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سرویس سیاسی-
روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان »آسیب شناسی جریان اصالحات و فرازوفرودهای آن« به دالیل ناامیدی اصالح طلبان 
پرداخت و به نقل از سردبیر خود نوشت: متأسفانه به دلیل سیاستی که خود اصالح طلبان در سال های گذشته تعریف کرده 
بودند و مواجهه ای که با قدرت داشتند افرادی از آنها به قدرت رسیدند که این افراد، الزاماً نماد آن گرایش اصالح طلبی نبودند 

یا در موقعیت هایی قرار داشتند که متأسفانه از موقعیتشان سوءاستفاده کردند، ناکارآمد بودند.
سردبیر سازندگی گفته است: ما در مقام آسیب شناسی حتماً باید از عملکردمان در بعضی موارد از مردم عذرخواهی کنیم... 
به طور مثال ما حتماً باید به خاطر عملکردمان در مجلس از مردم عذرخواهی کنیم... یا مثالً درباره عملکردمان در شورای شهر 
و شهرداری تهران، به خصوص در دوره شهردار اول تهران در این دوره، حتماً باید از مردم پوزش بخواهیم و با آنها صحبت کنیم.

قوچانی همچنین گفته است: مثالً عملکردی که در مجلس وجود داشت، یک فراکسیونی و لیست انتخاباتی تهیه شد که 
در ابتدا مدعی ۱۵۰ نماینده مجلس بودند و بعد به ۱۱۰ نماینده رسید و در آخر ریزتر هم شد. عملکرد جدی ترین آدم های 

اصالح طلبی که در مجلس حضور داشتند اصاًل قابل دفاع نبوده است.
ما متولی اصالح طلبان هستیم

وی در بخش دیگری افزوده است: بخشی از نقدی که به گذشته دارم، درباره مدیریت های ناکارآمد و بعضاً مشکل دار است. 
ممکن است بگوییم در اصولگرایان این مشکالت بیشتر است. ایرادی ندارد. ما متولی اصالح طلبان هستیم و اصولگرایان هم 
متولی خودشان هستند. نظام سیاسی هم متولی خودش است. ولی چیزی که ما به لحاظ ساختاری متولی آن هستیم، مثاًل 
ایراداتی در نحوه رسیدن به اجماع در سیستم اصالح طلبی داریم. یعنی نهادهایی که برای نمایندگی اصالح طلبی شناخته 
می شوند، فاقد نمایندگی اجتماعی اند و اوالً پیوندی با جامعه ندارند و پیوندشان تعریف شده نیست و ثانیاً در درون خودشان 

به یک دستگاه چانه زنی و بنگاه تقسیم قدرت تبدیل شده اند.
آشفتگی بازار خودرو نتیجه سیاست های توصیه ای دولت است

روزنامه ابتکار در گزارش تیتر ۱ خود با عنوان »کورس روانی قیمت در بازار خودرو« به آشفتگی در بازار خودرو پرداخت 
و به نقل از یک کارشــناس نوشــت: این آشفتگی نتیجه سیاست های توصیه ای دولت است، ما در هیچ جایی از دنیا چنین 
رفتاری را نمی بینیم. توصیه ای عمل کردن نرخ ارز را اینچنین باال برد و وضعیت در بازارهای موازی نیز به همین شکل است. 

دولت باید با قاطعیت با عوامل مخرب در بازارهای اقتصادی به خصوص بازار خودرو برخورد کند.
در ادامه اظهارات این کارشناس آمده است: من معتقدم اولین و مهم ترین راهکار این است که ما یک بانک اطالعاتی 
جامع داشته باشیم تا بتوانیم مشکالت را ساماندهی کنیم. دستگاه سیاست گذار باید داده هایی داشته باشد تا بتوانند راهکاری 
برای مشکالت به وجود آمده ارائه دهد... ما هیچ بانک اطالعاتی درخصوص سامانه معامالت بازار خودرو نداریم و تا زمانی که 
این سامانه شکل نگیرد بازار به روال آشفته خود ادامه خواهد داد و دیگر پراید باال ۱۰۰ میلیون تومان در آینده نیز مسئله 

عجیبی نخواهد بود.
در علت رهاشدگی و آشفتگی بازار خودرو همین بس که در وزارت صنعت دولت تدبیر و امید طی 3 سال گذشته، چهار 

نفر بر صندلی وزارت تکیه زده اند و این وزارتخانه از اردیبهشت ماه سال جاری توسط سرپرست اداره می شود!
دموکرات ها و جمهوریخواهان

در موضوع برجام با هم اختالف نظری ندارند
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »در حال حاضر مطابق نظرسنجی ها، جو بایدن نامزد حزب دموکرات شانس بیشتری 
برای کسب کرسی ریاست جمهوری در آمریکا را دارد. برخی کارشناسان در ایران متأثر از چنین شرایطی به استقبال پیروزی 
بایدن رفته و رســیدن نامزد حزب دموکرات به کاخ ســفید را مساوی با زنده شدن برجام می دانند. سؤالی که این روزها در 
اذهان بسیاری وجود دارد این است که آیا پیروزی بایدن به معنای بازگشت آمریکا به برجام خواهد بود؟ مایک پمپئو بعد از 
خروج از برجام در راستای حل مشکل ایران خواستار پذیرش ۱2 شرط شد که اهم آن تغییر سیاست منطقه ای، توقف برنامه 

دفاعی موشکی و دائمی شدن برخی بندهای برجام است.«
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »شروطی که اگرچه شاید مورد تأیید دموکرات ها باشند اما شیوه آنها برای رسیدن 
به این شــروط کامالً متفاوت با ترامپ اســت. معموالً راهبردها و سیاست خارجی کالن یک سیستم سیاسی به ندرت طی 
دوره های زمانی کوتاه دچار تغییرات ماهوی و محتوایی جدی می شود که آمریکایی ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. به 
همین دلیل است که در پیش نویس برنامه پیشنهادی منتشرشده حزب دموکرات برای انتخابات 2۰2۰، اگرچه از بازگشت 
به برجام ســخن گفته شــده اما بالفاصله قیود دیگری را نیز اضافه می کند که از آن جمله باید به لزوم مذاکرات موشکی و 

منطقه ای اشاره داشت.«
دموکرات ها و جمهوری خواهان در هر مسئله ای اختالف داشته باشند، در موضوع ایران هیچ اختالف نظری با یکدیگر ندارند.

پیش از این جان کری- وزیر خارجه دولت اوباما- گفته بود که دولت ما برنامه هســته ای ایران را از کار انداخت و حاال 
نوبت دولت ترامپ است تا همین رویکرد را در حوزه توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران اجرا کند.

کری چندماه پس از خروج آمریکا از برجام گفت، اگر ما دموکرات ها هم بودیم از برجام خارج می شدیم، اما ترامپ در 
اجرای این اقدام عجله کرد و باید موضوع موشکی و منطقه ای را پیش می برد و سپس از توافق خارج می شد.

مجموعه حاکمیتی آمریکا )دموکرات ها و جمهوری خواهان( با استفاده از ابزار مذاکره در پی به نتیجه رساندن فشارها 
هستند و هدف آنان از مذاکره، از کار انداختن مؤلفه های قدرت کشور مقابل با وعده های نسیه اقتصادی است.

قابلیت برگشت به توانایی های هسته ای، امتیاز ایران در برجام است!
روزنامه دولتی ایران در شــماره روز پنج شــنبه طی یادداشتی آورده است: یکی از نواقص ساختاری نظام بین الملل این 
است که حقوق بین الملل- بر خالف نظام های داخلی- »بازوی اجرایی« ندارد!... نظام حقوق بین الملل از هیچ مرجع قضایی 
یا دادگاهی که بتواند احکام خود را پس از اخذ شکایت و صدور حکم به اجرا بگذارد برخوردار نیست. یعنی حتی اگر دیوان 
دادگستری بین المللی )دادگاه الهه( صالحیت پیدا کند و حکمی را به نفع یک کشور صادر کند، کشور خسارت دیده نمی تواند 
به کمک اهرم های اجرایی آن حکم را به اجرا بگذارد. اما دست کم ۵ سال است از تریبون های رسمی ایران، میکروفن های 
مجلس شورای اسالمی، رسانه ملی و رسانه های منتقد دولت این جمله را می شنویم که »برجام ضمانت اجرایی ندارد« و 

تقصیر آن را گردن کسانی می اندازیم که این پیمان را مذاکره کرده اند!
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: سال هاست وزیر امور خارجه، سخنگویان دولت، دستگاه دیپلماسی و تحلیلگران در 
تریبون های محدود خود توضیح می دهند که »ضمانت اجرایی« مندرج در برجام همان »قابلیت فوری و کامل ایران به بازگشت 
به توانایی های هسته ای« است؛ و این ظرفیت را نیز دست کم در یک سال گذشته- با کاهش گام به گام تعهدات خود وفق متن 
برجام- به نمایش گذاشته اند. اما باز- با وجود اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارشات خود از بازگشت سطح 
فعالیت های هسته ای ایران به سطح پیش از برجام خبر می دهد- باز هم کالم غالب در رسانه ملی و تریبون مجلس و بالطبع بخشی 

از افکارعمومی این است که دولت روحانی در ازای »از دست دادن توان هسته ای« هیچ دریافت نکرده است!
در ادامه نوشته مذکور آمده است: متاسفانه، مشکل آفرینی ها و خودزنی ها به این تحریف های رسانه ای و بازی های سیاسی 
ختم نمی شود؛ بلکه در عرصه »عمل« در صحنه بین المللی نیز تأثیر خاص خود را دارد! یکی از این مانع تراشی های زیان 
بار این است که منتقدین داخلی- با فضا  سازی و ایجاد هزینه- این اجازه را هم به دولت و دست اندرکاران سیاست خارجی 
نمی دهند تا- مانند همتایان خود در ســایر کشــورها که با همین قبیل نواقص ساختاری مواجه هستند- با فراغ بال تالش 
کنند کاستی های ناشی از آن را با ابتکار عمل، نرمش تاکتیکی، اهرم های خاص و ترفندهای دیپلماتیک به حداقل برسانند. 
یعنی اگر وزیر امور خارجه چین- به پشــتوانه تمام دستگاه عریض و طویل کشورش- می تواند بر سر پیمان های تجاری و 
امنیتی و غیره با فراغ بال با وزیر امور خارجه آمریکا رویارویی کند، وزیر امور خارجه ایران مجبور است به هزینه شخصی، 
تحت فشــار سیاســی و تخطئه رسانه ای در داخل کشور و با وجود هزار و یک مانع غیرضروری با همتای آمریکایی خود در 

صحنه بین المللی به زورآزمایی بپردازد!
ناگفته پیداســت، در نظام بین المللی که به اعتبار نوشــته فوق، ضمانت اجرایی ندارد، نباید امتیازات نقد داد و مشتی 
وعده نسیه گرفت و تعهدات را پیش دستانه اجرا کرد. مضحک و بی مایه است که نویسنده »قابلیت فوری و کامل ایران به 
بازگشت به توانایی های هسته ای« را امتیاز ایران از توافق هسته ای دانسته است. در حالیکه به تصریح رئیس جمهور قرار بود 
تمام تحریم ها با برجام برداشته شود، ارگان دولت قابلیت برگشت به توانمندی های هسته ای را به عنوان امتیاز ایران از برجام 
فاکتور کرده است! دولت باید پاسخ دهد که چرا برخالف فضای رؤیایی ترسیم کرده از پسابرجام، فروش نفت به زیر 3۰۰ 
هزار بشــکه رســیده و پراید ۱۱۰ میلیونی و دالر 24 هزار تومانی و افسارگسیختگی اقتصادی به مردم تحمیل شده است؟ 
افزون بر این، در نوشته فوق پس از این ادعا که منتقدان اجازه! فعالیت دیپلماتیک به دولت نمی دهند، به زورآزمایی! ظریف 
با همتای آمریکایی اشاره شده است! اگر دولت به هشدارهای منتقدان عمل کرده بود که ظریف نمی گفت تعامل با غرب 

اعتبارش را از دست داده، من هم در حال از دست دادن اعتبارم هستم.

دلیل ماندگاری 
محمدهادی صحرایی

امام حســین علیه السالم: وای بر شما  ای پیروان ابوسفیان! اگر دین ندارید و از 
قیامت نمی ترسید پس در همین دنیایتان آزاده باشید و به اصل و نسب خود برگردید. 

... )بحاراالنوار، ج 4۵، ص۵۰(
یکی از مالل آورهای زندگی، یکنواختی اســت. انسان اگرچه خود نداند ولی از 
روزمرگی  گریزان اســت چرا که باعث بی هدفی می شود و یکی از دالیلی که انسان 
سرگردان پُست مدرن و بریده از وحی، دچار مجموعه از بیماری، اضطراب، افسردگی، 
بی حوصلگی و بداخالقی شده همین است که غرق در روزمرگی و بی هدفی است. زمینه 
پوچ گرایی هم همین یکنواختی و بی هدفی است. انسان بی هدف، تنها مرده ای است 
که نفس می کشد. خدا که خالق است و خالق امور نوبه نو انسان را رهروی می داند 
که برای مالقات با خدایش، در تالش است و با سختی حرکت می کند و اینکه از ما 
می خواهد که با فارغ شدن از کاری، قامت راست کنیم برای کار دیگر یا تجدید قوا یا 
پرداختن به آخرت یا... به همین خاطر است و قرینه و معکوسش این است که انسان 
ملول، خمود می شود و به جمود می رسد و زندگی را پوچ و دور باطلی می بیند که از 

خاک باید به خاک برود نه اینکه از خاک به خدا برسد.
دلیل نشاط و امید واقعی مؤمنینی که دنیا را مزرعه آخرت می دانند و برای آبادی 

آخرت، دنیا را عمران می کنند همین است.
بعد از هبوط آدم علیه الســالم که ارســال اولین پیامبر به زمین و توفان نوح 
علیه السالم که پاک کننده زمین از کافرین نفرین شده بود، اگر بخواهیم اتفاقات مهم 
تاریخ دین را مرور کنیم قطعاً بعثت پیامبر خاتم صلی اهلل علیه وآله، واقعه غدیرخم، 
عاشورا و ظهور، مهم ترین اتفاقاتی است که رخ داده و خواهد داد. بعثت پیامبر اعظم 
و خاتم پیامبران خدا، شروع دوره جدیدی بود که با حضور در مدینه به عنوان مبدأ 
تاریخ قرار گرفت و تشکیل حکومت او نشان از رسیدن انسان به سطحی از تکامل 
است که اگر شیاطین جن و انس می گذاشتند می توانست از جهل خود عبور کرده و 
به نور ایمان برسد. واقعه شریف غدیر نیز تعیین تکلیف مردم بعد از دوران پیامبران 
و به تنهایی معادل تمام رسالت آنهاست و اگر فراموشانده نمی شد، انسانها، هیچ اتفاق 
هولناکی را در عالم به وجود نمی آوردند، امر هدایت بسامان می شد و بهشت زمینی 
مهیا گردیده و انساِن به زمین آمده، طعم شیرین توبه را می چشید و حیات طیبه اش 

در این جهان نضج می گرفت.
 و عاشورا احیا کننده دین خداست و ادیان ابراهیمی  همه مدیون سیدالشهداء 
هســتند. عاشــورا یادآور توبه آدم است و کشتی ســریع و وسیعی است که این بار 
مأموریتش نجات انســان های تا انتهای تاریخ، از توفان ها و امواج مهلک عصیانگری 
است. داستان کربال تمام ناشدنی و عاشورا اوج تاریخ عقل و عشق و عبودیت است. حرف 
حسین حرف حساب و زبان مشترک و فطری انسان هاست. عاشورا محرک و مشوق 
انسان های مظلوم است تا ظالم را به زیر بکشند. انقالب اسالمی ایران که الگوی نهایی 
و موفق جنبش های بعد از خود و پیش از ظهور است شاخصه اش حسینی بودن است. 
رهبرش حسینی، هدفش احیاء دین و شعارش هیهات مناالذله و انگیزه اش پاسخ به 
فراخوانی ابدی حسین از جوانمردان است. عزاداری امسال رهبری با یک سخنران یا 
مداح،  ترجمان قیام هلل دونفره و یک نفره است. این رمز است و نام حسین باید بماند 

و به خواست خدا خواهد ماند. و لو َکَرَه الکافرون و المنافقون.
»کیست مرایاری کند« و »کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کند« 
شــروع ماجراست. و دفاع جانانه و جوانمردانه مردم ایران از انقالب اسالمی شان به 
همین دلیل است که پیام را گرفته اند. عاشورا ابدی است چرا که معرکه اش، بیش از 
آنکه مقاتله  اشخاص باشد مقابله شخصیت هاست. در مقابل مردان کربالیی، نامردانی 
صف بسته اند که نسل نحسشان تا به امروز کشیده شده. از یهود پرده نشین تا یزید 
سبک َسر و تا ریاست طلبی مثل عمر سعد و سفلگانی که برای یک گوشواره گوش 
می دریدند. کدام عاقل منصفی عاجز از فهم حقیقت حســین است. بزرگانی که به 
یزید تمکین کردند بعدها فهمیدند که هزینه سازش بیش از هزینه مبارزه بود. مرگ 
شرافتمندانه راه نجات جوانمردان از زندگی ذلیالنه است. نشستن مؤدبانه رئیس جمهور 
بدبخت صربستان در مقابل  ترامپ، بن سلمان سعودی که یکسره برای شیطان، خودش 
را می دوشد، شیخ امارات که تن به ننگ و سرطان صهیون داد و... اگرچه اخبار تلخ 

امروز است ولی برای مردم پهلوی دیده و غربزده چشیده ایران خاطره است. 
عاشــورای 6۱ تمام شد ولی کار کربالییان شــروع شد. احدی عقل و تدبیر 
سیدالشهداء را نداشت و کسی مشتاق تر از او برای هدایت انسان ها نبود ولی مذاکره 
شرایطی دارد که یزید نداشت. آنها که مذاکره را َعلَم تدبیر خود می کنند در اصل، 
قول و قرار و خوف و خیانت و بی تدبیری خود را پوشیده می کنند. اگر دیروز کسانی 
می توانســتند مردم را بفریبند ولی امروز حتی اردشیر زاهدی هم توصیه می کند 
فریب مذاکره با آمریکا را نخورید. واقعاًً نمی توان چهره یزید و شــمر و ابن سعد را 
در چهره مستکبران امروزی دید؟ و تزویر و دغل آنها را در مراوده ها و معاهده های 
اینان؟ چهره حاکمان جانی آمریکا را با چه کسی غیر از یزید می توان سنجید؟ سران 
بدقول و دغل اروپایی را با چه کسی؟ عمله و منافقین زبون و ذلیل امروزی را با چه 
کسانی غیر از عمر سعد و شمر می توان قیاس کرد؟ تحریم و امان نامه های به شرط 
تسلیم هم هست. بیعت کردن آن زمان، همین به رسمیت شناختن استانداردهای 
استعماری این زمانه نیست؟ برجام و پالرمو و 2۰3۰ و امثال آن، همان تمکین ظلم 
و تسلیم به یزید نیست؟ آن حقیری که معاهده های خسران بار را بر دوش مردمش 

بار می کند و دستشان را می بندد به نظام سلطه دست بیعت نداده؟ 
 گاهی ندیدن حقیقت سخت تر از تشخیص حق است. البته برای اهل بصر و 
ش  بصیرت. نه آنکه چون گربه خانه زاد، از دری ردش کنند از دیوار می آید. او هَمّ
تش همان کاسه لیسی است.  همان تکه گوشــتی است که برایش می اندازند و هَمّ
حساب انسان باشرف و شریف از آنها جداست. او به دشمِن حربِی غدارِ بی قول و 
قرارِ آدمکش گستاخ اعتماد ندارد و با دستکش مخملین دموکرات، غش نمی کند و 
از پنجه خونین جمهوری خواه زهره نمی ترکاند ولی غربزده و نااهل این گونه نیست. 
نمک نشناس است. جانم فدای ایران می گوید ولی خانواده و سرمایه اش را در کشور 
دشمن نگه می دارد. پروتکلش با مردم متفاوت است. لقمه سفره مردمش را برای 
مذاکره با کدخدا گرو می گیرد. با دشــمن حربی قول و قرار پنهانی دارد. با امضاء 
ننگین نامه ها روی  ترکمانچای را سفید می کند و خجالت نمی کشد. بی تدبیری اش 
مردم را خاکسترنشین می کند و حیا نمی کند. از حذف قرآن در تصویر کتاب بچه ها 

برای تعهد به خفت 2۰3۰ ابا ندارد و... . 
تمام تالش اینها ندیدن جنایت دشــمن ها و ضعف دوستان شــان اســت. 
کاخ نشین هایی که حصر خانگی را محاصره کرده اند، دستاورد اقتصادی بی تدبیرها 
را نمی بینند ولی چون بوی انتخابات شنیده اند دوباره با »تکرار می کنم« به جنگ 
سفره مردم آمده اند. توجیه مضحک و احمقانه مکرون برای نادیده گرفتن توهین 
شــارلی ابدو الگوی آنان است. »آزادی بیان« را شنیده و برخورد قرون وسطایی 
با روژه گارودی و بانو شــیمل و... و شنبه های اعتراض را باور ندارد. دفاع از یک 
قاتل محکوم به اعدام را می بیند ولی تعیین حبس های ده ســاله و فی المجلس 
 ترامپ در آروغ های مستانه و کشتار مردم مظلوم آمریکا با زانو و شلیک نزدیک 
و نایلون را نمی پذیرد. برجام که هویت غرب پرســتان بود را پاره کردند و به آب 
دهــان نجس کردند و اینان هنوز بین بایدن و  ترامپ مرددند. اینها و بســیاری 
دیگر نشان از ضرورت تداوم مبارزه و زنده نگه داشتن راه حسین است و تا وقتی 
ابن ســعدها و ابن نحس ها و پیروان ابوسفیان و ابواستکبارها به طمع رسیدن به 
ری و ریاســت و رضایت شــیطان، حاضرند به هر خفت و خواری تن دهند و پا 
به هرچه دارند بکشند باید کسانی باشند که دین خدا را یاری دهند و به صبح 

پیروزی برسانند. إن شاءاهلل.

درمکتب امام

بزرگ ترین ساده اندیشی
به همه ملت بزرگوار ایران و مسئولین عرض می کنم چه در جنگ و 
چه در صلح بزرگترین ساده اندیشی این است که تصور کنیم جهانخواران 
خصوصاً آمریکا و شوروی  از ما و اسالم عزیز دست برداشته اند؛ لحظه ای 

نباید از کید دشمنان غافل بمانیم .
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مردم 23 شهر در انتخابات دور دوم مجلس 
11 نماینده جدید را انتخاب كردند

نگاه

مردم  شــهریورماه(   21( جمعه  دیروز 
والیتمدار در 23 شهرســتان در صفوفی 
منظم با رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
انتخــاب 11 نماینده جدید مجلس یازدهم، 

پای صندوق های رأی رفتند.
دیروز جمعه، یکبار دیگر مردم برای خلق 
حماســه ای دیگر و تاریخ ســاز در این دوران 
شــلوغ به جنبش درآمدند و مردم 8 اســتان 
در 23 شهرســتان بار دیگــر وفاداری خود را 
به این نظام نشان دادند و شناسنامه به دست 
مهر تأیید به نظام اســالمی زدند، گویی انجام 
مســئولیت برای این خلق همیشه در صحنه، 
ساعت و زمان نمی شناسد و مردم همواره آماده 

حضور هستند.
مردم همیشــه در صحنه و قدرشــناس 23 
شهرستان از پهنه ایران اسالمی نشان دادند که 
از انتخابــات به عنوان مهم ترین ابزار مشــارکت 
سیاسی و تحقق نظام جمهوری اسالمی حمایت 
می کنند و جمهوری اســالمی را در برابر تمامی 
توطئه ها بیمه و از آسیب ها و خطرهای داخلی و 

خارجی مصون می دارد.
امتحان الهی از این مردم، این بار به واسطه 
دور دوم انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلس 
شورای اسالمی نمایان شد و این انتخابات در 8 
استان و ۱۰ حوزه انتخابیه یعنی در حوزه های 
انتخابیه لنجان و سمیرم استان اصفهان، حوزه 
انتخابی کرج، اشتهارد و فردیس استان البرز، 
حوزه انتخابی دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره 
استان ایالم، حوزه انتخابی اهواز، باوی، حمیدیه 
و کارون استان خوزستان، حوزه انتخابی زنجان 
و طارم اســتان زنجان، حوزه هــای انتخابیه 
کرمانشاه، و اســالم آباد غرب و داالهو استان 
کرمانشاه، حوزه انتخابیه بیجار استان کردستان 
و حوزه انتخابیه کردکوی، بندرترکمن، بندرگز 
و گمیشان استان گلســتان از 8 صبح دیروز 

جمعه آغاز شد.
انتخابات

 در 5 حوزه تمدید شد
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسالمی 
در ۵ حوزه انتخابیه تا یک ســاعت دیگر یعنی تا 
ساعت ۱9 شب گذشته تمدید شد. بر این اساس 
رأی گیری در سمیرم و لنجان در استان اصفهان، 
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در استان خوزستان، 
کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان در استان 
گلستان و بیجار در اســتان کردستان تا ساعت 

۱9 تمدید شدند.
به گزارش ایرنا، این انتخابات در سایه کرونا 
با شــور انتخابات ســابق برگزار شد و هر چه به 
ســاعات پایانی رای گیری نزدیک می شــدیم بر 

تعداد رأی دهندگان افزوده می شد.
رئیس ستاد انتخابات کشور: 

شاهد حضور پررنگ و مؤثر مردم
 در انتخابات هستیم

رئیــس ســتاد انتخابات کشــور همزمان با 
برگزاری مرحلــه دوم انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی به استان البرز سفر کرد 
و ضمن دیدار با استاندار و اعضای ستاد انتخابات 
البرز در جریان برگزاری انتخابات در حوزه کرج، 

فردیس و اشتهارد قرار گرفت.
جمال عرف ضمن دیدار و گفت وگو با استاندار 
البرز، در جلسه ستاد انتخابات البرز شرکت کرد و 
به طور مستقیم در جریان روند اجرایی برگزاری 
مرحلــه دوم یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس 
شــورای اسالمی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس 

و اشتهارد قرار گرفت.
وی ضمن اشــاره به اهمیت فراهم بودن 
تمامــی تمهیدات الزم برای برگزاری دور دوم 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در البرز تاکید 
کرد: تمامی اقدامات و برنامه ریزی های الزم در 
چارچوب قوانین انتخابات و دستورالعمل های 
بهداشــتی بــرای حضور هر چه با شــکوهتر 
 مــردم در پــای صندوق هــای رأی صــورت

گیرد.
مشارکت 50 هزار نفر

 از مردم غرب استان گلستان 
در انتخابات مجلس

استاندار گلستان گفت: زمان برگزاری مرحله 
دوم انتخابات مجلس شــورای اسالمی در غرب 
اســتان گلستان به مدت یک ساعت تمدید شد. 
هادی حق شناس دقایقی پیش در ستاد انتخابات 
استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه 
به اســتقبال مردم در حوزه انتخابیه غرب استان 
گلستان و با ارسال درخواست به وزارت کشور و 

تائید شدن آن، زمان برگزاری انتخابات یک ساعت 
دیگر تمدید شــد. وی تاکید کرد: امکان افزایش 
دوباره زمان انتخابات وجود ندارد و تاکنون میزان 

مشارکت ۵۰ هزار نفر بوده است.
حضور حماسی و پرشور مردم غرب گلستان

 در دور دوم انتخابات
حضور حماسی و پرشور مردم غرب استان 
گلســتان در پای صندوق هــای اخذ رأی در 
مرحلــه دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی دیروز دوباره رقم خورد. مردم 
در شهرستان های کردکوی، گمیشان، بندرگز و 
بندرترکمن با حفظ فاصله گذاری های اجتماعی 
و با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در پای 
صندوق های اخذ رأی حاضر شدند و نماینده 
خود را انتخاب کردند. مردم غرب گلستان در 
مرحله نخست انتخابات با شور شرکت داشتند 
و روز گذشــته کار نیمه تمام خود را با انتخاب 

نامزد مورد نظرشان کامل کردند.
مشارکت باالی مردم
 با وجود شیوع کرونا

فرماندار شهرستان گمیشان شرایط انتخابات 
در گمیشان را بسیار خوب و پرشور ارزیابی کرد و 
گفت: مشارکت مردم منطقه می تواند در صورت 
ادامه دار بودن ویروس منحــوس کرونا به عنوان 

پایلوت کشوری شود.
به گزارش تســنیم، احمد دستمرد با اشاره 
به استقرار ۵6 شعبه اخذ رأی در این شهرستان 
اظهار داشــت: مردم گمیشان با 7۵ درصد رأی 
در مرحله نخست یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی رتبه نخست استان گلستان را داشتند و 

این دوره هم امیدواریم این اتفاق بیفتد.
مردم زنجان و طارم 

مشارکت مناسبی در انتخابات داشتند
معاون سیاســی و امنیتی استاندار زنجان با 

بیان این که بر اســاس ارزیابی های انجام شــده 
انتخابــات در اســتان بــا جریــان آرام در حال 
پیشــروی است گفت: به تناسب مناطق و شعب، 
مردم مشارکت مناســبی در انتخابات داشته اند. 
خدابخش مرادی نافچی در حاشیه بازدید از شعب 
اخذ رأی در جمع خبرنگاران اســتان با اشاره به 
این که بسترســازی برای انتخابات به طور کامل 
فراهم شده است اظهار داشت: در ستاد انتخابات 
استان مجموعه تهمیدات الزم اتخاذ شده است، 
عالوه بر تمهیدات اجرایی و امنیتی در این دوره 
باید پروتکل های بهداشــتی نیز در دســتور کار 

قرار می گرفت.
مشارکت 30 هزار نفر تاکنون 

در مرحله دوم انتخابات کردکوی
فرماندار شهرستان کردکوی گفت: بیش از 
3۰ هزار نفــر تاکنون در مرحله دوم انتخابات 
مجلس یازدهم مشــارکت داشــته اند. ابراهیم 
قدمنان دیروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
پس از مرحله نخست انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی مقدمات را برای مرحله 
دوم مهیا کردیم و با ابالغ وزارت کشــور دیروز 

این فرایند انجام شد.
بهداشتی  تصریح کرد: شیوه نامه های  وی 
کاماًل رعایت شــد و همه حوزه ها چهارشنبه 
و پنج شنبه ضدعفونی شــدند و در هر شعبه 
ماســک و ماده ضدعفونی کننده قرار داده شد 
و فاصله گــذاری اجتماعی بــا عالمت گذاری 

رعایت شد.
در ســایر حوزه های انتخابیــه هم مردم 
انقالبــی ایــران بــا حضور حماســی در پای 
صندوق هــای رأی، جلوه هایــی از وحــدت و 
یکپارچگی اجتماعی و پیوند ملت و حاکمیت 

را به نمایش گذاشتند.
گفتنی اســت، انتخابات سراسری مجلس 
یازدهم در اسفندماه پارسال برگزار و مدت ها 
قبــل از آن فرایندهای انتخاباتی از ثبت نام تا 
بررســی صالحیت داوطلبان و رأی گیری در 
2۰8 حوزه انتخابیه برای تعیین 29۰ نماینده 
طی شد و پس از شمارش آرا مشخص شد که 
279 نماینده از مجمــوع 29۰ نماینده حائز 
اکثریت آرا شــده اند و به مجلس راه یافتند و 
۱۱ نماینــده دیگر برای تکمیل ترکیب نهایی 
مجلس باقی ماندند که برای تعیین تکلیف این 
۱۱ نماینده باقیمانده قرار شــد 29 فروردین 
امســال دور دوم انتخابات برگزار شود، اما به 
دلیل همزمانی با شیوع ویروس کرونا و ابتالی 
برخی از هموطنــان به این بیماری، انتخابات 
برای حفظ ســالمت مردم به تعویق افتاد و به 

2۱ شهریور موکول شد.

شهرکرد-  خبرنگار کیهان: 
برنامه  قوه قضائیــه در آخرین  رئیس 
ســفر کاری خود به چهارمحال و بختیاری 
بر پیگیری علمی دغدغه های مردم اولویت 
اصلی مسئوالن و دستگاه قضا تأکید کرد. 

از  ابراهیم رئیســی  حجت االســالم ســید 
مســئوالن خواســت: مصوبات سفر ســتاد قوه 
قضائیــه را پیگیری تا نتیجه ســفر برای مردم 
آشکار شود و مردم استان چهارمحال و بختیاری 
و مدیران استان باید احساس کنند که این سفر 

نتایجی به همراه داشته است.
او افــزود: چهارمحال و بختیــاری به دلیل 
کاهش نزوالت آسمانی و دالیل مختلفی با کمبود 

میزان آب مواجه است.
رئیــس قوه قضائیــه خاطرنشــان کرد: در 
حــال حاضر کارگروهی را مشــخص کردیم که 
دیدگاه دغدغه مندان را در اســتان چهارمحال 
و بختیاری به صورت علمی بررســی کند و با در 
نظر گرفتن دغدغه مسئوالن استان های همجوار 
نهایتــاً جمع بندی صورت گیرد و به یک تصمیم 

عادالنه برسیم.
رئیســی ادامه داد: کمبود نزوالت آسمانی و 
اینکه شــش میلیارد مترمکعب بارش در استان 
به ســه میلیارد مترمکعب کاهش یافته است اما 
خواسته مردم توزیع عادالنه آب است که انشاءاهلل 

وزارت نیرو و دولت پیگیری خواهند کرد.
او با  اشاره به اینکه روستای نمونه ایثارگری 
شیخ شبان 84 شهید را در طول هشت سال دفاع 
مقدس تقدیم انقالب اسالمی کرده است افزود: با 
حضور در این روســتا و شنیدن مشکالت مردم 
در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست، تشکیل 
شورای حفظ حقوق بیت المال در اسرع وقت در 

استان در دستور کار قرار گرفت.
رئیســی افزود: ۱۵ تیم کارشناســی جهت 
بررسی مسائل قضایی در حوزه نظارت و مطالعه 
تصــرف اراضی و منابــع طبیعی در موضوعات و 

مسائل تشکیل شد

او تصریــح کــرد: توجه به تولیــد و احیای 
کارخانجات و کارگاه های نیمه تعطیل و تعطیل 

شده در دستور کار است.
رئیســی اضافه کرد: نگاه مــردم این منطقه 
ارزشــمند اســت که می گویند ما با انتقال آب 
مشــکلی نداریم و فقط حرف ما این است که به 
این موضوع عادالنه نگاه شود، لذا وزیر نیرو باید 
کارگروهی را به منظور بررسی دقیق این موضوع 
تشکیل دهد و ما هم در تهران پیگیر خواهیم بود.
او اضافه کرد: خواســته مردم که همواره به 
آن تأکید شده اســت بحث اجرای عدالت است 
که این موضوع باید در تمامی حوزه ها رعایت شود.
واگذاری کشتارگاه 500 میلیارد تومانی 

 به مبلغ 16 میلیارد تومان!
در دیدار  کشــاورزان و دامداران با رئیس قوه 
قضائیه، عضو شورای شــهر فارسان از واگذاری 
بزرگ ترین کشــتارگاه دام خاورمیانه با بیش از 
۵۰۰ میلیارد دارایی به قیمت ۱6 میلیارد تومان 

پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیســی در ادامه سفر یک روزه خود به 
اســتان چهارمحال و بختیاری با کشــاورزان و 

دامداران استان در محل استانداری در شهرکرد 
دیــدار کرد و پس از شــنیدن حرف های آنها، با 
 اشــاره به کمبود آب مورد نیاز کشاورزی اظهار 
داشت: برای انجام هر کاری باید ابتدا نیازسنجی 
شده و در گام بعد متناسب با آن نیازها، امکانات 

و منابع اختصاص پیدا کند.
یکی از اعضای شــورای شهر فارسان نیز در 
این نشســت با انتقاد از نحوه واگذاری کشتارگاه 
صنعتی شــهر جونقان به بخش خصوصی گفت: 
مجموعــه ای که با هزینه کرد میلیارد ها تومان از 
بودجه بیت المال در 9۰ هکتار اراضی حاصلخیز 
تأسیس شــده و قرار بوده حدود 8۰۰ جوان در 
آن مشــغول به کار شــوند، با ســرمایه ای ۵۰۰ 
میلیــارد تومانی به مبلغ ۱6 میلیــارد تومان از 
ســوی دولت فروخته و به یک مجموعه زیان ده 

تبدیل شده است!
وی افزود: شهرستان فارسان با بیش از ۱4۰ 
هزار نفر جمعیت تنها شهرک صنعتی را دارد، اما 
با اینکه دولت 2۱۰ هکتار زمین برای ایجاد این 
شــهرک از مردم گرفته، از سال 66 تاکنون فقط 
یک واحد فعال شده است و بقیه اراضی بالاستفاده 
مانده اند که واگذاری آنها به کشــاورزان موجب 

رونق اقتصادی منطقه می شد.
این عضو شورای شهر فارسان این نکته را هم 
اعالم کرد که فردی از سال 86 تاکنون 8۵ هکتار 
زمین مربوط به مسکن و شهرسازی را به صورت 
غیرقانونــی تصرف کرده، اما بــا وجود مکاتبات 
صورت گرفته با مراجع و دســتگاه های مختلف، 
تالش ها برای بازگشــت این اراضی به بیت المال 

نتیجه نداده است.
رئیس قوه قضائیه در پاســخ به این سخنان 
از جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در پیگیری 
پرونده های مربوط به خصوصی سازی سخن گفت 
و با اشاره به نتایج حاصل از این پیگیری ها، اعالم 
کرد که قرارداد واگذاری کشــتارگاه فارسان به 
بخش خصوصی در ســازمان بازرسی کل کشور 
بررسی و حکم ابطال آن صادر شده که در مرحله 

تأیید قرار دارد و ان شاءاهلل به دولت برمی گردد.
رئیسی یکی از مهم ترین مسائل در واگذاری 
بنگاه های اقتصادی و تولیدی دولتی را توانمندسازی 
بخش خصوصی عنوان کرد و اظهار داشــت: باید 
بنگاه ها به کسانی واگذار شود که توان و صالحیت و 
توان اداره آن را دارند تا ظرفیت تولید افزایش یابد، 
اما این موضوعات مورد توجه نبوده که امیدواریم 
با اصالح قانون و تغییر ساختار خصوصی سازی در 

کشور، این مشکالت برطرف شود.
وی همچنیــن از رئیس  شــورای اســالمی 
شهرســتان فارسان خواســت که گزارش کاملی 
درباره 8۵ هکتار اراضی متصرفی متعلق به مسکن 
و شهرسازی این شهرستان به دادگستری استان 
ارائه نماید و رئیس  دادگســتری استان را مأمور 

پیگیری این گزارش کرد.
فقدان چشــم انداز در برنامه ریزی در حوزه 
صنعت، مشــکل جذب ســرمایه بــرای احیای 
کارخانه های ورشکسته و تعطیل و نیمه تعطیل، 
مشکل تأمین نهاده ها و آثار سوء ساخت تونل در 
شهرســتان کوهرنگ بر روی چشمه ها، از دیگر 
موضوعات مطرح شــده از ســوی کشــاورزان و 

دامداران حاضر در این نشست بود.

رئیس قوه قضائیه خبر داد

پیگیری علمی دغدغه های مردم اولویت اصلی مسئوالن و دستگاه قضا 

وزیــر خارجه ایران از کشــورهای 
اقتصادی  با  تروریسم  خواست  اروپایی 

آمریکا مخالفت کنند. 
محمدجــواد ظریف، وزیر امــور خارجه 
در توئیتــر از کشــورهای اروپایی خواســت 
 بــا  تروریســم اقتصــادی آمریــکا مخالفت

کنند.
ظریــف در توئیتر نوشــت: »ایران بنا به 
دالیل مذهبی و راهبردی که بســیار نافذتر 
از هر »توافقی« اســت با سالح های هسته ای 
مخالف اســت. اما اگر ســه کشــور اروپایی/ 
اتحادیه اروپا خواستار اجرای کامل تمهیدات 

اعتمادساز و ارتقاء شفافیتی هستند که برجام 
امــکان آن را فراهم آورده باید همان طور که 
اقــدام تبهکارانه آمریکا در شــورای امنیت 
سازمان ملل را رد کرده اند  تروریسم اقتصادی 

این کشور را هم رد کنند«.
کشــورهای اروپایــی روز 2۵ مرداد در 
اقدامی تأمل  برانگیز به قطعنامه آمریکا برای 
تمدید محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران 
رأی ممتنع دادند. کارشناســان این اقدام را 
صرفــا یک مخالفت نمایشــی عنوان کردند. 
چین و روسیه تنها کشــورهایی بودند که با 

این قطعنامه مخالفت کردند.

به گــزارش مهر، وزرای امــور خارجه 3 
کشور آلمان، فرانسه و انگلیس که  تروئیکای 
اروپایی را تشکیل می دهند، پنجشنبه هفته 
گذشــته نشســت مشــترکی را در انگلیس 

برگزار کردند.
پس از پایان این نشســت وزارت خارجه 
آلمان پیامی  را در حساب کاربری رسمی  خود 

در توئیتر منتشر کرد.
وزارت خارجــه آلمان در پیــام مذکور 
آورده اســت که  تروئیکای اروپایی بر َسر رد 
برای فعال سازی مکانیسم  تالش های آمریکا 
ماشه و بازگرداندن خودکار تحریم های شورای 

امنیت علیه تهران توافق کردند.
در همین ارتباط، جوزپ بورل، مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که از طریق 
ارتباط ویدئویی در نشســت مذکور مشارکت 
داشت، مدعی شد: کشورهای اروپایی به حفظ 

توافق هسته ای با ایران پایبند هستند.
ایــن مقام اروپایی بدون  اشــاره به نقض 
عهدهای متعدد طرف اروپایی و زیر پا گذاشتن 
چندین باره مفاد برجام، اعالم کرد: اروپایی ها 
از تهران می خواهنــد تا فوراً به اجرای کامل 

برجام بازگردد!
روایت متناقض

در حالی که وزارت خارجه آلمان مدعی 
توافق تروئیکای اروپا بر سر مخالفت با تالش 

آمریکا جهت پیشــبرد مکانیسم ماشه علیه 
ایران شــده، »دومینیک راب«، وزیر خارجه 
انگلیس روایت متفاوتی از نتیجه این نشست 

ارائه کرده است.
وزیر خارجه انگلیس در توئیتر نوشــت: 
»ایران نباید سالح هسته ای بسازد. ایران باید 
به تعهدات هسته ای خود پایبند بماند و برجام 
را حفظ کند-  این نتیجه جلسه تروئیکای اروپا 
و دیدار من با  هایکو ماس و لودریان بود. ما به 

پاسخگو کردن ایران متعهد هستیم.«
ساعتی قبل تر وزارت خارجه آلمان مدعی 
شده بود وزرای خارجه سه کشور اروپایی بر 
ســر رد تالش آمریکا برای پیشبرد ساز و کار 

موسوم به مکانیسم ماشه توافق کردند.
گفتنی اســت، آمریکا در اردیبهشت ماه 
97 در اقدامی یک جانبه، از توافق هســته ای 
موسوم به برجام خارج شد و اکنون در اقدامی 
غیرقانونی به دنبال فعال سازی مکانیسم ماشه و 
بازگرداندن خودکار تحریم های شورای امنیت 

علیه تهران است.
این در حالی اســت که متحدان اروپایی 
واشــنگتن نیز تاکنــون جز اتخــاذ مواضع 
شــفاهی، هیچ گونه تالش عملی برای اثبات 
دادن پایبندی خود به برجام انجام نداده اند. 
 تروئیکای اروپا در کنار آمریکا جزو بدهکارهای 

برجام هستند، اما ژست طلبکار می گیرند!

در واکنش به نشست  تروئیکای اروپا با موضوع برجام

بایدن گفت: اگر در انتخابات پیروز شــوم، با ظریف: اروپایی ها باید  تروریسم اقتصادی آمریکا را رد كنند
شــرکا و متحدان آمریکا تــاش خواهم کرد که 
توافق هسته ای را قوی تر و طوالنی تر کنم تا شامل 
موضوعاتی چون فعالیت های ایران در منطقه غرب 

آسیا نیز شود.
جو بایدن، کاندیدای حــزب دموکرات در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا طی سخنرانی در همایش البی 
صهیونیستی »ِجی استریت«  مدعی شد ترامپ با خروج 
از توافق هســته ای ایران، رژیم اســرائیل را در خطر قرار 

داده است.
بایدن با تکــرار اتهامات بی اســاس علیه جمهوری 
اسالمی ایران، ادعا کرد: ترامپ با پاره کردن توافق هسته ای 
ایران و جایگزین کردن آن با هیچ چیزی، اسرائیل را در 
خطر قرار داد. ایران از زمان خروج ما از دفتر )اتمام دولت 
اوباما( به ســالح ]اتمی[ نزدیک تر شــده است و به جای 
این که ایران منزوی شــود، ما کســی هستیم که منزوی 
شده ایم. ایران اکنون بیش از چهارسال پیش به ]ساخت 

سالح اتمی[ نزدیک شده است.
این سیاستمدار آمریکایی با بیان این که ترامپ وعده 
داده بــود توافــق بهتری به دســت آورد ولی این توافق 
هیچ وقت حاصل نشد، ادامه داد که اگر در انتخابات پیروز 
شود، تمایل دارد به توافق هسته ای بازگردد در صورتی که 

ایران نیز به پایبندی به تعهداتش بازگردد.
بایدن همچنین گفت که با شــرکا و متحدان آمریکا 
تالش خواهد کرد که توافق هسته ای را قوی تر و طوالنی تر 
کند تا شامل موضوعاتی چون فعالیت های ایران در منطقه 

غرب آسیا نیز شود.
حزب دموکرات آمریکا در هفته های گذشته سندی 

8۰ صفحه ای درباره سیاســت هایش منتشر کرد. بخشی 
از این سند به موضوع ایران اختصاص دارد.

در بخش مرتبط با ایران آمده است: »ما معتقدیم 
برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( بهترین روش برای 
قطع تمامی مســیرهای حرکت ایران به سمت سالح 
هســته ای، به نحو قابل راســتی آزمایی است. خروج 
یک جانبــه آمریکا از برجام مــا را از متحدانمان جدا و 
راه را برای از ســرگیری حرکت ایران به سمت قابلیت 
ســاخت سالح هسته ای باز کرد.  به همین دلیل است 
که بازگشــت به پایبندی دوجانبه به این توافق تا این 
حد اضطراری است. توافق هسته ای همیشه قرار بوده 
آغاز دیپلماسی ما با ایران باشد نه پایان آن. دموکرات ها 
از تالش هــای جامع دیپلماتیک بــرای محدود کردن 
برنامه هســته ای ایران و پرداختن به سایر فعالیت های 
تهدیدکننده این کشور اعم از ستیزه جویی منطقه ای، 
موشــک های بالستیک و ســرکوبگری  داخلی حمایت 

می کنند«.
دموکرات ها در این سند تصریح کرده اند که در صورت 
پیروزی در انتخابات به صورت مشروط به برجام بازخواهند 
گشت و شرط بازگشت این است که ایران محدودیت های 
برجامی را به صورت دائمی بپذیرد و مذاکرات حول صنعت 

موشکی و توان منطقه ای را نیز کلید بزند.
پیش از این ترامپ بارها مدعی شــده بود که برجام 
ناقص است و دولت وی به شرطی به توافق بازمی گردد که 
محدودیت های برجام دائمی شده و مسئله توان موشکی و 

قدرت منطقه ای ایران نیز به توافق ضمیمه شود.
در حقیقت، شــرط بایدن برای بازگشــت به توافق 

هسته ای دقیقا همان خواسته ترامپ از برجام است.

جو بایدن:

اگر در انتخابات پیروز شوم
محدودیت های ایران ذیل برجام را طوالنی تر و كامل تر می كنم 

بقیه از صفحه 2
عراقی ها هم تجربه  اندوخته اند. آنان می دانند نشان دادن 
در باغ سبز غرب به دولت بغداد، معجزه نمی کند و بعید است 
فشار آمریکا برای گره زدن معیشت به قطع رابطه عراق با ایران 
که در گزارشات مختلف آمریکایی ها بر آن تأکید شده، به جایی 
برسد. حدود دو ماه پیش و در آستانه سفر الکاظمی به واشنگتن، 
»آنتونی کوردزمن« )Anthony Cordesman( عضو شاخص 

مرکز مطالعات بین الملل آمریکا )CSIS( در مقاله ای خطاب به 
پمپئو خیلی صریح نوشت: »تأمین کمک و پشتیبانی حیاتی از 
عراق باید به هدفی برای مهار ایران تبدیل شود و در نهایت به 
محدود کردن تأثیر آن در سوریه، کاهش روابط آن با ترکیه و 
منطقه خلیج فارس منتهی گردد. در این میان باید بر ضروری 
خواندن جلوگیری از تولید دوباره تنش های قومی و نیز اشکال 
جدید افراط گرایی مذهبی خشونت آمیز به طور جدی تأکید 

شود.« در واقع در تحلیل این مقام سابق اطاعاتی آمریکا، هر 
گونه کمک یا حتی وعده کمک اقتصادی به عراق و لبنان باید با 
گرفتن تعهد از دولت های آنان برای فاصله گرفتن از ایران همراه 
باشد. کوردزمن همچنین توصیه می کند که پمپئو در ماقات ها از 
تکنیک تهدید مقامات عراقی به امکان بازخیزی گروه هایی نظیر 
داعش توسط آمریکا هم استفاده کند. این البته خوابی است که 

با بیداری مسلمانان تعبیری نخواهد داشت.

آدرس پاریس  نیست، بیروت و بغداد است

یادداشت روز


