
5| روزنامه جوان |  شماره  6090  |  1442 ربیع الثان��ی   20  |  1399 آذر   16  یک ش��نبه 

مثلث ترور، مذاكره و برجام
ابراهيم كارخانه در يادداش��تي براي روزنامه 
كيهان نوش��ت: برنام��ه هس��ته اي و دفاعي 
جمهوري اسالمي ايران برخالف كشورهاي با 
»پيشرفت وارداتي« ريشه در تحقيق و توسعه و در فكر و انديشه نخبگان 
كشور دارد و هرگز قائم به فرد نيست كه با فقدان يك فرد از حركت باز 
ايستد؛ بر همين اساس با ترور دانشمندان هسته اي خدشه اي بر توانايي 
هسته اي جمهوري اسالمي ايران وارد نشد و با شهادت پدر موشكي ايران 
سردار تهراني مقدم برنامه موشكي جمهوري اس��المي ايران با قدرت 
بيشتري پيش رفت و اكنون نيز با شهادت دانشمند هسته اي و دفاعي 
شهيد فخري زاده، برنامه هاي او همانگونه كه مقام معظم رهبري تأكيد 

فرمودند با قدرت هرچه تمام تر پيش خواهد رفت. 
در حالي كه ژنوم سياسي امريكا و رژيم صهيونيستي يكي است و اين 
رژيم از ب��دو تولد همواره مورد حمايت ۱۰۰درصدي تمامي رؤس��اي 
جمهوري امريكا اع��م از دموك��رات و جمهوري خواه بوده اس��ت؛ آيا 
س��اده انگاري سياس��ي نيس��ت كه نقش محوري رژيم صهيونيستي 
در مع��ادالت سياس��ي امريكا نادي��ده گرفته ش��ود و برخ��ي بعد از 
عهدشكني هاي مكرر و ترور ناجوانمردانه س��ردار نام آور و بين المللي 
اسالم شهيد حاج قاسم س��ليماني، دم از مذاكره مجدد با امريكا بزنند 
و رفتن يك جنايتكار و آمدن مهره اي ديگر را فرصت تلقي كنند؟! آيا 

حاميان برجام، صداي مكانيسم ماشه دشمن را نمي شنوند؟
 در حالي كه وندي ش��رمن معاون وزير امور خارجه اوباما و عضو ارشد تيم 
مذاكره كننده هس��ته اي امريكا در خاطرات خود مي نويس��د ما مذاكرات 
هسته اي را با اسرائيل هماهنگ مي كرديم؛آيا جايي براي مذاكره مجدد با 
چنين گرگ بين المللي كه فريبكارانه به دنبال شليك ماشه تفنگ پيش بيني 
شده در برجام مي گردد وجود دارد؟ آيا در حالي كه طرف امريكايي هدف 
خود را مذاكره بر سر قدرت موشكي، منطقه اي و... اعالم نموده است! مذاكره 
مجدد با چنين كش��وري كه ناموس، عزت و موجوديت كشور را هدف قرار 
داده است، اقدامي شرافتمندانه است؟! در حالي كه نشريه تايمز اسرائيل، 
شش روز قبل از ترور دانشمند هس��ته اي و دفاعي كشور با صراحت اعالم 
مي كند هدف اصلي اسرائيل برنامه هسته اي جمهوري اسالمي ايران است 
و ايران پاسخي نخواهد داد! اگر در همان روز اعالم، پاسخ قاطع و بازدارنده 
به دشمن داده مي شد، چه بسا امروز شاهد شهادت فرزندي برومند از تبار 
هسته اي و دفاعي كشور نبوديم. بر اين اساس انتقام سخت از عامالن و آمران 
اين جنابت بزرگ تنها راه بازدارندگي اين رژيم جنايتكار و نامشروع از ادامه 

هر نوع خرابكاري و ترور در آينده خواهد بود. 
........................................................................................................................

راهي كه در مقابل غرب بسته شد 
محمد كاظم انبارلويي در س��رمقاله 
روزنامه رسالت با اش��اره به اتهامات 
وارد ش��ده به مصوبه مجل��س براي 
مقابله با تحريم ها نوشت: باز ميل به مذاكره مجدد با اين همه مذاكره و 
توافق بي ثمر گذشته داريم خيانت است. اين را نتيجه نظرسنجي هاي 
گوناگون از مردم و نخبگان نشان مي دهد چرا برخي اصرار دارند از اين 
حقيقت و مطالبه واقعي ملت فرار كنند و همچنان بر صداي طبل تداوم 
تحريم هاي ظالمانه بكوبند و اجازه ندهند هيچ صدايي از خانه ملت براي 
تأمين منافع ملي درآيد؟! مجلس با اق��دام انقالبي خود به تصميمات 
يكطرفه در برجام خاتمه داد، اين يك تصميم ملي اس��ت و بايد به آن 
احترام گذاش��ت. متأسف هس��تم از اين كه رئيس جمهور هنوز دل به 
سيب و گالبي برجام بسته و اعالم كرده است »با مصوبه مجلس موافق 

نيستم و آن را براي فعاليت هاي ديپلماتيك مضر مي دانم.«
هفت سال اس��ت اين دولت فعاليت ديپلماتيك مي كند تا تحريم ها را 
بردارد. تمام اين فعاليت ها ناكام مانده، تحريم ها نه تنها برداشته نشده 
بلكه اضافه هم شده است و از همه مهم تر ترور هم به آن بار شده است! 
آيا زمان آن فرا نرسيده اس��ت به اين پرسش پاسخ دهند كه خسارات 
وارده از فعاليت ديپلماتيك دولت را تا كجا بايد ملت تحمل كنند. نقطه 
پايان اين خسارات محض چيست؟ آيا بهتر نيست به رأي ملت احترام 

بگذارند و در رفع تحريم ها با مجلس همراهي كنند؟ 
سخن آخر اين كه تمام استراتژيست هاي نظامي جهان اعتراف دارند قدرت 
نظامي ايران از »مرز بازدارندگي« گذشته و عماًل هرگونه حمله نظامي به 
ايران را به اعتراف صريح مقامات پنتاگون متوقف كرده است. اين مرتبت 
بازدارندگي اكنون در مرحله »اقدام پيش دستانه« براي ضربه اول است. 
جمهوري اسالمي بايد براي پايان دادن به ترورها و نيز خرابكاري  در حوزه 
هسته اي و حوزه اقتصاد به  ويژه پس از شهادت شهيد محسن فخري زاده 
دو نقطه را در هم بكوبد؛ يكي مقر موساد در قلب سرزمين هاي اشغالي و 
يكي هم مقر منافقين در آلباني. اين اقدام، جمهوري اسالمي را در مرحله 

بازدارندگي از ترور و خرابكاري تا سال ها نگه خواهد داشت.
........................................................................................................................

فاصله سبد معیشت و نرخ تورم 
 آفتاب يزد در يادداش��تی ب��ا عنوان حقوق 
كارمن��دان و كارگ��ران؛ هر س��ال دريغ از 
پارس��ال! نوشت: متأس��فانه افزايش حقوق  
طبق نرخ تورم آنگونه كه از سوي مراجع رسمي اعالم مي شود، مدنظر 
قرار نمي گي��رد، پ��س تغيي��ر روش پرداخت حق��وق امري ن��ه تنها 
اجتناب ناپذير بلكه ضروري نيز است. كما اينكه در مورد سبد معيشت 
هم كميته دستمزد شوراي عالي كار همه ساله رقم هزينه ماهانه سبد 
معيشت كارگران را پس از جلسات متعدد بررسي، اعالم مي كند، ولي 
هنگام تعيين مزد فاصله زيادي بين دستمزد مصوب با هزينه سبد معاش 
خانوار كارگري وجود دارد. تا جايي كه رقم سبد هزينه خانوار ۵ ميليون 
تومان تعيين مي شود، ولي حقوق كارگر ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به 
تصويب مي رسد كه هر عقل سليمي به ناچيز بودن آن در مقابل خط فقر 
به ويژه تورم رخ داده در فاصله چند ماه بعد از آغاز هر سال اذعان خواهد 
داشت. آش��كارا در طول س��ال هاي گذش��ته به دليل فاصله بين سبد 
معيشت و نرخ تورم، دس��تمزد كارگران با عقب افتادگي مواجه شده و 
قدرت خريد كارگران به تدريج كاهش يافته است و تنها راه كاهش اين 
عقب افتادگي، پرداخت حقوق به شكل پلكاني است تا چه بسا ظرف پنج 
تا ۱۰ سال جبران شود و بخشي از هزينه هاي زندگي كارگران كاهش 
يابد. اگر هم دولت يا كارفرمايان به ناتواني در پرداخت اين حقوق اعتراف 
دارند بهتر اس��ت راه اساس��ي و مهم تري براي نجات طبقه زحمتكش 
كارگري بجويند، چراكه افزايش تداوم اين فش��ار ها به داليل انساني و 
اخالقي و حقوق اجتماعي نابخردانه و داراي پيامد هاي بس��يار ناگوار 
اجتماعي براي نسل امروز و كاهش شديد بهره وري است. در واقع امروز 
در حالي بايد دريافتي يك كارگر ۹ميليون تومان باشد كه روي ۳ميليون 
تومان مانده اس��ت و به دليل مباحثي همچون عدم توان كارفرمايان يا 
ريزش نيرو هاي كار، قدرت خريد خانوار هاي كارگري نه تنها افزايش پيدا 

نمي كند، بلكه هر سال از سال گذشته بدتر نيز مي شود.
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قري�ب ب�ه 45 روز ديگ�ر دونال�د ترام�پ 
ج�اي خ�ود در كاخ س�فيد را به ج�و بايدن 
رئيس جمه�ور جديد اي�االت متحده خواهد 
داد و ب�ا رفت�ن  ترام�پ سياس�ت »فش�ار 
حداكث�ري« او علي�ه جمه�وري اس�امي 
ايران همانند سياست س�اير رؤساي جمهور 
س�ابق امريكا به بايگاني خواه�د رفت. اين 
به معناي پاي�ان دش�مني ها و خصومت هاي 
دامنه دار امريكا عليه جامعه ايراني نيس�ت 
بلكه آغ�ازي بر تحري�م، تهدي�د و تحقير با 
سبك و سياقي جديد اس�ت كه پيش از اين 
و در دوران باراك اوباما تجربه ش�ده اس�ت. 

   آرزوي به گور رفته اوباما و ترامپ
به رغم آنكه باراك اوباما توانس��ت سندي به نام 
برجام را به طرف ايران��ي مذاكره كننده تحميل 
كند اما در راهبرد اصلي خود كه همان وادارسازي 
ايران به امتيازدهي گس��ترده در حوزه هاي غير 
هس��ته اي كه به استانداردس��ازي رفت��ار ايران 
ختم مي ش��د، ناكام ماند. دونال��د ترامپ نيز در 
دس��تيابي به اهداف ضد ايراني خود ناكام ماند. 
فايننش��ال تايمز در اي��ن باره با اش��اره به اينكه 
»تسليم ش��دن ايران محتمل نيس��ت؛ فش��ار 
حداكثري شكست خورد« درباره موضع بايدن و 
تأكيد او بر »آمادگي براي تعامل با ايران« نوشته 
است: »تعامل مجدد با ايران بعد از خروج امريكا از 
برجام، موضوع ساده اي نيست. اين موضوع قابل 
بحث است كه آيا هدف »فشار حداكثري« ترامپ، 
مجبور كردن ايران به بازگشت به ميز مذاكره در 
يك موقعيت تضعيف ش��ده يا عماًل تغيير رژيم 
بود؟ هدف هر چه بود، اين كارزار شكست خورده 
است. تسليم شدن ايران چيزي است كه نه قابل 

رؤيت و نه محتمل است.«

   بيم و اميدها نسبت به بايدن
 بعد از ناكامي ب��اراك اوبام��ا و دونالد ترامپ در 
اهداف ضدايراني خود حال نوبت جو بايدني است 
كه انتظارات متفاوتي از او وجود دارد؛ جماعتي 
در داخل كش��ور به عن��وان هواخواه��ان بايدن 
تالش مي كنند او را همانند اوباما تطهير و ورود 
بايدن به كاخ سفيد را به معناي آغاز تعامل ميان 
تهران – واشنگتن و كاهش تحريم ها و فشارهاي 
بين المللي معرفي كنند و از س��وي ديگر برخي  
هم پيمانان اي��االت متح��ده از او مي خواهند تا 
فشار بر جمهوري اسالمي ايران را افزايش دهد و 

هيچ گاه به برجام برنگردد. 
اميدواران به جو بايدن در حالي بازگشت او به 
برجام را قطعي مي دانند و نفس اين كار را حاوي 
دستاورد معرفي مي كنند كه موضع گيري بايدن 
و ديگر سياستمداران امريكايي نشان مي دهد 
خواس��ته هاي او از اي��ران همانن��د آن چيزي 
اس��ت كه ترامپ درباره بح��ث ضميمه كردن 
موشكي و منطقه اي به پرونده هسته اي مطرح 
مي كرد. تام كاتن، نماينده جمهوري خواه ايالت 
آركانزاس در سناي امريكا در مصاحبه با شبكه 
خبري فاكس نيوز تأكيد ك��رد برجام به دليل 
مخالفت سناي امريكا با آن در بلندمدت دوام 

نخواهد آورد. 
تام كاتن در س��ال ۲۰۱۵ ج��زو امضاكنندگان 
نامه اي بود كه سناتورهاي امريكايي در آن تأكيد 
كرده بودند توافق هسته اي با ايران پس از دوران 
رياس��ت جمهوري باراك اوباما اعتباري نخواهد 
داشت درخصوص چش��م انداز برجام در دولت 
آينده امريكا گفت: »در س��ال ۲۰۱۵ هم گفتم 
اگر يك رئيس جمهور جمهوري خواه در امريكا 
انتخاب ش��ود، اين توافق برج��ام دوام نخواهد 

آورد و اكنون هم دوباره به سران ايران و مديران 
شركت هايي كه مي خواهند با عجله وارد تجارت 
با ايران ش��وند، مي گويم اين تواف��ق به تصويب 
سناي اياالت متحده نخواهد رسيد و در بلندمدت 

دوامي نخواهد داشت.«
جو بايدن همانگونه كه در موضع گيري خود طي 
يك ماه اخير نشان داده است ايران را تهديد براي 
صلح و امنيت منطقه اي مي داند كه الزمه از بين 
بردن اين تهديد اعمال فش��ار بر ايران از راه هاي 

مختلف از جمله تحريم، تهديد و تحقير است. 
 جو بايدن همانند باراك اوباما ايران را يك تهديد 
منطقه اي و حتي بين المللي دانسته و بر اساس 
مدل رفتار دموكرات ها با جمهوري اسالمي ايران 
وارد نزاع خواهد شد؛ نزاعي كه جو بايدن بخشي 
از آن را در آخرين گفت وگوي خود و در گفت وگو 

با نيويورك تايمز تشريح مي كند. 
جو بايدن در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه اگر 
ايران به تبعيت كامل به توافق هسته اي بازگردد، 
امريكا هم دوباره به توافق بازمي گردد، به عنوان 
نقطه شروع مذاكرات آتی آيا تحريم هايي را كه 
ترامپ وضع كرد لغو مي كنيد؟ مي گويد: »كاري 
س��خت خواهد بود، اما بله. صحبت هاي زيادي 
درباره موش��ك هاي نقطه زن و تم��ام چيزهاي 
ديگر كه منطقه را بي ثبات مي كند، وجود دارد، 
اما حقيقت اينجاست كه بهترين راه براي رسيدن 
به ثبات نسبي در منطقه، مقابله با برنامه هسته اي 
است.« بايدن ادامه مي دهد: »اگر ايران به بمب 
اتم برسد، فش��ار زيادى بر س��عودي ها، تركيه، 
مصر و ديگران وارد مي شود تا آنها هم تسليحات 
اتمي به دس��ت بياورند. آخرين چيزي كه ما در 
اين نقطه از جهان نياز داريم، تجمع تس��ليحات 
اتمي اس��ت. ما از طريق مش��ورت با متحدان و 

ش��ركاي خود، وارد مذاك��رات و توافقات بعدي 
براي تشديد و تمديد محدوديت هاي هسته اي 
ايران خواهيم شد و همچنين به برنامه موشكي 

ايران نيز خواهيم پرداخت.«
بايدن همانند ساير امريكايي ها عالقه اي وافري به 
تهديد طرف ايراني دارد و تالش مي كند در آغاز 
راه رياست جمهوري خود زبان به تهديد بگشايد: 
»هر زم��ان نياز باش��د، امريكا گزينه بازگش��ت 
تحريم ها را در اختيار دارد و ايران نيز اين موضوع 

را مي داند.«
   ايران به امريكا امتياز نمي دهد

روزنامه س��عودي الش��رق االوس��ط نيز درباره 
ضرورت هاي ديپلماس��ي باي��دن در برابر ايران 
مي نويسد: »با آغاز به كار رياست جمهوري بايدن، 
آنچه مايه نگراني است در واشنگتن نيست بلكه 
در تهران اس��ت؛ نظام ايران قرائت خودش را از 
واقعيت جديد در واشنگتن دارد. از منظر ايراني ها 
»بايدن« برخالف ترامپ كه از خود چهره  اي ارائه 
داد كه نمي توان رفتارهايش را پيش بيني كرد و 
از حمله به ايران يا مسئوالن آن در هر جايي ابايي 
ندارد، شخصيتي ضعيف است كه جرئت نمي كند 
ايران را تهديد كند.« اين روزنامه عربستاني در 
ادام��ه امتيازدهي ايران به باي��دن را غير ممكن 
ارزيابي مي كند و مي نويس��د: »با اي��ن تصوير، 
بايدن در احياي برجام شكست مي خورد چون 
ايراني ها امتيازاتي كه او مي خواهد را نمي دهند. 
به احتمال زي��اد ايراني ها با به چالش كش��يدن 
بايدن در عراق، خليج ]فارس[ ، افغانستان و... او 
را محك  مي زنند، اما آيا بايدن با زدن تأسيسات 
هسته اي و ترور رهبران نظام به آنها پاسخ خواهد 

داد؟ بعيد است كه او چنين كاري كند.«
   بايدن هندوانه در بسته نيست

همانطور كه پيش از اين نيز بارها اشاره شده است 
سياست خارجه اياالت متحده امريكا بر اساس 
آمد و شد رؤس��اي جمهور اين كشور تغييرات 
بنيادين و اساس��ي نمي كن��د و از اصول واحد و 
يكس��اني پيروي مي كند و تنها ب��ا جابه جايي 
رؤس��اي جمهور دموكرات ي��ا جمهوري خواه 
اين روش هاس��ت كه تغيير مي كن��د، به طوري 
كه اعمال فشارهاي غيرانس��اني و غير اخالقي 
بر كش��ورهاي مس��تقل و در حال توسعه يك 
استراتژي واحد اس��ت كه حداقل بعد از ۱۹4۵ 
)تشكيل سازمان ملل متحد( توسط اين كشور 
با تفس��ير يكجانبه از مفاد منشور سازمان ملل 
و اختياراتي كه ش��وراي امنيت به اين كشور و 
س��اير اعضا داده به كار گرفته شده است. اعمال 
فش��ارهاي سياس��ي، اقتصادي و پولي و مالي 
آنگون��ه كه در زمان رؤس��اي جمهور گذش��ته 
عليه ايران اعمال ش��ده اس��ت در دوران بايدن 
نيز تكرار خواهد شد تا اهداف بر زمين مانده از 
دوران قبل به مرز تحقق نزديك شود كمااينكه 
جو بايدن به عنوان معاون نخس��ت باراك اوباما 
تالش گسترده اي براي اعمال فشار به جمهوري 
اس��المي ايران براي امتيازگيري از ايران را در 
دستور كار قرار داد و قاعدتاً از اصول و روش هاي 
غيرانساني و ضدبشري دوران باراك اوباما پيروي 

خواهد كرد.

عضو جامعه روحانيت مبارز: 

مذاكره با دنيا نافي انتقام گرفتن نيست
انتق�ام گرفت�ن نمي تواند مذاك�رات را به هم 
بزن�د. امريكايي ه�ا ه�م فهميدن�د خط�اي 
بزرگ�ي انج�ام گرفت�ه اس�ت. بحث ه�اي 
هس�ته اي و مذاكرات يك مقول�ه و موضوع 
انتقام گرفت�ن هم يك بحث جداگانه اس�ت.

حجت االسالم احمد سالك عضو جامعه روحانيت 
مبارز ته��ران در گفت وگو ب��ا مهر، با اش��اره به 
ضرورت پاسخ به ترور شهيد محسن فخري زاده 
گفت: جمهوري اسالمي در چهل ودومين سالگرد 
خود در مس��ير اقتدار جهاني به س��رعت پيش 
مي رود و بستر جلب انسان هاي آزاده در سراسر 
جهان است و اين موضوع موجب نگراني استكبار 

جهاني شده است. 
وي با اش��اره ب��ه ت��رور اخي��ر، آن را از س��وي 

س��رويس هاي اطالعاتي بيگانه دانست و تأكيد 
كرد: انتق��ام منطقي، دقيق و عقالي��ي در نظام 
جمهوري اسالمي طرح ريزي خواهد شد. اينكه 
عده اي تحليل هاي بيگانگان را تشريح مي كنند 
مبني بر اينكه ايران خويش��تنداري كند و حتي 
عربستان س��عودي ما را دعوت به آرامش كرده 
اس��ت، ناش��ي از پس لرزه هاي ترس اس��تكبار 

جهاني است. 
س��الك گفت: جمه��وري اس��المي در جريان 
ش��هادت حاج قاسم س��ليماني اعالم كرد انتقام 
خواهيم گرفت و »عين االس��د« را موشكباران 
كرد، البته در همان زمان گفته شد اين تنها يك 
سيلي بود و انتقام سخت در انتظار است. پاسخ به 
ترور شهيد فخري زاده قطعاً تدبير و اقدام خواهد 

ش��د و هيچ گونه اثر وضع��ي در منطقه نخواهد 
داشت اال اينكه رژيم صهيونيس��تي دو سه روز 

است كه در وضعيت وحشت به سر مي برد. 
وي تصريح كرد: ما بايد انتق��ام را با نگاه به ابعاد 
مختلف مسئله و محكم و به موقع بگيريم. اولين 
اقدام اينكه دس��تگاه هاي امنيتي بايد شبكه اي 
كه در ترور ش��هيد فخري زاده دس��ت داش��ته 
اس��ت، كش��ف و با جريان نفوذ در داخل كشور 
برخورد قاطع كند. ممكن است هنوز حلقه هاي 
نفوذ در گوشه و كنار كش��ور كه به دنبال انجام 
عمليات هستند، وجود داشته باشد، بنابراين بايد 
شبكه هاي منحوس و مزدور داخلي را ريشه كن 
كنيم. سالك با بيان اينكه انتقام از امريكا، اسرائيل 
و عربستان س��ر جاي خود محفوظ است، گفت: 

مذاكرات در طول اين سال ها نتيجه منفي داشته 
اس��ت، زيرا هيچ تحريمي رفع نشده و مشكالت 
سابق همچنان سر جاي خود است. انتقام گرفتن 
نمي تواند مذاكرات را به هم بزند. امريكايي ها هم 

فهميدند خطاي بزرگي صورت گرفته است. 
عضو ش��وراي مركزي جامعه روحانيت مبارز با 
بيان اينكه بحث هاي هس��ته اي و مذاكرات يك 
مقوله و موض��وع انتقام گرفتن ه��م يك بحث 
جداگانه اس��ت، گفت: بايد رعايت كنيم روابط 
تنظيم شده باش��د. ما با مردم دنيا هيچ مشكلي 
نداريم، با سران سلطه مش��كل داريم، بنابراين 
نه به امريكا، نه به ۱+4، نه ب��ه اروپايي ها و نه به 
مذاكرات با آنها اعتمادي اس��ت و نتيجه اي هم 

براي ما نداشته است.

   احزاب

   خبر

دول�ت بايد متوج�ه باش�د ام�روز مجلس با 
همه توان ب�ه دنبال اين اس�ت ك�ه دولت را 
در موازنه سياس�ي بين المللي رش�د دهد و 
ارتقا بخشد، اما متأس�فانه برخي سياسيون 

هم�واره ت�اش مي                                   كنن�د ظرفيت ه�اي 
ايجادش�ده را در تقابل با خودش�ان ببينند. 
احمد راستينه نماينده مردم شهركرد در مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
مصوبه مجلس درباره اق��دام راهبردي براي لغو 
تحريم ها گفت: يكي از مسائل بسيار مهمي كه 
در مجلس شكل گرفت، بحث توليد قدرت است 
براي عبور از مش��كالت اقتصادي ك��ه در حال 
حاضر كش��ور در آن قرار گرفته است. به ميزاني 
كه يك كشور توليد قدرت مي كند، دشمن را در 
برابر خواسته هايش عقب مي نشاند. در چند سال 
گذش��ته متأس��فانه مؤلفه هاي قدرت را در يك 
موازنه ناسالم در برابر زياده خواهي هاي دشمن 
قدم به قدم از دست داديم و اين باعث شد دشمن 

محاسبه و برداش��ت غلطي از قدرت جمهوري 
اسالمي ايران داشته باشد. نماينده مردم شهركرد 
در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: محاسبه 
غلط دشمن سبب ش��د اوالً زياده خواهي هاي او 
در يك موازنه سياس��ي روز به روز افزايش پيدا 
كند و دوم اينكه پيام ه��اي منفي  اي كه از درون 
جمهوري اسالمي دريافت مي كرد، او را به سمت 
ترور ش��خصيت هاي برجس��ته نظام كه يكي از 
عوامل توليد قدرت بودند، سوق دهد كه اوج اين 
مسئله را مي توان در ترور سردار سليماني و شهيد 

فخري زاده مشاهده كرد. 
راستينه خاطرنشان كرد: بر همين اساس مجلس 
شوراي اس��المي مهم ترين مأموريت خود را بر 
صيانت از حقوق مردم بر اس��اس توليد قدرت و 
تالش براي تغيير موازنه قدرت در تقابل سياسي 
با دشمن قرار داد. يكي از مهم ترين اقداماتي كه 
مجلس شوراي اسالمي در اين راستا انجام داد، 
اين بود كه تالش كرد ساختارهاي اقتصادي را به 

سمت اصالح حركت دهد. اصالح ساختار بودجه 
اولين گامي بود كه خوشبختانه مجلس شوراي 

اسالمي برداشت. 
وي افزود: مجلس در گام دوم تالش كرد با اقدام 
راهبردي بي اثر كردن تحريم ها و عبور از تحريم ها 
توليد قدرت را با تمركز بر دانش افزايي و ارتقاي 
توان هسته اي كشور بردارد. اين اقدام راهبردي 
مجلس شوراي اس��المي كه در قالب »تصويب 
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها« نمود 
پيدا كرد، در واقع پر كردن خش��اب دولت براي 
دفاع از حقوق ملت بود. نماينده مردم شهركرد در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: دولت بايد متوجه 
باشد امروز مجلس با همه توان به دنبال اين است 
كه دولت را در موازنه سياس��ي بين المللي رشد 
دهد و ارتقا بخشد، اما متأسفانه برخي سياسيون 
همواره تالش مي                                   كنند ظرفيت هاي ايجاد شده را 

در تقابل با خودشان ببينند. 
راستينه افزود: اين گروه تصورشان اين است كه 

جناح  و جريان سياسي آنها زماني زنده است كه 
جناح مقابل ضعيف شود يا متأسفانه تالش يك 
قوه را براي ارتقابخشي قدرت كشور در راستاي 
ضعيف نشان دادن خودشان تلقي مي                                   كنند، در 
حالي كه مجلس ش��وراي اسالمي همه ظرفيت 
خود را براي كمك به دولت و عبور دولت از اين 
چالش ها به ميدان آورده، اين اقدام راهبردي يك 
فرصت طاليي براي دولت در يك موازنه سياسي 
در عرص��ه بين المللي براي احق��اق حقوق ملت 
ايران اس��ت و دولت بايد اين فرص��ت را به تمام 

معنا قدر بداند. 
وي در پاي��ان گفت: م��ا معتقديم ام��روز قانون 
اقدام راهبردي براي لغ��و تحريم ها يك فرصت 
طاليي براي پاي��ان باج خواه��ي و زياده خواهي 
امريكا و اتحاديه اروپاست، مادامي كه ما به توليد 
قدرت بپردازيم و بر اين موازنه قدرت بايستيم، 
عقب نشيني دش��من در مواضعش را به وضوح 

خواهيم ديد.

قانون »اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها« پر كردن خشاب دولت است

دوران خصومت با جمهوری اسامی ايران به روز رساني خواهد شد

بايدن هندوانه دربسته نیست
سعید همتی

   گزارش  یک

 مصادره شهید فخري زاده به نفع برجام
ترور شخصیت اوست

كس�اني كه بعد از ش�هادت فخ�ري زاده اقدام به مص�ادره كردن 
اين ش�هيد به نفع برجام كردند رفتارش�ان به مثاب�ه اين بود كه 
اين ش�هيد بزرگوار را ت�رور ش�خصيت كردند، زي�را منزلت اين 
شهيد فراتر از برجام و مذاكره و يك نش�ان لياقت يا خدمت بود. 
عوض حيدرپور عضو جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي در گفت و گو با 
راه دانا، با انتقاد از كساني كه شهيد فخري زاده را محدود به برجام كرده و 
تصاوير اعطاي نشان خدمت از سوي رئيس جمهور به وي را در رسانه ها 
منتشر مي كنند، گفت: ش��هيد فخري زاده يكي از چهره هاي خدوم، پر 
دانش و البته ناش��ناخته بين افكار عمومي بود كه س��ال ها هدف ترور 
سرويس هاي جاسوسي دشمن قرار گرفته بود. شهيد فخري زاده توانايي 
مديريت هاي گسترده را داشت به طوري كه در حوزه فيزيك، شيمي، 

هسته اي و مكانيك صاحبنظر بود. 
نماينده ادوار مجلس با اشاره به اينكه برخي رسانه ها تصويري را منتشر 
كرده و به اين بهانه كه وي حامي برجام بود و در اين مسير از رئيس جمهور 
نشان لياقت گرفته بود، تصريح كرد: شهيد فخري زاده مرد بزرگي بود كه 
ابعاد علمي و شخصيتي برجسته اي داشت و لياقت او بسيار بيشتر از يك 

مدال لياقت يا خدمت بود. 
عضو جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي با اش��اره به اينكه كساني كه 
شهيد فخري زاده را به برجام و نش��ان لياقت و خدمت رئيس جمهور 
محدود مي كنند نه تنه��ا وي را بزرگ نمي كنند بلكه ش��أن و جايگاه 
علمي وي را نيز زير سؤال مي برند گفت: كساني كه بعد از شهادت شهيد 
فخري زاده در يك حركت رسانه اي به مصادره كردن اين شهيد به نفع 
برجام اقدام كردند رفتارشان به مثابه اين بود كه اين شهيد بزرگوار را 
ترور شخصيت كردند، زيرا منزلت اين شهيد فراتر از برجام و مذاكره و 

يك نشان لياقت يا خدمت بود. 
........................................................................................................................

 نظارت مردمي بر نماينده مجلس
با اجراي شفافیت آرا میسر مي شود

ش�فاف ش�دن آراي نماينده مجلس موج�ب زي�ر ذره بين رفتن 
اقدامات�ش از طري�ق نظ�ارت مردمي خواهد ش�د ضم�ن اينكه 
وكيل م�ردم باي�د در م�ورد كيفي�ت آراي خ�ود توضي�ح دهد. 
محمدصالح جوكار رئيس كميس��يون امور داخلي كشور و شوراهاي 
مجلس در گفت وگو با فارس، درباره طرح ش��فافيت آراي نمايندگان 
گفت: طرح شفافيت آراي نمايندگان زماني كه عملياتي شود منجر به 
واقعي تر شدن آرا در پارلمان خواهد شد ضمن اينكه به كارشناسي تر 

شدن آراي نمايندگان كمك بسيار زيادي خواهد كرد. 
وي افزود: وقتي طرح ش��فافيت آراي نمايندگان اجرايي ش��ود در آن 
صورت وكيل مردم در مجلس س��عي مي كند براي رأيي كه مي دهد 
مطالعه و كار كارشناسي كند تا بتواند از رأيي كه مي دهد دفاع كند و در 

مقابل مردم پاسخگو باشد. 
رئيس كميسيون امور داخلي كش��ور و شوراهاي مجلس تصريح كرد: 
نماينده مجلس با شفاف شدن آرا زير ذره بين نظارت مردم قرار گرفته و 
بايد در مورد كيفيت آرا توضيح دهد. تقويت بعد كارشناسي و پژوهش 
در مورد طرح ها و لوايح از س��وي نمايندگان فقط با شفاف شدن آرا و 

نظارت مردم ميسر خواهد شد. 
........................................................................................................................

سفارت ايران در كابل:
كلیپ هاي ادعايي ضرب و شتم اتباع افغان 

قديمي و غیرواقعي است
ويدئوهاي ادعايي مربوط به ضرب و شتم اتباع افغان يكي مربوط 
به كش�وري جز ايران و ديگري مربوط به پنج س�ال پيش اس�ت. 
به گزارش مهر، سفارت جمهوري اسالمي ايران در كابل در واكنش به 
ادعاي ضرب و شتم اتباع افغانستان در ايران با صدور بيانيه اي تأكيد 
كرد: ويدئوهاي ادعايي مربوط به ضرب و شتم اتباع افغان يكي مربوط 

به كشوري جز ايران و ديگري مربوط به پنج سال پيش است.
متن اين بيانيه به شرح زير است: »برخي بدخواهان با هدف تخريب 
روابط و به راه انداختن جنگ رواني اقدام به انتش��ار كليپ هاي غير 
واقعي يا قديمي نموده اند. در پي انتش��ار دو كليپ، با موضوع ضرب 
و شتم اتباع محترم افغان در ايران و متعاقب آن صدور بيانيه وزارت 
امور خارجه افغانستان مبني بر پيگيري اين امر، بالفاصله تحقيقات 
فني گسترده اي توس��ط نيروي انتظامي و وزارت امور خارجه ايران 
در اين رابطه آغاز و مش��خص گردي��د با نهايت تأس��ف عواملي در 
داخل افغانس��تان با هدف تخريب روابط و ايجاد تنش هاي مقطعي 
در مناسبات دو كش��ور؛ اقدام به پخش اين ويدئوها كه يكي مربوط 
به كش��وري  جز ايران و ديگري مربوط به پنج سال پيش مي باشد، 
نموده اند. ترديدي نيس��ت مناسبات دو كش��ور برادر و همسايه بر 
اصول و پايه هاي محكمي استوار است كه اقدامات بدخواهان خللي 
در اس��تحكام آن به وجود نياورده و بالعكس موجب هشياري بيش 
از پيش مقامات دو كش��ور در برخورد با عوامل ايجاد جنگ رواني و 

بازي هاي تبليغاتي در آينده خواهد شد.«
........................................................................................................................

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس مدعي شد
دستگاه ديپلماسي درباره برنامه موشكي 

مذاكراتي انجام داده بود
آنگونه كه از توئيت هاي آقاي ظريف مشاهده شد، مشخص است 
در مذاكرات هسته اي روي برنامه موش�كي هم مذاكره كرده اند. 
مجتبي ذوالنوري رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت، به اظهارات مداخله جويانه و گستاخانه وزير امور خارجه 
آلمان اش��اره كرد و گفت: اگر امريكا س��تون فقرات نظام س��لطه در 
نظر گرفته ش��ود، نگه دارنده آن تروئيكاي اروپاس��ت. آلمان يكي از 
كشورهايي محسوب مي شود كه به طور طبيعي در خدمت نظام سلطه 
قدم برمي دارد، بنابراين سلطه طلبي چنين كش��ورهايي باعث شده 
است نسبت به ايران عداوت داشته باشند، زيرا نمي خواهند قدرتي در 

مقابلشان صف آرايي كند. 
رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي به ضعف دستگاه 
ديپلماسي كشورمان اش��اره و تأكيد كرد: ضعف دستگاه ديپلماسي 
كشور، غربي ها را گستاخ كرده است، بنابراين آنگونه كه در توئيت هاي 
آقاي ظريف مشاهده شد، مشخص است در مذاكرات هسته اي روي 
برنامه موشكي هم مذاكره كرده اند، اما مشروط به اين شده بود غربي ها 
دست از ش��رارت هاي منطقه اي بردارند كه طرف هاي مقابل چنين 

شرطي را نپذيرفتند. 
وي افزود: با اين تفاسير مشخص اس��ت در مذاكرات برجامي وزارت 
امور خارجه و تيم مذاكره كننده بند را آب داده اند كه اروپايي ها نيز در 
اين زمينه موهوماتي را مي بافند. اگر غربي ها صالبت را در تيم مذاكره 
كننده مش��اهده مي كردند به خود اج��ازه نمي دادند چنين اظهارات 
زياده طلبانه و مداخله جويانه اي داشته باشند، پس دستگاه ديپلماسي 
بايد محكم و استوار ايستادگي كند و همچون گذشته از موضع انفعال 
و وادادگي به مسائل بين المللي ورود نكند و بايد در حفظ منافع ملت 
بسيار محكم و استوار عمل كند. گفتني است خبرگزاري فرانسه روز 
جمعه ۱4 آذر گزارش داد وزير خارجه آلمان گفته  توافق سال ۲۰۱۵، 
موس��وم به برجام ديگر كفايت نمي كند و بايد يك توافق هس��ته اي 
جديد با تهران بسته ش��ود؛ توافقي كه برنامه موشك هاي بالستيك 

ايران را نيز مهار كند.


