
ترامپ هراسی با هدف تقویت دوگانه 
»جنگ - توافق«

طی روزهای گذشته مطالب متعددی درباره انتخابات 
میان دوره ای کنگره که در آبان ماه برگزار خواهد شــد 
از ســوی محافل رسانه ای خارج از کشور منتشر شده 
که محتوا و محور مشــترک آنها در یک جمله خالصه 
می شــود و آن اینکه اگر در انتخابــات میان دوره ای 
کنگره )مجلس نمایندگان و ســنا( جمهوری خواهان 

پیروز شوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آنچه از سوی این محافل رســانه ای مورد تاکید است 
آنکــه احتمال پیــروزی جمهوری خواهان در ســنا یا 
مجلس نمایندگان بســیار باالســت.نگاهی به کارنامه 
بایدن نشــان می دهد کــه ناتوانی او در مهــار کرونا، 
اســتمرار سیاست های نژادپرســتانه سیستماتیک در 
آمریکا، وضعیت نامناسب اقتصادی و اجتماعی، خروج 
فاجعه بار بایدن از افغانســتان، گاف هــای زنجیره ای 
بایدن در ســخنرانی هایش، ناتوانــی در احیای جایگاه 
جهانی آمریکا و... عمال بی اعتمادی و نارضایتی مردمی 
نســبت به بایدن و دموکرات ها را رقم زده و محبوبیت 
بایدن به زیر چهل درصد رســیده است.در همین حال 
در طول یک سال و نیمی که از پیروزی بایدن می گذرد 
همچنان اعتراض هــای مردمی به نتایــج انتخابات و 
انحصارگرایــی دموکرات ها ادامه دارد. بر این اســاس 
شکســت دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای کنگره 
امری محتمــل می نماید، چنانچــه وضعیت »بوریس 

جانسون« هم در انگلیس به همین منوال است.
حال این سوال مطرح است که چرا چنین خط رسانه ای 
از سوی این محافل رســانه ای در پیش گرفته شده و 
چه اهدافی را دنبال می کنند؟نگاهی به ماهیت و ریشه 
شــکل گیری این رســانه ها که بخش عمده ای از آنها 
فارســی زبانان معاند جمهوری اسالمی هستند بیانگر 
وابستگی آنها به ساختار حاکم بر کشورهایی همچون 
آمریکا و انگلیس است.از سویی؛ خط مشی این رسانه ها 
با تغییر دولت ها تغییری چندانی نداشــته و بر اساس 
خواست ســاختار حاکم بر این کشورها رفتار کرده اند، 
چنانچه همین رســانه ها در دوره ترامپ نیز زیر چتر او 

بودند و اکنون نیز زیر چتر بایدن قرار دارند.
بر این اساس اهدافی ورای نگاه حزبی و انتخاباتی را در 
این رویه و جوســازی رسانه ای باید در نظر داشت که 
نشات گرفته از سیاست های کالنی است که آمریکا و 
انگلیس پیگیری می کنند که در سه محور تاثیرگذاری 
بر متحدان، طرف های مورد مناقشــه و افکار عمومی 
صــورت می گیرد و در قالب همان سیاســت تکراری 
دوگانه »جنگ-توافق« قابل ارزیابی است.نکته اساسی 
آن است که رویکرد »فشــار هوشمند« که جایگزین 
»فشار حداکثری« شده تا به امروز نتیجه ای نداشته و 
این ثبت شکستی سنگین در کارنامه افرادی همچون 

بایدن و جانسون است.
در همین راســتا؛ شکســت اخیر محافظــه کاران در 
انتخابات محلی انگلیس و نیز آرای قابل توجه »مارین 
لوپــن« راســت گرای افراطــی در دور دوم انتخابات 
فرانســه زنگ خطر را بــرای حاکمــان کنونی نظام 
ســرمایه داری رقم زده اســت.در این شرایط می توان 
گفت کــه ماموریــت بنگاه هــای خبرپراکنی غرب، 
بزرگ نمایی هراس جهان از بازگشت جمهوری خواهان 
و به پیوســت آن ترامپ به عرصه قدرت اســت که به 
ادعــای این رســانه ها می تواند تکرار 4 ســال دوران 

خفقان و بحران سازی دوران ترامپ را تکرار نماید.
هدف نهایی از این جوســازی از یک ســو سوق دادن 
کشــورهای اروپایی، عربی و ســایر متحــدان  آمریکا 
از کشــورهای عربــی گرفته تا ژاپن و کــره و برخی 
کشــورهای آمریکای التین بــه همراهی با آمریکا در 
اجرای سیاست های تهدید و تحریمی علیه کشورهای 
هدف آمریکاست.مشارکت متحدان در جنگ افروزی 
آمریکا در اوکراین و سیاســت تحریمی علیه روســیه 
و همراهی با فشار هوشــمند آمریکا در اعمال تهدید 
و فشــار بر ایران، چین و کره شــمالی و... محور این 

طراحی رسانه ای را تشکیل می دهد.
از ســوی دیگر این رسانه ها ماموریت دارند تا این فضا 
را در میان تصمیم گیران و تصمیم سازان و حتی مردم 
کشــورهایی مانند ایران، چین و کره شــمالی ایجاد 
نمایند که دوران حاکمیت دموکرات ها بر کنگره تنها 
فرصت باقی مانده برای توافق با آمریکاســت و در غیر 
این صورت دوران ترامپ با شــدت بیشتری بازخواهد 
گشــت. این هدف گذاری زمانی آشکارتر می شود که 
افرادی همچــون »ند پرایس« ادعــای نزدیک بودن 
بن بســت مذاکرات ایران و 1+4 در وین و بسته شدن 
پنجره توافق را مطرح می سازند و البته نسخه تجویزی 
آنها برای مقابله با این وضعیت نیز کوتاه آمدن ایران از 

خواسته ها و حقوقش است.
اما آیا به راســتی تفاوتی میــان عملکرد دموکرات ها 
با جمهوری خواهان وجود داشــته اســت؟ پاســخ به 
این پرســش را در عملکرد بایدن و کنگره دموکرات 
می توان یافت.از یک سو کارنامه بایدن نشان می دهد 
که تغییر در سیاســت های آمریکا نســبت به دوران 
ترامپ ایجاد نشــده و صرفا فشــار حداکثری به فشار 
هوشمند مبدل شــده است چنانچه در مذاکرات وین 
نیز تا به امروز بایدن به رغم وعده آمادگی برای گفتگو 
هیچ اقدام موثری در این زمینه صورت نداده و رسما 
عامل به نتیجه رســیدن مذاکرات شــده است.تکرار 
زیاده خواهی، اســتمرار تحریم ها و کشاندن مذاکرات 
به مســائل منطقه ای و موشکی رویکردی است که از 

سوی بایدن همچون ترامپ صورت می گیرد.
دربــاره رویکرد کنگره نیز مصوبات اخیر کنگره بیانگر 
یکســان بودن دیــدگاه دموکــرات و جمهوری خواه 
اســت که صرفا در تاکتیک متفاوت است. در همین 
چارچوب اعضای مجلس ســنای آمریــکا با ۶۲ رای 
موافق در برابــر ۳۳ رای مخالف طرحی را به تصویب 
رســاندند که مانع از اقدام دولت بایــدن برای خارج 
کردن نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا 
می شود.سناتورهای آمریکایی همچنین در اقدام ضد 
ایرانــی دیگر طرحی علیه بانک مرکزی ایران را با ۸۶ 

رای موافق در برابر 1۲ رای مخالف تصویب کردند.
ایــن رویکرد باج خواهانه یا ناشــی از اســتمرار توهم 
خودبرترپنــداری طرف هــای آمریکایــی  اســت که 
قطعــا همچون فشــار حداکثری ترامپ با شکســت 
مواجه می شــود و یا اینکــه برگرفته از دروغین بودن 
ترس افکنی از بازگشت جمهوریخواهان برای باج گیری 
از ســایر کشورهاست که باز هم با رویکرد مقاومتی با 

شکست همراه خواهد گردید.  نور نیوز

درنگ گزارش

هدی دهقان بذرافشــان  سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایــران گفت: یکــی از موضوعاتی که 
همواره با سعودی ها بحث شده موضوعات منطقه ای است. 
طبیعی اســت در منطقه ما موضوعات هست که شایسته 

توجه است.
ســعید خطیب زاده در نشســت خبری با خبرنگاران و در 
پاسخ به سوال سیاست روز مبنی بر اینکه آیا در مذاکرات 
با عربســتان به بحث یمن هم پرداخته شده گفت: یکی از 
موضوعاتی که همواره با ســعودی ها بحث شده موضوعات 
منطقه ای اســت. طبیعی اســت در منطقــه ما موضوعات 
چندی هست که شایسته توجه است. هر چند پرونده های 
اختالفی داشــتیم که ضروری بود به ســرانجام برســد و 

طبیعی است تمام موضوعات منطقه گفت  وگو شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره ســفر »انریکه مورا« معاون 
مسؤول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده 
گفت وگوهــا در وین به تهران گفــت:  مذاکرات جمهوری 
اسالمی ایران و 1+4 از یک طرف و آمریکا در وین، تا امروز 
بدون وقفه ادامه داشــته اســت. مکثی در حضور در وین 
رخ داده، ولی رد و بــدل پیام ها از طریق هماهنگ کننده 
گفت وگوها در حال انجام اســت. ســفر مورا بعد از تماس 
تلفنی امیرعبداللهیان و بورل انجام می شــود. به این معنا 
نیســت که بعد از وقفه ای ایشــان با پیام جدیدی می آید. 
پیام هــا به صورت مســتمر بین ایران و آمریــکا از طریق 

اتحادیه اروپا در حال رد و بدل شدن است.
سخنگوی دستگاه دیپلماســی بیان کرد: البته الزم بود با 
توجه به پیشنهاد بورل و اســتقبال امیرعبداللهیان دیدار 
حضوری انجام و رایزنی هایی در تهران انجام شــود. مورا با 
آقای باقری مذاکره کننده ارشــد جمهوری اسالمی ایران 
مالقاتی خواهد داشــت. البته دســتورکار گفت وگوها در 
تهران تقریبا روشن اســت. امیدواریم بتوانیم بعد از انجام 

این گفت وگوها، نتیجه را بهتر اعالم کنیم.
این دیپلمات ارشد کشــورمان درباره بدعهدی های آمریکا 
نیز گفت: حضور مورا نشــان می دهــد ما گفت وگوها را در 
مســیری که باید انجام شــود، همچنان پیگیری کردیم و 
به رغم اقدامات ضد دیپلماســی که توســط سنا و کنگره 
انجام شده، ایران و 1+4 به مسیر دیپلماسی و دستیابی به 

توافــق خوب و قابل اتکا و پایدار متعهد بوده اند. اگر همین 
امروز آمریکا تصمیم خودش را بگیرد و آنچه از حقوق ملت 
ایران و جیب ملت ایران برداشــته برگرداند و حقوق ضایع 
شده ملت ایران را بپذیرد و به آن احترام بگذارد می توانیم 
فردای بعد از برگشــت مورا به ویــن بازگردیم و توافق را 
امضا کنیم. ســفر مورا این گفت وگوها را در مسیر درستی 

جلو می برد.
وی همچنین درباره سفر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به 
تهران بیان کرد: سفر بشار اسد چند وقتی بود که در حال 
تنظیم بود و ایشــان برای این سفر اعالم آمادگی داشت و 
شرایط باید مهیا می شد که دیروز این اتفاق افتاد و همراه 
با هیأت بلندپایه وارد تهران شــد. دو دور مالقات با رئیس 
جمهور و یک مالقــات در محضر مقام معظم رهبری بود. 
همراه بشار اسد فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه نیز بود 

و دیداری بین امیرعبداللهیان و همتای ســوری انجام شد 
و مالقات ســه جانبه بین وزرای خارجه دو کشــور و وزیر 
راه جمهوری اســالمی ایران به عنوان رئیس کمیســیون 
مشترک برگزار شــد و درباره جزییات پروژه  ها و برنامه ها 
و تفاهمنامه هایی که باید پیگیری شود، در این جلسه سه 

جانبه گفت وگوهای مفصلی صورت گرفت.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره اظهارات »جوزپ بورل« 
مسؤول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درباره بن بست در 
مذاکرات وین و اینکه ســفر انریکه مورا برای از بین بردن 
این بن بست است و این که آیا ایران معتقد است بن بستی 
در مذاکرات ایجاد شــده؟ گفت: آنچه در وین اتفاق افتاده 
متوقف اســت در بعد تصمیمات واشنگتن. اما بین ایران و 
1+4 جمع بندی انجام و متن بین ما توافق شــده و معدود 
نکات باقیمانده را آمریکا باید پاسخ دهد.سخنگوی دستگاه 

دیپلماسی تصریح کرد: آمریکا قرار نیست  هدیه ای به ایران 
بدهد یا رضایتی برای انجام چیزی فراتر از تعهداتش بدهد. 
حقوقــی از ملت ایــران ضایع کــرده و از جیب ملت ایران 
چیزهایی را برداشــته باید سرجایش بازگرداند و به حقوق 
ملت ایران احترام بگذارد. اگر چنین شود می توان گفت که 
مذاکرات در دسترس اســت. من نمی گویم بن بست چون 
کلمه ای اســت حاکی از رســیدن به یک مانع اصلی باشد. 
تصمیم واشنگتن به راحتی می تواند توافق را در وین محقق 
کند.ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به سؤالی درباره 
مذاکرات وین و این که عنوان می شود رایزنی های جدید به 
خاطر این اســت که ایران از خواسته خود برای رفع تحریم  
ســپاه بگذرد تا توافق شــکل بگیرد نیز اظهار داشت: آنچه 
در میز مذاکــرات و اتاق مذاکرات در حال انجام اســت را 
اجازه دهید در همان مسیر پیگیری شود. به صراحت عرض 
می کنم خطوط تعیین شــده توسط مراکز راهبری و عالی 
نظام درباره مذاکرات، تا به امروز رعایت شــده و به همین 

خاطر است که امروز در این نقطه قرار دهیم.
وی درباره پیگیــری پرونده حمید نــوری و ارتباط آن با 
پرونده احمدرضا جاللی و درخواســت وزارت خارجه سوئد 
از عدم ســفر شهروندان ســوئدی به ایران بیان کرد: آقای 
جاللی به جرم جاسوســی مدت هاســت که در جمهوری 
اسالمی ایران دستگیر و حکمش صادر و حکمش بازنگری 
شده و دوباره درخواست بازنگری خورده و سال هاست این 
موضوع پیگیری می شــود و خســارات عمده ای هم زده و 
گزارش های دوستان ما در مراکز اطالعاتی و امنیتی حاکی 
از این اســت که برخی کشــورهای غربی و رژیم اشغالگر 
قــدس در خصوص ایــن عملیات به او کمــک کردند.وی 
بیان کرد: متاســفانه حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده 
و دادگاه هم صالحیت نداشته و مقدمه، موخره و روندها و 
روال های قضایی همه نادیده گرفته شده است. از رسانه ها 
درخواســت می کنم با نگاه منصفانه نسبت به اتفاقاتی که 
در مورد ایشان رخ داده توجه کنید. متاسفانه دولت سوئد 
توجه نکرده و باید هر چه زودتر به مسیر درست برگردد و 
فکر نکند با این گروکشــی ها موضوع آقای جاللی فراموش 
می شــود. موضوع احمدرضا جاللی یک حکم تروریستی و 

جاسوسی است که در مسیر خودش پیگیری می شود.
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ســفارت ایران در اوکراین و آکردیته در مولداوی در اطالعیه ای از هموطنان ایرانی 
تقاضا کرد منطقه ترانس دنیستر در جمهوری مولداوی را ترک کنند.

در این اطالعیه آمده است: ســفارت جمهوری اسالمی ایران در اوکراین و آکردیته در 
جمهوری مولداوی ضمن آرزوی سالمتی و بهروزی برای تمامی ایرانیان بویژه هموطنان 
مقیــم اوکراین و جمهوری مولداوی، به آگاهی می رســاند با توجه به تداوم جنگ در 
اوکراین و احتمال گسترش آن به منطقه ترانس دنیستر در جمهوری مولداوی، از همه 
شهروندان ایرانی ساکن در  منطقه مذکور درخواست می شود در اولین فرصت نسبت 
به ترک منطقه اقدام کنند. این اطالعیه می افزاید: همچنین از آن دســته از هموطنان 
ساکن در جمهوری مولداوی که در شرایط کنونی ضرورتی به ادامه حضور آنان در این 
کشــور نیست، تقاضا می شــود خاک مولداوی را ترک کنند .الزم به ذکر است در اواخر 
فروردین ماه بود که ســفیر جمهوری اسالمی با اعالم آغاز فعالیت مجدد سفارت ایران 
در کی یف از 1۸ فروردین گفت: فعالیت سفارت در روزهای جنگ چه در داخل اوکراین 
و چه با اســتقرار موقت در مولداوی، هرگز متوقف نشد و همکاران آماده ارائه خدمات 
هســتند. منوچهر مرادی سفیر جمهوری اســالمی ایران در کی یف در توئیتی نوشت: 
ســفارت جمهوری اسالمی ایران در اوکراین از 1۸ فروردین 14۰1 فعالیت مجدد خود 
را در شــهر کی یف آغاز کرده است. وی یادآور شد: فعالیت سفارت طی روزهای پس از 
جنگ، چه در داخل اوکراین و چه با اســتقرار موقت در مولداوی هرگز متوقف نشــد و 
اکنون همکاران در محل سفارت در کی یف آماده ارائه خدمت به هموطنان عزیز هستند. 
»منوچهر مرادی« با اشــاره به گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و اوکراین نوشت: 
در این گفت وگوی تلفنی وزیر خارجه کشــورمان ضمن ابراز مخالفت مجدد با هرگونه 
جنگ و خونریزی، حضور سفیر جمهوری اسالمی  ایران و شروع مجدد فعالیت سفارت 

در کی یف را اعالم و  خواستار تامین امنیت کامل دیپلمات های ایرانی شد.

سفارت جمهوری اسالمی ایران در اوکراین

ایرانیان خاک مولداوی را ترک کنند

خطیب زاده به پرسش سیاست روز پاسخ داد 

موضوعاتی که با عربستان به مذاکره گذاشته می شود چیست؟

آگهی تجدید مزایده عمومی 

احمد کربالئی حسنی                     
      سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

ت اول
نوب

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در نظر دارد نسبت به فروش اسب های پارک وحش شهر اراک  از طریق مزایده عمومی به باالترین 
قیمت پیشنهادی اقدام نماید.

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک واقع در کوی صنعتی - منطقه 1 - جنب 
پارک چهل کاج مراجعه  و یا با شماره تلفن 3-33132020-086 تماس حاصل فرمایند.

1. فروش اسب های پارک وحش شهر اراک مطابق با قیمت پایه کارشناسی مندرج در اسناد مزایده  )شماره مزایده : 1001094175000002(عنوان مزایده:

اسناد  دریافت  زمان  و  نحوه 
مزایده 

دریافت اسناد مزایده ازساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ  1401/02/20 تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 24 /1401/02 به مدت 5 روز و 
صرفا«  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر می باشد .

مدارک  بارگذاری  مهلت  آخرین 
و پیشنهادات قیمت

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد با رعایت موارد مندرج در اسناد مزایده و تحویل نسخه فیزیکی 
تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ   اراک  به دبیرخانه سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری  یا فیش واریزی  نامه  ضمانت 

1401/03/07 می باشد .

در  تضمین شرکت  نوع  و  میزان 
مزایده 

برابر 5 درصد مبلغ پایه کارشناسی و صرفا در قالب ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( با 3 ماه اعتبار یا فیش واریزی به حساب 
سپرده سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به شماره حساب 100833558439 بانک شهر شعبه شهید بهشتی 

محل  و  ها  پاکت  گشایش  زمان 
تشکیل کمیسیون مزایده 

کنندگان  – حضور شرکت  فضای سبز شهری  و  اتاق جلسات سازمان سیما،منظر    -9 راس ساعت  مورخ 1401/03/08  یکشنبه  روز 
بالمانع است

 ) همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در جلسه مزایده الزامی است ( .

کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایطحداقل صالحیت شرکت کننده

به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کم تر از مبلغ تضمین و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
هزینه کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مزایده خواهد بود .

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مزایده و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
نشانی:  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده انجام دهند . 

وبــگاه تحلیلی با اذعان به نقش ســپاه در دفاع از ایران 
نوشــت، آمریکا به عنوان عامل مخمصه کنونی، باید به 
جای سیاســت های غلط، فعاالنه به نگرانی های مشروع 

تهران پاسخ دهد.
یک وبگاه تحلیلی چینی در گزارشــی نوشــت، آمریکا 
به عنوان محرک مخمصه کنونی، موظف اســت به جای 
سیاســت های نادرســت فشــار افراطی مداوم، اقدامات 
عملــی انجام دهد، بــه نگرانی های مشــروع و منطقی 
ایران پاســخ فعال دهد و حل و فصل زودهنگام مسائل 

باقی مانده را تسهیل کند.
وبگاه »چاینا میلیتری آنالین« نوشت، از آوریل ۲۰۲1، 
طرف های توافق هســته ای ایران برای ازسرگیری برجام 
وارد مذاکــرات دیپلماتیک فشــرده با آمریکا شــده اند. 
پس از بیش از یک ســال تــالش بی وقفه، همه طرف ها 
بر ســر از سرگیری اجرای بیشــتر بخش های برجام به 
توافق رسیده اند. با این حال، درست زمانی که مذاکرات 
در شــرف اتمام بود، برخی از مســائل باقی مانده روند 
را متوقــف کرد.حفظ و اجرای برجــام راه موثری برای 
تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و حفظ 
صلح و ثبات در خاورمیانه اســت. متاسفانه دولت قبلی 
آمریکا )دولــت ترامپ(  به دلیل یکجانبه گرایی، در ماه 
می ۲۰1۸ به طور یکجانبه از برجام خارج شــد و فشار 
شدیدی بر ایران اعمال کرد. ایاالت متحده این توافق را 
به مرز فروپاشــی رساند و خود را در طرف مقابل جامعه 

بین المللی قرار داد.
این وبگاه در ادامه نوشــت، دولت فعلی آمریکا با درک 
شکست سیاســت دولت قبلی در قبال ایران، اکنون به 

دنبال بازگشت به برجام است. در این زمینه، طرف های 
برجــام مذاکرات فشــرده ای را با ایــاالت متحده آغاز 
کرده انــد.  با این حال، ایاالت متحده به جای بررســی 
کامل برخی درخواســت های مشــروع و معقول ایران، 
تحریم های بیشــتری را در جریان مذاکرات علیه ایران 
اعمــال و تهدید کرد که طرح جایگزین برجام را تدوین 
خواهد کرد.  این باعث می شود مردم به این فکر کنند که 
آیا ایاالت متحده واقعاً صداقت و شجاعت تصمیم گیری 
برای بازگشــت به برجام را دارد؟ یا آمریکا همچنان به 

مسیر قدیمی تحریم و فشار پایبند است.
یکی از موضوعات مهم در مذاکرات هسته ای، درخواست 
ایــران برای حذف ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
ایران از فهرســت »ســازمان های تروریستی خارجی« 
آمریکاست. ســپاه پاســداران قدرت دفاعی ملی ایران 
اســت، اما در فهرست ســازمان های تروریستی آمریکا 
قرار گرفته است. به سختی می توان باور کرد که آمریکا 
 تمایل دارد از سیاســت غلط فشــار شــدید علیه ایران 

دست بکشد.
این وبــگاه تحلیلی در خاتمه نوشــت، در حال حاضر، 
مذاکرات همچنان به بن بســت رســیده و چشم انداز 
آن غیرقابل پیش بینی اســت. ایاالت متحده به عنوان 
محرک وضعیت مخمصه کنونی، موظف اســت به جای 
سیاست غلط مداوم فشار شــدید، اقدامات عملی انجام 
دهــد و فعاالنه به نگرانی های مشــروع و منطقی ایران 
پاسخ دهد و حل و فصل زودهنگام مسائل باقی مانده را 
تسهیل کند. این کشــور باید با اقدامات قاطعانه اعتماد 

جامعه بین المللی را جلب کند.  فارس

سپاه پاسداران قدرت دفاعی ملی ایران است
وزیر امور خارجه کشومان گفت: جمهوری اسالمی ایران 
در رســیدن به توافق برای رفع تحریم هــا در موقعیت 

بهتری قرار دارد.
»حســین امیرعبداللهیان«، وزیر امور خارجه  با اشــاره 
به اینکه از یک ماه پیش تبــادل پیام مکتوب با آمریکا 
دربــاره رفع تحریم ها با واســطه اروپا در جریان اســت 
گفت: رســیدن به یــک توافق قوی و پایــدار که منافع 
مردم را تامین کند هــدف اصلی ایران درمذاکرات رفع 

تحریم هاست.
الزم به ذکر اســت حسین امیر عبداللهیان همچنین در 
نشست تخصصی دیپلماســی علم و فناوری؛ فرصت ها، 
چالش ها و راهکارها که در دانشــگاه شــهید بهشــتی 
برگزار شــد،   افــزود: بــه جامعه دانشــگاهی تبریک 
می گویم که در این دوره حامیان قوی از شــخص رئیس 
جمهــور گرفته تــا رده های دیگــر دارد. رئیس جمهور 
نشــان داد که حمایت جدی از دانشــگاهیان دارد و در 
جلسات دولت شاهد هســتم که به ما یادآوری می کند 
 که حتمــا ارتباط قوی برقرار و از ظرفیت دانشــگاه ها 

بهره برداری شود.
وی با تاکید بر اینکه در مجموعه دولت و نظام ســرمایه 
خوبی برای دانشــگاه ها در این مقطــع و دوران ایجاد 
شــده است،  اظهار کرد: من شاهد هستم که وزیر علوم 
در جلســات هیات دولت تا مرحلــه تهدید به پیش می 
رود و هر جا صحبت از بودجه و امکانات باشــد ایشــان 
بالفاصلــه با وقت و یا بدون وقت ســهم دانشــگاه ها را 
طلــب می کند و اگر کار بــه پیش نرود تهدید می کند 
که همه افرادی که در جلسه هستند مسئول دانشگاه ها 

هستنند و اگر دانشگاه ها نبود هیچ کدام در این جلسه 
حاضر نمی شــدند.امیرعبداللهیان به شاخص های نوین 
دیپلماســی علم و فناوری اشاره کرد و ادامه داد: وظیفه 
ما کمک و پیگیری توســعه دیپلماســی علمی است و 
 قول می دهم موضوعات مطرح در این جلسه را پیگیری 

خواهم کرد.
وزیر امور خارجه یکی از چالش های دیپلماسی علمی را 
جذب نخبگان در خارج از کشور عنوان کرد و ادامه داد: 
معاون علمی پروپــوزال را در دولت ارائه کرد که در آن 
بیان شده چگونه در این زمینه برای ایرانیان دو تابعیتی 
تســهیل گری کنیم.وی اضافه کرد: ما در شورای عالی 
ایرانیان خارج از کشــور که اولین جلســه آن بعد از ۸ 
ســال و نیم، در سال گذشــته به ریاست رئیس جمهور 
برگزار شد، یکی از  مصوبات آن این است که  بتوانیم تا 
پایان سال 14۰1 قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج 

از کشور را به تصویب مجلس برسانیم.
کمیسیون امنیت ملی و دادگستری و وزارت امور خارجه 
موظف شــدند این قانون را آماده کنند.امیرعبداللهیان 
خاطر نشــان کرد: یکی  از نــکات مهم این قانون توجه 
به وضعیت ایرانیان دو تابعیتی اســت که هم ســرمایه 
بزرگی است و هم از نظر دســتگاه های امنیتی کشور، 
تهدیداتی وجود داشــته باشد.وی با تاکید بر اینکه نگاه 
ما بر این اســت که مساله دو تابعیتی ها را بعد از بیش 
از 4۰ ســال که مغایر با قانون اساســی است،   در قالب 
ایــن قانون به نتیجه برســانیم،  افزود: فقــدان ارتباط 
 قوی دانشــگاه ها با فارغ التحصیــالن از دیگر چالش ها 

در این زمینه است.

موقعیت برتر ایران در مذاکرات برای رفع تحریم ها


