرعت در 
حال تغییر است. ما شرایط س��خت را با شکست سیاستمداران امریکا 
پشت  سر گذاشته و در نقطه ای قرار گرفته ایم که می توانیم سیاست های 
آینده امری��کا علیه خود را راحت تر از گذش��ته شکس��ت بدهیم. این 
موفقیت به ما می گوید، باید فشارها را بر امریکای بایدن افزایش دهیم 

تا منطقه ای سالم تر و همگراتر داشته باشیم.
زمزمه آمادگی ای��ران برای مذاکره مجدد با امری��کا که البته به جایی 
نمی رسد چراکه این با سیاست قطعی نظام که مورد پشتیبانی قاطبه 
ملت و رهبر معظم انقالب است، منافات دارد، باعث ضعف جبهه داخلی 
و به توهم افتادن امریکا و اروپا برای اعمال فشارهایی متراکم تر می شود. 
ما در برجام بعد از هزینه های بسیار س��نگینی که پرداخته ایم و نباید 
می پرداختیم، هم اینک الاقل از نظر تبلیغاتی و سیاس��ی دست برتر 
داریم چراکه طرف نقض کننده برجام اروپا و امریکاست اما زمزمه بعضی 
از مسئوالن ایران این حربه را که می تواند در استیفای حقوق ملت به کار 

گرفته شود، از بین می برند.
زمزمه فارغ از حکمت و مصلحت مذاکره، راه های غیر امریکا و اروپا را هم 
برای ما ناامن می کند چرا که باعث سردرگمی کشورهایی نظیر چین، 
روسیه و هند می شود. آنان با این زمزمه ها درباره صداقت ما در اصالح 
سیاست خارجی و رو کردن به »سیاست اولویت شرق« شک می کنند 
کما اینکه شک کرده و بی رغبتی نشان داده اند تا جایی که وزیر محترم 
امور خارجه ناگزیر شد پیغام های اطمینان بخشی برای مقامات چینی 
بفرستد اما چه فایده وقتی مذاکره مجدد با امریکا و اروپا از زبان آقایان 

نمی افتد.
........................................................................................................................

انجماد قانون و تخریب آلونک زن 
بندرعباسی

حجت االس��الم حسن ش��جاعی در 
سرمقاله دیروز روزنامه رسالت با اشاره 
ب��ه ابع��اد قانون��ی برخورد ب��ا یک 
حاشیه نشین در بندرعباس نوش��ت: نباید اجرای قانون را نقطه پایان 
مسئولیت مجریان قانون دانس��ت. مجریان قانون را باید نسبت به آثار 
اجرای قانون نیز مس��ئول ش��ناخت. اما متأس��فانه فض��ای حاکم در 
دستگاه های مختلف و تأکید غیردقیق بسیاری از ما در مورداجرای ُمرِّ 
قانون این تلقی نادرس��ت را پدید آورده که مس��ئوالن فقط موظف به 
اجرای قانون هس��تند و نس��بت به کیفیت اجرا و آثار اجرا مسئولیتی 
ندارند. متأسفانه عملکرد بسیاری از دس��تگاه های نظارتی نیز به این 
موضوع دامن زده است. مدیری که به ُمرِّ قانون عمل کرده باشد، هرچند 
عملی بی تأثیر، ظالمانه یا مضر به حال مردم و منابع کش��ور، از هر نوع 
بازخواستی مصون اس��ت، اما مدیری که زاویه ای اندک از قانون یافته 
باش��د ولی قانون را به ش��کل مؤثر و عادالنه اجرا نموده باش��د، مورد 
بازخواست و برخورد قرار می گیرد. افراط در قانون گرایی که از آن تعبیر 
به انجماد قانون می نمایم، در آن سو به ظلم های بزرگ و گسترده و نقض 
غرض قانون منجر می گردد.باید بدون تشویق به نقض قوانین، چشم و 
گوش و زبان مجریان را گشود. نظارت ها باید هم متوجه اجرای قانون 
باش��د و هم متوجه آثار اجرای قانون. اجرای قانونی که آثار نامطلوبی 
داشته باشد، چه فایده ای خواهد داشت. مدیران و قاضیان باید بدانند 
نمی توانن��د بگویند من ب��ه قانون عمل می کن��م و به آث��ار آن توجه 

نمی کنم.
 هر قانونی عبارت اس��ت از محدودیت هایی در کنار امکاناتی. مدیر و 
قاضی قوی و مسئولیت پذیر با رعایت محدودیت های قانون، از امکانات 
آن برای تأمین مصالح مردم و کشور اس��تفاده می کند، مدیر و قاضی 
ضعیف، با چشمان بس��ته، تنها محدودیت ها را به اجرا درمی آورد و به 
آثار آن بی توجهی می کند و مدیر و قاضی فاسد، محدودیت ها را علیه 
اکثریت مستضعف جامعه به کار می گیرد و امکانات قانون را در خدمت 
اقلیت مس��تکبر قرار می دهد. لذا دقیقاً به عکس، در برابر مستکبرین، 
قانون را منعطف اجرا می کند و در برابر محروم��ان، منجمد. بنابراین 
هم نیازمند اصالح قوانین و ساختارها هستیم، هم باید مدیران و قضات 
را نس��بت به آثار اجرای قانون مسئول بشناس��یم و هم نگاه، فرآیند و 
ساختارهای نظارتی را در این جهت بازمهندسی بنماییم. تکمیل این 

مثلث، قانون و عدالت را در نقطه تعادل تنظیم خواهد کرد.
........................................................................................................................

هدف تحریم های دقیقه 90 امریکا چیست؟
دکتر ف��ؤاد ای��زدی، تحلیلگر مس��ائل امریکا در 
یادداش��تي در روزنامه قدس نوشت: تحریم های 
اخیر امریکا نس��بت به برخی نهادها و مسئوالن 
جمهوری اسالمی ایران، در واقع در امتداد همان 
سیاست فشار حداکثری اس��ت. در این مدت اخیر مشاهده می کنید 
دولت امریکا هر هفته ش��رکت ها و افراد جدیدی را تحریم می کند و 
هدف ترامپ از این اقدام ها این است که در دو ماهی که به پایان عمر 
دولتش باقی مانده، کشورمان هر چه بیشتر تحت اقدام ها و فشارهای 

تحریمی قرار بگیرد.
 از س��وی دیگر، دولت کنونی امری��کا با اعم��ال تحریم های پی درپی 
درصدد است تا اگر دولت بعدی به دنبال لغو یا کاهش تحریم ها باشد، با 
مشکالت متعددی مواجه شود. البته اصل این موضوع که دولت بایدن 
درصدد تعلیق تحریم هاست، زیر سؤال قرار دارد؛ زیرا دموکرات ها هم 
سابقه گسترده ای در اعمال و پیگیری سیاست ها و اقدام های تحریمی 
علیه جمهوری اس��المی ایران دارند. منتها از آنجا که به نظر نمی رسد 
امریکایی ها هزینه خاصی را در قبال ایران و اثبات حسن نیت خودشان 

تقبل کنند، تحریم ها را با همین سطح کنونی ادامه می دهند.
زمانی که شما یک نهاد مردمی و کمک رسان به قشرهای ضعیف جامعه 
را تحریم می کنید، بدین معنی اس��ت که حتی با همین قشر ضعیف 
جامعه هم دشمن هستید. در واقع امریکایی ها به دنبال این هستند که  
قشرهای ضعیف جامعه در اثر فش��ارهای گسترده بر آنان، علیه کشور 
خودش��ان به خیابان ها بیایند و اعتراض های وسیعی را ترتیب دهند. 
در واقع ه��دف از اعمال تحریم ها این اس��ت که فش��ارها و تنگناها به 
مردم افزایش یابد تا در اثر آن مردم به سمت مخالفت با نظام جمهوری 
اسالمی ایران کشانده شوند. از سوی دیگر در شرایط کنونی، مسئوالن 
کشورمان باید نسبت به امریکایی ها و طرح مذاکره توسط آنان و هرگونه 

ذوق زدگی در این باره هوشیار باشند.
طبعاً برجام به عنوان دستاورد مذاکره با امریکایی ها، یکسری درس ها 
و عبرت هایی را برای مقامات جمهوری اسالمی ایران داشته است که 
نباید این عبرت آموزی ها فراموش شود. یکی از مشکالتی که در برجام 
مشاهده شد، ذوق زدگی مسئوالن نس��بت به مذاکره بود و ذوق زدگی 
دوباره قطعاً در راستای منافع ملی کشور نیست. در واقع برجام یک کاال 
در دست طرف مقابل است که هر چه شما نس��بت به آن عالقه نشان 

دهید، هزینه دستیابی به آن را باالتر خواهد برد.

88498443سرویس  سیاسي

همانگونه که دولت ه�ای قبلی ایاالت متحده 
امریکا طرفی از اعمال سیاست های ضدایرانی 
خود نبس�تند، دول�ت دونالد ترام�پ نیز در 
حالی به پایان دوره چهار س�اله خود نزدیک 
می ش�ود که »سیاست فش�ار حداکثری« او 
علیه جمهوری اس�امی ایران فاقد هر گونه 
نتایج ملموس�ی برای به زان�و درآوردن ملت 
ایران ب�ود. باراک اوباما رئیس جمهور س�ابق 
ای�االت متحده نی�ز راهب�رد اصلی خ�ود را 
»تحریم ه�ای فلج کنن�ده« علی�ه جمهوری 
اس�امی ایران نعیین کرده بود اما شکس�ت 
خ�ورد. به نظر می رس�د بر اس�اس تجربیات 
چند س�ال اخیر دولت های مختل�ف ایاالت 
متحده و ب�ر اس�اس توصیه هایی ک�ه به جو 
بایدن می شود، او تلفیقی از »سیاست فشار 
حداکثری« ترامپ و »اجماع س�ازی جهانی« 
اوباما علیه ایران را به عنوان راهبرد مؤثر برای 
امتیازگیری از ایران و نهایتًا استانداردسازی 
رفت�ار کش�ورمان م�ورد توج�ه ق�رار دهد.

   شروط ماورایی، شکست زمینی
هدف اصلی دولت دونالد ترام��پ در مواجهه با 
جمهوری اس��المی ایران، نرمالیزاسیون رفتار 
ای��ران در عرصه منطقه ای و موش��کی ب��ا ارائه 
ش��روط دوازده گانه بعد از خ��روج از برجام بود. 
به همین دلی��ل اروپایی ها نقش دالل فی مابین 
امریکا با ای��ران برای پذیرش ش��روط مقامات 
کاخ س��فید توسط کش��ورمان را بازی کردند و 
امروز چن��د هفته مانده به اتمام رس��می دولت 
ترامپ هیچ ک��دام از آن ش��روط فضایی تحقق 
پیدا نکرده است. به رغم آنکه به دلیل ناکارآمدی  
یک طیف سیاسی در داخل، فشارهای اقتصادی 
و معیشتی به جامعه ایرانی بیش��تر از هر دوره 
دیگری احس��اس می ش��ود که البته بر اساس 
آمارها و نشانه های متقن می توان برخی از این 

فش��ارها را تعمدی و با هدف به س��توه آوردن 
افکار عمومی م��ورد تجزیه و تحلی��ل قرار داد. 
به هر روی اهداف دست دوم و حتی دست سوم 
مقامات این روزهای کاخ س��فید در رویارویی با 
جامعه ایرانی نیز به مرز تحقق نزدیک نش��د و 
این به معنای شکست سیاست فشار حداکثری 
علیه ایران در دوران چهار ساله دونالد ترامپ و 

دوستان اوست. 
مسئله ای که در قالب تحلیلی در آسیا تایمز نیز 
مورد اشاره قرار گرفته اس��ت. این رسانه درباره 
سیاست های دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا در قب��ال ایران که با اعم��ال تحریم های 
متعدد همراه بوده است و رویکردی که دولت جو 
بایدن، رئیس جمهور منتخ��ب امریکا می تواند 
نس��بت به ایران در پی��ش بگیرد، می نویس��د: 
»با هر معیاری و طبق اقرار خ��ود مایک پمپئو 
وزیر امور خارجه امریکا،  فش��ار امریکا کاماًل در 
متوقف کردن برنامه هس��ته ای ایران شکس��ت 
خورده اس��ت، اگرچه تحریم ها ب��ه اقتصاد آن 
آسیب زده است. در واقع عدم پایبندی انتخابی 
تهران به تعهدات هسته ای در واکنش به خروج 
یکجانب��ه امریکا از توافق هس��ته ای، ایران را به 
هسته ای ش��دن نزدیک تر کرده اس��ت. به بیان 
دیگر، برخالف ادعاه��ای پمپئو که تحریم های 
قه��ری  »ابزار مه��م امنیت مل��ی بوده اند«، در 
واقع این اقدامات خطرات اش��اعه ای را افزایش 

داده است.«
آس��یاتایمز در تشریح شکس��ت سیاست فشار 
حداکث��ری علی��ه کش��ورمان ادام��ه می دهد: 
»تحریم های جدید اعمال ش��ده علیه ایران در 
حالی است که فهرس��ت بلندباالی تحریم ها تا 
کنون نتوانسته ایران را برای امتیاز دادن تحت 
فش��ار بگذارد. پمپئو در دو س��ال و نیم گذشته 
فهرس��ت بلندی از خواس��ته ها برای گنجاندن 

در یک توافق جدید هس��ته ای تهیه کرده است 
اما دولت ایران به این درخواست ها جواب نداده 

است.«
  علت پافش�اری ترامپ به اتهامی تحت 

عنوان »تروریست«
دونالد ترامپ تحریم ه��ای ضدایرانی خود علیه 
جمهوری اس��المی ایران را از ن��وع تحریم های 
ثانویه قرار داد تا مضاف بر افراد حقیقی و حقوقی 
امریکایی، هر فرد نهاد و دولت خارجی را که در 
تالش برای برقراری ارتباط سیاسی،اقتصادی، 
مال��ی و تجاری ب��ا ط��رف ایرانی اس��ت، مورد 
تحریم قرار دهد. عنوان بس��یاری از تحریم های 
ضدایران��ی دولت کنون��ی امریکا تح��ت عنوان 
اتهام »تروریست« تصویب و اعمال شده است؛ 
عنوانی که پیش از این نیز بارها از س��وی وزارت 
خزانه داری دولت های گذش��ته این کشور علیه 

کشورمان وضع شده است. 
اصرار و پافش��اری ب��ر چنین عنوانی آن اس��ت 
که دولت بع��دی امریکا برای رف��ع تحریم های 
ضدایرانی کار بس��یار دشوار داش��ته باشد و به 
راحتی نتواند با توافقی مانند برجام بخش��ی از 
آنها را معلق کند. مس��ئله بعدی که مورد توجه 
ترامپ و س��ایر تصمیم گیران کاخ س��فید بوده 
اس��ت، آن اس��ت که اطالق چنین عنوان کلی 
و مبهمی به ایران یک مس��ئله م��ورد تأکید در 
بی��ن جمهوری خواه��ان، دموکرات ه��ا و حتی 
کشورهای اروپایی اس��ت که می تواند اجماع و 
همگرایی مناسبی را برای تشدید فشارها به ایران 

به وجود بیاورد.
  مذاکره به لطف یک جریان سیاسی

دونالد ترامپ نی��ز همانند ب��اراک اوباما بعد از 
پایان دوره ریاست جمهوری اش با یک حسرت 
پایان نیافتنی مواجه خواهد شد و آن وادارسازی 
ایران به تأمین خواس��ته های امری��کا در حوزه 

مختلف نظامی، هس��ته ای، منطقه ای و حقوق 
بشری است. اگرچه با آغاز دوره ریاست جمهوری 
باراک اوباما روند تحریم علیه جمهوری اسالمی 
رشد چش��مگیری داشت و در س��ال ۲۰۱۱ در 
پی تحریم بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران و ممنوعیت هرگون��ه مبادله مالی با ایران 
و همچنین تحری��م خرید نف��ت و تحریم های 
فیزیکی که مربوط به تج��ارت و مبادله اجناس 
غیرنفتی مختلف مانند غذایی، دارویی، صنعتی 
و حتی تسلیحاتی است،این فش��ارها به  نقطه 

اوج خود رسید.
به رغم این باراک اوباما با استعانت از یک جریان 
نش��انه دار سیاس��ی در داخل کش��ور توانست 
توافق��ی به ن��ام برج��ام را ک��ه در آن صنعت 
هسته ای کشور تعطیل شد و انبوهی از تعهدات 
را به طرف ایرانی تحمیل ک��رد، منعقد کند و 
بر مبنای همان برج��ام هزینه های بین المللی 
علیه ایران را این بار به صورت منطبق بر حقوق 

بین الملل اعمال کند.
در مقابل دونالد ترامپ ب��ر پایه اعتماد به همین 
طیف سیاس��ی از برجام خارج شد و تحریم های 
گسترده ای را علیه کشورمان اعمال کرد، غافل از 
آنکه کارد این جریان سیاسی برای همراه سازی 
مردم با هدف فش��ار به حاکمیت بن��ا به دالیل 
عدیده ای کند شد و نتوانست دوران پرفروغ خود 

در دوران باراک اوباما را تکرار کند.
  توصیه هایی به بایدن

ون��دی ش��رمن، یک��ی از اعض��ای ارش��د تیم 
مذاکره کننده باراک اوباما که پیش از این سواد 
و توان تیم مذاکره کننده کشورمان را در فرایند 
مذاکرات میان ایران و ۱+5 به سخره گرفته بود، 
به جو بایدن  و مع��اون اول وی هریس مجموعه 
توصیه هایی را درب��اره چگونگی مواجهه با ایران 
مطرح کرده اس��ت که مبن��ای آن برخالف آن 
چیزی است که دولت دونالد ترامپ تحت عنوان 

» فشار حداکثری« دنبال می کرد.
وندی ش��رمن که تجربه فراوانی در دولت قبلی 
ایاالت متحده در مواجهه با جمهوری اس��المی 
ایران به دس��ت آورده اس��ت، اعم��ال تحریم و 
فشارهای گس��ترده علیه ایران بدون همراهی 
اروپایی ها را فاقد اثر و نتیجه الزم ارزیابی می کند 
و پیش نیاز وادارس��ازی ایران ب��ه مذاکره را در 
مؤلفه ای به نام »اجماع س��ازی« می داند:» یک 
مس��ئله ای که در مورد مذاکره کنندگان ایرانی 
می دانم این اس��ت ک��ه آنه��ا مذاکره کنندگان 
بسیار سفت و س��ختی هس��تند. ما باید تالش 
کنیم تا جایی که می شود مسئله »اهرم فشار« 
را در پیش بگیریم.بیشتر تحریم های ترامپ در 
واقع مشابه تحریم هایی هستند که قباًل اعمال 
شده اند، فقط نامشان جدید خواهد شد.« وی در 
ادامه می گوید:»تحریم ها نه منجر به بازگش��ت 
ایران به میز مذاکره شده و نه تغییر رفتار ایران 
در خاورمیان��ه را به دنبال داش��ته اس��ت، پس 
مذاکره مج��دد یک »معمای بس��یار پیچیده« 
خواهد بود. ب��ه نظرم جو بای��دن و تیمش ابتدا 
مذاکره ب��ا همپیمان��ان اروپایی م��ان همچون 
فرانس��ه، انگلیس و آلمان را شروع کنند سپس 
با روس��یه و چین وارد مذاکره ش��وند تا ببینند 

بهترین راه پیش رو چیست.«

   خبر 2

این دولت خودشان دولت اعانه بگیر هستند. 
اینها بودند که مملکت را با اعانه گیری از امریکا و 
اروپا به این روز انداختند، با موضوع رفع تحریم 
همه تخم مرغ ها را در س�بد برجام گذاش�تند 
و اقتصاد کش�ور را به مرز نابودی کش�اندند.

پرویز سروری، دبیرکل ش��ورای ائتالف نیروهای 
انقالب اس��المی در گفت وگو با راه دانا در واکنش 
به اظهارات رئیس س��ازمان برنامه و بودجه مبنی 
بر اینکه مردم اعانه نمی خواهند دلشان می خواهد 
تحریم ها برداشته شود، گفت: کامالً روشن است که 
دولت مایل نیست از طرف مجلس طرحی تصویب 
شود که تا حدودی مشکالت مردم را کاهش دهد. 
دولت ب��ا ه��دف انتخابات ۱4۰۰ ت��الش می کند 
مجلس را از خاصیت بیندازد و اجازه ندهد طرح های 

مؤثر، مفید و گره گشا در مجلس به تصویب برسد.
  دولت در مسیر حل مشکات سنگ اندازی 

می کند
نماینده ادوار مجلس با بی��ان اینکه از آقای 

نوبخت ب��ه خاط��ر ای��ن اظه��ارات تعجب 
می کنیم، عنوان کرد: اینها خودش��ان دولت 
اعانه بگیر هس��تند و با موض��وع رفع تحریم 
همه تخم مرغ ها را در سبد برجام گذاشتند و 
اقتصاد کشور را به مرز نابودی کشاندند. دولت 
بیش از هفت سال اقتصاد کشور را معطل نگه 
داش��ت و آن را ش��رطی کرد. سیاست های 
اقتصادی دولت زمینه رون��ق اقتصادی را از 
بین برد و باعث ش��د نفس تولید به ش��ماره 
بیفتد. امروز که مجلس با ن��گاه به داخل به 
دنبال راه حلی برای حل مش��کالت اس��ت، 

سنگ اندازی می کنند.
دبیر کل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی با بیان 
اینکه ش��یوع کرونا یک اتفاق انکارناپذیر اس��ت، 
تصریح کرد: این مش��کل باعث شده بخش های 
زیادی از دهک های پایین جامعه به شدت آسیب 
ببینند، اگرچه تمام مردم از این مس��ئله متضرر 
شدند اما آسیب سه دهک پایین جامعه، کارگران 

روزمزد و دستفروشان فراتر است.
  طرح دولت هم مثل طرح مجلس است!

وی با اش��اره به اینکه ه��ر کش��وری در چنین 
شرایطی برای حمایت از دهک های آسیب پذیر 
اقدام��ات وی��ژه ای انج��ام می دهد، ادام��ه داد: 
این اقدام مجل��س هم در همین راستاس��ت اما 
مشخص نیست که چطور در منطق آقای نوبخت 
اعانه بگیری اس��ت. اگر آقای نوبخت این طرح را 
اعانه دادن می داند پ��س بگوید طرح دولت برای 
حل مش��کالت مردم چیست؟ دولت اعالم کرده 
که تا پایان هفته برای اقشار آسیب پذیر به ویژه 
کارگران روزمزد اقداماتی را انجام خواهد داد پس 
این اقدامات چیس��ت؟ برنام��ه دولت هم همین 
است اما چرا نام آن اعانه نیس��ت اما طرح وزین 
مجلس اعانه اس��ت. دولت به ج��ای همکاری با 
مجلس و تالش برای آنکه تمام ظرفیت موجود را 
برای کمک به مردم پای کار بیاورد متأسفانه تمام 
ظرفیت خود را برای عدم اجرای این طرح مؤثر 

به کار بسته است.
  دولت نگران کاهش محبوبیت خود است

سروری با بیان اینکه این اظهارات کاماًل سیاسی 
- انتخاباتی اس��ت، تأکید کرد: دولت می داند که 
این طرح مفید و مؤثر برای مردم آسیب دیده است 
اما چون احس��اس می کند این ط��رح در کاهش 
محبوبیت دولت که هفت سال و نیم در قدرت بود، 

اثرگذار باشد با آن مخالفت می کند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی با بیان 
اینکه دول��ت اعانه ندهد اما آق��ای نوبخت بگوید 
وعده آنچنان رون��ق اقتصادی به وج��ود آوردند 
که مردم به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته 
باشند چه شد؟ ادامه داد: دولت به وعده خود عمل 
کرد چون ام��روز یارانه 45 ه��زار تومانی به درد 
مردم نمی خورد. دولت آنق��در ارزش پول ملی را 
کاهش داد و اجازه داد دالر در اقتصاد کشور تاخت 
و تاز کند که یارانه 45 هزار تومانی هم گره ای از 

مشکالت مردم باز نکند.

دبیرکل شورای ائتاف نیروهای انقاب:

آقای نوبخت! وعده  رونق اقتصادی چه شد؟

   مجلس

فراکسیون حقوق بشر و شهروندی مجلس با صدور بیانیه ای صدور 
قطعنامه سیاسی سه کشور اروپایی علیه ایران را محکوم و شورای 
حقوق بشر سازمان ملل را ابزار سوءاس�تفاده غرب معرفی کرد.

به گزارش تس��نیم، در این بیانیه آمده اس��ت: ملت بزرگ ایران هیچ  
تردیدی در سوءاستفاده ی سیاسی دولت های غربی از شورای حقوق 
بش��ر ندارد، چراکه با وجود عدم  موافقت صریح 64 کشور و 3۲ رأی 
ممتنع کشورهای عضو شورای حقوق بشر با تصمیم سیاسی دولت های 

غربی به تصویب رسید.
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: چطور می ش��ود دولت��ی که ادعای 
بزرگ ترین دموکراسی جهان را دارد، مدتی است درگیر نزاع انتخاباتی 
می��ان دو کاندیدای ح��زب جمهوری خواه و دموکرات خود اس��ت و 
عجیب تر اینکه رئیس جمهور حاکم ادعای تقلب گس��ترده و فس��اد 

می کند و هنوز پس از گذش��ت دوهفته از انتخابات نتیجه مشخصی 
را اعالم نکرده و طرف��داران خود را به نزاع خیابان��ی دعوت می کند، 
خواس��تار حضور ناظران بین المللی در انتخابات س��ال ۱4۰۰ ایران 
اس��ت؟ چطور ممکن اس��ت دولتی که رئیس جمهور آن با وقاحت و 
شرارت تمام ، بزرگ  سردار جهان اسالم و بزرگ ترین حامی حقوق بشر 
مظلومان منطقه را به وحشیانه ترین شکل ممکن به شهادت رساند، 
ادعای حمایت از حقوق بشر در ایران کند؟ چطور دولتی که از اهانت به 
پیامبر رحمت و مهربانی حمایت می کند و حق مسلم بیش از یک و نیم 
میلیارد انسان مسلمان را نادیده می گیرد ادعای حمایت از حقوق بشر 
را دارد؟ کشوری که بیشترین آمار قتل زنان را در اروپا دارد آیا می تواند 

به دروغ کشوری را به جرم تبعیض زنان محکوم کند؟
این بیانیه می افزاید: از دیگر موارد مضحک اتهامی در این  بیانیه تبعیض 

میان زنان است. کشوری را که میزان جامعه دانشگاهی زنان بیشتر از 
مردان است، نرخ اشتغال بانوان و فعالیت های اجتماعی آنان در رتبه 
تک رقمی جهان و موارد بسیار دیگری است، مورد اتهام قرار می دهند 
ولی در مقابل کشورهای مرتجع منطقه که از کوچک ترین حقی برای 
زنان قائل نیستند به سادگی می گذرند و حتی در کشورهای خود از 
مقام ش��امخ زن در راستای مطامع جنس��ی و اقتصادی بهره برداری 
می کنند. مضحک تر آنکه کش��وری علیه ما دوره افتاده و امضا جمع 
می کند که در خرداد ماه، همین امس��ال نخست وزیر آن به تبعیض 
نژادی در کش��ورش اعتراف کرد. به گزارش دیده بان کشتار زنان در 
سال ۲۰۱9 در هر یک و نیم روز یک زن در کانادا به قتل رسیده است 
حال آنکه ایران اسالمی را به تبعیض زنان محکوم می کنند. در ایرانی 

که طبق دین اسالم مقام واالی زن گرامی داشته می شود.

بیانیه  مجلس علیه قطعنامه سیاسی 3 کشور اروپایی

با بیش از ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق
 نیروی دریایی سپاه

یک شناور خارجی را توقیف کرد
نی�روی دریای�ی س�پاه، ی�ک ش�ناور خارج�ی ب�ا پرچ�م پاناما 
را حی�ن قاچ�اق س�وخت در خلی�ج ف�ارس توقی�ف ک�رد.

به گزارش شبکه خبر، نیروی دریایی سپاه، یک شناور خارجی با پرچم 
پاناما را حین قاچاق س��وخت در خلیج فارس توقیف کرد. این شناور 

حامل بیش از 3۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق بوده است.
........................................................................................................................
مفاد برجام به نفع امریکایی ها تغییر نمی کند
م�ا فق�ط در ارتب�اط ب�ا مس�ائل هس�ته ای تواف�ق کردی�م 
و موضوعات دیگ�ر در دس�تور کار نب�وده و نخواهد ب�ود و مفاد 
این تواف�ق به هیچ عن�وان به نف�ع امریکایی ها تغیی�ر نمی کند.

حسین نوش آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با خانه 
ملت در واکنش به اظهارات وزیر خارجه احتمالی جو بایدن درباره بازگشت 
امریکا به برجام به شرط محدود کردن برنامه موشکی ایران و نقش منطقه ای 
ایران گفت: بعد از روی کار آمدن ترامپ، تالش ش��د تا توافق هسته ای را به 
هم بزنند لذا امریکا با خروج یکطرفه به دستور رئیس جمهور ایاالت متحده 
از برجام خارج شد و به تعهدات خود پشت پا زد و نشان داد که به هیچ کدام 
از موازین حقوق بین المللی پایبند نیست. نماینده مردم ورامین و قرچک در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: به رغم خواسته ترامپ، اروپایی ها از برجام 
خارج نشدند اما آنها هم در اجرای تعهدات خود کوتاهی کردند. ما در همان 
زمان اعالم کردیم که ایران به شرطی که طرف های مقابل به تعهدات خود 

پایبند باشند، به تعهدات خود عمل می کند اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.
نوش آبادی با یادآوری انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید 
ایاالت متحده امریکا افزود: مواضع جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
برجام تغییر نکرده اس��ت. ما فقط در ارتباط با مس��ائل هسته ای توافق 
کردیم و موضوعات دیگر در دس��تور کار نبوده و نخواهد بود. مفاد این 
توافق به هیچ عنوان ب��ه نفع امریکایی ها تغییر نمی کن��د. این نماینده 
مجلس در ادامه تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در چارچوب توافق 
هس��ته ای به تعهدات خود عمل می کند. امریکایی ها و حتی اروپایی ها 
ضمن بازگشت به برجام باید خسارات وارده در طول این مدت را جبران 
کنند و در مقابل ملت ایران پاسخگو باشند، لذا این ما هستیم که باید برای 
بازگشت آنها به میز مذاکره به دلیل عهدشکنی های گسترده و بی تعهدی 
و خساراتی که به ایران زدند، ش��روطی را تعیین کنیم. بر همین اساس 

موضوعات دیگر را در توافق هسته ای دخالت نخواهیم داد.
........................................................................................................................

فرمانده نیروی دریایی ارتش:
 ناو اطالعاتی »شیراز« تا سال آینده

به ناوگان نداجا ملحق می شود
فرمانده نیروی دریایی ارتش از پیشرفت مراحل ساخت ناو اطاعاتی 
شیراز خبر داد و اعام کرد که این شناور که از ویژگی های خاصی 
برخوردار است تا س�ال آینده به ناوگان نداجا ملحق خواهد شد.

به گزارش مهر، امیر دریادار حس��ین خان زادی فرمان��ده نیروی دریایی در 
گفت وگویی درباره ساخت شناور اطالعاتی »شیراز« گفت: این شناور جدید 
دارای ویژگی های خاصی اس��ت که کار ساخت س��ازه آن به اتمام رسیده 
است و هم اکنون در حال تجهیز س��امانه های آن هستیم و برای سال آینده 
پیش بینی کرده ایم تا این ش��ناور جدید را به ناوگان نیروی دریایی ملحق 
کنیم. وی همچنین در خصوص مقدمات ساخت شناورهای تریماران افزود: 
ساخت این ش��ناور که بیش از 3هزار تن وزن دارد و از قابلیت های تهاجمی 
خوبی برخوردار است، در دستور کار نیروی دریایی قرار گرفته و طراحی های 
مفهومی و جزئی آن نیز انجام شده است و ان شاءاهلل برنامه ساخت آن به طور 
جدی در سال های آینده آغاز می ش��ود. فرمانده نداجا با اشاره به توانمندی 
کارکنان با تجربه و جوان نیروی دریایی تأکید کرد: امروز نیروی دریایی به 
سطحی از توانمندی رسیده که قادر است بسیاری از نیازهای خود را در داخل 
و توس��ط متخصصان جوان و کاردان تأمین کند و این روحیه خوداتکایی و 

اعتماد به نفس در تمامی بخش های نیروی دریایی تسّری یافته است.
........................................................................................................................

احتمال برگزاری انتخابات  طی ۲ روز
ریاس�ت جمهوری  انتخاب�ات  ش�دن  روزه  دو  پیش�نهاد 
را دول�ت می ده�د و اجرای�ی ش�دن آن من�وط ب�ه موافق�ت 
ش�ورای نگهب�ان و تصویب س�تاد مل�ی مب�ارزه با کروناس�ت.

جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور با حضور در خبرگزاری تسنیم، به 
تشریح روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ خرداد پرداخت. 
وی با متفاوت توصیف کردن انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ نسبت به 
دوره های پیشین اظهار داشت: با توجه به وضعیت کرونا و با فرض وجود این 
بیماری در آن مقطع در کشور، پیشنهادها و سناریوهای مختلفی در حال 
بررسی است؛ از جمله دو گزینه ای که محتمل تر از سایر گزینه هاست. عرف 
در تشریح پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: پیشنهاد ما درباره زمان و مکان انتخابات است؛ مبنی بر اینکه زمان 
اخذ رأی را از یک روز به دو روز افزایش دهیم، یعنی یکی از پیشنهادهای ما 
افزایش تعداد روزهای رأی گیری است. البته قانون اجازه برگزاری انتخابات 
در دو روز را نداده است اما س��تاد ملی مبارزه با کرونا می تواند با تصویب 
این موضوع ) دو روزه شدن انتخابات( دست ما را در این زمینه باز بگذارد. 
پیشنهاد دیگر ما افزایش شعب اخذ رأی است. یعنی فرضاً اگر ما 6۰ هزار 

شعبه داریم، این تعداد را به 8۰ هزار شعبه افزایش دهیم.
معاون سیاسی وزیر کشور اجرایی شدن این پیشنهاد را منوط به موافقت 
شورای نگهبان و تصویب س��تاد ملی مبارزه با کرونا عنوان کرد و افزود: با 
توجه به اینکه ما قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری  را داریم و عماًل قانون 
موجود محدودیت هایی را در این زمینه برای مجریان پیش بینی کرده است، 
نیاز داریم پیشنهادمان در صورت موافقت شورای نگهبان به تصویب ستاد 
ملی مبارزه با کرونا برسد، چراکه مصوبات این ستاد در حکم مصوبات شورای 
عالی امنیت ملی است. وی تأکید کرد: اصل بر این است که ۲8 خرداد ۱4۰۰ 

انتخابات برگزار می شود و انتخابات یک روز هم عقب نمی افتد. 
........................................................................................................................
ایران مذاکره در موضع ضعف را نمی پذیرد

آقایانی ک�ه به دنب�ال مذاک�ره ب�ا امریکا هس�تند بای�د بدانند 
ک�ه مذاک�ره در موض�ع ضع�ف م�ورد پذی�رش جمه�وری 
اس�امی ایران نب�وده و باید دس�ت از ای�ن خیال خ�ام بردارند.

ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت، به اظهارات برخی مقامات دولتی در خصوص مذاکره با 
امریکا گفت: متأسفانه عده ای در داخل کشور هر چه دلسوزان و بزرگان نظام 
اسالمی تأکید دارند که نگاه خود را به بیگانگان معطوف نکنید و برای حل 
مشکالت به توانمندی های داخلی اتکا شود، هیچ اهمیتی به چنین مباحثی 
نمی دهند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی افزود: غربگراهای 
داخلی حل مشکالت معیشتی، اقتصادی، پیشرفت، توسعه، سازندگی و ... 
را به غرب گره می زنند و جای س��ؤال دارد که چرا اینها فقط به دنبال غرب 
هس��تند و اعتقادی به توانمندی های داخلی ندارند! رئیس کمیته امنیت 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: 
آقای ظریف! باید بداند در هفت سال اخیر کشور را در باتالق مذاکرات قرار 
داده است؛ البته ناگفته نماند که احدی به دنبال قطع روابط با کشورها نیست 
و با مذاکره مخالفتی ندارد، اما حرفشان این بوده که نشستن پای میز مذاکره 
باید به همراه عزت و از موضع قدرت باشد ولی مشکل آقایان این است که 
همیشه می خواهند در موضع ضعف وارد مذاکره شوند. ایران اسالمی مذاکره 
در موضع ضعف را نمی پذیرد و البته مجلس شورای اسالمی مخالف چنین 

موضوعی است و زیر بار تعهدات غیرعقالنی نخواهد رفت.

آیا بایدن تجربه شکست اوباما و ترامپ را تکرار خواهد کرد؟

سرنوشت ایران ستیزی ترامپ و اوباما در انتظار بایدن
امیرعباس رسولی
   گزارش یک


