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 نمايي از نظم جديد جهاني 
در جلسه نيويورك

روزنامه خراسان سرمقاله دیروز خود را به 
نشست شوراي امنيت سازمان ملل كه با 
محوریت عدم تمدید تحریم تسليحاتي 
ایران برگزار شد، اختصاص داد و نوشت: سه شنبه شب در شوراي امنيت 

سازمان ملل، اتفاقاتي افتاد كه از دو جنبه قابل تحليل است. 
س��خنان ضد امریكایي صریح و قاطع نماینده چين نيز دیگر مسئله 
مهم شب گذش��ته بود. به خصوص اینكه چين در چنين عرصه هایي 
هميش��ه صرفاً به بي��ان یك مخالفت س��اده و نطق متعادل بس��نده 
مي كرد. حتي در جریان مذاكرات هسته اي، تقریباً همه مي دانستند 
كه نماینده یا وزی��ر خارجه چين، بعد از همه كش��ورها خودش را به 
محل مذاكرات مي رساند و این طور نبود كه خيلي مياندار مخالفت با 
امریكا یا حمایت از ایران باش��د و این مسئله در موضع روس ها بيشتر 
خودنمایي مي كرد و همواره چين به نوعي دنباله مواضع روسيه را در 

این موارد پي مي گرفت. 
گذر زمان تحليل ه��ا را دقيق تر خواهد كرد اما به نظر مي رس��د این 
نطق را باید در یك نبرد اس��تراتژیك سياس��ي، اقتصادي و امنيتي 
تحليل كرد؛ جایي كه به نظر مي رس��د »اتحاد شرق« پایه هاي خود 
را مستحكم تر مي كند. از این منظر حتي شاید نطق نماینده چين را 
باید مهم ترین اتفاق شب گذشته در ش��وراي امنيت و سرآغاز عيان 
شدن معادالت جدید در عرصه بين المللي دانست. معادالتي از جنس 
قدرت سخت و نرم كه این مهم را به ما گوشزد مي كند كه باید براي 
تقویت قدرت خود به خصوص در حوزه اقتصادي فكر و برنامه جدي 
داشته باشيم تا بتوانيم سهمي مهم و مؤثر از نظم نوین جهاني براي 

ایران بگيریم. 
........................................................................................................................

3 بحران اصالح طلبان
صبح نو در سرمقاله خود نوشت: اصالح طلبان با 

سه بحران جدي مواجه هستند:
١- بحران كارآمدي٢- بحران اجتماعي ٣- بحران 
داخلي. این سه بحران به صورت جدي مانند شبح بر سر اصالحات در 
حال چرخش است. بحران كارآمدي از پي نارضایتي جامعه از عملكرد 
حس��ن روحاني و انفعال مجلس ده��م و فراكس��يون اميد و بي عملي 

شهرداري مورد حمایت اصالح طلبان به وجود آمده است. 
این نارضایتي خود را به صورت واضح در بيان و نظر مردم نش��ان داده 
است. تورم و ركود در كنار مسئله اش��تغال از چالش هاي اصلي مردم 
اس��ت كه در این ميان اصالح طلبان حتماً باید پاسخگو باشند. مردم 
دولت روحاني را حل كننده مس��ائل خود و اصالح طلب��ان را كارآمد 

نمي دانند. 
بحران دوم، بحران مقبوليت اجتماعي است. انتخابات مجلس یازدهم 
نش��ان داد كه اصالح طلبان در جامعه مقبوليت ندارن��د و از بدنه رأي 
خود و س��ایر اعضاي جامعه جدا افتاده اند. این ش��كاف موجب ش��ده 
كه اصالح طلبي با بحران مقبوليت مواجه ش��ود. بحران س��وم مسئله 
اختالف هاي داخلي اصالح طلبان است.  این اختالف ميان طيف چپ 
و راست اصالحات به صورت جدي قابل مشاهده است. طيف عمل گرا 
طرف مقابل را به تندروي و آرمان خواهي متهم مي كند و طرف مقابل، 
عمل گرایان را متهم به بي اصولي مي كنند. نش��انه این بحران هر روز 

بيشتر از قبل عيان مي شود و به این زودي پایان نمي پذیرد. 
این سه بحران به صورت جدي، اصالحات را فرا گرفته است. آیا راهي 

براي حل این بحران ها وجود دارد؟
........................................................................................................................

طناب پوسيده مذاكره با امريكا
روزنامه كيهان هم به اصرار پایدار یك جریان 
سياسي به مذاكره با غرب پرداخت و نوشت: 
یك جریان سياسي نه چندان خوشنام كه طي 
هفت سال گذشته حمایت تام و تمامي از دولت موسوم به تدبير و اميد 
داشته است این روزها كه بابت وضع نامناسب اقتصادي كشور علي رغم 
وعده هاي فراوان دولت متبوعشان به شدت زیر سؤال افكار عمومي است 
مي كوشد با فرار رو به جلو و آدرس غلط دادن به مردم احتماال دو هدف 
را با یك تير بزند. این جریان به زعم خود تالش مي كند با احياي گزاره 
نخ نماي »پذیرش مذاكره با كدخدا یا افزایش مشكالت اقتصادي« هم 
خود را از زیر بار فشار افكار عمومي بابت حمایت هاي بي چون و چرایش 
از دولت خالص كند و هم مقصر وضع نابس��امان اقتصادي را شخص 
دیگري غير از دولت فعلي جا بزند... در طول هفت سال گذشته قاطبه 
نظام از صدر تا ذیل، همراهي زایدالوصفي با سياست هاي دولت آقاي 
روحاني داشتند تا حدي كه مجلس نهم نيز طي ٢0دقيقه  برجام را با 
وجود ای��رادات عدیده اش تصویب كرد تا هيچ بهان��ه اي براي حاميان 
مذاكره با غرب باقي نماند... مهم ترین  اشكالي كه مذاكره با غرب براي 
اقتص��اد ما داش��ت همان شرطي س��ازي اقتص��اد بود... عي��ب دیگر 
شرطي سازي اقتصاد این بود كه با خروج امریكا از برجام، اقتصاد ما هم 
عالوه  بر مصيبت ركود با تورم مضاعفي نيز روبه رو ش��د؛ شاخص تورم 
براي اولين بار پس از دولت موسوم به سازندگي دوباره به رقم بيش از 
40درصد رسيد و حتي در برخي ماه ها به بيش از 50درصد هم نائل شد، 
دالر به بيش از ١8هزار تومان در همان سال97 رسيد و بازار خودرو با 
خروج شركت هاي فرانسوي پژو و رنو آش��فته شد و وزارت نفت با فرار 

توتال سر كار رفت!
نكته پایاني اینكه یكي از دالیل مهم گراني هاي اخير همانا پيوند زدن 
اقتصاد به مذاكره اس��ت و راه برون رفت از این وضع ه��م اوالً رهایي از 
تفكر پوسيده سازش با غرب است ثانياً تكيه بر توان داخلي و مدیریت 

منسجم و جهادي است. 
........................................................................................................................

آزمون اعتبار سازمان ملل
روزنامه ابتكار نوشت: بيشترین تالش دولت »دونالد 
ترامپ« در سه سال گذشته متوجه مدار عصبي تهران 
شد تا بلكه دولتمردان ایراني را تسليم خواست هاي 
واش��نگتن كرده یا واكنش عصبي آنان را برانگيزد. 
اگرچه تهران در مقابله با سياست »فشار حداكثري« واشنگتن و انفعال 
اروپا، گام به گام از بار تعهدات برجامي خود كاست، اما هرگز در اندازه اي 
عمل نكرد كه معنا و مفهوم تسليم در برابر امریكا یا نقض كامل توافقنامه 
هسته اي )برجام( باش��د. اكنون به نظر مي رسد این تهران است كه در 
توالي انتخابات نوامبر آین��ده در امریكا، بر م��دار عصبي ترامپ عمل 
مي كند. پيداست كه اعضاي غربي شوراي امنيت درپي راه حلي ميانه 

براي برون رفت از وضع حاضر هستند. 
آنان برخالف خواست واشنگتن در اجراي سيستم »ماشه« كه به معناي 
بازگش��ت تمامی تحریم هاي پيش از قطعنامه ٢٢٣١ است و تحریم 
تسليحاتي دائمي ایران را مي خواهد، از ادامه تحریم تسليحاتي با سقف 
دو تا سه سال آینده حمایت كرده و سيستم ماشه را به معناي نابودي 

برجام تلقي مي كنند. 
در نگاه تهران، موضع روس��يه و چين كليدي خواه��د بود. درصورت 
همراهي این دو با راه حل ميانه اروپایيان، ته��ران چه خواهد كرد؟ آیا 
تهران مي تواند همچنان برمدار عصبي واشنگتن تا انتخابات نوامبر گام 
بردارد؟ زمان براي ترامپ »تنگ« براي تهران »سخت« و براي جامعه 
جهاني و به ویژه نهاد س��ازمان ملل متحد »طالیي« اس��ت. ترامپ در 
سه سال گذشته هيچ گاه چنين به جامعه  بين المللي و خاصه قدرت هاي 
اروپایي براي همراهي با سياست هایش محتاج نبوده است. آیا سازمان 

ملل تسليم واشنگتن خواهد شد؟

88498443سرويس  سیاسي

رئيس جمهور با اشاره به نشست شوراي امنيت براي بررسي اجراي قطعنامه 2231:

كاه را كوه كردن در مشكالت كشور هنر نيست

»تأكيد مي كنم كله جمهوري اسلامي باز هم 
اعلام مي كند هلر روز و هر سلاعتي كه طرف 
مقابل ملا حلاال االن بگويم 1+۴ حاضر باشلند 
به تمام تعهدات خود در برجلام عمل كنند، ما 
بافاصله به طور كامل به تعهدات برجامي خود 
برمي گرديم« اين سخنان رئيس جمهور حسن 
روحاني يك روز پس از نشست شوراي امنيت 
سلازمان ملل براي بررسلي اجلراي قطعنامه 
2231 اسلت؛ نشسلتي كه به يك گردهمايي 
عليه امريلكا تبديل شلد. نماينلدگان چين و 
روسليه به شلدت عليه امريكا موضع گرفتند 
و دوللت ترامپ به آنچه مي خواسلت نرسليد. 
حسن روحاني، رئيس جمهور در جلسه چهارشنبه 
هيئت دولت با اش��اره به ١٢تير سالروز سرنگوني 
هواپيماي مسافربري ایرباس توسط امریكا گفت: 
این جنایت بسيار بزرگي بود كه در تاریخ كشور ما 
به  وقوع پيوست؛ اینكه یك نيروي نظامي به تعمد، 
آن هم در ميدان جنگي كه به ظاهر جنگ ما و عراق 
بود، امریكا در ماه هاي آخ��ر مداخله كند، بعد هم 
بگوید اشتباه كرده  بودیم، ولي نه تنها عذرخواهي 
نكند بلكه مدال هم بدهد به كس��ي كه هواپيما را 
س��رنگون كرده و ٢90 فرد بي گناه را به ش��هادت 

رسانده است. 
وي افزود: این ش��يوه و اخالق امریكایي هاس��ت. 
این مسيري است كه آنها از آن روز تا امروز مدنظر 
داشته اند، وگرنه اگر یك دولت معمولي بود، حاال 
فرض مي كنيم كه آنها اش��تباهي هواپيماي ما را 
زده بودند، اگر چه چنين چيزي واقعيت ندارد، اّما 
بر فرض كه اشتباه كرده بودند، الاقل عذرخواهي 
مي كردند و فردي ك��ه هواپيما را زده بود محاكمه 

مي كردند نه اینكه مدال بدهند. 

    سازمان ملل محل شكست مجدد سياسي 
امريكا بود

روحاني ادامه داد: امروز هم همين مسير را متأسفانه 
شاهد هستيم و دیروز در سازمان ملل براي شكست 
مجدد سياس��ي امریكا در برابر جمهوري اسالمي 

ایران یك محل نمایشي بود. 
روحان��ي با بيان اینكه در ٣/5س��الی ك��ه از زمان 
روي كار آمدن دولت كنوني امری��كا مي گذرد، با 
بي قانوني و اقدامات ضدحقوق بش��ری این كشور 
عليه جمهوري اسالمي ایران مواجه بوده ایم، گفت: 
ممكن است امریكایي ها در محاسباتشان بگویند كه 
در اقتصاد موفقيت هایي به دست آورده و توانسته  ایم 
ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهيم، اما قطعاً از 
لحاظ سياس��ي، حقوقي و اخالق��ي در این مدت 
بارها و بارها با شكست مواجه شده اند و دیروز هم 
باز نوعي شكست جدید براي امریكایي ها بود. وي 
خاطرنشان كرد: آنها در هفته هاي اخير دو شكست 
را متحمل ش��ده اند؛ یكي قطعنامه و پيش نویس 
قطعنامه كه عليه ایران تهيه شد و همه آنهایي كه 
در شوراي امنيت فعال هستند به نحوي مخالفت 
كردند و امریكایي  ها در اینك��ه بتوانند زمينه اي را 

فراهم كنند، موفقيتي به  دست نياوردند. 
    غير از خود امريكا 1۴عضو ديگر همگي

از برجام تعريف كردند
رئيس جمهور با بيان اینكه شكست دوم امریكا، روز 
گذشته در صحنه شوراي امنيت رخ داد، افزود: غير 
از خود امریكا ١4عضو دیگر همگي از برجام تعریف و 
آن را تأیيد و پشتيباني كردند، یعني امریكا ٣/5سال 
است تالش مي كند برجام را در دنيا بشكند اما بعد 
از ٣/5سال باز كه شوراي امنيت تشكيل مي شود 
١4عضو از برجام حمایت مي كنند. از لحاظ اخالقي 

و حقوقي هم معلوم است كه آنها هميشه با شكست 
مواجه شده اند. روحاني ادامه داد: این نكته را تأكيد 
مي كنم كه جمهوري اسالمي باز هم اعالم مي كند 
هر روز و هر س��اعتي كه طرف مقابل ما حاال االن 
بگویم ١+4 حاضر باش��ند به تم��ام تعهدات خود 
در برجام عمل كنند، ما بالفاصله به طور كامل به 

تعهدات برجامي خود برمي گردیم. 
وي یادآور ش��د: بعد از خروج امری��كا از برجام، ما 
یك سال تمام صبر و به تمام تعهدات عمل كردیم 
و اروپایي ها نتوانس��تند كاري از پي��ش ببرند. در 
سال دوم هم قدم به قدم پيش رفتيم و پنج گام را 
برداشتيم و باز نتوانستند كاري بكنند. اگر همين 
فردا آنها آماده ش��وند به همه تعهدات خود عمل 
كنند، ما هم همان روز به تعهدات عمل مي كنيم. 

    اگر امريكا بخواهد به برجام ضربه سياسي 
بزند، ما تحمل نخواهيم كرد 

روحاني تصریح كرد: ایران در طول تاریخ مخصوصاً  
بعد از پيروزي انقالب به تعهد سياسي و حقوقي و 
اخالقي اش پایبند بوده و امروز هم همينطور است، 
البته اگر امریكا باز بخواهد به برجام ضربه بزند كه 
تاكنون ضربه اش به برجام اقتص��ادي بوده و ما در 
مقابل، برخ��ي تعهدات را كنار گذاش��ته  و تحمل 
كرده ایم، اما اگر بخواهد به برجام ضربه سياس��ي 
بزند ما تحمل نخواهيم ك��رد و اقدام قاطع خود را 
در این زمينه نشان مي دهيم. همانطور كه بارها به 
١+4 گفته ایم، البته دوستان ما مثل روسيه و چين 
همواره مواضع سياسي بسيار خوبي اتخاذ كرده اند 

و دیروز هم همينطور بود. 
    كاه را كلوه كردن در مشلكات كشلور، 

هنر نيست
روحاني در ادامه با تأكيد ب��ر تالش دولت براي 

پایبندي ب��ه گفتمان خ��ود، گفت: ام��روز روز 
وحدت و انسجام اس��ت و باید در كنار یكدیگر 
باشيم. كاه را كوه كردن در مشكالت كشور، هنر 
نيست و در طرف خودشان، كوه را كاه كردن هم 

اخالقي نيست. 
وي با بيان اینكه كش��ور س��ختي ها و مشكالتي 
دارد، یادآور شد: همه مي دانيم در شرایط تحریم 
سخت و كرونا هس��تيم. همه مي دانيم كرونا در 
صادرات، واردات، تجارت و مش��اغل اثر گذاشته 
است، در حمل و نقل، گردشگري و سایر بخش ها 
اثر گذاشته اس��ت. دنيا هم با این مشكل مواجه 
است. كدام كش��ور را مي شناسيد كه تحت تأثير 

كرونا قرار نگرفته باشد؟
    در سال هاي ۹۴ و ۹5 و ۹۶ ثمرات برجام 

را ديديم
وي با بيان اینك��ه یكي از مهم تری��ن عرصه هاي 
همكاري بين المللي بين ایران و س��ایر كش��ورها، 
برجام بود كه مي توانست به نفع جامعه ما و جهان 
و منطقه باشد، گفت: براي مدتي هم ثمرات خود 
را نشان داد و در س��ال هاي 94 و 95 و 9۶ آثارش 
را دیدیم. ح��اال عده اي نتوانس��تند تحمل كنند، 
مثل صهيونيس��ت ها و ارتجاع منطقه ك��ه از اول 
هم از این توافق عصباني بودند و ش��ب خوابشان 
نمي برد. تندهاي امریكا هم همينطور، اینها به هم 
گره خوردند و یك آدم ناتوان از لحاظ مهارت هاي 
سياس��ي روي كار آمد و توانس��تند روي او تأثير 
بگذارند و از برجام جدا شد و به آن لطمه زد. االن هم 

٣/5سال است كه دارد ادامه مي دهد. 
روحاني با بيان اینكه ما در كن��ار برجام توافقات و 
همكاري هاي بس��يار خوبي در منطقه داشته ایم، 
گفت: یكي از این توافقات، كاري ب��وده كه ایران، 
روس��يه و تركي��ه راجع به س��وریه انج��ام دادند. 
امریكایي ها همواره دنبال اخالل در روابط دولت و 
ملت در سوریه هستند و فشار اقتصادي و امنيتي به 
این كشور آورده اند و حمایت مستقيم و غيرمستقيم 
از داعش داش��ته اند اما ما در كنار دو كش��ور دیگر 
همواره به دنبال صلح، امنيت و مبارزه با تروریسم و 

احياي آزادي بيشتر بوده ایم. 
رئيس جمهور ادامه داد: ما كارهاي دیگري هم در 
منطقه انجام داده ایم. روابط سه جانبه اي بين ایران، 
روسيه و آذربایجان برقرار شده كه آخر سال گذشته 
باید اجالس مي داشتيم كه به خاطر این ویروس، 
برگزار نشد. همچنين روابطي كه با اوراسيا برقرار 

است، از لحاظ اقتصادي حائز اهميت است. 
وي با اشاره به روابط س��ه جانبه ایران، افغانستان 
و هند گفت: با كش��ورهاي اطراف دریاي خزر هم 
روابطي داش��ته ایم و توافقاتي حاصل شده است، 
همچنين روابطی با كش��ورهاي جنوب��ي و روابط 
نزدیك تر با عراق داش��ته ایم. این تعامل س��ازنده 
مسيري بوده كه توانسته راه را براي همكاري ما با 

كشورهاي منطقه و جهان هموار كند. 
روحاني ادامه داد: كمي از آثار تعامل سازنده، همين 
روابط خوبي است كه با روسيه و چين داریم. شما 
مي بينيد روابط ما با این دو كشور با گذشته متفاوت 
است و امروز به  هم نزدیك تر هستيم و در كنار هم 

در مسائل منطقه و جهان قرار مي گيریم.

كارشناس مسائل بين الملل: 
اشتباهات ترامپ اعتبار جهاني امريكا را 

تنزل داده است
كارشناس مسائل بين الملل معتقد است، اعتبار جهاني امريكا با خروج 
از برجام و برخي از نهاد هاي بين المللي به شدت تنزل پيدا كرده است. 
حسن هاني زاده كارش��ناس مس��ائل بين الملل در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان درباره ش��انس انتخاباتي ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوري امریكا، گفت: تاكنون بر اساس نظرسنجي هایي كه از سوي 
مؤسسات مختلف امریكا منتشر شده، محبوبيت دونالد ترامپ به شدت 
پایين آمده و شانس جو بایدن رقيب ترامپ از حزب دموكرات افزایش 
یافته است. او افزود: به دليل سياست هاي غلط ترامپ و تيم او در داخل 
و خارج از كشور، شكست هاي متعدد ترامپ در مسائل مختلف از جمله 
مسئله مقابله با بحران كرونا، افزایش موج نژادپرستي در ایاالت متحده، 
قتل جورج فلوید مرد سياه پوست امریكایي، تظاهرات شكل گرفته و 
ناتواني ترامپ در تقابل با تظاهرات گسترده موجب شده است كه شانس 
ترامپ براي پيروزي در انتخابات پایين بياید. هاني زاده ادامه داد: هنوز 
مش��خص نيس��ت كه ترامپ چه برگ برنده اي براي انتخابات ریاست 
جمهوري امریكا رو خواهد كرد، ولي البي صهيونيس��تي و دارندگان 
كارت الكترال امریكا در نهایت نقش تعيين كننده اي در انتخابات این 
كشور دارند، تاكنون برآیند گزارشات نشان مي دهد كه شانس پيروزي 
رئيس جمهور فعلي واشنگتن بسيار پایين است و اگر جو بایدن با منطق 
و سياس��ت پيش برود و برنامه خاصي براي به زمين زدن ترامپ ارائه 

دهد، قطعاً پيروزي اش تضمين شده است. 
كارشناس مسائل بين الملل اضافه كرد: به نظر مي رسد ترامپ تاكنون 
ش��انس كمي در انتخابات دارد و بای��د در انتظار دو م��اه آینده بود كه 
مشخص شود او چه برنامه اي دارد، ولي وضعيت او به دليل شكست هاي 
متعدد در سطح منطقه، تقابل با ایران و مشكالت داخلي ایاالت متحده 
بسيار پایين است و پيش بيني ش��رایط رئيس جمهور امریكا در دو ماه 
آینده بسيار دشوار است، ولي نظر س��نجي ها نشان مي دهد محبوبيت 
ترامپ به شدت پایين آمده است. او با اش��اره به اظهارات نماینده دائم 
چين در سازمان ملل متحد كه ریشه اصلي تنش هاي خاورميانه را خروج 
امریكا از برجام و فشار حداكثري به ایران دانست، گفت: ترامپ اشتباهات 
زیادي در حوزه سياست خارجي مرتكب شد، از سال ٢0١۶ كه ترامپ به 
ریاست جمهوري امریكا رسيده است، همواره تمام سياست هاي امنيتي، 
نظامي، اقتصادي و سياست خارجي او اشتباه بوده، همچنين در ارتباط با 
ایران، خروج از برجام و خروج از برخي از نهاد هاي بين المللي موجب شده 

كه اعتبار جهاني امریكا به شدت تنزل پيدا كند. 
........................................................................................................................

فرمانده كل ارتش:
 پدافند هوايي

وابستگي به خارج از كشور ندارد 
فرمانده كل ارتش بلا بيان اينكه 
پدافند هوايي با تكيه بر جوانان و 
اسلتفاده از ظرفيت هاي داخلي، 
نياز هاي خلود را تأمين مي كند، 
گفت: پدافند هوايي وابستگي به 
نلدارد.  كشلور  از  خلارج 
طبق اعالم رواب��ط عمومي ارتش، 
اميرسرلش��كر س��يدعبدالرحيم 
موسوي فرمانده كل ارتش با حضور 
در منطقه پدافند هوایي شمالغرب از سایت رادار شهيد نادري بيله سوار 
استان اردبيل بازدید كرد. وي در این بازدید در جمع كاركنان ایستگاه 
رادار شهيد نادري با اش��اره به اهميت راهبردي سایت هاي راداري در 
رصد آسمان كشور گفت: امروز استفاده از رادار هاي بومي یك نقطه قوت 
براي شبكه پدافند هوایي كشور است و آسمان ایران اسالمي با چشمان 
تيز بين همه عناصر پدافند هوایي به صورت شبانه روزي رصد مي شود. 
پدافند هوایي ب��ا تكيه بر جوانان و اس��تفاده از ظرفيت هاي داخلي در 
حوزه هاي موشكي، راداري، ارتباطي، اطالعات و شناسایي و بخش هاي 
مربوط به مراقبت از آس��مان كش��ور نياز هاي خود را تأمين مي كند و 
وابستگي به خارج از كش��ور ندارد. فرمانده كل ارتش ضمن بازدید از 
قسمت هاي مختلف این سایت راداري، ميزان آمادگي رزمي- عملياتي 

نيرو هاي مستقر در آن را مورد بررسي و ارزیابي قرار داد. 
امير سرلشكر موس��وي با اظهار رضایت از اش��راف و آمادگي عملياتي 
این ایستگاه گفت: پدافند هوایي خط مقدم دفاع است و الزم است هر 
چه بيشتر در راس��تاي ارتقاي توان و آمادگي رزمي این بخش مهم از 

نيرو هاي مسلح تالش شود. 
........................................................................................................................

سخنگوي كميسيون امنيت ملي:
 صالحي از روند فعاليت هاي هسته اي 

به نمايندگان گزارش مي دهد 
رئيلس سلازمان انلرژي اتملي، گزارشلي از رونلد فعاليت هاي 
داد.  خواهلد  ارائله  نماينلدگان  بله  متبوعلش  سلازمان 
ابوالفضل عمویي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت وگو با مهر، اعالم كرد: كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس روز یك ش��نبه هفته آینده ميزبان علي اكبر صالحي 
رئيس س��ازمان انرژي اتمي خواهد بود. صالحي به دعوت كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس، گزارشي از روند فعاليت هاي 
سازمان انرژي اتمي و مباحث مرتبط با همكاري هاي ما با آژانس ارائه 
مي كند. وي تصریح ك��رد: نظر به اهميت و ض��رورت اطالع مجموعه 
نمایندگان مجلس از مباحث مرتبط با وزارت امور خارجه، محمدجواد 
ظریف روز یك ش��نبه در صحن علني مجلس به تمام��ی نمایندگان 
گزارش خواه��د داد. عمویي گف��ت: وزیر امور خارجه درباره مس��ائل 
سياست خارجي و دیپلماسي اقتصادي به نمایندگان مجلس شوراي 

اسالمي گزارش مي دهد. 
........................................................................................................................

ذوالنوری: 
 گزارش نظارت بر برجام 

در كميسيون امنيت ملي مجلس تهيه مي شود
ما مصمم هسلتيم روند اجراي برجام را به صورت دقيق بررسلي 
كلرده و گلزارش آن را بله هيئت رئيسله مجللس ارائله دهيم. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنوری رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس 
در گفت وگو با مهر، با اشاره به بدعهدي برخي از كشورهاي عضو برجام، 
اظهار داشت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، روند 
اجراي برجام را به صورت دقيق پيگيري و بررسي مي كند. وي با اشاره 
به اینكه طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي، وزارت امور خارجه باید 
هر سه ماه یك بار گزارشي از روند اجراي برجام به كميسيون امنيت 
ملي مجلس ارائه دهد، گفت: گزارش هاي برجامي همچنان و هر سه 
ماه یك بار از سوي وزارت امور خارجه به كميسيون امنيت ملي مجلس 
ارسال خواهد شد. بر اساس قانون مصوب مجلس، كميسيون امنيت 
ملي نيز موظف است هر شش ماه یك بار گزارشي از اجراي برجام به 
صحن علني مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. ذوالنوری تأكيد كرد: 
كميسيون امنيت مصمم اس��ت كه گزارش هاي نظارتي خود از روند 
اجراي برجام را تهيه و جهت قرائت در صح��ن علني مجلس، تقدیم 

هيئت رئيسه كند.

رئيس مجلس شوراي اسامي:

مجالس دنيا در مقابله با الحاق كرانه باختري فلسطين فعال باشند
رئيلس مجللس شلوراي اسلامي گفلت: انتظلار ايلن اسلت 
كله پارلمان هلا نقلش فعاللي در مقابلله بلا الحلاق كرانله 
باختلري فلسلطين بله سلرزمين های اشلغالی ايفلا كننلد. 
به گزارش مهر، محمدباقر قاليباف در آستانه روز بين المللي بزرگداشت 
پارلمانتاریسم در پيامي به رؤساي مجالس جهان با محكوم كردن نيات 
و اقدام تحریك آميز و خصمانه رژیم اش��غالگر ق��دس در الحاق كرانه 
باختري به اراضي اشغالي، بر تحرك هر چه بيشتر مجالس كشورهاي 
اسالمي جهان در حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطين تأكيد كرد. 
متن این پيام به شرح زیر است: مایلم در این شرایط حساس و سرنوشت 
ساز براي مردم مظلوم و ميليون ها آواره و پناهنده فلسطيني، اعتراض 
و محكوميت ش��دید خویش را نس��بت به نيات خصمان��ه و اقدامات 
تحریك آميز رژیم اشغالگر قدس براي الحاق كرانه باختري به اراضي 

اشغالي اعالم كنم. 
بر این ب��اورم چنين نيات ش��ومي، نش��انگر ماهي��ت تجاوزگرانه و 
توسعه طلبانه رژیم نامشروعي است كه از بدو تأسيس تاكنون مبادرت 

به نقض آشكار و گسترده قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي و حقوق 
بشردوستانه كرده است و با تداوم اشغال سرزمين تاریخي فلسطين، 
عامل اصلي تن��ش در منطقه، جهان و قتل عام گس��ترده صدها زن، 

كودك، پير و جوان است. 
بي تردید رفتارهاي غيرانساني و ناقض حقوق بشر رژیم صهيونيستي 

به تشدید بحران در منطقه به ویژه در سرزمين هاي اشغالي انجاميده و 
تهدید جدي عليه صلح و امنيت جهان به شمار مي رود. 

مایلم در آستانه »سي ام ژوئن« روز بين المللي بزرگداشت پارلمانتاریسم 
از سركارعالي بخواهم كه ضمن محكوميت اقدامات رژیم صهيونيستي 
در تداوم اشغال س��رزمين هاي فلس��طيني از جمله قدس، جوالن و 
بخش هایي از كرانه باختري، بي��ش از پيش به حمایت از حقوق مردم 

مظلوم فلسطين مبادرت ورزید. 
انتظار مي رود پارلمان ها نقش فعالي در مقابله با الحاق كرانه باختري 
فلسطين ایفا كنيد، زیرا امروز ملت فلسطين بيش از هر زمان دیگري به 
حمایت آزادیخواهان جهان جهت مقابله با سياست هاي توسعه طلبانه 
رژیم اش��غالگر قدس نياز دارد. اینجانب ضمن ابراز نگراني از تبعات 
هرگونه اقدام اشغالگرانه رژیم صهيونيستي در كرانه باختري، بر لزوم 
تحرك پارلمان ها در جهت مقابله با تصميمات خودس��رانه امریكا و 
رژیم صهيونيستي تأكيد كرده و خواس��تار به كارگيري ظرفيت ها و 

امكانات موجود براي حفظ ثبات و امنيت پایداربماند.

   مجلس

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام:

مبارزه جمهوري اسالمي با امريكا تمدني و علمي است
دبيلر مجملع تشلخيص مصلحلت نظلام با 
تأكيلد بر اينكله مبلارزه جمهوري اسلامي 
ايران با امريلكا تمدني و علمي اسلت، اعام 
كرد: براي ايلن كار هم انگيزه و هلدف داريم 
و هم بله دنبال ارتقلای منافع ملي هسلتيم. 
به گزارش فارس، محس��ن رضای��ي دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام روز گذش��ته در جلسه 
هماهنگي همایش ملي اف��ول امریكا در مجتمع 
شهيد اسداللهي اظهار داش��ت: انقالب اسالمي 
ایران بعد از فروپاشي ش��رق یا نظام كمونيستي 
شوروي تنها نظامي بود كه مسئله مبارزه با امریكا 
را در دستور كار خود قرار داده و امروز هم نمي تواند 
نسبت به تحوالت امریكا بي تفاوت، بي حرف و ایده 
باشد. وي گفت: مبارزه جمهوري اسالمي ایران با 
امریكا تمدني و علمي اس��ت كه درباره آن انگيزه 
و هدف داریم و هم به دنب��ال ارتقای منافع ملي 
هس��تيم و مي كوش��يم با برپای��ي همایش افول 

امریكا یك گام براي رسيدن به این منافع جلوتر 
برویم. رضایي با تأكيد بر اینكه امریكا براي انقالب 
اسالمي ایران ش��يطان بزرگ بوده و است، افزود: 
پرچمدار این مبارزه رهبران انقالب بوده و هستند 
و حتي تا دو سه سال اخير رویارویي ایران و امریكا 
به موضوعات نظام��ي و اقتصادي امری��كا بعد از 
خروج امریكا از برجام رس��يده و آنها با تمام توان 

عليه ما هستند. 
وي گفت: مبارزه ای��ران و امریكا ب��ه جنبه هاي 
علم��ي و فك��ري ه��م باید كش��يده ش��ود كه 
همایش بين المللي افول امری��كا مي تواند به این 
مب��ارزه تمدني كمك كند، به همي��ن دليل باید 
رویارویي مان را با آنها به موضوعات علمي و فكري 
هم بكش��انيم. فكر نمي كنم كس��ي بگوید نظام 
فكري اندیشه اي، فلسفه اي و اقتصادي امریكا از 
ایران بيرون رفته باشد چراكه پول، سبك زندگي، 
غذا، لباس و فرهنگ امریكایي در80-70س��ال 

اخير در جهان سلطه ایجاد كرده كه این فرهنگ 
به اقتص��اد، بانك، موضوع��ات فرهنگي و بورس 
ایران هم وارد شده اس��ت. رضایي گفت:  اقدامات 
مواجهه اي امریكا عليه ایران را نمي توانيم بدون 
تعریف ببينيم، به همين جهت باید جایگاه خود را 

در برابر نظام استكباري امریكا در نظر بگيریم. 
وي با اشاره به اعتراضات مردم امریكا در چند هفته 
اخير عليه حاكميت شان گفت: در این قضيه امریكا 
تنها نيست بلكه این اتفاق مهم از امریكا تا فرانسه 
و در مجموع جوامع غرب را درنوردیده و انقالب ما 
و روشنفكران ما نمي توانند نسبت به این تحوالت 
بي توجه باشند. شناسایي تحوالت اخير در امریكا 
براي جامعه مان بس��يار مهم اس��ت و اگر تعریف 
دقيقي از این حوادث داشته باشيم كار صحيحي 
انجام داده ایم. وي افزود: نقش جمهوري اسالمي 
در برابر تحوالت اخير امریكا و اقدامات ناش��ي از 
آن بس��يار مهم اس��ت. رضایي تصریح كرد: باید 

براي آینده دنيا حرف براي گفتن داشته باشيم و 
باید موضع خود را استداللي و علمي به مردم دنيا 
بگویيم. این در حالي است كه جمهوري اسالمي 
حوادث امریكا را پيش بيني كرده بود ولي تالش 
داریم با برپایي همای��ش بين المللي افول امریكا 
حرف خود را براي نخبگان جامعه بزنيم كه قطعاً 

آنها هم با مردم سخن خواهند گفت. 
وي با بيان اینكه جمهوري اس��المي حرف هاي 
زیادي براي عرصه بين المللي دارد كه حتماً باید 
منطق و استدالل و چارچوب هاي علمي را رعایت 
كنيم، گفت:  مباحث داخلي اخير در امریكا با كالبد 
شكافي علمي استخراج شده و تفاوت هاي جنبش 
اخير را با جنبش هاي قبلي استحصال كرده ایم، 
ضمن اینكه شعارهاي مردم امریكا و مطالبات آنها 
هم كاماًل مشخص اس��ت. بر اساس این گزارش، 
همایش بين المللي »افول امریكا روند گذشته و 

تحوالت آینده« قرار است ١١آبان برگزار شود.

   خبر

   گزارش
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