کشف محرمانهای جدید از فساد مدیرعامل هفتتپه

سیدنظامالدین موسوی ،نماینده مجلس در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده هفتتپه در توییتر نوشت :قاضی مسعودی مقام با
اعالم شروع دور تازه رسیدگی به پرونده مدیران هفت تپه گفت :اسدبیگی متهم به سردستگی اخالل سازمان یافته ۱.۵میلیارد دالری
در نظام ارزی و پولی کشور است۱.۵ .میلیارد دالر حدود ۴۰هزارمیلیارد تومان ،معادل یارانه یکسال ۷۸میلیون ایرانی است.
یعنی هفت تپه ای به وسعت ایران

اقدام تنشزای جدید ترامپ

رسویس خربی

ســخنگوی رئیــس جمهــوری ترکیــه نســبت بــه
ک هــای عربســتان بــه ترکیــه در پــی
موضــوع کمـ 
زلزلــه اســتان ازمیــر و تســلیت آنــکارا بــه بحریــن
بــه مناســبت درگذشــت نخســت وزیــر ایــن کشــور
واکنــش نشــان داد.
یاســین اکتــای ســخنگوی رجــب طیــب اردوغــان،
رئیــس جمهــوری ترکیــه در مصاحبــه بــا تلویزیــون
روســیه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه پــس از عرض
تســلیت بــه پادشــاه بحریــن و اعــام عربســتان
بــرای کمــک بــه زلزلــه زدگان اســتان ازمیــر ،آیــا
روابــط تیــره میــان آنــکارا و ریــاض همــه حــل مــی

ارتــش آمریــکا بــا زیرپانهــادن پیمــان هــای
منــع گســترش ســاح هــای هســته ای یــک
بمــب اتمــی بهینــه ســازی شــده را نخســتین
بــار بــا جنگنــده فــوق پیشــرفته اف ۳۵-در
صحــرای نــوادا آزمایــش کــرد.
خبرگــزاری روســی اســپوتنیک بــا انتشــار ایــن
خبــر افــزود :ایــن آزمایــش در  ۲۵مــاه اوت
گذشــته (چهــارم شــهریورماه) در صحــرای
نــوادا انجــام شــده اســت؛ ارتــش آمریــکا
درایــن آزمایــش بــه محــک زدن توانایــی
جنگنــده پیشــرفته اف ۳۵-بــه منظــور حمــل
ســاح اتمــی و پرتــاب آن در ســرعتی مافــوق
صــوت ،پرداخــت.
اســپوتنیک افــزود :تصاویــر ایــن آزمایــش کــه
بــه تازگــی انتشــار یافتــه نشــان مــی دهــد کــه
ارتــش آمریــکا بمــب اتمــی کوچــک «بــی-۶۱
 »۱۲مــدل بهینــه شــده از خانــواده بمــب هــای
اتمــی بــی ،۶۱بمبــی کــه بــا پرتــاب توســط
بمــب افکــن هــا امــکان ایجــاد انفجــار هســته
ای را دارنــد را بــا ایــن مــدل از جنگنــده
پیشــرفته در ســرعتی مافــوق صــوت پرتــاب
کــرده اســت.
خبرگــزاری روســی اســپوتنیک درادامــه گــزارش
داد :آمریــکا درحالــی در شــهریور دســت بــه
ایــن پرتــاب آزمایشــی زد کــه بنابــر پیمــان
ســال ۱۹۹۶میــادی کــه آزمایــش هرگونــه
ســاح هســته ای درجهــان را منــع مــی کنــد؛
ارتــش آمریــکا بــا انجــام ایــن آزمایــش اکنــون
توانایــی آن را دارد کــه پرتــاب بمــب اتمــی را
توســط جنگنــده رادار گریــز خــود و بــا حیــن
پــرواز بــا ســرعت مافــوق صــوت انجــام دهــد.
بنابرایــن گــزارش ،بیانیــه ای کــه از ســوی
«آزمایشــگاه ملــی ســندیا» (Sandia
 - )National Laboratoriesیــک مرکــز
تحقیقــات نیمــه ســری دولــت فــدرال واقــع
در ایالــت نیومکزیکــو – درایــن خصــوص
انتشــار یافــت ،آمــده اســت :ایــن نخســتین
آزمایشــی بــود کــه بــرای ســنجیدن و تســت
تمامــی سیســتم هــای مرتبــط بیــن جنگنــده
اف ۳۵-مــدل «ای» ( )۳۵A-Fو بمــب (اتمــی)
بــی ۱۲-۶۱بــه عمــل آمــد ،درایــن آزمایــش
تمامــی سیســتم هــای مکانیکــی ،الکترونیکــی و
ارتباطــی بیــن ایــن جنگنــده و ایــن بمــب بــرای
پرتــاب آزمــوده شــد.
بیانیــه آزمایشــگاه ملــی ســندیا مــی افزایــد:
ایــن آزمایــش حســاس تریــن بخــش از برنامــه
آزمایشــی بیــن جنگنــده اف۳۵-مــدل ای بــا
بمــب اتمــی بــی ۱۲-۶۱بــود کــه اکنــون بــا
ایــن آزمایــش ایــن دو جنــگ افــزار بــه یکــی از
تســلیحات مهــم در راهبــرد بازدارنــده هســته
ای بــرای آمریــکا و متحــدان آن بــه حســاب
مــی آیــد.
تنهــا جنگنــده اف۳۵-مــدل ای امــکان پرتــاب
بمــب اتمــی در صــورت مافــوق صــوت را نــدارد،
چراکــه دو جنگنــده دیگــر آمریــکا ،اف ۱۵-و
اف ۱۶-نیــز قابلیــت حمــل و پرتــاب ایــن نــوع
از بمــب اتمــی در چنیــن ســرعتی را دارنــد،
امــا اف ۳۵-قــادر اســت از مزیــت رادارگریــزی
خــود نیــز بهــره بــرد.
اســپوتینک افــزود :بــرای ایــن نــوع مــدل از
بمــب اتمــی جدیــد و حمــل آن توســط ایــن
جنگنــده ،چهــار گزینــه بــا قابلیــت انفجــاری
«( »۰.۳ســه دهــم) کیلوتــن ۱.۵ ،کیلوتــن،
 ۱۰کیلوتــن و  ۵۰کیلوتن(تــی .ان .تــی)
ا ی
مــدل
بــرای اف۳۵-
وجود دارد.
رئیسجمهــوری
رابطــه
در
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بازگشــت بــه
بین ا لمللــی
توافــق هســتهای
دولــت «بایــدن»
روبــهرو خواهــد
بالفاصلــه اتفــاق
در شــرایطی کــه
« آ نتو نــی
عنــوان وزیــر
یــک نشــانه قوی از
ر ئیسجمهــو ر ی
مبنــی بــر تحقــق
احتمالــی بــه
بــاراک اوبامــا،
بــر ایــن مهــم

ما دشمن بحرین ،عربستان ،مصر و امارات نیستیم

پیشــین امریــکا

به کا هــش
بینا لمللــی
و سیاســت
ا شــا ر ه
گفــت کــه
توافقهــای
از جملــه
بــر ا ی
بــا موانعــی
و
بــود
نخواهــد افتــاد.
ناظــران انتخــاب
بــه
بلینکــن»
خارجــه امریــکا را
ســوی «جوبایدن»،
منتخــب امریــکا
بازگشــت
وعــده
برجــام میداننــد،
ر ئیس جمهــو ر ی
اســبق امریــکا هــم
تأکیــد کــرد هرچنــد

شــود یــا خیــر ،اظهــار داشــت :در مــواردی ماننــد
مــرگ ،تســلیت گفتــن یــک اقــدام انســانی اســت
حتــی اگــر مــردم باهــم دشــمن باشــند ،بــاز هــم
بــه هــم تســلیت مــیگوینــد .گذشــته از ایــن مــا
نــه دشــمن بحریــن هســتیم نــه عربســتان نــه مصــر
و نــه امــارات ،در نهایــت مــا برادریــم.
آپیــش از ایــن خبرگــزاری رســمی عربســتان
«واس» اعــام کــرد ،ســلمان بــن عبدالعزیــز،
پادشــاه ایــن کشــور از «مرکــز امدادرســانی و
اقدامــات بشــر دوســتانه ملــک ســلمان» خواســته
ک هــای پرشــکی ،انســانی و چــادر بــه مــردم
کم ـ 

رئیس کمیسیون «کشاورزی ،آب،
منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس
با بیان اینکه گرانی مرغ محصول
پراکندگی اختیارات حوزه کشاورزی
است ،گفت :نهادهها به کسانی داده
شود که مرغ را به کشتارگاه تحویل
میدهند واال صرف جوجهریزی معیار
خوبی برای این کار نیست.
ســید جــواد ســاداتینژاد در گفتوگــو بــا
میــزان ،در ارزیابــی خــود دربــاره افزایــش
قیمــت مــرغ در کشــور ،گفــت :عمدهتریــن
دلیــل گرانــی قیمــت مــرغ بــه ناهماهنگــی بیــن
دســتگاهی و وزارتخانــهای بیــن وزارتخانههــای
«جهــاد کشــاورزی» و «صنعــت ،معــدن و
تجــارت» بازمیگــردد.
انتــزاع اختیارات از متولی
وی بــا بیــان اینکــه انتــزاع اختیــارات وزارت
جهــاد کشــاورزی و واگــذاری آن بــه وزارت
صمــت ،مشــکالت عدیــده در افزایــش قیمــت
مــرغ را پدیــد آورده اســت ،اظهــار داشــت :ایــن
در حالــی اســت کــه متولــی حــوزه کشــاورزی،
دام و طیــور در کشــور ،وزارت جهــاد کشــاورزی
اســت.
ســاداتینژاد ضمــن تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه
صفــر تــا صــد ایــن حلقــه  -بخــش کشــاورزی -
بایــد بــر عهــده وزارت جهــاد کشــاورزی گذاشــته
شــود ،بیــان داشــت :در ایــن صــورت ،حــوزه یــاد
شــده پاســخگو و تصمیمگیــر واحــدی بــرای
کنتــرل و نظــارت محصــوالت کشــاورزی خواهــد
داشــت.
گرانــی مــرغ محصــول پراکندگــی اختیــارات
حــوزه کشــاورزی اســت
اختیارات سهگانه
رئیــس کمیســیون «کشــاورزی ،آب ،منابــع
طبیعــی و محیــط زیســت» در مجلــس بــا
بیــان اینکــه واگــذاری اختیــارات بــه ســه
بخــش بدتریــن کار اســت و میتوانــد بــه
نابســامانیهای موجــود دامــن بزنــد ،بیــان
داشــت :در حــال حاضــر همیــن اتفــاق در بخــش
گرانــی محصــول مــرغ رخ داده اســت ،یعنــی در
حــال حاضــر اختیــارات در ایــن بخــش پراکنــده
اســت .بنابرایــن بــه جــای اینکــه اختیــارات در
ایــن بخــش در دســت وزارت جهادکشــاورزی
باشــد ،پراکنــده شــده و بخشــی از آن بــه وزارت
صمــت واگــذار شــده کــه ایــن خــود برآشــفتگی
بــازار ،دامــن زده اســت.
مطالبــه  ۵ماهــه؛ قانــون تمرکــز اختیــارات
بخــش کشــاورزی اجــرا شــود
ســاداتینژاد بــا بیــان اینکــه بازگشــت اختیــارات
بــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــر اســاس قانــون
تمرکــز اختیــارات بخــش کشــاورزی مصــوب
ســال  ۱۳۹۱مهمتریــن مســئله در ایــن بخــش

اســت ،تاکیــد کــرد :ایــن قانــون بایــد اجــرا
شــود لــذا از زمانــی کــه  -خردادســال ۱۳۹۸
 ایــن اختیــارات از وزارت جهــاد کشــاورزیاخــذ و بــه وزارت صمــت داده شــده ایــن قبیــل
نابســامانیها بــه وجــود آمــده اســت .از ایــن رو
اصلیتریــن مطالبــه کمیســیون «کشــاورزی،آب
و منابــع طبیعــی و محیــط زیســت» مجلــس در
پنــج مــاه گذشــته ایــن بــوده کــه ایــن اختیــارات
بــه وزارت جهــاد کشــاورزی برگردانــده شــود.
نظــر رئیس مجلس
رئیــس مجلــس موافــق بازگشــت اختیــارات
وزارت جهــاد کشــاورزی اســت
وی بــا بیــان اینکــه کمیســیون در ایــن زمینــه
نامهنــگاری زیــادی داشــته و جلســات فراوانــی
را برگــزار کــرده اســت ،گفــت :امیدواریــم ایــن
اتفــاق رخ دهــد .بــا ایــن حــال شــخص رئیــس
مجلــس موافــق بازگشــت اختیــارات وزارت
جهــاد کشــاورزی اســت بنابرایــن ایــن اختیــارات
بایــد در جلســه ســران قــوا بــه وزارت جهــاد
کشــاورزی بازگــردد تــا عمــده مشــکالت در
زمینــه بازرگانــی و قیمــت مــرغ رفــع شــود.
ســاداتینژاد بــا بیــان اینکــه در ایــن فرآینــد
متولــی محصــوالت کشــاورزی یــک وزارتخانــه و
یــک بخــش خواهــد بــود ،گفــت :از ایــن طریــق
وزارت جهــاد کشــاورزی میتوانــد صفــر تــا صــد
محصــوالت کشــاورزی و گرانــی بــازار را کنتــرل
کنــد.
فســاد یارانــه! یــک گــرم نهــاده بــا ارز آزاد وارد
کشــور نمیشــود
ایــن نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه مقولــهی
ارائــه ارز ترجیحــی بــه واردات نهادههــای دامــی
تاکیــد کــرد :در حــال حاضــر ارز  ۴۲۰۰تومانــی
بــه نهادههــای دامــی اختصــاص مییابــد و
از ســوی دیگــر افزایــش قیمــت مــرغ هــم بــه
نهادههــای دامــی بــاز میگــردد لــذا زمانــی
کــه یارانــه در ایــن بخــش بــه وارد کننــده داده
میشــود فســاد فــراوان شــکل میگیــرد.
یــک گــرم نهــاده بــا ارز آزاد وارد کشــور
نشــده و هــر چــه نهــاده وارد کشــور میشــود بــا
ارز  ۴۲۰۰تومــان بــوده اســت
وی بــا بیــان اینکــه یــک گــرم نهــاده بــا ارز آزاد
وارد کشــور نشــده و هــر چــه نهــاده وارد کشــور
میشــود بــا ارز  ۴۲۰۰تومــان بــوده اســت،
بیــان داشــت :از ایــن رو نهــاده بایــد بــر اســاس

یــادآور شــد خســارات وارد شــده بــه امریــکا در
دوران دونالــد ترامــپ ،عملــی شــدن بازگشــت
بــه توافقهــای بینالمللــی را زمانبــر کــرده
باشــد .ب
اوبامــا در گفتوگویــی بــا روزنامــه
«واشنگتنپســت» سیاســت خارجــی دونالــد
ترامــپ را موجــب وارد شــدن لطمــه بــه امریــکا
دانســت و گفــت بــا وجــود ایــن «بایــدن» تیــم
مناســبی بــرای خــارج کــردن واشــنگتن از ایــن
وضعیــت دارد.
رئیسجمهــوری پیشــین امریــکا در همیــن
رابطــه بهکاهــش اعتمــاد بینالمللــی بــه
رهبــری و سیاســت امریــکا اشــاره کــرد و گفــت
کــه بازگشــت بــه توافقهــای بینالمللــی از
جملــه توافــق هســتهای بــرای دولــت «بایــدن»
بــا موانعــی روبــهرو خواهــد بــود و بالفاصلــه
اتفــاق نخواهــد افتــاد.
اوبامــا ایــن را هــم یــادآور شــد کــه باوجــود
ایــن موانــع ،رئیسجمهــوری منتخــب امریــکا
افــراد مناســب را بــرای آن ب ـهکار گرفتــه اســت.
او تصریــح کرد«:آســیبهایی وارد شــده اســت
کــه تغییــر ایــن وضعیــت بــرای مــا زمــان
خواهــد بــرد امــا مــن مطمئنــم کــه از پــس
آن برخواهنــد آمــد امــا ممکــن اســت در مــدت
زمــان کوتاهــی اتفــاق نیفتــد».
او در همیــن راســتا آنتونــی بلینکــن را کــه رئیــس
جمهــوری منتخــب بهعنــوان وزیــر خارجــه خــود
برگزیــده اســت « ،برجســته» و «یــک دیپلمــات
ماهــر و مــورد توجــه در سراســر جهــان» خوانــد
و گفــت :شــما در حــال تحقــق تیمــی هســتید
کــه مــن بــه آن اطمینــان زیــادی دارم.

باوجــود موانــع مــورد اشــاره اوبامــا بهنظــر
میرســد کــه حضــور «بلینکــن» بهعنــوان
وزیــر خارجــه امریــکا اقدامــی بــرای همــوار
کــردن راه بازگشــت امریــکا بهبرجــام بهشــمار
میآیــد« .بلینکــن» پیشــتر تصمیــم ترامــپ
بــه خــروج از توافــق هســتهای ایــران را
احمقانــه توصیــف کــرده و گفتــه بــود کــه ایــن
اقــدام در حالــی رخ داد کــه هیــچ مدرکــی
دربــاره عــدم پایبنــدی ایــران بــه ایــن توافــق
قابــل پیشبینــی نبــود و پیشبینــی نشــد.
او همچنیــن در ســال  ۲۰۱۹هنــگام افزایــش
تنشهــا میــان ایــران و امریــکا در مصاحبــه
بــا شــبکه فرانــس  ۲۴بخشــی از مواضــع خــود
در قبــال ایــران را اینطــور بیــان میکنــد:
«متأســفانه مــا نبایــد جایــی کــه االن قــرار
داریــم ،میبودیــم .خیلــی باعــث تأســف اســت
کــه ایــاالت متحــده از توافقــی خــارج شــد کــه
ایــران بهدلیــل انجــام همــه آن چیزهایــی کــه
مــا دوســت نداریــم انجــام دهــد متعهــد بــه
توافــق هســتهای شــده بــود .فکــر میکنــم از
منظــر ایــران قطع ـاً اگــر آنهــا منافــع اقتصــادی
ایــن توافــق کــه بــر ســر آن چانهزنــی و توافــق
کردنــد ،نصیبشــان نشــود ،احتمــا الً تصمیــم
بگیرنــد برنامــه هســتهای خــود را ادامــه
دهنــد کــه بــه نظــر میرســد بــه ایــن نقطــه
ر ســید ها ند » .
همزمــان بــا تغییــرات در حــال وقــوع در دولــت
امریــکا مقامهــای اروپایــی طــرف برجــام هــم
در حــال رایزنــی دربــاره موضوعاتــی هســتند
کــه احتمــال مــیرود بعــد از اســتقرار دولــت
«بایــدن» و آغــاز اقدامــات او دربــاره ایــن

زلزلــه زده ترکیــه بفرســتد کــه اخیــرا در دریــای اژه
ت هــای ســنگینی در اســتان ازمیــر
رخ داد و خســار 
ترکیــه برجــای گذاشــت.
واس اعــام کــرد ،پادشــاه عربســتان از ســر اشــتیاق
بــرای حمایــت از ملــت ترکیــه ،کاهــش اثــرات
زلزلــه و در راســتای نقــش بشــر دوســتانه عربســتان
ن هــا و
در حمایــت از آســیب دیــدگان در بحــرا 
گرفتــاریهــای مختلــف دســتور ارســال کمــک بــه
ترکیــه را صــادر کــرده اســت.
فیصــل بــن فرحــان وزیــر خارجــه عربســتان ،هــم
روز شــنبه در مصاحبــه مجــازی بــا خبرگــزاری
رویتــرز در حاشــیه نشســت گــروه  ۲۰گفــت،
عربســتان روابــط بســیار خوبــی بــا ترکیــه دارد و
اطالعاتــی دربــاره تحریــم غیــر رســمی محصــوالت
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و کاالهــای ترکیــه وجــود نــدارد.
وزیــر خارجــه عربســتان ایــن اظهــارات را یــک
روز پــس از گفتگــوی تلفنــی اردوغــان بــا پادشــاه
عربســتان عنــوان کــرد.
اقــدام پادشــاه عربســتان بــرای کمــک بــه ترکیــه
و اظهــارات مقامــات ســعودی پیرامــون روابــط
دوجانبــه بــا آنــکارا در حالــی مطــرح میشــود
کــه طــی چنــد ســال اخیــر روابــط دو طــرف بــه
دلیــل بــروز مســائلی ماننــد بحــران قطــر ،قتــل
جمــال خاشــقجی ،روزنامــه نــگار و منتقــد ســعودی
در کنســولگری ایــن کشــور در اســتانبول ،مداخلــه
ترکیــه در بحــران لیبــی و اختــاف دو طــرف در
مــورد جماعــت اخــوان المســلمین بــه تیرگــی
گراییــده اســت.

گرانی مرغ؛
محصول
پراکندگی
اختیارات حوزه
کشاورزی
نــرخ مصــوب بــه مــرغ دار داده شــود ،امــا ایــن
نهــاده بــه دســت مرغــدار نمیرســد و مرغــدار
بایــد ســویای  ۲۷۰۰تومانــی را  ۱۵هــزار تومــان
خریــداری کنــد لــذا در ایــن شــرایط دیگــر
طبیعــی اســت کــه مــرغ بــه قیمــت مصــوب
عرضــه نشــده و قیمــت آن رشــد کنــد؛ راه حــل
ایــن مســئله ایــن اســت کــه نظــارت دقیقــی
بــر توزیــع نهادههــای دامــی در کشــور شــکل
گیــرد.
رئیــس کمیســیون «کشــاورزی،آب ،منابــع
طبیعــی و محیــط زیســت» در مجلــس بــا
بیــان اینکــه بایــد نظــارت دقیقــی بــر توزیــع
نهادههــای وارد شــده در گمــرکات ایجــاد شــود،
بیــان داشــت :ســامانههای پیشبینــی شــده در
ایــن بخــش بایــد بــه هــم متصــل باشــد لــذا اگــر
وزارت جهــاد کشــاورزی توزیــع کننــده نهایــی
اســت بایــد بدانــد کــه چــه میــزان بــار و نهــاده در
گمــرک اســت و چــه زمانــی از گمــرک ترخیــص
خواهــد شــد ،بنابرایــن ســامانه گمــرک و انبارهــا
بایــد بــه ســامانه بــازارگاه متصــل شــود کــه ایــن
موضــوع موضوعــی اســت کــه مــا مــدت زیــادی
پیگیــر آن نبودیــم و هنــوز رخ نــداده اســت کــه
البتــه ایــن مســئله باعــث میشــود تــا یــک عــده
فرصــت طلــب و ســودجو کــه امنیــت غذایــی را
تهدیــد میکننــد بیاینــد و ایــن نهــاد را خــارج از
فراینــد قانونــی در بــازار آزاد بــه فــروش برســاند.
ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه قیمــت
مــرغ فاصلــه زیــادی پیــدا کــرده اســت بیــان
داشــت :از ایــن رو رانــت و فســاد پیــرو فــروش
مــرغ در بــازار بــه وجــود میآیــد بنابرایــن بــه
جــای اینکــه یارانــه بــه واردکننــده داده شــود
بایــد بــه تولیــد کننــده و مصــرف کننــده داده
شــود کــه ایــن مقولــه هــم یکــی از موضوعــات
مــورد پیگیــری مــا و مصــوب کمیســیون بــوده
کــه متاســفانه اجــرا نمیشــود.
وی بیــان داشــت :در زمینــه اینکــه ارز
تخصیصــی از واردکننــده بــه تولیدکننــده نامــه
نگار یهــای فراوانــی صــورت گرفتــه اســت.
بــا توزیــع دســتی نهــاده مخالــف هســتیم/
امضاهــای طالیــی حــذف شــود
ســاداتینژاد بــا اشــاره بــه مقولــه توزیــع
نهادههــای دامــی در کشــور گفــت :مــا
پیشــنهادات زیــادی در ایــن بخــش بــه وزارت
جهــاد کشــاورزی دادیــم چــرا کــه توزیــع نهــاده

دامــی دقیــق و درســت انجــام نمیشــود لــذا بــا
توزیــع دســتی نهــاده مخالــف هســتیم و بایــد در
ایــن بخــش امضاهــای طالیــی حــذف و تنهــا از
طریــق ســامانه بــازارگاه اقــدام شــود.
نهادههــا بــه کســانی داده شــود کــه مــرغ
را بــه کشــتارگاه تحویــل میدهنــد واال صــرف
جوجهریــزی معیــار خوبــی بــرای ایــن کار
نیســت
وی بیــان داشــت :ایــن در حالــی اســت کــه
برخــی رفــت و آمدهایــی در ایــن بخــش داشــته
و بــه صــورت دســتی حوالههایــی را تهیــه
کردهانــد .از ایــن رو مــا بــه شــدت معتقــد بــه
ایــن هســتیم کــه بایــد نهــاده بــه کســی داده
شــود کــه مــرغ خــود را بــه کشــتارگاه بدهــد
چــرا کــه جوجهریــزی مبنــا و مــاک درســتی
نیســت لــذا ممکــن اســت یــک نفــر صدهــزار
جوجــه بریــزد و نهــاده خــود را هــم بگیــرد
و نهایتــا  ۵۰هــزار عــدد از ایــن جوجههــا را
معــدوم کــرده و مابقــی نهــاده خــود را در بــازار
آزاد بــه فــروش برســاند.
یارانــه بایــد بــه انتهــای زنجیــره تولیــد داده
شــود
ســاداتینژاد تصریــح کــرد :ایجــاد بــازار ســیاه
دربــاره نهــاده دامــی در کشــور مفهومــی نــدارد
چــرا کــه همــه ایــن نهاد ههــا بــا ارز ۴۲۰۰
تومانــی وارد کشــور میشــود لــذا مــا معتقدیــم
یارانــه بایــد بــه انتهــای زنجیــره تولیــد داده
شــود تــا تخلفــات کاهــش پیــدا کنــد.
ایــن نماینــده مجلــس در ارزیابــی خــود دربــاره
عملکــرد بانــک مرکــزی در ایــن بخــش گفــت:
اگــر جمعبنــدی نســبت بــه ســال  ۹۸داشــته
باشــیم بایــد بگویــم کــه تاکنــون  ۲میلیــون و
 ۳۰۰هــزار تــن نهــاده کــم وارد کشــور شــده
اســت لــذا ایــن بدیــن معناســت کــه مرغــداران
بــا کمبــود نهــاده مواجــه خواهنــد شــد .طبیعت ـاً
ایــن مســئله قیمــت مــرغ را دچــار افزایــش
میکنــد .
ســاداتینژاد تصریــح کــرد :در ایــن بخــش
انتظــارات جــدی وجــود داشــته و بــه شــخص
آقــای همتــی هــم گفتــه شــده کــه امنیــت
غذایــی یــک مســئله بســیار مهــم اســت و تامیــن
ارز بــرای نهادههــای دامــی یــک اولویــت مهــم
اســت لــذا اگــر در ایــن بخــش مشــکل ارزی
وجــود دارد بایــد اجــازه تهاتــر داده شــود.

تیرخالص اوباما به روحانی
توافــق صــورت گیــرد .چنانکــه دوشــنبه گذشــته
«هایکــو مــاس»« ،دومینیــک راب» و «ژان ایــو
لودریــان» وزرای خارجــه آلمــان ،انگلیــس و
فرانســه بــا هــدف گفتوگــو دربــاره برجــام
در برلیــن بــا یکدیگــر دیــدار کردنــد .آنهــا
بعــد از ایــن دیــدار تلویحــاً اشــاره کردنــد کــه
روی کار آمــدن دولــت بعــدی امریــکا فرصتــی
را در اختیــار اروپــا قــرار میدهــد تــا از برجــام
بهعنــوان فرصتــی بــرای مهــار برنامــه هســتهای
ایــران اســتفاده کنــد« .ژان ایــو لودریــان» وزیــر
خارجــه فرانســه هــم بعــد از ایــن نشســت
مدعــی شــد کــه ایــن کشــور تــاش دارد تــا
مانــع از دســتیابی ایــران بــه ســاح هســتهای
شــود.
پیشــنهادهای ســه گانــه «کاتریــن اشــتون» بــه
بایــدن
عــاوه بــر رایزنــی مقامهــای رســمی اروپایــی،
«کاتریــن اشــتون» ،مســئول پیشــین سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپــا هــم کــه در زمــان
انعقــاد معاهــده اولیــه هســتهای موســوم
بــه توافــق ژنــو ،نماینــده اتحادیــه اروپــا در
مذاکــرات هســتهای بــا ایــران بــود ،بــرای
احیــای برجــام راهکارهایــی را بــه جــو بایــدن
پیشــنهاد داد.
«اشــتون» کــه اکنــون عضــو مجلــس اعیــان
انگلیــس و رئیــس میــز «اروپــای جهانــی» در
مرکــز وودرو ویلســون مســتقر در واشــنگتن

د یســی اســت ،یادداشــتی منتشــر کــرد کــه
در بخشــی از آن نوشــته اســت« :بایــدن یــک
تیــم بــا تجربــه بــرای طراحــی اینکــه چــه
کاری بکنــد دارد و میتوانــد روی تخصــص
بســیاری از افــرادی کــه در مذاکــرات برجــام
حضــور داشــتند ،حســاب کنــد .امــا البتــه ایــن
کار راحتــی نخواهــد بــود .یافتــن راهــی بــرای
جلــب حمایــت کنگــره چالــش برانگیــز خواهــد
بــود چــرا کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود،
دموکرا تهــا شــاید کنتــرل (اکثریــت) ســنا
را در اختیــار نداشــته باشــند .او بــرای قــرار
دادن یــک برجــام احیــا شــده روی پایههــای
مســتحکم ،بایــد قــادر بــه تضمیــن ایــن موضــوع
باشــد کــه درصــورت پایبنــدی ایــران بــه
تعهــدات برجامــی خــودش ،ایــاالت متحــده هــم
ایــن کار را خواهــد کــرد».
بهگفتــه او ،همچنیــن مســأله دیگــر شــرکای
ایــن توافــق ،روســیه ،چیــن ،بریتانیــا ،فرانســه و
آلمــان کــه گــروه  ۵+۱را شــکل میدهنــد ،هــم
وجــود دارد .برجــام بــه همــه آنهــا تعلــق دارد و
هــر صحبتــی بــه مشــارکت و حضــور آنهــا هــم
نیــاز دارد .وی ســپس بــه بایــدن بــرای احیــای
برجــام ســه راهــکار ارائــه و توصیــه کــرد و
نوشــت -۱ :تیمــش را آمــاده و تقویــت کنــد -۲
برجــام را بهعنــوان توافــق اول قــرار دهــد نــه
توافــق پایانــی  -۳پایــه برجــام را روی اســاس
مســتحکمتری قــرار دهــد».

سیاسی
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زمزمه حمله نظامی ترامپ به ایران

رسویس خربی

کامــل جمیــل در الخلیــج انالیــن نوشــت :در
شــرایطی کــه موعــد خــروج دونالــد ترامــپ از کاخ
ســفید نزدیــک میشــود ،تهدیــدات ایــاالت متحــده
در مــورد حملــه نظامــی بــه ایــران نیــز شــدت
مییابــد ،ایــن در حالــی اســت کــه تهــران بــا
آرامــش رفتــار میکنــد تــا مانــع از آن شــود کــه
واشــنگتن توجیهــی بــرای حملــه نظامــی بیابــد.
ه در ادامــه ایــن مطلــب آمــده اســت :بنابــرا اعــام
شــبکه فاکــس نیــوز ،اســتقرار بمــب افکنهــای
 ۵۲-Bدر خاورمیانــه ،پیامــی را از ســوی آمریــکا
بــرای ایــران دربــردارد .ایــن اقــدام چنــد روز پــس از
گزارشهــای رســانهها در مــورد درخواســت دونالــد
ترامــپ از مشــاوران ارشــد امنیــت ملــی اش بــرای
اجــرای گزینههــای حملــه بــه ایــران ،صــورت گرفــت.
در همیــن چارچــوب ،دکتــر لقــاء مکــی ،تحلیلگــر
مســائل سیاســی میگویــد ورود بــی  ۵۲بــه منطقــه،
از جهــت اســتراتژیک ،شــاخصی اســت بــرای تحــول
نظامــی و عملیــات نظامــی احتمالــی ،بــرای تحقــق
اهــداف بازدارندگــی اســتراتژیک و عملیــات بــزرگ.
مکــی در گفتگــو بــا الخلیــج انالیــن گفــت :بــی ۵۲
پیــش از ایــن در منطقــه بــود و هیــچ فعالیتــی نکرد و
بــدون آنکــه در عملیــات نظامــی مــورد اســتفاده قرار
گیــرد ،بــه ایــاالت متحــده بازگشــت .این بمــب افکن
نمیتوانــد بــه تنهایــی جنگــی بــه راه انــدازد ،بلکــه
اگــر ترامــپ بــه دنبــال کشــودن جبهــه جنــگ بــا
ایــران اســت ،بایــد پایگاههــای آمریکایــی نیــز در
حالــت آمــاده بــاش کلــی قــرار گیرنــد.
مکــی کــه از پژوهشــگران برجســته مرکــز مطالعــات
الجزیــره اســت ،معتقــد اســت همــان دالیلــی کــه
باعــث شــده اســت ترامــپ از هــدف گرفتــن پایــگاه
هســتهای ایرانــی خــودداری کنــد ،هنــوز پابرجاســت
و وی بــرای بمبــاران هــر هدفــی در داخــل ایــران
اقدامــی نمیکنــد ،بــه ایــن دلیــل کــه تهــران بــا
قــدرت بــه ایــن حملــه پاســخ میدهــد.
وی تصریــح کــرد :اســتفاده آمریــکا از ظرفیتهــای
نظامــی اش علیــه ایــران ،مســتلزم امادگیهــای
بســیاری اســت کــه از اعــزام بمــب افکنهــای بــی
 ۵۲فراتــر بــوده و نیازمنــد اســتقرار ناوهــای هواپیمــا
بــر در خلیــج فــارس یــا دریــای مدیترانــه اســت ،بــه
اضافــه آنکــه پایگاههــای واشــنگتن در خلیــج فــارس
و عــراق و چــه بســا در انجرلیــک ترکیــه نیــز بایــد در
حالــت آمــاده بــاش بــه ســر ببرنــد .بــر ایــن اســاس،
بــا توجــه بــه اینکــه شــرایط مذکــور فراهــم نیســت،
نمیتــوان انتظــار داشــت کــه آمریــکا مهیــای جنــگ
شــود .بنابرایــن ،میتــوان اقــدام اخیــر آمریــکا در
مــورد اســتقرار بمــب افکنهــا را تالشــی بــرای
تحریــک ایــران و ســوق دادن آن بــه ســمت حملــه
بــه اهــداف و پایگاههــای آمریکایــی در خلیــج فــارس
دانســت .بــه عقیــده مکــی ،نشــانه هــای نظامــی در
میــدان ،حتــی در صــورت خواســت ترامــپ هــم
حاکــی از وجــود ضربــه آمریــکا به ایــران نیســت ،چرا
کــه موسســه نظامــی در ایــاالت متحــده در تعامــل با
چنیــن دســتوراتی از ســوی رئیــس جمهــور ،بســیار
حرفــهای تصمیــم گیــری و عمــل میکنــد.
ایــن کارشــناس مســائل سیاســی معتقــد اســت کــه
احتمــال حملــه آمریــکا ضعیــف اســت ،امــا برخــی
حــوادث بــه شــکلی خــارج از ســاختارهای منطقــی
و دور از کنتــرل صــورت میگیــرد و بعضــی دیگــر
میتوانــد نتیجــه اشــتباه انســانی یــا تصمیمــات
نادرســت باشــد .در صــورت وقــوع چنیــن مقابلــه
ای ،منطقــه وارد حالتــی از برخــورد ،خشــونت و
درگیریهــای خطرنــاک و شــعله وری میشــود،
عــاوه بــر اینکــه در طــول ســالهای گذشــته
منطقــه خاورمیانــه بــه مرحلــه نزدیــک بــه انفجــار
رســیده اســت .بــه گفتــه مکــی ،منطقــه خاورمیانــه
شــاهد عملیــات تغییــر اســتراتژیکی اســت کــه بــه
برنامههــای متناقــض بیــن طرفهــای مختلــف
یعنــی ایــران ،ترکیــه ،ســوریه ،عــراق و  ...مربــوط
میشــود .عــاوه بــر اینکــه کاهــش تعــداد نیروهــای
آمریکایــی ،عــادی ســازی بــا اســرائیل ،رفتــن ترامــپ
و تمایــل او بــه اجرایــی کــردن افــکارش در دو مــاه
باقــی مانــده نیــز بــر شــرایط منطقــه تاثیــر میگــذارد.
تحلیلگــر سیاســی عــراق معتقــد اســت کــه در
صــورت وقــوع جنــگ ،منطقــه آتشــی را بــه خــود
خواهــد دیــد کــه بــه راحتــی خامــوش نمیشــود،
چــرا کــه ایــران هــم بــه تعــدادی از دولتهــای
خلیــج فــارس پاســخ میدهــد و هــم پیمانــان
تهــران در عــراق ،ســوریه ،یمــن و لبنــان ،دســت بــه
عملیــات انتقامــی ســختی علیه اســرائیل ،عربســتان و
نیروهــای آمریکایــی در عــراق و خلیــج ،میزننــد.
تحریمهــای اقتصــادی در خصــوص تحریمهــای
اخیــر ترامــپ علیــه ایــران ،مکــی تاکیــد میکنــد کــه
ایــن تحریمهــا امتــداد سیاســت فشــار حداکثــری
اســت ،نــه زمینــهای بــرای جنــگ و نــه تحریکــی
بــرای ایــران .ایــن تحلیلگــر عراقــی تحریمهــای
اخیــر آمریــکا علیــه ایــران را نمادیــن و غیــر موثــر
توصیــف میکنــد ،از ایــن جهــت کــه زمــان کمــی
بــرای ترامــپ باقــی مانــده اســت .وی بــر ایــن عقیــده
اســت کــه هــدف ترامــپ از ایــن سیاســت ،قــرار دادن
دولــت آینــده بایــدن در سیاســت دشــمنی بــا ایــران
اســت ،افــزون بــر اینکــه ترامــپ قصــد دارد خــود را
در برابــر طرفدارانــش یــک رئیــس جمهــور قدرتمنــد
علیــه دشــمنان ایــاالت متحــده جلــوه دهــد.
در صورتــی کــه بایــدن بخواهــد وارد مذاکــرات بــا
ایــران و توافــق هســتهای شــود ،نیازمنــد برطــرف
کــردن تحریمهــا علیــه تهــران اســت ،کــه البتــه بــا
توجــه بــه گســتردگی آن ،کار ســادهای نیســت.
بــه نظــر میرســد ترامــپ قصــد دارد بایــدن را در
چهــار ســال ریاســت جمهــوری اش تحــت فشــار و
در معــرض انتقــاد قــرار دهــد ،چــرا کــه بــه دنبــال
برنامــه ریــزی بــرای مانــدن در میــدان رســانهها
و بازگشــت بــه کاخ ســفید در ســال  ۲۰۲۴اســت،
بویــژه در صورتــی کــه رئیــس جمهــور منتخــب
نتوانــد مــردم آمریــکا را در مــورد دالیــل رفــع
تحریمهــای ایــران ،قانــع کنــد .موضــع ایــران و
شــبه نظامیــان وابســته بــه آن در منطقــه ،نســبت به
دولــت ترامــپ ،بــر کســی پوشــیده نیســت ،همانطــور
کــه ایــران از پیــروزی بایــدن خوشــحال شــده و
امیــدوار اســت وی بــه توافــق هســتهای بازگشــته و
تحریمهــا علیــه تهــران را متوقــف کنــد.
بــه نظــر میرســد تهــران منتظــر پایــان دوره
ریاســت ترامــپ اســت و تــا آن زمــان ،تــاش
میکنــد بــا آرامــش رفتــار کــرده و شــبه نظامیــان
تحــت حاکمیــت خــود در منطقــه را کنتــرل کنــد.

