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بازی رسانه ای برجامی به سبک بایدن
با نزدیک شدن موعد اجرای تهدید ایران درباره
پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ،دولت
بایدن برخی گام های نمادین را برای به اصطالح
نمایش حسن نیت خــود اعــام کــرد .آمریکا
درخواست وتو شده اش در شورای امنیت ،درباره
بازگشت خودکار تحریم های ضد ایرانی را پس
گرفت؛ محدودیت اعمال شده درباره نبود امکان
تردد دیپلمات های ایرانی در مدار  ۲۵مایلی
در نیویورک (مقر سازمان ملل) را برداشت و
اعالم کرد دعوت اروپا برای حضور در کمیسیون
مشترک برجام را می پذیرد ،اقداماتی که نمی
توان آن ها را چرخشی کلیدی درباره احیای
برجام محسوب کرد ،چرا که در همین چند ماه
گذشته اقــدام پمپئو وزیــر خارجه ترامپ برای
فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم
های سازمان ملل با مخالفت  13عضو دایم
وغیر دایم شورای امنیت روبه رو شده بود ،حاال
اگرچه می توان این اقدام بایدن را ازسویی به
معنای اعتراف به شکست یک جانبه گرایی
ترامپ دانست اما پر واضح است که جو بایدن
از زمان حضور در کاخ سفید تمام توان خود در
سیاست خارجی را بر ائتالف سازی و احیای چند
جانبه گرایی برای مقابله با آن چیزی گذاشته

اســت که حاکمان کــاخ سفید تهدید روسیه،
چین و ایران می خوانند .همچنان که سخنرانی
دیشب بایدن در کنفرانس مونیخ مشخص کرد
ایــاالت متحده فعال هــوس بــازی کــردن دارد،
یک بــازی بــرای به تعویق انداختن لغو تحریم
های هسته ای ایران همزمان با احیای اتحاد
استراتژیک میان آمریکا و اروپا .در واقع ،دولت
بایدن در حوزه استراتژیک ،با وجود نکوهش
فشار حداکثری ترامپ ،حاضر نیست مکانیسم
فشاربر ایران را تغییر دهد یا دچار ضعف کند و
صرفا با تحرکات تاکتیکی ،می خواهد ضمن
حفظ این راهبرد ،ایران را به پای میز مذاکره
ای بکشاند که ازقبل ائتالف همپیمانان خود را
برای نشستن در آن سوی میز تدارک دیده است.
شیوه دولت جدید آمریکا درباره ایران عمال تا
حد زیادی نشان دادن حرکت در جهت خالف
مسیر ضد دیپلماسی دولت ترامپ است تا از این
طریق حداقل در افکار عمومی توپ را در زمین
ایران بیندازد .این مضحک ترین شیوه اظهار
پشیمانی بــرای بازگشت به یک توافق است؛
بهره مندی از مزایا و امکانات آن ،بدون جبران
عهدشکنی! مزایایی که شاید مهم ترین آن برای
دولت بایدن در بازگشت به برجام بهره مندی از
امکان فعال کردن واقعی مکانیسم ماشه باشد،
مکانیسمی که دولت ترامپ هم سعی در فعال
کــردن آن داشــت اما عمال به واسطه همراهی
نکردن دیگر کشورها حتی متحدان قدیمی
آمریکا در شــورای امنیت عمال ناکام ماند .در
مقابل ،موضع ایران روشن است :برداشتن همه
تحریم های برجامی و پسا برجامی ،به شکلی که
ایران بتواند بدون کارشکنی ،صادرات و واردات
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داشته باشد ،نفت بفروشد و با درآمــد خویش
تجارت کند .در غیر این صــورت ،اقدامات بی
ارزش اخیر ،هیچ خللی در اراده قاطع ایران
برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و
گام های بعدی ایجاد نخواهد کرد .با این حال،
نکته مهم تر این است که اروپا و آمریکا با پیگیری
این بازی جدید به صورت همزمان اهداف رسانه
ای و اقناعی را نیز دنبال میکنند .غرب سعی در
متقاعدسازی افکار عمومی داخلی و خارجی در
خصوص قصد آمریکا برای تغییر مسیر گذشته و
بازگشت به برجام دارد .فشار رسانه ای و سیاسی
حاصل از این راهبرد چند هدف موازی را دنبال
خواهد کــرد .عــاوه بر تاثیر گــذاری بر افکار
عمومی سعی در ایجاد تزلزل در میان مسئوالن
و شنیده شدن صداهای چند گانه به واسطه این
گام های نمادین و امتیازهای تاکتیکی دارند که
در کوتاه مدت از اقداماتی که برای توقف اجرای
داوطلبانه پروتکل الحاقی آغــاز کــرده است،
خودداری کند و در میان مدت و بلند مدت هم وارد
فرایند احیای مذاکرات شود که تهی کردن قدرت
دفاعی و منطقهای ایران خواهد بود که وزارت
خارجه بایدن از آن به عنوان کف خواستههای
آمریکا و نه سقف آن یاد کرده است .مهم این است
که مسئوالن وجریا نهای مختلف سیاسی در
ایران از بازی رسانه ای غرب و موارد مشابه آن
احساس ذوقزدگــی نکنند .ایــران مواضعش را
که با قانون اخیر مجلس به الزامی اجتنابناپذیر
تبدیل شده ،با شفافیت کامل مشخص کرده و
چنان چه رهبر انقالب در دیدار مردم تبریز خطاب
به طرف مقابل دربــاره برجام و تحریم ها تاکید
کردند« :حرف فایده ندارد ،فقط عمل».

جهنم یخ زده تگزاس!

قطعی گسترده برق و بیش از ۴۰کشته در سرمای بی سابقه ایالت تگزاس آمریکا

سرما و بارش سنگین برف در بخشهای جنوبی
آمریکا بهخصوص تگزاس ،باعث قطعی گسترده
برق و کشته شدن بیش از  40نفر در این مناطق
شده است .ایالت تگزاس در چند روز اخیر شاهد
موج بی سابقه ای از یخبندان و سرما بوده است.
در پی سرمای شدید در ایالتهای جنوبی آمریکا،
تولید برق در تگزاس از  ۷۵هزار مگاوات به ۵۵
هــزار مگاوات افــت کــرده اســت و میلیو نها نفر
با قطعی برق مواجه شد هاند .ایالت تگزاس از
مناطق مهم تولید نفت آمریکاست اما این کشور
سالهاست که برای تولید برق روی انرژیهای

پاک به جای سوختهای فسیلی تمرکز کرده
اســت؛ منابعی که ظرفیت تولید بــرق آ نهــا در
شرایط اضطراری مانند کوال کهای سهمگین
و بــارش شدید برف افت میکند .بــارش شدید
بــرف و کــوالک باعث شــده اســت که تولید نفت
ایالت تگزاس روزانه سه میلیون بشکه افت کند و
تولید نفت آمریکا  ۲۷درصد کاهش یابد .برخی
خبرگزاری ها طی دو روز اخیر نوشتند که بر اثر
توفان برفی ،حــدود  300هــزار نفر از ساکنان
تگزاس هنوز هم بــدون برق زندگی می کنند و
بیش از  260هزار نفر از آن ها از آب بی بهره اند.

روز چهارشنبه ،به دلیل شرایط بد آب و هوا ،تقریبا
 2300پرواز داخلی و خارجی لغو شد .ساکنان
ایالتی که بدون برق مانده بودند سعی می کنند
در داخل موتورخانه ها خود را گرم کنند که حداقل
در یک فقره به مسمومیت با گاز منواکسیدکربن
منجر شد .تالش برای گرم شدن توسط شومینه
ها و اجاق های گاز یا استفاده از ژنراتورها به حریق
منجر می شود .برخی مناطق آمریکا طی روزهای
گذشته سرمای منفی  ۳۹درجه را نیز تجربه کرده
است .برخی کاربران وضعیت تگزاس را به جهنم
یخ زده تشبیه کرده اند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••محدودیت می گذارند و از ساعت 9شب به
بهانه کرونا هزاران نفر را جریمه و میلیاردها
تومان درآمد کسب می کنند ولی انگار کرونا در
صف روغن و مرغ و گاز و بانک های شلوغ و...
نیست!البتهکهبرایمسئوالنمافقطپولمهم
است و جان مردم برای کسی ارزشی ندارد!
••یک بــار می گویند تحریم ها در کشور ما
تاثیریندارد.یکبارمیگویندهمهمشکالت
تقصیر آمریکاست و هرچه لعنت داریــد به
آمریکا بفرستید .یک بار هم برای لغو تحریم
ها لحظه شماری می کنند!
•• معلم ها این قدر مطلب و تکلیف توی شاد
به دانــش آمــوزان می دن که بچه ها یکسره
مجبورند سرشون تو گوشی باشه و آسیب
جدی به چشم بچه ها می زنه .چرا خالصه تر
تکلیف نمی دن؟
••ایــن مسئولین هــم خــوب یــاد گرفته اند
چطوری همه اجناس را  10برابر کنند! مثال
روغن را توی بازار کمیاب و قیمت ها را سه
برابر می کنند .بعد از یک ماه تازه می فهمند
در بازار چه خبر است و وارد عمل می شوند تا
مثال اوضاع را آرام کنند .قیمت ها  10درصد
پایین می آید و جنس هم در بازار فراوان می
شود .همه چیز درست می شود فقط قیمت
ها سه برابر باالتر رفته است!
••در بجنورد بر اثر قطعی برق ،لوازم خانگی
خیلی ها خسارت دید .پس از تکمیل پرونده
در اداره برق االن که زمان پرداخت خسارت
توسط بیمه است ،متاسفانه مردم را بین اداره
برق و بیمه های کوثر و سینا پاس می دهند و
کسی پاسخگو نیست .لطفا استاندار محترم
پیگیری کنند.
••چرا به مستمری بگیران بهزیستی عیدی
نمیدنولیبهمستمریبگیرانکمیتهامداد
عیدی تعلق می گیره؟ ما را هم این دم عیدی
خوشحال کنید.
••قیمت مرغ را 20400تومان اعالم کردند
ولی کجا می دن؟ هر جا می رم ندارن!
•• چرا نفری100هزار تومان را یک ماه می
ریزند و یک ماه نمی ریزند؟ بهمن ماه گذشت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

و برای ما نریختند... .
•• زمانی مسئولین به تحریم ها سالم و از آن
استقبال می کردند ولی حاال می خواهند که
به فوریت لغو شود .نمی دانم چرا این قدر زود
تغییر نظر می دهند!
••نویسندگان روزنامه خراسان ،وقوع جنگ
های خیابانی را به دنبال انتخابات ریاست
جمهوریآمریکاپیشبینیمیکردنددرحالی
که پرشورترین انتخابات در تاریخ آن کشور
اتفاقافتاد.چهخوباستاینعزیزانمقداری
در پیش بینی های خود تجدید نظر کنند.
•• واقعابهعنوانیکبازنشستهتأمیناجتماعی،
از اقــدامــات دولــت محترم ومجلس انقالبی
در همسان ســازی حقوق مستمری بگیران
تأمین اجتماعی ،سرخورده شدم! معنی این
همه پاسکاری بی نتیجه چیه؟ به خدا مصرف
داروهایآرامشبخشهمبهفهرستخریدمون
اضافهشدهبهدلیلاقداماتبینتیجهشما!اگه
شماعالیجنابانفقطیکماهبااینحقوقیکه
به ما می دین سر کنید بعد درک می کنید که ما
در چه وضعی زندگی می کنیم.
••کشور ما همیشه با مشکالت روبه روست.
یک روز گرانی مرغ و هر روز حرفی دیگر؛
یادم هست روزی در صف یک کیسه سیمان و
حتی شیشه بودیم.امروز هر خانه ای فرزندی
تحصیل کــرده دارد اما نه کار و نه درآمــدی
و بیشترمردم افــســرده هستند .بــه آقــای
وزیربهداشت عرض می کنم مردم در کشور
ما از افسردگی می میرند نه از کرونا.
•• بهمن هم تمام شد اما دولت هنوز یارانه
کرونایی صد هزار تومان را نریخته .ظاهرا این
بد عهدی ها و بد قولی ها تمامی ندارد.
••واقــعــا خــجــالــت داره .مجلس بــه جــای
عذرخواهی از مردم گفته آقای عنابستانی
حق شکایت از سرباز وظیفه شناس رو داره.
دیگه این جوری شو ندیده بودیم.
•• پدر و مادر بنده مهرماه امسال بازنشسته
شدهاند .عیدی واریــزی بــرای آن ها حدود
 ۷۵۰هزارتومان بود! شیوه قانونگذاری و
اجرای آن ها در کشور ما همیشه به این صورت

نمابر05137009129 :

است که چطور می توانیم کمترین درآمد را
برای مردم لحاظ کنیم و در عوض بیشترین
دریافتی را از آن ها داشته باشیم؟
••آن قدر از صدا و سیما خبر خوب پیشرفت
اقتصادی و صنعتی و فرهنگی می شنوم که
حسرت می خورم به حال این کشوری که این
قدر وضع شون خوبه و ما در فشار اقتصادی و
روانی مخارج اولیه زندگی به سر می بریم .تو
رو خدا چرا از حال بازنشستگان و کارگران
زحــمــت کــش و مــرغ  30تــومــانــی وگوشت
140تومانی چیزی نمی گید؟ مگه با پول
مالیات ما مردم اداره نمی شه اون صدا و سیما؟
••ســازمــان تامین اجتماعی یــک ســازمــان
غیرانتفاعیاستکههزینههایشبایدبهاندازه
درآمــدش باشد که همان حق بیمه دریافتی
است .نمی شود انتظار داشت وقتی کارگران
شاغل زیــر سه میلیون حقوق میگیرند به
بازنشسته پنج میلیون حقوق بدهند.پس
مشکل در مــیــزان افــزایــش ســاالنــه حقوق
کارگری است که این چند سال از تورم خیلی
عقب افتاده وتا این مشکل حل نشود ،مشکل
بازنشستگان این سازمان هم حل نخواهد شد.
••درحالی که آموزش و پرورش کلی کمبود
دبیر و فضای آموزشی دارد به نظر میرسد
با توجه به کمبود بودجه ،اولویت اول باید
استخدام دبیر و آموزگار و ساخت مدرسه باشد
نه استخدام خدمتگزار .لطف ًا پیگیری کنید.
•• در جواب عزیزی که فرمودند ژاپن هشت
سال درجنگ نبود و ...باید عرض کنم ژاپن
در جنگ جهانی دوم با خاک یکسان شد ،از
ناکازاکی و هیروشیما چیزی نمی دانید؟!
•• پــدر رانــت بسوزد که چطور شما را وادار
میکند هر روز مطلبی شاخص ویژه کسی که
حتی توان اجرای یک سکانس 2دقیقه ای را
نــدارد و در دوران ورزشــی اش هرگز حرکت
چشمگیری نداشته ،این همه بنویسید .همین
رانت ،پژمان جمشیدی را به عالم بازیگری آورد
و هر روز میدان بزرگ تری را دراختیار او قرار
داد در حالی که بسیاری از بازیگران مطرح و
هنرمندکشورماناکثرشانپشتخطهستند.

