گزارش ویژه
ادامه از صفحه یک...
به این ترتیب دایره شرکای تسلیحاتی ایران میتواند
بزرگتر از روسیه ،چین و کشورهای همسایه باشد.
لغو تحریمهای تســلیحاتی از چند
منظر
شعیب بهمن تحلیلگرمســائل سیاست خارجی
درباره وضعیــت ایران پــس از لغــو تحریمهای
تسلیحاتی و به ویژه مذاکره با روسیه به فرارو گفت:
این مسئله را باید از چند زاویه دید .اول اینکه سوابق
تاریخی معامالت تسلیحاتی بین ایران و روسیه است.
دو کشور دارای تامالت گســتردهای در این حوزه
بودهاند .در مقاطع مختلفی ایــران جزو خریداران
مهم و برجسته تسلیحات روسی بوده است .او افزود:
دوم؛ درشرایط فعلی بهرغم اینکه کشورهای اروپایی
با آمریکا برای تحریمهای تسلیحاتی ایران همراهی
نکردهاند ،اما همانند گذشته عم ً
ال گامی برای فروش
تســلیحات به ایران برنخواهند داشــت؛ بنابراین
ایران نمیتواند شــرکایی در بین کشورهای غربی
پیدا کند .در نتیجه به سمت کشورهایی همچون
روسیه و چین میرود .این کارشناس مسائل روسیه
ادامه داد :سوم؛ روسیه در زمره کشورهایی به شمار
میرود که در حوزه تســلیحات دفاعی و تهاجمی
جزو بزرگترین صادر کنندگان و برترینها از منظر
تکنولوژی به حســاب میآید ،در این شرایط ایران
میخواهد از این امتیاز روسها استفاده کند ،روسیه
هم عالقهمند است بازار خود را در این حوزه گسترش
دهد؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که بین تهران
و مسکو شراکتی در حوزه تسلیحات نظامی شکل
گیرد .او معتقد است :روشن نیست که معاملههای
تســلیحاتی ایران و روسیه به شــکل آشکار انجام
خواهد شــد یا با توجه به محدودیتها و فشارهای
غرب به ایران ،پنهانی خواهد بود .با این حال در اینکه
ایران و روسیه شرکای تســلیحاتی یکدیگرند و در
آینده معامالتی خواهند داشت تردیدی وجود ندارد.
شعیب بهمن درباره اینکه آیا چین هم میتواند به
عنوان شریک تسلیحاتی ایران وارد معامالت تازه با
تهران شود ،گفت :چین در گذشته از صادرکنندگان
تســلیحات به ایران بوده و نقش مهمی در تأمین
بخشی از تسلیحات ایران داشته است ،قاعدتاً حاال
هم این پتانسیل برای همکاری مشترک بین پکن
و تهران وجود دارد .او افزود :نکته مهم این اســت
که امروزه فقط خرید و فروش تسلیحات در سطح
بینالملل اهمیت ندارد بلکه انتقال فناوری و دانش
هم اهمیت ویــژهای دارد و ممکن اســت دانش و
فناوری تسلیحاتی مورد معامله دولتها قرار گیرد.
پس فقط نباید منتظر این باشیم که یک محموله
بزرگ تسلیحاتی از چین یا روســیه تحویل ایران
شود .این کارشناس مسائل بینالملل در پاسخ به این
سؤال که چین و روسیه چه واکنشی به تهدیدها و
اقدامات ضد ایرانی آمریکا در این راستا نشان خواهند
داد ،گفت :باید این وجه ماجرا را در نظر گرفت که
اساساً معامالت تسلیحاتی در دنیا به شکل آشکار
انجام نمیشود ،مگر در موارد خاص ،مث ً
ال طرفین
بخواهند با اعالم رسمی یک خرید تسلیحاتی توازن
قوا ایجاد کنند .در عمده موارد معامالت تسلیحاتی
به شکل محرمانه و پنهانی انجام میشود.
بهمن معتقد اســت :باید به این موضوع هم اشاره
کرد که آمریکا عالوه بر اینکه به کشورهای مختلف
برای قطع ارتباط با ایران فشــار وارد میکند ،عم ً
ال
کشــورهایی مانند روســیه و چیــن را تهدید هم
میکند« .تهدید» برای روســیه وچین مسئلهای
حیثیتــی و غیرقابل قبول اســت .همین موضوع
ممکن است باعث شود که روسیه و چین به سمت
آشکارسازی بخشی از معامالت تسلیحاتی خود با
ایران بروند و آن را در چارچــوب رویارویی خود با
آمریکا تعریف کنند .او افزود :در گذشته این سابقه
وجود داشته که شرکتهای چینی و روسی با ایران
معامله تسلیحاتی کردهاند و از سوی آمریکا تحریم
شدهاند .در نتیجه مســئله تحریم موضوع تازهای
نیست و خیلی از بخشهای دفاعی و نظامی روسیه و
چین همین حاال هم تحت تحریم آمریکا قرار دارند و
تحریم تازه تهدید جدی برای آنها به شمار نمیرود.
این کارشناس مســائل سیاســت خارجی درباره
ســخنان نیکوالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال
مبنی بر احتمال معامله تسلیحاتی میان ونزوئال و
ایران گفت :یکی از ابعاد برداشته شدن تحریمهای
تســلیحاتی علیه ایــران ،همین موضــوع فروش
تسلیحات است .عمدتاً در رســانهها و سطح افکار
عمومی بحث پایان تحریم تســلیحاتی را فقط از
جنبه خرید تسلیحات نظامی از سوی ایران دیدهاند،
این در حالی است که ایران در سالهای گذشته در
تولیدات تسلیحاتی پیشرفت باال داشته و در برخی
موارد به خودکفایی رسیده است ،در نتیجه میتواند
از قابلیت صادرات تســلیحات یا انتقال فناوری و
دانش استفاده کند.
او افزود :دراین بین کشوری مانند ونزوئال که روابط
نزدیک سیاسی با ایران دارند و تحت تحریم آمریکا
هستند و چیزی برای از دست دادن ندارند ،میتواند
مقصد صادرات تســلیحات ایرانی باشد .درگذشته
ایران به بیش از  ۴۰کشور صادرات تسلیحات داشته
اســت و حاال با احیای این روند میتواند موقعیت
ویژهای را برای ایران درمنطقه ایجاد کند .از طرف
دیگر این درآمد اقتصادی مناسبی را هم به همراه
خواهد داشــت .بهمن درباره اینکه چه کشورهای
دیگری میتوانند در لیست شــرکای تسلیحاتی
ایران قرار گیرند ،گفت :کشورهای زیادی در جهان
میتوانند وارد مبادله تســلیحاتی با ایران شــوند.
برخی کشــورهای همســایه یا دورتر در شرایط
خرید تسلیحاتی از ایران قرار دارند .سوریه ،عراق،
افغانســتان و ...که دارای روابط سیاسی نزدیکی با
ایران هستند میتوانند در زمره شرکای تسلیحاتی
ایران باشــند .البته ممکن اســت این شــراکت
با توجه به فشــارهای آمریکا محرمانــه و پنهانی
باشد.

نخستوزیر لبنان استعفا داد

اولین واکنش قالیباف به ماجرای اخیر مجلس

پیشنهاد به سردار؛ عبور از رضایی اتوکشیده

خبر فوری :نخستوزیر لبنان از تشکیل دولت لبنان استعفا داد؛ اقدامی که میتواند لبنان
را وارد وضعیت جدیدی از بحران سیاسی کند .مصطفی ادیب دیروز از تشکیل دولت لبنان
استعفا داد؛ اقدامی که میتواند لبنان را وارد وضعیت جدیدی از بحران سیاسی کند .وی
در سخنرانی کوتاهی از کاخ بعبدا گفت :میروم از مردم لبنان عذرخواهی کنم.
ادیب افزود :طرح فرانســه باید ادامه یابد ،زیرا بیانگر نیت صادقانه فرانسه است .وی در
خصوص دلیل استعفایش عنوان داشــت :توافقی که زمان مکلف شدنم برای این سمت
وجود داشت دیگر نیست.

ایسنا :رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که مجلس یازدهم به حواشی که برای آن
ایجاد میکنند توجهی نداشته و تمام تالش خود را به کار میگیرد تا در چارچوب وظایف خود
مشکالت مردم را برطرف کند .این نخستین واکنش قالیباف به ماجرای اخیر مجلس در آیین
افتتاح نمایشگاه دایمی توانمندیهای راهبردی نیروی هوا و فضای سپاه ضمن گرامیداشت
هفته دفاعمقدس بود .اختصاص دناپالس اتومات با قیمتی بسیارپایینترازبازاروهمچنین به
صورتی اقساطی به نمایندگان وهمچنین تخصیص  ۱۵۰۰دوزواکسن آنفلوآنزا به بهداری
مجلس واکنشهای بسیاری را در روزهای اخیر به دنبال داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان :دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسالمی میگوید :از آقای رضایی
انتظار میرود بتواند برای برون رفت کشور از مشکالت اقتصادی یک برنامه جامع کاربردی
ارائه دهد که به نظرمیرسد این از نقاط قوت ایشان باشد .وهاب عزیزی در واکنش به شایعه
حضورمجدد رضایی در انتخابات گفت :دبیرمجمع تشــخیص مصلحت نظام یک پست
استراتژیک دارد که مشخصه بارزآن برنامهریزی و تدوین سیاستهای کلی نظام است ،پس
ازآقای رضایی انتظارمی رود با استفاده ازاین فرصت واتکا به تخصص دانشگاهی خود بتواند
برای برونرفت کشور ازمشکالت اقتصادی یک برنامه جامع کاربردی ارائه دهد.
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روز گذشته طرح اختصاص کاالبرگ برای
کاالهای اساسی تقدیم هیئت رئیسه شد.
متن طرح اصالح قانون بودجه سال ۱۳۹۹
کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه
برای تأمین کاالهای اساســی که پس از
جمعبندی در کمیسیون برنامه و بودجه
تحویل هیئت رئیسه شده است ،به شرح
زیر اســت« :ماده واحده :بند (و) تبصره
( )۲و جدول تبصــره ( )۱۴قانون بودجه
سال  ۱۳۹۹کل کشور به شرح زیر اصالح
میشود:
الف -دولت مکلف است به منظور تأمین
بخشی از نیازهای معیشــتی خانوارهای
کشــور به ویژه خانوارهای کمبرخوردار،
در شش ماهه دوم سال  ۱۳۹۹و به صورت
ماهانه ،نسبت به تأمین و پرداخت یارانه
اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده
در طرح معیشــت خانوار (موضوع ردیف
( )۳۱جدول تبصره  ۱۴قانون بودجه سال
 ۱۳۹۹کل کشــور) ،از طریق واریز اعتبار
به کارت یارانه نقدی سرپرســت خانوار
اقدام کند.
 -1این اعتبار صرفاً بــرای تأمین کاالی
اساســی و ضروری در نظر گرفته شده و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است
امکان تخفیف در خرید این کاالها را برای
مشموالن فراهم کند.
 -۲خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر
از مبلغ حداقل دستمزد است ،از دو برابر
یارانه ســایر خانوارهای مشمول بهرهمند
میشوند .شناسایی این خانوارها به عهده
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است.
 -۳منابــع مورد نیــاز برای اجــرای این
بند تــا ســقف ســیصد هــزار میلیارد
( )۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال بــه
نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند
(و) تبصــره ( )۲مندرج دربنــد (ب) این
قانون) و مصارف جدول تبصره ( )۱۴قانون
بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور به استثنای
ه مل
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کمیسیون برنامه و بودجه طرح اختصاص کاالبرگ برای تأمین کاالهای اساسی را تقدیم هیئت رئیسه کرد

جدیترشدنکوپن

ردیفهای (،)۲۴( ،)۲۳( ،)۱۱( ،)۱۰( ،)۹
( )۲۹( ،)۲۸( ،)۲۷( ،)۲۶( ،)۲۵و ()۳۱
تأمین میشود.
 -۴آییننامــه اجرایی این بند مشــتمل
بر مبلغ یارانه ســرانه ،مصادیق کاالهای
اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با همکاری وزارتخانههای امور
اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت،
جهاد کشاورزی ،سازمان برنامه و بودجه
کشــور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو
هفته پس از ابالغ این قانون تهیه میشود و
به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ب) مبلغ ســیصد و پنجاه هــزار میلیارد
( )۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریــال بــه
سقف اعتبار پیشبینی شــده در بند (و)
تبصره ( )۲قانون بودجه سال  ۱۳۹۹اضافه
و به شرح زیر هزینه میشود:
 -۱تا مبلغ یکصد و پنجاه هــزار میلیارد

اگر صد اقدام در یک بسته

سیاستی ردهبندی شوند که نهایت ًا
ده یا پانزده اقدام برای بهبود

وضعیت اقتصادی ایران از دل آن
درآیند ،این طرح مجلس جایگاه
برجستهای در این بسته ندارد

( )۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال جهت
ایفای تعهدات بند (الف) این قانون
 -۲تــا مبلــغ یکصــد هــزار میلیــارد
( )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال صرف
تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام

تشریح تاکتیک َمسکنی دولتیها از زبان عضو کمیسیون عمران

سکوت در مجلس و مخالفت در انظار عمومی

پاه
س

 -۳تــا مبلــغ یکصــد هــزار میلیــارد
( )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال جهت
همسانسازی حقوق بازنشستگان تحت
پوشــش صندوقهای تأمین اجتماعی،
لشکری و کشوری تخصیص مییابد.
ج ) دســتگاههای اجرایی ذیربط مکلفند
گزارش عملکرد این قانــون را هر دو ماه
یکبار به کمیســیونهای برنامه و بودجه
و محاســبات ،عمران و اجتماعی مجلس
شــورای اســامی ارائه کنند ».بنا بر این
گزارش ،این طرح به زودی در دستور کار
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی قرار
خواهد گرفت.
تشــخیص مجلس آمیخته
به سطحینگری است
محمد خوشچهره ،اســتاد دانشــکده
اقتصاد دانشگاه تهران ،درباره طرح تأمین
کاالهای اساسی به یورونیوز میگوید :من

سیاست

Policy

با کل این طرح موافق نیستم و این بحث
را بحثی درجه دو یا درجه سه میدانم .به
نظرم مجلس اولویتهای مسائل اقتصادی
را تشــخیص نداده که به چنین طرحی
پرداخته اســت .اینکــه روش توزیع کاال
را کوپــن بنامیم یا چیز دیگری ،نســخه
شفابخشی نیست.
او میافزاید :اقتصاد ایران دچار آسیبهای
جدی شــده و متغیرهــای کالن اقتصاد
ما ،توأمان دچار مســئله هستند .سطح
عمومی قیمتها ،ارزش پــول ملی ،نرخ
رشد اقتصادی ،بیکاری و امثالهم .چنین
طرحهایی با فوریتهای باال ،گرچه ممکن
است به عنوان داروی پارهای دردها تلقی
شــوند ،ولی ما به مجموعهای از داروهای
شفابخش نیاز داریم .چارهاندیشی درباره
تضعیف پول ملی و رفع موانع از ســر راه
تولیداتی که اشتغال باالیی ایجاد میکنند،
مسائلی هستند که باید مد نظر قرار گیرند.
اینکه در این میان فقــط به چند قلم کاال
تحت عنوان کاالهای اساسی پرداخته شود،
اقدامی انفعالی و موردی و فاقد منطق است.
فارغ از این که میزان اثرگذاری این اقدام
چقدر باشــد .من چنین اقداماتی را مفید
نمیدانم.خوشچهــره تصریح میکند:
اگر صد اقدام در یک بســته سیاســتی
ردهبندی شوند که نهایتاً ده یا پانزده اقدام
برای بهبــود وضعیت اقتصــادی ایران از
دل آن درآیند ،ایــن طرح مجلس جایگاه
برجستهای در این بســته ندارد .مسئله
دهکها هم که در ســخنان نمایندگان
مجلس مطرح شده ،با توجه به فشارهای
تورمی و ضعــف نظــام تصمیمگیری و
سیاستگذاری و برنامهریزی ،مسئلهای
است در ردههای بسیار پایین؛ و این طور
نیست که این مسئله بخواهد وقت باالیی
را بگیــرد  .بنابراین وقتی کــه مجلس به
این صورت برای خــودش تعیین اولویت
میکند ،این نشــان میدهد تشــخیص
مجلس فاقد جامعیت و بیشتر آمیخته به
سطحینگری است.

نمایشگاه دائمی توانمندیهای راهبردی هوافضای سپاه افتتاح شد

رونمایی از ویترین دفاعی ایران

عضو کمیســیون عمران مجلس گفت :در شرایط کنونی این سؤال
نسل فردا /گروه پارلمانی
 news@ naslefarda.netمطرح میشود که اگر دولت با طرح جهش تولید مسکن مخالف بود،
چرا مسئوالن دولتی در نشستهای کمیسیون ،نسبت به مفاد طرح
مخالفتی نمیکردند .اقبال شاکری با اشاره به تصویب کلیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن در مجلس،
گفت :اجرای این طرح میتواند بخشی از نیاز کشور به مسکن را برطرف کند ،در شرایط کنونی مردم برای
تأمین مسکن با مشکالت بسیاری مواجه هستند.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :کمیسیون
عمران مجلس در نشستهای متعدد اقدام به بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن با حضور وزیر راه و
شهرسازی و معاونانش ،وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونانش ،رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش و رئیس
بنیاد مسکن کرد ،حال این سؤال مطرح میشود که اگر دولت با این طرح مخالف بود ،چرا مسئوالن دولتی در
نشستهای کمیسیون ،نسبت به مفاد طرح مخالفتی نمیکردند .وقتی در این رابطه در جلسات اظهارنظر
نمیکنند ،حق ندارند در بیرون از جلسه نیز اظهارات خالف واقع بگویند.
وی گفت :مخالفت دولت با طرح جهش تولید مسکن بیشتر مرتبط با موضوع تأمین منابع اعتباری طرح است،
در طرح مذکور تشکیل یک صندوق ملی پیشنهاد شده که این حساب ملی برای پرداخت تسهیالت طرحهای
تولید مسکن استفاده خواهد شد ،البته ارائه تسهیالت مذکور طبق یک ضوابط خاص صورت میگیرد و این
طور نیست که تمام طرحهای مسکنسازی مشمول دریافت اعتبارات شوند.
شاکری ادامه داد :درطرح جهش تولید مسکن تأکید شده که ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید
شود ،اما این مسئله به معنای آن نیست که دولت باید تمام این میزان را بسازد ،بلکه برای تولید یک میلیون
واحد مسکونی ازظرفیت بخش خصوصی ،انبوهسازان ،تعاونیسازان ،رسمیسازان و شخصیسازان استفاده
خواهد شد .این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت :دولتیها اعالم میکنند که منابع در نظر گرفته شده
در طرح جهش تولید مسکن ،تکافوی تولید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی را نمیدهد واین مسئله موجب
افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم میشود ،ما این مسئله را رد نمیکنیم ،اما اینکه دولت به بهانه این مسائل،
اقدامی برای رفع معضل کمبود مسکن نکند ،قابل قبول نیست.

نمایشگاه دائمی توانمندیهای راهبردی نیروی هوافضای سپاه تحت عنوان «پارک ملی هوافضا» افتتاح شد.
نمایشــگاه دائمی توانمندیهای راهبردی نیروی هوافضای سپاه تحت عنوان «پارک ملی هوافضا» با حضور
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی ،سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه و سردار امیرعلی
حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در تهران افتتاح شد .در این نمایشگاه دستاوردهای مختلف نیروی
هوافضای سپاه از آغاز شکلگیری تاکنون در حوزههای موشــکی ،پدافند هوایی ،پهپادی ،عملیات هوایی و
فضایی در فضایی گسترده به نمایش در آمده است .این نمایشگاه در پارک ملی هوافضا به نشانی کیلومتر ۱۲
جاده مخصوص کرج ،خیابان دانشگاه برپا شده است.
دستاوردهای نوین
درجریان افتتاح نمایشگاه توانمندیهای راهبردی نیروی هوافضای سپاه تحت عنوان «پارک ملی
هوافضا» برخی دســتاوردهای این نیرو برای نخســتین بار به نمایش درآمد .ازجمله این دستاوردها ،رادار
تصویربرداری  SARهواپایه محمول بر پهپاد شاهد  ۱۲۹است که برای نخستین بار در این نمایشگاه به نمایش
گذاشته شده است .یکی دیگر از تجهیزاتی که برای نخستین بار در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته ،اولین
سامانه موشکی کن (محفظه) پرتاب بالستیک است که البته پیشتر در رزمایش پیامبر اعظم سپاه پاسداران
شلیک موشک از آن به نمایش درآمده بود اما این اولین بار است که از نزدیک در معرض دید قرار میگیرد.
اولین واکنش قالیباف به ماجراهای مجلس از تریبون نمایشگاه
رئیس مجلس شورای اســامی تاکید کرد که مجلس یازدهم به حواشی که برای آن ایجاد میکنند
توجهی نداشته و تمام تالش خود را به کار میگیرد تا در چارچوب وظایف خود با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس
به ایمان به خداوند و باور به سنتهای الهی مشکالت مردم را برطرف کند.
محمدباقر قالیباف در آیین افتتاح نمایشــگاه دایمی توانمندیهای راهبردی نیروی هوا و فضای سپاه ضمن
گرامیداشت هفته دفاعمقدس گفت :هفته دفاعمقدس یادآور رشادتها و ایثارگری ملت ایران است و من این
هفته را به یکایک ملت عزیز ایران و همه رزمندگان ،جانبازان و ایثارگران به ویژه خانواده معظم شهدا که همیشه
سایه سر ما بودند تبریک میگویم .امروز در جریان بازدید از این نمایشگاه بنده از جهات مختلف به یاد تاریخ
دفاعمقدس از آن مقطع تا به امروز افتادم.

حضور نخستوزیر نیوزیلند با حجاب اسالمی در مسجد «النور» در شهر «کرایست چرچ» نیوزیلند
برای ادای احترام و تسلیت به بازماندگان حمله تروریستی سال گذشته یک مرد نژادپرست به این
مسجد و کشتن مسلمانان نمازگزار.
منبع :آسوشیتدپرس

در واکنش به حاشیههای ایجاد شده از لباسهای چرک نخستوزیر رژیم صهیونیستی و همسرش
معترضان چند ماشین لباسشویی در نزدیک خانه وی قرار دادند.
منبع :آسوشیتدپرس

سرمقاله

ادامه از صفحه یک ...

سخنرانیاش در مجمع عمومی را انجام میداد
در دو تا سه جمله ،به ایران پرداخت نه بیشتر .در
حالیکه رئیسجمهور ایران ،بخش گستردهای
از ســخنرانیاش به آمریکا اختصاص داشــت.
اگرچه خردهای به رئیسجمهور ایران نمیتوان
گرفت که روایت غالب دولت این اســت که هر
آنچه اکنون میکشیم از خروج آمریکا از برجام
اســت و تحریمها که نمیگذارد چرخ اقتصاد
کشور بهدرستی بچرخد .برای ترامپ هم نشست
امسال گویا بیشتر به نشستی انتخاباتی شباهت
داشت .وی در ســخنان خود هیچ اشارهای به
ناکامیهای اخیرش در سیاست خارجی و مبارزه
با کرونا نکرد .اما چرا وی از ایران صحبت زیادی
نکرد؟ شاید برای پاسخ به این سؤال باید اندکی
به عقب بازگشت .ترامپ ،در همه چهار سخنرانی
پیشین خود از  29شهریور  95بیش از موضوعات
دیگر به ایران ،برجام و لزوم خروجش از آن سخن
گفته ،دیگران را از نفوذ منطقهای ایران ترسانده
و به دنبال یارگیری منطقهای بوده است .همتراز
با این موضوع ،به کرهشــمالی پرداخته و اینکه
آمریکا نباید بیش از دیگر کشورها ،بابت عضویت
در سازمانهای جهانی ،هزینه پرداخت کند یا
حتی برخی را قبول ندارد و از آن خارج میشود.
حاال در مهر  ،99او اص ً
ال به کرهشمالی نپرداخت،
دلیلش روشن اســت؛ به توافقی نیمبند با این
کشور رسیده و حاال انتقاداتی از عمل نشدن به
آن توافقها میشود و آمریکا نیز اهمیتی برای آن
گالیهها قائل نیست .یادتان هست بهمن سال
گذشته و در فضای ملتهب بعد از ترور «سردار
ســلیمانی» ،وزیر خارجه ایران درباره احتمال
مذاکره با آمریکا در پی این تــرور توضیح داده
بود که مذاکره با آمریکا غیرمحتمل نیست ،به
شرطی که آمریکا تغییر رفتار دهد و تحریمهای
ایران را لغو کنــد .ظریــف در توئیتش ،اکانت
ترامپ را ذکر کرده بود (منشن) نوشت« :ترامپ
بهتر است به جای عناوین خبرهای فاکسنیوز و
مترجمهای فارسیزبانش ،اظهارات و تصمیمات
سیاست خارجی خود را بر اســاس واقعیتها
پایهگذاری کند .برای اطــاع بهتر ،او (ترامپ)
میتواند مصاحبه من به زبان انگلیســی را در
اشپیگل بخواند .اگر تعداد کلمات مصاحبه زیاد
است میتواند فقط این بخشی را که اینجا آورده
شده ،بخواند ».اما ترامپ ،درجواب او به فارسی
نوشــته بود «وزیر خارجه ایران گفته است که
ایران خواهان مذاکره با آمریکاست اما میخواهد
که تحریمها برداشته شــود .نه مرسی!» .حتماً
درتالشها برای مذاکره یا حلوفصل دیپلماتیک
موضوع ایران و آمریکا ،ترور سردار سلیمانی نقطه
عطف مهمی است که جریان روند را منحرف کرد
و موازنه بازی را تغییر داد ،اما پاســخ ترامپ به
توئیت ظریف نشان داد که دیگر موضوع مذاکره
با ایران برای ترامپ اهمیت ندارد .اگرچه هنوز در
برخی سخنرانیهای انتخاباتی خود از این سخن
میگوید که بعد از برندهشــدن در انتخابات ،در
مدت کوتاهی با ایران به توافق دســت مییابد،
اما منظور او این نیست که برای این توافق تالش
خواهد کرد بلکه روایتگر این است که تهران برای
دستیابی به توافق با او ،تسلیم میشود .تابستان
گذشته اما موضوع اینگونه نبود؛ ترامپ مشتاق
توافق با ایران بود یا همان عکس یادگاری و این
اشــتیاق حتی تا کشــاندن وزیر خارجه ایران
به بیاریتز فرانسه کشیده شــد ،اما اکنون نه از
اشتیاق به توافق خبری هســت نه از اشتیاق به
عکس یادگاری .باید گفت زمان طالیی چه برای
توافق ،چه برای عکس یادگاری ،از دست رفته و
بازنخواهد گشت.
اتحاد برای چندجانبهگرایی ،پیام
نشست بود
مقابله با یکجانبهگرایی یا بــه تعبیری ،اتحاد
بــرای چندجانبهگرایی؛ این شــاید مهمترین
پیام هفتادوپنجمین نشســت مجمع عمومی
بود .تنهایی و شکست آمریکا در نشست شورای
امنیت سازمان ملل متحد نشان داد که جهانیان
دیگر از یکجانبهگرایی و فشار خسته شدهاند و
پس از این رفتار قلدرمآبانه آمریکا را بر نمیتابند.
درطول تاریخ ســازمان ملــل متحد هیچ وقت
آمریکا به این اندازه نه تحت فشار و نه در انزوای
سیاسی بوده است .دقیقاً سه روز قبل از این که
اجالس ساالنه ملل متحد برگزار شود ،شورای
امنیت دیــدگاه آمریکا درباره این کــه ایران از
برجام تخطی کرده و دکترین ماشــه باید اجرا
شود را رد کردند .حتی دبیرکل سازمان ملل هم
این موضوع را رد کرد و ســایر کشورهایی که به
طور انفرادی موضع گرفتند هم دیدگاه آمریکا
را رد کردند .به هر روی انــزوای رژیم آمریکا در
هفتادوپنجمین نشست ساالنه مجمع عمومی
نخستین شکست این رژیم نیست و با این روشی
که درپیش گرفتهاند آخرین آن نیز نخواهد بود.
آنها باید بدانند کشــتیبان را سیاســتی دگر
آمده است.

