
  گزارش

انتخابات و مشاركت مردم
انتخابات يكي از بارزترين و برجسته ترين شكل اعالم حضور شهروندان هر 
كشوري در حمايت از نظام حاكم و تأثیرگذاری در نحوه اداره كشور و اعالم 
نظر و اراده مردم است. بنابراين وقتي مردم در انتخابات با مشاركت باال رأی 
مي دهند، در واقع اعتماد خود به سیاست ها و برنامه هاي كالن كشور را اعالم 

مي كنند. 
 در ايران اسللالمي كه الگوي حكومتي از دو پايه اصلي تشكیل شده است، 
شللاخص جمهوريت آن در انواع انتخابات مردم از شللوراي شهر تا رياست 
جمهوري و انتخابات نمايندگان مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسالمي 
متبلور است و حتي رهبري جامعه نیز به صورت غیرمستقیم از سوي مردم 
انتخاب مي شود، بنابراين بايد گفت كه انتخابات نماد روشني از مردم ساالري 
است كه در كنار شاخص اسالمیت، رويكرد و متن اين جمهوريت را تعیین 
مي كند و از تركیب اين دو مردم ساالري ديني شكل مي گیردكه بايد در تمام 

اركان نظام به هر دو شاخص اهمیت تمام داده شود. 
مرور مواضع رهبر معظم انقالب نیز نشان مي دهد كه ايشان بر حضور پر شور 
و انتخاب اصلح تأكید كرده اند و همواره از حق انتخاب مردم در تمامي دوره ها 
استقبال كرده و در تمامي انتخابات ها، بدون ابراز مواضع در خصوص كانديداها، 
مردم را به استفاده از اين حق خود كه در قانون اساسي نیز به آن تصريح شده 
است،  دعوت كرده اند. ايشان فارغ از سلیقه هاي سیاسي همه ايرانیان را دعوت 
به حضور و استفاده از حق خود براي تعیین سرنوشت كشور كرده اند، بنابراين 
از روزهاي آغازين انقالب يكي از مهمترين اركان حاكمیتي بر دوش مردم 
بوده و اين مردم هستند كه از طريق شركت در انتخابات خواسته هاي خود 
را در نظام دنبال مي كنند.  نكته حائز اهمیت در ايران اسالمي اين است كه 
انتخابات و مشاركت مردم در آن، مهمترين سرمايه اجتماعي نظام است. با 
آنكه ما در هر انتخاباتي شاهد ظهور فرصت ها و يا بروز آسیب هايي هستیم، اما 
در نهايت مشاركت حداكثري مردم خواست نظام و رهبري است. چرا كه ركن 
جمهوريت در ايران، يك امر تاثیرگذار و تعیین كننده است و به هیچ عنوان 
خاصیت فقط تبلیغاتي ندارد. دلیل اين امر را حتي مي توان در زاويه هايي كه 
در مواردي بین منتخبان مردم بروز مي كند، مالحظه كرد و چه بسا در مواردي 
رسانه هاي معاند سعي مي كنند اركان حاكمیتي را متمايل به يك نامزد نشان 

دهند و در نهايت فرد ديگري رأی مي آورد. 
اين نشان مي دهد كه هم انتخابات واقعي است و هم انتخابات در سالمت برگزار 
مي شود. بنابراين به رغم تبلیغات گسترده اي كه اين روزها از سوي رسانه هاي 
دشمنان انجام مي گیرد تا مردم را از شركت در انتخابات ناامید كنند، بايد گفت 

كه انتخابات حق همه شهروندان ايراني است كه اگر در آن: 
1.   با آگاهي و اراده براي تغییر و بهتر شدن، مشاركت حداكثري داشته باشند؛ 
كه نتیجه مشاركت گسترده مردم و دمیدن روح امید به هم میهنان و كارگزاران 

خدوم و مأيوس كردن دشمنان و كم شدن تهديدات علیه نظام خواهد بود. 
2.   بدين وسیله عالقه خود را به سرنوشت كشور نشان داده و با انتخاب فرد مورد 
نظر امكان اعمال نظر و سلیقه خود در نحوه اداره كشور را اعمال مي كنند و اين 
خود يك ارزش است خارج از بحث اينكه فرد مورد نظر ما انتخاب بشود يا نه. 

3.  نمايش و انعكاس حس تعلق به میهن اسالمي و ايران عزيز كه براي هر ايراني 
بدون در نظر گرفتن گرايش سیاسي و سلیقه ها از اهمیت بااليي برخوردار است 
و ما همه به بودن زير اين پرچم سه رنگ افتخار مي كنیم و به آن مي بالیم، پس 

بايد آن را ابراز كنیم و انتخابات يكي از اين روش هاست. 
4.   تقويت امنیت و احساس امنیت در كشور؛ همه مي دانیم كه امنیت مهمتر از 
هر چیزي در كشور است و كشور در سايه امنیت است كه مي تواند زيست كند 
و آباد شود. حضور پرشور مردم در انتخابات سايه بسیاري از تهديدات را از كشور 

دور مي كند و پاسخ مناسب به دشمنان كشور و انقالب خواهد بود. 
5.  تقويت روحیه امیدواري در پیرامون؛ چشللم امید بسیاري از دوستداران 
انقالب اسالمي و مستضعفان در جهان به ايران دوخته شده و انتخابات پرشور 

و سالم به آنها نیز امید مقاومت و پیروزي مي دهد. 
6.   مشاركت پرشللور به شكل  گیري احزاب شناسللنامه دار و كارآمد كمك 
مي كند؛ به هر صورت حضور با سلیقه هاي مختلف در انتخابات با محوريت 
احزاب و جريان هاي سیاسي زمینه رشد و بلوغ سیاسللي و حزبي كشور را 
نیز تقويت مي كند و انتخابات همواره زمینه اي بللراي فعالیت، ظهور و بروز 

سلیقه هاي مختلف بوده است. 
7.   فرهنگ سیاسي و تعامالت اجتماعي را تقويت مي كند، هرچند انتخابات 
ضمن پیامدهاي مثبت، گاهي آسیب هايي را نیز همراه دارد كه نشان از آسیب 
در فرهنگ سیاسي كشور و ضعف تكاملي آن است كه نیازمند تعامل و تمرين 
است و انتخابات همواره اين زمینه را فراهم مي كند حال اگر منافع ملي و رعايت 
اخالق اسالمي مورد توجه جدي و شللاخص قرار گیرد و آرام آرام در تعامل 
مناسب فرهنگ سیاسي كشور نیز تعالي پیدا مي كند و اين كشور اسالمي كه 

بر پايه انتخابات مردم حركت مي كند راهي جز اين در پیش رو ندارد. 
8.    رفع كاستي ها و اشتباهات؛ هر نظامي در مسیر حركت خود ضمن نكات 
برجسته و موفقیت آمیز ممكن است در انتخاب روش ها و مديريت ها دچار 
مشكالت و اشتباهاتي شود كه انتخابات اين امكان را فراهم مي كند تا با حضور 
افراد و رويكردهاي نو با حفظ اصول، اصالحات الزم صورت پذيرفته، كشور يك 
گام ديگر به پیش برود.  در پايان بايد اشاره كرد كه مردم هوشمند ايران كه از 
پشتوانه يك فرهنگ و تمدن بزرگ برخوردارند بايد بدانند كه در منطقه اي از 
عالم زندگي مي كنند كه هنوز بعضي كشورها با حكومت قبیله اي اداره مي شود 
و مي توانند با حركت خردمندانه براي تمام ملت هاي منطقه در حوزه مردم 

ساالري درس آموز باشند. 

داود عامري

اظهار نظر 2 نماينده درباره چرايي عقب نشيني اروپا از مواضع ضد ايراني

ايران پيروز جنگ اراده ها مقابل تروئيكاي اروپا
هفته گذش�ته را مي توان يك�ي از جلوه هاي 
اقتدار ايران اسالمي در مواجهه با اروپا و امريكا 
نام برد؛ جلوه اي كه با عقب نشيني تروئيكاي 
اروپاي�ي و امريكا در صدور قطعنامه ش�وراي 
حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي آشكار شد. 
پیشتر و برخالف آنچه از سوي يك جريان خوش 
باور داخلي از روي كار آمللدن دولت دموكرات 
بايدن در امريكا تبلیغ مي شللد كلله او بر خالف 
دولت ترامپ به توافق برجام بازخواهد گشللت 
و تحريم ها علیلله ايران لغو خواهد شللد، بايدن 
اما نه تنها چنین نكرد، بلكه در معدود مواضعي 
كه طي 40 و اندي روز گذشللته دربللاره ايران 
داشته، همچون اسالف خود جمهوري اسالمي 
ايران را به تنش آفريني در منطقلله و انحراف از 
فعالیت هاي صلح آمیز هسته اي متهم كرده كه 
اوج اين ادعاهاي ضد ايراني دو روز پیش در سند 

امنیت ملي اين كشور آشكار شد. 
همانگونه كلله از قبل هم قابل پیللش بیني بود، 
فضاي دولت اوباما ايللن بار در دولللت بايدن با 
خیمه شب بازي هاي شللركاي اروپايي مجدداً 
بازتولید شده و آنها به اشكال مختلف مي كوشند 
با سیاسللت تكراري چماق و هويللج، جمهوري 
اسالمي ايران را تحت فشار قرار دهند و اهداف 

زياده خواهانه خود را دنبال كنند. 
اوايل هفته گذشللته بود كه تروئیللكاي اروپايي 
با حمايت امريللكا پیش نويللس قطعنامه اي را 
به آژانللس بین المللي انرژي اتمللي برد و ضمن 
تكرار ادعاهاي بي سللند و فاقد وجاهت قانوني، 
باز هم ايران را به انحللراف از فعالیت هاي صلح 
آمیز هسللته اي متهم كرد، لیكن در چرخشللي 
آشكار روز پنج شللنبه اين پیش نويس از دستور 
كار خارج شد و سخنگوي وزارت خارجه امريكا 
مدعي شد، عقب نشیني اروپا با حمايت امريكا 

صورت گرفته است!
در مقابل اين تحريكات غیرحقوقي و غیرسازنده 
كه چون همیشلله بر پايه برخللي ادعاهاي واهي 
بنا نهاده شللده بود، مقامات جمهوري اسللالمي 
ايران، ضمن تاكیللد بر فعالیت هللاي صلح آمیز 
هسللته اي، هرگونه سیاسللي كاري در اين نهاد 
فني بین المللي را تقبیح و تهديد كردند كه تداوم 
اين روند تخريبي همان برجام نصفه و نیمه را با 
مخاطره جدي مواجه خواهللد كرد و همین پیام 

اقتدار بود كه آنها را به عقب نشیني وادار كرد. 
   نقش تعيين كننده زور

 در روابط بين الملل
دو عضو كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مجلللس در گفت وگويللي ضمن تبییللن رفتار 
جمهوري اسالمي ايران و عقب نشیني تروئیكاي 

اروپا، به داليل اين تغییر رويكرد پرداختند. 
وحید جالل زاده در گفت و گو با خبرگزاري خانه 
ملت با اشللاره به عقب نشللیني اروپا از تصويب 
قطعنامه ضد ايراني در شللوراي حللكام آژانس 
بین المللللي انرژي اتمي معتقد اسللت: در زمان 
تدوين طرح اقدام راهبللردي براي لغو تحريم ها 
برخي كارشناسللان از جمله وزارت امور خارجه 
اين موضوع را يادآوري مي كردند كه اين قانون 
موجب عمل متقابل از سللوي اروپايي ها خواهد 
شللد. عضو كمیسللیون امنیت ملي و سیاست 
خارجي مجلس ادامه داد: نمايندگان در مجلس 
ضمن مخالفللت با اين نظللر وزارت امور خارجه 
معتقللد بودند كلله روابللط بین الملللل به جاي 
كنوانسللیون ها و موازين بین المللي بیشللتر بر 
مدار زور مي چرخد. چنانكلله امريكا با پیگیري 
رويكردهاي يكجانبه گرايي و قدرت طلبي نشان 
داده كه برخي مواقع اروپايي را تحت تاثیر زياده 

خواهي خودش قرار مي دهد. 
  پيروزي ايران در جنگ اراده ها

جللالل زاده بیان كللرد: در جنللگ اراده هللا، اگر 

ملت ايران، نظللام جمهوري اسللالمي اراده كند 
و يكپارچگي در داخل وجود داشللته باشد قطعاً 
غربي ها عقب نشیني خواهند كرد. پس از قانون 
اقدام قانون راهبردي براي لغو تحريم ها توسللط 
مجلس، اروپايي ها با صدور قطعنامه در شللوراي 

حكام قصد اهرم سازي علیه ايران را داشتند. 
عضو كمیسللیون امنیت و سیاسللت خارجي 
مجلللس تصريح كللرد: ظريللف در اقدامي كم 
سابقه با ارسال نامه به كشور هاي عضو شوراي 
حكام اعالم كرد كلله هرگونه تصويب قطعنامه 
اروپايي ها برخللالف همكاري هاي ما اسللت و 
اجراي پروتللكل الحاقي داوطلبانلله بوده براي 
همین اكنللون ديگر نمي خواهیللم به آن عمل 
كنیم. وي ابللراز كرد: مقام معظللم رهبري در 
سخنراني شللان اعالم كردند كه ايران توانايي 
غني سللازي 60 درصد را دارد و براي پیشرفت 
برنامه هسته اي كشور به اين میزان غني سازي 
نیاز داريللم. جالل زاده يادآور شللد: طرحي در 
مجلس يازدهم تصويب شللد كه بر اسللاس آن 
مبلغ 2 هزار میلیارد تومللان از طريق اوراق به 
وزارت دفاع براي پیشبرد طرح هاي راهبردي و 
دفاعي خودش از جمله ماهواره برها و پیشران 
هسللته اي اختصاص پیدا كرد. وي افزود: اين 
دو اقدام پیامللي را براي غربي ها فرسللتاد كه 
مي توانسللت ضمن لغو بیانیه توافق با مديركل 
انرژي هسللته اي، ايران آغاز غني سللازي 60 

درصد را اعالم كند. 
عضو كمیسللیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مجلس خاطرنشان كرد: اروپايي ها پس از دريافت 
پیام ايران از تصويب قطعنامه محكومیت اقدامات 
ايران در شوراي حكام عقب نشللیني كردند كه 
اين امر نشان مي دهد مي توان با پیشروي بر پايه 

مواضع اصولي، منطقي و عقالني نتیجه گرفت. 
   سياست چماق و هويج اروپايي

يك عضو ديگر كمیسیون امنیت ملي و سیاست 
خارجي مجلس دربللاره عقب نشللیني از صدور 
قطعنامه انتقللادي علیه ايران در شللوراي حكام 
آژانس اتمي نگاه متفاوتي دارد. او معتقد اسللت 
عقب نشللیني تروئیكاي اروپايي پازلي از اجراي 
سیاسللت چماق و هويللج براي حل مشللكالت 

برجامي است. 
جلیل رحیمي جهان آبللادي در واكنش به بیانیه 
تروئیللكاي اروپا پللس از عقب نشللیني از صدور 

قطعنامه انتقللادي علیه ايران در شللوراي حكام 
آژانس انرژي اتمي، گفت: اروپا و امريكا از مسیر 
عاقالنه مبتني بر تامین منافع ايران كه در قالب 
برجام طراحي شده بود، خارج شللدند از اين رو 
شللاهد خروج يكجانبه كاخ سللفید از توافقنامه 
بوديم. وي با اشللاره به اينكه امريكايي ها از همه 
تهديدها مانند افزايش فشللار اقتصادي استفاده 
كردند اما نتیجه اي به دست نیاوردند، اظهار كرد: 
اكنون نیز اين كشورها همه راه ها را تجربه كردند 
و متوجه شدند هیچ راهي جز بازگشت به برجام 
برايشان وجود ندارد. وي با اشاره به اينكه اكنون 
جمهوري اسللالمي ايران بلله فعالیت هاي پیش 
از برجام در حوزه غني سللازي، ذخیللره اورانیوم 
و غیره بازگشته اسللت بنابراين اين شرايط براي 
اروپايي ها قابل تحمل نیسللت، ادامه داد: بدون 
شك عقب نشللیني طرف هاي برجامي رخ داده 
و اجراي سیاسللت چماق و هويچ نتیجه شرايط 
پیش آمده است و آنها تالش مي كنند مسائل را 

برطرف كنند. 
   اجماع قوي در بخش هاي حاكميت

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بیان اينكه 
بازگشللت به چارچوب برجام عاقالنلله ترين راه 
براي تامین منافع طرفین است، افزود: اين مهم 
در حالي است كه شللرايط پیش آمده نمي تواند 
منجر به ايجاد توافق جديدي شود زيرا جمهوري 
اسالمي ايران همه تهديدها را پشت سر گذاشته و 

نقطه ضعف ديگري وجود ندارد. 
عضو كمیسللیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي با اشللاره به اينكه اجماع 
قوي در میللان بخش هاي حاكمیت كشللورمان 
شللكل گرفته كه راه حل مسائل را صرفاً مشروط 
به بازگشت امريكا به چارچوب توافقنامه مي داند، 
خاطرنشللان كرد: ايللن مهم در حالي اسللت كه 
رفتارهاي متناقض و بیان تهديدها از سوي اروپا 

براي آوردن ايران در پاي میز مذاكره است. 
   متوجه شدند ايران شوخي ندارد

رئیس كمیسللیون امورداخلي كشور و شوراهاي 
مجلس نیللز در ارزيابي خود از رفتللار تروئیكاي 
اروپايي در قبال ايران گفت: اجراي غني سللازي 
20 درصد، طرح موضوع غني سللازي صلح آمیز 
60 درصدي و بهللره گیري از نسللل هاي جديد 
سانتريفیوژ موجب شد طرف هاي برجامي متوجه 

شوند ايران شوخي ندارد. 

محمد صالح جوكار در واكنش به بیانیه تروئیكاي 
اروپا پس از عقب نشیني از صدور قطعنامه انتقادي 
علیه ايران در شللوراي حكام آژانس اتمي، گفت: 
همواره شاهد كارشللكني طرف هاي برجامي در 
راسللتاي تحقق بخشللیدن به منافع جمهوري 

اسالمي هستیم. 
نماينده مردم يزد، در مجلس شللوراي اسالمي 
اظهار كرد: بللا مرور مسللائل مربوط بلله برجام 
مي توان دريافت كلله خروج امريللكا از برجام و 
سپس عدم اقدام الزم از سوي اروپايي ها مصداق 
بارز كارشكني برجامي اسللت. وي با بیان اينكه 
اروپايي ها درصدد بودند جمهوري اسالمي ايران 
را در وضعیللت بالتكلیفي نگه دارنللد تا فرصت 
سوزي شود، ادامه داد: بر اين اساس مدت زماني 
نیز با اين روش پیش رفتند و شديدترين تحريم ها 
علیه كشورمان اعمال شد و محدوديت هاي بانكي 
رقم خورد. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم 
افزود: سللپس در فواصل زمانللي مختلف تالش 
كردند مشللوق هايي مانند راه اندازي كانال هاي 
مالي مسللتقل را ارائه دهند تللا فرصت ها از بین 

برود. 
جوكار تصريح كرد: اين مهم در حالي است كه با 
تصويب قانون راهبللردي براي مقابله با تحريم ها 
موجب شد فصل جديدي ايجاد شود؛ به عبارتي 
جمهوري اسالمي ايران نشان داد داراي اهتمام 
الزم اسللت و اگر طرف هاي مقابل تعهداتشان را 
اجرايي نكنند، به مسللیر خللودش ادامه خواهد 
داد و مسیر هسته اي صلح آمیز را ادامه مي دهد. 
نماينده مللردم يزد، اشللكذر، بخش ندوشللن و 
دهستان سورك در مجلس شوراي اسالمي اظهار 
كرد: در اين میان از اجراي غني سازي 20 درصد، 
طرح موضوع غني سازي صلح آمیز 60 درصدي 
و بهره گیري از نسللل هاي جديد سللانتريفیوژ و 
غیره موجب شد طرف هاي برجامي متوجه شوند 
ايران شوخي ندارد. وي ادامه داد: از اين رو عقب 
نشیني اروپايي ها نشللان مي دهد آنها در تالش 
هستند روزنه هاي گفت وگو را باز نگه دارند. رئیس 
كمیسیون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس 
شوراي اسالمي با بیان اينكه مذاكرات در آينده به 
هیچ عنوان پذيرفته شده نیست، خاطرنشان كرد: 
به عبارتي تامین منافع ملي در اولويت اسللت و 
مجلس يازدهم در اين حوزه به صورت جدي پاي 

كار ايستاده است. 

ژه
وی

 صفحهايبرايتناقضاتدولتروحاني 
صفحه يك ديروز روزناملله ايران كه ارگان رسللمي دولت 
محسوب مي شود، گويي تنظیم شده بود تا تناقضات مواضع 
در درون دولت را آشكار سازد. در يادداشت منتشر شده در 
صفحه اول اين روزنامه، علي ربیعي، سخنگوي دولت نوشته: 
»در روزهاي گذشللته اخباري درباره پاسللخ منفي ايران به 
پیشنهاد سه كشللور اروپايي براي برگزاري نشست 1+4 با 
مشللاركت امريكا به عنوان میهمان منتشر شد. امريكايي ها 
پس از آن اعللالم كردند كلله درباره شللكل و چارچوب اين 
مذاكرات سرسللختي ندارند. در داخل كشللور هم جرياني 
سیاسي همان دوگانه مذاكره - نامذاكره را پي گرفته و دولت 

را به حذر از مذاكره تشويق مي كنند. «
در كنار همین يادداشللت، روزنامه ايران تیتري از حسللن 
روحاني، رئیس دولت زده اسللت: »برجام، برجام اسللت كم 
و زياد نمي شللود« در متن اين خبر از قول حسللن روحاني 
مي خوانیم كه »ايللاالت متحده امريكا موظف اسللت با لغو 
همه تحريم ها و اتخاذ تدابیر عملي به برجام برگردد، زيرا اين 
تكلیف دولتي اسللت كه او نقض عهد كرده است. جمهوري 
اسالمي ايران نیز اقدام امريكا را قطعاً با اقدام پاسخ خواهد داد. 
مسیر بازگشت امريكا به برجام نیز روشن است و اگر اراده آن 

وجود داشته باشد، نیاز به هیچ مذاكره اي ندارد. «
از سللويي در باالي صفحه نیز، كنار تصويري از محمدجواد 
ظريف، وزير خارجه تیتر زده شللده كه »برجام قابل مذاكره 
دوباره نیسللت. « و در متن خبر از قللول ظريف مي خوانیم: 
»برجام قابل مذاكره مجدد نیسللت. اگر 2021 سال 2015 

نیست، 1۹45 هم نیسللت. پس بیايید منشور سازمان ملل 
متحد را عوض كرده و حق وتو را كه اين همه توسط امريكا 
مورد سوء استفاده قرار گرفته است حذف كنیم. بیايید دست 
از ژسللت گرفتن كه هر دو ما از 2003 تا 2012 انجام داديم 
برداشته و به اجراي برجام كه هر دو ما آن را امضا كرده ايم، 

رو بیاوريم. «
دولت در حالي بارها تاكید كرده كه بايد از ايران صداي واحد 
به گوش برسد و با همین محور، منتقدان برجام را نواخته كه 
حتي از خود دولت و نیز از اردوگاه اصالح طلبي صداي واحد 
پیرامون برجام و مذاكره به گوش نمي رسد و هر كس حرف 
خودش را مي زند. اصالح طلبان در رسللانه هاي خود از لزوم 
كم و زياد شدن برجام مي نويسند و از اينكه برجام به شكلي 

كه بوده، قابل احیا نیست.
 دولت اما حرف ديگري دارد و حاال هم كه حرف سخنگوي 
دولللت و رئیس جمهور و وزيللر خارجه متفاوت اسللت. در 
همین خبر روزنامه ايران از ظريف آمده: »ظريف همچنین 
در واكنش به اظهارات اخیر محسللن رضايللي در مصاحبه 
با فايننشللال تايمز در مورد برجام و مذاكرات هسته اي در 
صفحه توئیترخود نوشللت: عرصه سیاسي ايران پوياست و 
مقامات نظرات متنوعي مطرح مي كنند، اما آن نظرات نبايد 
با سیاست رسمي دولت اشتباه گرفته شود... رضايي گفته 
بود: ايران آماده است به مذاكرات هسته اي با امريكا و ديگر 
قدرت هاي جهان باز گردد اگر طرف هاي مقابل سللیگنال 
واضحي بفرسللتند كه تحريم ها تا يك سال آينده برداشته 
مي شود. « ضمن تاكید بر نادرستي موضع محسن رضايي، 

بايد ديد نظر ظريف در مورد يادداشت همكارش در دولت 
چه خواهد بود!

 بدهوبستانهاراازنيمهتعریفنكنيد!
محمدرضا عارف در جلسه اي با اعضاي جبهه اصالح طلبان ايران 
در بخشي از سخنانش ضمن دفاع از عملكرد مجلس و لیست 
امید، گفته: »متأسفانه عرصه سیاسي گرفتار عده اي نه به عنوان 
رجال سیاسي، بلكه گرفتار فرصت طلبان سیاسي و شكارچیان 
پست و مقام شده است«. او سللپس در توضیح اين سخنان به 
عده اي اشاره كرده كه »با عنوان و حمايت لیست امید به مجلس 
رفتند، اما در عمل نه تنها به دنبال منافع فردي و شخصي بوده، 

بلكه به سمت فضا ديگر چرخ خوردند. «
اين سخن عارف را اصالح طلبان ديگر هم بارها هنگام پاسخ به 
انتقادات از مجلس دهم بیان و سعي كرده اند ناكارآمدي مجلس 
دهم )با اكثريت اصالح طلب( و فراكسیون امید را تقصیر ديگران 
بیندازند. خیلي اوقات هم اشاره شللان به امثال كاظم جاللي و 
بهروز نعمتي، نیروهاي نزديك به علللي الريجاني در مجلس 
است. اما نمي گويند كه هنگام بستن لیست، چقدر از ائتالف با 
علي الريجاني و اينكه مي توانیم پیروزي افراد نزديك به الريجاني 
را به اسللم اصالح طلبان تمام كنیم، خوشحال و بلكه ذوق زده 
بوديم. نمي گويند كه همین كاظم جاللي را محمد جواد ظريف، 
وزيري كه ما همواره حامي اش بوديم و اكنون هم بسیاري از ما 
پي كانديداتوري اش براي 1400 هستیم، سفیر ايران در روسیه 
كرد. نمي شود بده و بستان هاي سیاسي را از میانه و بريده بريده 

و با سانسور تعريف كرد. 

   پوتين به نامه رهبر انقالب پاسخ داد 
سفير روسيه در ايران در ديدار با علي اكبر واليتي، پيام والديمير پوتين 
در پاسخ پيام مقام معظم رهبري را كه از سوی رئيس مجلس ارائه شد، 

تقديم كرد. 
به گزارش فارس، علي اكبر واليتي در ابتداي اين ديدار، روسیه و ايران را 
دوستاني مهم و همسايه هايي پايدار خواند و قدمت همكاري هاي تجاري، 
اقتصادي، فرهنگي و روابط اسللتراتژيك بین دو كشللور را عامل مهم 

استمرار مناسبات راهبردي دو كشور در حوزه هاي گوناگون دانست. 
مشاور مقام معظم رهبري با اشللاره به برخي تحوالت منطقه اي و بین 
المللي گفت: مناسبات منطقه اي و تحوالت پیراموني، باعث همكاري و 
تعامل بیشتر تهران و مسكو شده است و رفت و آمد مقامات دو كشور در 
روند مناسبات و تقويت تعامالت حائز اهمیت است. وي با اشاره به اينكه 
اقتضاي روابط راهبردي، همكاري هاي موثللر در حوزه بین الملل و در 
سطح منطقه اي است، افزود:  خوشبختانه همكاري هاي ايران و روسیه 
با كشور سوريه كه به دعوت مقامات آن كشور صورت گرفت كمك كرد 
تا در برابر دشمنان اين كشور كه يك جنگ بین المللي را با حضور بیش 
از 70 كشور تحمیل نموده بودند مقاومت كرده و پیروز گردد. بنابراين، 
اين همكاري بین المللي بسیار موثر است و نمونه ديگر آن در مناقشه 
ارمنستان و آذربايجان محقق گرديد. شرايط كنوني منطقه به گونه اي 
است كه دو كشللور مي توانند با هماهنگي يكديگر در عرصه هاي ديگر 
نیز حضور يافته و حتماً همكاري ها كماكان گسترش يافته و متنوع تر 

ادامه خواهد يافت. 
لوان جاگاريان سفیر روسیه هم كه حامل پاسخ پوتین رئیس جمهور روسیه به 
پیام مقام معظم رهبري كه چندي قبل توسط قالیباف رئیس مجلس شوراي 
اسالمي به وي ارائه شده بود، ضمن تقديم اين پیام به واليتي با ابراز خرسندي از 
روند رو به رشد و توسعه روابط دو كشور گفت: تقويت و تحكیم روابط دو جانبه 
بین روسیه و ايران به قوام و تداوم مناسبات و همكاري هاي فیمابین انجامیده 

است و دو كشور قدم هاي موثري براي ارتقای مناسبات برداشته اند. 
در اين ديدار طرفین ضمن تاكید بر توسللعه همه جانبه روابط في مابین در 
حوزه هاي دفاعي، نفتي، هسته اي، صنعتي، كشاورزي، توسعه تجارت و ... درباره 

آخرين تحوالت منطقه اي و بین المللي به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند. 

روحاني در گفت و گوي تلفني
 با نخست وزير عراق:
امريكايي ها هميشه 

در منطقه نقش تخريبي داشته اند
حضور نظامي�ان امريكايي در كش�ورهاي منطق�ه از جمله عراق 
موجب بي ثباتي و ناآرامي اس�ت و امريكايي ها هميشه در منطقه 
نقش تخريبي داشته اند. بنابراين، تسريع در اجراي مصوبه پارلمان 
عراق درمورد خروج نظاميان امريكايي از اين كش�ور مي تواند به 
برقراري صلح و ثبات و آرامش در اين كش�ور و منطقه كمك كند.
 به گزارش پايگاه اطالع رسللاني رياسللت جمهوري، دكتر روحاني عصر 
ديروز در تماس تلفني با مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق با اشاره به 
ظرفیت هاي فراوان همكاري هاي ايران و عراق به عنوان دو كشور همسايه 
افزود: ارتقاي سطح روابط اقتصادي همپاي روابط سیاسي از اهمیت بااليي 
برخوردار است و تسهیل در صدور رواديد تجاري براي تجار و بازرگانان و 
شركت هاي سرمايه گذاري خصوصي مي تواند به توسعه اين روابط كمك 
كند. رئیس جمهور در ادامه با تأكید بر اينكه امنیت، يكپارچگي، صلح و 
آرامش در عراق مورد توجه جدي و اولويت ايران است، تصريح كرد: ما با 
هرگونه مداخله خارجي در امور داخلي عراق مخالفیم و آن را به ضرر اين 

كشور و كل منطقه مي دانیم. 
روحاني همچنین با اشللاره به اينكه میلیاردها دالر ارز متعلق به ايران در 
بانك هاي عراق برخالف قانون بلوكه شده و به رغم قول هاي مكرر مسئوالن 
عراق هنوز منابع متعلق به ايران آزاد نشده اسللت، بر ضرورت آزادسازي 
فوري منابع ارزي ايران در عراق تأكید كرد. وي حضور نظامیان امريكايي 
در كشورهاي منطقه از جمله عراق را موجب بي ثباتي و ناآرامي دانست و 
افزود: امريكايي ها همیشه در منطقه نقش تخريبي داشته اند و تسريع در 
اجراي مصوبه پارلمان عراق درمورد خروج نظامیان امريكايي از اين كشور 
مي تواند به برقراري صلح و ثبات و آرامش در اين كشور و منطقه كمك كند.  
رئیس جمهوري با بیان اينكه مشكالت و مسائل منطقه بايد توسط خود 
كشورهاي منطقه حل و فصل شللود، بر آمادگي جمهوري اسالمي براي 
همكاري با كشورهاي منطقه در اين زمینه با هدف حفظ امنیت و صلح و 
آرامش تأكید كرد.  روحاني همچنین با اشاره به توافقات تهران – بغداد براي 
توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه از جمله پروژه راه آهن شلمچه– بصره و 
همكاري ها در حوزه انرژي و تبادالت مرزي و ترانزيتي، بر ضرورت تسريع در 
اجرايي و عملیاتي شدن اين توافقات تأكید كرد و افزود: خوشبختانه اقدامات 
مهمي در اين زمینه انجام شده و گام هاي خوبي برداشته شده است و بايد 

تالش كنیم تا اين رابطه بیشتر و مستحكم تر شود. 
مصطفي الكاظمي نخسللت وزير عراق نیز در اين گفت  وگو از جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان كشور دوست و همسايه خوب عراق نام برد و با تأكید 
بر توسعه و تعمیق روابط دو كشور در همه زمینه ها، آغاز عملیات پروژه راه 
آهن شلمچه – بصره و اتصال خط آهن دو كشور را گام مهمي در مسیر 
توسعه روابط اقتصادي و تجاري بغداد – تهران عنوان كرد. وي با قدرداني از 
ايران به خاطر كمك ها به برقراري امنیت و ثبات در عراق، تحريم هاي امريكا 
علیه ايران را غیرقانوني و ظالمانه خواند و گفت: خوشبختانه با تغییرات ايجاد 
شده در دولت امريكا شرايط جديدي براي همكاري كشورها فراهم شده و 
عراق همه تالش خود را براي رفع كامل تحريم ها علیه ايران به كار خواهد 
بست. نخست وزير عراق همچنین از تشكیل كمیته اي ويژه در اين كشور 

براي تسهیل در فرايند تزانزيت كاال بین دو كشور خبر داد. 

 سيد حسن نصراهلل 
از رهبر معظم انقالب تشكر كرد

دبي�ركل جنبش ح�زب اهلل لبن�ان از رهب�ر معظم انقالب اس�المي 
ايران به خاط�ر همدردي و تس�ليت در پي درگذش�ت رئيس هيئت 
امن�اي تجمع علم�اي مس�لمين در لبنان تش�كر و قدردان�ي كرد. 
به گزارش فارس، به نقل از وبگاه خبري »العهد«، سللید حسن نصراهلل، 
دبیركل جنبش حزب اهلل لبنان از طرف خود و تمام برادران، علما، عزيزان 
و خانواده عالمه مجاهد مرحوم شیخ احمد الزين)ره( رئیس هیئت امناي 
تجمع علماي مسلمین در لبنان و همچنین شاگردان، دوستان و دوستداران 
او، به خاطر ابراز همدردي و تسلیت پدرانه در پي درگذشت رئیس هیئت 
امناي تجمع علماي مسلمین اين عالم مجاهد، مخلص و جانفشان در راه 
مقاومت و جهاد و وحدت اسالمي تشكر و قدرداني كرد. در اين پیام آمده 
است: »با جنابعالي عهد مي بنديم كه راه آن مرحوم بزرگوار را ادامه دهیم 
و براي تحقق اهداف و آرزوهايي كه او بدان باور داشللت و در راه آن سعي 

مي كرد، همواره تالش كنیم«. 
در بخش پاياني اين پیام همچنین براي طول عمر رهبر معظم انقالب اسالمي 
ايران و عزت، پیروزي و توفیق براي ايشان در رهبري اين امت و دفاع از كرامت 

و شرافت آن در مواجهه با طاغوت هاي دنیا دعا شده است. 
پیشللتر، رهبر معظم انقالب اسللالمي ايران در پیامي ضمن تسلیت در پي 
درگذشت رئیس هیئت امناي تجمع علماي مسلمین در لبنان، تأكید كرده 
بودند كه دفاع مسئوالنه و عالمانه  شیخ احمد الزين از نهضت امام خمیني )ره( 
و از مقاومت علیه جبهه استكبار و صهیونیسم همراهي با ثبات ايشان با مبارزات 

ضداستكباري ملت هاي منطقه هیچ گاه از خاطره تاريخ مقاومت نمي  رود. 

كارشناس مسائل بين الملل: 
برجام كاركرد انتخاباتي خود را 

از دست داده است
يك كارشناس مسائل بين الملل با بيان اينكه بايدن تحريم عليه ايران 
را حفظ مي كند، گفت: از دوقطبي سازي برجام بايد پرهيز شود چون 
برجام كارك�رد انتخاباتي خود را طي اين مدت از دس�ت داده اس�ت. 
به گزارش فارس، مصطفي خوش چشم، كارشناس مسائل بین الملل در چهل 
و چهارمین نشست سراسري جنبش عدالتخواه دانشجويي به برنامه بايدن 
در خصوص ايران اشاره كرد و افزود:  بايدن در كمپین انتخاباتي خود چیزي 
در مورد تعهدات امريكا در برجام نگفت اما گفت اگر من رئیس جمهور شوم 
در مورد تمام محدوديت هاي هسته اي ايران مذاكره مي كنیم و هدف نیز 
اين است كه زمان محدوديت هاي هسته اي يا افزايش يابند و يا ابدي شوند.: 
مضاف بر اين بحث موشللكي و منطقه اي ايران، بحث حقوق بشر و امنیت 
اسرائیل از ديگر برنامه هاي بايدن اسللت. امنیت اسرائیل به معناي حذف 
حزب اهلل لبنان، حذف توانمندي موشكي ايران و به رسمیت شناختن اسرائیل 
از سوي ايران است.  خوش چشم گفت: بايدن پس از انجام توافق هاي مدنظر 
خود از ايران نیز تضمین مي خواهد و اين تضمین معنايش اين است كه ايران 

بايد تا ته مسیر با امريكا همراهي كند. 
اين كارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اينكه تأثیر تحريم ها در حال افول 
است و هیچ حوزه اي هم براي تحريم باقي نمانده، افزود: امتیازي كه بايدن 
مي خواهد به ايران بدهد يك كف و سقف دارد كه برداشتن تحريم هاي ظريف 
و زنگنه، گشايش هاي بسیار مقطعي و كوچك در حد 50 يا 100 میلیون دالر، 
اختصاص وام بانك جهاني و فروش نفت ايران از طريق اينستكس از سلسله 

اقداماتي است كه در كف قرار دارند. 
خوش چشللم با بیان اينكه رئیس جمهور امريكا اسلللحه خود را در حوزه 
تحريم علیه ايران حفظ مي كند، اظهار داشت: با وجود اين برداشته شدن 
تحريم به صورت مؤثر در برنامه بايدن نیست، امريكا به برجام پايبند نماند و 
به توافق هاي ديگر هم پايبند نخواهد ماند. به هر روي كساني كه دم از توافق 
با امريكا مي زنند يا حرف هاي آنها در آستانه انتخابات جنبه شعاري دارد و 
يا با چشم بسته زده مي شوند كه من معتقدم اين حرف ها به خاطر انتخابات 
جنبه شعاري دارند. وي ادامه داد: همانطور كه تهديد امريكايي ها براي حمله 
نظامي را علي الحساب فشل كرديم در بخش تحريم هم بايد با راهكارهاي 
علمي كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأثیر تحريم ها را از بین ببريم تا در 

نهايت امريكايي ها از اين فرمول منصرف شوند. 
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