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اخبار كشور
با رأی نمایندگان؛

دو فوریت طرح «ساماندهی اجارهبهای امالک مسکونی» تصویب شد

درمکتب امام

توطئه داخلی
آمريكا نه دخالت نظامى مىكند در ايران و نه حصر اقتصادى مىتواند
بكند .توطئه آمريكا اين اســت كه در داخل خود كشور ما كارى بكند كه
ما نتوانيم اين راهى را كه رفتيم برويم .توطئه داخلى و به دست اشخاصى
كه در داخل كشور هستند و از كاركنان آنها هستند.
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نگاه

چرا مردم به دولت رئیسی
امید و اعتماد دارند؟

مهدی امامقلی
دولــت رئیســی بــا حــذف ارز  4200تومانی که میــراث دولــت قبل بود،
راه رانت و سوءاستفاده از بیتالمال را سد کرد.
نکتــه حائز اهمیت آن کــه طرح «مردمی کــردن یارانهها» کــه آن را یک
«جراحی اقتصادی» عنوان میکنند در برههای رقم خورده که هنوز مسئله برجام
حل نشــده و همچنین در شرایطی که ناامنی غذایی ،کمآبی و جنگ اقتصادی به
ابرچالشهای جدی جهانی تبدیل شده ،بین اوکراین و روسیه که «سبد نان جهان»
نام گرفتهاند و یکسوم گندم و جو دنیا را تأمین میکنند ،جنگ و درگیری رخ داده
و جهان با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی دستوپنجه نرم میکند.
بعد از اجرایی شــدن طرح حمایتی معیشتی در داخل ،از یکسو رانتخواران و
دانهدرشتهای اقتصادی و برخی بازندگان سیاسی و فعاالن تندروی اصالحات که
د ل خوشی از رئیسی و دولت مردمی او ندارند و از سوی دیگر گروههای ضدانقالب در
رسانههای خود ،التهابآفرینی و بحرانسازی را در دستور کار قرار دادند و طی روزهای
گذشته با فراخوانهای گسترده و سازمانیافته در فضای مجازی ،سعی کردند مردم
ایران را برای یورش بردن به مراکز خرید و اعتراضات خیابانی تهییج و تحریک کنند.
بهطور مثال یکی از چهرههای معلومالحال نوشته بود که «تا درگیری مسلحانه
بین مردم و حکومت فقط یک گام مانده است!» یا عناصر ورشکسته مثل ربع پهلوی
و گروههای سلطنتطلب خارجنشین در شبکههای اجتماعی به هشتگسازیهایی
مانند «اعتراضات سراسری» و ...و انتشار ویدئوهای جعلی و یا پیامهایی تصویری برای
مردم روی آوردند تا شاید به خیال خام خود آبی را گلآلود کرده و از آن ماهی بگیرند.
برخی عناصر رادیکال مدعی اصالحات که گویی با ضدانقالب تقسیمکار کردهاند،
برای این که بیکار ننشسته باشند سعی کردند با طرح این مسئله که «جراحی اقتصادی
دولت پیش از حل شدن برجام اقدامی عجوالنه بود» به برخی اعتراضات محدود در
گوشه و کنار دامن بزنند و در جراید خود آثار امنیتی طرح مردمی کردن یارانهها و
برخی اعتراضات اجتماعی را برجسته کنند .همینجا باید اضافه کرد که اصالحطلبان
در حالی زمان جراحی اقتصادی پیش از حل برجام را به مهمیز نقد میکشند که
اتفاقاً زمان عملیاتی کردن طرح معیشتی قبل از به نتیجه رسیدن برجام یک فرصت
و امتیاز قدرتآفرین را برای جمهوری اسالمی به ارمغان میآورد چه آن که این پیام
را به آمریکاییها و اروپاییها انتقال میدهد که دولت ســیزدهم مانند دولت قبل،
اقتصاد ایران و حتی آب خوردن را به برجام گره نزده و معطل برجام نمیماند.
باری ،علیرغم همه فراخوانها ،هشتگها و عملیات رسانهای ضدانقالب و عناصر
تندروی مدعی اصالحات ،التهابی ایجاد نشد و مردم ایران با متانت ،صبر و بصیرتی
که از خود نشان دادند کوششهای دشمنان این مرز و بوم را نقش بر آب کردند.
نکتهای که باید به آن توجه کرد و از آن غافل نشد این است که ثبات و توسعه
سیاسی در یک کشور بیش از هر چیز نیازمند وجود امنیت و آرامش اجتماعی است که
از رهگذر آگاهی و صبر اجتماعی و وجود اعتماد میان مردم و حکومت شکل میگیرد.
رهبر انقالب مردادماه  99در ســخنرانی تلویزیونی به مناســبت عید قربان به
موضوع اعتماد مردم به نظام اســامی پرداختند و گفتند« :به نظر من برای تأمین
آینده احتیاج داریم به صبر و ثبات؛ بایستی گاممان را محکم کنیم؛  ...صبر و ثبات
قدم الزم است؛ که البته مردم هم خوشبختانه مردم صبوری هستند؛ ما این را تجربه
کردهایم ،میدانیم که به خاطر ایمان مذهبیای که دارند ،بهخاطر اعتمادی که به نظام
و کشور و جمهوری اسالمی دارند ،ثبات مردم انصافاً ثبات خوبی است».
بایستی به این واقعیت اشاره کرد که مردم ایران بعد از تجربیات اجتماعی و سیاسی
در  98 ،96 ،88 ،78بهویژه بعد از انتخابات ریاســت جمهوری  1400به سطحی از
بصیرت ،آگاهی و دشمنشناسی رسیدهاند که میدانند چگونه در برابر بدخواهان و
بداندیشان نظام اسالمی صف کشیده و سمفونی وحدت بنوازند.
بر اســاس همین واقعیت است که میتوان به چرایی کنشهای عقالنی مردم
ایران بهویژه متانت و آرامش اجتماعی در ماجرای حذف ارز  4200تومانی پی برد و
فهمید که مردم ایران به دولت رئیسی اعتماد و امید دارند.
انتخابات ریاست جمهوری  1400در ایران -درزمانی که بر اساس نگاه کارشناسان
و تحلیلگران ،اپیدمی کرونا در کاهش مشارکت در انتخابات جهان بسیار تأثیرگذار
بوده اســت («موسسه بینالمللی دموکراسی و همکاریهای انتخاباتی (»)IDEA
اعالم کرد که متوسط کاهش مشارکت در  15کشور جهان در اثر کرونا چیزی حدود
 15درصد بوده است) -نمونه خوبی برای این ادعاست که مردم ایران به نظام خود
پایبند بوده و به دولت مردمی رئیسی امید و اعتماد دارند.
بهویژه که مؤسساتی مانند گالوپ و مریلند سال گذشته در جدیدترین نظرسنجی
خود از رضایتمندی مردم و افزایش محبوبیت رئیسجمهوری در ایران خبر دادند.
در فرآیند شکلگیری اعتماد عمومی به دولت -آنهم در فضایی که رسانههای
خرد و کالن از ماهواره و اینترنت گرفته تا اپلیکیشنهای موبایلی و ...افکار عمومی
را احاطه کرده و در ســاحت اجتماعی ،بحران رســانهای را رقم زده است -موضوع
«آگاهی» مهمترین مؤلفه تأثیرگذار است.
جامعهشناسی مردم ایران نشان میدهد که اگرچه مردم ایران بهدلیل سوءمدیریت
دولتهــای کارگزاران ،اصالحات و تدبیر و امید با مشــکالت اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی زیادی دســتوپنجه نرم میکنند اما همچنان به دانستن و آگاه بودن از
اوضاعو احوال داخل و خارج و بحث و بررسی آن اهمیت میدهند؛ واقعیتی که در
همه نزدیکان و اطرافیانمان مابهازاء دارد و بهراحتی میتوانیم از آن سراغ بگیریم.
مردم ایران میبینند و میدانند رئیسجمهور قبلی که «صبح جمعه» از ماجرای
گرانی بنزین باخبر شده بود ،رفته و رئیسجمهوری روی کار آمده که تمام هموغم
خود را برای مردم نهاده است.
رئیسی که قبل از اجرای قانون اصالح تخصیص ارز ترجیحی به برخی کاالهای
اساسی در گفتوگوی زنده با مردم حضور یافته و درباره طرح به آنها توضیح داده
بود ،یک روز بعد از اجرای آن در میدان بهمن تهران و در یکی از شعب فروشگاههای
زنجیرهای حضور یافت و با مردم ســخن گفت .استقبال افکار عمومی از این جمله
رئیسی که «تا من زنده هستم اجازه نمیدهم مردم از طرح اصالح نظام یارانهها آسیب
ببینند ».در شبکههای اجتماعی و صبر و انتظار مردم در خصوص آثار طرح مزبور،
حاکی از درهمتنیده شدن رشته امید و اعتماد بین مردم و دولت است.
در خصوص اعتماد مردم به دولت بایستی اضافه کرد که مردم بهخوبی میدانند
کســی را بهعنوان رئیسجمهور برگزیدهاند که در دوره تصدی خود در قوه قضائیه
در پاکدستی ،برقراری عدالت و مبارزه با مفاسد و دانهدرشتهای اقتصادی عملکرد
درخشان و ممتازی داشته است.
تعداد سفرهای خارجی رئیسجمهور و مسئوالن دستگاه دیپلماسی ،افزایش حجم
مبادالت و مناسبات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها ،واکسیناسیون و وفای به عهد
رئیسجمهوری ،چند برابر شــدن میزان فروش نفت ،میزان صادرات ،گشایشهای
ارزی و ...همه و همه را مردم میبینند و میدانند.
این اقدامات دولت و شــخص رئیسجمهور و همین یک واقعیت که «رئیسی
در طول  9ماه گذشــته 20 ،سفر استانی داشته است» و فراهم آمدن فرصتی برای
مقایسه این دولت با دولت سابق و بهویژه شرایط آبان  98برای محکمتر شدن رشته
اعتماد بین مردم و دولت و محبوبیت امیدآفرین رئیس دولت سیزدهم کافی است.

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح
کنترل و ساماندهی اجارهبهای امالک مسکونی
در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان
رسید همچنین در جلســه دیروز مصادیق
شفافیت دستگاهها و نهادها تعیین شد.
جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی
آغاز شــد و ادامه رســیدگی به طــرح دوفوریتی
شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر
نهادها در دستورکار قرار گرفت .محمدباقر قالیباف
در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس
شورای اسالمی اظهار داشت :در ابتدا ارتحال عالم
و معلم برجسته اخالق ،حضرت آیتاهلل فاطمینیا
را به محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران
تسلیت عرض میکنم.
وی بیان کرد :همچنین روز ارتباطات و روابط
عمومی را تبریک میگویم و امیدوارم افرادی که در
این عرصه فعالیت میکنند ،بیش از گذشته توفیق
خدمت و اثرگذاری داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :الزم
است روز جهانی موزه و میراث فرهنگی را به همه
دستاندرکارانی که در این مسیر فعالیت میکنند،
تبریک بگویم و این افراد برای معرفی بهتر سابقه،
تاریــخ و فرهنگ ایران اســامی و ملت ما تالش
میکنند .این روز را هم به کســانی که در کشــف
آثار تاریخی تالش میکنند و هم به کسانی که در
راستای معرفی فرهنگ و آثار تاریخی ایران تالش
دارند ،تبریــک میگویم و از زحمات آنان تقدیر و
تشکر میکنم .همچنین از همکاران خودم در مجلس
که در فراکسیون موزهها و میراث فرهنگی فعالیت
میکنند ،تقدیر و تشکر میکنم.
قالیباف خاطرنشان کرد :مطلع شدیم که عبداهلل
سامری نماینده مردم خرمشهر در دورههای نهم و
دهم مجلس شــورای اسالمی که از جانبازان عزیز
کشورمان بود ،به رحمت ایزدی پیوست؛ درگذشت
وی را تسلیت عرض میکنم.
مصادیق شفافیت دستگاهها و نهادها
نمایندگان در جلســه علنــی دیروز مجلس
شورای اســامی ،ماده  ۲طرح دوفوریتی شفافیت
قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها
را تصویب کردند .طبق این مصوبه ،مشمولین این
قانون موظفند دادهها و اطالعات ذیل را که مربوط
به آن دستگاه میباشد ،از طریق سامانههای مربوط
به خود منتشــر و در دســترس عموم قرار دهند:
الف -اسناد تأســیس و اطالعات راجع به ساختار،
مؤسسات و شــرکتهای تابع یا وابسته ،مدیران و
کارکنان شامل تحصیالت ،سوابق ،تجربیات و میزان
دریافت ماهیانه و سالیانه و نحوه بهکارگیری ،وظایف
و اختیارات و فرآیندهای اداری ،برنامهها و طرحهای
مصوب و گزارشهای عملکرد
ب -صورتهای مالی و اطالعات راجع به اموال،
داراییها ،درآمدهــا و هزینهها ،تخصیص و توزیع
بودجــه و تجهیزات ،واگذاری زمین ،تســهیالت،
مشخصات امالک و ساختمانها (تحت تملک ،در
اختیار و مورد استفاده یا بهرهبرداری) و همچنین
کمکها و واگذاریهای بالعــوض اعم از اعطایی
و دریافتی
پ -کلیه آرای قطعــی دادگاههای عمومی و
انقالب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین
امنیتی و حفظ اطالعات شخصی
ت -متن ،متمم و الحاقات تمامی قراردادهای
مربوط به معامالت بزرگ و متوسط مطابق قوانین
و مقررات کشور
ث -مبالغ تعرفهها و عوارض و هزینههای ارائه
خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات
مربوط به صالحیت تصویب

دادهایم از کشــورهای تحریمکننده خواســتهایم
رفتار خــود را متوقف کرده و به تعهدات خود در
زمینه احترام به حقوق بشر عمل کنند .کشورها و
نهادهای بینالمللی بیشتر با ایران همکاری کنند.

گزارشــگر ویژه سازمان ملل در پاسخ به پرسشی
درباره فشار حداکثری آمریکا نیز عنوان کرد :من
بحث فشار حداکثری را در نظر گرفتم و این اقدام
غیرقانونی است.

قالیباف:

الوعده وفا
مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد

رئیس مجلس شورای اسالمی میگوید شفافیت آرای نمایندگان با رأی قاطع  ۸۷درصدی
نمایندگان تصویب شد و مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد.
محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به تصویب موادی از طرح شفافیت قوای
سهگانه ،دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در مجلس ،نوشت :الوعده وفا.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه این مطلب آورده است :امروز [دیروز چهارشنبه] شفافیت
آرای نمایندگان هم با رأی قاطع  ۸۷درصدی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد.
وی تأکید کرد :مجلس شــفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشــی از طرح جامع «شفافیت قوای
سهگانه» است که طیف گستردهای از نهادها را در هر سه قوه و در مهمترین روندها مشمول شفافیت
خواهد کرد و گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی نو خواهد بود.

گزارشگر سازمان ملل :آمریکا بالفاصله تحریمها علیه مردم ایران را بردارد

گزارشگر ویژه ســازمان ملل از دولت
آمریکا خواست که بالفاصله تحریمها علیه
مردم ایران را لغو و از کشورهایی که اقدام
به بلوکه کــردن داراییهای ایران کردهاند
درخواست کرد که این داراییها را آزاد کنند.
خانم «النا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل
متحد درباره تاثیر منفی اقدامات یکجانبه قهرآمیز
بر بهرهمندی از حقوق بشر که به جمهوری اسالمی
ایران ســفر کرده ،دیروز چهارشــنبه در نشستی
خبــری به تشــریح این ســفر و دیدارهای انجام
شده پرداخت.
وی در ابتدا گفت :ســفری به ایران داشتم از
هفتم تا  ۱۸می ۲۰۲۲برای جمعآوری اطالعات و
بیطرفی و راستی آزمایی مطرح بوده است .بحث
من تاثیر منفی تحریمها بر حقوق بشر بوده است.
گزارش نهایی من در شورای حقوق بشر در سپتامبر
 ۲۰۲۲ارائه خواهد شــد .از همه طرفین در ایران
تشکر میکنم .اطالعات راستی آزمایی میشود .از
دولت ایران و شورای حقوق بشر برای تسهیل این
سفر تشــکر میکنم .با نمایندگان دولت مالقات
داشتم نماینده چند عضو جامعه مدنی را مالقات
کردم .با نمایندگان نهادهای مالی بخش خصوصی
و دولتی ،دانشگاهیان و ...و با آژانسهای تخصصی
سازمان ملل و دیپلماتهای خارجی در ایران دیدار
کردم .از دفتر سازمان ملل در ایران برای پشتیبانی
این سفر تشکر میکنم.
گزارشــگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین
اظهار داشت :ایران مشمول گستردهترین تحریمها
بوده اســت و آمریکا تحریمهــای مالی و تجاری
بزرگی را از دهــه  ۱۹۷۰علیه ایران اعمال کرده
اســت و اقداماتــی را انجام داده که ایــران را از
نظام مالی و تجاری جهان منزوی کند .در ســال
 ۲۰۱۰خیلی از بخشهای اقتصادی را هدف قرار
داد .تحریــم آمریکا هدفش بانــک مرکزی ایران
بود .دوهــان به اعمال تحریمهــای آمریکا علیه
بخشهای مختلف ایران اشــاره و بیان کرد :بعد
از برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱تمام تحریمهای ثانویه
برداشته شد و سازمان ملل به نحوی عمل کرد که

تجمع مردم غیور ایذه در محکومیت
هتک حرمت مسجد توسط اراذل اجارهای
سرویس سیاسی-
جمعی از مردم غیور ایذه دیروز چهارشــنبه در
گردهمایی مقابل مسجدالنبی(ص) این شهر ،هتک
حرمت به کتاب آسمانی مسلمانان و این مکان مقدس
را محکوم کردند.
هفته گذشته برخی مناطق شهر ایذه شاهد اعتراضهای
مردمی به گرانیهای اخیر بود.
بر اساس گزارشهای منتشــره ،پس از گرانی کاالهای
اساســی گروههایی از شــهروندان ایذهای دست به تجمع
اعتراضی در میادین و خیابانهای اصلی شــهر زدند و با سر

ج -فرصتهــای ســرمایهگذاری و همکاری
درقالبهای مشــارکت و شرایط اســتفاده از این
فرصتها
ی اشتغال و بهکارگیری و جذب
چ -فرصتها 
نیروی انسانی و شرایط آن
ح -فرآیندهــا و مراحــل اداری اخذ و صدور
هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ -تمامی اسناد باالدستی ،قوانین و مقررات
حوزه فعالیت خود
تعیین سازوکار شفافیت مجلس و هیئت وزیران
نمایندگان در جلسه علنی دیروز ماده  ۳طرح
دوفوریتی شفافیت قوای ســهگانه و دستگاههای
اجرایی و ســایر نهادها را بــا  ۱۷۵رأی موافق۱۱ ،
رأی مخالف و  ۳رأی ممتنع از مجموع  ۲۰۱نماینده
حاضر در جلسه تصویب کردند.
طبق این مصوبه ،مشموالن این قانون از جمله
مجمع تشــخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای
اصل  ۱۱۲قانون اساسی در موارد اختالفی مجلس و
شورای نگهبان) ،هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،مجلس شــورای اســامی ،هیئت
وزیران ،شوراهای اسالمی شهر و روستا و شوراهای
موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را
اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آرای ماخوذه
از اعضا را به تفکیک اسامی موافق ،مخالف ،ممتنع و
کسانی که در رأیگیری شرکت نکردهاند ،حداکثر
ظرف یک ماه در پایگاه اطالعرسانی خود با قابلیت
خوانش رایانهای منتشر نمایند ،مگر در مواردی که
به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک
از نهادهای مذکور در این قانون ،تشــکیل جلسه
غیرعلنی یا رأی گیری مخفی پیشبینی شده باشد.
براســاس تبصره این ماده ،در جهت استقالل
نظر کارشناسی ،آرای ماخوذه از نمایندگان مجلس
درخصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقهای
دارد ،از شــمول این ماده خارج اســت .کمیسیون
تخصصی مکلف اســت در پایان گــزارش خود به
صحن علنی ،جنبه صنفی و منطقهای خود را اظهار
نموده و براســاس رأی مجلس عمل گردد .حکم
این ماده و تبصره آن درخصوص مجلس شــورای
اســامی به ذیل ماده  ۱۱۹قانون آییننامه داخلی
مجلس الحاق میشود.
طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها
در جلسه علنی امروز (یکشنبه  ۲۸فروردینماه)
مجلس شورای اسالمی ،بررسی تقاضای دوفوریت در
مورد طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک
مســکونی در دستور کار قرار گرفت و با  ۱۵۰رأی
موافق ۲۹ ،رأی مخالف و  ۲رأی ممتنع از مجموع
 ۱۹۵نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
علی خضریــان بهعنوان نماینده متقاضی این
طرح ،گفت :موضوع اجارهبهای امالک مســکونی،
یکی از اصلیترین مشــکالت اقتصادی و معیشتی

مردم در این روزها است .موجران از طریق دریافت
اجارهبهای امالک کســب درآمــد میکنند و این
تالطمهای اقتصادی شامل حال آنها نیز میشود و
بنابراین نمیتوان مانعی ایجاد کرد برای اینکه آنها
نیز طبق نرخ تورم به رشد منطقی اجاره بها نپردازند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :ما نباید نســبت بــه افزایش نابرابر،
نامتعارف و بدون استدالل درست افزایش اجارهبها
ســکوت کنیم .نرخگــذاری اجاره بهای مســکن
نباید رها باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای
اســامی تأکید کرد :اگر طرح کنترل و ساماندهی
اجاره بهای امالک مسکونی به تصویب نرسد ،ممکن
است در تابستان  ۱۴۰۱بخش عمدهای از مستأجران
امکان تمدید قرارداد را پیدا نکنند و مجبور شوند
از شهر به حاشیههای شهرها و از حاشیه شهرها به
مناطق دورتر کوچ کنند .مجلس به دنبال این است
که با کنترل بازار اجارهها ،بخش عمدهای از ســبد
معیشتی مردم را به نفع اقشار مستضعف و برخالف
منافع همیشگی دالالن تأمین کند.
مجلس باید اجارهبها را
ضابطهمند کند
محمدحسین فرهنگی در موافقت با دو فوریت
این طرح ،گفت :با تصویب و نهایی شدن این طرح
برای مالکانی که امالک خود را بهصورت منصفانه
قیمتگذاری و اجاره میدهند ،مشــوقهایی داده
میشــود .همانطور کــه در قانــون بودجه برای
افزایش حقوقهای حقوقبگیران ضابطه وجود دارد
و براساس اصولی این کار انجام میشود ،مجلس باید
اجاره بها را هم ضابطهمند کند و برای مالکان منصف
مشوقهایی داشته باشد و در مقابل برای کسانی که
میخواهنــد اجاره بهای باال دریافت کنند ،مالیات
مضاعف وضع کند.
اقبال شاکری نیز در موافقت با دو فوریت طرح
کنترل و ســاماندهی اجارهبهای امالک مسکونی،
اظهار داشــت :اجارهبهای مسکن موضوعی است
که بســیاری از اقشار را درگیر خود کرده و موجب
حاشیهنشینی خانوادههای زیادی شده است.
وی تصریح کــرد :افزایش اجارهبها میلیونها
خانواده را درگیــر کرده و ما خانوادههایی را داریم
که بعد از اجاره مســکن پولی بــرای ادامه زندگی
ندارنــد .این طــرح پیشبینی کرده کســانی که
در سامانه اجاره بها را ثبت کنند ،از مزایای تخفیف
مالیاتــی برخوردار میشــوند و مالکانی که خارج
از اصول افزایش اجاره داشــته باشند ،مستوجب
مجازات خواهند بود
رفتن تیم ملی به کانادا
چه توجیهی دارد؟!
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در
مجلس شورای اســامی ظهر دیروز طی تذکری

شــفاهی در صحن علنی مجلس گفت :تذکر من
به وزیر ورزش است در شرایطی که تمام تیمهای
راه یافته به جام جهانی به دنبال این هستند که در
کشورهای منطقه تمرین کنند و بازی داشته باشند
تا از طریق آشنایی با آب و هوای قطر خود را آماده
کنند ،متأسفانه تیم ملی ما میخواهد برای تمرین
و بازی تدارکاتی به کانادا برود.
وی تصریح کــرد :چنین تصمیمی از عجایب
روزگار اســت ،خواهشمند اســت وزیــر ورزش
جلوی این هزینه از بیتالمال را بگیرد .همچنین
از طــرف دیگر باید پیگیری شــود تیمهای دیگر
بــرای انجام بازیهای تدارکاتــی به جزیره کیش
سفر کنند.
بیانیه مجلس در قدردانی
از اقدامات وزارت نفت
مجتبی یوســفی عضو هیئترئیسه مجلس
شورای اسالمی در نشست علنی دیروز بیانیه ۲۲۶
نفر از نمایندگان را جهت قدردانی از اقدامات اخیر
وزیر نفت و کارکنان این وزارتخانه قرائت کرد.
در ایــن بیانیه آمده« :احتراماً بدینوســیله از
مساعی و تالش صادقانه جناب آقای مهندس اوجی
وزیر محترم نفت و همکاران ایشان و مجموعه مدیران
و کارکنان مجموعه وزارت نفت در انجام اقدامات زیر
تشکر و قدردانی میگردد».
در ادامه این بیانیه آمده -۱« :اقدامات جهادی
در افزایش صادرات نفت در شرایط پیچیده تحریمی
و کمک شایسته در تأمین منابع ارزی کشور بهویژه
دارو و کاالهای اساسی  -۲استخدام رسمی و تبدیل
وضعیت فرزندان شــهدا ،جانبازان و ایثارگران در
اجرای قانون جامع ایثارگری مصوبه مجلس شورای
اســامی  -۳مدیریت و تأمین ســوخت مصارف
خانگی و نیروگاهی در شرایط سرد زمستان ،۱۴۰۰
 -۴مدیریت به هنگام از طریق بازآرایی سامانههای
هوشــمند کارت سوخت که در اثر حمله سایبری
دشمنان انقالب اســامی دچار اختالل سراسری
شــده بود و جلوگیری از بروز بحرانهای اجتماعی
 -۵اهتمــام ویژه به دیپلماســی انــرژی و انعقاد
قرارداد و عملیاتی نمودن ســوآپ گازترکمنستان
با آذربایجان».
خروج از وضعیت فعلی
نیازمند اصالح نظام بانکی
حجتاالســام نصراهلل پژمانفــر نایبرئیس
کمیســیون اصل  ۹۰مجلس شــورای اسالمی در
نطق میان دســتور خود از اقدام شــجاعانه دولت
ســیزدهم برای اصالح پرداخت یارانههای اساسی
قدردانی کرد و گفت :در پرداخت یارانهها نخســت
باید دقت شــود جبران افزایش قیمتها از مسیر
یارانهها بهصورتی باشد که اقشار ضعیف و متوسط
جامعه عمــ ًا از محل دریافــت یارانهها و یا عدم
دسترسی به کاالهای اساسی دچار آسیب نشوند؛
اقدامات اصالحی انجام شــده در راستای یارانهها
باید بــا اقدامات جدی برای بیمــاری مزمن تورم
ترکیب و تکمیل شــود؛ ریشــه گرانیها و فشاری
که بر ســفره مردم وارد میشود در همه سالهای
گذشته تورم بوده است و ریشه تورم در ناکارآمدی و
سوءمدیریت در نظام بانکی و کسری بودجه دولتها
بوده است.
نایبرئیس کمیسیون اصل  ۹۰مجلس افزود:
خروج از وضعیت موجود نیازمند اقداماتی اســت؛
از اصــاح نظام پولی و بانکی گرفته تا موارد دیگر
بایــد از طرف دولت مجلس بهصورت مشــارکت
و همــکاری صورت پذیرد .دولــت هم باید تالش
کند که کســری در این راســتا صورت نگیرد کما
اینکه در این مســیر اقدامات با برکتی هم صورت
گرفته است.

دادن شعارهایی خواستار رفع مشکالت معیشتی خود شدند.
ن بین ،عدهای از اراذل اجارهای با نفوذ در میان تجمع
در ای 
اعتراضی شهروندان ،با وارد آوردن خسارت به اموال عمومی
و بر هم زدن نظم و امنیت ،برخی خیابانها را مسدود و مانع
عبور و مرور مردم شدند.
اغتشاشگران همچنین با هتک حرمت مسجدالنبی(ص)
ایذه ،قرآن و اموال مسجد را به آتش کشاندند.
بر همین اســاس ،روز گذشته جمعی از شهروندان ایذه
بــا برگــزاری تجمعی ،اقــدام اراذلو اوباش اجــارهای در
اهانت به قرآن و مسجد را محکوم کردند.

از طریق برجام اقداماتی را انجام داد و بخشــی از
آن سرمایهگذاری در ایران بود و آمریکا یکجانبه از
برجام خارج و تحریمهایی را وضع و بانک مرکزی
ایران و چند بانک ایرانی را در لیست تحریمها قرار
داد و بسیاری از شرکتها از بازار ایران خارج شدند
و داراییهای ایران مســدود شد که  ۱۰۰تا ۱۲۰
میلیارد دالر اســت و بیش از  ۷۰۰فرد حقیقی و
حقوقی در این تحریمها قرار گرفتند.
وی همچنیــن گفت که عالوهبــر این ،کانادا
تحریمهایــی علیه ایران اعمال کــرده و بیش از
 ۲۰۰فرد حقیقی و حقوقی ایرانی را در فهرســت
تحریمهای خود قرار داده اســت .دوهان به تاثیر
تحریمها بر بخشهای دانشگاهی ،فناوری و صنایع
دســتی و رشــد اقتصادی ایران و همکا ریهای
بینالمللی ایران با دیگر کشورها اشاره کرد و افزود:
تحریمها بر گروههای آســیبپذیر و سرپرستان
خانواده و ...تاثیر داشــته اســت .ارائه کمکهای
بشردوســتانه از طریق آژانسهای بینالمللی به
خاطر مشکل در نقل و انتقال پول صورت نگرفته
است .گزارشــگر ویژه ســازمان ملل متحد بیان
کرد :زندگی مردم دچار مشــکل شده و وضعیت
بحرانیتر شده است.
تحریمهای اعمال شده علیه ایران
قابل توجیه نیست
وی همچنیــن عنوان کــرد :دغدغه من این
است که اقدامات قهری یکجانبه به عنوان اقدامات
تنبیهی ،موازین حقوق بشر جهانی را نقض میکند.
تحریمهایی که علیه شرکتهایی که با ایران تجارت
داشتند و استفاده ابزاری از آن و اعمال تحریمهای
ثانویه امری غیرقانونی است .جلوگیری از داشتن
حســاب بانکی برای دیپلماتهای ایرانی برخالف
کنوانســیون وین بوده است و ممانعت از پرداخت
حق عضویت ایران در سازمانهای بینالمللی هم
برخالف قوانین بینالمللی است.
دوهان گفت :تحریمهایی که علیه ایران اعمال
شده قابل توجیه نیست و از دید شورای حقوق بشر
و مجمع عمومی سازمان ملل قابل توجیه نیست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت :منع واردات
داروها باعث مشــکالت زیادی در ایران شــده و
نقض قواعد مدنی اســت .وی خاطرنشــان کرد:
همه طرفین را یادآور میشوم که به تعهدات خود
براساس منشــور ملل متحد عمل کنند از جمله
احترام به عدم مداخله در امور داخلی کشورها و...
توصیه میکنم همه تحریمهای یکجانبه را متوقف
و وارد گفتمان شوند و مانع از این شوند که اثرات
منفی این تحریمها به مردم معمولی وارد شود .همه
کشــورهایی که تحریمها را اعمال کردند از جمله
آمریکا میخواهم بالفاصلــه تحریمها علیه مردم
ایــران را بردارند و ایــن تحریمها از لحاظ حقوق
بینالملل توجیهپذیر نیســتند .غــذا ،دارو و باید
از تحریمها معاف شــوند .حتی اگر هدف خوبی از
تحریم باشد این کار غیرانسانی را توجیه نمیکند.
دوهان در پاســخ به ســؤالی دربــاره اینکه
توصیه شما درباره مقابله با اقدامات منفی آمریکا
علیه ایران اظهار داشت :ما سه صفحه توصیهنامه

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

خوشحالی اصالحطلبان
در گرو حضورشان در قدرت است
سرویس سیاسی ـ
روزنامه شرق گفتوگویی را با یکی از چهرههای اصالحطلب انجام داده که در شماره دیروز منتشر شده بود.
این فرد به شرق گفته است« :مشکل من با اطالحطلبان این است که اصالحات را با میزان حضور خود در قدرت سیاسی
گره زدهاند .یعنی وقتی مسیر عبورشان به قدرت باز میشود گویی راه اصالح باز شده است و خوشحال میشوند و حرف از
امیدواری میزنند .اما همین که این راه قدرت برایشان ناهموار و بسته میشود ،احساس ناامیدی و طردشدن از فضا میکنند».
وی در بخشی دیگر گفته است« :چون برخی تصور میکنند آنچه آن سالها اتفاق افتاد و تجربه مملکتداری آقای
خاتمی خیلی خوب بوده است .اما به نتیجه آن نگاه نمیکنند که به رویکار آمدن احمدینژاد منجر شد ...این نگاه غالب
تجربهای است که شکست خورده است؛ اما برخی دوستان ما آن را نمیپذیرند .معتقدند دوره آقای خاتمی تجربه موفقی
بوده و همواره میگویند خوب بوده است .البته از جهاتی بله ،خوب بوده است؛ اما این دوره پایدار نبوده و نمیتوانسته است
با آن شیوه پایدار بماند .اگر تجربه موفقی بوده است ،باید پایدار میماند؛ اما اینطور نبوده و بعد از آن احمدینژاد از دل
آن بیرون زده است».
پیش از این نیز برخی از افراد جریان اصالحطلب به این موضوع پرداخته بودند که اصالحطلبان همین که در قدرت
قرار میگیرند ،فاصله آنها با مردم بسیار بیشتر از قبل میشود و نیز اینکه همواره نتیجه حضور این طیف در قدرت نارضایتی
مردم از نوع مدیریت آنها بوده است.

مسببان وضع کنونی نگران مردم شدند!
روزنامه اعتماد در شــماره دیروز خود نوشــت« :حزب اصالحطلب اتحاد ملت در واكنش به برنام ه دولت درخصوص
رهاسازي قيمتها ،بيانيهاي انتقادي صادر كرد».
در ادامه این نوشتار آمده« :در اين بيانيه با اشاره به اينكه جامعه اين روزها شرايط سخت و ناگواري را از سر ميگذراند و
آحاد مردم زير فشارهاي كمسابقه معيشتي قرار گرفتهاند و آينده ايران عزيز ما به علت بيتدبيريها از هر جهت نگرانكننده و
دستخوش بحران به نظر ميرسد» تاكيد شده است« :ملت با ناباوري شاهد آن هستند كه دولت با عقبنشيني از مسئوليتهاي
اجتماعي خود ،به يكباره دست به اجراي سياستهايي زده كه آنها را به سرعت از حداقلهاي گذران زندگي محروم ميكند».
نکته قابل تامل این است که 8سال گذشته همین احزاب اصالحطلب دولتی را در راس کار آوردند که بسیاری از وزیران
و مدیران ارشد آن دولت نیز از طیف موسوم به اصالحطلب بودند .در آن دوره هر چقدر از ناحیه کارشناسان به دولت تذکر
داده میشد که در شرایط سخت باید دولت حالت انقباضی به خود بگیرد یعنی باید طوری برنامهریزی کند تا مخارج دولت
به حداقل ممکن کاهش یابد اما هیچ گوش شنوایی برای این حرفها نبود .نتیجه عدم اتخاذ رویکردی انقباضی در مورد
مخارج این بود که ناهمترازی میان دخل و خرج دولت بسیار زیاد میشد .در چنین شرایطی دولت الجرم دست به دامان
بانک مرکزی میشد تا با استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) این ناهمترازی را جبران کند.
نتیجه استقراضهای زیاد دولت قبل از بانک مرکزی چاپ اسکناس بود که همه میدانیم انتشار آن به اینگونه نتیجهای
توپاش منابع ارزی و طالیی که در بانک مرکزی بود عم ًال یک
جز تورم افسارگسیخته ندارد .در ضمن در دولت قبل ریخ 
عده رانتخوار را از آن منتفع کرد.
اکنون که دولت رئیسی با شجاعت تصمیم گرفته این روش خطایی که نتیجه آن جز به نفع رانتخواران و فرصتطلبان
نبوده را اصالح کند ،جماعت موسوم به اصالحطلب فریادش به هوا برخاسته است .در حالی که جمیع کارشناسان معتقدند
اصالح نظام اقتصادی فواید بسیاری برای مردم خواهد داشت اگرچه ممکن است در ابتدای کار مقداری تالطم ایجاد کند.
جالب آنکه گویا در دورهای که به سبب سوءتدبیرهای دولت قبل قیمتها ناگهان به دهها برابر افزایش یافت این احزاب
خواب بودند که بیانیه صادر نکردند؟!

 88درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری
یارانه طرح جدید را دریافت کردند
شهرکرد -خبرنگار کیهان:
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و
بختیاری گفت ۸۸ :درصد جمعیت استان شامل ۲۸۹
هزار و  ۹۳۲خانوار یارانه طرح جدید را دریافت کردهاند.
محســن مولوی افزود :قانون هدفمندسازی یارانهها از
سال  ۸۹در مجلس تصویب شد اما بخش اعظم آن تاکنون
اجرا نشده بود و در سال جاری با هدف جلوگیری از قاچاق،

ایجاد فرصت برابر و بهرهمندی اقشار مختلف جامعه از یارانه،
این طرح اجرایی شد.
مولوی اظهــار کرد ۸ :هزار و  ۹۳۲خانــوار (  ۶درصد
جمعیت استان) در سالهای  ۸۹و ۹۳از ثبتنام برای یارانهها
جا ماندهاند لذا به زودی سامانهای معرفی میشود تا این افراد
هم وارد سامانه شوند و از همان روزی که ثبتنام تکمیل شود
یارانه اردیبهشت و خردادماه را دریافت میکنند.

زنجانیها فرصت طالیی اخذ تسهیالت بانکی خودمالکین را از دست ندهند
تداو م ثبتنام برای دریافت تسهیالت بانکی نوسازی بافت فرسوده
زنجان – خبرنگار کیهان:
بهزاد کردلو رئیــساداره برنامهریزی و مطالعات
مسکن راه و شهرسازی استان زنجان با اعالم این خبر
که تسهیالت بانکی برای خودمالکین در قالب طرح
نهضت ملی مسکن برای ساختوساز مسکن در استان
زنجان پرداخت میشود ،گفت :متقاضیان میتوانند
با مراجعه به ســامانه «»https://saman.mrud.ir
ثبتنام کرده و با تکمیل مدارک و انتخاب بانک عامل
پیگیر دریافت تسهیالت خود باشند.
وی اظهار کرد :خودمالکین میتوانند با داشــتن پروانه
ساختمانی زمین مورد نظر جهت اخذ دریافت وام اقدام کنند.
کردلو به میزان تسهیالت خودمالکین در استان زنجان
اشاره کرد و ابراز داشت :سقف تسهیالت  ۳۵۰میلیون تومان
و با کارمزد  ۱۸درصد و  ۲۰ساله است.
وی پرداخت این نوع تسهیالت را فرصت بسیار طالیی
برای خود مالکین اعالم کرد و گفت :با این میزان تسهیالت
بانکی متقاضیان میتوانند در زمین خودشان اقدام به ساخت و

اعتراف چندباره آمریکا به ارتباط برجامی اسرائیل

ساز بکنند و ثبتنام برای اخذ تسهیالت خود مالکین از اواخر
سال گذشته شروع شده و همچنان تداوم دارد.
رئیساداره برنامهریزی و مطالعات مسکن راه و شهرسازی
استان زنجان در ادامه به پرداخت تسهیالت بافت فرسوده در
استان زنجان اشاره کرد و افزود :از  ۱۳دی ماه سال گذشته
ســایت ســامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به آدرس
 https://saman.mrud.irفعال شــده است و سازندگان
بخش خصوصی در بافتهای کمبرخوردار و ناکارآمد شهری
در استان زنجان میتوانند برای دریافت تسهیالت بانکی اقدام
کرده و در سامانه مذکور ثبتنام کنند.
کردلو با بیان اینکه امکان اســتفاده از تسهیالت بانکی
برای ســازندگان در بافتهای فرسوده در قالب طرح نهضت
ملی مسکن فراهم شده است ،افزود :تسهیالت بافت فرسوده
در زنجان  ۳۵۰میلیون تومان اســت که مبلغ  ۱۵۰میلیون
تومان با کارمزد صفر درصد بوده؛ ۱۵۰میلیون تومان بعدی
هــم با کارمــزد  ۱۸درصد و  ۵۰میلیون تومــان هم اوراق
 ۱۶درصد است.

ند پرایس :به طور منظم با اسرائیل درباره ایران مبادله اطالعاتی داریم

سرویس سیاسی-
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد
واشنگتن «به طور منظم» با اسرائیل درباره ایران
مبادله اطالعاتی دارد.
«ند پرایس» ،ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در
نشست خبری بار دیگر بر همکاریهای میان واشنگتن
و رژیم صهیونیستی علیه ایران تأکید کرد.
پرایس گفــت« :ما به طور منظــم اطالعات را با
شریکان اسرائیلیمان رد و بدل میکنیم .در بسیاری از
حوزهها دیدگاه مشترکی داریم ،ضمن اینکه نفع راهبردی
مشترکی هم داریم و آن این است که نمیخواهیم ایران
هرگز به سالح هستهای دست پیدا کند».
ند پرایس درباره مذاکرات رفع تحریمها در وین هم
به تکرار ادعاهای پیشین پرداخت و گفت« :چیزی که
میگویم این است که ما و شریکانمان آمادهایم و از مدتها
قبل آماده بودهایم .فکر میکنیم االن نوبت ایران است که
جدیت خودش را نشان دهد».او اضافه کرد« :همانطور
که قب ًال از ما شــنیدهایم چندین مسئله کوچک باقی
ماندهاند .باور ما این است که این مسائل کوچک باقیمانده
درباره برنامه هستهای ایران قابل برطرف کردن هستند
و توافق را میتوان به ســرعت و به نحوه موثر به خاتمه
رساند ،البته اگر ایران تصمیم بگیرد که این کار را انجام
بدهد ».سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همانند روزهای
گذشــته تأکید کرد که حصول توافق در مذاکرات وین
قطعی نیست .او گفت« :همانطور که قب ًال از ما شنیدهاید
در حال حاضر توافق قطعی نیست».
آمریکا با نگرانیهای اسرائیل
در مورد ایران هماهنگ است
اوایــل ماه جاری بود که کاخ ســفید درباره دیدار
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با مشاور امنیت
ملی کاخ سفید در واشنگتن بیانیه صادر کرد و از رایزنی
آنها درباره ایران خبر داد.
در بیانیه کاخ سفید تصریح شده که مشاوران امنیتی
آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رایزنی کردند .در
بیانیه آمده است« :آقای سالیوان تاکید کرد که ایاالت
متحده با نگرانیهای اســرائیل در مورد تهدیدات علیه
امنیت خود از جمله پیش از هر چیز از ســوی ایران و
نیروهای نیابتی تحت حمایت ایران ،هماهنگ است».
به روایت این بیانیه ،سالیوان و هوالتا «توافق کردند
کــه هماهنگیهای جاری را از طریق گروه مشــورتی
راهبردی ایاالت متحده و اسرائیل ،تقویت و همکاریهای
امنیتی و دیپلماتیک را تا جایی که ممکن است با دیگر
شرکای منطقهای تقویت کنند».
اسرائیل ،متحد مشترک جمهوریخواهان
و دموکراتهای آمریکا
الزم به ذکر است که آمریکا برای چندمین بار اعتراف

میکند که با رژیم صهیونیستی درخصوص مسائل ایران
وحدت استراتژیک دارند و صریحا اذعان میکنند که در
جریان مذاکرات هستهای با مقامات این رژیم غیرقانونی
مشورت کرده و از منافع آنها حمایت میکنند.
این در حالی است که از زمان آغاز مذاکرات هستهای
تاکنون ،جریان موسوم به اصالحات در داخل کشور در
تحلیلها و مواضع خود به غلط بر دو نکته پای فشاری
میکنند؛ یکی آنکه مدعیان اصالحات میگویند حساب
دموکراتها با جمهوریخواهان جداست و دموکراتها
سینهچاک اسرائیل نیستند و دوم آنکه منتقدان برجام
در داخل کشــور با مواضع اسرائیل هماهنگ و همصدا
هستند!؛ ادعاهای غیرواقعی که با اظهارات آمریکاییها
(دموکراتها) روی واقعی خودش را نشان داده و حاکی از
استدالل غلط مدعیان اصالحات است .واقعیت مسئله این
است که جمهوریخواهان و دموکراتها در هر مسئلهای
با یکدیگر اختالف نظر داشته باشند در دشمنی با ایران
و دوستی با اسرائیل اختالفنظر ندارند.
خاویر سوالنا :بایدن
راهی برای بازگشت به برجام پیدا کند
«خاویر سوالنا» ،سیاســتمدار سرشناس اروپایی
که قب ًال سمتهایی مانند دبیرکل ائتالف ناتو ،نماینده
عالی سیاست امنیتی و خارجی مشترک اتحادیه اروپا و
دبیرکل شورای اتحادیه اروپا را به عهده داشته در مقالهای
مشــترک با «کارل بیلد» ،نخستوزیر اسبق سوئد در
روزنامه واشنگتنپســت بر ضرورت بازگشت آمریکا به
برجام تأکید کردهاند.
ســوالنا و بیلد در این مقاله هشدار دادهاند چنانچه
آمریکا و کشورهای غربی نتوانند برجام را به مسیر اصلی
خود برگردانند تنشها با تهران افزایش خواهد یافت.
نگارندگان مقاله با اشاره به تصویب طرحی در مجلس
سنا درباره ایران نوشتهاند سناتورها در این مصوبه از دولت
بایدن خواستهاند به توافقی با ایران دست پیدا کند که
در آن مسائل غیرهستهای هم پوشش داده شده است.
آنها چنین پیشنهادی را عاملی دانستهاند که تقریباً به
طور قطع به شکست در حصول توافق منجر خواهد شد.
نگارندگان خاطرنشان کردهاند« :همزمان در تهران،
اشتها برای توافق رو به کاهش است زیرا رئیسجمهور
ابراهیم رئیســی درباره دو برابر شدن فروش نفت ایران
از زمان روی کار آمدن او در آگوست گذشته ،علیرغم
تحریمها فخرفروشی میکند».
دو مقام سابق اروپایی در ادامه به موضوع اختالفات
بر سر خروج نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست
سازمانهای اصطالحاً تروریستی وزارت خارجه آمریکا
پرداختهاند و از واشــنگتن و تهران خواســتهاند اجازه
ندهند این موضوع از شــکلگیری توافقی که در دوران
ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» هم زنده ماند ،جلوگیری

کند .سوالنا و بیلد به رویکرد محافظهکارانه دولت بایدن و
تالشهای او برای آهسته پیش بردن مسیر مذاکرات با
ایران به دلیل پیش رو بودن انتخابات میاندورهای کنگره
در ماه نوامبر هم اشاره کردهاند.
آنها مینویســند« :عجیب اســت ،بایدن که روی
بازگشت به توافق هستهای مانور داد و این وعده را مطرح
کرد که «آمریکا بازگشته است» اکنون دیپلماسیای را که
متحدان آمریکا به شدت از آن حمایت میکنند به کندی
پیش میبرد .نقل مشهور این است که او با توجه به در
پیش بودن انتخابات میاندورهای کنگره جانب احتیاط
را درخصوص ایران رعایت میکند».
آنها خاطرنشان کردهاند« :اما اگر بخواهیم صادقانه
ســخن بگوییم ،تبدیل شــدن به رئیسجمهوری که
مقابل دیــدگان او تالشها برای مهــار کردن اقدمات
هستهای ایران به ثمر نشست امتیازهای بیشتری برای
بایــدن و دموکراتها قبل از انتخابات  ۲۰۲۴به ارمغان
خواهد آورد».
به گزارش فارس ،در پایان این مقاله آمده اســت:
«بایدن بایستی به طور جدی هزینههای انفعالش در برابر
ایران را مورد بررســی قرار دهد و راهی رو به جلو پیدا
کند -وگرنه ممکن است خودمان را وسط درگیریای
ببینیم که هیچکس خواهان آن نبوده است».
مقام سابق صهیونیست :اسرائیل قادر به
از بین بردن برنامه هستهای ایران نیست
«اران اتزیون» نایبرئیسسابق شورای امنیت داخلی
رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه ،به ناتوانی تلآویو در
برابر ایران اشاره کرد.
بنابر گزارش رادیو ارتش رژیم صهیونیستی (گلگلتز)،
نایبرئیسسابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی
در این خصوص اظهار داشــت« :بیشتر مردم اسرائیل
میدانند که اســرائیل به تنهایــی نمیتواند توانمندی
هستهای ایران را از بین ببرد».
اران اتزیون اضافه کرد« :سیاست فعلی اشتباه است
و نیاز به بازنگری دارد .اسرائیل باید در کنار آمریکا قرار
میگرفت و در مذاکرات توافق هســتهای از آن حمایت
میکرد ».اظهارات در حالی بیان شــده است که «دنی
استرینوویچ» رئیسپیشین بخش پژوهشهای سازمان
اطالعات نظامی رژیم صهیونیســتی (امان) نیز دیشب
اظهار داشت که ایرانیها میدانند چگونه برنامه هستهای
خود را بازسازی کنند.
وی اضافه کرده بود« :حتی اگر هم فرض کنیم که
اسرائیل گزینه حمله نظامی را انتخاب میکند ،احتمال
واکنش سریعی [از طرف ایران] وجود دارد که میتواند
منجر به ملتهب شدن منطقه و حتی جنگ شود».
«کنستانتین سیوکوف» معاون رئیسآکادمی دانش
موشکی روسیه پیشتر در مصاحبه با شبکه «روسیا الیوم»

گفته بود« :ایران موشکهای میانبرد و تسلیحاتی متعارف
در اختیار دارد که از دقت باالیی در نقطهزنی برخوردار
هستند که این هنگام شلیک موشک به سمت پایگاههای
آمریکا نمایان شد».
وی اضافه کرده بود« :مقابله با این موشکها در توان
اسرائیل نیست .اسرائیل امروز سامانههای پدافند هوایی یا
سامانههای پدافند موشکی را که بتواند با این موشکها
مقابله کند ،در اختیار ندارد .بر این اساس ،حمله موشکی
ایران به این ســامانهها و رآکتورهای هستهای اسرائیل،
سرزمین کوچک اسرائیل را به محلی غیرقابل سکونت
تبدیل خواهد کرد».
«کنستانتین سیوکوف» همچنین در ادامه سخنانش
تأکید کرده بود« :من تکرار میکنم که اسرائیل سرزمین
بسیار کوچکی اســت پس فکر میکنم که عملیات به
اســتفاده از سالح هستهای کشیده نخواهد شد .اما در
ارتباط با استفاده از تسلیحات متعارف ما میتوانیم بگوییم
که تأسیسات ایران به شدت مورد محافظت هستند و به
راحتی نمیتوان با استفاده از تسلیحات به آنها نفوذ کرد
پس عملیات نظامی اســرائیل حتی با مشارکت نیروی
هوایی آمریکا هیچ نتیجه مثبتی دربر نخواهد داشت».
ســیوکوف در بخش پایانی اظهاراتش خاطرنشان
کرده بود« :نکته دیگری که میخواهم بگویم این است
که ایران در زمینه نظامی یکی از قدرتهای پیشــرفته
و پیشرو و جزو چهار کشور اول تولیدکننده سامانههای
موشکی است که این کشورها عبارتند از روسیه ،آمریکا،
چین و ایران».
فرانسه :پیشنویس توافق احیای برجام،
دو ماه است که آماده شده است
ســخنگوی وزارت خارجه فرانســه با تکرار برخی
فرافکنیها گفت که یک مســئله فرابرجامی مربوط به
ایران و آمریکا ،مانع از دستیابی به توافق شده است.
وی بدون اشــاره به انفعال طرف اروپایی در قبال
برجام ،درخصوص چشمانداز ازسرگیری سریع مذاکرات
وین ،گفت که پیشنویس توافق پایبندی به برجام ،دو
ماه است که آماده شده است؛ به همین دلیل است که
مذاکرهکنندگان تروئیکای اروپا با اطمینان از دستیابی
سریع به توافق ،وین را ترک کردند.
این سخنگو افزود که از تمامی طرفها میخواهیم با
اتخاذ رویکرد مسئوالنه ،تصمیمهای الزم برای به سرانجام
رساندن این توافق را اتخاذ کنند.
این مقام فرانسه با تکرار برخی ادعاهای بیاساس
درباره ماهیت برنامه هســتهای ایران گفت :این تصور
که توافق ،همزمان با پیشــرفت برنامه هستهای ایران
کــه میتواند منافع منع اشــاعه برجام را کاهش دهد،
قابلیت آن را دارد که برای مدت طوالنی روی میز باشد،
خطایی جدی است.

