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* رئیس جمهور در شــرایطی مدعی چرخش چرخ اقتصاد کشور است که با این 
تورم و گرانی مسکن یک جوان تازه تشکیل زندگی داده با حقوق 3-2 میلیونی از 
عهده فقط اجاره بها هم بر نمی آید، هزینه ها و مخارج زندگی به کنار؟! آیا فاصله  
طبقاتی و بی تدبیری دولت در ساخت مسکن و نبود نظارت در همین دولت سبب 

نشد که جوان امروز در حیرت تامین اولیه های زندگی بماند؟
موسایی - نوشهر مازندران
* رئیس جمهور در تاریخ 99/12/13 گفت  وعده هایی که داده بودیم محقق شــد 
و امروز هم چرخ ســانتریفیوژها می چرخد و هم چرخ اقتصاد!!! واقعا خودگویی و 
خود خندی عجب مرد هنرمندی! با این تورم باالی 50 درصدی، گرانی، نقدینگی، 

بیکاری، دالر 25 هزار تومانی و...؟!
فخرایی - همدان
* در خبرها آمده بود که وعده دولت نســبت به حرکت سانتریفیوژها محقق شد 
آری پس از 7 سال مجلس شورای اسالمی در اقدامی عزتمندانه چرخ سانتریفیوژها 
را به حرکت درآورد اگرچه مجددا با مالقات با مدیرکل آژانس هســته ای در یک 
قرارداد نانوشــته تولید فلز اورانیوم متوقف شد! اما در بخش اقتصاد با تورم باالی 
50 درصد، تعطیلی کارخانه ها، توسعه شبکه های فاسد داللی در گلوگاه های تولید، 
توقف مسکن مهر، بیکاری، رکود و... واقعا چرخ آنچنان می چرخد که کامال برای 

همه به ویژه قشر ضعیف جامعه محسوس است!
دوالبی
*  آقای رئیس جمهور گفته اند عملکرد دولتش نه فقط در طول ســال های بعد از 
انقالب بلکه طی تاریخ 2500 ساله ایران بی نظیر است. باید گفت در اینکه معدل 
هیچ کدام از دولت های موفق بعد از انقالب را نتوانسته بدست بیاورد شکی نیست 

و بی نظیر است.
0915---7215
 FATF صدور بیانیه از سوی اکثریت نمایندگان مجلس در خصوص تقاضای رد *
در مجمع تشخیص مصلحت نظام را یک حرکت انقالبی در صیانت از منافع ملی 

کشور می دانیم و از نمایندگان خود تشکر می کنیم.
0911---0049

* در جواب سخنان غیرعلمی و غیرمنطقی آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
بنویسید اگر آمریکا می توانست به کشورمان حمله کند به بهانه ای مثل قطعنامه 
1929 نیاز نداشت. آیا بهانه ای برای حمله به ایران باالتر از حمله موشکی به پایگاه 

عین االسد آمریکا وجود داشت. همه دیدند که آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند.
0914---8902
* آنهایی که حداقل 32 سال خود و باندشان در مسئولیت های اصلی قوه  مجریه 
بوده اند و حاال نامه  37 صفحه ای می نویسند و از راهکار بیرون رفت از مشکالت دم 
می زنند. اما واقعیت این است که راه برون رفت از مشکالت این است که اگر فتنه گرانی 

از این قبیل، دست از سر مملکت و خون شهدا بردارند، کشور گلستان می شود!
0917---4190
* محمد خاتمی از ســران فتنه در انتخابات ســال 96 با جمله معروف خود که 
دولــت آقای روحانی را تکرار بکنیم وعده داده بود که اگر این دولت اصالح طلبان 
ادامه پیدا کند چه و چه می کنیم! دیدیم که با تکرار این دولت زندگی یک ملت 
را خراب کردند و امروز به جای عذرخواهی با پررویی تمام خود را طلبکار دانسته 

و اقدام به نامه نگاری می کنند.
0902---3107

* علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد دولت آقای روحانی تعهداتی را که در خارج به 
گروه ویژه اقدام مالی در قالب FATF داده به نمایندگی از رئیس جمهور یعنی آقای 
روحانی این کار را انجام داده است. ایشان فقط مامور بود در مجموع مشکالت امروز 

کشور از کلیت این دولت است که همواره نگاه به خارج دوخته است.
0912---2770

* بعد از 30 سال کار کردن با حقوق یک میلیون و 900 هزار تومان بازنشسته شده ام. 
تو را به خدا بنویســید کدامیک از مسئوالن با این مقدار حقوق ماهیانه می توانند 
زندگی کنند. باید برای بهبود حقوق کارگران تامین اجتماعی قدمی برداشته شود.
فضلی
* از شهرداری منطقه 15 درخواست می شود نسبت به بازسازی و مرمت خیابان های 
منطقه که دارای دســت اندازها و چاله چوله های زیادی است اهتمام ورزد. واقعا به 

جلوبندی های خودروهای عبوری به شدت آسیب می رساند.
8715---0912 و 8856---0912
* تعمیر جاده قم - سلفچگان حدود 2 کیلومتری مانده به خروجی ساوه و بعد از 
امامزاده جعفر)ع( اراک - قم محدوده ای 300-200 متری دارای دســت اندازهای 
بســیاری است که باعث خســارت به خودروهای عبوری می شــود وزارت راه و 

شهرسازی اقدامی بکند.
مسافر نهم اسفند 99
* بانک های کشور با هدف درآمدزایی هرچه بیشتر بابت هر نوع فعالیت بانکی برای 
شهروندان از حساب آنان پول کسر می کنند در حالی که درآمد کالن بانک ها همه 

از گردش مالی سپرده های مشتریان است.
0913---2143
* آقای رئیس ســازمان برنامه و بودجه توجه کنند که حقوق کارمندان )شاغل و 
بازنشسته( به جز کارکنان یکی دو دستگاه یک هفتم تورم است و کار را کارشناسان 

انجام می دهند چرا مدیران نجومی بگیر می شوند؟!
0910---7762
* شهرداری منطقه 22 که در بهمن ماه 99 نمایشگاهی در مجاورت دریاچه شهدای 
خلیج فارس برپا کرده بود دوباره قرار است از 15 اسفند نمایشگاه بهاره را برگزار 

نماید. بعید است که از ستاد کرونا مجوز برگزاری آن را گرفته باشند. 
0912---1948
* وکال برای هر مشاوره ای 150 هزار تومان مطالبه می کنند که واقعا برای بسیاری 
از افراد با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور )تورم، تحریم، گرانی و...( و کرونا 
پرداخت آن بسیار سنگین است. الزم است دستگاه قضایی بر عملکرد وکال نظارت 

بیشتری داشته باشد.
0992---6329
* اگر طبق قانون انحصار کانون وکال شکسته شد، برگزاری آزمون وکالت امسال 

برای چیست؟ چگونه می خواهند قانون جدید را اجرایی کنند؟
یک پیام
* بسیاری از پرونده های قضایی به دلیل اینکه در آنها درست طرح دعوی نمی شود 
عدم صالحیت می خورند و یا وکال بیشتر از تعرفه قانونی مطالبه پول می کنند. این 

مشکالت کی قرار است جمع بشود؟
0911----8495
* تا به حال به خاطر کرونا کوپه های 4 تخته را دو نفره لحاظ می کردند اما به خاطر 
ایام سال نو هم بهای بلیط ها را افزایش دادند و هم محدودیت ها را برداشتند، چرا؟! 

مسئولین امر چه پاسخی دارند؟!
9256---0915 و 6331---0912
* قسمتی از خیابان گلستانه شهرک خانه اصفهان شب ها در خاموشی مطلق به 
سر می برد )چند تیر برق در یک ردیف هستند( بارها با پیگیری حضوری مشکل 
برطرف نشد. به نظر می رسد پیمانکار مربوط در انجام وظایف خود کوتاهی می کند.
محمود بلیغیان - اصفهان
* ما مردم در شرایطی قرار گرفته ایم که در باقی مانده حضور این دولت ناکارآمد 
پرهزینه و کم کار باید دندان روی جگر بگذاریم تا بتوانیم این دوره را پشــت سر 

گذاشته و در انتخابات 1400 فکری برای آینده کشور داشته باشیم.
0915---7215
* امــروز برای آمریکا و آمریکایی ها ترور فرهنگی در مقایســه با ترور سیاســی 
سیاســتمداران کشــورمان در اولویت قرار گرفته است. متاسفانه دولت دانسته یا 
ندانسته فضای فرهنگی و مجازی کشور را به حال خود رها کرده و شاهد بی تفاوتی 

و بی عملی دولت و دولتمردان در این عرصه هستیم.
0912---5364
* با توجه به ماه های پایانی عمر دولت تدبیر هنوز بی ثباتی و چندصدایی به ویژه در 
موضع گیری های دولت دیده و شنیده می شود. مگر دولت سخنگو ندارد که رئیس 
دفتر رئیس جمهور به خود اجازه می دهد با آمارهای غلط و سخنان نسنجیده روح 

و روان و اعصاب جامعه و مردم را به بازی بگیرد؟!
سوری

تالطم دامنه دار بورس؛
چرخ اقتصاد کدام طرفی می چرخد؟

درست در روزی که رئیس جمهور می گفت »به قول مان عمل کردیم؛ هم چرخ 
سانتریفیوژ می چرخد و هم چرخ اقتصاد«، اعالم شد 7 هزار میلیارد تومان نقدینگی 
به خاطر نابسامانی بازار بورس، از این بازار خارج شده است! همچنین بورس در این 

روز با افت 8 هزار واحدی شاخص مواجه شد.
روزنامه همشــهری در این باره نوشت: آمارها نشان می دهد از 2 هفته پیش 
و همزمان با اجرای دامنه  نوسان نامتقارن 7 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار 

سهام خارج شده است.
به گزارش همشهری، از 20 مرداد ماه تاکنون شاخص کل بورس تهران یک 
میلیون واحد، معادل 45 درصد، افت کرده است. در این مدت تصمیم های زیادی 
برای جلوگیری از نزول بورس گرفته شــد. تصمیم هایی که به زعم کارشناســان 
مصداق دســتکاری در بازار است، با این حال هیچ کدام از این تصمیم ها از جمله 
تزریق نقدینگی، افزایش میزان اعتباردهی کارگزاران به مشتریان، و محدود کردن 

نوسان قیمت در جلوگیری از نزول مؤثر نبوده است.
اخیراً با مشخص شدن آمار فروش اوراق بدهی دولتی در بورس معلوم شد ادعای 
کارشناسان چندان بی راه هم نبوده است. این اطالعات نشان می هد حجم انتشار 
اوراق بدهی دولتی ظرف ماه های گذشته در بازار سرمایه به شکل فزاینده ای رشد 
کرده، بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون 171 هزار میلیارد تومان، اوراق بدهی 
از مجاری مختلف منتشر شده است. حتی فروش این اوراق در هفته منتهی به 29 
بهمن با رکورد تازه ای مواجه شد، فقط در این هفته 24 هزار میلیارد تومان اوراق 
مرابحه دولتی فروخته شــد. به نظر می رسد با نزدیک شدن به پایان سال حجم 
فروش اوراق بدهی افزایش خواهد یافت و احتماالً 25 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق 
بدهی فروخته خواهد شد که می تواند به خروج بیشتر پول از بازار سهام منجر شود.
مهدی رباط، مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران می گوید: دستکاری های 
بیرونی از جمله اجرای دامنه نوسان نامتقارن به بازار ضربه زد و موجب شد بازار از 

روال طبیعی خارج شود و شرایط مبهمی به وجود بیاید.
وقتی با بهانه »شرایط عوض شده«

می شود زیر تعهد زد!
اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا نشــان می دهد که حتی مذاکره و توافق 

جدید با آمریکایی ها نیز فاقد کمترین ارزش و اعتبار است.
وندی شرمن)نامزد تصدی معاونت وزارت خارجه و عضو تیم مذاکرات آمریکا 
در برجام( ضمن اظهاراتی مدعی شــد: شــرایط عوض شده و برای برجام، توافق 

جدیدی الزم است)!(
او در کمیته روابط خارجی ســنا گفت: دولت بایدن بر آن نیســت تا همان 
رویکردی را در قبال برنامه هســته ای ایران درپیش گیرد که شش سال پیش از 

سوی دولت اوباما صورت گرفت.
شرمن گفت که رویکرد بایدن در قبال توافق هسته ای با ایران، الزاما برخاسته 
از شرایطی است که اکنون در آن قرار داریم. اوضاع جهان از سال 2016 تا به امروز 

دستخوش تغییرات زیادی شده است.
او گفت: »شرایط تغییر کرده، ژئوپلتیک منطقه تغییر کرده است و از این رو، 

رویکرد ما نیز باید متناسب با این تغییرات، تغییر کند.«
یادآور می شود همزمان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز تصریح کرد: ما 
فاصله زیادی تا برداشتن تحریم ها داریم و منافع ما در محدود کردن دوباره ایران است 
و این تنها از طریق دیپلماسی حاصل می شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم 
گفت: تنها پیشنهاد ما به ایران فعال مذاکره و گفت وگو است و نه برداشتن تحریم ها.

سخنان خانم شرمن به روشنی ثابت می کند که برای مقامات آمریکایی، پایبندی 
به تعهد در قالب توافق فاقد اعتبار است و آمریکا به هر نوع مذاکره و توافقی، صرفا 
به چشم ابزاری برای امتیاز گرفتن و پشت پا زدن به آن نگاه می کند. در غیر این  
صورت او نباید می گفت شرایط تغییر کرده و باید توافق محکم تر و فراگیرتری با 
ایران منعقد شد. این هم از طنزهای روزگار است که مقامات آمریکایی از یک طرف 
می گویند برجام، توافقی تاریخ گذشته است و از طرف دیگر مدعی اند ایران باید به 

تعهداتش برگردد و آن را اجرایی کند.
ایران با لوایح دوگانه محدود می شود

اما تعهدی برای FATF ایجاد نمی کند!
پیشنهاد آقای روحانی مبنی بر اینکه لوایح FATF به شکل مشروط تصویب 
شود، امکانپذیر نیست و به همین دلیل مجمع تشخیص نباید این لوایح را تصویب 

کند.
این مطلب را روزنامه وطن امروز منتشر کرده و توضیح داده است: »تام کیتینگ« 
 FATF مدیر مرکز مطالعات جرائم و امنیت مالی در مؤسسه بریتانیا، اگر چه حامی
اســت اما می گوید مشکل FATF این است که خیلی از کشورهای دنیا آن را به 
چشم یک نوع نهاد استعمار نوین می بینند. چون انگار یک مشت کشور ثروتمند 

برای بقیه جهان تعیین تکلیف می کنند.
از این جهت، در بحبوحه پرونده هسته ای ایران، سازمان FATF برای افزایش 

فشــارها، ســال 2008 ایران را در لیست پرریســک ترین کشورهای جهان برای 
ســرمایه گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست 
برنداشته و در بیانیه های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی 

با ایران فراخوانده است.
ایــن روزنامه می افزاید: تضمینی وجود ندارد که در صورت تصویب این لوایح 
FATF موافقت کند و ممکن است بعد از تصویب آنها از سوی ایران، دبه کند. برخی 
کارشناسان می گویند با توجه به ترکیب اعضای این سازمان و سازوکار تصمیم گیری 
ویژه ای که مبتنی بر اجماع مؤثر است، تقریبا هیچ امیدی وجود ندارد که در این 

نهاد بین  دولتی تصمیمی به نفع ایران گرفته شود. 
در برابر استدالل جدید دولتی ها، باید گفت دور زدن تحریم ها معموال از طریق 
مبادی غیررســمی و غیردولتی صورت می گیرد. هدف اصلی FATF هم ردیابی 
تعامالت مالی کشورها در چنین حوزه هایی بویژه از راه های غیررسمی است. مثال 
اگر ایران بخواهد از طریق یکی از نیروهای مورد اعتماد خود در منطقه تحریمی 
را در حوزه  های نفتی یا پتروشــیمی دور بزند، این سازمان به خاطر شروط ایران 
نظاره گر نخواهد بود و حتما در برابر آن واکنش نشان خواهد داد. مخصوصا اینکه 
برداشــت آنها در زمینه تروریستی خواندن گروه ها، با دیدگاه ایران در این زمینه 

180 درجه متفاوت است. 
از سوی دیگر باید گفت اساسا یکی از اهداف اصلی FATF علیه ایران به نیابت 
از آمریکا، مقابله با دور زدن تحریم ها و جلوگیری از شکست سیاست های تحریمی 
ایاالت متحــده و همچنین موثرتر بودن رژیم تحریم های آمریکا به عنوان یکی از 
ابزارهای نوین ســلطه این کشور در سیستم بین المللی است. حال چطور ممکن 
است این سازمان که تحت نفوذ واشنگتن است، ایران را در این زمینه معاف کند 

و اجازه دهد تحریم ها را دور بزند و سیاست های تحریمی آمریکا را بی اثر کند؟
مشکل سازمان FATF با ایران، فقط تصویب این 2 الیحه نیست، بلکه این 
سازمان عالوه بر پیوستن به این کنوانسیون ها، خواسته های دیگری نیز از ایران دارد 
که همچنان بی پاسخ مانده است. بنابراین در صورتی که ایران به همه خواسته های 

FATF هم تن بدهد، تازه گام های بعدی آغاز خواهد شد!
تصویب FATF با راه  حل میانه که مدنظر دولت است فقط چالش های ایران 
را برای دور زدن تحریم ها برای دولت بعد ســخت تر و دشوارتر خواهد کرد و این 

مسئله به صورت اتوماتیک باعث افزایش فشار تحریم ها علیه ایران خواهد شد. 
چرخ اقتصاد می چرخد

یعنی یک چهارم کردن ارزش پول ملی؟!
وزیر تعاون در دولت اصالحات گفت حتی اگر برجام احیا شود، چرخ اقتصاد 
و زندگی مردم به این سادگی که روحانی می گوید نخواهد چرخید و همین حاال 

هم چرخ اقتصاد لنگ می زند.
علی صوفی در گفت وگو با فرهیختگان و درباره سخنان رئیس جمهور مبنی بر 
اینکه »به قولمان عمل کردیم، هم چرخ سانتریفیوژ می چرخد و هم چرخ اقتصاد«، 
اظهار داشت: در این چند ماه یا حتی چند سال اخیر همه مردم مشاهده کردند 
که هم چرخ زندگی لنگ بوده و هم چرخ ســانتریفیوژ؛ یعنی هر دو با چالش در 

فعالیت عادی مواجه بوده است.
وی می افزاید: یک سؤال مطرح می شود اینکه حتی اگر برجام هم احیا شود، 
آیا چرخ زندگی مردم هم به چرخش خواهد افتاد؟ این یک سؤال مهم است و باید 
پاسخ دقیق به آن داد. در پاسخ به چنین سؤالی بنده معتقدم چرخ زندگی مردم 
در این روزها نه تنها نمی چرخد بلکه از اساس گریپاژ کرده، به طور کامل ایستاده و 

در واقع بدتر از  این حالت در زندگی مردم قابل تصور نیست.
عضو شورای )منحله( سیاستگذاری اصالح طلبان همچنین گفت: باید این را 
هم بگویم که بعید می دانم با احیای برجام هم بتوان چرخ زندگی مردم را به این 
ســادگی ها که آقای روحانی می گوید به چرخش درآورد. حتی اگر تحریم ها هم 
برداشــته شود، در سال 1400 پیش بینی دولت از نرخ ارز 11 هزار و 500 تومان 
است؛ رقمی که نشان می دهد ارزش پول ملی و توان شرایط زندگی مردم نسبت به 

زمانی که   روحانی دولت را تحویل گرفت، یک چهارم کاهش پیدا کرده است.«
وی ادامه داد: »نرخ 11500 تومان در بودجه نرخی است که حتی کارشناسان و 
اقتصاددانان نزدیک به دولت نیز آنها را قبول ندارند و معتقدند نرخ واقعی ارز حدود 
25 هزار تومان است که اگر آن را مدنظر قرار دهیم، وضعیت بسیار بدتر خواهد شد.«

علی صوفی با تاکید بر اینکه در دولت اول حسن روحانی وضعیت به مراتب بهتر 
از دولــت دوم بود، گفت: »در دولت اول تالش ها قدری نتیجه داد و تورم و برخی 
دیگر از پارامترهای اقتصادی کنترل شد و مردم هم امیدوار به تداوم آن بودند. از 
این رو در انتخابات ســال 96 به آقای روحانی دوباره رای دادند، اما از انتخابات به 
بعد آقای روحانی به هیچ کدام از وعده های خود توجه نکرد؛ از جمله همین وعده 

چرخیدن چرخ زندگی مردم.«

وی بــا تاکید بر اینکه از ســال 96 روحانی با مردم قهر کرده اســت، گفت: 
»رئیس جمهور در این سال ها به تعهدات خود بی اعتنا بوده است. او در این مدت 

زیر میز همه وعده های قبلی خود زد.«
وزیــر تعاون دولت اصالحات با تاکید بر اینکه دولت با گران کردن نرخ ارز و 
به تبع آن افزایش افسارگسیخته قیمت ها مردم را به ستوه آورد و نهایتا آنها را به 
خیابان ها کشاند، توضیح داد: »چهارماه بعد از آنکه دولت در سال 96 به پیروزی 
رسید، با اقدامات اشتباه خود مردم را به خیابان ها کشاند و شاهد اعتراضات گسترده 

به عملکرد دولت در دی ماه 96 و آبان 98 بودیم.«
وی خاطرنشــان کرد: »هر دوی این اعتراضات عمومی به علت پشت کردن 
روحانی به وعده های قبلی خود بود، باید بگویم حرف های امروز روحانی اصالً جایی 
ندارد. صوفی تاکید کرد: »فاصله امروز با سال 96 آنقدر زیاد است که  روحانی در 
این چندماه محال است بتواند آن را جبران کند. شاخص فالکت جمع بین تورم و 
بیکاری است. روحانی امروز دستپاچه است و می خواهد بگوید که دولتش را در شرایط 
مســاعد به پایان خواهد رساند. مصداق تالش برای وانمود کردن چنین وضعیتی 
درنظر گرفتن عدد 11 هزار و 500 تومان برای نرخ ارز در بودجه سال 1400 است 
که تیم اقتصادی و وزرای   روحانی هم به هیچ عنوان این عدد را قبول ندارد. درواقع 
این نرخ سیاســی است و به هیچ عنوان اقتصادی نیست  روحانی می خواهد بگوید 

که من دولت همراه با ارز 11500 تومان تحویل دادم.«
روایت موسوی الری از

نابسامانی در شورای سیاستگذاری اصالح طلبان
نایب رئیس مستعفی »شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان« گفت: این 
شورا تصمیمات جدی درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی نداشت و در موضوعات 

سیاسی نیز، تفاوت اعضای حقیقی و حقوقی مشخص نبود.
موسوی الری ضمن اشاره به تأثیر مشکالت جسمی اش در استعفا از »شعسا« 
گفت: احساس  می کردم تحلیل رفته ام. برای جلسات حضوری شورا ساعت ها باید 
در ماشین می ماندم و همین موضوع برای سالمتی ام خوب نبود. ضمن اینکه بارها 

به برخی مسایل مرتبط با شورا نقد داشتم.
وی افزود: من می گفتم هر تجربه بشری بعد از مدتی باید در خودش بازخوانی 
شــود. من احساس می کردم در جمع ما که جمعی مرکب از اشخاص حقیقی و 
حقوقی بود حقیقی ها اکثرا به جلسه نمی آمدند. حقوقی ها که می آمدند به نمایندگی 
از حزب سخن نمی گفتند؛  مثال حزب کارگزاران نماینده ای را معرفی می کرد؛ این 
آقا یک بار نمی گفت شــورای مرکزی حزب یا دفتر سیاسی حزب ما پیشنهادی 
داده است. من بارها در جلسات گفتم درست نیست شما حقوقی ها فقط به عنوان 

شخص حقیقی در این تشکیالت حضور داشته باشید.
وی ادامه داد: مثال دولت تصمیم گرفت یارانه ها را لغو کند و ارز را به کاالهایی 
که مدنظرشان است تخصیص بدهد. احزاب ما که می خواهند در مدیریت کشور 
نقش داشته باشند کارگروهی برای پیشنهاد به شورای سیاستگذاری در باره این 

موضوعات نداشتند. من از این وضع گله داشتم.
الری گفت: می گفتم این نمایندگان باید زبان احزاب باشند نه این که خودشان 
مشخصا عضو تشکیالت به نظر بیایند. عمال شورا به یک حزب بدل شده بود. االن 
هم می گویم این مشکالت باید برطرف شود. اگر در این نهاد اجماع ساز این مشکالت 

ادامه پیدا کند وضع همانی می شود که در شورای عالی بود.
این فعال سیاسی در ادامه تاکید کرد:  احساس می کردم در جمع ما که ترکیبی 
از شخصیت های حقیقی و حقوقی بود؛ حضور برای خیلی از حقیقی ها مهم نبود، 
لذا در جلسات حضور نداشتند. وضعیت حقوقی ها را هم که گفتم به نمایندگی از 

حزب اظهارنظر نمی کردند.
موســوی الری می گوید: در انتخابات مجلس 98 نســبت به رد صالحیت ها 
معترض هستیم، اکثر قریب به اتفاق کاندیداهایمان رد صالحیت شدند، بنابراین 
لیست نمی توانیم بدهیم؛ اما چون مشی ما اصالح طلبانه است؛ و معتقد به اصالح از 
طریق صندوق های رای هستیم به احزاب گفته شد ائتالف لیست ندارد، اما احزاب 

خودشان می دانند که لیست بدهند یا نه. 
موسوی الری همچنین در انتقاد از عملکرد برخی احزاب در انتخابات 1398 
گفت: بعضی از احزاب خودشان را خراب کردند. اول کارگزاران قرار بود چند نفر را 
معرفی کند، بعد وسوسه شدند یک لیست سی نفره دادند. خب معلوم است در آن 
فضا کسی می گوید سی نفر کاندیدا دارم از دو حال خارج نیست؛ یا این هایی که 
هستند واقعا اصالح طلب نیستند یا این افراد همه اصالح طلب هستند و احزاب دروغ 
می گفتند که کاندیدا نداریم. لیست را نگاه می کردید می دیدید نهایت 8 نفرشان 

مشی اصالح طلبی دارند؛ در آن انتخابات احزاب ما اشتباه کردند.
موسوی الری البته توضیح نداده چرا کسانی مانند مجید انصاری که سرلیست 
گروه های اصالح طلب نبودند زیر 70 هزار رأی آوردند و حال آن که سوابقی مانند 
عضویت در شورای مرکزی مجمع روحانیون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و 

نمایندگی مجلس را داشتند؟!
یادآور می شود موسوی الری حاضر نشد مجدداً در ائتالف جدید اصالح طلبان 
موســوم به نهاد اجماع ساز شرکت کند. عارف رئیس »شعسا« نیز مانند موسوی 

الری در »ناسا« حضور ندارد.

یک مؤسسه مشهور آمریکایی که یک نهاد نظرسنجی در کانادا در مورد 
 ایران تحت عنوان »ایران پل« )iran Poll( دارد و گفته می شــود حدود 
500 نفر - عمدتاً ایرانی - با آن همکاری می کنند، در آخرین نظرسنجی تلفنی 
خود - که حدود دو هفته پــس از روی کار آمدن بایدن - در مورد »افکار 
عمومی ایرانیان« انجام داده، به نتایج جالبی رسیده است که جای تجزیه و 
تحلیل و توجه بسیار دارد. فرازهایی از این نظرسنجی که مستقیماً از سایت 

این مؤسسه آمریکایی گرفته شده به قرار زیر است: 
- 78 درصد مردم ایران گفته اند، تحریم ها روی اقتصاد ایران تأثیر منفی 
داشته است.در همان حال 58 درصد علت اصلی نابسامانی اقتصادی در ایران 

را نه تحریم ها بلکه »سوء مدیریت« اعالم کرده اند. 
- 84 درصد مردم ایران از آمریکا بدشان می آید و 60 درصد مردم معتقدند 
اگر آمریکا به برجام بازگــردد، باز هم به تعهداتش عمل نخواهد کرد و 70 
درصد مردم ایران معتقدند آمریکا درپی جلوگیری از رســیدن محصوالت 

حیاتی - بشردوستانه - به ایران است. 
- 69 درصد مردم ایران معتقدند، تا قبل از اجرای تعهدات کامل توســط 

آمریکا، نباید با این کشور مذاکره کرد. 
- 88 درصد مردم ایران معتقدند، فعالیت های سپاه قدس در منطقه، ایران 
را کشــور امن تری کرده است. این نظرسنجی می افزاید این عدد نسبت به 
ماه می 2019 - اردیبهشــت 1398 - 13 درصد افزایش پیدا کرده است. 64 
درصد مردم ایران معتقدند ســپاه پاسداران باید در پروژه های اقتصادی و 

عمرانی کشور شرکت کند. 
- فقط 21 درصد از مردم ایران، اخبار رسانه های خارجی را دنبال می کنند. 
- 85 درصد مردم ایران، عملکرد سیستم درمانی عمومی ایران در بحران 

کرونا را »بسیار خوب« و »خوب« ارزیابی می کنند. 
در این خصوص گفتنی هایی هست؛ 

1- آمریکایی ها توقع داشتند، مردم ایران تحت تأثیر تبلیغاتی که پس از 
پایان دوره ترامپ در خارج و داخل ایران به شکل هدفمند برای باز سازی چهره 
آمریکا در بین مردم ایران صورت گرفته است، شاهد یک چرخش اساسی در 
افکار عمومی ایرانیان به نفع آمریکا باشند. آنان گمان می کردند، فشار شدید 
دوره ترامپ به همراه ادعاهایی که پس از روی کار آمدن بایدن در مورد بهبود 
رویه آمریکا در مورد ایران صورت گرفته و بخشی از مقامات ایرانی هم با آن 
همراهی نشــان داده اند، ایرانیان را به آمریکا امیدوار کرده و این راه تداوم 
سیاست های پیچیده تر علیه ایران را هموار می کند. اما این نظرسنجی که 14 
هزار مخاطب ایرانی - به صورت تصادفی - داشته و نظرسنج ها هم ایرانی 
بوده اند و طرف آمریکایی یعنی مؤسسه مزبور و مقامات آمریکا هم به طور 
جدی در پی کشف تأثیر تبلیغات فریبنده دستگاه های سیاسی و تبلیغاتی 
و عملیات پرحجم روانی بر مردم ایران بوده، می گوید 70 درصد مردم ایران 
حتی اعتماد به دریافت کمک های موســوم به بشردوستانه در صورتی که 
ارتباطی با آمریکا پیدا کند را هم منتفی می دانند و 84 درصد از مردم ایران، 
آمریکای بایدن را نیز دشمن خود ارزیابی می نمایند. این نظرسنجی در مورد 
گزینه های مرتبط با مسایل ایران و آمریکا می گوید، با روی کار آمدن بایدن، 
واکنش ایرانیان به اقدامات و مواضع آمریکا »فقط کمی« بهبود پیدا کرده است. 
2- براســاس این نظرسنجی آمریکایی، 67 درصد مردم ایران، راه حل 
اقتصادی کشــور را فقط اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دانسته و در 
عین حال 29 درصد معتقدند عالوه بر اجرای سیاست های اقتصادی مبتنی 
بر خودکفایی، باید ســعی کنیم با کشــورهای دیگر تجارت کنیم. در این 
میان 58 درصد مردم ایران عامل اصلی نابســامانی اقتصادی در ایران را 
»سوءمدیریت« دانسته و فقط 35 درصد تحریم و فشار خارجی را »عاملی 
مؤثرتر« در نابسامانی اقتصادی کشور دانسته اند. این نتایج به خوبی نشان 
می دهد اغلب مردم ایران سوگیری های سیاست خارجی کشور و به تعبیری 
عملکردهای انقالبی در محیط خارجی را در بروز مشکالت اقتصادی اثرگذار 
نمی دانند و فلش های مردم متوجه سیاست ها و عملکردهای داخلی کشور 
در حوزه اقتصادی و مالی است. در این میان اغلب ایرانیان خواستار اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی شده و اصالح رویه های تصمیم گیری در حوزه 
اقتصــادی را مطالبه می کنند. به عبارت دیگر قضاوت مردم ایران در مورد 
مشکالت اقتصادی کشور، مبرا شمردن سیاست های نظام جمهوری اسالمی 
و مقصر شمردن سیاست های اجرایی و عوامل اجرایی در حوزه های سیاست 

داخلی و به خصوص در تصمیم گیری های اقتصادی می باشد. 
3- جالب تر از همه این موارد، داوری مردم از فعالیت های سپاه قدس در 
محیط منطقه ای و بین المللی است و این از آنجا اهمیت دارد که در طول بیش 
از دو دهه گذشته، هدف گیری سیاست های منطقه ای نظام جمهوری اسالمی 
از ســوی غرب و عوامل منطقه ای آن دنبال شده و مخالفت با فعالیت های 
سپاه قدس در کانون آن بوده است. در طول این سال ها، آمریکا توقع داشت 
با افزایش فشار اقتصادی بر مردم ایران، آنان را در مقابل فعالیت های سپاه 
قدس قرار داده و آن را با یــک »مانع جدی و مؤثر داخلی« مواجه گرداند. 
جالب این است که در این نظرسنجی که دشمن، یک ماه پیش، انجام داده 
اســت، باالترین عدد موافقت مردم ایران به فعالیت های سپاه قدس تعلق 
دارد! این نظرسنجی می گوید 88 درصد مردم ایران، امنیت مطلوب فعلی 
خود را مرهون فعالیت های سپاه قدس دانسته و از آن حمایت کرده اند. این 
نظرسنجی تصریح می کند که در فاصله نیمه اردیبهشت 98 تا نیمه بهمن 
99 - یعنی به تعبیری پس از شهادت جانگداز شهیدان حاج قاسم سلیمانی 
و محسن فخری زاده، و به تعبیری پس از انتخاب بایدن در آمریکا، 13 درصد 
به آمار ایرانیان حمایت کننده از فعالیت های سپاه قدس، افزوده شده است. 
این جای افتخار و تحلیل بســیار دارد. این آمار از یک سو استحکام نظام و 
بنیان های نظری آن را نشان می دهد و از سوی دیگر به جنبه های عمیق ملی 

سیاست های مقاومتی و جبهه مقاومت اشاره دارد. 
پیام این بخش از نظرســنجی این مؤسسه آمریکایی، برای واشنگتن 
بسیار زهرآگین و هراس آور است. محبوبیت باالی سپاه قدس و گرایش ملی 
ایرانیان به افزایش این فعالیت ها، آمریکا را از اینکه بتواند با فشار اقتصادی، 
مرام ایران را از پیگیری سیاســت های خارجی کنونی خود بازدارد، به یأس 
مبدل می کند. آمریکایی ها به خوبی می دانند که اگر در کشــورهایی نظیر 
عربستان، کویت و... یعنی در آنجاهایی که آمریکا در آن خیمه زده و ملک 
خود به حساب می آورد هم در مورد میزان موافقان فعالیت سپاه قدس و ایران، 
نظرسنجی دقیق و علمی مردمی صورت گیرد، همین نتایج به دست می آید. 
کما اینکه همه هسته های مقاومت همسو با سپاه قدس، در کشورهای خود، 
»محبوب ترین« به حساب می آیند و نتایج انتخابات در فلسطین، لبنان، سوریه، 
عراق، افغانستان و... که مهم ترین شاخص ارزیابی جایگاه گروه های مختلف 
سیاسی است، این محبوبیت را به اثبات می رساند. محبوبیت سپاه قدس و 
جنبش های مقاومت در منطقه، یک پیام سلبی هم دارد و آن این است که به 
موازات محبوبیت آنان، دشمنان شناخته شده جبهه مقاومت، منفور می باشند. 
کما اینکه در همین نظرسنجی گفته شده 84 درصد مردم ایران - یعنی عددی 

نزدیک به عدد محبوبیت سپاه قدس - از آمریکا نفرت دارند. 
4- یک جنبه مهم دیگر این نظرسنجی احساس توانمندی مردم ایران 
در برابر فشار دشمن و اعتقاد اغلب ایرانیان به موجود بودن نسخه داخلی 
عبور از مشکالت کنونی کشور است. براساس این نظرسنجی آمریکایی ، 78 
درصــد مردم ایران در عین آنکه، تحریم ها را اثرگذار می دانند، آن را عامل 
اصلی اثرگذار بر اقتصاد کشور به حساب نمی آورند و این یعنی مردم ایران، 
کید آمریکا را »ضعیف« می دانند و خود را برای غلبه بر آن توانمند می شمرند. 
67 درصد ایرانیان راه حل اقتصاد کشور را خودکفایی دانسته اند و این به آن 
معناست که آنان اعتقاد دارند کشور توانایی داخلی حل مسایل خود را دارد. 
نکته مهم دیگر این است که نزدیک به 70 درصد مردم با صراحت به داشتن 
»الگو و برنامه  عبور« از مشکالت اقتصادی اشاره کرده اند. این موضوع از یک 
سو سطح آگاهی مردم را نشان می دهد و از سوی دیگر »امید آنان به آینده« را 
منعکس می نماید. کما اینکه در این نظرسنجی، 85 درصد مردم ایران، سیستم 
بهداشت و درمان کشور و توانایی آنان در مواجهه با بحران پیچیده ای مثل 
کووید 19 را تحسین کرده و آن را پاسخگوی نیاز کشور برشمرده اند. اینها 
نشانه های روشنی از اعتماد به نفس و امید به آینده در میان مردم ایران است. 
5- نکته آخر، ســپاس و افتخار کردن به چنین مردمی اســت که در 
زمانی که به روایت دیوان محاســبات کشور طی یک سال اخیر در بعضی 
از اقالم شــاهد افزایش عجیب تا 500 درصــد قیمت ها هم بوده ایم، مردم 
دچار اشــتباه در برداشــت نشــده و عالقه مندی خود به انقالب و نظام 
را - در عین انتقاد به عملکردهای اجرایی مســئوالن و گله مندی شدید از 
آنان - حفظ کرده اند. اینجاست که می توانیم به رمز این کالم امام خمینی 
ســالم اهلل علیه برسیم که با دید عمیق و آینده بین فرمودند: »من با جرأت 
مدعی هســتم که ملت ایران و توده میلیونــی آن در عصر حاضر، بهتر از 
ملت حجاز در عهد رســول اهلل صلی اهلل علیه و آلــه و کوفه و عراق در عهد 
 امیرالمؤمنین و حسین  بن علی صلوات اهلل علیه و سالمه علیهما می باشند.
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 سند امنیتی دولت بایدن؛
ایران به دنبال توانمندی های 

سرنوشت ساز است

آمریکا و ســه کشور اروپایی 
حاضر در برجام از پیگیری قطعنامه 
ضدایرانی در نشست شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی عقب 

نشینی کردند.
غربی  کشــورهای  جوسازی های 
علیه جمهوری اسالمی ایران در نشست 
آژانس در نهایت به عقب نشــینی آنها 
منجر شد. اگر چه آنان سعی دارند این 
عقب نشــینی را با سایه چماق همراه 
کرده و به عنوان یــک امتیاز به ایران 

قالب کنند.
بیانیه تروئیکای اروپا؛ 

طلبکاری به جای پاسخگویی
ســه کشــور اروپایی طرف برجام 
بعد از عقب نشــینی از صدور قطعنامه 
انتقادی از ایران در شورای حکام آژانس 

اتمی بیانیه ای صادر کردند.
به گزارش فارس، سه کشور اروپایی 
در آغاز این بیانیه مدعی شده اند کاماًل 
به »برنامه جامع اقدام مشترک« متعهد 
هستند. تروئیکای اروپایی تأکید کرده اند 
این توافق، هنگامی که اجرا می شــود 
در راســتای تأمین منافع امنیتی همه 

طرف ها است. 
انگلیس، فرانسه و آلمان در ادامه 
این بیانیه، ایــران را به »نقض« برجام 
متهم کــرده و گفته اند که از این بابت 
نگران هستند. آنها نوشته اند: »همچنان 
از نقض ادامه دار تعهدات هسته ای ایران 
در ماه هــای اخیر به خصوص گام های 
تنش آمیز برداشته شــده از سوی این 
کشــور از تاریخ نوامبــر 2020 نگران 

هستیم.«
در ادامــه این بیانیه آمده اســت: 
»اعالنیــه ایران مبنی بــر اینکه دیگر 
اجازه اجرای ترتیبات نظارتی مرتبط با 
برجــام را نخواهد داد و اجرای پروتکل 
الحاقــی را متوقف خواهــد کرد جای 
نگرانی ویــژه دارد. این اقدام اطمینان 
یافتن از صلح آمیز ماندن فعالیت های 
ایران را برای جامعه بین المللی دشوارتر 

خواهد کرد.«
آنها سپس درباره دلیل عقب نشینی 
از تصمیم خود برای صدور این قطعنامه 
تصریح کرده اند: »با وجود حمایت آشکار 
از این قطعنامه در شورای حکام آژانس 
اتمــی ما فعاًل تصمیــم گرفته ایم این 
اقدام را متوقف کنیــم تا به مدیر کل 
آژانس بــرای اجرای تالش های جدید 
ایشــان با هدف شکستن این بن بست 
و حل و فصل بــدون تأخیر اختالفات 
مذکور -اقداماتی که مدیر کل در هفته 
جاری آنها را به شورا اعالم کرد- فرصت 

بدهیــم.« در ادامه آمده اســت: »ما از 
طرح مدیــر کل اســتقبال می کنیم. 
امیدواریــم ایران از ایــن فرصت برای 
ورود به گفت وگوهای اساسی با آژانس 
در خصوص این مسائل برجسته شود. 
از مدیر کل می خواهیم این شــورا را از 
پیشرفت ها در زمینه اقدامات نظارتی 
و راستی آزمایی در تمامی زمینه ها در 

ایران مطلع کند.«
تهدید به فراخوان
 نشست فوق العاده

ســه کشــور اروپایــی در بیانیه 
خود خاطرنشــان کرده اند چنانچه در 
موضوعات مطرح شده در جلسه امروز 
شــورای حکام درباره برنامه هسته ای 
ایران »پیشــرفت های کافی« حاصل 
نشــود حق فراخوان بــرای برگزاری 
نشست فوق العاده در این شورا را برای 

خود محفوظ می دانند.
آنها نوشــته اند: »ما تحوالت را از 
نزدیک رصد خواهیــم کرد و چنانچه 
پیشرفتی در خصوص هر یک از تحوالت 
مطرح شده در این جلسه حاصل نشود 
حق فراخوان برای برگزاری نشســت 
فوق العاده شــورا را برای خود محفوظ 
می دانیم.« در ادامه بیانیه تصریح شده 
است: »ســه کشــور اروپایی در حال 
همکاری های فشــرده بــرای حمایت 
از این تالش ها هســتند. مــا از ایران 
می خواهیم بدون پیش شرط پیشنهاد 
هماهنگ کننده برجام جهت برگزاری 
نشست غیررسمی با حضور طرف های 
برجام و ایاالت متحده آمریکا را بپذیرد. 
راه حــل دیپلماتیــک تنهــا راه برای 
برون رفت از این بحران است.« در همین 
حال  »ند پرایس«، ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه 
عقب نشینی  کرد  تصریح  پنجشــنبه 
کشورهای اروپایی از صدور قطعنامه ضد 
ایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با »حمایت کامل« واشنگتن 

صورت گرفته است.
ادعای رویترز درباره مذاکره

به گزارش تســنیم، یک دیپلمات 
فرانسوی به رویترز گفته است: »همه 
چیز در مســیر درست پیش می رود و 
مــا در این هفته و به ویژه در چند روز 
گذشته پیام های مثبتی داشته ایم.« این 
منبع افزوده که هدف این بود همه قبل 
از شــروع تعطیالت نوروز در ایران دور 

میز جمع شوند.
فرانسوی همچنین  دیپلمات  این 
گفته اســت: »ما تمام تــالش خود را 
می کنیم تا این )جلســه( در روزها یا 

هفته های آینده برگزار شود.«
یک مقام ارشــد آمریکایی نیز به 
شرط افشا نشــدن هویتش به رویترز 
گفته است: موضوع، دادن ضمانت درباره 
چیزی که ما انجام خواهیم داد نیست 
بلکه نشستن بر سر میز و مطمئن شدن 
از اینکــه هر دو طرف گام اول و یا گام 
دوم را - هرچه که هست - برمی دارند و 

اقدامات مثبتی را اتخاذ می کنند.
وزیر خارجه آمریکا: 

با کاهش تحریم های ایران 
فاصله زیادی داریم

»آنتونــی بلینکــن« وزیر خارجه 
آمریکا بعد از طرح برخی رویکرد های 
دولت »جو بایدن« در بحث سیاســت 
خارجی، به تشــریح برخی از آن ها در 
مصاحبه با شبکه آمریکایی پی بی اس 

پرداخت.
او در ایــن مصاحبه با اشــاره به 
گام هــای ایــران در جهــت کاهش 
تعهدات برجامــی بــه دلیل بدعهدی 
طرف های دیگر توافق، مدعی شد ایران 
اکنــون در موقعیتی قــرار دارد که به 
توانایی تولید مواد شکافت پذیر برای یک 

سالح هسته ای نزدیکتر است.
وی افــزود: بنابراین منافع واقعی 
مــا تالش برای بازگرداندن ایران به آن 
جعبه )محدودیت های ناشی از برجام( 
اســت و دیپلماسی راه انجام آن است. 
ما روشن کرده ایم که راه دیپلماسی باز 
است. اتحادیه اروپا که یکی از طرف های 
توافــق اصلی اســت، از همه طرف ها، 
شــرکای اروپایی ما، روســیه، چین و 
ایران و ما دعوت کرده تا درباره بازگشت 
احتمالــی به توافق هســته ای آغاز به 
صحبت کنیم. ما گفتیم بله، ایران گفت 
نه. خواهیم دید که در ادامه چه خواهند 
کرد. توپ در زمین ایران است تا تصمیم 

بگیرد موافقت می کند یا خیر.  
او در پاسخ به سوالی درباره تصمیم 
آمریکا برای برداشتن تحریم های ایران 
گفت: ما به وضوح گفته ایم که ایران باید 
به تعهدات خود طبق توافق بازگردد و 
اگــر این کار را بکند، ما هم همین کار 
را خواهیم کرد. اگر انجام دهند، باعث 
برخی معافیت های تحریمی خواهد شد. 

اما باز هم، با این فاصله زیادی داریم.
ادعای شرمن و پاسخ ظریف

»وندی شــرمن« که برای بررسی 
صالحیتش برای تصدی ســمت قائم 
مقام وزارت خارجه آمریکا در جلســه 
ســنا حضور داشــت گفت که درباره 
ایران هوشــیاری بازنگــری در برجام 
ضــروری اســت.  او کــه در مذاکرات 

برجام نقش مستقیم و محوری داشت، 
در جلسه سنا گفت: »من درباره ایران 
هوشیار هستم. سال 2021، مثل سال 
2015 که برجام مورد توافق قرار گرفت 
نیست. مثل 2016 که برجام اجرا شد 
هم نیست. واقعیت های میدانی تغییر 
کرده اند. ژئوپولتیک منطقه تغییر کرده 
و امکان احیای توافق هسته ای به شکل 

سابق وجود ندارد.«
»محمدجواد ظریف«، وزیر خارجه 
ایران به اظهارات شرمن واکنش نشان 
داد و در توئیتر نوشــت: »برجام قابل 
مذاکــره مجدد نیست-والســالم. اگر 
2021 سال 2015 نیست، 1945 هم 
نیست. پس بیایید منشور سازمان ملل 
متحد را عوض کرده و حق وتو که این 
همه توسط آمریکا مورد سوءاستفاده قرار 
گرفته است را حذف کنیم. بیایید دست 
از ژست گرفتن که هر دوی ما از 2003 
تا 2012 انجام دادیم برداشته و به اجرای 
برجام که هر دوی ما آن را امضا کرده ایم 

رو بیاوریم.«
توصیه کیسینجر به بایدن؛ 

به راه ترامپ ادامه بده
هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه 
پیشین آمریکا در دولت ریچارد نیکسون 
و جرالد فورد، در نخستین جلسه سمینار 
مسائل بین الملل بنیاد نیکسون ضمن 
تحسین سیاســت خارجی ترامپ در 
غرب آسیا از بایدن خواست راه ترامپ 
را ادامه داده و از کاهش فشــار بر ایران 

خودداری کند.
البته به نظر می رسد دولت بایدن 
نیازی به چنین نصایحی نداشته باشد 
چرا که در عمل مشغول ادامه سیاست 
شکســت خورده ترامپ در قبال ایران 
اســت. وزیر امور خارجــه جمهوری 
اســالمی ایران در پیامی که در صفحه 
توییتر خود بــه همراه تصویر دختری 
5، 6 ساله ایرانی به نام »یسنا« منتشر 
کرده بود، با انتقاد از سیاست های ظالمانه 
ایاالت متحده علیه ایران نوشت: »این 
دختر کوچکی است که هزینه گزینه های 
ظالمانه و غیرانســانی سیاستمدارانی 
از فرســنگ ها دورتر را پرداخته است. 
وضعیــت وی در ایران منحصر به فرد 
نیســت. ایاالت متحده حتی با وجود 
بیماری کووید-19، همچنان سیاست  
شکست خورده »فشار حداکثری« ترامپ 

را ادامه می دهد.«
ظریف سپس با مطرح کردن این 
موضوع ادامه داد: »آیا زمان آن نرسیده 
که گزینه ای را امتحان کند که شــاید 

واقعاً کارساز باشد؟«

انتشار  با  آمریکا  دولت جدید 
ســند موقــت راهبــرد امنیت 
به دنبال  ایران  ملی، مدعی شــد 
است  تحول آفرین  توانمندی های 
و واشــنگتن نیز متعهد است تا با 

اقدامات تهران مقابله کند.
کاخ ســفید بامداد پنجشنبه سند 
امنیتی موســوم بــه »راهنمای موقت 
راهبرد امنیت ملی« دولت جدید آمریکا 

به ریاست »جو بایدن« را منتشر کرد.
کاخ سفید درباره این راهبرد امنیتی 
توضیح داد: »این سند موقت برای ابالغ 
دیدگاه رئیس جمهور بایدن درباره اینکه 
آمریکا چگونه با جهان تعامل خواهد کرد، 
منتشر شده و همچنین برای وزارتخانه ها 
شیوه نامه ای  ]آمریکا[  ســازمان های  و 
ارائه می کند تا اقداماتشان را با فعالیت 
دولــت جدید در حــوزه راهبرد امنیت 
ملی هماهنگ کنند.« در این سند 22 
صفحه ای، نام ایران چهار بار تکرار شده 
و دولت بایدن نیز مانند دولت های قبلی 
این کشور، اتهامات بی اساس و نخ نما شده 
علیه جمهوری اسالمی ایران را تکرار کرد. 
در بخش »چشم انداز امنیت جهانی« این 
سند و در زیر مجموعه »تهدیدهای جدید 
و در حال تغییر«، ادعا شــده که ایران و 
کره شمالی به عنوان بازیگران منطقه ای، 
به پیگیــری توانمندی ها و فناوری های 
سرنوشت ســاز که قواعد بازی را تغییر 

می دهنــد، ادامــه داده و ضمن تهدید 
متحدان و شرکای ایاالت متحده، ثبات 

منطقه ای را نیز به چالش می کشند.
استفاده از دیپلماسی علیه ایران

دولت آمریکا در قسمت »اولویت های 
امنیتی ما« در این سند، با تأکید بر تعهد 
خود به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی، 
آمده است: »ما با شرکای منطقه ای خود 
تالش می کنیم تا با ستیزه جویی ایران 
و تهدیدهای آن برای تمامیت ارضی و 
حاکمیتی مقابله کنیم.« در ادامه سند 
موقت راهبرد امنیت ملی دولت بایدن 
ضمن  اشــاره به تداوم نقش واشنگتن 
در رهبری عدم  اشــاعه در جهان، ادعا 
شــده اســت: »ما در همکاری با شرکا 
و متحــدان خود، تــالش می کنیم از 
دیپلماســی برای رســیدگی کردن به 
برنامه هسته ای ایران و دیگر فعالیت های 
ثبات زدای آن استفاده کنیم.« این سند 
همچنین با تأکید بر اینکه آمریکا دیگر 
نمی خواهــد در »جنگ های بی پایانی« 
دخیل باشد که منجر به از دست رفتن 
جان هزاران نفر و تریلیون ها دالر هزینه 
می شود،  مدعی شد: »در خاورمیانه، ما 
حضور نظامی خود را به سطح مناسبی 
که شبکه های  تروریستی بین المللی را 
مختل کرده، با ستیزه جویی ایران مقابله 
نموده و منافع حیاتی آمریکا را حفظ کند، 

تغییر می دهیم.«

درس های نظرسنجی دشمن 
در مورد ایران 

صدور قطعنامه ضد ایرانی در آژانس منتفی شد

مقاومت جواب داد
آمریکا و تروئیکای اروپا عقب نشینی كردند

گفت و شنود

تعریف از خود!
گفت: یکی از مسئوالن اطالعات و استخبارات امارات گفته است، 
کشته شدن خاشقجی اتفاقی و اشتباهی بود! قرار بود شخص دیگری 
را دستگیر کنند ولی اشــتباهاً خاشقجی را دستگیر کردند و به طور 

تصادفی و کاماًل اتفاقی کشته شد!
گفتم:  یعنی بعد از دستگیری متوجه نشدند که اشتباهی 

دستگیر کرده اند؟! 
گفت: در این باره دیگر چیزی نگفته است!

گفتم: برفرض که راست بگوید و اشتباهی دستگیرش کرده 
باشند! وقتی او را با اّره برقی تکه تکه می کردند هم نفهمیدند 
که اشتباهی گرفته اند؟! و یا وقتی او را در مخزن اسید  انداختند 

هم متوجه نشدند؟! 
گفت:  چه عــرض کنم؟! دور از جون خــر! عجب نفهم های کله 

خری هستند؟!
گفتم: از یارو پرسیدند؛ احمق تر و بی شعورتر از خودت هم 
دیده ای؟ گفت؛ اگر بگویم نه، ممکن اســت فکر کنید دارم از 

خودم تعریف می کنم!
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