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اخبار
امروز در قله فناوری منطقه قرار داریم

معاون هماهنگکننده نیروی دریایی ارتش با
بی��ان اینکه امروز در قله فن��اوری منطقه قرار
داریم ،گفت :متناس��ب با تهدیدات و نیازهای
عملیاتی به سامانهها و آرایههای دفاعی دست
یافتهایم .ب��ه گزارش «عصر ایرانی��ان» ،امیر
دریادار «حمزه علی کاویانی» با اش��اره به ابعاد
مختلف توانمندیهای ارائه شده در نمایشگاه
دفاع مقدس اظهار کرد :این نمایشگاه رسالت
خود که همانا انتقال تجربیات به نسل جوان بود
را محقق کرد .وی افزود :امروز به برکت دفاع
مقدس توانستیم دستاوردهای مطلوبی را کسب
کنیم که نش��ان از اقتدار دفاعی نظام مقدس
جمه��وری اس�لامی دارد .مع��اون هماهنگ
کننده نیروی دریایی ارتش یادآور شد :در حوزه
تحقیقات دفاعی از ظرفیت شرکتهای دانش
بنیان و جوانان و دانشگاهیان استفاده میکنیم
تا دست برتر را در مقابل دشمن داشته باشیم.
امیر دریادار کاویانی با تاکید بر اینکه امروز ما در
قله فناوری منطقه قرار داریم ،گفت :متناسب
با تهدیدات و نیازهای عملیاتی به سامانهها و
آرایههای دفاعی دست یافتهایم .در حوزه نیروی
دریایی ارتش ما زنجیرهای از ادوات دفاعی در
سطح ،زیر سطح و در ساحل را در اختیار داریم
تا از امنیت ملی و منافع کشور دفاع کنیم.
دولت سیاستهای التماسی را برای
اجرایی کردن برجام دنبال کرده است

دبیر ش��ورای ائتالف نیروهای مردمی انقالب
گفت :سیاستهای اقتصادی دولت ،دچار یک
وادادگی و تس��لیم شدن در مقابل تحریمهای
دشمنان شده و به تعبیری سیاستهای التماسی
را برای اجرایی کردن برجام دنبال کرده است.
پرویز سروری در گفتگو با دانشجو ،با بیان اینکه
ناکارآمدی دولت علت نابس��امانیهای موجود
اس��ت ،اظهار کرد :من ه��م مانند روحانی باور
دارم که شرایط اقتصادی امروز خیلی آشفتهتر
از دولت قبل اس��ت و دلی��ل آن را ناکارآمدی
و دخالته��ای غیر مؤثر دولت در امور کش��ور
میدانم .وی با اش��اره بر اینک��ه روحانی تمام
تخممرغهای خود را در س��بد برجام گذاش��ت
و کش��ور را هفت س��ال معط��ل و بالتکلیف
نگهداشت ،افزود :رئیسجمهوری بهجای آنکه
ظرفیتهای دولت را به رونق اقتصادی ،اجرایی
کردن اقتصاد مقاومتی و مبارزه با سیاستهای
محدودکننده آمریکایی اختصاص دهد ،اقتصاد
کشور را با موضوع برجام شرطی کرد .سروری
با تأکید بر اینکه هر روز وضعیت اقتصادی مردم
بدتر خواهد شد ،گفت :دولت نتوانست اقدامات
تأثیرگ��ذاری برای رفع مش��کالت معیش��تی
موج��ود انجام ده��د؛ اگر دولت ب��رای کنترل
ش��رایط ،تدابیری گرهگشا در نظر میگرفت و
بر روی وعدههای روزهای نخس��ت خود عزم
راس��خ داشت ،اینگونه کش��ورمان دیگر دچار
مشکالت نمیشد .این فعال سیاسی اصولگرا با
بیان اینکه جنگ امروز ،جنگ اقتصادی است،
بیان کرد :طبیعت ًا جنگ اقتصادی نیازمند یک
برنامهریزی آفندی و پدافندی منس��جم است
و اگ��ر میتوانس��تیم تحریمه��ا را دور بزنیم،
بیشک کشورهای اروپایی نیز مجبور بودند که
به وظایف خود در قبال برنامه جامع مش��ترک
(برجام) عمل کنند.
مناظره ترامپ و بایدن فرهنگ ،تفکر و
اندیشه غرب را نشان داد

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت :همگان شاهد
بودند که ابرق��درت مدعی اربابی و کدخدایی
در جهان چگونه درمراس��م مناظره ترامپ و
بایدن رس��وا شد و این مناظره فرهنگ ،تفکر
و اندیش��ه غرب را نش��ان داد .به گزارش آنا،
حجتاالسال موالمس��لمین عب��داهلل حاج��ی
صادقی ،نماینده ولی فقیه در سپاه در مراسم
گرامیداشت هفتمین روز شهادت سردار حمید
خدادی با اشاره به نگاه مؤمنان به دنیا گفت:
دنی��ا ب��رای همه مس��یر عبور اس��ت و نباید
بگذاریم س��اعات عمرمان در دنی��ا بی بهره
بگذرد .وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار
ش��هید حاج حمید خدادی گفت :این ش��هید
واالمق��ام همواره عم��ر و دوران خدمت خود
را ب��ه مجاهدت در راه خدا گذراند و توانس��ته
بود بس��یاری از حوادث و مشکالت را کاهش
ده��د و اینها به منزله عم��ل صالح و نوعی
عبادت محسوب میشود .تحمل درد شیمیایی
هم برای او و همه همرزمانش نوعی سرمایه
و عبادت محسوب میش��ود .وی با یادآوری
مجاهدته��ا و نقش آفرینیها و ویژگیهای
شخصیتی سردارش��هید حاج قاسم سلیمانی،
گفت :تنها آرزوی این شهید بزرگوار ما شهادت
بود و ما مکرر در دوران حیات با برکتش و بعد
از ش��هادت شهیدان کاظمی و طهرانی مقدم
آرزوی ایشان برای شهادت را دیدیم.

سازوکار «اسنپبک» علیه ایران فعال نشده است

نماین��ده روس��یه در س��ازمان مل��ل که
کشورش ریاس��ت دورهای شورای امنیت
را در م��اه اکتب��ر (م��اه ج��اری) برعهده
دارد ،اعالم کرد س��ازوکار «اس��نپبک»
علیه ایران برخالف ادع��ای آمریکا فعال
نشده اس��ت .به گزارش فارس« ،واسیلی
نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل که
کشورش ریاس��ت دورهای شورای امنیت
را در ماه اکتبر (م��اه جاری) برعهده دارد،

اعالم کرد س��ازوکار اسنپبک علیه ایران
برخالف ادعای آمریکا فعال نش��ده است.
به گ��زارش خبرگزاری «ش��ینهوا» ،وی
در ای��ن خصوص ب��ه خبرن��گاران گفت:
در ارتباط با اس��نپبک فکر میکنم همه
چیز واضح اس��ت .اس��نپبک (بازگش��ت
تحریمهای س��ازمان مل��ل) اتفاق نیفتاده
اس��ت .ش��ورای امنی��ت در این خصوص
ب��ه صراحت صحب��ت کرد .تقریب�� ًا همه

اعضای ش��ورا در ماه اوت نامههایی برای
رئیس ش��ورای امنیت ارس��ال کردند و در
آن گفتند موضعش��ان با ای��االت متحده
یکی نیس��ت و معتقدن��د قطعنامه ۲۲۳۱
که توافق هستهای ایران را تأیید میکند،
دستنخورده باقی میماند .نبنزیا در ادامه
گفت :موضع اعضای ش��ورا در ادامه دوره
ریاست اندونزی بر شورای امنیت تا پایان
اوت تأیید ش��د و بعد ریاس��ت نیجریه (بر

شورای امنیت هم) آن را تأیید کرد .همان
کشورها مجدداً موضع خود را تأیید کردند
و نامههایی را به رئیس ش��ورای امنیت و
دبیرکل س��ازمان ملل فرس��تادند و اعالم
کردن��د از نظ��ر آنها اس��نپبک آرزوی
ای��االت متحده اس��ت .وی تاکی��د کرد:
بنابراین ما در وضعیتی هستیم که خبری
از اس��نپبک (بازگشت س��ریع تحریمها)
نیس��ت و قطعنامه  ۲۲۳۱به طور کامل در

سن باال و چاقی ترامپ روند درمان
وی را با مشکل مواجه میکند

حال اجراست .میدانم که خود آمریکا هم
این را میداند و آنها از این وضعیت برای
ادامه تحریمهای یکجانبه خود علیه ایران
و ادامه فش��ار حداکثری علیه این کش��ور
استفاده میکنند.

انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان از اوضاع بد اقتصادی؛

سوءمدیریت دولت ،اقتصاد کشور را زمینگیر کرد

گروه سیاسی-حس�امالدین حیدری :کشور طی ماه اخیر
ب��ا بحران نرخ ارز مواجه اس��ت که افزایش قیمت دیگر
محصوالت را در پی داشته است ،مسئوالن دولتی اگرچه
به ط��ور محدود در این باره صحب��ت میکنند اما اقدام
عملی در زمینه از آنها دیده نمیشود ،نمایندگان مجلس
و کارشناس��ان اعتق��اد دارند که دول��ت برنامهای برای
حل مش��کالت اقتصادی ندارد به همین دلیل به خاطر
سوءمدیریت اقتصاد کشور را رها کرده است.
دول�ت ارزش پول ملی و ثب�ات اقتصادی را رها کرده

است

محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس در این باره اظهار کرد:
بدون ش��ک نداشتن برنامه مش��خص سبب شده شاهد
مش��کالت کنونی باشیم و ریشه نداشتن برنامه نیز سوء
مدیریت است لذا مشکالت مرتبا دست به دست شده و
در ش��رایط کنونی فرصتها به تهدید تبدیل شده است.
میتوان گفت تاکنون نوع برنامه ریزیها بیش��تر شبیه
ذهنیات و آرزوه��ا بوده تا منطبق با ظرفیتها و مطابق
رویکرد درس��تی مانند م��ردم باوری ک��ه در این زمینه
میتوان به برنامه شش��م توسعه اش��اره کرد که به طور
کامل عملیاتی نیس��ت .وی بیان کرد :دولت ارزش پول
ملی را رها کرده و میخواهد مس��ئله زباله استان را حل
کند و در هر دو به مشکل میخورد و با این نوع مدیریت
در صنعت و کشاورزی نیز مشکل ایجاد میشود .وقتی
ارزش پول ملی لجامگس��یخته اس��ت تحول در اقتصاد
ش��کل نمیگیرد زیرا ش��رط اول توسعه ثبات در اقتصاد
است.
جلوی تصدیگ�ری پرهزینه دولت ب�ر اقتصاد گرفته

شود

حجتاالس�لام نصراهلل پژمانفر ،رئیس کمیسیون اصل
نود مجلس اظهار کرد :مردم بزرگترین س��رمایه کشور
هس��تند و مش��کالت همواره با حضور مردم حل شده و
میش��ود .وی با تأکید بر مردمی کردن اقتصاد در کشور
افزود :تصدیگ��ری دولت در حوزه اقتص��اد پرهزینه و
پرفس��اد است و باید جلوی آن گرفته شود و راه حل آن
هم مردمی کردن اقتصاد اس��ت .مردم ما به خاطر عدم
اجرای صحیح خصوصیسازی خاطره خوشی از این کار
ندارند و لذا باید جلوی خصوصیس��ازیهای این چنینی
که در واقع خصولتیسازی بود کامال گرفته شود و دیگر
ادام��ه نیابد .هم��ان طور که گفتم بای��د به تصدیگری
دولت در حوزه اقتصاد پایان داده شود و دولت با مردمی
کردن اقتصاد باید تنها به ایفای نقش حاکمیتی خود در
این زمینه بپردازد .وی در پایان گفت:خصوصیس��ازی
کردن واقعی همان مردمی کردن اقتصاد است و در سایه
این کار است که میتواناز حجیم شدن دولت و تحمیل
هزینههای آن به بدنه جامعه جلوگیری کرد.
تیم اقتصادی دولت با وجود فشارهای دشمن آرایش

جنگی به خود نگرفته است

ش��هباز حس��ن پور بیگلری عضو کمیس��یون اقتصادی

مجلس با اش��اره به وضعیت اقتصادی کش��ور گفت :ما
از عملک��رد تیم اقتصادی دولت گالیهمندیم که با وجود
فش��ارهای دش��من ،آرایش جنگی ب��رای مقابله با این
فش��ارها ن��دارد .وی افزود :تیم اقتص��ادی دولت باید با
تش��کیل کارگروههای مختلف و مدیریت بازار اوضاع را
به دست بگیرد و به مقابله به فشارهای دشمنان بپردازد.
ما در مجلس همواره وضعیت ذخایر اس��تراتژیک کشور
را رصد میکنیم و از این حیث کش��ور مش��کلی ندارد،
اما ش��اهد بیثباتی در بازار هس��تیم که این هم نظارت
دس��تگاههای مس��ؤول در این زمینه را میطلبد .حسن
پور خاطرنشان کرد :دولت و دستگاههای نظارتی باید بر
بازار کنترل و نظارت صد درصدی داشته باشند و جلوی
تالطم و جهش قیمتها را بگیرند .وی افزود :همانطور
که رهبر معظم انقالب فرمودند؛ در شرایط فعلی باید 10
برابر ش��رایط عادی کار کرد تا م��ردم نتیجه کار کردن
مس��ؤوالن را لمس کنن��د .عضو کمیس��یون اقتصادی
مجل��س در پایان گف��ت :باز هم تأکی��د میکنم که ما
مش��کلی در بحث ذخایر کاالهای استراتژیک نداریم و
ذخایر ما حداقل نیاز یک سال آینده ما را تأمین میکند،
ام��ا باید دولت با نظارت ب��ر قیمتها باید بازار را کنترل
کند تا شرایط اقتصادی مردم بهتر شود.
دولت برنامه اقتصادی ندارد


لطف اهلل فروزنده ،اس��تاد دانش��گاه و کارشناس مسائل
سیاس��ی درباره دالیل ع��دم ثبات بازار و بی س��امانی
اقتصادی در کش��ور گفت :واقعیت این اس��ت که دولت
با نح��وهای ناکارآمدی مواجه اس��ت و برنامه روش��نی
ندارد .وی با اش��اره به س��خنان اخی��ر رئیسجمهور که
آدرس مش��کالت را کاخ س��فید اعالم کرده بود ،گفت:
بدون ش��ک تحریمهای خصمانه آمریکا یکی از عوامل
این وضعیت اس��ت ،اما این بخشی از ماجراست و بحث
مدیریت بازار و انس��جام دولت مطرح است که باید افق

روش��نی در پیش روی مردم بگذارد ،اما متاسفانه چنین
چیزی در ح��ال حاضر وجود ندارد .وی اف��زود :در بازار
ب��ورس دولت باید حس اعتماد را ب��ه مردم منتقل کند
اما چیزی که ما میبینیم این اس��ت ک��ه در درون خود
دولت در این رابطه اختالف هست .در بحث ارز و نظارت
ب��ر کاالها هم عملکرد دولت به همین نحو اس��ت .این
فعال سیاس��ی ادامه داد :دولت باید با اقتدار در بازار وارد
ش��ود و قیمت کاالها را کنترل کند .اتفاق ًا الزم است که
آقای رئیسجمهور خود عامل به توصیههایی باش��د که
در جلس��ه اخیر هیات دولت خطاب به وزیر جدید صمت
مطرح کرد .چون وزیر صمت یک عنصر از دولت اس��ت
اما اگر رییس دولت همه عناصر را با هم هماهنگ نکند
که مهمترین نقش��ش هم همین است ،وزیر به تنهایی
کاری از پیش نمیبرد .فروزنده تاکید کرد :رییس جمهور
بای��د بتواند هم��ه بخشهای اقتصادی دول��ت را با هم
هماهنگ و مش��کالت را حل کند ،چون مشکالت تک
بعدی نیست و شئون مختلف دارد .این کارشناس مسائل
سیاسی اظهار داشت :آقایان علیرغم قولی که دادند و با
وجود تخریب ش��دید دولت قبل امروز خودشان در پایان
کار کارنامه قابل قبولی ندارند و مردم هم هوش��مندتر از
آن هستند که اسیر فرافکنیهای دولت شوند .وی افزود:
ش��رایط مردم شرایط بسیار س��ختی است و تحت فشار
هستند و اگر یک مدیریت کارآمدی اعمال شود مطمئنم
که ما میتوانیم تحریمها را به فرصت تبدیل کنیم .اگر
دولتم��ردان یک برنامه روش��نی در حوزه تولید داش��ته
باش��ند ،این تحریمها فرصتی اس��ت که زمینه صادرات
فراهم ش��ود ،اما متاس��فانه ما این کارآمدی را در دولت
نمیبینیم.
روحانی اثرگذاری تحریمها را بیشتر کرد


محم��د س��لیمانی ،نماین��ده ادوار مجلس با اش��اره به
س��خنان رئیسجمهور مبنی بر اینکه «آنچه در گذشته

اتف��اق افتاده تحریم بوده نه جن��گ اقتصادی» ،اظهار
ک��رد :امروز با وجود اینترنت و رس��انههای اجتماعی و
ثبت تمام صحبتها و مذاکرات کام ً
ال مش��خص است
که تحریمهای آمریکا بیش از  ۱۴سال است که شدت
گرفته اس��ت یعنی در س��ال  ۸۶یا  ۸۷ب��ود که آمریکا
تصمی��م گرف��ت با تحری��م بنزین کش��ور را زمینگیر
کند .س��لیمانی افزود :علت تصمی��م آمریکا برای این
تحری��م این بود که سیاس��ت آق��ای زنگنه که نزدیک
 ۳۰سال وزیر نفت است و در دولتهای آقایان خاتمی
و هاش��می رفس��نجانی هم بوده اس��ت ،تولی��د بنزین
در ای��ران لزوم��ی نداردو ما نفت میفروش��یم و بنزین
ارزان میخریم بنابراین اص ً
ال ما پاالیش��گاه نداش��تیم.
وی تاکی��د ک��رد :در همان س��ال  ۸۶و  ۸۷که آمریکا
ای��ن تصمی��م را گرفت ،پتروش��یمیها کمک کردند و
تولید بنزین را افزایش دادند و نگذاش��تند چنین اتفاقی
بیافت��د .نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه آمریکاییها
کش��تیرانی ایران را هم در سال  ۹۰ ،۸۹تحریم کردند،
گفت :تمام بح��ث آقای روحانی در تصویب برجام این
بود که تحریمها برداش��ته شود .س��لیمانی با تاکید بر
اینکه هر بچه دبس��تانی میتواند تناقضها در سخنان
روحان��ی را متوجه ش��ود ،گفت :آمریکا بع��د از برجام
تحریمها را بیش��تر کرد زیرا روحانی همواره چش��م به
خارج از کش��ور دوخته بود و دولت وی در این  ۷س��ال
پا روی پا انداختند و نشس��تند و منتظر س��یب و گالبی
برج��ام ماندند .ملت ایران آقای روحانی را نمیبخش��د
زی��را اقتصاد ایران را به برجام و تصمیم آمریکا گره زد
بنابراین روحانی هیچگاه نمیتواند ادعا کند که چش��م
به بیرون از مرزها ندارد .وی همیش��ه انتظار معجزه از
خارجیها را داش��ت و ملت ای��ران نیز همین جا ضربه
خورده و زمینگیر ش��ده اس��ت .بیش از  ۱۶تا  ۱۷هزار
بنگاه تولیدی و اقتصادی در دولت اول روحانی به رکود
کشیده ش��دند زیرا او منتظر سیب و گالبی برجام بود.
کل دولت روحانی منتظر این بودند که از خارج کش��ور
یک اتفاق بیافتد :.اینکه امروز میبینید جنگ اقتصادی
ش��دت گرفته ،نتیجه و محصول سیاستهای برجامی
است.
وی ادامه داد :ش��رایط اقتص��ادی امروز و این دالر ۳۰
ه��زار تومانی و این س��که  ۱۵میلی��ون تومانی ،همه
محصول س��یب و گالبی برجام است .نتیجه برجام این
ش��د که دولت تمام تصمیمگیریهایش را به آمریکا و
غرب گره زد .امروز جنگ اقتصادی و تحریم ش��دیدتر
ش��ده و این نتیجه سیاس��تهای دولت روحانی است.
دلیل اصلی افزایش اثرگذاری تحریمها این اس��ت که
روحان��ی در این  ۷س��ال کش��ور را روی «اتوپایلوت»
گذاش��ت تا ببیند نتیجه برجام چه میش��ود .سلیمانی
ب��ا بیان اینکه روحانی حمای��ت از تولید و ظرفیتهای
داخ��ل را رها کرد ،گفت :سیاس��ت دول��ت این بود که
اقتصاد را معطل برجام گذاشت.

اعتراف صریح فارین پالیسی:

ضربات مهلک زمامدار فعلی کاخ س��فید به
بدنه سیاست خارجی دیرینه آمریکا ،حتی با
خاتمه ریاس��ت جمهوری او به این زودیها
قابل ترمیم نخواهد بود .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،به فاصله  ۳۳روز مانده به
انتخابات آمریکا ،اگرچه تمامی نظرسنجیها
به نفع نامزد حزب دموکرات نهایی میشود،
ام��ا هنوز نمیتوان با قطعی��ت درباره فرجام
انتخابات س��وم نوامبر س��خن گفت .نشریه
آمریکای��ی فارین پالیس��ی در نوش��تاری به
قلم مایکل هیرش از انتخابات س��ال ۲۰۲۰
به عنوان مهمترین رویداد سیاس��ی در تاریخ
معاصر این کش��ور یاد میکن��د .هیرش در
سطور مختلف نوشتار طوالنی خود دالیلی را
برای اثبات این مدعا برمی شمرد .یادداشت
فارین پالیس��ی با اش��اره به برخی تحوالت
سیاس��ی در دورهه��ای مختل��ف انتخابات
ریاس��ت جمه��وری آمری��کا اینگون��ه آغاز
میش��ود :کژتابیهای رفتاری رئیس جمهور
آمریکا بسیاری را به این باور رسانده که او را
به مثابه تهدیدی جدی برای دموکراس��ی در
این کشور تلقی کنند .ترامپ رئیس جمهوری
است که سیاس��ت خارجی همانند ابزاری در
جهت تحقق اهداف شخصی اش بکار رفته
اس��ت .او همچنین در آستانه انتخابات سوم
نوامبر دس��ت از هنجارشکنیهای انتخاباتی
خود نکش��یده و یک ح��زب جمهوری خواه
وحشت زده را راهی میدان نبرد با دموکراتها
کرده اس��ت .پیروزی دوب��اره او در انتخابات

ترامپ از آمریکا کشوری غیرقابل اعتماد ساخته است

سوم نوامبر به معنای نابودی نهادهای قانونی
در آمریکا و تاییدی بر گفته خودش اس��ت،
جاییکه میگوید به عنوان رئیس جمهور هر
کاری که بخواهد میکند.
 ،۲۰۲۰مهمترین انتخابات تاریخ آمریکا


ه��راس از هنجارش��کنیهای ترام��پ البته
مح��دود به رقب��ای دموکرات او نمیش��ود.
جمه��وری خواهان نی��ز از رفتاره��ای غیر
قابل پیش بینی او بیمناکند .بس��یاری از هم
حزبیهای ترامپ دوره دوم ریاست جمهوری
او را تهدی��دی ج��دی ب��رای دموکراس��ی
آمریکای��ی میدانند .حتی امی��دی به بهبود
اوضاع در صورت رفتن بایدن به کاخ س��فید
نیس��ت .حجم ویرانیهای که ترامپ به بار
آورده آنقدر زیاد اس��ت که حاال حاالها برای
بهبود اوضاع باید به انتظار نشس��ت .هیرش
با طرح ای��ن مقدمه میگوید انتخابات پیش
رو ،بی شک مهمترین انتخاب مردم آمریکا
در تاریخ مدرن این کش��ور است .اگر ترامپ
همچن��ان در کاخ س��فید بمان��د ،نمیتوان
گفت که خطایی رخ داده اس��ت .این همان
سرنوشتی اس��ت که مردم آمریکا با دستان
خود انتخاب کرده اند .یادداشت نویس فارین
پالیسی برای اثبات ادعای خود به گفتههای
استاد دانشگاه جورج تاون متوسل میشود .به
باور چارلز کویچان حساسیت باالی انتخابات
 ۲۰۲۰به قدرتمندی آمریکا بیش از هر زمان
دیگری برمی گ��ردد .کویچان میگوید یک
کشور مسیر اصلی خود را گم کرده است .ما

در آستانه ورود به یک دوره غیرقابل بخشش
از تاریخ هس��تیم .دورهای که با دگرگونی در
توازن قدرت ش��ناخته میش��ود .غرب دیگر
همانند قبل از برتری مادی نس��بت به چین
و آسیا برخوردار نیست .اکنون دروه اغماض
گرایی پ��س از دوران جنگ س��رد به پایان
رسیده اس��ت .یک لغزش سیاسی کافیست
تا یک ت��اوان تاریخی را به بار آورد .اس��تاد
دانشگاه پرینستون دیدگاه خود درباره اهمیت
انتخاب��ات  ۲۰۲۰را از بُع��د دیگ��ری مطرح
میکند .جان ایکنبری معتقد است از بعد بین
المللی باید انتخابات سوم نوامبر را یک لحظه
تاریخ��ی مهم تلقی کرد .اگر ترامپ کماکان
در مسند قدرت بماند ،نظام لیبرال همچنان
به هم ریخته و آش��فته باقی میماند .این به
معنای نقش از دست رفته آمریکا در نظام بین
المللی اس��ت .استاد دانشگاه هاروارد ،اما نظر
دیگری دارد .اینکه ترامپ یک دوره دیگر نیز
در قدرت بماند از نظر جوزف نای بسیار نفس
گیر است .جوزف نای میگوید شاید بتوانیم ۴
سال نفس خود را در سینه حبس کنیم ،ولی
هشت سال واقعا زمان زیادی است.
وضعیت ترحم بار آمریکا زیر سایه ترامپ

و کرونا

هیرش در ادامه با یادآوری وضعیت فاجعه بار
آمریکا پس از ورود ویروس کرونا و با استناد
به گزارش ماه اوت نش��ریه فارین پالیس��ی
مینویس��د ما در رتبه بندی واکنش کشورها
به ویروس کرونا از بین  ۳۶کشور جایگاهی

بهتر از سی و یکم کسب نکردیم .آمریکا در
این رتبه بندی حتی پایینتر از بزریل ،اتیوپی،
هند و روس��یه ق��رار گرفت .ای��ن وضعیت
اس��فبار به حدی بود که نش��ریه تایم با تیتر
«آمریکا برای اولین بار ترحم دیگر کشورها را
برانگیخت» به رتبه افتضاح کشورش واکنش
نشان داد .ویروس کرونا اگرچه خود همچنان
ناش��ناخته باقی مانده ،اما عمق مش��کالت
نظامند در آمریکا را برمال س��اخت .یادداشت
نویس فارین پالیس��ی در ادامه تاکید دارد که
حتی در سناریوی پیروزی بایدن در انتخابات
س��وم نوامبر ،نمیتوان امیدی به بازگش��ت
شرایط به دوران قبل از ترامپ داشت .حجم
اقدامات مخرب ترامپ در چهار سال ریاست
جمهوری او به حدیست که حتی در صورت
خاتمه دوران حضور او در کاخ سفید در ژانویه
 ،۲۰۲۱سالها زمان میبرد تا سیاست نامزد
دموکراته��ا بتواند آمری��کا را به دوران قبل
از ترام��پ بازگرداند .بای��دن در اولین گام ،با
ش��ماری از توافقهای بین المللی روبروست
ک��ه ترامپ آنها را زیر پا گذاش��ته و وظیفه
دشوار جلب نظر دوباره طرفین این توافقها
و احیای آنها بر دوش بایدن خواهد بود .اما
خط مشی که ترامپ در دوران حکومت خود
در کاخ س��فید دنبال کرد ،از آمریکا کشوری
ساخته که دیگر از نظر دوستان و دشمنانش
چندان قابل اعتماد به نظر نمیرسد .هیرش
از این موضوع به عنوان تهدیدی یاد میکند
که آمریکا آن را مرهون اقدامات ترامپ است.

عوارض جانبی اقدامات سیاسی ترامپ بویژه
در عرصه خارجی به حدی جدی است که نه
میتوان آن را نادیده گرفت و نه کم اهمیت
تلقی کرد .از س��ویی رویکرد ترامپ موجب
ش��د تا ناظران و صاحبنظران سیاس��ی در
یک موضوع به اجماع نظر برسند و آن اینکه
حتی بعد از ترامپ نیز روسای جمهور بعدی
قادر به برگرداندن آمریکا به سیاست خارجی
پیش��ین خود نخواهند بود .یاداش��ت نویس
فارین پالیسی روند سر درآوردن تاجر میلیاردر
آمریکای��ی از کاخ س��فید را اینگونه ش��رح
میدهد :ترامپ توانس��ت به خوبی از هراس
سران آمریکایی و نگرانی مداوم برای مداخله
بیش از ح��د در درگیریهای بی��ن المللی،
بهره ب��رده و خود را به عنوان رئیس جمهور
آمریکا به دیگران معرفی کند .ترامپ معتقد
بود آمریکاییها از رهبری جهان خسته شده
اند .اما حقیقت غیرقابل اغماض آنکه آمریکا
تحت لوای دولت ترامپ در بس��یاری از ابعاد
در حال تجربه آسیبی کم سابقه است .هیرش
در پایان نوشتار خود با یادآوری دوباره ضربات
مهلک ترامپ به بدنه سیاست خارجی دیرینه
آمریکا ،که جمهوری خواهان و دموکراتها از
سال  ۱۹۴۱تا زمان ریاست جمهوری باراک
اوباما اختالفات اندکی پیرامون آن داش��تند،
امیدوار اس��ت تا ب��ا روی کار آمدن بایدن به
عنوان یک انترناسیونالیست کهنه کار ،ساختار
سیاس��ت خارجی آمریکا با بازگشت به مسیر
قبلی خود ،جان تازهای بگیرد.

روزنامه گاردین به نقل از پزش��کان نوش��ته
رون��د درمان بیماری کووی��د ۱۹-ترامپ به
دلیل چاقی و سن باالی او احتماال با مشکل
مواجه خواهد شد .به گزارش تسنیم ،روزنامه
انگلیس��ی گاردین به نقل از پزشکان نوشت
س��ن باالی دونالد ترامپ و اضافه وزن وی
که عوامل خطرزا ب��رای مبتالیان به کرونا
محسوب میش��وند ،احتماال درمان بیماری
وی را ب��ا مش��کالتی مواجه خواه��د کرد.
رس��انههای آمریکا از مثبت ش��دن تس��ت
ویروس کرونای دونالد ترامپ و همس��رش
مالنیا خبر دادند .وی در توئیتر خود نوش��ت:
تست بیماری کووید 19-من و مالنیا مثبت
ش��ده اس��ت .ما ب��ه زودی دوره قرنطینه و
نقاهت را شروع می کنیم.
درباره ایران هر دقیقه تحت فشار
قدرتها هستم

مدی��رکل آژان��س بینالمللی ان��رژی اتمی،
طی مصاحبهای با نش��ریه اشپیگل آلمان به
سواالت این نشریه در مورد ایران ،عربستان،
و س��ایر موضوع��ات مرتبط پاس��خ داد .به
گزارش نور نیوز ،رافائل گروس��ی ،مدیرکل
آژانس بین المللی انرژی اتمی ،طی مصاحبه
ای با نشریه اش��پیگل آلمان که در تاریخ 9
مهر  1399منتشر شد ،به سواالت این نشریه
در مورد ایران ،عربستان ،و سایر موضوعات
مرتبط پاس��خ داد .بخش عمده این مصاحبه
به موضوع ایران اختصاص داش��ت .وی در
پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه ـ آیا از سوی
قدرت های بزرگ جهانی احساس فشار می
کنی��د؟ اظهار کرد :هر دقیقه و هر روز آن را
احس��اس می کنم .این باد از هر طرف می
وزد .وقت��ی یک قدرت بزرگ ،عضالت خود
را نش��ان می دهد و ی��ا تهدیدهای مبهمی
ایجاد می کن��د ،چگونه باید رفتار کنم؟ من
خیلی دقیق به ای��ن فکر کرده ام .من با آن
مب��ارزه نمی کن��م و ناامید هم نمی ش��وم.
کشورها نماینده منافع ملی خود هستند .می
توانم از عهده آن بر آیم.
پس از شهادت «سردار سلیمانی» به
اخراج آمریکا از منطقه متعهد شدیم

س��خنگوی کتائب ح��زب اهلل اع�لام کرد
که پس از ش��هادت س��ردار سلیمانی توسط
تروریستهای آمریکایی ،مقاومت عراق به
اخراج آنها نه تنها از این کشور که از سراسر
منطقه ،متعهد ش��د .به گزارش مهر به نقل
از المیادین« ،جعفر الحس��ینی» سخنگوی
کتائب ح��زب اهلل ع��راق ،در س��خنانی بر
حمایت بغداد از مس��أله فلسطین تأکید کرد.
بر اساس این گزارش ،وی در این خصوص
تأکید کرد :فلس��طین متعلق به تمامی امت
اسالمی است و تحت هیچ شرایطی حمایت
از مقدس��ات اس�لامی را ره��ا نمیکنی��م.
الحسینی در ادامه اظهار داشت :کتائب حزب
اهلل در ع��راق همچنان به گزینه آزادس��ازی
کامل اراضی اش��غالی فلسطین پایبند بوده و
بر این باور اس��ت که صهیونیس��تها جایی
در اراض��ی فلس��طینیان ندارن��د .اعتقاد ما
بر این اس��ت که آزادس��ازی قدس از کربال
میگذرد .وی در بخش دیگری از س��خنان
خود به عادی سازی روابط برخی کشورهای
عرب��ی با صهیونیس��تها نیز اش��اره کرد و
گفت :اینکه گفته میش��ود در پش��ت پرده
تالشهای��ی در جهت عادی س��ازی روابط
عراق با صهیونیس��تها ص��ورت میگیرد،
صح��ت ندارد .س��خنگوی کتائب حزب اهلل
از حض��ور نظامی ایاالت متح��ده آمریکا در
عراق به عنوان بزرگترین تهدید برای امنیت
ملی آن این کش��ور یاد ک��رد و گفت :مردم
عراق ،آمریکاییه��ا را بزرگترین خطر برای
خود میدانند.
ولیعهد سعودی علیه ملت یمن از
تروریسم استفاده میکند

برن��ده جایزه صل��ح نوبل در س��ال 2011
گفت که ولیعهد س��عودی همان گونه که
روزنامهنگار منتقد عربستانی را ترور کرد ،علیه
ملت یمن نیز دس��ت به استفاده از تروریسم
زده است .به گزارش فارس« ،توکل کرمان»
عضو حزب «االصالح» یمن -ش��اخه گروه
اخوان المس��لمین در این کش��ور -و برنده
جایزه صلح نوبل در س��ال  ،2011بار دیگر
به سیاستهای مخرب عربستان سعودی علیه
ملت یم��ن حمله کرد .خبرگزاری آناتولی به
نق��ل از کرمان گ��زارش داد که «محمد بن
س��لمان» ولیعهد سعودی ،همان گونه که
علیه «جمال خاش��قچی» ،دس��ت به ترور
زد ،علیه ملت یمن نیز از تروریس��م استفاده
میکند .خاش��قچی ،روزنامهنگار عربستانی
منتق��د ولیعه��د و س��توننویس روزنام��ه
واشنگتن پس��ت بود که در سالهای پایانی
عمرش در آمریکا س��کونت داشت .وی ماه
اکتبر س��ال  ۲۰۱۸به دست یک تیم اعزامی
امنیتی سعودی در داخل کنسولگری ریاض
در استانبول به طرز فجیعی کشته شد.

