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ه��دی دهق��ان بذرافش��ان-ناظران سیاس��ی معتقدند؛ در 
صورتی که جوبایدن ریی��س جمهور منتخب آمریکا آماده 
بازگش��ت به برج��ام منهای مکانیس��م ماش��ه و پرداخت 
هزینه ها و خس��اراتی که به جمهوری اس��امی وارد شده 
باش��د؛ آن موقع باید برای افکار عمومی تش��ریح شود که 
آیا در ش��رایط فعلی می توان در ارتباط با بازگش��ت آمریکا 
ب��ه برجام تصمیم گرفت یا نه؛ وگرنه ذوق زدگی برخی در 
داخل برای بازگش��ت بایدن به برجام کاما بی مورد است 
چرا که هنوز سیاست رییس جمهور جدید آمریکا در قبال 

ملت ایران کاما شفاف نشده است.
درحالی رس��انه های رس��می آمریکا جو بایدن را به عنوان 
ریی��س جمهور جدید این کش��ور معرفی کردند که برخی 
گمانه زنی ها  از بازگش��ت آمریکا در دوران بایدن به برجام 
قوت گفته اس��ت و حتی برخی از بازگشت احتمالی بایدن 
به برجام ذوق زده ش��ده اند! این ذوق زدگی در حالی است 
که دونالد ترامپ با خروج از برجام حق مکانیس��م ماشه را 
از دس��ت داد و این شرایط که هر به بهانه ای بخواهد ایران 
را مته��م به بدعهدی در اجرای تعهدات کند تا در ذیل آن 

بتواند اسنپ بک را فعال کند، از او نقض شد.
چند روز پیش مش��اور س��ابق ج��و بایدن اع��ام کرد که 
بایدن  قصد دارد در مدت زمان کوتاهی به توافق هسته ای 
بازگ��ردد اما به دنبال تغییراتی در برخی بندها مانند زمان 

انقضای برجام است.
آموس هاچسن در مصاحبه با کانال 12 رژیم صهیونیستی 
افزود: من معتقدم که در ماه اول ریاس��ت جمهوری بایدن 
ش��اهد پیوس��تن کامل آمریکا و دولت وی به برنامه جامع 
اقدام مش��ترک خواهیم بود که به معن��ی تعلیق برخی از 
تحریمهای مرتبط با برنامه هس��ته ای ایران خواهد بود که 

طی سه سال گذشته اعمال شده است.
هاچسن که در دولت »باراک اوباما« رئیس جمهور پیشین 
آمریکا، مس��ئول تحریمهای مربوط ب��ه بخش انرژی ایران 
در وزارت خارج��ه آمریکا ب��ود اضافه کرد؛ بایدن همچنین 
ب��ه دنبال برخی تغیی��رات در برجام مانن��د تاریخ انقضای 
آن اس��ت. پیش از این دن ِکرتِزر س��فیر س��ابق آمریکا در 
فلس��طین اش��غالی گفته بود، بایدن پی��ش از اقدام درباره 

توافق هسته ای با ایران، با تل آویو مشورت خواهد کرد.
حال این س��وال مطرح اس��ت که رییس جمهور احتمالی 
آمریکا بدون هیچ پیش شرطی به برجام بازخواهد گشت؟ 
آیا هم��ه تحریم های ظالمانه علیه مل��ت ایران لغو خواهد 

ش��د؟ و آیا دولت جدید آمریکا خس��ارات خروج از برجام 
را خواهد داد؟

س��ابقه دولت های قبلی آمریکا چه دموکرات چه جمهوری 
خواهد در قبال جمهوری اس��امی ایران دشمنی و اعمال 
فش��ار و تحریم ه��ای ظالمانه بوده اس��ت بنابراین می توان 
نتیجه گرفت حتی اگر بایدن به برجام بازگردد ذوق زدگی 
بی معنی اس��ت چرا که به شیوه ای دیگر سیاست تحریم ها 

علیه ملت ایران مسیرش ادامه خواهد یافت.

 تفاوتی در عملکرد بایدن و ترامپ نیست 
حسن هانی زاده کارشناس مسائل سیاست خارجی در باره 
بازگشت احتمالی جو بایدن به برجام گفت: علیرغم برخی 
خوش بینی ها در خصوص بازگش��ت احتمالی جو بایدن به 
برجام اما هنوز سیاس��ت رییس جمهور منتخب آمریکا در 

قبال ایران کاما شفاف نشده است. 
وی اف��زود: با توجه ب��ه نزدیکی جو بایدن ب��ه خانم کاما 
هریس معاون او، به نظر نمی رس��د جو بایدن به سادگی و 
بدون قرار دادن پیش شرط هایی سنگین به برجام بازگردد؛ 
بای��دن با رییس جمهور س��ابق آمری��کا در گفتمان تفاوت 
اساس��ی دارد اما به این مفهوم نخواهد بود که او  تس��لیم 

اراده ملت ایران ش��ود و بدون هیچ پیش شرطی تحریم ها 
را لغو کند، کما اینکه البی صهیونیس��ت ها نیز کاما تأثیر 
گذار است. وی با بیان اینکه باید در انتظار ورود جو بایدن 
به کاخ س��فید بود چرا که او حتما پیش شرط هایی مبنی 
ب��ر اینکه ایران نباید در مس��ائل منطقه دخالت کند و باب 
مذاکره با محوریت توان دفاعی و موشکی ایران خواهد بود، 
خاطرنش��ان کرد: تفاوتی در عملکرد ج��و بایدن با ترامپ 
وج��ود ندارد چرا ک��ه اگر او به برجام بازگ��ردد حتما باید 

رضایت البی صهیونیستی و اسرائیل را بدست آورد. 

 دستگاه دیپلماسی باید همه مالحظات را در برابر 
بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در نظر بگیرد

دکتر س��ید رضا صدرالحسینی دیگر کارشناس مسائل بین 
الملل نیز در گفت وگو با سیاست روز در خصوص بازگشت 
احتمال��ی جو بایدن به برجام و ذوق زدگی برخی در داخل 
گفت: یکی از مس��ائل مهمی که در اتمسفر سیاسی کشور 
مطرح اس��ت، احتمال ریاس��ت جمهوری ج��و بایدن و آیا 
اینک��ه او ب��ه برجام باز می گ��ردد؟ هنوز نتیج��ه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا رسماً مشخص نشده است و نباید 
فضایی ایجاد شود و در داخل  اینگونه تصور شود که آمدن 

ی��ا نیامدن آقای بایدن تأثیر مس��تقیمی ب��ر ایران خواهد 
گذاشت.  وی افزود: نکته بعد اینکه باید ببینیم برجام برای 
بایدن اولویت چندم است  و در طول ماه های اولیه ریاست 
جمهوری خود بخواهد موضوع برجام را در حوزه سیاس��ت 

خارجی قرار دهد. 
این استاد دانشگاه اشاره کرد: به نظر می رسد مسئله برجام 
موضوع اولوی��ت دار برای آقای بایدن نخواهد بود؛ احتمال 
می رود حداقل در طول 3 ماهه نخس��ت ریاست جمهوری 
بایدن موضوع برجام برای دس��تگاه سیاست خارجی امریکا 

اولویت دار نخواهد بود.
وی بیان داش��ت:اگر هم موضوع بازگش��ت به برجام مطرح 
باش��د حتما در موض��وع برجام تبصره ی��ا بندهای دیگری 
مطرح می شود؛ حتما آقای بایدن بر روی ریلی که اوباما و 
ترامپ قرار دادند حرکت خواهد کرد و قطعا برجامی که در 
زمان اوباما با ایران امضا ش��د مورد توافق صد درصد بایدن 
نخواهد ب��ود و او تغییراتی را اعمال خواهد کرد که به نفع 

ملت ایران نیست. 
صدرالحس��ینی در ادام��ه گف��ت: ماحظاتی که دس��تگاه 
سیاس��ت خارجی کشورمان باید داشته باشد ابتدا اینکه در 
مس��ئله مذاکره احتمالی در مورد بازگشت آمریکا به برجام 
تمام هزینه ه��ای خروج آمریکا از توافق هس��ته ای باید به 
عنوان خس��ارت در نظر گرفته شود که مطمئناً مورد توافق 
جو بایدن قرار نخواهد گرفت  در صورت پرداخت خسارات 
وارده به جمهوری اس��امی ایران آن هم بدون مکانیس��م 
ماش��ه و البته لغو همه تحریم های ظالمانه، ایران می تواند 

روی مذاکره و بازگشت آمریکا به برجام فکر کند. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه م��ا باید یکبار دیگر این مس��ئله را 
مطرح کنی��م آیا برجام اش��کال و ای��راد حقوقی از جهت 
منافع ملی نداش��ت؟ تصریح کرد: هن��وز این موضوع ثابت 
نش��ده اس��ت و بخش عمده ای از حقوقدانان نسبت به این 
موضوع عامت س��وال جدی دارن��د؛ در صورتی که بایدن 
آماده بازگش��ت به برجام منهای مکانیسم ماشه و پرداخت 
هزینه ها و خس��ارت های جمهوری اسامی شود آن موقع 
باید برای افکار عمومی تشریح شود که آیا در شرایط فعلی 
می توان در ارتباط با این موضوع به برجام بازگشت یا نه. 
وی خاطرنشان کرد: این برجام چون از ابتدا با یک شرایط 
ویژه مورد توافق قرار گرفت و هیچ یک از کش��ورهای عضو 
برجام نس��بت به آن خوش بینی قابل توجهی نداشتند؛ به 

نظر می آید موضوع برجام مورد بازنگری قرار گیرد.

همانگونه که پیش بینی می ش��د شرایط کرونا در تهران هر 
روز نگران کننده تر از قبل می ش��ود و آمار جانباختگان این 
بیماری هر روز نس��بت به روز قبل رکورد جدیدتری را ثبت 
می کند. به گفته س��خنگوی وزارت بهداشت از روز سه شنبه 
تا روز چهارشنبه ۴۶2 تن در اثر بیماری کرونا جان باختند و 
تاکنون مجموع جان باختگان این بیماری به 3۹ هزار و ۶۶۴ 

نفر رسیده است. 
با این حال دولت هنوز نتوانسته به موفقیتی در جهت  کنترل 
بیماری در پایتخت دست یابد و همین امر بود که دهم آبان 
م��اه مجم��ع نمایندگان اس��تان تهران را بر آن داش��ت تا با 
ارس��ال نامه ای به ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار تعطیلی 
2 هفته ای این استان  برای قطع زنجیره بیماری وکنترل آن 
ش��وند . این درحالی بود ک��ه برخی از نمایندگان در مجلس 
از ارائه طرحی دو فوریتی برای این موضوع سخن می گفتند 
به ش��کلی که احمد نادری نماینده مردم تهران در گفتگویی 
تاکید کرد: معتقدیم محدودیت های کرونایی باید به صورت 
جدی اعمال شود اما دولت و شخص آقای رئیس جمهور در 
این خصوص مقاومت کرده و مانع اجرایی شدن محدودیت ها 
می شود. وی با بیان اینکه فوت روزانه بیش از ۴۰۰ نفر ناشی 
از بی تدبیری دولت در مقابله با کرونا اس��ت، گفت: اگر دولت 
با تعطیل��ی دو هفته ای تهران موافق��ت نکند، مجلس طرح 
دوفوریتی و یا حتی س��ه فوریتی برای حفظ جان شهروندان 
ارائ��ه خواهد کرد. چندی بعد هم زهرا نژاد بهرام عضو هیأت 
رئیس��ه شورای شهر تهران اعام کرد که موضوع تعطیلی دو 
هفته ای پایتخت به دلیل شرایط کرونا از جمله مباحثی است 
که ش��ورای شهر در شورای فرماندهی قرارگاه مقابله با کرونا 
پیگی��ری می کند، اعضای ش��ورا این موض��وع را مدنظر قرار 
داده ان��د و عاوه بر این طی نامه   ای مش��ترک با نماینده های 
مجلس درخواس��ت کرده ایم تهران حداقل دو هفته تعطیل 
شود. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت نیز گفته بود: 

»پیشنهاد تعطیلی کامل تهران روی میز است.« 
اما به نظر می رس��د که دولت با این تصمیم مخالف اس��ت، 
مخالفتی که منش��أ آن نبود زیر س��اخت های الزم برای این 

تعطیلی است. 
 آب پاکی استاندار روی دست تعطیلی 

چندی پیش نیز دکتر مینو محرز، عضو کمیته علمی س��تاد 
ملی کرونا از صدور دس��تور رئیس جمه��وری برای  تعطیلی 
تهران و درخواس��ت شورای شهر در این باره  سخن گفت اما 
استانداری تهران آب پاکی را بر روی دست تعطیلی ها ریخت 
و اعام کرد: برای تعطیلی دو هفته ای تهران پیشنهادی داده 
ش��د، اما زمانی که ابعاد تعطیلی بررس��ی شد تصمیم گرفته 
ش��د که فعالیت گروه های دو، س��ه و چهار از ساعت 1۸ به 
بعد متوقف شود. محسنی بندپی با بیان اینکه تعطیلی کامل 
دو هفته ای تهران فعا منتفی اس��ت، گفت: شناوری ساعات 
کاری بحثی اس��ت که مطرح شده، اما در مراکزی که ارباب 
رجوع دارند نمی توان این طرح را اجرا کرد. اس��تاندار تهران 
ادامه داد: این طرح خیلی اثر بخشی ندارد و این گونه بحث ها 
بررسی ش��ده است و نکات مثبت آن ها کمتر از نکات منفی 

در کنترل شیوع ویروس کرونا است.
س��رانجام علی رضا رییس��ی سخنگوی س��تاد ملی مقابله با 

کرون��ا در گف��ت  وگوی 
زن��ده تلویزیون��ی گفت: 
ب��ر  مبن��ی  موضوع��ی 
دو  تعطیل��ی  پیش��نهاد 
هفت��ه ای ته��ران مطرح 
شده که این خبر به هیچ 

عنوان صحت ندارد .
 جسارت و جرأت 

الزم را ندارند
این خبرها و تکذیب ها در 
حالی منتشر می شود که 
محس��ن هاشمی رئیس 
ش��ورای ش��هر ته��ران، 
نی��ز در این ب��اره  گفته 
»متأس��فانه س��تاد ملی 
مبارزه ب��ا کرونا در مورد  
کارشناس��ی  پیش��نهاد 
ش��ورای ش��هر و مجمع 
مبنی  تهران  نمایندگان 
بر تعطیل��ی دو هفته ای 
تهران تعل��ل در این امر 
را  متوج��ه "مس��ئولین 

تصمیم گیرنده" دانسته که "جسارت و اراده الزم را برای این 
اقدام ضروری ندارند".

 مشکل الینجل زیر ساخت ها و معیشت 
در این میان عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس در گفتگو با 
خبرنگار سیاس��ت روز در این باره گفت: برای تعطیلی تهران 
یا هر کانش��هر دیگری بایستی زیر س��اخت ها آماده باشد، 
اخیراً دس��توری از س��وی رئیس جمهور مبنی بر تعطیلی و 
انجام قرنطینه  صادر شده است که اجرای آن مستلزم وجود 
یکس��ری زیر ساخت ها است. اردش��یر مطهری افزود: اینکه 
دولت تا چه حد توانس��ته اس��ت این زیر س��اخت ها را آماده 
کند  که س��امت مردم حفظ شود، مشخص نیست.  اردشیر 
مطهری نماینده مردم گرمس��ار در مورد ارائه طرحی در این 
باره از س��وی دولت اظهار داشت: نشس��تی در این باره بوده 
اس��ت که بایستی از کمیس��یون تخصصی بهداشت و درمان 
ارائه گزارش شود، اما در جلسه ای که وزیر بهداشت و درمان 
نی��ز حضور داش��ت حتی خود ایش��ان از وضعیت حضور در 
کمیس��یون بهداش��ت و درمان و رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی گایه کرد. وی با بیان اینکه زمانی که دولت بحث 
قرنطینه و تعطیلی را مطرح می کند باید پاسخگوی معیشت 
مردم نیز باش��د.  عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس گفت: 
اینکه بگوییم ش��هرها تعطیل ش��وند و کار انجام ندهند، در 
عمل امکان پذیر نیست. برای اجرای چنین شرایطی بایستی 
زیر ساخت ها آماده باشد و تکلیف مردمی که در کارخانه ها، 

ادارات ، شرکت ها و ... کار می کنند مشخص شود. 
وی افزود: باید مشخص شود تکلیف کار مغازه ها و اجاره بهای 
آنها، سرمایه گذاران و یا افراد روزمزد چیست؟ درآمد برخی 
از افراد در این شرایط حتی به خرید ماسک روزانه نمی سد و 

باید تعیین تکلیف شود.

مطهری اظهار داش��ت: کسانی که در این شرایط تعطیلی را 
پیش��نهاد می دهند باید بگویند که چه فکری برای این افراد 
کرده اند. دولت اگر پیش��نهاد تعطیلی می دهد بایس��تی زیر 

ساخت را آماده سازد. 
 توجه نکردن به زیر ساخت ها 

در ای��ن میان به نظر می رس��د که دولتم��ردان عاقه ای به 
مدیریت میدانی و اجرای طرح های عملی ندارند. ش��اید هم 
به نظر می رسد که در ماه های باقی مانده تا انتخابات ریاست 
جمهوری 1۴۰۰ و سال پایانی دولت انقدر انگیزه در برخی از 
دولتمردان وجود ندارد که به طور جدی وارد کارزار مبارزه با 
کرونا شوند. طرح هایی که تاکنون دولت اجرا کرده موفقیتی 
نداشته به شکلی که ش��هریاری، رییس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس ش��ورای اسامی با اش��اره به محدودیت ها 
ب��ه مدت یک ماه و تعطیلی برخی از مش��اغل از س��اعت ۶ 
بعد از ظهر گفت: تعطیلی مش��اغل از س��اعت ۶ بعد از ظهر 
شبیه ش��وخی است که با این محدودیت ها هیچ تغییری در 

کانشهرها به خصوص تهران مشاهده نمی شود.
از س��وی دیگر مینو محرز، عضو س��تاد مل��ی مقابله با کرونا 
با اش��اره به رد تعطیلی ش��هر تهران گفته اس��ت: » تعطیل 
نکردن تهران فاجعه است. آیا می خواهند وضعیت از این بدتر 
ش��ود؟« با این وجود به نظر می رسد دولت نمی خواهد پای 
کار بیاید. اردشیر مطهری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
در گفتگو با سیاست روز در پاسخ به اینکه آیا مجلس طرحی 
را برای این موضوع ارائه داده اس��ت و کمیس��یون اجتماعی 
مجلس تحقیق و بررس��ی را برای ایجاد این زیر ساخت ها و 
کنترل این بیماری انجام داده اس��ت؟  گفت: مطمئن هستم 
که مجلس در مسیر مبارزه با این ویروس، به هر شکلی آماده 
همکاری با دولت است. وی  اظهار داشت: مجلس به هر شکل 
الزم آماده کمک به دولت اس��ت و مسیر اجرا از سوی دولت 

دنبال می شود. پیشتر هم 
از مجموع��ه مجلس، هیچ 
یک از اعضای کمیس��یون 
در  درم��ان  و  بهداش��ت 
جلسات ستاد کرونا حضور 
اما ه��م اکنون  نداش��تند، 
یکی از نمایندگان به عنوان 
نمایندگان  مجمع  منتخب 
اس��تان تهران در این ستاد 
حض��ور دارد و مش��غول به 

کار است. 
پیش��نهادهایی هم از سوی 
با  نمایندگان ب��رای مقابله 
این ویروس ارائه شد اما در 
نهایت تصمیم با ستاد کرونا 

است. 
 نیاز به فرمانده 

در همین حال کارشناسان 
فرماندهی  الزمه  می گویند 
س��تاد کرون��ا درک کامل 
از ش��رایط کش��ور و مردم 
ستادی،  فرماندهی  و  است 

نمی تواند پاسخگوی این نیاز باشد. 
اردش��یر مطهری عضو کمیسیون بهداش��ت مجلس در این 
باره گفت: امروز س��تاد کرونا نیازمند فرمانده اس��ت، س��تاد 
کرونا بایس��تی فرمانده میدانی داشته باشد که در این زمینه 
می طلبد از پتانسیل نیروهای مسلح استفاده کنند . به راحتی 
می توان از پتانس��یل و امکانات نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، 
بسیج و ناجا  استفاده کرد و پتانسیل باالیی را برای مقابله با 

ویروس کرونا فراهم کرد.
وی افزود: مردم از لحاظ معیشتی در فشار هستند.  کارگری 
که به ش��کل روزم��زد کار می کند، ب��رای تأمین معاش باید 
چه کند؟ وی افزود: فرماندهی س��تاد کرونا بایستی به شکل 
جه��ادی ب��وده و فرمانده این س��تاد خود بایس��تی فرمانده 
میدانی باش��د و پشت میز و از درون کاخ نمی شود این ستاد 
را فرمانده��ی کرد.  فرمانده باید پای کار باش��د و همانجا با 
بررسی شرایط و امکانات هر شهر نسخه الزم برای آن را تهیه 
کرد. فرمانده س��تاد کرونا باید در بی آر تی با مردم بنش��یند 
و مش��کات را مس��تقیم و ملموس درک کند تا بتواند برای 
آن نس��خه ارائه کند. مطهری تصریح ک��رد: آنچه در میدان 
کار بدس��ت می آید با آنچه که به شکل تئوری به مدیر ارائه 
می ش��ود متفاوت اس��ت و فرماندهی پشت میز با فرماندهی 

کف خیابان دو مقوله جداگانه است.
از سوی دیگر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس نیز در این باره گفت: س��تاد مبارزه با کرونا 
س��تاد دولتی و نه ستاد ملی اس��ت، چون ستاد ملی باید به 
نمایندگی از مردم و نه براس��اس خواس��ت دولت عمل کند. 
مردم به ما نمایندگان مراجعه می کنند و دغدغه هایش��ان را 
بیان می کنند. اگر قرار باش��د ش��رایط به همین منوال ادامه 
پیدا کند ما هفته آینده طرح دو فوریتی را ارائه خواهیم داد 

ت��ا دولت را موظف به انجام اقدامات��ی کنیم که از جمله آن 
تعطیلی دو هفته ای تهران و کانشهرها است.

وی افزود: عاوه بر تعطیلی دو هفته ای باید برنامه ریزی برای 
انجام کارهای اساسی صورت گیرد تا بتوان شرایط را کنترل 
کرد و به سایر ارگان ها منابع مالی داده شده و استخدام های 
کادر درمان از بروکراسی اداری بیرون رود چون شرایط بسیار 
نگران  کننده است. وی گفت: همچنین باید از بسیج و سپاه 
کمک گرفت، همان طور که در بسیاری از بحران های کشور 
حتی مس��ائل بهداشتی از بسیج اس��تفاده شد. اکنون بسیج 
جامعه پزشکی و کش��ور آماده است اگر اراده کنند آنها پای 
کار می آیند تا با بیماریابی و شناس��ایی بیم��اران و اقدامات 
پیشگیرانه بتوان آمار مبتایان و فوتی ها را کاهش داد. اکنون 

با وضعیت فعلی جای نگرانی بسیار جدی وجود دارد.
 بازی با افکار عمومی 

معلوم نیست که چرا دولت با مردم موش و گربه بازی می کند 
و حقیقت امر را برای آنها توضیح نمی دهد. مش��خص است 
که قرنطینه و تعطیلی با یکدیگر هم پوش��انی دارند و اجرای 
ت��ک تک نمی تواند هدف مقابله با کرونا را تامین کند. با این 
حال یکی از مهمترین موضوعاتی که به چشم می خورد این 
است که حتی تصمیمات اندکی هم که اکنون از سوی دولت 
گرفته ش��ده به طور کامل اجرا نمی شود و کارایی ندارد. در 
این میان دولت به جای اس��تفاده از همه ظرفیت ها و یکسره 
کردن کار، بازی رسانه ای را با مردم در پیش گرفته و در این 
میان گروکش��ی های سیاس��ی هم میان آمده است . اردشیر 
مطهری عضو کمیس��یون اجتماعی مجل��س در این باره به 
سیاس��ت روز گفت: رئیس جمهور تصمی��م به تعطیلی می 
گیرد و استانداری مخالفت می کند؟ سوال اینجاست که آیا 
استانداری می تواند با دستور رئیس جمهور مخالفت کند؟ و 
جایگاه اس��تانداری در این میان کجاست؟ آیا نمیشد قبل از 
اینکه این دستور صادر و رسانه ای شود زیر ساخت ها برای آن 
آماده شود؟ وی افزود: این نوع تصمیم گیری به گونه ای است 
انگار سلس��له مراتبی در دولت وجود ندارد. نباید دستورهای 
دولت به این سادگی تلف شود. باید دستور به گونه ای صادر 
ش��ود که وقتی وارد استانداری می ش��ود بافاصله بر اساس 
سلس��له مراتب اداری انجام گیرد. مطهری خاطرنش��ان کرد 
: باید دس��تورات صریح ، روش��ن و قابل اجرا باشد. حرفهای 
اس��تاندار نیز قطعاً درس��ت است ولی آیا اس��تاندار از دولت 
جداست؟ اس��تانداری زیر نظر وزارت کش��ور است و وزارت 
کشور هم زیر نظر دولت قرار دارد. باید هر تصمیمی از سوی 
دولت در باال بس��ته شود و قبل از اینکه به زیر دستان برسد 
قابلیت اجرایی آن بررسی شود. نمایند مردم گرمسار تصریح 
کرد: چنین بازی ها و سناریو هایی از نظر مردم پذیرفته نیست 
و جواب نمی دهد. دولت باید بتواند به مردم جواب بدهد که 
اگر چنین تعطیلی ایجاد شود، تکلیف مردم چیست ؟ اینکه 
مردم هر روز فکر کنند که عاقبت کار آنها و فردای آنها  چه 

می شود و چه باید کرد نمی تواند راه حل این مشکل باشد. 
در نهای��ت ای��ن م��ردم هس��تند ک��ه در ای��ن بازی های و 
ناکارآمدی ها جان خود را از دست می دهند و هر روز گرفتار 
بازی؟ های عجیبی می ش��وند که برخی مسئولین براای آنها 

تدارک دیده است. 

پیامبر اکرم )ص(: هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند 
در روز قیامت گناهان او را بپوشاند.

آلمان: 
باید با ایران درباره گنجاندن مسائل 
غیرهسته ای در برجام گفت وگو کنیم

 وزی��ر خارج��ه آلمان بر ضرورت گفت وگ��و با ایران 
و ای��االت متحده درب��اره امکان گنجاندن مس��ائل 

غیرهسته ای در برجام تأکید کرده است.
به »هایکو ماس«، وزیر خارجه آلمان در مصاحبه ای 
از گنجاندن مس��ائل دیگر عاوه بر مسائل هسته ای 
در تواف��ق »برج��ام« اس��تقبال کرده اس��ت. بخش 
زیادی از مصاحب��ه وزیر خارجه آلمان با خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس به سیاست های کشورش و اروپا در 
دوران ریاست جمهوری احتمالی »جو بایدن«، نامزد 
حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
اختصاص داشت. رس��انه های آمریکا برآورد کرده اند 
ج��و بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا به 

پیروزی خواهد رسید. 
ماس در این مصاحبه گفته آلمان هم مانند واشنگتن 
با »نقش بی ثبات کننده« ایران در خاورمیانه، برنامه 
موش��کی این کش��ور و تهدیدهایش علیه اسرائیل 
مش��کل دارد. او گفت: »باید با ایاالت متحده و ایران 
درباره اینکه آیا امکان گسترش این توافق، به نحوی 
که بتوان مس��ائل دیگر را در آن گنجاند وجود دارد 
یا خی��ر، گفت وگو کنیم.« م��اس در ادامه گفته که 
رف��ع تحریم ها ب��ه نفع ایران اس��ت.« طبق گزارش 
آسوش��یتدپرس، هایکو ماس در بخ��ش دیگری از 
این مصاحبه گفته که ریاس��ت جمهوری جو بایدن 
فرصتی برای بازگش��ت آمریکا به توافق هس��ته ای 
برجام است، مشروط بر آنکه تهران نقض تعهداتش 
ذیل این توافق را کنار بگذارد. آلمان در کنار در کنار 
انگلیس و فرانس��ه سه عضو اروپایی گروهی هستند 
که از س��ال 2۰1۵ به توافقی با ایران بر س��ر برنامه 
هس��ته ای این کشور دست پیدا کرده اند. این توافق 
ق��رار بود در ازای ایج��اد محدودیت  در بخش هایی 
از برنامه هس��ته ای، تحریم های اعمال شده به بهانه 
هس��ته ای علی��ه ای��ران را رفع کند. دول��ت آمریکا 
اردیبهش��ت ماه سال 13۹۷ از این توافق خارج شده 
و ضم��ن اعمال تحریم های متوقف ش��ده ذیل این 
تواف��ق، تحریم های دیگری علیه ای��ران وضع کرد. 
تروئیکای اروپا علی رغم مخالفت های لفظی با خروج 
آمری��کا از برجام به وعده های خود برای جبران آثار 
این خروج عمل  نکردند. جمهوری اس��امی ایران 
در واکنش به بی عملی کشورهای اروپایی در ۵ گام 
طب��ق مفاد برجام تعهدات خود ذی��ل این توافق را 

کاهش داد.  فارس

گزارشخبر
دیدگاه کارشناسان به بازگشت آمریکا به برجام و ذوق زدگی برخی در داخل

آیا بازگشت به برجام برای آمریکا یک فرصت است؟
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