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درس های یک نظر سنجی برای دشمن
سعداهلل زارعی در س��رمقاله دیروز کیهان با 
اشاره به نظر سنجی مؤسسه ایران پل نوشت: 
ی��ک جنبه مهم این نظرس��نجی احس��اس 
توانمندی مردم ایران در برابر فشار دش��من و اعتقاد اغلب ایرانیان به 

موجود بودن نسخه داخلی عبور از مشکالت کنونی کشور است. 
براساس این نظرسنجی امریکایی ، 78 درصد مردم ایران در عین آنکه 
تحریم  ها را اثرگذار می دانند، آن را عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد کشور 
به حس��اب نمی آورند و این یعنی مردم ایران، کید امریکا را »ضعیف « 
می دانند و خود را برای غلبه بر آن توانمند می شمرند. 67 درصد ایرانیان 
راه حل اقتصاد کشور را خودکفایی دانسته اند و این به آن معناست که 
آنان اعتقاد دارند کش��ور توانایی داخلی حل مسائل خود را دارد. نکته 
مهم دیگر این است که نزدیک به 70درصد مردم با صراحت به داشتن 

»الگو و برنامه  عبور« از مشکالت اقتصادی اشاره کرده اند. 
این موضوع از یکسو سطح آگاهی مردم را نشان می دهد و از سوی دیگر 
»امید آنان به آینده« را منعکس می نماید. کما اینکه در این نظرسنجی، 
85درصد مردم ایران، سیستم بهداشت و درمان کشور و توانایی آنان 
در مواجهه با بحران پیچیده ای مثل کووید19 را تحسین کرده و آن را 
پاسخگوی نیاز کشور برشمرده اند. اینها نشانه های روشنی از اعتماد به 

نفس و امید به آینده در میان مردم ایران است.
 نکته آخر، سپاس و افتخار کردن به چنین مردمی است که در زمانی که 
به روایت دیوان محاسبات کشور طی یک سال اخیر در بعضی از اقالم 
شاهد افزایش عجیب تا 500 درصد قیمت  ها هم بوده ایم، مردم دچار 
اشتباه در برداشت نش��ده و عالقه مندی خود را به انقالب و نظام - در 
عین انتقاد به عملکردهای اجرایی مس��ئوالن و گله مندی ش��دید از 

آنان - حفظ کرده اند. 
اینجاس��ت که می توانیم به رمز این کالم امام خمینی )ره( برسیم که 
با دید عمیق و آینده بی��ن فرمودند: »من با جرئت مدعی هس��تم که 
ملت ایران و ت��وده میلیونی آن در عصر حاضر، بهت��ر از ملت حجاز در 
عهد رسول اهلل )ص( و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین  بن 

علی)ع( می باشند.
........................................................................................................................

 رمزگشایی از نقشه تروییکای اروپایی 
در آژانس

حنیف غفاری در س��رمقاله روزنامه 
رس��الت با اش��اره به ب��ازی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و کشورهای 
غربی با پرونده هسته ای ایران نوشت: صورت بندی بازی اروپاییان در 
ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، چندان پیچیده به نظر 
نمی رسد! سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه به خوبی آگاه هستند که 
صدور قطعنامه ای جدید علیه ایران آن  هم در شرایطی که مجادله بر 
سر نحوه بازگش��ت امریکا به برجام باال گرفته اس��ت، تا چه اندازه ای 
می تواند صحنه منازعه میان ایران و غرب را بر س��ر توافق هس��ته ای 
پیچیده تر سازد. این پیچیدگی همان مؤلفه ای است که اروپاییان به 
دنبال آن هستند. آنها معتقدند که »پیچیده سازی صحنه بازی« منجر 
به ایجاد فضای مجهول و مبهمی خواهد شد که در قالب آن، می توانند 
ایده  هایی مانند »بازگشت مشروط به برجام«، بازگشت پوچ به برجام 
و انعقاد توافق موقت به جای بازگشت به برجام را پیاده سازند. ازاین رو 
رفتار اخیر اروپاییان در آژانس ، در ارتباط با متغیر مهم تری به نام برجام 

قابل تفسیر است.
در نهایت اینکه رمز موفقیت جمهوری اسالمی ایران در برهه کنونی، 
یکی علنی سازی بازی پشت پرده امریکا- اروپا- آژانس و دیگری، اتخاذ 
گاردی بس��ته و محکم در برابر ای��ن بازی وقیحانه و تاکتیکی اس��ت. 
درصورتی که تحت تأثیر اقدام تروییکای اروپایی در آژانس، کشورمان 
گارد خود را بازکرده یا اسیر پیچیده س��ازی صحنه بازی توسط طرف 
مقابل شود، در این صورت اقدامات سلبی و بازدارنده آتی جبهه غرب و 

آژانس علیه ما آغاز خواهد شد.
بنابراین، فارغ از کنش اروپاییان در آژانس، واکنش قاطعانه جمهوری 
اسالمی ایران، مهم  ترین مؤلفه ای اس��ت که هم در سطح هشدار و هم 
در س��طح عمل، می تواند مانع از ش��کل گیری اجزای بازی ضد ایرانی 
مش��ترک دولت بایدن و دولت های اروپایی شود. در این معادله، قطعاً 
اعتماد به آژانس نیز جایی نداشته و نخواهد داشت. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی سال هاست ماهیت و کار ویژه خود را به عنوان یک سازمان 
بین المللی از دس��ت  داده و به ابزار بازی غرب علیه کشورهای مستقل 

تبدیل  شده است.
........................................................................................................................

شیعیان حامی اقلیت ها در خاورمیانه
اشکان صدیق در روزنامه وطن امروز با 
اشاره به س��فر پاپ به عراق و دیدار با 
آیت اهلل سیستانی نوشت: منطقه غرب 
آسیا به ویژه کشورهای عراق، سوریه و لبنان در نیم  قرن اخیر پیوسته 
دس��تخوش ناآرامی ها، تجاوز  ها و جنگ  هایی بوده است که دشمنان 
انس��انیت و ادیان الهی بر این کش��ور ها تحمیل کرده اند. روزی رژیم 
نژادپرست و کودک کش صهیونیست دست به جنایت و حمله می زد و 
یک روز گروهک تروریس��تی و تکفیری داعش به جان و مال و ناموس 
ملت های مظلوم ای��ن منطقه تعرض می کرد و دیگ��ر روز با تحریک و 
هدایت کشور های سلطه گر جنگ داخلی در این کشور ها مردم را دچار 
خسارت های جانی و مالی می کرد، اما صفحه تاریخ 50 ساله این منطقه 
س��یاه مطلق نبود و در می��ان این ظلم ه��ای مفرط، مردان��ی الهی و 
پاک باخته ظهور کرده و با تکیه بر مبانی مقدس اسالم و الهام از تعلیمات 
ائمه اطهار برای نجات مردم مظلوم این مناطق قیام می کردند؛ مردانی 
که به رغم تدین ش��ان به دین اس��الم و اعتقادش��ان به مذهب تشیع، 
خطر های بسیاری را برای حفظ جان و مال و ناموس برادران اهل سنت، 
مسیحی و سایر ادیان و مذاهب به جان خریدند و هزینه های بسیاری را 
متحمل ش��دند. دو نمونه از ب��زرگان این عرصه، امام موس��ی صدر و 

سردارشهید سلیمانی هستند. 
امام موس��ی صدر عالوه بر افزایش س��طح زندگی و امنیت ش��یعیان 
محروم جنوب لبنان، تالش های زیادی برای حفظ امنیت مسیحیان 
کرد. حدود 40 سال پس از حفظ امنیت مسیحیان لبنان توسط امام 
صدر، شخصیتی بزرگ و تربیت یافته در مکتب انقالب اسالمی و امام 
خمینی، همین نقش را در سوریه و عراق بازی کرد. به اذعان بسیاری 
از بزرگان مسیحی و ادیان ابراهیمی عراق و سوریه، اگر مجاهدت  ها و 
فداکاری های حاج قاسم سلیمانی و نیروهای سپاه قدس در شکستن 
محاصره شهرهای مسیحی نشین توسط داعش نبود، فاجعه ای بزرگ 

در این مناطق رخ می داد.

88498443سرویس  سياسي

هر چه از زمان ریاس��ت جمهوری جو بایدن در 
کاخ سفید می گذرد، رویکردهای ضدایرانی اش 
به همان میزان گستره بیشتری به خود می گیرد. 
بایدن نه تنها ب��ه متن توافقنامه هس��ته ای که 
دونالد ترامپ از آن خارج شده بود، بازنگشته و 
هیچ عالقه ای برای احیای آن ابراز نکرده است، 
بلکه تأکید می کند که تحریم های ایرانی لغو و 
یا تعلیق نیز نخواهد ش��د. تصمیمات و مواضع 
چند روز اخیر جوبایدن نشان می دهد براساس 
دکترین سیاست خارجه ایاالت متحده امریکا 
هر فردی در جایگاه ریاست جمهوری این کشور 
قرار بگیرد، موظف و مکلف اس��ت »تضعیف و 
فروپاشی جمهوری اسالمی ایران « را به عنوان 
یکی از اهداف ثاب��ت و غیر قابل تغییر خود قرار 
دهد و از هیچ کوششی برای دستیابی به چنین 

هدفی فروگذار نکند.
این دقیقاً نقطه مقابل القائات سیاسی و جناحی 
یک جریان در داخل کش��ور است که همچنان 
تالش می کنند رویکردهای جمهوریخواهان و 
دموکرات ها را در مواجهه با جمهوری اسالمی 
ایران بسیار متفاوت نشان دهند؛ رویکردی که 
در انتخاب��ات اخیر امریکا و پی��روزی جوبایدن 

کاماًل مشهود بود.
  »ایران ستیزی « از سند امنیت ملی 

تا فرمان وضعیت اضطراری ملی 
جو بایدن 45 روز پس از تکیه بر مس��ند قدرت 
س��ند 22 صفحه ای س��ند امنیتی موس��وم به 
»راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی « دولت خود 
را انتشار داد که چهار بار نام ایران در زیر مجموعه 
»تهدید های جدی��د و در حال تغییر « که ثبات 

منطقه را به چالش می کشند، آورده می شود.

بایدن همچنین جمعه فرمان وضعیت اضطراری 
ملی در قبال ایران را بار دیگر تمدید کرد. اعالم 
وضعیت اضطراری در قبال ایران به 10 روز پس 
از اشغال النه جاسوس��ی امریکا توسط جیمی 
کارتر، رئیس جمهور وقت امری��کا بازمی گردد 
که از آن زمان تاکنون ادام��ه یافته و به موجب 
این فرمان، تمامی دارایی ه��ای ایران در خاک 
امریکا توقیف می شود و این وضعیت اضطراری 
هر س��اله از سوی همه رؤس��ای جمهور امریکا 

تمدید شده است.
بایدن در س��ند راهنمای موقت راهبرد امنیت 
ملی درباره ل��زوم مقابله با جمهوری اس��المی 
ای��ران م��ی آورد: »م��ا در همکاری با ش��رکا و 
متحدان خ��ود، تالش می کنیم از دیپلماس��ی 
برای رسیدگی کردن به برنامه هسته ای ایران و 
دیگر فعالیت های ثبات زدای آن استفاده کنیم. 
در خاورمیانه، ما حضور نظامی خود را به سطح 
مناسبی که ش��بکه های تروریستی بین المللی 
را مختل کرده، با س��تیزه جویی ای��ران مقابله 
نموده و منافع حیاتی امریکا را حفظ کند، تغییر 

می دهیم.«
    اقتدای بایدن به اوباما و ترامپ

رئیس جمهور امریکا در تش��ریح چرایی تمدید 
»وضعی��ت اضطراری مل��ی « که پی��ش از این 
توسط رؤس��ای جمهور امریکا نیز یکی پس از 
دیگری تمدید ش��ده بود از بایسته های مقابله 
گس��ترده با جمهوری اس��المی ایران سخن به 
میان می آورد، به گونه ای ک��ه کم ترین تفاوتی 
حتی در لفظ و لحن نیز میان او و اوباما و ترامپ 

نمی توان مشاهده کرد.
بایدن در بخشی از س��ند می گوید: »اقدامات و 

سیاست های حکومت ایران همچنان تهدیدی 
فوق الع��اده و غیرمتعارف علی��ه امنیت ملی، 
سیاس��ت خارجی و اقتص��اد ای��االت متحده 
محسوب می ش��ود. ]از این رو[ فرمان وضعیت 
اضطراری مل��ی ام��کان توقی��ف دارایی های 
حکومت ایران و همچنین تحمیل تحریم های 
اقتصادی علیه اقتصاد ایران را فراهم می سازد.« 
در ادامه این اطالعیه آمده اس��ت که »شخص 
رئیس جمه��ور امریکا بن��ا به همی��ن دالیل، 
تمدید وضعیت اضطراری ملی اعالم ش��ده در 
دستورالعمل 12957 در قبال ایران و همچنین 
حفظ تحریم های جام��ع علیه ای��ران را برای 
پاس��خگویی به این تهدید، ضروری تشخیص 

داده است.«
در حالی ک��ه برج��ام تنه��ا بخ��ش کمرنگی از 
فرمان های اجرایی رؤسای جمهور ایاالت متحده 
که پیرو این وضعیت اضطراری ملی اعالم شده 
بود را به حالت تعلیق درآورده بود، باراک اوباما 
وضعیت اضطراری علیه کشورمان را فوراً بعد از 
برجام تمدید کرد آن هم با این توجیه رسانه ای 
که رابطه ایران و امریکا هنوز به وضعیت عادی 
نرسیده و فرایند عملی شدن توافق  هایی که در 
تاریخ 19 ژانویه 1981 برقرار شده است، هنور 
در حال پیگیری است. باراک اوباما درباره علت 
تمدید این قانون آن هم بعد از امضای سند توافق 
هسته ای با ایران می گوید: »روابط ما با ایران به 
حالت عادی بازنگشته است و روند اجرای توافقات 
با ایران )الجزایر( از سال 1981 در جریان است. به 
همین دلیل من مصمم هستم که ادامه وضعیت 

اضطراری علیه ایران ضروری است.«
دونالد ترامپ نی��ز همانند ب��اراک اوباما عمل 

می کند و با تمدی��د این قانون بی��ان می کند: 
»روابط ما با ایران هنوز عادی نشده است و روند 
اجرای توافق 19 ژانویه 1981 میالدی با ایران 
ادامه دارد. به همی��ن دلیل، وضعیت اضطراری 
ملی اعالم شده در 14 نوامبر 1979 و اقدامات 
اتخاذ شده در آن تاریخ برای مقابله با آن شرایط 
اضطراری، باید فراتر 14 نوامبر سال 2020 نیز 
ادامه یاب��د. بنابراین مطابق با بن��د 202 قانون 
اضطرار ملی، من به مدت یک سال دیگر اجرای 
موارد اضطراری ملی در قبال ایران، اعالم شده 

در دستورالعمل 12170 را تمدید می کنم.«
    ادامه تحریم  ه�ای ایران امری ضروری 

است!
جو بایدن آنگونه در »فرمان وضعیت اضطراری 
ملی در قبال ایران « تأکی��د می کند که اعمال 
تحریم های ضدایرانی یک اصل و ضرورت است. 
او در نامه خود به رؤسای سنا و مجلس نمایندگان 
امریکا نوشته که فعالیت  ها و سیاست های دولت 
ایران »تهدیدی غیرعادی و اس��تثنایی« علیه 
امنیت ملی، سیاس��ت خارجی و اقتصاد امریکا 
به ش��مار می آید و ادامه وضعیت اضطراری در 
ارتباط با ایران و نیز ادامه تحریم  های این کشور 

امری ضروری است!
وزیر خارج��ه امریکا نیز در گفت وگو با ش��بکه 
PBS در پاسخ به اینکه »آیا کاهش تحریم ایران 
را بررسی می کنید؟ « می گوید: »کاهش برخی 
تحریم  ها در مقابل اقدامات ای��ران خواهد بود، 
اما تا رسیدن به چنین نقطه ای، فاصله بسیاری 
وجود دارد. ایران در مسیر اشتباهی در حرکت 
اس��ت و برنامه هس��ته ای خ��ود را خطرناک تر 

کرده است.«
    نقش تحریم در دستیابی بایدن 

به اهداف ضدایرانی
تصمیمات و مواضع رئیس جمهور فعلی امریکا 
طی هفته های اخیر نشان می دهد که مناقشات 
هسته ای موشکی و منطقه و حتی حقوق بشری 
میان ایران و ایاالت متح��ده امریکا نه تنها طی 
ماه ه��ای اخیر رو به کاهش نخواهد گذاش��ت، 
بلکه با توجه به قطعاتی ک��ه دولت بایدن برای 
پازل ضدایرانی خود چیده است، سطح و گستره 

بیشتری به خود خواهد گرفت. 
بایدن به برجام منقضی شده برای امریکایی ها با 
کیفیت مورد نظر یک جریان سیاسی در داخل 
کشور بازنخواهد گشت؛ چراکه کماکان توانسته 
با نقش آفرینی اروپایی ها ایران هسته ای را مهار 
کرده و صنعت هسته ای کش��ورمان را تعطیل 
نگه دارد. مناقشات موشکی و منطقه ای را نیز 
از مسیر اجماع سازی بین المللی و در نهایت با 
وضع قطعنامه های شورای امنیتی که رویه های 
حقوقی آن از س��ال های قبل و توس��ط اوباما و 
ترامپ پایه ریزی ش��ده اس��ت، هدایت خواهد 
کرد. برای دس��تیابی به چنی��ن اهدافی بایدن 
ابزار اثرگذار خ��ود را که هم��ان »تحریم های 
ضدانسانی« است و به زعم آنها منتهی به تعدیل 
حاکمیت سیاسی کش��ور و امتیازدهی خواهد 

شد، کاهش نخواهد داد.

عالقه وافر بایدن به اعمال تحریم های ضدایرانی؛ این بار تمدید »فرمان وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران«

بایدن علیه ایران جمع اوباما و ترامپ است

دبیر شورای نگهبان:

دولت در حل مشکالت کشاورزان و باغداران جدی تر عمل کند
دول�ت بای�د در حل مش�کالت پی�ش پای 
کش�اورزان و باغ�داران نق�ش جدی ت�ری 
ایف�ا کن�د؛ بای�د هم�ان احترام�ی ک�ه به 
طبقات ب�االی جامع�ه در ادارات گذاش�ته 
می شود، به کش�اورزان هم گذاش�ته شود.

به گزارش مه��ر، آیت اهلل جنتی دبیر ش��ورای 
نگهب��ان صبح  ش��نبه همزمان با هفت��ه منابع 
طبیعی یک اصله نهال میوه در محوطه شورای 
نگهبان کاشت. وی پس از کاشت یک اصله نهال 
میوه در محوطه ش��ورای نگهبان، در سخنانی 
گفت: این روز و هفته قطعاً مایه برکت اس��ت. 

قرآن می فرماید کار خیر انجام دهید که از جمله 
جلوه های کار خیر درختکاری، گل کاری، نشاء 

زدن و باغداری است.
دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه این دستورعام 
اسالم است که همه باید به مسئله درختکاری و 
حفاظت از درختان، اهتمام داشته باشند، افزود: 
حیطه انجام کار خیر خیلی گسترده است و همه 
چیز از جمله کش��اورزی و درختکاری را شامل 
می شود و ما باید فرهنگ کشاورزی و درختکاری 

را هر چه بیشتر ترویج کنیم.
آیت اهلل جنتی با تأکید ب��ر اینکه باید همانطور 

که به اقش��ار مختلف مردم احترام می گذاریم، 
به قشر کش��اورز و باغدار هم احترام بگذاریم و 
قدردان زحمات این قش��ر زحمتکش باشیم، 
اظهار داش��ت: همانطور که رهبر معظم انقالب 
اس��المی هم فرمودن��د، واقع��اً کش��اورزان و 
باغ��داران عزیز به��ره کمی از عوای��د مادی از 
دس��ترنج خود می برند و باید فکر اساسی برای 

این مسئله کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: 
دولت باید در حل مشکالت پیش پای کشاورزان 
و باغداران عزیز، نقش جدی تری ایفا کند؛ حتی 

معتقدم که باید هم��ان احترامی که به طبقات 
باالی جامعه در ادارات گذاش��ته می ش��ود، به 
کش��اورزان و باغداران زحمتک��ش و عزیز هم 

همان عزت و احترام گذاشته شود.
دبیر ش��ورای نگهبان تصریح کرد: باید هر چه 
می توانیم فض��ای جامعه را با درخت و س��بزه 
شاد کنیم، حتی در منازل هم هر کس می تواند 
درخت و س��بزه ب��کارد و گل کاری کن��د؛ باید 
فرهنگ درختکاری و کشاورزی را ترویج کرده 
و کسانی را که در این راه گام برمی دارند، مورد 

تقدیر قرار دهیم.

   خبر 2

سعید همتی
   تحلیل

رهبر انقالب چرا درخت میوه کاشتند؟
طبق س�نت هر س�اله، رهبرانقالب پی�ش از ظه�ر روز جمعه ۱5 
اسفند، به مناس�بت روز درختکاری، دو اصله نهال میوه کاشتند.

به گزارش ایسنا، رهبرانقالب از سال 1۳95 و پس از دریافت نامه مردمی 
با مضمون پیشنهاد کاشت درخت میوه، به جای درخت کاج و سرو و چنار، 
درخت میوه می کارند و امس��ال هم یک نهال خرمالو و یک نهال نارنج 
کاشتند. ایشان در روز درختکاری سال 1۳95 گفته بودند: »من غالباً هر 
سال، درخت های کاج یا سرو یا درخت چنار - که درخت چنار، خیلی هم 
الزم و مفید و مهم است- و مانند اینها می کاشتم، لکن یک نفری در این 
یادداشت های مردمی که برای من هر روز می آید، به من نوشته بود که 

چرا درخت میوه نمی کارید؟ لذا امسال ما درخت میوه کاشتیم.«
........................................................................................................................

سئول هزینه بلوکه کردن اموال تهران را 
خواهد داد

کره ای ها بدانند هزینه اقدام غیرقانونی و بلوکه کردن اموال ایران 
را خواهند داد، زیرا کش�ورمان به س�ادگی از مناب�ع ملی خودش 
گذشت نخواهد کرد و حتماً در زمان و مکان مقتضی جبران می کند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خانه ملت در خصوص اقدامات متناقض 
کره جنوبی برای آزادسازی پول های بلوکه شده کشورمان گفت: مدت 
زمان زیادی از بلوکه شدن اموال کش��ورمان در برخی کشورها مانند 
کره جنوبی می گذرد و این اقدام آنها بر خالف تمامی قوانین بین المللی 
اس��ت. پس از انعقاد برجام، تمام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا، 
سازمان ملل و امریکا علیه کشورمان ملغی شد و عماًل این محدودیت ها 

موضوعیت ندارد.
وی با اشاره به اینکه امریکایی ها تالش می کنند از طریق غیر رسمی بر 
کشور ها فشار وارد کنند تا با جمهوری اسالمی ایران مبادالت تجاری 
و اقتصادی نداشته باشند، ادامه داد: به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست 
کشورمان تحت تحریم نباشد، اما مراودات تجاری مان با کشور ها دچار 

اختالل شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه کره جنوبی باید 
روابط بلند مدت با جمهوری اس��المی ایران را مدنظر داشته باشد، نه 
اینکه مسائل کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهد، افزود: کشور هایی که با 
ایران اسالمی دارای روابط تجاری هستند، بخشی از بازار فروش شان در 
کشورمان قرار دارد، بنابراین نمی توانیم بپذیریم که این کشور ها اموال 

و پول هایمان را بلوکه کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
قوه مقنن��ه از اقدام دول��ت و بانک مرکزی ب��رای پیگیری جدی تر 
آزادس��ازی پول های بلوکه ش��ده در کره جنوبی حمایت می کند، 
خاطرنش��ان کرد: کره ای ها بدانن��د هزینه این اق��دام غیرقانونی را 
خواهند داد، زیرا ایران اس��المی به س��ادگی از منابع ملی خودش 
گذشت نخواهد کرد و حتماً در زمان و مکان مقتضی جبران می کند؛ 
امروزه بهانه ای برای کره جنوبی وجود ندارد که پول های کشورمان 
را بلوکه کند، بنابراین دولت این کشور باید هر چه سریع تر اقدام به 

پرداخت مطالباتمان کند.
........................................................................................................................

 قانون لغو تحریم  ها 
غربی  ها را خلع سالح کرد

و  ش�جاع  ترین  راهب�ردی  اق�دام  قان�ون  تصوی�ب 
انقالبی  تری�ن تصمی�م مجل�س در تاری�خ انق�الب ب�ود ک�ه 
اث�رات زی�ادی در درون کش�ور و اقت�دار نظ�ام داش�ت.

مهدی س��عادتی بیشه س��ری، عضو کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجل��س در گفت وگو ب��ا خانه مل��ت یکی از 
مهم  ترین اقدامات مجلس یازدهم را تصویب قانون اقدام راهبردی 
برای لغ��و تحریم ها دانس��ت و گفت: در تاریخ انقالب اس��المی 
می توان گفت که یکی از انقالبی  ترین و ش��جاعانه  ترین تصمیم 
مجلس تصویب این قانون بود که باعث نا امیدی دلبستگان داخلی 
به مناسبات خارجی ش��د و از طرف دیگر امریکا، صهیونیست و 

اروپا را خلع سالح کرد.
سعادتی بیشه سری تأکید کرد: تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع 
تحریم ها کمک مجلس به دولت در برجام بود تا با دس��ت پر به صحنه 

مذاکرات برود و از این طریق مسیر را باز کردیم.
وی افزود: با وجود عصبانی بودن غربی ها و امید ها و تمایل وزارت خارجه 
برای ایجاد گش��ایش در برجام و مذاکرات جدید با روی کارآمدن جو 
بایدن، مقام معظم رهبری شروطی را مشخص کردند که ادامه راه را برای 
همه مشخص کرد. نمایندگان معتقدند که باید ُمر قانون توسط دولت 
اجرا شود، اما در عین حال هم صدایی که حضرت آقا بر آن تأکید داشتند 

با وحدت رویه و انسجام درون این فضا را ادامه دهیم.
........................................................................................................................

 جهانگیری : مسیر مذاکره ایران با امریکا 
همان سیاست های رهبری است

امری�کا هم�ان سیاس�ت های  ب�ا  ای�ران  مذاک�ره  مس�یر 
می�ز  پ�ای  ای�ران  زمان�ی  اس�ت،  رهب�ری  مقام معظ�م 
باش�ند. ش�ده  رف�ع  تحریم  ه�ا  ک�ه  م�ی رود  مذاک�ره 

اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخش��ی از سخنان 
خود در جلسه اقتصاد مقاومتی اس��تان یزد گفت: اقتصاد مقاومتی و 
سیاس��ت  هایی که رهبر معظم انقالب به عنوان سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی در 24 بند اعالم و پنج رویکرد برای آن بیان شد، ما همه آنها را 
ابالغ کردیم و معتقدیم این رویکرد ها باید دستورالعمل همه دستگاه  ها 

قرار گیرد و حتماً نباید دستگاه اقتصادی باشد.
جهانگیری با بی��ان اینکه رویکرده��ای اقتصاد مقاومت��ی برای همه 
الزم االجراست، اضافه کرد: نتیجه اقتصاد مقاومتی باید این باشد که در 
برابر تکانه  هایی که به اقتصاد کشور وارد می شود، اقتصاد کشور استوار 
باشد و در طول دو سه سال اخیر س��ه تکانه مهم و اساسی داشتیم که 

یکی از آنها کاهش شدید قیمت نفت بود.
مع��اون اول رئیس جمه��ور افزود: ای��ن تحریم  ها هنوز تمام نش��ده و 
امریکایی  ها هنوز تحریم ه��ای ظالمانه ضد حقوق بش��ر خود را ادامه 
می دهند و اگر به دنبال مذاکره هستند، باید این تحریم  ها را بردارند و تا 

این اتفاق نیفتد، معتقدیم که هنوز در جنگ اقتصادی هستیم.
جهانگیری اضافه کرد: با گذشت هفت ماه از کرونا در کشور و در پایان 
تابس��تان با وجود اینکه هم کرونا بود و هم  فشار تحریم  ها بود، با اعالم 

بانک مرکزی با نفت و بدون نفت رشد اقتصادی داشتیم.
مع��اون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تولیدات صنعت و کش��اورزی 
کش��ور حتی با کرونا و تحریم توانس��ت مقاومت خوبی داشته باشد، 
اضافه کرد: وقتی سفر محدود می شود، بسیاری از مشاغلی که با حضور 

مسافرین ارتزاق می کنند، تعطیل  و با چالش مواجه می شوند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود مشکالتی که در زمینه 
فروش نفت داشتیم، حتی یک دالر از پول نفت تلف نشد و حتی یک 
بابک زنجانی کوچک ش��کل نگرف��ت، زیرا همه دقت  ها لحاظ ش��د، 
اضافه کرد: کمت��ر از 9 هزار میلیارد تومان از بودجه کش��ور محصول 
فروش نفت بوده و این نش��ان دهنده کم شدن وابستگی اقتصاد ایران 

به نفت است.
وی با بیان اینکه مسیر مذاکره ایران با امریکا همان سیاست های مقام 
معظم رهبری است، اذعان داشت: زمانی ایران پای میز مذاکره می رود 

که تحریم  ها رفع شده باشند.

جوکار:

بدون لغو تحریم ها پرداختن به FATF بی معناست
ت�ا زمان�ی ک�ه تحریم  ه�ا س�ر ج�ای خ�ود 
 FATF موض�وع  ب�ه  پرداخت�ن  اس�ت، 
کار عب�ث و بیه�وده ای اس�ت و دلیل�ی 
ب�رای حت�ی بررس�ی آن هم وج�ود ن�دارد.
محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با فارس گفت: تا زمانی 
که تحریم  ها باقی  است، نه تنها تصویب، بلکه حتی 
پرداختن به موضوع FATF و کنوانس��یون های 
مرب��وط به آن بیهوده اس��ت. وی افزود: کس��انی 
که می گویند با رد FATF مب��ادالت بانکی مان 
با مش��کل مواجه می ش��ود، به این س��ؤال پاسخ 
دهند مگر اکنون که ما با تحریم مواجهیم امکان 
جابه جایی پول برای ما فراهم است که بخواهد با 

رد FATF برایش مشکلی پیش آید. 
نماینده مردم یزد در مجلس ش��ورای اسالمی 
اظهار داش��ت: امروز با تحریم های بانکی امریکا 
و اروپا مواجهی��م و وقتی ای��ن تحریم ها وجود 
دارد، دیگر چه محدودیتی می خواهد در صورت 
عدم پیوس��تن ب��ه FATF در مورد م��ا اعمال 

شود. پیوس��تن به FATF نه تنها مشکلی را از 
ما حل نمی کند، بلکه مش��کالت زی��ادی را هم 
برای ما ایجاد خواهد کرد و باعث محدودیت های 
بیشتر علیه کشور ما خواهد ش��د. وی افزود: با 
توجه ب��ه محدودیت  هایی که ب��ه دنبال اعمال 
تحریم  ها علیه ای��ران در مورد کش��ور ما ایجاد 
شده اس��ت، ما به ناچار از کانال های غیررسمی 
به دنبال خنثی سازی تحریم  ها هستیم و وقتی 
ما به FATF بپیوندیم، این اطالعات مربوط به 
خنثی سازی تحریم  ها در اختیار دشمنان ما قرار 
خواهد گرفت و آنها محدودیت های بیشتری را 
علیه ما اعمال خواهند ک��رد و این همان چیزی 

است که آنها به دنبالش هستند.
 نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی در 
پایان گفت: همانطور که بارها گفته شد پیوستن 
به FATF باعث خواهد شد تا اطالعات محرمانه 
ما در حوزه مسائل مالی و بانکی در اختیار دشمن 
قرار گیرد تا آنها بتوانند فشارهای بیشتری را علیه 

ما اعمال کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

افزایش نامتوازن و غیرمنطقی مناطق آزاد به مصلحت نیست
توس�عه متوازن مناط�ق آزاد در کش�ور 
یک�ی از زمینه ه�ای مه�م بالندگ�ی 
اقتصادی اس�ت و در عین ح�ال افزایش 
نامت�وازن و غیرمنطق�ی مناط�ق آزاد 
و وی�ژه ه�م اص�اًل ب�ه مصلحت کش�ور 
نیس�ت و آس�یب هایی را به همراه دارد.

به گ��زارش تس��نیم، آیت اهلل ص��ادق آملی 
الریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در دیدار با اس��تاندار کرمانشاه با تأکید 
بر لزوم توجه هر چه بیشتر به مناطق محروم 
و تالش برای رفع مش��کالت آنان گفت: در 
بس��یاری از مناطق مرزی و مناطق محروم 
کشور ظرفیت ها و زمینه های بالقوه باالیی چه 
به لحاظ نیروی انسانی مستعد و مفید و چه به 
لحاظ منابع طبیعی و برخی زیرساخت های 
توس��عه وجود دارد که باید با توجه جدی به 

آنها ، نسبت به رفع مشکالت آنان اقدام کرد.
وی ایج��اد مناط��ق آزاد و وی��ژه را یکی از 
راه ه��ای دس��تیابی ب��ه رونق اقتص��ادی و 

معیش��تی در مناطق مختلف کشور دانست 
و تأکید کرد: البته مناطق آزاد باید بر مبنای 
توس��عه صادرات و توجه به تولی��د با هدف 
صادرات فعالیت کنند که متأس��فانه برخی 
از ای��ن مناطق از این وظیف��ه ذاتی و قانونی 
خود فاصله گرفته اند و بیش��تر ظرفیت آنها 
در مقوله واردات به کار گرفته می ش��ود که 
تبدیل به معضلی برای کشور شده و بر خالف 

سیاست های کلی نظام است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: 
افزایش نامت��وازن و غیر منطق��ی مناطق 
آزاد و وی��ژه ه��م اصاًل به مصلحت کش��ور 
نیست و آس��یب هایی را به همراه دارد که 
باید در ایجاد مناطق جدی��د آزاد و ویژه به 
این آسیب ها توجه کرد. الریجانی »تغییر 
رویکرد برخی از ای��ن مناطق از صادرات به 
واردات «  و »تغیی��ر کاربری اراضی واقع در 
این مناطق« را دو معضل جدی پیش روی 

مناطق آزاد و ویژه بر شمرد.

   کوتاه


