
مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا؛ اختالف این نیست!
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همه  جزئیات درباره کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا

اگر از ســپهر سیاســی جو زده کنونی خارج 
شــویم و از بیرون به یکی از مهم ترین موضوعات 
مطرح برای سرنوشــت کشــور نگاه کنیم، بحث 
مذاکــره یا عدم مذاکره با آمریــکا، به رغم اصلی 
بودن و پیچیده شدن در فضای سیاسی کشور، نه 
چندان پیچیده اســت و نه اختالف عمده و جدی 
میان جناح های سیاسی کشور، زیرا تقریبا تمامی 
جناح های سیاســی با ژست های متفاوت خواستار 
مذاکره و گفتگو بــرای برطرف کردن تحریم های 
آزاردهنده و ویران کنندۀ اقتصاد و معیشت مردم 
و در نهایــت تثبیت موقعیت خود در طراز بهتری 

از قدرت هستند.
 گذشته از اداهای تندروانه و سر دادن شعارهای 
تند ضد آمریکایی که عــده ای گمان می کنند به 
وسیله آن می توانند مقبولیت و محبوبیت بیشتری 
در میان مردم و به ویژه انقالبیون کســب نمایند، 
بحــث مذاکره با آمریکا، میان سیاســتمداران در 
قدرت و همه جناح ها، جدی و پذیرفته شده است، 
اما اختالف بر ســر این است که چه کسی و با چه 

شیوه ای مذاکره کند؟ 
به واقــع موضوع »عدم مذاکره با آمریکا« اصال 
مطرح نیســت، زیرا در پشــت صحنه و ســطوح 
مختلف این پرســش ها تکرار می شود که آخرش 
چــی؟ آیا می خواهیم با آمریکا و یا غرب وارد یک 
جنگ گســترده نظامی شــویم؟ آیا می توانیم در 
چنین جنگی به حداقل پیروزی دســت یابیم؟ آیا 
بر آنیم در جنگی خونین و بی ســرانجام، بی آنکه 
بــه پیروزی و تفوق نظامی فکر کنیم، آتش داخل 
منطقــه نبــرد برافروزیم تــا مگر بــا وارد کردن 
آسیب های جدی و جبران ناپذیر به دشمن نشان 

دهیم که قدرتمند هستیم؟ 
حــال اگر بر فــرض ثابت کنیم کــه قدرتمند 
هستیم، اما در جنگی خانمانسوز، زیرساخت های 
کشــور را بر باد دهیم، این قدرتمندی فرضی به 
چه کار می آید و چه دردی از دردهای بی شــمار 
مملکت را درمان خواهد کرد؟ آیا تاب آوری ملت 

تا به آخر در چنین شرایطی متصور است؟ 
میــان  در  کلــی  و  فرضــی  مجادلــه  ایــن 
سیاستمداران و جناح های سیاسی به یک برآیند 
روشن می رسد: »مذاکره اجتناب ناپذیر است«، اما 
اختالف و مناقشه بر سر این است که یک جناح یا 
نوعی نگرش منبعث از دیپلماسی رئالیستی بسیار 
بدبینانه می گوید؛ »با افزایش قدرت نظامی و بُرد 
موشک های قاره پیما به فراسوی اروپا یا دست یابی 
به میزان بیشــتری اورانیوم غنی شــده با درصد 
باالتر، آمریکا به هــراس می افتد، با موضع پایین 
و تسلیم طلبانه پشت میز مذاکره می نشیند، بدون 
پیش شــرط به برجام بازمی گــردد و کمتر چوب 

الی چرخ گفت وگوها می گذارد!
ایــن نظریه بر این باور اســت کــه در جهان 
کنونی فقط می توان بــا زبان زور و قدرت نظامی 
با آمریکا، اروپا و حتی کشورهای موسوم به بلوک 
شرق که نســبتا تقابل جویی کمتری با کشور ما 
دارند ســخن گفت تا اگر درگیری نظامی صورت 
گرفــت جمهوری اســالمی ایران بتوانــد در گام 
اول آســیب های جدی به کشــورهای غیردوست 

در منطقه و ســپس جامعه جهانی با تقدم جبهه 
گســترده غرب اعم از آمریکا و اروپا وارد سازد، در 
چنین شــرایطی خواهند پذیرفت که کشور ما به 
باشگاه کشورهای دارای تسلیحات اتمی بپیوندد و 
در برابر تخاصمات منطقه، آمریکا و سایر کشورها 

به تضمین های امنیتی پایدار دست یابد.
در برابــر این دیدگاه با طیف های مختلف موثر 
در مولفه های قدرت، دیــدگاه دیگری وجود دارد 
که به صراحت بیان می کند؛ مناقشــه یا مخاصمه 
با غرب، عرصه نظامی گری یا قدرت نظامی نیست. 
این دیدگاه بر این اصل عقلی پافشــاری می کند 
که با دشــمن بــا درجات متفاوت دشــمنی باید 
در میدانی جنگید که حداقل شــرایط برابر برای 
جنگیدن وجود داشته و این شرایط و صحنه جنگ 
را دستاوردهای دیپلماســی جهان و وجدان های 
بیدار جامعه جهانــی در عرصه حق طلبی و دفاع 
از بعضی ارزش های انســانی جهان شــمول افکار 

عمومی می داند.
 این دیدگاه بر این باور اســت که بشر کنونی 
پس از قرن ها کشت و کشتار و جنگ های داخلی، 
منطقه ای و جهانی بــا ویرانی های بی انتها به این 
برهه رسیده اســت که مرزهای جغرافیایی الزاما 
نمی توانند با ماهیت و جوهره هویت ملت ها ارتباط 
تعیین کننده داشــته باشند زیرا می توان مرزهای 
جغرافیایی را برداشت و هویت های ملی که ماهیتا 
از شاخص های دیگری شکل گرفته اند را در حوزه 
اثرگذاری مثبت و سازنده میان جامعه متکثر یک 

ملت حفظ کرد.
دنیــای کنونــی در یک فرارویــی جدید و در 
درجات مختلف، جنگ های منبعث از نژاد، طایفه، 
قوم، قبیله و زبان را داخل ســرزمین و حتی میان 
دو کشور پشــت سر گذاشــته و این ویژگی های 
هویتــی کهــن، دیگر ماننــد قرن های گذشــته 
ســیگنالهای قوی و برانگیزاننده در جوامع انسانی 
برای جنگیدن منتشــر نمی کنند و البته به تدریج 

ضرب آهنگ کندتری یافته اند.
این باور در ابعادی بزرگتر در میان کشــورهای 
هم مــرز و ژئوپلیتیک های منطقــه ای، چه مانند 
کشــورهای اروپایی و چه مناطق دور از هم، مانند 
رابطه آمریکا با کشــورهای اروپایــی، به صورت 
نانوشــته مبنای مناسبات  پیمان های نوشــته و 

سیاسی و مبادالت اقتصادی قرار گرفته است.
 این ایده جدید البته با ریشــه فلســفی کهن 
بر این باور اســت که در یک فضای ساختار پذیر، 
گفتگو، دیپلماســی و حفظ منافع متقابل منشــا 
تصمیم گیری برای افزایــش بهره وری در کیفیت 
زندگی انســان هایی با زبان، قومیــت، فرهنگ و 
تاریخ های متفــاوت قرار گرفته، هر چند شــعله 

تضادهای گفته شده خاموش نشده.
این دیدگاه در کلیت خــود، مذاکره با آمریکا 
را بر مبنای همین نظریه می پســندد و به عبارتی 
باید گفت؛ جناح یا جناح هایی از سیاسیون کشور 
معتقدنــد که حفظ منافع ملی و رفاه و آســایش 
مردم در یک فراینــد پایدار از این طریق تضمین 

می شود.
 این دو دیــدگاه حتی در کشــورهایی مانند 

آمریــکا و برخــی جناح هــای سیاســی اروپا به 
نســبت های مختلــف و کیفیت های کــم و زیاد 

متفاوت وجود دارد و منشا اثر و اقدام است.
نگرش ترامپ - بولتونیســم که به صورت یک 
طیــف در دیپلماســی آمریکا وجــود دارد نیز بر 
این باور اســت که این قدرِت ناوگان های مجهز و 
زیردریایی های غول پیکر و هواپیماهای رادار گریز 
دوربــرد اف 35 و خالصه قــدرت نظامی در کنار 
اعمال زور به اشــکال مختلف از جمله تحریم های 
بی رحمانه و ضد انســانی اســت کــه جمهوری 
اسالمی را وادار به تسلیم و قبول شکست می کند.

 حال گفته می شــود بایدن گرچه ماهیتا نمود 
دیگری از جوهره تاریخ قدرت طلبانه و برتری جویانه 
آمریکاست اما قصد ندارد و نمی خواهد مانند این 

جناح فکری با ایران برخورد کند.
از ســوی دیگر و قبل از تفوق دو دیدگاهی که 
برشــمردیم باید گفت؛ اگر ایــران بخواهد با باور 
قــدرت نظامی و توســعه آن وارد بحــِث مذاکره 
بــا آمریکا یا برقــراری روابط با آن و کشــورهای 
اروپایی و منطقه شــود، پا به عرصه یک مســابقه 
تســلیحاتی بی انتها با کشــورهایی خواهد گذارد 
که زیرســاخت ها و اعتبارات بیشتری برای نو به 
نو کردن تســلیحات و قــدرت نظامی خود دارند، 
و چه بســا در نهایت آن شــود که بعد از »سالت 
2« و در دوره گورباچف اتفــاق افتاد: جدا کردن 
کالهک های اتمی موشــک های قاره پیما و امحای 
آنها در برابر دوربین های تلویزیونی و تغییر رویکرد 
تقابل جویی تسلیحاتی دو کشور آمریکا و شوروی 
به جانب رقابت ها و تفوق های گســترده اقتصادی 

در ژئواکونومیک های مهم جهان.
 در ادامــه این بحث و در ســرفصلی دیگر به 
ریشه های نظری دو دیدگاه گفته شده می پردازیم، 
اما به هر حال درســت آن اســت که بــا تعابیر و 
تعاریــف نادرســت و ســنتی از مفاهیمی چون 
اســتقالل، غیرت و عزت ملی، روشی اتخاذ نکنیم 
که منافع ملی آسیب ببیند و مردم را ناراضی و در 
جایگاه اعتراض و تقابل جویی توام با برخوردهای 

شتاب زده و بی سرانجام قرار دهیم!
در توضیح بیشــتر؛ القای صحنه دیپلماســی 
جهــان در هر زمــان و در هر شــرایط بر مبنای 
رئالیســم بدبینانه و برخورد مناقشــه آمیز و این 
باور که اقتصاد، اگر هم نقشــی داشــته باشد به 
واسطه نقش آن در قدرت نظامی است، اگر نگویم 
نخ نما شــده، می تــوان گفت که تنهــا راه اعمال 
دیپلماسی نیست و دیریســت که این تفکر، یکه 
تازی خــود در حفظ منافع ملــی و تقابل جویی 
 در مناطــق نبــرد دیپلماتیک را از دســت داده 

است.
 بسیاری از کشــورها برای تحکیم اقتدار خود، 
راهبردهــای متکی بــر نظریه وابســتگی متقابل 
»کانت« که باور داشت »پیوندهای اقتصادی میان 
کشــورها باعث همگرایی فزاینده می شود و روابط 
میــان دولت ها و تعارضات آنها می تواند از راه های 
ترافع و داوری و نه الزاما از طریق خشــونت حل 

شود« را پیش گرفته اند.
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جزئیــات کارآزمایی بالینی بررســی بی خطری و 
 COVID-19 فعال ایمونوژنیسیتی واکســن غیر 

اعالم شد.
به گزارش ایســنا، بنا برآنچه در وب ســایت ثبت 
کارآزمایــی بالینی ایــران آمده اســت، این مطالعه 
دوسوکور )داوطلبین و ارزیابی کنندگان پیامد( دارای 
پالسبو بر روی 5۶ فرد داوطلب سالم انجام می شود. 

فاز یک این کارآزمایــی در محل هتل ارم تهران 
)تجهیز شــده برای کارآزمایی بالینی( انجام خواهد 
شــد. داوطلبین پس از دریافت تصادفی دوز 3 یا 5 
میکروگرم واکســن یا پالســبو )بر اساس دو مرحله 
مطالعه دوز کم و دوز زیاد( دو نوبت در روزهای صفر 
و 1۴ واکســن را دریافت کــرده و تا روز 2۸ از جهت 
بررســی عوارض، ایمنی هومورال و سلوالر پیگیری 
اولیه می شوند. کلیه افراد پس از پایان مطالعه تا روز 

3۶۰ نیز پیگیری طوالنی مدت خواهند شد.
شــروع بیمارگیری اول دی ماه سال جاری بوده و 

پایان مورد انتظار 3۰ بهمن ماه است. 
معیارهای مهم ورود: فرد ســالم 1۸ تا 5۰ ساله، 
تمایل به شــرکت در مطالعه، توانایی فهم شــرایط 
مطالعه، امضای فرم رضایت نامه آگاهانه، عدم بارداری 
و اســتفاده از روشــهای جلوگیری از بــارداری در 
خانم های داوطلب و معیارهای مهم عدم ورود: تست 
مثبت PCR، سابقه قبلی عفونت )تست آنتی بادی 
مثبت(، عالیم منطبق با بیماری کووید-19، ســابقه 
تمــاس نزدیک با فرد مبتال به کووید-19 در 1۴ روز 
گذشته، هر گونه موارد غیرطبیعی پاراکلینیکی، سابقه 
آلرژی به واکســن، ابتال به بیماری های نورولوژیک، 
نقص ایمنی، اختالل انعقادی و اختالالت روانپزشکی 
و سایر بیماری های مزمن، دریافت واکسن زنده در 1۴ 
روز اخیر، ایمونوگلوبولین در 3 ماه اخیر یا محصوالت 
پژوهشــی در ۶ ماه اخیر، قصد بارداری یا شیردهی، 
داشــتن شــغل پرخطر مواجهه با ویروس ذکر شده 

است.

براساس اعالم مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران، 
گروه واکسن 3 میکروگرم پروتئین آنتی ژن )2۴ نفر(، 
گروه واکســن 5 میکروگرم پروتئیــن آنتی ژن ) 2۴ 

نفر(، گروه پالسبو ) ۸ نفر( خواهند بود. 
متغیرهای پیامد اصلی در این کارآزمایی بالینی، 
بروز عارضه جانبی پس از تزریق، عوارض در طول ۷ 
روز، 2۸ روز و در طول یک سال. سطح آنتی بادی های 
بــروز عفونت  نوترالیزان،   اختصاصــی، آنتی بــادی 
ســلوالر  ایمنی  اندازه گیــری   ،2-SARS-COV

مشخص شده است.
بنابر آن چه این مرکز اعالم کرده اســت، شرایط 
عمده ورود به مطالعه قبل از تصادفی ســازی: ســن 
1۸ تا 5۰ ســال وضعیت عمومی سالم طبق سابقه 
پزشــکی و معاینات اولیه پزشک قادر باشد و تمایل 
داشته باشــد در کل دوره مطالعه بر اساس پروتکل 
مطالعه همکاری داشــته باشــد، توانایی فهم کامل 
فرایندهای اجرایی مطالعه را داشته باشد و توضیحات 
مجریان را به درســتی درک کند. قادر به فهم مفاد 
فرم رضایتنامه آگاهانه باشد و قبل از ورود به مطالعه 
آن را امضا کند، اجازه دسترســی به پرونده پزشکی، 
نتایج آزمایشات در صورت بستری در بیمارستان به 
علت شــک یا تاییــد  COVID-19 را به محققان 
بدهد. برای خانم ها: تســت بــارداری منفی در زمان 
غربالگری یا واکسیناسیون استفاده مداوم از روش های 
موثر جلوگیــری از ایجاد بارداری در طی مطالعه )در 
زنان و مــردان داوطلب( داوطلبانی که قبول کنند از 
ابتدای دریافت واکسن تا سه ماه بعد از دریافت آخرین 
دوز آن اهدای خون، فرآورده خونی یا مغز اســتخوان 

نداشته باشند.
شــرایط عمــده عــدم ورود به مطالعــه قبل از 
تصادفی ســازی: مورد تایید شده، مشکوک یا بدون 
عالمــت COVID-19 کــه با انجــام PCR در 
بدو ورود به مطالعه مشــخص می شــود. آنتی بادی 
مثبــت  COVID-19 ســابقه ابتــال بــه عفونت

SARSCoV-2 ، ســابقه تماس بــا فرد مبتال به 
 PCR 2 )بــا تســت-SARS-CoV 2 عفونــت
مثبت( در طی 1۴ روز اخیر، افرادی که در بازه زمانی 
گذراندن دوران قرنطینه خانگی به علت کووید )شک 

به مواجهه یا عالیم مشکوک( هستند.
تب )دمای آگزیالری بیش از 3۷ درجه (، ســرفه 
خشــک، خســتگی مفرط، انســداد بینی، آبریزش 
بینی، گلــودرد، درد عضالنی، اســهال، تنگی نفس 
و shortness of breath در طــی 1۴ روز قبــل 
از تلقیح واکســن مــوارد غیر نرمال در آزمایشــات 
بیوشــیمی، خون و ادرار قبل از تلقیح واکسن تجربه 
واکنش های شدید آلرژیک یا آلرژی به اجزای واکسن 
غیرفعال COVID-19، سابقه شخصی یا خانوادگی 
تشنج، صرع، آنســفالوپاتی یا اختالالت روانپزشکی 
وجود مالفورماسیون های مادرزادی، سابقه بیماریهای 
نورولوژیک یا seizure شامل گیلن باره )به استثنای 
تب و تشنج دوران کودکی(، اختالالت رشدی، هر گونه 
نقص ژنتیکی شرح حال یا عالئم سوء تغذیه، بیماری 
هپاتورنال، فشــار خون کنترل نشده، داشتن عوارض 
دیابت، BMI بیش از ۴۰. دریافت واکسن زنده طی 
یک ماه قبل از تلقیح یا دریافت سایر واکسن ها در طی 
1۴ روز اخیر، سابقه سوء مصرف الکل یا مواد مخدر، 
دریافت ایمونوگلوبولین یــا فرآورده های خونی طی 
سه ماه قبل از تلقیح واکسن، دریافت سایر داروهای 
پژوهشــی طی ۶ ماه قبل از تلقیح واکســن، داشتن 
برنامه برای دریافت هر واکســن دیگری در یک ماه 
بعد از تلقیح واکسن مطالعه، داشتن اختالالت شدید 
روانپزشکی اثرگذار بر شرکت در مطالعه، زنان باردار 
یا شیرده یا کسانی که قصد و تمایل بارداری در طول 
زمان مطالعه را دارند، داشــتن شغل پرخطر مواجهه 
با ویروس SARS-CoV-2 یا داشــتن خطر باالی 
مواجهه طبق نظر محقق هر شرایط دیگری خارج از 
موارد فوق که به نظر محقق، فرد را برای شــرکت در 

کارآزمایی بالینی نامناسب می کند.

سرمقاله

خبر

چهارمین انتخابات پارلمانی در اسرائیل
سیف الرضا شهابی

 به احتمال قریب به یقین کمتر کشوری را می توان 
در بین کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه پیدا 
کرد که در طول کمتر از دو ســال چهار بار انتخابات 
پارلمانی برگزار کند. اما اسرائیل طلسم را شکسته و 

رکورد زده است!
بیست و سومین پارلمان یا »کنست« اسرائیل از 
بدو تاسیس این کشور بر اثر پایان یافتن مهلت قانونی 
تصویــب بودجه عمومی و فروپاشــی ائتالف حزب 
حاکم به خودی خود در سه شنبه شب 22 دسامبر 
منحل شد و توسط »باریو لوین« رئیس پارلمان رسما 
اعالم شد و بیست و چهارمین انتخابات به ماه مارس 
2۰21 موکول شد و این در حالیست که در انتخابات 
قبلی، دو حزب عمده لیکــود به رهبری »نتانیاهو« 
و آبی ســفید به لیدری »پنی گانتس« نتوانســتند 
اکثریت کرســی ها را در کنســت به دست آورند تا 
بتوانند برای یک دوره کامل پســت نخست وزیری را 

در اختیار داشــته باشــند و بر این اساس توافق شد 
نیمی از این دوره نتایاهو نخســت وزیر باشد و نیمی 
دیگر پنی گانتس جانشینش بشود. جدا شدن یکی 
از احزاب راســت افراطی ائتــالف با لیکود و موضوع 
الینحل بودجه، سبب شد تا پارلمان تا مرحله انحالل  
پیش برود و از آنجائی که دادگاه رسیدگی به پرونده 
فساد مالی نتانیاهو قرار است در اوائل سال 2۰21 بر 
گزار شود احتماال نتانیاهو با انحالل کنست موافقت 
نداشته باشد و در مقابل، پنی گانتس با این تصور که 
انتخابات مارس 2۰21 در دوران ریاســت جمهوری 
»جو بایدن« برگزار خواهد شد و نتانیاهو از حمایت 
ترامپ برخوردار نیست  امکان دارد شانس او را برای 
کسب اکثریت کرســی های کنست افزایش دهد به 

استقبال انتخابات مجدد رفته باشد.
نکته مهمی که در انتخابات مکرر پارلمانی اسرائیل 
نهفته اســت این که، چهار بار انتخابات در کمتر از 

دوســال حکایت از بی ثباتی در هر حاکمیتی دارد و 
در عرف دیپلماتیک برگزاری چهار بار انتخابات، نشان 
دهنده شکنندگی نظام حاکم و بیانگر این است که 
دولتمردان نتوانستند به توافقی دست پیدا کنند و در 
چالش جدی با یکدیگر بسر می برند و نکته مهمتر این 
که، اگر در انتخابات آینده هیچکدام از دو حزب عمده 
نتوانند اکثریت کرسی های پارلمان را تصاحب کنند و 
وضعیتی نظیر انتخابات دوره بیست و سوم تکرار شود 
و احزاب عمده موفق نشوند با احزاب کوچکتر ائتالف 
کنند در این صورت چه سرنوشتی برای اسرائیل رقم 
خواهد خورد و ســکان مدیریت این رژیم به دست 
چه شخصی از چه حزبی خواهد افتاد؟ و آیا نتانیاهو 
با پرونده های فســاد مالی و.... که در دستگاه قضائی 
اسرائیل دارد و در آنجا در هر هفته هزاران اسرائیلی 
علیه او دست به تظاهرات می زنند می تواند همچنان 

نخست وزیر باقی بماند؟

یادداشت

اصغر عبداللهی درگذشت
 وداع با نویسنده 

»خواهران غریب«
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
 تنظیم نقشه راه همکاری مشترک

 ایران و عراق برای دوره پنج ساله 
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صفحه2 صفحه9

دادســتان عمومی و انقالب تهران از اختصاص شــعب ویژه برای رسیدگی 
به پرونده  ســایت های شــرط بندی و قمار خبر داد. به گزارش ایســنا به نقل 
از قوه قضائیه، علی القاصی دادســتان تهران در جلســه ای پیرامون پیگیری و 
مقابله با ســایت های شــرط بندی و قمار در فضای مجازی که با مســئولیت 
دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه های امنیتی، انتظامی، 
برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت 
شبکه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: فضای 

مجازی، سایت ها و...

بررسی آمارها نشان می دهد که بخش های مختلف )بدون احتساب تجارت 
خارجی( در دوران شیوع کرونا 1۰9 هزار و 25 میلیارد تومان خسارت دیده اند. 
به گزارش پایــگاه خبری پایش آثار اقتصادی کرونا، امســال دولت با کاهش 
درآمدهای نفتی خود ســعی به اصــالح نظام بودجه ریــزی و تأکید بر ایجاد 
درآمد پایدار برای اداره کشــور به خصوص درآمدهای مالیاتی داشته است. اما 
بــا همه گیری ویروس کرونا و تأثیرات منفــی آن بر بخش های اقتصادی دیگر 
نمی توان به درآمدهای مالیاتی امید چندانی داشت. همچنین از طرفی کاهش 

منابع و درآمدهای دولت از...

دادستان تهران خبر داد

اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به 
پرونده  سایت های شرط بندی

    

جزئیاتی از آسیب کرونا بر اقتصاد ایران

خسارت 109 هزار میلیارد تومانی کرونا 
به بخش های مختلف کسب وکار

تیم ترامپ همچنان دنبال فشار حداکثری علیه ایران هستند

سنگ سناتورهای 
جنگ طلب مقابل برجام

حاشیه های الیحه بودجه 1400 وارد فاز جدیدی شد 
جنجال حقوق 60 میلیونی 

گروه سیاســی – محمدحسین روانبخش: داستان »الیحه بودجه 1۴۰۰« با سخنان عادل آذر، رئیس ســابق دیوان محاسبات در گفت و گویی تلویزیونی 
وارد فاز تازه ای شد که می تواند برای افکار عمومی بسیار مهم و توجه برانگیز باشد. براساس آنچه عادل آذر گفته است این الیحه می تواند زمینه ای برای افزایش 
نجومی حقوق های دولتی باشــد و براســاس آن ممکن است شاهد حقوق های ۶۰ میلیون تومانی در سال آینده باشیم. عادل آذر در این گفت وگو  اعالم کرد که 
»دولت در مورد افزایش حقوق های سال بعد دست و دلبازی کرده، گفته درست است که افزایش حقوق در تبصره های بودجه 25 درصد پیش بینی شده ولی اگر 

ملحقات و حاشیه ها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان هایی که قانون خاص دارند، شرکت ها و...

کمتر از یک ماه دیگر دونالد ترامپ کاخ سفید را ترک می کند اما سناتورهایی مانند تدکروز و لیندسی گراهام ظاهرا تصمیم گرفته اند راه شکست خورده ترامپ 
در دشــمنی با ملت ایران را همچنان ادامه دهند. به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری که چند روز دیگر ســاکن کاخ ســفید است، تندروی و اغراق در 
سیاست خارجی آمریکا را به رویه و امری عادی و نهادینه شده در میان جمهوری خواهان تبدیل کرد. اگرچه قبل از ترامپ نیز جمهوری خواهان مواضع سرسختانه 
و خصمانه تری نسبت به ایران داشتند، اما اعمال تحریم های بی سابقه علیه ایران، جمهوری خواهان تندرو را بی پرواتر کرده است. در حالی که جو بایدن دموکرات 
پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعالم کرده بازگشت به توافق هسته ای با ایران یکی از اولویت های دولت اوست، دو سناتور جمهوری خواه به ترامپ پیشنهاد 

داده اند که اقدامی اساسی برای بستن راه بازگشت بایدن به برجام انجام دهد.
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ظریف در چهارمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران:

ایران همواره کنشگری فعال 
درطول تاریخ بوده است


