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سیاسی

وزیر خارجه سوریه به فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا اضافه شد

اتحادیه اروپا روز جمعه «فیصل مقداد» وزیر امور خارجه سوریه را به فهرست تحریمهای
خود اضافه کرد.به گزارش ایرنا ،مقداد به دلیل آنچه اوضاع دشوار سوریه خوانده شده به
فهرست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی اتحادیه افزوده شد .به این ترتیب وی مشمول
توقیف دارایی و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه است .فیصل مقداد  ۲آذر
 ۱۳۹۹با حکم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وزیر امور خارجه این کشور شد.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2339ما امیدواریم توافق برجام مجددا احیا
شود .قدر مسلم با احیای برجام شرایط بهتری
برای کشور به وجود میآید)10/22( .
 -2317امیدواریــم خودمان بتوانیم بهترین
واکســنها را بســازیم .مــا بایــد به هوش
دانشمندان خود اعتماد کنیم)10/22( .
 -2312االن مهــار تــورم کاهش قیمتها
و ثبات قیمتها در بــازار برای ما مردم یک
آرزو شده که نمیدانیم برآورده میشود یا نه؟
()10/22
 -2301آمریکاییهــا تحریم دارو را بردارند؛
اهدای واکسن پیشکش! ()10/22
 -2253ما مردم دیگر نمیدانیم از دســت
گرانیها چه کنیم؟ از دست کرونا چه کنیم؟
حاال هم این آلودگی هوا قوز باالی قوز شده.
چرا مسئوالن پاسخگو نیستند؟ ()10/22
 -2250آیــا مدارس تهران از اول بهمن آغاز
میشود؟ بچهها در خانه درس نمیخوانند.
آمــوزش مجازی چندان کارســاز نیســت.
()10/22
 -2240در شرایطی که مردم برای تقویت بدن
خود در مقابل ویروس کرونا یا حتی آلودگی
هــوا تقویت کنند اما قیمــت خوراکیهای
تقویت کننده سر به فلک میزند)10/22( .
 -2217قانــون فروش تخم مــرغ فقط به
صورت بســتهای و ممنوعیت فروش فلهای
یک کاله گشاد سر مردم است)10/22( .
 -2209بــرای حامد زمانــی خواننده خوب
کشــورمان که در بیمارستان بستری شدند
آرزوی صحت و سالمتی میکنیم)10/22( .
 -2157آقایان مسئول نماینده مجلس! هر
چقدر فقر در جامعه بیشتر شود ناهنجاری
جرم و سرقت بیشتر میشود .به فکر احیای
این جامعه بیمار باشید)10/22( .
 -2150آیا قرار است مدت سربازی سربازان
متاهل کاهش یابد؟ ()10/22
آفتــاب یزد :خبر مربوط به این موضوع را در
آفتاب یزد  99/10/24بخوانید.
 -2131یاوهگوییهــای پمپئو وزیر خارجه
آمریــکا حتــی در آخریــن لحظــات عمر
دولت ترامپ هم تمامی ندارد .اما شکســت
مفتضحانــهای خوردند که باورش برای خود
آنها هم سخت است)10/22( .
 -2117منع تردد شبانه به سینماها و تاالرها
امکان فعالیت نمیدهد .مگر فکری دیگر برای
آن کننــد .همه که نمیتوانیم برای رفتن به
سینما یا تاالر اسنپ بگیریم)10/22( .
 -2109قبال برخی معابــر و عابربانکها را
ضدعفونی میکردند اما مدتی اســت از این
کار مفید که خیلی باعث کاهش ابتال میشود
هیچ خبری نیست)10/22( .
 -2052اگــر همــه مــردم مـــــاسک
بزننــد فاصلهگذاریهــا را رعایــت کنند
موادضدعفونیکننده اســتفاده کنند شاید
نیاز به اعمال محدودیتهای تردد هم نباشد.
()10/22
 -2047در حــال حاضر مردم از این نگرانند
که موضوع بودجه  1400باعث تورم بیشتر
نشــود هرچند میتوان به رفع تحریمها هم
دلخوش بود تا با آن شاهد کاهش تورم باشیم.
فقط کاهش تورم است که میتواند مردم را به
زندگیشان امیدوارتر کند)10/22( .
 -2032کرهایهــا تا قبــل از رفتن ترامپ
پــول بلوکه شــده مــا را بایــد آزاد کنند.
فکــر آینده روابط ایــران با کره باشــند .با
ایــن کارها شــاید بــازار ایران را از دســت
بدهند)10/22( .
 -2021منــع فروش تخممــرغ به صورت
فلهای یک قانون مســخره و مــن درآوردی
است که فقط به گرانی تخممرغ دامن میزند.
()10/22
 -2017آقــای جهانگیری! تا بــوده نرخ ارز
 4200تومانی به نام شــما خــورده و همه
میگویند ارز  4200تومانی جهانگیری .چرا از
همان اول نگفتید این نرخگذاری فقط تصمیم
شما نبوده؟ ()10/22
 -2011این حق همه جناحهای سیاســی
است که برای انتخابات  1400رایزنی کنند
چرا برخی افراد از فعالیت جناح رقیب ناراحت
میشوند؟ ()10/22
 -1947رســانههایی که دیپلماســی دولت
روحانی را تمســخر میکنند ،بدانند بدون
دیپلماســی هیچ تعاملی با جهان نمیتوان
داشت)10/22( .
 -1931مدارس را بــا رعایت پروتکلها باز
کنند .بچههای مــا در دوران اخیر خیلی از
پایین آمدن سطح آموزش لطمه دیدند .بهتر
اســت کالسها حضوری باشــد اما با تعداد
محدود)10/22( .
 -1917خود مقامات انگلیسی هم به مردم
توصیه کردند پروتکلها را رعایت کنند و در
خانه بمانند و دل به واکســن خوش نکنند.
()10/22
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر ویژه
با حضور رهبر انقالب اسالمی
در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد؛

اولین شب مراسم عزاداری
ایام شهادت حضرت زهرا
سالماللهعلیها

اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت
فاطمهزهرا سالماهللعلیها با حضور رهبر انقالب
اسالمی در حســینیه امام خمینی(ره) برگزار
شــد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،در این مراســم ،حجتاالسالم
والمســلمین صدیقی در ســخنانی با اشاره به
اهمیت مقام یقین و مصونیت از تردید و انحراف،
وجــود مقدس حضرت زهرا ســاماهللعلیها را
سرشار از ایمان و یقین خواند و گفت :بر اساس
آیات شریف قرآن ،الزمه رسیدن به یقین و ثبات
و استقامت در راه حق ،بندگی پروردگار و پرهیز
از اســتکبار و برتریجویی است .در این مراسم
که با تالوت آیاتی از کالماهلل مجید توسط آقای
ابوالقاسمی آغاز شد ،آقای سماواتی نیز به ذکر
مصیبت و قرائت دعای توسل پرداخت.

واکنش
توصیفرئیسقوهقضائیهازمرحومآیتاهللیزدی

مدافع با صالبت
آرمانهای انقالب اسالمی بود

رئیس قوه قضائیهبا تجلیــل و تکریم خدمات
مرحوم آیت اهلل یــزدی در عرصههای مختلف
تاکید کرد :مرحوم آیت اهلل شــیخ محمد یزدی
(ره) بــا صالبت و تمــام تــوان از آرمانهای و
ارزشــهای انقالب دفاع کرد .به گزارش تسنیم،
آیتاهلل ســید ابراهی م رئیسی در حاشیه مراسم
بزرگداشت چهلمین روز ارتحال آیت اهلل محمد
یزدی اظهار داشت :آن عالم ربانی قبل از پیروزی
انقالب اســامی در سنگر مبارزه با انکر منکرها
دنبالــهرو امام بود و پــس از انقالب نیز با تمام
توان برای حمایــت از اعرف معروفها که نظام
جمهوری اســامی است تالش کرد .رئیس قوه
قضائیه افزود :مرحوم آیت اهلل محمد یزدی هرجا
احســاس وظیفه میکردند با تمام توان حضور
پیدا میکردند و با صالبت از آرمان و ارزشهای
انقالب دفاع میکردند .رئیســی سالمت نفس
و مــردمداری آیــت اهلل یــزدی را از مهمترین
ویژگیهای شخصیتی آن مرحوم دانست و گفت:
اخالص ،والیت مداری ،علــم ،دانش و فقاهت،
انقالبی بودن ،زمانشناس بودن و غیرتمند بودن
مرحوم شیخ محمدیزدی نسبت به نظام و انقالب
را از دیگر ویژگیهای ایشــان بود .وی در ادامه
گفت :پیشکسوتان قضائی که شاهد کار و فعالیت
ایشــان بودند جز مجاهدت و روحیه انقالبی از
مرحوم یزدی به عنوان یک سیاســی فعال چیز
دیگری ندیدند.رئیسی با بیان اینکه امروز نیز در
قوه قضائیه با اقتدار راه مرحوم آیت اهلل یزدی را
ادامه میدهیم بر لزوم الگو گرفتن نسل جوان از
شخصیت ایشان تاکید کرد.

اصالح طلبان
صوفی:

منظورمان از اصالح

قانونانتخاباتاصالحاتفعلینبود

یک فعال ســیایس اصالحطلب گفت :امام(ره)
مقابل کســانی که میخواستند جمهورت را از
ایران بگیرند ایستاد و گفت جمهوری اسالمی
نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش .به گزارش
ایســنا ،علی صوفی در ارتبــاط با روند اصالح
قانون انتخابات در مجلس شــورای اســامی
اظهار کــرد :این اصالح قانــون عرصه و دایره
شــمول کاندیدهای ریاست جمهوری را تنگ
میکند .شــاید با زبان بیزبانــی میخواهند
بگویند دیگرانی که خارج از دایره آنها هستند
حق ندارند در عرصه انتخابات ورود پیدا کنند
و فقــط ما خودمــان با هم رقابــت میکنیم.
وی ادامــه داد :تفکری که پشــت این موضوع
اســت نفی جمهوریت است .از ابتدای پیروزی
انقالب عدهای بودند کــه در مقابل جمهوری
اســامی ،حکومت اســامی را مطرح کردند.
امام(ره) مقابلشــان بود و با ایده آنان مخالفت
کرد و حتــی روز رفرانــدام گفتند جمهوری
اســامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش.
حاال همان عــده االن دارند قانون انتخابات را
از جمهوریت جدا میکنند.این فعال سیاســی
اصالحطلب سپس گفت :دارند رجل سیاسی را
تعریف میکنند در حالی که پیشتر توضیحات
واضح در این باره گفته شــده بــود .بگذارید
مثالی بزنم ،در اصل  44قانون اساســی داریم
که اقتصاد جمهوری اسالمی سه بخش است؛
تعاونــی ،دولتی و خصوصی کــه محدودهاش
را قانــون مشــخص میکند؛ امــا در رابطه با
رجل سیاســی تعریف قاطع داده و نگفته باید
محدودهاش مشــخص شــود .وی ابراز عقیده
کرد :با توجه به شــاکله فکری این نمایندگانی
که االن دســت اندر کار اصالح قانون انتخابات
شــدند باید گفت فاتحهاش خوانده شده است.
صوفی با اشــاره به مطالبــه برخی چهرههای
سیاســی برای اصالح قانــون انتخابات گفت:
اصالحــی که ما از آن یاد میکردیم به تعاریف
انتخابات بر میگردد.

مرحلــه اول رزمایــش پیامبر اعظم(ص)  ۱۵ســپاه
پاســداران انقالب اســامی با رمز مقدس یا فاطمه
الزهرا (س) با شلیک انبوه موشکهای بالستیک زمین
به زمین و اجرای عملیات توسط پهپادهای تهاجمی
بمب افکــن در منطقه عمومی کویــر مرکزی ایران
برگزار شد.
به گزارش فارس ،در این مرحله از رزمایش که با حضور ســردار
سرلشکر پاسدار حســین سالمی فرمانده کل ســپاه پاسداران

رزمایشسپاهباشلیكموشكهایبالستیكزمینبهزمینبرگزارشد

انقالب اســامی ،سردار ســرتیپ پاسدار امیرعلی
حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و جمعی
از فرماندهان و مسئوالن عالی رتبه نیروهای مسلح
برگزار شد؛ با بهرهگیری از نسل جدید موشکهای
بالستیک زمین به زمین و پهپادها ،تهاجم ترکیبی
به پایگاه دشمن فرضی و انهدام تمامی اهداف تعیین شده انجام
پذیرفت.
بنابرایــن گــزارش؛ در مرحله اول رزمایــش پیامبر اعظم(ص)

 ۱۵ســپاه ،پس از حمله پهپادهای تهاجمی بمب افکن نیروی
هوافضای ســپاه از همه جهتها به سپر موشکی دشمن فرضی
و انهدام کامل هدف ها ،انبوه موشــکهای بالستیک نسل جدید
ســپاه در کالسهای ذوالفقار ،زلزال و دزفول هم به سمت اهداف
تعیین شــده شــلیک و اینگونه ضربات مهلکی بر پایگاه فرضی
دشمن وارد کرد.این موشکها به سرجنگی جدا شونده و قابلیت
هدایت در خارج از جو و نیز قدرت اخالل و عبور از سپر موشکی
دشمن مجهز شده اند.

عارف:

بحث کاندیدای اجارهای توهین به جریان اصالحات است

محمدرضا عارف طی ســخنانی در ششــمین کنگره ساالنه حزب
ندای ایرانیان ،گفت :بعد از حوادث ســال  ۸۸و عدم حضور جریان
اصالحات در انتخابات ســال  ۹۰که نشان از یاس و ناامیدی در این
جریان بود و این شــرایط توسط دو لبه قیچی براندازان و تندروهای
داخلی ایجاد شــد ،معتقدم دهه نود عصر به میدان آمدن جوانان با
همراهی و هدایت بزرگان جریان اصالحات بود که زمینهساز پیروزی
در انتخاباتهای  ۹۴ ،۹۲و  ۹۶شد.
به گزارش ایلنا ،رئیس فراکســیون امید در مجلس دهم به ناکامی
جریان اصالحات در انتخابات دوره یازدهم مجلس شــورای اسالمی
اشــاره کرد و افزود :برای بررســی آنچه که در انتخابات اسفند ۹۸
رقــم خورد نیاز به تحلیل دقیق و جامع درون ســازمانی نیاز داریم
که متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا این بررسی دقیق و جزئی
تاکنون امکانپذیر نشده است.
وی بــا بیان اینکه در ســالهای اخیــر دســتاوردهای مهمی در
ســازوکارهای ائتالفی داشــتیم ،اظهار کرد:از همکاری و مشارکت
همه احزاب تشکر میکنم ،اما باید توجه داشته باشیم که در صورت
عدم کادر پروری صحیح و حمایت از نیروهای تشــکیالتی جریان
اصالحات ،متاســفانه تعهد حزبی مســئولیت پذیری از روز بعد از
انتخابات معنا پیدا نمیکند.
رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان در انتخابات مجالس
دهم و یازدهم ،تصریح کرد :ما در جبهه اصالحات راهی جز رسیدن
بــه یک یا چند حزب فراگیر نداریم و پیشــنهاد میکنم که در دهه
آینده این راهبرد و رویکرد را دنبال کنیم.
عارف با بیان اینکه فرآیند رسیدن به یک یا چند حزب فراگیر باید
طی چند مرحله انجام شــود ،خاطرنشــان کرد :در چند مرحله که
یک مرحله آن اجماعی است ،باید برنامهها و مواضع مشترک میان
احزاب نزدیک و همفکر ایجاد شود .در مرحله بعد تشکیل یک حزب
جدید که همه در آن ادغام شوند ،منتها با فراکسیونهای درونی که
نماینده نظرات همه باشــد و سپس مرحله پایانی که یکپارچگی و
همدلی است.
رئیس بنیاد امید ایرانیان ضمن اشاره به انتخابات ریاست جمهوری
سال آینده ،تصریح کرد :حقیقتاً رویداد مهمی را در سال آینده داریم.
البته ما همواره در زمانی که به مردم نیاز داریم میگوییم شــرایط
خاص است .اما واقعاً شرایط این بار است بسیار سخت است .تحریمها
و مشکالت از یکسو و عدم مشارکت مردم در انتخابات مهم مجلس

ما باید با تابلوی اصالحطلبی و با رویکرد و برنامههای
مشــخص و با تکیه بر تجارب موفــق دولت اصالحات،
اعتماد مردم را دوباره جلب کنیم .واقعیت این است که
مهمترین چالش ما یعنی هم نظام و کشــور و هم جریان
اصالحــات ،برگرداندن اعتماد مردم اســت .ما باید در
انتخابات  ۱۴۰۰پیروز شویم تا از یک دست شدن نظام
سیاسی کشور جلوگیری کنیم و جلوی روندهای مخرب
را بگیریم
یازدهم در ســوی دیگر بسیار نگرانکننده است و شرایط سختی را
برای کشــور فراهم کرده است .مســئله دیگر دو مانع بزرگی است
که ما اصالحطلبان با آن مواجه هســتیم؛ نخست تحدید و تخریب
همیشگی از سوی جریان تندروی داخلی و در کنار آن مخالفان نظام.
یکی از بحرانهای ما در سالهای اخیر است این که جریان برانداز و
ضدانقالب اولویت اصلی خود را ناامیدی مردم از اصالحات قرار داده
اســت .آنها به این نتیجه رسیدهاند که اگر بخواهند برای براندازی
نظام به نتیجه برسند راهی جز نابودی اصالحات ندارند.
عــارف افزود :ما باید با تابلوی اصالحطلبی و با رویکرد و برنامههای
مشخص و با تکیه بر تجارب موفق دولت اصالحات ،اعتماد مردم را
دوباره جلب کنیم .واقعیت این است که مهمترین چالش ما یعنی هم
نظام و کشور و هم جریان اصالحات ،برگرداندن اعتماد مردم است.
ما باید در انتخابات  ۱۴۰۰پیروز شــویم تا از یک دست شدن نظام
سیاسی کشور جلوگیری کنیم و جلوی روندهای مخرب را بگیریم.

استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه آالبامای جنوبی:

تحریمهای موجود به راحتی قابل انحالل نیستند

"نادر انتصار" اســتاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه آالبامای جنوبی،
درباره احتمال بازگشــت بدون هیچ پیش شرطی به برجام اظهار
داشت :احتمال دارد که در قدم اول بایدن بدون هیچ پیش شرطی
به برجام بازگردد؛ اما دلیل نمیشود که بعد از اعالم تصمیم دولت
جدید آمریکا مبنی بر بازگشــت به برجام و قبول آن توسط ایران،
بایدن شــرایط دیگری را برای اجرای برجام درخواســت نکند .به
احتمال زیاد ،دولــت بایدن برجام را به عنوان اهرمی برای تحمیل
شرایط اضافی به ایران حساب میکند.
به گزارش ایلنا ،وی درباره واکنش ایران در مقابل شــروط احتمالی
ایاالت متحده گفت :ایران بارها خیلی شــفاف اعالم کرده است که
قرارداد چند جانبه برجام قابل مذاکره نیســت .حتی اگر افرادی در
ایران باشــند که مایل به مذاکره با دولت بایدن تحت هر شرایطی
باشــند اوضاع کنونی به آنها اجازه نخواهد داد که دوباره مذاکرهای
در مورد برجام  ۲۰۱۵را مطرح کنند؛ چون چنین تصمیمی تسلیم
کامل در مقابل آمریکا و سه کشور اروپائی در برجام خواهد بود.
این تحلیلگر ارشــد مسائل سیاســت خارجی درباره تغییر رویکرد
کشــورهای اروپایی با آمدن بایدن و احتمال افزایش فشــار برای
فضاسازی مذاکره مجدد ،با بیان اینکه کشورهای اروپایی استراتژی
خود را در مورد برجام تغییر ندادهاند ،خاطرنشان کرد :آنها همواره
دنبالهرو سیاســتهای آمریکا در موضوع برجــام بودهاند و از نظر

تاکتیکی موضع خود را تغییر دادهاند .کشــورهای اروپائی در عمل
همواره از سیاســت آمریکا پیروی کردهانــد و در آینده نیز همین
سیاست را دنبال خواهند کرد.
وی اضافه کرد :آنها گاهی نقش پلیس خوب و گاهی نقش پلیس بد
را بازی میکنند ،اما اهداف اروپاییها همان است که آمریکا دنبال
میکند .من فکر میکنم که دست اندرکاران در ایران و حتی مردم
عادی نیز اکنون متوجه سیاست یک بام و دو هوای اروپا شدهاند.
این کارشناس ارشد مســائل بینالملل بیان کرد :برای ایران فرقی
نمیکند که تاکتیک آمریکا چه باشــد چون هدف این دو تاکتیک
با یکدیگر یکسان است؛ یعنی یا آمریکا بخواهد از در بزرگ جلویی
خانه برجام وارد شــود یا از پنجره ،اهداف آن از مذاکره با ایران به
میان کشیدن موضوعاتی مانند برنامه موشکی و نفوذ منطقهای ایران
خواهــد بود تا از این طریق بتواند بــه هدف اصلیاش که تضعیف
قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور است دست یابد.
این تحلیلگر مســائل بینالمللی با بیــان اینکه گرچه دولت بایدن
تمایالت خود را با مذاکره با ایران ابراز کرده است ،تاکید کرد :ایران
نباید انتظار این را داشته باشد که بایدن بخواهد یا حتی بتواند اکثر
تحریمهای مهم ضد ایران را بردارد .بایدن به تحریمهای ضد ایران
لقب "فشــار حداکثری" نخواهد داد.چندی از تحریمهای کنونی با
دستورات اجرایی بایدن قابل برداشتن هستند ،اما اکثر تحریمهای

دیاکو حسینی پاسخ داد

با تغییر دولت آمریکا ،کره داراییهای ایران را برمیگرداند؟

مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررســیهای استراتژیک ریاست
جمهوری ابراز کرد :چنانچه سیاستهای دولت جدید آمریکا در مورد
محدودیتها و تحریمهای مربوط به داراییهای بلوکه شده ایران تغییر
کند ،کره جنوبی دلیل دیگری ندارد که منابع و داراییهای بلوکه شده
ایران را پس ندهد.به گزارش ایسنا ،دیاکو حسینی درباره اینکه با توجه
به تغییر دولت در آمریکا چقدر امکان دارد تا کره جنوبی داراییهای
بلوکه شده ایران را بازگرداند؟ گفت :بعد از جابجایی دولت آمریکا که
 ۲۰ژانویه انجام میشــود براساس قانون داخلی این کشور تحریمها
همچنان معتبر است مگر اینکه بایدن به طور مشخص تحریمهایی
که منجر به مسدود شدن داراییهای ایران شده لغو و یا به دولتهای

دیگر اطمینان دهد که بدون اینکه در معرض تهدید یا تحریم آمریکا
باشــند این داراییها را برگردانند .گرچه پروسه لغو تحریمها ممکن
اســت زمان بر باشــد .وی تصریح کرد :در واقع با توجه به وضعیتی
که در آمریکا پیش آمده اکثریت کشورهایی که داراییهای ایران در
آنها مسدود است متوجه این مسئله هستند که امکان برداشته شدن
این محدودیتها در دوره جدید وجود خواهد داشــت.این پژوهشگر
ارشد مسائل استراتژیک همچنین بیان کرد :کره جنوبی هم در چنین
شرایطی دلیل دیگری ندارد که منابع ایران را برنگرداند .گرچه پیش
از این ترس از تحریمهای آمریکا وجود داشــت اما با تغییر وضعیت
سیاســی در آمریکا حتی اگر مجوز غیررســمی هم دریافت کنند

رویترز:

آمریکا تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع میکند

دولــت آمریکا قصــد دارد
تحریمهــای جدیــدی را
در حوزه صنایــع فلزات و
تولید تســلیحات متعارف،
علیه ایران اعــام کند.به
گزارش فارس ،به نوشــته
خبرگزاری «رویترز» ،یک
منبــع آگاه در این زمینه
گفــت ،ایــن تحریمها در
تداوم سیاســت فشــار حداکثری دولت آمریکا
برای آوردن ایران بر سر میز مذاکرات هستهای
جدید در نظر گرفته شده است .رئیس جمهور
آمریکا اردیبهشــتماه ســال  ۱۳۹۷با ادعای
واهی نقض برجام ،از این توافق خارج شــده و
ضمن اعمال تحریمهای متوقف شده ذیل این
توافق ،تحریمهای دیگری را تحت عنوان «فشار
حداکثری» علیه ایران وضع کرد.
دولــت ترامپ در هفتههــای پایانی عمر خود،

روند اعمــال تحریم علیه
ایران را بهطور جنونآمیزی
تســریع کرده و در یکی از
جدیدترین موارد ،موسسه
دانــش بنیــان برکت که
تولیدکننده اولین واکسن
ایرانــی کرونا اســت مورد
تحریم قرار داده است .وبگاه
ن فریبیکن»،
«واشــنگت 
نزدیک بــه نومحافظهکاران آمریکایی نوشــته
دولت ترامپ در تالش است در واپسین روزهای
حضورش در قدرت تحریمهای گستردهای علیه
ایران وضع کند.
یک مقام آمریکایی در گفتوگو با این رســانه
اعمال این تحریمها را به نفع دولت «جو بایدن»،
رئیسجمهور منتخب آمریکا دانسته که در حال
تدوین سیاســتهای خــود در قبال جمهوری
اسالمی ایران است.

وی ادامه داد :ارائه راهکارهای درســت قطعاً بر روند مدیریت کشور
موثر خواهد بود ،ما باور داریم که اگر در مسیر درست حرکت کنیم
اعتماد مردم را دوباره به دســت خواهیم آورد .اســتفاده از هرگونه
کاندیدای عاریهای توهین به جریان اصالحات اســت .افراد شایسته
درون جریان اصالحات بســیار داریم .باید با اســتفاده از نیروهای
شایسته و کارآمد ،بســیاری از برنامهها را برای پاسخگویی به همه
مطالبات مردم انجام دهیم.
رئیس بنیاد ایرانیان با بیان اینکه امروز همه ما اصالحطلبان البته با
ایســتادگی بر اصول و مبانی اصالحات نیازمند اصالحات اقتصادی
سیاسی و فرهنگی هستیم و نه ماله کشی .نیازمند صداقت با خود و
ملت هستیم .نیازمند حاکمیت فرهنگ خدمتگزاری به مردم هستیم
و نه نگاه قیم مآبانه و اربابی بر مردم.
وی با بیان اینکه باید در رویداد خرداد ماه با حضور جدی و معناداری
و در ادامه مسیر دهه گذشته حضور داشته باشیم ،اظهار داشت :باید
همان روند مسئولیت گذشته را با کم اعتنایی و بیاعتنایی به نقدهای
غیرمنصفانه را ادامه دهیم .امروز در آستانه اخراج آن مردی که دیگر
نیست ،هستیم .جهان و آمریکا از شرارتهای او در امان خواهد بود.
ما هم باید با درک درســت و مبتنی بر منافع و مصالح ملی حرکت
کنیم و جناحگرایی را به نفع مصالح ایران اسالمی و ملت بزرگوار آن
کنار بگذاریم.
عارف تصریح کرد :امروز اولویت اصلی ما وفاق بر جنگ و تروریســم
اقتصادی ،رفع تحریمهای ظالمانه و غیرانســانی و ارتجاع منطقه و
ترامپ است .از همه تصمیمسازان و تصمیمگیرندگان استعداد دارم
از منافع و مصالح شــخصی و جناحی خــود به نفع منافع و مصالح
ملــی کوتاه بیایند .در سیاســت خارجی هرچند بایــد از رفتن آن
اقتدارگرای خشن و ناقض حقوق بینالملل خوشحال باشیم ،اما نباید
از وسوسههای خناسان و طراحیهای دشمنان منطقه غافل بمانیم.
وی خاطرنشــان کــرد :انتظــار مــیرود که بــرای غلبــه بر این
تحرکات و جلوگیری از نزدیکی رژیم صهیونیســتی به کشورهای
مســلمان ،اتحاد ایران اســامی و کشــورهای منطقه بر اســاس
احترام متقابل و منافع ملی بازســازی شــود و نقشــههای شــوم
و توســعه طلبانه در نطفه خفه شــود .این نماینده پیشین مجلس
افزود :همچنان نیازمند حرکت بر اســاس قانون اساســی هستیم.
قانون اساســی با همــه اصول آن متضمن تامیــن منافع و مصالح
ملی است.

موجود به راحتی قابل انحالل نیستند و در بهترین شرایط برداشتن
این تحریمها مدتی طول خواهد کشید.
وی یادآور شــد :تحریمهای موجود تحت قوانین مختلفی تنظیم
شــدهاند و برداشتن آنها با یک دستور رئیس جمهور ایاالت متحده
امکان پذیر نیستند .به عالوه ،فضای سیاست داخلی آمریکا برداشتن
تحریمهای مهم ضد ایران را امکان پذیر نمیکند.
این کارشــناس ارشد مسائل سیاســت خارجی درباره نقش چین،
روسیه و اروپا ،اظهار داشت :اروپا دنبالهروی از آمریکا را ادامه میدهد
و خودش تصمیم گیرنده مستقلی نیست .چین و روسیه مقداری با
حرف مقابل آمریکا خواهند ایستاد اما در عمل دو پهلو کار خواهند
کرد؛ یعنی اگر منافع سیاســی و اقتصادی خود را در خطر ببینند
منافع خود را فدای ایران نخواهند کرد چنانچه تاکنون همین کار را
کردهاند .بهترین مسیر برای ایران تقویت مواضع داخلی خود و ایجاد
انسجام سیاسی و اقتصادی در داخل کشور است.
وی درباره اینکه آیا افزایش سطح غنیسازی ایران به بیست درصد
برای چانه زنی بیشتر در میز مذاکره است یا تهدید طرفهای دیگر
برجام برای خروج از این توافقنامه گفت :افزایش سطح غنیسازی
ایران به  ۲۰درصد هم میتواند کاربردی برای چانهزنی بیشتر در میز
مذاکرات احتمالی داشته باشد و هم تهدیدی برای خروج از برجام.
بدون اهرم فشار ،طرف مقابل به تعهدات برجامی خود عمل نخواهد
کرد .ایران باید همواره اهرمی را برای خود حفظ کند تا طرف مقابل
نتواند یک طرفه از اجرای تعهدات خود سر باز زند .با دست ضعیف
نمیتوان در بازی دیپلماسی برنده شد.
امکان برگرداندن داراییهای ایران را دارند.حسینی تصریح کرد :این
امــکان هم وجود دارد که بتوانیم از طریق خرید برخی اقالم دارویی
و غیردارویی از بخشی از دارایی هایمان استفاده کنیم .گرچه اولویت
اصلی ایران بازپسگیری تمام داراییهای بلوکه شــده است تا آزادی
عمل داشــته و در هر جایی که الزم میداند صرف کند.مدیر برنامه
مطالعات جهانی مرکز بررســیهای استراتژیک ریاست جمهوری با
تأکید بر اینکه آنچه موضع رسمی کشور ما بوده این است که توقیف
نفتکش و داراییهای بلوکه شده ارتباطی با یکدیگر ندارند ،گفت :البته
طرف کرهای این تصور را دارد که این دو مسئله بهم مرتبط هستند
و برای فشار به کره جنوبی این اتفاق افتاده است.وی خاطرنشان کرد:
اگر پروســه ادامه مذاکرات طی شده و اعتمادسازی الزم بین ایران و
کره جنوبی صورت گیرد و منابع پولی هم آزاد شوند امکان آسانگیری
قضائی ایران در توقیف نفتکش هم میتواند وجود داشته باشد.

راه کاسبی با اصالحطلبی تا اطالع ثانوی بسته شده است!

ادامه از صفحه اول:
غالب افــرادی که کمــاکان دم از کاندیدای
اجارهای میزنند و ابایی ندارند از اینکه باز هم
از یــک روحانی ثانی حمایت نمایند از جمله
افرادی هستند که در این 8سال ذی نفع بودند.
سوء برداشت نشود.این ذی نفع بودن لزوما به
معنای سوء استفاده نبوده بلکه باالخره در این
سالها عدهای به آالف و اوالفی رسیدند و تمایل
دارنداینروندمستمرباشد.هرچندحسابآنانکه
از اصالحطلبی سوء استفاده کردند و کاسبی به
راه انداختند ،جداست.برخی با پراید وارد فالن
وزارتخانه شدند وبا سانتافه خارج شدند و حتما
دل شان نمیخواهد نان چرب وشیرین شان آجر
شــود.به هرحال این قطب حرف آخرش این
است:وقتی شورای نگهبان اجازه نمیدهد یک
کاندیدای تمام اصالحطلب و پر رای از فیلترها
عبور کند خودمان را خسته نکنیم و از همین االن
برویم سراغ یک کاندیدای اجارهای دیگر و چه
کسی بهتر از علی الریجانی! البته این جماعت

یک نکته را در نظر گرفتهاند و میگویند برخالف
ســال  92این بار باید از کاندیــدای اجارهای
تضمین جدی و واقعی گرفت.فی المثل باید از
هم اکنون مشخص کند کابینه اش کیست؟!
بنده فی الحال در مقام قضاوت نیستم.باید صبر
کرد تا فضای سیاســی کشور روشنتر شود.
غبارها اجازه نمیدهد به درستی دید و نظر داد.
ولی یک نکته از هم اکنون پیش روی ماســت
و به نوعی خرخره همه مــان را گرفته و آن
بیرغبتی جامعه است.مردم چه کاندیدای واقعی
و چه اجارهای باشد میلی برای حرکت ندارند.
طبقه مهم خاکستری جامعه این روزهای سخت
و دشوار را از چشم آنانی میبیند که گفتند فالن
و بهمان میکنیم ولــی کاری نکردند و وقتی
هم مسجل شد ناتوان هستند میز و صندلی را
محکمتر چسبیدند.باید به مردم حق داد.به هر
حال سانتافه سواران جدید در جریان باشند راه
کاسبی با اصالحطلبی تا اطالع ثانوی بسته شده
است!

