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سیاسی

کاالهای احتکاری هر چه سریعتر در بازار توزیع شود
آیتاهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ،با برشمردن بعضی از معضالت اقتصادی و
اجتماعی جامعه ،بیثباتی بازار ارز و سکه ،احتکار کاالهای ضروری و ایجاد بازار سیاه را
غیر قابل قبول دانست و تأکید کرد این روند به هیچ عنوان به صالح مملکت نیست.او
توزیع هر چه سریعتر کاالهای احتکاری در بازار را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد با
تالش نیروهای انقالبی و مؤمن ،اوضاع اقتصادی به زودی به سامان برسد/ .ایلنا

دولت

واکنش به بیانیه کاخ سفید
در مورد تحوالت اخیر در عراق

بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه
در واکن��ش به بیانی��ه کاخ س��فید درخصوص
ناآرامی های چند روز اخیر در عراق و شهر بصره،
صدور چنین بیانی��ه ای را فاقد هرگونه وجاهت،
حیرت انگیز ،تحریک آمیز و غیرمسئوالنه دانست
و به ش��دت آن را محکوم کرد .وی سیاست های
تنش زا و اقدامات مداخله جویانه و دخالت های
تجاوزکارانه دول��ت آمریکا را عامل و علت اصلی
بی ثباتی ،ناآرامی و ایجاد تنش و تفرقه در منطقه
دانست و افزود :سیاست های این کشور در عراق
حاصل و ثمری جز ایجاد ناامنی و بی ثباتی بدنبال
نداش��ته و شرایط و آش��وب های اخیر در عراق
ازجملهحملهوآتشزدنساختمانسرکنسولگری
جمه��وری اس�لامی ایران در بص��ره نتیجه این
نهان نابخردانه
سیاست ها و حمایت های آشکار و ِ
و کوته بینانه آنها از گروه هایی است که خشونت
و افراط گرایی را توس��عه و ترویج داده و آن را به
امری روزمره و عادی بدل نموده اند و دولت آمریکا
باید پاسخگوی حمایت های چندین ساله خود از
اینگونه گروه ها در منطقه باش��د و صدور چنین
بیانیه های فرافکنانه و مشکوک که به نوعی فرار به
جلو قلمداد می شود هم نمی تواند از بار مسئولیت
آنها در ایجاد تنش و حمله به اماکن دیپلماتیک
و س��اختمان های دولتی در آن کش��ور و دیگر
مناطق جهان بکاهد .امروز بسیاری از دولتمردان،
سیاست ورزان و روشنفکران در جای جای جهان
به نقش فزاینده ایاالت متحده در ایجاد بی ثباتی،
ن��ا امنی و زیاده خواهی های قل��در مابانه آن به
خوبی آگاه اند .به گزارش ایسنا ،سخنگوی وزارت
ام��ور خارجه در ادامه ضمن تأکید بر سیاس��ت
اصولی و همیش��گی جمهوری اسالمی ایران در
حفظ صلح و ثبات و امنیت در کشورهای منطقه،
ع��راق امن و توس��عه یافته هم��واره از
گف��ت:
ِ
خواسته ها و اولویت های جمهوری اسالمی ایران
است و توطئه های طرف های ثالث نمی تواند مانع
توسعه و ارتقاء این روابط دیرینه و مستحکم شود.
الزم به ذکر است که آمریکا در ادامه لفاظیهایش
در برابر ایران ،به تهران هشدار داد که به هرگونه
حمل��های که از س��وی متحدان ای��ران در عراق
صورت گیرد و ب��ه آمریکاییها یا مواضع آمریکا
آس��یب برساند" ،واکنش س��ریع و قاطع" نشان
می دهد .این بیانیه که از س��وی س��ارا سندرز،
سخنگوی کاخ س��فید ایراد شد ،ایران را به عدم
ممانعت از حمله به کنسولگری آمریکا در بصره و
سفارت این کشور در بغداد متهم کرد .کنسولگری
آمریکا در بصره در نزدیکی فرودگاه این شهر قرار
دارد که روز شنبه مورد حمله موشک قرار گرفت.
بر اس��اس گزارش های منتشر شده ،این حمله
تلفات یا خسارتی به دنبال نداشته است.

بین الملل

افزایشبودجه
تسلیحاتهستهایآمریکا

در حال��ی که بس��یاری از کش��ورهای جهان
خواهان کاهش و از بی��ن رفتن زرادخانههای
هس��تهای در اقصی نقاط دنیا هستند ،دولت
آمری��کا خواه��ان افزایش بودجه تس��لیحات
هستهای خود در س��ال آینده میالدی است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری دیفنس
نیوز ،در روزه��ای آینده کنگره آمریکا ممکن
است یک بودجه مربوط به تسلیحات هستهای
را نهای��ی کند ک��ه در ص��ورت تصویب ۴۵۸
میلیون دالر به هزینههای آمریکا در این زمینه
میافزاید.روز دوشنبه در یک کمیته کنفرانس
در کنگره آمریکا طرحی منتشر شد که خواهان
بودجه  ۴۴.۶میلیارد دالری برای هزینهها در
بخش انرژی اس��ت ک��ه در آن ۱۱.۱ ،میلیارد
دالر به فعالیتهای تس��لیحاتی در اداره ملی
امنیت هس��تهای آمریکا اختصاص داده شده
اس��ت .اداره ملی امنیت هستهای ()NNSA
بخش��ی از وزارت ان��رژی آمریکا اس��ت که بر
ذخایر کالهکهای هس��تهای آمریکا نظارت
دارد.این رقم ش��امل تمام هزین��ه برنامههای
توس��عه کالهکهای هس��تهای بالغ بر ۱.۹۲
میلیارد دالر میش��ود که از اقدامات اداره ملی
امنیت هستهای برای تقویت و ارتقاء تسلیحات
هس��تهای آمریکا و حمایت از زیرساختهای
آنها مطابق با برنامه بازبینی هستهای دولت
پشتیبانیمیکند.

مکث

رضاضراب
در نیویورک آزاد است

رییس ش��ورای راهبردی روابط خارجی جمهوری
اس�لامی ایران با بیان اینکه در بحث برجام منتظر
اقدامات عملی بیشتری از سوی اروپا هستیم ،تاکید
کرد :اگرچ��ه اروپا اقداماتی انجام داده اما هنوز این
تالش ها ،انتظارات ما را برآورد نکرده است.
'کم��ال خرازی' با بیان اینکه اروپا برخ�لاف آمریکا که از برجام
خارج شده است همچنان به این تعهد پایبند است ،افزود :اروپا
متعهد است وظایفش را در چارچوب برجام به خوبی انجام دهد

برجام

تمام قد علیه ترامپ

ریابکوف:

سیاست خارجه
ولیدمعلم:

ایران و روسیه
در مسئله بازسازی سوریه
در اولویت هستند

وزیر خارجه س��وریه گفت که سوریه در جنگ
با تروریستها از دوس��تان خود ایران و روسیه
کمک خواس��ت .بنابراین در روند بازسازی نیز
طبیعتا اولویت به این کشورها داده خواهد شد.
به گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری رس��می
سوریه(س��انا) ،ولید معلم ،معاون نخستوزیر و
وزیر خارجه س��وریه گفت که سوریه در جنگ
با تروریس��ت ها از دوستان خود ایران و روسیه
کمک خواس��ت بنابراین در روند بازس��ازی نیز
طبیعتا اولویت به این کشورها داده خواهد شد
و این امر به منظور تقدیر از فداکاریهایش��ان
در س��وریه خواهد بود .همچنین این دو کشور
به عالوه برخی کشورهای دوست از جمله چین،
هند  ،مال��زی ،برزیل و جنوب آفریقا از امکانات
مناسبی برای ش��رکت در بازسازی برخوردارند.
وی در پاس��خ به س��والی درمورد اهداف آمریکا
و متحدان��ش در س��وریه گفت :اه��داف آمریکا
مرب��وط به خ��ود آمریکا نیس��ت بلک��ه اهداف
رژیم صهیونیس��تی توس��ط آمریکا در س��وریه
دنبال می ش��ود .آمریکا نمی خواهد که سوریه
با رژیم اش��غالگر صهیونیستی مقابله کند و نیز
نمیخواهد س��وریه روابط راهب��ردی با ایران و
روسیه داشته باشد .
موگرینی:

به دفاع از برجام
ادامهمیدهیم

«فدریکا موگرینی» مس��ئول سیاست خارجی
اتحادی��ه اروپ��ا بار دیگ��ر تاکید ک��رد که این
نهاد به دفاع از توافق هس��ته ای با ایران ادامه
می دهد.به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای «اقدام
خارج��ی اتحادیه اروپا» ،موگرینی در جلس��ه
عمومی پارلمان اروپا درباره روابط این اتحادیه
و آمریکا اظهار داش��ت که دو طرف «اختالفی
اصلی درخصوص چندجانبه گرایی دارند».
وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا خواستار «حفظ
و تقوی��ت چندجانبه گرایی اس��ت» افزود :به
همی��ن دلیل اس��ت که م��ا به دف��اع از توافق
هس��ته ای با ای��ران ،توافق نام��ه آب و هوایی
پاریس ،تامین مالی فعالیت های اساسی همه
آژانس های سازمان ملل از جمله آنروا (آژانس
امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای آوارگان
فلس��طینی) ادامه م��ی دهی��م .موگرینی در
بخش دیگری از اظه��ارات خود تاکید کرد :ما
اروپایی ها چندجانبه گرایی را همچنان بهترین
راه برای جلوگیری از بروز هرج ومرج ،مناقشه و
تقابل در جهان چندقطبی می دانیم.

مجلس
انصاری:

طرح تفکیک وزارت رفاه
دردستورکارمجلساست

جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی
کش��ور ،درخصوص طرح تفکیک وزارتخانه که
اخیرا بارها در مورد چندین وزارتخانه در دستور
کار مجلس قرار گرفته و رد شده بود ،اظهار داشت:
م��ا یک الیحهای برای تفکی��ک وزارت صنایع و
معادن از بخش تجارت ،راه و ترابری از مسکن و
شهرسازی و همینطور جوانان از بخش ورزش و
جوانان تهیه کردیم که کلیات آن توسط مجلس
رد ش��د .وی افزود :مدتی پیش دولت الیحهای
دیگ��ر به نام تفکی��ک وزارت کار و تعاون از رفاه
اجتماعی ارائه کرد که هنوز در دستور کار مجلس
اس��ت و مجلس در خص��وص آن تصمیمگیری
نکرده است .به گزارش ایلنا،معاون رئیسجمهور
خاطرنشان کرد :نمایندگان اخیرا طرحی مبتنی
بر تفکیک بخش تجارت از وزارت صنعت و معدن
ارائه کردهاند که در دستور کار مجلس است و باید
در خصوص آن تصمیمگیری شود.

و در موض��ع گیری های سیاس��ی از برجام حمایت
کن��د تا این قرارداد بین الملل��ی به قوت خود باقی
بماند .وی افزود :اروپا در راس��تای حمایت از برجام
گام های��ی مانن��د اجرای قانون انس��داد برداش��ته
اس��ت هرچند آنطور که باید به روشنی به تعهدات
خ��ود عمل نکرده اس��ت .به گزارش ایرنا ،خ��رازی تصریح کرد:
مذاک��رات خوبی با اروپا انجام ش��ده اس��ت اما بس��ته حمایتی
اروپا هنوز عملیاتی نش��ده اس��ت و امیدواریم ک��ه در ماه های

آینده این بس��ته به تمامی اجرایی شود و بتواند تضمینی برای
شرکت های اروپایی باشد.
او تاکید ک��رد اگر اروپا نتواند نیازهای ایران را تامین کند ایران
ه��م آن وقت تصمیم خود را خواهد گرفت در آن صورت وجود
ی��ا عدم وجود برجام تفاوتی نخواهد داش��ت .ایران حق دارد در
آن شرایط بخشی یا تمام تعهدات خود را در برابر برجام متوقف
کند ولی ما هنوز ای��ن کار را نکرده ایم و منتظر تعهدات طرف
مقابل هستیم.

گزارش آفتاب یزد از شانس موفقیت جان کری در برابر رئیس جمهور آمریکا

همکاری روسیه و ایران
با اروپا و چین برای
حفظ برجام افزایش مییابد

روس��یه و ایران همکاری خود را ب��ا اروپا و چین
برای مبارزه با اقدامات آمریکا برای تضعیف توافق
هس��ته ای ای��ران افزایش م��ی دهند.به گزارش
ایس��نا ،به نق��ل از خبرگزاری رویترز ،س��رگئی
ریابکوف ،معاون وزیر امور خارجه روس��یه اظهار
کرد :روس��یه و ایران ط��ی روزهای آتی همکاری
با چین و اروپا را در راس��تای مقابل��ه با اقدامات
آمریکا برای تضعیف توافق هستهای ایران افزایش
خواهند داد.روس��یه پیش��تر اظهار کرده بود که
"ه��رکاری که الزم باش��د" را ب��رای حفظ توافق
هس��تهای ایران و محافظت از منافع مشترکش با
تهران انجام خواهد داد.وزارت امور خارجه روسیه
با انتش��ار بیانیهای در وبس��ایت ای��ن وزارتخانه
نوش��ت :مسکو به ش��دت از بازگرداندن تحریمها
علیه ایران از س��وی آمریکا مایوس است و ما هر
کاری که الزم باش��د را برای حفظ و اجرای تمام
و کمال توافق هستهای ایران انجام خواهیم داد.

منتظر اقدامات عملی اروپا در زمینه برجام هستیم

آفت�اب یزد -گروه سیاس�ی  :جان کری این
روزه��ا درصدر اخبار اس��ت  .آن ه��م نزدیک به
انتخاب��ات کنگ��ره  .کری دراین ای��ام یا در حال
مصاحبه اس��ت یا س��خنرانی  ،حتی اگر خودش
هم نباش��د کتاب جدیدی که منتشر کرده است
نیز رس��انه ای اس��ت  .فعالیت های کری کسی
که دونالد ترامپ از آن با عنوان «پدربرجام» یاد
می کند ،ش��اید حتی بیش��تر از باراک اوباما در
چشم رسانه هاست.
او درهمین یکی دوهفته بارها س��خنان مختلفی
علی��ه ترامپ مطرح کرده اس��ت .وزی��ر خارجه
پیش��ین آمریکا از خ��روج این کش��ور از توافق
هستهای با ایران به شدت عصبانی است.
او در گفتگوی��ی ب��ا «ام اس ان ب��ی س��ی»
می گوید«:برجام ،قابل اتکاترین توافق هستهای
در سیاره زمین است،دونالد ترامپ طبق معمول
زمانی که ادع��ا میکند این توافق بدترین توافق
روی زمی��ن اس��ت و آن را محکوم میکند ،اصال
نمیداند که درباره چه چیزی حرف میزند».
در گفتگو با سی ان ان اظهار می دارد  «:ترامپ،
رییسجمهور حسن روحانی و کسانی را که سعی
میکردند مسیر منطقیتر و عقالییتری در پیش
بگیرند را در وضعیت سیاس��ی سختی قرار داد.
خروج از برجام ،موضع مخالفان مذاکره با آمریکا

علی بیگدلی:
اگر دموک��رات ها در کنگ��ره به پیروزی
نرس��ند ،جمه��وری خواه��ان در دوره بع��د
ریاس��ت جمه��وری بی��ش از گذش��ته ب��ه
آن ها لطم��ه خواهند زد .طی دوس��ال و نیم
گذش��ته جمهوری خواهان ب��ه دموکرات ها
ضرب��ه ه��ای زی��ادی زدن��د .هم��ه ت�لاش
دموکرات ها این است که پیروزی در کنگره
را به دس��ت آورند .جان ک��ری هم در حال
حاضر بر اساس همین روند فعالیت هایش را
ادامه می دهد .ممکن است اما در پشت پرده
به فکر ریاست جمهوری نیز باشد
را در ایران تقویت کرده است .این به ضرر منافع
ملی آمریکا بود».ودر شبکه «سی.ان.ان» رویکرد
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در قبال
ایران را «خطرناک و نادرست» توصیف کرد.
اما اظهارات او علیه رئیس جمهور کنونی معطوف
ب��ه برجام نیس��ت  .بلکه ش��خص او را نیز مورد
هجمه قرارداده است.
در سخنرانی اخیرش اظهار کرده «:ترامپ عمیقا
اعتبار آمریکا را خدشهدار کرده است».
در گف��ت و گو با پی ب��ی اس می گوید «:دولتی
آشفتهتر از کابینه ترامپ ندیدهام».
درگفتگو با بی بی س��ی بی��ان می کند «:ترامپ
بدترین رئیسجمه��وری تاریخ ای��االت متحده
است».
در گفتگو با ام اس ان بی س��ی هم اظهارداشته
جهالت ترامپ مشهود است.
مجموعه اظهارات جان کری به سود برجام و علیه
ترامپ دراین میان چند پرسش را مطرح ساخته
اس��ت؛ اینکه «دفاع از دستاوردبرجام توسط او و
حمله ب��ه ترامپ  ،درکنار توئی��ت دونالد ترامپ
که نوشته بود جان کری پدربرجام قرار است در
انتخابات  2020رقیب من شود ،دیگر ازاین بهتر
نمی ش��ود !» به معنای فعالیت های انتخاباتی
جان کری از هم اکنون برای س��ال  2020است ؟
و ی��ا اینک��ه باتوجه به درپیش ب��ودن انتخابات
کنگ��ره آمریکا او ن��ه هدف ف��ردی بلکه اهداف
حزب��ی اش را دنب��ال می کند و ب��ا گرم گرفتن
تنورانتخاب��ات کنگره می خواهد هرکاری کند تا
دموک��رات ه��ا پی��روز ش��وند ؟ از س��ویی اگ��ر
تالش های کری برای انتخابات کنگره است  ،اساسا
سخنان او تا چه میزان نزدمردم آمریکا نفوذدارد
و می توان��د ورق انتخابات مجل��س نمایندگان
و س��نای آمری��کا را ب��ه س��ود دموک��رات ه��ا
برگردان��د؟ دراین میان ایران تا چه میزان باید از
فعالیت های جان کری خش��نود باشد و بتواند
روی پی��روزی دموک��رات ها در کنگره حس��اب
ب��از کند؟ و اگر چنین پیروزی حاصل ش��ود چه
تغیی��ری در رون��د کاری دول��ت آمریکا حاصل
خواهد ش��د؟ آیا ممکن اس��ت کار به استیضاح
دونالد ترامپ هم بکشد؟
>شخصیت برجسته ای با دوهدف

مهدی مطهرنیا کارش��ناس مس��ائل بین الملل

بابی��ان اینکه جان ک��ری به عنوان ش��خصیت
برجس��ته آمری��کا دارای جای��گاه تعریف ش��ده
و در عی��ن ح��ال خ��وش س��ابقه ای اس��ت ،به
آفتاب یزد می گوید« :جان کری همان مک کین
حزب دموکرات اس��ت  .جان کری سیاستمدار و
وکیل آمریکایی اس��ت که توانس��ت در کارنامه
خود به عنوان ش��صت و هش��تمین وزیر خارجه
آمریکا و س��ناتور باس��ابقه ایالت ماساچوس��ت
اکن��ون در حوزه های سیاس��ی ای��االت متحده
آمریکا به عنوان فردی موثر ش��ناخته شود .اوکه
در مذاکرات پرونده هس��ته ای ایران از ش��هرت
بسزاتری برخوردار ش��د اکنون کاندیدای بالقوه
حزب دموک��رات برای تقابل با ترامپ در س��ال
 2020نیز شناخته می شود ».
وی ادامه می دهد« :این پرسش که آیا تحرکات
جدی��داو در مس��یر حرکت آفرین��ی های حزب
دموکرات ب��رای انتخابات کنگره آمریکا ش��امل
مجل��س نماین��دگان و س��نای ای��االت متحده
ش��کل گرفته اس��ت یا اینکه او در پی ایجاد یک
حرکت هدفمند برای دستیابی به قدرت در سال
2020است  ،نمایانگر اثر او در حوزه بین المللی
است و نفس همین پرسش در کشورها و محافل
گوناگون سیاس��ی داخل��ی و خارجی آمریکا این
معنا را به خوبی به نمایش می گذارد .اما پاس��خ
این س��وال آن اس��ت که ه��ردوی این مقاصد
می تواند هدفگذاری حرکت جان کری در راستای
فعالیت های جدیدش برای حوزه سیاست باشد.
او از یک س��و به عنوان یک عنصر موثر در میان
اعضای حزب دموکرات و نزدیک به نئودموکراتی
مانن��د ب��اراک اوباما به میدان م��ی آید تا حامی
کاندیدای انتخابات مجلس نمایندگان و س��نای
آمریکا باشد و از طرفی دیگر باورود به این کارزار
زمینه پرور فرصت مناسب برای حمایت اعضای
حزب دموکرات و هواخواهان این حزب در ایاالت
گوناگ��ون از وی در جه��ت موفقی��ت در گرفتن
کرس��ی اصلی کاندیداتوری ح��زب دموکرات در
سال  2020خواهد بود».
>دموکرات ها اگر ببازند !

عل��ی بیگدل��ی دیگ��ر کارش��ناس مس��ائل
بین المللی اما درباره جان کری اظهار می کند :
« در آمری��کا آنچه که بیش از هر چیزی اهمیت
دارد اثبات وطن پرس��تی و قدم زدن در مس��یر
مناف��ع ملی اس��ت و ج��ان کری نیز ای��ن کاررا

کرده اس��ت .ممکن اس��ت در این بی��ن ترامپ
هم چنین ادعایی داش��ته باشد اما کری توانسته
وطن پرست بودن خودش را در اینباره به اثبات
برساند».
وی ادام��ه می دهد «:مس��ئله دیگ��ر اینکه اگر
دموک��رات ه��ا در کنگره ب��ه پیروزی نرس��ند،
جمهوری خواهان در دوره بعد ریاست جمهوری
بیش از گذش��ته به آن ها لطمه خواهند زد .طی
دوس��ال و نی��م گذش��ته جمه��وری خواهان به
دموکرات ها ضربه های زیادی زدند .همه تالش
دموکرات ها این اس��ت که پیروزی در کنگره را
به دس��ت آورند .جان کری ه��م در حال حاضر
بر اس��اس همی��ن روند فعالیت های��ش را ادامه
می دهد .ممکن اس��ت اما در پشت پرده به فکر
ریاس��ت جمهوری نیز باش��د اما در حال حاضر
مهم ترین مس��ئله این اس��ت ک��ه موازنه ناقص
جمهوری خواهان و دموکرات ها به نفع دموکرات ها
به هم بخ��ورد و این ویرانگری ک��ه ترامپ علیه
دموک��رات ها انجام میدهد ،متوقف ش��ود».وی
درباره تاثیر نف��وذ کالم جان کری برای پیروزی
دموکرات ها اظهار می کند«:آنچه که برای ستاد
دموکرات ها بس��یار اهمیت دارد این است که او
بس��یار در صحن��ه بوده اس��ت و کارهای بزرگی
مثل برجام را انجام داده اس��ت و درنتیجه انسان
تاثیرگذاری است  .هر چند که ترامپ درباره این
امر می گوید که او خیانت کرده است».

مشخص است که گرایش های دموکراتیک در آن
باالست یا جمهوری خواهانه ؟ نظر سنجی های
موجود ،نشاندهنده این است که امکان موفقیت
حزب دموکرات در به دست گرفتن کرسی های
بیش��تر در مجل��س نماین��دگان امری��کا قابل
پیش بینی است و حدودا با اختالف  40کرسی
م��ی توان گف��ت که حزب دموک��رات می تواند
مجلس نماین��دگان آمریکا را در دس��ت بگیرد
و نظرس��نجی های موجود متناس��ب با مجلس
س��نا نش��ان می دهد که حزب جمهوری خواه
امکان داشتن کرسی بیشتر را دارد .پرسش این
است که اگر دموکرات ها در مجلس نمایندگان
پیروز ش��وند اما در سنا شکست بخورند چه خواهد
ش��د ؟ طبیعتا سنا در جایگاه بسیار مهم تری از
نظر عملیاتی برخورداراست و می تواند تا حدود
زیادی آنچه که در کنگره رخ می دهد را کنترل
کند  ،بس��یاری از مصوبات مجل��س نمایندگان
آمریکانیازمند بیش از دوسوم آرا است تا بتواند
س��نا را در جه��ت جلب نظر خود تحت فش��ار
قرار دهد ».
بیگدل��ی ه��م درب��اره احتم��ال پی��روزی
دموکرات ها در کنگره اظهار می دارد« :به هر حال
فضای داخلی آمریکا نش��ان می دهد که میزان
محبوبیت ترامپ کاهش پیدا کرده اس��ت .البته
ترامپ مطمئنا در مس��ائل داخلی مانند افزایش
اشتغال و کاهش بیکاری و یا کاستن نرخ مالیات
بسیار موفق عمل نموده و نظرات مردم را جلب
کرده اس��ت .اما از آنجا که در سیاست خارجه
بس��یار ضعیف بود و پرستیژ آمریکا را برهم زد،
این موضوع باعث س��قوط محبوبیتش تا اندازه
 36درصد ش��ده اس��ت  .بنابراین فضای داخلی
آمریکا حک��م میکند که دموک��رات ها باید به
پیروزی برسند .
اما اگر دموکرات ها موفق شوند تا هم سنا و هم
مجل��س نمایندگان اکثریت را به دس��ت آورند،
چ��ه رخ خواه��د داد ،وی میگوی��د :این اتفاق
احتمال استیضاح و تحت فشار قرار دادن ترامپ
را بیش��تر می کند .اما دموکرات ها در استیضاح
دست به عصا حرکت می کنند چرا که تیمی که
ترامپ فراهم کرده است یک تیم بسیار رادیکال
و تندرو اس��ت .با رفتن ترام��پ  ،احتمال روی
کار آم��دن معاون او« پن��س» وجود دارد که از
منظر نئومحافظه کاران ،بس��یار قوی تر و تندتر
از ترام��پ اقدامات او را انجام می دهد .از همین رو
اینک��ه آیا دموکرات ها راضی باش��ند تا دس��ت
به ریس��ک اس��تیضاح ترامپ بزنند هم موضوع
دیگری است ».
>دل بستنی نیست چون ...

صحبت ها و اظهارات جان کری ،حمایت هایش
از برجام  ،حمالتش علی��ه ترامپ و مبارزه های
انتخاباتی در آس��تانه انتخابات کنگره باعث شده
اس��ت تا شاید درایران  ،عده ای نگاه آرزومندانه ای
ب��ه فعالیت های او در ارتب��اط با روی کار آمدن
دموکرات ه��ا بیندازند  .نگاهی که نمی توان آن
را رویایی دس��ت نیافتنی تعبیر کرد اما حقیقت
این اس��ت که حتی با پیروزی دموکرات ها توقع

مهدی مطهرنیا:
از یک س��و ب��ه عنوان یک عنص��ر موثر در
میان اعض��ای حزب دموک��رات و نزدیک به
نئودموکرات��ی مانند ب��اراک اوبام��ا به میدان
می آید ت��ا حامی کاندیدای انتخابات مجلس
نمایندگان و س��نای آمریکا باش��د و از طرفی
دیگر باورود به این کارزار زمینه پرور فرصت
مناسب برای حمایت اعضای حزب دموکرات
و هواخواهان این حزب در ایاالت گوناگون از
وی در جهت موفقیت در گرفتن کرسی اصلی
کاندیداتوری حزب دموکرات در سال 2020
خواهد بود
>احتمال موفقیت دموکرات ها ؟

ام��ا تا چه ان��دازه احتمال موفقی��ت فعالیت های
ک��ری در جه��ت پی��روزی دموک��رات ه��ا در
کنگ��ره ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط فعل��ی موجود
امکان پذیر اس��ت و ی��ا اینکه ش��اید صرفا این
موض��وع روی��ای ایران��ی هادرچنین ش��رایطی
است ؟
مطهرنی��ا دراینب��اره اظهار م��ی دارد «:فراموش
نکنی��د در آمریکا رقابت س��نگینی میان حزب
دموکرات و جمهوری خواه در رقابت های دوگانه
کنگره آمریکا وجود دارد .به هر تقدیر هر ایالتی
به واس��طه وضعیت مکان��ی و جغرافیایی خود و
مناس��ب با جامعه مخاطب خویش ،گرایش های
جمه��وری خواهانه و دموکرات منش��انه از خود
نش��ان می دهد به گونه ای که بسیاری از ایاالت
موج��ود غیر از ایالتهایی ک��ه ایالتهای خطرناک
با ریس��ک باال از آن ها یاد می ش��ود تا حدودی

تغییر در رویکرد دول��ت آمریکا به نظر عملیاتی
نیست  .چرا که یا به قول مطهرنیا باید با استیضاح
ترامپ فض��ارا برای روی کار آمدن افراد تندتری
چ��ون «پنس » یا حتی «ج��ان بولتون» بازکرد
ک��ه بی تردید فض��ای ضد ایران��ی دولت آمریکا
را شدت خواهند بخش��ید و یا در غیر اینصورت
بای��د تنه��ا امیدوار ب��ود که مجل��س دموکرات
آمریکا بتواند ت��ا اندازه ای رفتاره��ای ترامپ را
کنترل کند.
حال آنکه نظر س��نجی ها حاکی ازآن اس��ت که
حتی اگر مجل��س نمایندگان آمری��کا در آینده
از آن دموک��رات ها باش��د بازهم س��نا که حرف
اصل��ی را در آمریکا می زند ازآن هواداران ترامپ
خواهد بود  .ازهمین روست که عده ای معتقدند
که درنهایت نبای��د خیلی هم به اظهارات مثبت
این روزهای جان کری و نفوذ کالم او در آمریکا
دل بست .

توئیت بازی

رضا ضراب تاجر ایرانی االصل که در ترکیه از او به
نام رضا صراف نام برده میشود و حق شهروندی
آن کشور را به دست آورده ،هنوز هم مورد توجه
رس��انهها قرار دارد.چند روزنامه ترکیه از جمله
ملیت و حریت ،ب��ه ارائه گزارشهای��ی درباره
وضعیت جدی��د رضا ضراب در آمریکا پرداخته
و عک��س صفحه اول را ب��ه او اختصاص دادند.
به گزارش تسنیم ،شبکه تلویزیونی سی .ان .ان
ترک نیز گزارشی منتشر کرده که رضا ضراب در
آمریکا به سر میبرد و تازهترین عکسهای او در
یک رستوران در حال صرف غذای سوشی گرفته
شده و وقتی که متوجه حضور عکاسان شده ،با
عصبانیت رستوران را ترک کرده است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

> غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی -نماینده مردم رشت

>علی ا عطا  -عضو شورای شهر تهران

> محمد علی ابطحی -معاون دولت اصالحات

