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بایدن گفته است به برجام باز می گردد اما شروطی 
دارد، در ایران برخی از این سخنان استقبال کرده 

اند، اما واقعیت چیز دیگری است.
اش��تیاق آمریکا برای بازگش��ت به توافق هس��ته 
ای با جمهوری اس��امی ایران برای چیس��ت؟ آیا 
بای��دن در صورت ورود به کاخ س��فید، می خواهد 
دوباره برجام را امضا کند و تعهدات آمریکا در لغو 

تحریم های اقتصادی علیه ایران را اجرا کند؟
در ایران نیز در میان برخی اشخاص دولتی و غیر 
دولتی از سیاس��ت بایدن برای بازگشت به برجام 
اس��تقبال شده و اش��تیاق زیادی نشان داده شده 
اس��ت.دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا 
که در ح��ال حاض��ر روزهای شکس��ت را تجربه 
می کند، دو س��ال پیش از برجام خارج شد و البته 
پی��ش از آن نیز هیچ ک��دام از تعهدات آمریکا در 

قبال برجام را اجرا نکرد.
آمری��کای دوران ترامپ همه حق و حقوق خود را 
در برجام داشت با خروج از آن، از دست داد و این 

کشور هیچ حقی در این پیمان ندارد.
زمانی که آمریکا قصد داش��ت مکانیزم ماش��ه را 
علیه جمهوری اسامی ایران به کار گیرد، اعضای 
موجود در برجام با این اقدام دونالد ترامپ مخالفت 
کردند چرا که آمریکا از برجام خارج ش��ده بود به 
همین خاطر حق قانونی برای به کار انداختن این 

بند از توافق هسته ای را نداشت.
اگر ایاالت متح��ده همچنان در برجام باقی مانده 
بود به هر بهانه ای و دلیلی می توانس��ت، مکانیزم 
ماش��ه را راه اندازی کند، در واق��ع خروج ترامپ 
از توافق هس��ته ای را می توان یک تصمیم مثبت 
برای جمهوری اس��امی ایران تلقی کرد، چرا که 

خود را از امتیازی در اختیارش بود محروم کرد.
بایدن تمایل خود را برای بازگشت به برجام اعام 
کرده است، گرچه او ش��روطی را مطرح کرده اما 
بازگش��ت آمریکا به توافق هسته ای به معنی لغو 
تحریم های اقتصادی علیه ایران نخواهد بود، او به 
صورت نمایش��ی و صوری برج��ام را امضا می کند 
در حال��ی که هیچ اقدامی برای لغو تحریم ها علیه 
ایران انجام نخواهد داد. ایران نیز ش��روط خود را 
برای بازگشت به برجام اعام کرده است اما حتی 
در صورت پذیرفتن ش��روط ایران از سوی آمریکا، 
آیا اعتمادی به این کش��ور وجود دارد که بخواهد 
تعهدات خود را اجرا کند؟ بایدن مسائل توانمندی 
موش��کی و نفوذ منطقه ای ایران را ش��روط خود 
برای بازگشت به برجام اعام کرده است، در حالی 
که توافق هس��ته ای تنها درباره مسائل هسته ای 

ایران است و ارتباط به دیگر  مسائل ندارد.
تحریم ه��ای تس��لیحاتی ای��ران نی��ز 27 مهرماه 
گذشته لغو ش��د و ایران می تواند تسلیحات صادر 
کند یا خریداری نماید، آمریکا در راه جلوگیری از 
لغو تحریم های تس��لیحاتی نیز شکست خورد چرا 

که از برجام خارج شده است.
اروپا بابت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا خرسند است، چرا که می داند بار 
دیگر می تواند همکاری و همراهی س��ابق را میان 
خود و آمریکا برقرار کند. پس از استقرار بایدن در 
کاخ سفید، یکی از دستورات کاری اروپا و آمریکا 
ای��ران خواهد بود که البت��ه محور آن را برجام در 
نظر گرفت��ه اند. به همین خاطر اس��ت که از هم 
اکنون اروپایی ها زبان گش��وده و درباره گنجاندن 
مس��ائل غیرهس��ته ای در برجام سخن می گویند 
چرا که می دانند سیاست بایدن با آنها علیه ایران 
یکی اس��ت. وزیر خارجه آلمان »هایکو ماس« در 
مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است؛ 
»آلم��ان هم مانند واش��نگتن با نق��ش بی ثبات 
کننده ای��ران در خاورمیانه، برنامه موش��کی این 

کشور و تهدیداتش علیه اسرائیل مشکل دارد.«
وی گفته، ریاس��ت جمهوری ج��و بایدن فرصتی 
برای بازگش��ت آمریکا به توافق هس��ته ای است، 
مشروط بر آن که تهران نقض تعهداتش ذیل این 

توافق را کنار بگذارد.
می بینی��د که ه��م اروپا و هم آمری��کا بجای آنکه 
تعهدات خود را در لغو تحریم های اقتصادی علیه 
ایران پیگیری کنند، اعتق��اد دارند ایران تعهدات

به بایدن فرصت بازگشت به 
برجام را ندهیم
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محمد صفری

نامه سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری 

 قرارداد فعلی »هفت تپه«
 فسخ شود

س��ازمان  نام��ه  از  اقتص��اد  وزی��ر  پارلمان��ی  مع��اون 
خصوصی س��ازی به هیأت داوری برای فسخ قرارداد فعلی 

شرکت »هفت تپه« خبر داد.
هادی قوامی اظهار داش��ت: از مدت ها قب��ل نمایندگان 

پیگیر مسأله هفت تپه بودند.
وی افزود: با توجه به ش��أن نظارتی نمایندگان و جایگاه 
قانونی آنها این موضوع را دلس��وزانه پیگیری می کردند و 
وزارت اقتصاد و دارایی هم جلسات مختلفی در بخش های 
مختلف برگزار کرد و جمع بندی های مختلفی انجام شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به مجموعه توجهات 
و بررس��ی ها نهایتا امروز نامه سازمان خصوصی سازی به 
هی��أت داوری ارس��ال و در این نامه به چند موضوع مهم 

در خصوص شرکت هفت تپه اشاره شد.
وی با تش��ریح جزئیات نامه مذکور خاطرنشان کرد: طی 
نامه ای که س��ازمان خصوصی س��ازی به رئیس و اعضای 
هی��أت داوری ارس��ال ک��رده اس��ت به م��اده 30 قانون 
اجرای سیاس��ت های کلی اصل 34 قانون اساس��ی اشاره 
ش��ده که در اجرای مفاد قانونی اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساس��ی و دس��تورالعمل های مربوطه در 
خصوص شرکت کش��ت و صنعت هفت تپه نکاتی مطرح 
ش��ده است. قوامی با اشاره به دیگر جزئیات نامه سازمان 
خصوصی س��ازی به هیأت داوری تصری��ح کرد: طی این 
نامه عنوان ش��ده علیرغم همکاری و مساعدت های الزم 
در انجام تعهدات قراردادی متأس��فانه خریداران به کرات 
موجبات نق��ض تعهدات قراردادی را فراهم نمودند که از 
جمل��ه آن می ت��وان به عدم پرداخت اقس��اط قرارداد در 
موعد معین اش��اره کنیم به طوری که از مجموع 7 قسط 
سررس��ید ش��ده تنها دو قس��ط و قس��متی از یک قسط 
پرداخت شده بود که هم اکنون تعداد 4 قسط و نیم باقی 
مانده که این به عنوان یکی از دالیل ابطال این قرارداد به 

شمار می  رود که به هیأت داوری ارسال شده است.
وی اضاف��ه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات 
س��ازمان خصوصی س��ازی اشاره شده اس��ت که در حال 
حاض��ر حدود 860 میلیارد ریال بوده  که محقق نش��ده 
است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه 
مزبور خاطرنش��ان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله 
اقدام خریداران در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق 
و دس��تمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت به 
موق��ع بیمه کارگران و عدم پرداخ��ت معوقات بیمه آنها 
و همچنین عدم تش��کیل مجام��ع عمومی جهت انتخاب 
حس��ابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است 

که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است.
وی ادام��ه داد: عدم تصویب صورت های مالی ش��رکت از 
بدو واگذاری تا کنون و عدم انتخاب اعضای هیأت مدیره 
شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله 

دیگر تخلفات صورت گرفته در این شرکت است.

وی در بخش دیگری از س��خنانش عن��وان کرد: علیرغم 
ادعای خری��داران مبنی بر س��رمایه گذاری در طرح های 
ش��رکت به مبلغ هزار میلیارد تومان ی��ا ده هزار میلیارد 
ریال تعلق این پروژه ها و س��رمایه گذاری ها  به ش��رکت 
هفت تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از س��وی حس��ابرس و 

بازرس های قانونی شرکت تأیید نشده است.
قوام��ی ادام��ه داد: در دوره واگ��ذاری ش��رکت هفت تپه 
بدهی ها و زیان انباش��ته ش��رکت افزایش پی��دا کرده و 
علیرغم افزایش تولید در دو سال اول پس از واگذاری در 

دو سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است.
وی با اش��اره به سلسله جلس��ات وزارت اقتصاد با برخی 
نمایندگان مجلس برای حل مش��کات شرکت هفت تپه 
خاطرنشان کرد: در جلساتی که ما در مجلس با نمایندگان 
داشتیم آنجا تعهد شده بود امسال حداقل سه هزار هکتار 
کشت داشته باشند متأسفانه 50 درصد این عدد را بیشتر 
نتوانستند عملیاتی کنند یعنی هزار و پانصد هکتار کشت 
داشتند. یعنی شرکت نیشکری که در دوران جنگ بیش 
از 100 هزار تن شکر تولید می کرده امروز یعنی در سال 
99 وضعیت تولیدش بس��یار افت کرده و این چشم انداز 
خوبی را برای شرکت نشان نمی دهد. وی با اشاره به ماده 
11 قرارداد ش��رکت هفت تپه گفت: این ماده به سازمان 
خصوصی سازی اجازه داده در صورت تخلف خریداران از 
اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات مندرج در موارد مطرح 
در قرارداد یا اس��تنکاف از انج��ام تعهدات مقرر در موعد 
معینه قرارداد، س��ازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد 
ب��ه صورت یکطرفه اقدام کند ک��ه در این صورت جبران 
همه خسارات وارده بر عهده خریداران خواهد بود. قوامی 
در همین راس��تا اضافه کرد: همچنین بر اس��اس ماده 5 
توافقنامه انتقال یا بخشی از سهام شرکت کشت و صنعت 
هفت تپه، طرفین انتقال ملزم به رعایت همه این ش��رایط 
ق��رارداد و واگذاری قرارداد اولیه از حق فس��خ س��ازمان 
خصوصی س��ازی بوده که از این ها اس��تفاده شده است. 
وی ادام��ه داد: ل��ذا با توجه به موارد مذک��ور و با عنایت 
به احراز تخلفات خواندگان در پرداخت اقس��اط در موعد 
مقرر و تعهدات مندرج در قرارداد و همچنین به اس��تناد 
ماده 11 قرارداد واگذاری و بند 3 آن تقاضای صدور رأی 
دارند مبنی بر تأیید و تمدید فس��خ قرارداد شماره 616 
مورخ 18 اس��فند ماه 94 و قراردادی که توافق ش��ده و 
مواردی که با انتقال ش��ماره 19264 آذر ماه 98 موضوع 
واگذاری 95 درصد سهام ش��رکت کشت صنعت نیشکر 
هفت تپه اس��ت که انضمام س��هام جذب نشده که حدود 
4.836 درصد است و استرداد سهام و سود سهام دریافت 
ش��ده و ثب��ت در دفاتر ش��رکت و الزام به جب��ران کلیه 
خس��ارات است که این موضوعات به هیأت داوری ارسال 
شده و امیدواریم که هیأت واگذاری بتواند در اسرع وقت 
پیگیری کند و این موضوع به س��رانجام خوبی برسد. وی 
در بخش پایانی سخنانش از همراهی مجلس نمایندگان 
مجلس به ویژه س��یدنظام الدین موس��وی، احمد نادری،  
علی خضریان و کعب عمیر و همچنین علی نیکزاد نایب 
رئیس مجلس که مجدانه و دلس��وزانه پیگیر این موضوع 

بودند تقدیر تشکر کرد.  فارس

بحران پسا انتخاباتی ایاالت متحده هر روز 
ابعاد تازه تری می گیرد

بایدن و ترامپ در ماراتن 
رسوا کردن آمریکا

آمریکایی که نقاب ادعاهای بش��ر دوس��تی، دموکراسی و قدرت 
جهانی بودنش در طول 4 سال ریاست جهوری 

ترام��پ بر زمین افتاده بود، رفتارهای انتخاباتی بایدن و ترامپ  با 
گذش��ت یک هفته از انتخاباتش تکه های ای��ن نقاب را در زیر پا 
خرد کرده اس��ت گویی آنها در ماراتن رسوا کردن آمریکا شرکت 
کرده ان��د. آمری��کا زمانی خود را مهد دموکراس��ی، حقوق بش��ر، 
آزادی، نج��ات بش��ریت، رفاه اقتصادی و پرس��تیژ جهانی معرفی 
می ک��رد ام��ا اکنون روند تحوالت این کش��ور و بوی��ژه نوع رفتار 
دولتمردان و ش��خصیت های رده باالی آن، تش��ت رسوایی آنان را 
بر زمین انداخته اس��ت. انتخابات آمریکا سه شنبه هفته پیش در 
حالی برگزار شد که طی این یک هفته نه تنها فضای سیاسی آن 
به روال عادی باز نگش��ته بلکه هر روز ابعاد جدیدی از رس��وایی 
بحران دموکراسی در این کشور رقم می خورد. ترامپ و بایدن هر 
کدام با ادعای پیروزی در انتخابات و کشاندن مردم به خیابان ها، 
رسیدن به قدرت و منافع شخصی را به اهداف ملی آمریکا برتری 
می دهند که خود س��ندی بر حاکمیت کوتوله های سیاسی بر این 
کش��ور اس��ت در حالی که رفت��ار هر کدام از آنه��ا بعدی از عدم 

دموکراسی و آزادی را در این کشور آشکار می سازد. 
در ادامه رس��وایی تقلب در انتخابات، س��خنگوی کاخ س��فید در 
مصاحب��ه با فاکس نیوز، س��ندی 234 صفحه ای را در دس��تش 
ت��کان داد و گف��ت: این ه��م مدرک موث��ق از تقل��ب انتخاباتی 
دموکرات ها!»کیلی مک انانی« سخنگوی کاخ سفید، تنها یک روز 
بعد از آنکه س��خنرانی اش در باب تقلب انتخاباتی، از سوی فاکس 
نیوز قطع ش��د؛ در مصاحبه با »شان هنینی« مجری معروف این 
ش��بکه، در حالیکه سندی مکتوب در دس��ت داشت؛ مدعی شد: 
همچنان هیاهوی »ش��واهد کجاس��ت« را می شنویم. اینجاست، 
234 صفحه از ش��هادت هایی که افراد برای آن قس��م خورده اند.

وی ادام��ه داد: اینها افراد واقعی و اتهامات واقعی هس��تند که به 
شکل رس��می امضا شده اند و این اتهامات را در بین مسائل دیگر 
مطرح م��ی کنند.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پیش��تر 
در توئیتی مدعی ش��ده بود که فس��اد انتخاباتی در برنامه ش��ان 
هنینی افشا خواهد شد.بر اساس نتایج یک نظرسنجی، 70 درصد 
جمهوری خواه��ان به ای��ن موضوع اعتقادی ندارن��د که انتخابات 
آمریکا آزاد و عادالنه بوده است. از سوی دیگر پومپئو وزیر خارجه 
آمری��کا با بیان اینکه به همه رهبران جهان گفتیم انتخابات تمام 
نشده در واکنش به گفت وگوی تلفنی رهبران جهان با جو بایدن 
گفت، اگر این مذاکرات در حد س��ام و احوالپرسی باشد ایرادی 
ندارد.بر اس��اس گزارش تاس، پامپئو افزود: م��ا به همه یادآوری 
می کنی��م که آراء هنوز کامل ش��مرده نش��ده اس��ت. م��ا باید از 
رون��د قانونی کاما مطمئن ش��ویم و آمریکا آنچه بهترین اس��ت، 
انج��ام خواه��د داد. ما تا روز 20 ژانویه یک رهبر در کاخ س��فید 
داری��م و تا آن موقع سیاس��ت خارجی آمری��کا را ادامه خواهیم 
داد. ای��ن چیزی اس��ت که »دونالد ترامپ ه��م می خواهد تیم ما 
تمام و کمال انجام دهد. این چیزی اس��ت که ما روی آن تمرکز 
داریم«. در مقابل اندرو مک کابی معاون رئیس پیش��ین اف بی آی 

در دفاع از تحقیق علیه رئیس جمهور آمریکا گفت، دالیل زیادی 
برای انجام آن وجود داش��ت.همچنین »چاک شومر« رهبر اقلیت 
دموکرات مجلس س��نای آمریکا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار 
درباره صحبت های »مایک پامپئو«، با اش��اره به ش��رایط آمریکا 
و بح��ران مرگب��ار کرونا در آن، گفت این کش��ور وقتی برای این 
نوع بازی ه��ا ندارد.همچنین »کریس مورفی« س��ناتور دموکرات 
ایالت کانکتیکت در سخنانی ادعای »دونالد ترامپ« درباره تقلب 
در انتخابات را رد کرد. از س��وی دیگر در ادامه فش��ار بر ترامپ، 
خبرگزاری بلومبرگ و نشریه پولتیکو از استعفا و کناره گیری چند 
مقام ارشد پنتاگون پس از اقدام ترامپ در اخراج وزیر دفاع آمریکا 
خبر دادند. »پَت توِمی«، س��ناتور جمهوری خواه ایالت پنس��لوانیا 
نی��ز  گفت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا باید روند انتقال 
ق��درت به »جو بای��دن«، نامزد دموکرات ها را آغاز کند.از س��وی 
دیگر در اقدامی قابل تامل ادعا ش��ده اس��ت که نتایج نظرسنجی 
جدید نش��ان داده حدود 80 درصد مردم آمریکا بی توجه به انکار 
شکس��ت در انتخابات از س��وی ترامپ، بای��دن را پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 آمریکا و رئیس جمهور منتخب می دانند.

همچنین لَری هوِگ��ن فرماندار جمهوری خواه ایالت مریلند گفته 
انتخابات ریاس��ت جمهوری کشورش به پایان رسیده و اگر ترامپ 
ش��واهدی واقعی درخصوص تقلب در انتخابات دارد ارائه کند. در 
ای��ن میان بایدن نامزد حزب دموک��رات که خود را رئیس جمهور 
منتخ��ب آمریکا اعام ک��رده، طی یک کنفران��س خبری امتناع 
»دونالد ترامپ« از پذیرش شکست در انتخابات را مایه خجالت و 

شرمساری توصیف کرد.
»ج��و بایدن« نامزد دموکرات ها در اولین کنفرانس خبری خود از 
زمان اعام پیروزی در انتخابات ریاس��ت جمهوری 2020 آمریکا، 
گفت که امتن��اع »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا از پذیرش 
شکست در انتخابات، مایه شرمس��اری است.بایدن در واکنش به 
پیام های توییتری ترامپ در »ویلمینگتون« ایالت »دیاور« گفت: 
»صراحتاً می گویم این مایه شرمس��اری و خجالت اس��ت. چطور 
می توانم بگویم، تنها چیزی که می توانم بگویم این اس��ت که من 
فکر می کنم این )اظهارات ترامپ( کمکی به میراث رئیس جمهور 
نمی کند«. از س��وی دیگر روزنام��ه »نیویورک تایمز« گزارش داد 
در روزهای گذش��ته با مقامات ارش��د انتخاباتی در سراسر آمریکا 
تماس داش��ته و از آن ها درباره وجود ش��واهد و مدارکی در تایید 
ادعای تقلب گس��ترده پرسیده است. به نوش��ته نیویورک تایمز، 
مقام��ات 45 ایال��ت گفتند در هیچ یک از این ایالت ها گزارش��ی 
درباره وجود تقلب گسترده یا مسائلی از این دست مشاهده نشده 
اس��ت. نکته قابل توجه آنکه در خیانتی آش��کار ک��ه برگرفته از 
هراس از دست دادن قدرت است، »بوریس جانسون« نخست وزیر 
انگلیس روز چهارش��نبه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا را 

»رئیس جمهور سابق« نامید.
الزم به ذکر اس��ت فضای سیاس��ی آمریکا ب��ه دو قطب بایدن و 
ترامپ مبدل ش��ده اس��ت که رفتار هر کدام از نامزدها و ابهامات 
ش��دید ایجاد شده در نحوه برگزاری انتخابات سواالت بسیاری در 
اذه��ان عموم��ی ایجاد کرده که محور آن را نیز زیر س��وال رفتن 
دموکراس��ی ادعای آمریکاس��ت که با این ادعا به دخالت در امور 
کش��ورهای دیگر پرداخته اس��ت. اکنون جهان دریافته است که 
آمریکا دموکراسی پوش��الی دارد که با نسیمی از میان می رود و 
آمریکا دیگر آن کعبه آمال و آرزوها نیست و با شیب تندی مسیر 

زوال را می پیماید. 
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صفحه 8

بایدن و ترامپ در ماراتن 
رسوا کردن آمر یکا

بحران پسا انتخاباتی ایاالت متحده هر روز  ابعاد تازه تری می گیرد


