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روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز:

چشماندازبرگزاریانتخابات
آزاد در آمریکا شدیدا
زیرسئوالرفتهاست

 114نماینده مجلس در نامهای به رؤسای قوا در مورد
استمرار وزارت خسارتبار زنگنه هشدار دادند

خسارتصدها
میلیارد دالری ژنرال
به منافع ملی!
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ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز بر این باور است
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صفحه2

تحریمها مرتبط با شرایط امروز و تصمیم
امروز کشورهای غربی و مجامع بینالمللی
علیه ایران نیس��ت ،جمهوری اس�لامی
ایران حدود  40س��ال است که تحتفشار
تحریمهای ظالمانه و بدون دلیل منطقی
اس��تکبار جهانی اس��ت و ب��ه موجب این
تحریمها در حوزه دفاعی و تس��لیحاتی به
خودکفایی رسیده است .جمهوری اسالمی
ایران به عنوان کشوری که همواره مدافع
حقوق بشر بوده و از تروریست ضربه خورده
است ،مورد تحریمهای ظالمانه قرار گرفته
و توانسته این تحریمها را به فرصت تبدیل
کند لذا هیچگاه نگران تحریم جدید یا تمدید
تحریمهای گذشته نبوده است .بر همین
اساس کشورهای غربی و منطقه با تمدید
تحریمهای تسلیحاتی مخالفت کردند زیرا
تمدید این تحریمها را به معنای ارتقاء توان
دفاعی جمهوری اسالمی ایران میدانند و
بر توانایی ایران و تأثیر جمهوری اسالمی
در امنیت منطقه واقف هستند .کشورهای
حاش��یه خلیجفارس متوجه دوس��تیها و
دشمنیها نیستند و نمیدانند اگر ایران قوی
شود ،به خاطر منطقه و قدرت آن برای دفاع
از منطقه اس��ت .از همی��ن رو تحت تأثیر
سیاستهای استکبار و با هدف تأمین منافع
خود اصرار به ت��داوم تحریمها علیه ایران
دارند .با این حال آمریکا و متحدانش موفق
به عملیاتی کردن سیاس��تهای خصمانه
خود نش��دند زیرا اعضای ش��ورای امنیت
بهخوبی شاهد ظلمهای گسترده آمریکا در
کشورهایی چون عراق ،سوریه و لبنان بودند
و میدانند دفاع کشورهایی چون عربستان
از سیاستهای آمریکا به نفع مردم و امنیت
منطقه نیس��ت .قدرت دولت ایران به نفع
منطقه و امنیت کش��ورهای منطقه است.
آمریکا با شکس��ت در شورای امنیت قطع ًا
منزویتر از گذش��ته شد و این دستاوردی
عظیم برای ایران به شمار میآید .از سوی
دیگر اجماع داخلی علیه تحریمها تأثیرگذار
بوده اس��ت .جمهوری اس�لامی ایران اگر
حاضر به عقد قرارداد جدید با آنها میشد،
این اتفاق رخ نمیداد و آمریکا در انزوا قرار
نمیگرفت.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز:

چشم انداز برگزاری انتخابات آزاد در آمریکا شدیدا زیرسئوال رفته است

س��تون نویس روزنامه نیویورک تایمز بر این باور است
ک��ه رویدادها و تحوالت اخیر سیاس��ی آمریکا نش��ان
میدهد که چش��م انداز برگزاری ی��ک انتخابات آزاد و
منصفانه و انتقال مس��المت آمیز قدرت در این کشور به
شدت زیر سئوال رفته است.به گزارش تسنیم  ،توماس
فریدمن ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی
نوش��ت :برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه و چشم
انداز انتقال مسالمت آمیز و آرام قدرت سیاسی به شدت
زیر سؤال رفته و ابهامات زیادی در این خصوص مطرح
شده اس��ت.وی افزود :جمله ای در اینجا وجود دارد که
من هرگز میلیون ها س��ال ه��م اص ً
ال تصور نمی کردم
آن را بنویس��م یا بخوانم؛ نوامبر امسال ،برای نخستین
بار در تاریخ کشورمان ،ایاالت متحده آمریکا شاید قادر

ب��ه برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه نباش��د و در
صورت شکس��ت دونالد ترامپ در برابر جو بایدن شاید
انتقال قانونی و مسالمت آمیز قدرت وجود نداشته باشد.
اگ��ر نیم��ی از مردم آمریکا تصور کنند ک��ه آراء آنها به
خاطر تضعیف عمدی س��رویس پستی آمریکا از سوی
این دولت ،ش��مارش نخواهد ش��د و نی��م دیگر مردم
هم به این نتیجه برس��ند که آراء پس��تی در حمایت از
بایدن ،کالهب��رداری و تقلبی اس��ت ،در نتیجه با یک
انتخابات مخ��دوش روبرو خواهیم ش��د .این بار دیگر
مانند رقابت بین بوش و ال گور نیست که دادگاه عالی
آمری��کا اختالفات را حل و فصل کن��د ،این اتفاقات به
معنای پایان دموکراسی آمریکایی خواهد بود .شاید این
رویدادها ،بذر یک جنگ داخلی دیگر در آمریکا را بکارد.

تهدید واقع ًا جدی اس��ت.در شرایطی که شیوع ویروس
کرونا در آمریکا به یک نگرانی عمده تبدیل شده است،
بس��یاری از افراد بازنشسته و س��الخورده تمایلی برای
شرکت در پای صندوق های رای ندارند چرا که نگران
مبتال شدن به این بیماری مرگبار هستند .سایر افراد نیز
نگران آن هستند که با ایستادن در صف های طوالنی
اخ��ذ رای ،در معرض خطر ابت�لا به ویروس کرونا قرار
گیرند.تقصیر و گناه ترامپ این است که به جای هدایت
و اداره ای��ن بحران بی س��ابقه که به یک چالش بزرگ
علی��ه انتخابات ملی آمریکا تبدیل ش��ده ،از این بحران
سوء استفاده کرده تا مردم آمریکا را متقاعد کند که هر
گونه رأی گیری پستی تالشی از سوی جو بایدن برای
تقلب در انتخابات است.

آیتاهلل جنتی:

عادیسازی روابط با کشورهای مرتجع ،کمکی به بقای رژیم صهیونیستی نمیکند

دبیر ش��ورای نگهبان گفت :عادی و علنی کردن روابط
برخی کش��ورهای مرتجع منطقه با رژیم صهیونیستی،
هرگز کمکی به بق��ای این رژیم جعلی نخواهد کرد .به
گزارش «عص��ر ایرانیان» ،آیتاهلل احم��د جنتی اظهار
کرد :اقدام دولت مرتج��ع امارات در عادی کردن روابط
خود با رژیم صهیونیس��تی ،بس��یار ننگین و خباثت آلود
اس��ت.وی تاکید ک��رد :اگرچه برخی کش��ورهای خلیج
ف��ارس همچون عربس��تان و امارات سالهاس��ت روابط
پنهانی ب��ا رژیم کودکک��ش صهیونیس��تی دارند ،اما
مردم جهان اس�لام خیانت حکام خ��ود فروخته خود را
فراموش نمیکنند.جنتی همچنین ضمن قدردانی از پیام

قاطعانه رئیس مجلس در محکومیت اقدام اخیر امارات،
تصری��ح کرد :عادی کردن و علن��ی کردن روابط برخی
کش��ورهای مرتجع منطقه با رژیم صهیونیستی ،هرگز
کمکی به بق��ای این رژیم جعلی نخواه��د کرد.وی در
ادامه س��خنان خود به کودت��ای ننگین  ۲۸مرداد ۱۳۳۲
اش��اره و با تاکید بر اینکه آمری��کا همواره باید به خاطر
این کودتا شرمنده ملت ایران باشد ،خاطرنشان کرد :در
همین ای��ام بود که انگلیس و آمری��کا دولت مصدق را
سرنگون کردند؛ این اتفاق نتیجه اعتماد به استکبار بود.
البته بعد از انقالب اس�لامی با وج��ود همه تحرکات و
تالشه��ای آمریکا ،به برک��ت تدابیر امام و مقام معظم

رهبری و هوشیاری مردم دست این دولت زورگو از ایران
کوتاه ش��ده است.دبیر شورای نگهبان با اشاره به رحلت
آیتاهلل تس��خیری به رفاقت دیرین��ه خود با آن مرحوم
اشاره کرد و در تشریح ابعاد شخصیتی این عالم مجاهد
گفت :آیت اهلل تسخیری حقیقت ًا انسان منحصر به فردی
بود؛ ایشان خدمات فرهنگی زیادی به جهان اسالم کرد
و با وجود بیماری جس��می ،روحیه اس��تواری داشت که
امیدواریم روح ایش��ان قرین رحمت الهی باش��د.وی در
پایان س��خنان خود بر لزوم توجه هرچه بیشتر مردم به
رعایت مسائل بهداشتی در مراسم عزاداری امسال سرور
و ساالر شهیدان تاکید کرد.

آسوشیتدپرس:

اعمال مجدد تحریمها علیه ایران ،سازمان ملل را با بحران روبهرو میکند

ایاالت متحده پس از شکست سهمگین و سخت در شورای
امنیت ،اکنون قصد دارد از س��ازمان ملل بخواهد تحریمها
علیه ایران را مج��دداً اعمال کند.به گزارش فارس ،پس از
شکست قاطع قطعنامه آمریکا علیه ایران در شورای امنیت
سازمان ملل ،واشنگتن قصد دارد در یک مانور سیاسی به
ندرت مورد استفاده قرار گرفته ،خواستار بازگشت تحریمهای
س��ازمان ملل علیه تهران ش��ود .اقدامی ک��ه به گزارش
خبرگزاری آمریکایی «آسوش��یتد پ��رس» ،احتما ًال دولت
ترامپ را منزویتر خواهد کرد و بحران اعتبار برای سازمان
ملل ایجاد میکند.تحریمهای سازمان ملل پس از امضای
برجام در سال  ۲۰۱۵لغو شدند و آمریکا که عضوی از این
توافق بود به دستور «دونالد ترامپ» سال  ۲۰۱۸از آن خارج
ش��د .حاال آمریکا که بعد از تالشی طوالنیمدت نتوانسته
نظر اعضای شورای امنیت را برای تمدید تحریم تسلیحاتی

ایران که ماه اکتبر منقضی میشود ،جلب کند ،دور جدیدی
از حمالت علیه ایران را آغاز کرده اس��ت«.مایک پامپئو»،
وزیر خارجه آمریکا قرار است روز پنجشنبه به نیویورک برود
و رئیس شورای امنیت را از تصمیم آمریکا برای فعال کردن
مکانیسم ماشه «اسنپبک» که در قطعنامه ۲۲۳۱ذکر شده،
مطلع کند .طبق این بند از برجام ،اعضای توافق هستهای
ایران میتوانند در روندی پیچی��ده که با وتو نمیتوان آن
را مسدود کرد ،خواستار بازگشت همه تحریمهای سازمان
ملل علیه ایران ش��وند.طبق گزارش آسوشیتد پرس ،مثل
تمدید تحریم تسلیحاتی ،طرح آمریکا درباره اسنپبک هم
با مخالفت شدید چین و روسیه و سایر اعضای شورای امنیت
از جمله متحدان واشنگتن ،انگلیس و فرانسه روبروست و
میتواند زمینه را برای نزاعی بر سر مشروعیت قدرتمندترین
نهاد سازمان ملل فراهم کند.آمریکا در بین  ۱۵عضو شورای

امنیت تنها کشوری است که میگوید به عنوان یک عضو
اولیه توافق ،این حق را دارد که خواستار بازگشت تحریمها
شود .سایر اعضا که همچنان از توافق ایران حمایت میکنند
میگوین��د ایاالت متحده این جایگاه را زمانی که از توافق
خارج شد از دست داد .اما مشخص نیست آیا آنها میتوانند
مانع فعال شدن مکانیس��م ماشه از سوی آمریکا از طریق
روشهای فنی ش��وند یا خیر.این اس��تدالل بحثبرانگیز
آمریکا مورد تمسخر چین ،روسیه و اروپاییها قرار گرفته و
حتی همه جنگطلبان ضد ایران حاضر در آمریکا هم با این
نظر موافق نیستند« .جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی
آمریکا که سابقه ضد ایرانی طوالنی دارد و در دوره او آمریکا
از برجام خارج ش��د هم معتقد است آمریکا این جایگاه را از
دست داده و این اقدام واشنگتن ارزش ضربهای که میتواند
به حق وتوی آمریکا وارد کند را ندارد.
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