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پاسخ ايران چگونه خواهد بود؟

روزنامه صبح نو در بخش��ي از يك گزارش خود 
نوشت: فارغ از اينكه رژيم صهيونيستي در حادثه 
نطنز دست داش��ته باش��د يا نه، اكنون همگان 
منتظر واكنش ايران هستند كه ببينند تهران براي مقابله با اين اقدام 
ضدامنيتي، مي خواهد چه كند. بي شك در طول 40سال گذشته، هر 
جا ايران ايستادگي كرده و طبق پارادايم مقاومت پيش رفته، توانسته 
جبهه خصم را به پس روي وادارد اما هر جا چنين نكرده، معادالت به 
ضررش تمام شده است. اقدام ايران براي واكنش، جمهوري اسالمي 
ايران را در موضع برتر جاي خواه��د داد و باعث اعاده حيثيت مجدد 
كش��ورمان نزد افكار عمومي جهان��ي به خصوص در مي��ان مريدان 
منطقه  اي مان مي ش��ود. در اين ميان ش��تابزدگي، وجهه مقاومت و 
ايستادگي ما را مخدوش خواهد كرد. جبهه خصم قصد دارد ايران را 
تحريك به اقدامي حساب نشده بكند تا از اين طريق و با ايجاد تبليغات 
سوء عليه كش��ورمان، تعادل ايران را براي انجام اقدامات غيرعقالني 
بعدي، به هم بزند. در همين باره، عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه 
راي اليوم لبن��ان درباره ن��وع واكنش اي��ران به حادث��ه نطنز گفت: 
»نمي دانيم پاسخ ايران نسبت به حمالت اسرائيلي - امريكايي چگونه 
است، آيا سايبري خواهد بود يا به گونه  اي ديگر مثل هدف قرار دادن 
سفينه هاي امريكا در خليج فارس يا اينكه اتفاقاتي در لبنان، عراق، نوار 
غزه، شمال يمن)حوثيون( روي خواهد داد؟ به ياد بياوريم اقدام ايران 
را در سقوط هواپيماي گلوبال امريكا در آسمان ايران و تنگه هرمز يا 
شليك موشك به پايگاه نظامي امريكا در »عين االسد« كه به منظور 

انتقام ترور حاج قاسم سليماني شكل گرفت.«
........................................................................................................................

ترميم شكاف مجلس با بدنه اجتماعي
روزنامه فرهيختگان در انتهاي گزارش خود در 
مورد رد اعتبارنامه تاجگردون نوش��ت: اينكه 
نمايندگاني كه با رأي مردم در مجلس شوراي 
اس��المي حضور يافته اند از تمامي ظرفيت هاي قانون اساس��ي براي 
اعمال نظر اكثريت اس��تفاده كنند حتماً بخش قابل دفاعي از تحقق 
فرآيند دموكراسي است و قطعاً نمي توان به آن خرده گرفت، عالوه بر 
اينكه درخصوص پرونده غالمرضا تاجگردون كه با شك و شبهه هاي 
بسيار زيادي همراه بود و حتي در زمان بررسي صالحيت ها در شوراي 
نگهبان پرونده او با ام��ا و اگرهايي مواجه بود و بع��د از زمان معمول 
رسيدگي به پرونده داوطلبان مورد تأييد واقع شد، بايد استفاده از اين 
ظرفيت قانوني را به فال نيك گرفت، به استقالل مجلس و نمايندگان 
احترام گذاشت و اميدوار بود كه مجلس با صالبت بيشتري به فعاليت 

خود در اين دوره ادامه دهد. 
نكته دوم اينكه مجلس در روزهايي كه حاش��يه هاي زيادي را پيرامون 
فعاليت خود مشاهده مي كرد و نابلدي نمايندگان در ماه اول فعاليت شان 
باعث شده بود پيشنهادها و طرح هاي عجيب وغريبي ازجمله ختم روزانه 
قرآن كريم، طرح دوفوريتي تغيير نام فرودگاه مهرآباد، لزوم فيلترينگ 
اينستاگرام و... در صحن علني مطرح شود اما رأي منفي به تاجگردون 
نشان داد همچنان مي توان اميدها به نمايندگان براي اصالح روندهاي 
ناصحيح، مبارزه با فساد و تغيير شرايط را زنده نگه داشت، هر چند رأي 
مخالف به اعتبارنامه تاجگردون شكننده بوده و حكايت از عدم انسجام در 
مجلس داشته باشد و گوياي اينكه با برخي اتفاقات امكان معكوس شدن 
اين رأي هم مي توانست وجود داشته باشد. حاال اما بايد منتظر ماند و ديد 
نمايندگان براي رفع ديگر دغدغه هاي مردم كه البته موضوعات مهم تر 
و بسيار بزرگ و پيچيده اي هستند چه طرح ها و برنامه هايي را در دستور 

كار خواهند داشت. زمان همه چيز را مشخص خواهد كرد. 
........................................................................................................................

چه  خبر از گچساران؟
روزنامه اعتماد در بخش��ي از گزارش خود در 
م��ورد رد اعتبارنامه تاجگ��ردون در مجلس 
نوش��ت: مي گفتند كه ايجاد ج��و امنيتي در 
گچساران و تهديد امنيت منطقه و كشور از سوي حاميان تاجگردون از 
اصلي ترين داليل تأييد صالحيت او توسط شوراي نگهبان در انتخابات 
مجلس يازدهم و ادوار گذشته پارلمان بوده؛ گفته اي كه هرگز برايش 
سندي ارائه نكردند ولي سبب شده تا حاال و پس از رد اعتبارنامه اش، 
توجهات به اين منطقه جلب شود. آنچنان كه از اظهارات گچساراني هاي 
فعال در شبكه هاي اجتماعي پيداس��ت، از قرار معلوم از شب گذشته 
حضور و فعاليت نيروهاي انتظامي در اين شهرس��تان ش��دت گرفته، 
چنانكه يكي از آنان با اس��تناد به همين مس��ئله در پاس��خ به پس��ت 
اينستاگرامي تاجگردون نوشته كه »با ديدن اين حضورها فهميدم كه 
شما را در مي كنند.« به هر روي چه جو در گچساران امنيتي شده باشد 
و چه خير، چه »برنو«هاي ادعايي معترضان به اعتبارنامه تاجگردون 
مورد استفاده قرار گيرند و چه نه، تأثيري در سرنوشت او نخواهد داشت. 
كار تاجگردون حاال دست كم تا چهار سال آينده با پارلمان تمام شده و 
بايد منتظر ماند و ديد آيا پست و مقامي انتصابي انتظار رئيس كميسيون 
برنامه و بودجه مجالس نهم و دهم را مي كش��د يا خير؟! هر چند اين 
انتصاب احتمالي از جانب هر كه باشد بي شك تبعات خاص خود را به 

دنبال خواهد داشت. 
........................................................................................................................

نمي توانيم دور خود حصار بكشيم
روزنامه آرمان در بخشي از يكي از يادداشت هاي 
خود آورد: با  توجه به ش��رايط فعلي كشور در 
حالي  ك��ه اي��ران از اروپا قطع اميد ك��رده و با 
تحريم هاي شديد امريكا روبه رو است، اروپايي ها درصدند تا ايران را از 
پيگيري و اجراي برنامه هاي خود در منطقه منصرف نمايند. انگليسي ها 
در قرن 19ميالدي چهار هدف را هم��واره درخصوص ايران پيگيري 
مي كردند كه يكي از اين سياست ها اين بود كه ايران نبايد به تعامل با 
كشور هاي ديگر پرداخته يا به خودي خود هيچ گاه به ميزاني از قدرت 
دست پيدا كند چراكه اهداف انگلستان و به  طور كلي غرب در منطقه به 
خطر مي افتاد. يك��ي ديگر از اين اهداف نيز اين ب��ود كه تهران به يك 
دوست همانند كشورهاي عربي در منطقه تبديل شود كه حافظ منافع  
استراتژيك آنها باشد. اين سياست ها موجب آن شده كه ايران در عرصه 
سياس��ت خارجي در تنگنا قرار بگيرد و از اين رو به سمت كشور هايي 
چون چين و روسيه و به  طور كلي بلوك شرق گرايش پيدا كند، زيرا هيچ 
كش��وري در جهان نمي تواند به دور خود حصار بكشد و به خودكفايي 
كامل در تمام زمينه ها دس��ت پيدا كند. وقتي در چنين شرايطي كه 
مسير هاي واردات و صادرات جهت رفع نياز هاي كشور به واسطه تحريم 
بسته شده است، براي برون رفت از اين موضوع ناخودآگاه دريچه هايي 
به سمت ش��رق باز مي ش��ود، اين از بديهيات در روابط بين المللي هر 
كشوري به حس��اب مي آيد. در اين قرارداد با توجه به آنچه از متن آن 
قابل مشاهده است، اعداد و ارقام ذكر نش��ده و يك قرارداد درازمدت 
25ساله به صورت بلندمدت تعريف شده و در حال حاضر موردي واگذار 
نشده و بلكه در برخي موارد چون بخش مختلف انرژي، راه و راه آهن، 
توسعه بنادر و توسعه صنايع مختلف در آن پيش بيني شده است، البته 
م��وارد ديگري هم مخص��وص موضوعات امنيتي و سياس��ي و برخي 
تكنولوژي ها و موارد نظامي در درون آن وجود دارد. اشكال يا ايرادي در 
ماهيت كلي آن في نفسه وجود ندارد، زيرا چين يك كشور قدرتمند و 
صاحب ثروت به حساب مي آيد و دليلي ندارد مانع آن شويم كه به عنوان 
سرمايه گذار وارد شود و در صنايع مختلف در كشور سرمايه گذاري كند. 
ما در گذشته نيز چنين قرارداد هايي را با شركت هاي نفتي فرانسوي و 

همچنين شركت »شل« و حتي خود كشور چين داشتيم.

88498443سرويس  سیاسي

رئيس جمهور در مراسم افتتاح طرح هاي ملي وزارت صمت:

توطئه امريكا را با فعال شدن بخش توليد و صادرات 
برهم می زنيم

تصویر سیاست

مناطق محروم حاشيه چابهار بخشي از بازديدهاي سفر پرويز فتاح، رئيس بنياد مستضعفان به 
خيلي كم، مسئولي حتي در سطح  يقيناً  مناطقي كه  بود؛  بلوچستان  و  استان سيستان  جنوب 
شهردار و فرماندار ديده اند و كمتر كسي پاي حرف هايشان مي نشيند و اراده حل مشكالتشان 
را دارد. سيدپرويز فتاح در بازديد از منطقه عثمان آباد، ميرآباد و برخي ديگر از محالت حاشيه 
چابهار اعالم كرده است: »با توجه به اينكه ساكنان اين محالت و مناطق حاشيه اي چابهار با مشكل 
برق مواجه هستند، در بازديد از اين مناطق و در مذاكره با مسئوالن اين منطقه، بنياد مستضعفان 
هزينه تأمين برق مناطق و محالت حاشيه اي چابهار را متقبل شد. بر همين اساس مقرر شد بنياد 
مستضعفان مبلغ ۲۰ميليارد تومان را به منظور تأمين هزينه هاي برق رساني به اين مناطق در اختيار 
مسئوالن منطقه چابهار قرار دهد.« اين مناطق حتي با مشكلي ساده و ابتدايي همچون جمع آوري 
زباله روبه رو هستند و بنياد مستضعفان هزينه خريد ۱۰خودروي مكانيزه جمع آوري زباله را هم 
متقبل شد. احداث مراكز جامع سالمت به تعداد مورد نياز، احداث مدارس و نيز تأمين سيمان براي 

بازسازي اين مناطق از جمله ديگر نتايج سفر فتاح به اين منطقه بود.

رئيـس جمهـور همـه تـوليــدكننـدگان و 
صـادركنندگان را به تالش مضاعف در مسـير 
جهش توليد و صادرات فرا خواند و تأكيد كرد: 
دشمنان و در رأس آنها امريكا مي كوشند كشور 
را در زمينـه تأمين ارز مورد نياز دچار مشـكل 
كنند اما اين توطئه امريكا با فعال شـدن همه 
ما در بخش توليد و صادرات، ناكام خواهد ماند. 
به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت 
جمهوري، دكتر حس��ن روحاني روز پنج شنبه در 
س��يزدهمين هفته از افتتاح طرح هاي مهم و ملي 
در حوزه هاي مختلف با ش��عار »تدبير و اميد براي 
جهش توليد«، ضمن دس��تور آغ��از بهره برداري 
رسمي از شش پروژه ملي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در استان هاي سيستان و بلوچستان، فارس 
و اصفهان گفت: بايد براي عبور از مش��كالت همه 

دست به دست هم دهيم. 
رئيس جمهور اظهارداش��ت: به رغ��م توطئه هاي 
تبليغاتي در فضاي مجازي، به م��ردم مي گويم با 
وحدت، اتحاد، تالش، همفكري و فعاليت در مسير 
توليد، به خوبي مي توانيم در برابر دشمن ايستادگي 

و مشكالت را حل و فصل كنيم. 
دكت��ر روحاني گفت: طبق محاس��بات، امس��ال 
مي توانيم 41ميليارد دالر صادرات غيرنفتي داشته 
باشيم كه اين رقم بيش از نيازهاي وارداتي ماست 
و اگر همه طبق وظيفه عمل كنيم، مشكل ارز حل 
و قيمت آن متعادل ش��ده و مواد اوليه و كاالهاي 

اساسي به موقع وارد كشور خواهد شد. 
رئيس جمهور صادركنندگان كش��ور را س��ربازان 
و س��رداران خ��ط مق��دم مب��ارزه با تروريس��م 
اقتصادي امريكا دانس��ت و گفت: بخش عمده اي 
از صادركنن��دگان در موع��د مق��رر ارز خ��ود را 
برمي گردانند و همين امروز نيز ميلياردها دالر وارد 
كشور شده است اما متأسفانه افرادي هم هستند 
كه سال گذشته در صادرات كوش��ا بوده اند اما به 

موقع ارز خود را كه طبق آمار بانك مركزي حدود 
20ميليارد يورو مي شود، باز نگردانده اند. 

دكتر روحاني افزود: به ناچار تصميم هاي سختي را 
اتخاذ كرديم و البته هيچ وقت دلمان نمي خواست 
از طريق اعمال فشار و اقدامات قوه قضائيه، اين افراد 

را مجبور به بازگرداندن ارز كنيم. 
   درخواست رئيس جمهور از دولت 

و فعاالن بخش خصوصي
رئيس جمه��ور از همه وزرا، اس��تانداران و فعاالن 
بخش خصوصي در حوزه اقتصاد خواست كه بيش 
از پيش به باالب��ردن توليد كمك كنن��د و اظهار 
داش��ت: با باال رفتن توليد، اش��تغال باال مي رود و 
از س��وي ديگر وقتي توليد و عرض��ه مواد توليدي 
افزايش يافت، قيمت ها همه به طور طبيعي متعادل 
خواهد شد و مهم تر اينكه با افزايش توليد مي توانيم 

صادرات را گسترش دهيم. 
روحاني افتتاح طرح هايي با سرمايه گذاري معادل 
5هزار و 800ميليارد تومان در يك روز در حوزه 
صنعت و معدن را بيانگر ناكامي تالش دش��منان 
براي پيشبرد سياس��ت هاي ضدايراني دانست و 
گفت: در 12رشته صنعتي در سه ماهه اول با رشد 
بس��يار خوبي مواجه بوديم و اين نشان مي دهد 
مردم سختكوش ايران در شرايط بسيار پيچيده، 
مسير توليد را ادامه و هدف جهش توليد را محقق 
كرده اند. رئيس جمهور در همي��ن ارتباط با ارائه 
آماري اظهار داشت: به عنوان نمونه خدمت ملت 
عزيز ايران عرض مي كنم كه در زمينه پتروشيمي 
در اين س��ه ماه 7درصد افزايش توليد داشته ايم، 
در خودروي س��واري 8/5درصد، در توليد وانت 
23درصد، در انواع الس��تيك خودرو 31درصد، 
در ش��مش آلومينيوم32درص��د، در س��يمان 
10/5درصد و در فوالد خ��ام 5/5درصد افزايش 
توليد داشته ايم. وي همچنين به اجراي طرح هاي 
گس��ترده دولت براي آباداني اس��تان سيستان و 

بلوچستان به عنوان استان راهبردي كشور اشاره 
كرد و افزود: با س��رمايه گذاري گسترده اي كه در 
همه حوزه ها انجام شده اس��ت، شاهد تحولي در 
استان سيستان و بلوچستان خواهيم بود و امروز با 
افتتاح فاز يك طرح بافت بلوچ، يكي از دستورات 
و آرزوه��اي رهبر معظم انقالب اس��المي محقق 
شد و بايد با تالش مضاعف، سيستان و بلوچستان 
با تكميل زنجيره نس��اجي، به يكي از قطب هاي 

نساجي كشور نيز تبديل شود. 
دكت��ر روحان��ي در اين مراس��م ضمن دس��تور 
بهره برداري از طرح هاي توليد نخ پنبه اي صنايع 
گس��ترش بافت بلوچ، طرح توس��عه تولي��د انواع 
قوطي فلزي كنسرو كنارك، فاز اول طرح بازسازي 
مجتمع انباره��اي مكران چابهار، طرح توس��عه 
توليد آهن اسفنجي پاسارگاد، طرح توسعه توليد 
گندله آهن پاسارگاد و واحد توليد گلوكز و نشاسته 
شهدينه آران هشت بهشت در سه استان سيستان 
و بلوچستان، فارس و اصفهان، با توضيح مسئوالن 
در جريان روند اقدامات و چگونگ��ي راه اندازي و 
توليدات اين طرح ها قرار گرف��ت. طرح توليد نخ 
پنبه اي صنايع گسترش بافت بلوچ در شهرستان 
ايرانش��هر با ظرفيت توليد 4هزارو500تن نخ در 
سال، طرح توسعه توليد انواع قوطي فلزي كنسرو 
با ظرفيت توليد ساالنه 8هزار تن قوطي و فاز اول 
طرح بازسازي مجتمع انبارهاي مكران در چابهار 
با ظرفيت 180هزار تن ذخيره كاالي اساسي سه 
طرح مهم در استان سيستان و بلوچستان است كه 

با فرمان رئيس جمهور به بهره برداري رسيد. 
همچنين با دس��تور دكتر روحاني طرح توس��عه 
توليد آهن اس��فنجي پاس��ارگاد با ظرفيت توليد 
1/8ميليون تن آهن اس��فنجي در س��ال و طرح 
توس��عه توليد گندل��ه آهن پاس��ارگاد با ظرفيت 
توليد س��االنه 3/5ميليون تن در اس��تان فارس 
و واح��د توليد گلوكز و نشاس��ته ش��هدينه آران 

هشت بهشت با ظرفيت توليد 95هزار تن گلوكز 
و نشاسته در سال در شاهين شهر و ميمه استان 

اصفهان افتتاح شد. 
   چرا قيمت ارز متعادل نيست

روحاني تصريح كرد: امروز فشار امريكا و دشمنان 
بر اين است كه كش��ور در زمينه تأمين ارز دچار 
مشكل شود. دو مسئله مي تواند توطئه امريكا را از 
بين ببرد؛  فعال شدن بخش توليد و بخش صادرات. 
در اين مس��ير دولت بايد كمك كند تا آنچه الزم 
است، توليد كنيم. تمام تالش دولت اين است كه 
موانع توليد را بردارد و مسير را تسهيل كند. دولت 
الكترونيك يكي از اهدافي است كه امسال دولت، 
هم به خاطر اهداف خود براي جهش توليد و هم 
براي اهدافش در مقابله با كرونا الزم است به سرعت 
پيش ببرد و مردم شاهد خواهند بود كه در ماه هاي 
آينده بسياري از امور هم در بخش خدمات و هم 
در بخش توليد تسهيل خواهد شد. وقتي اينچنين 
شد و توانستيم صادرات خود را افزايش دهيم، ارز 
مورد نياز وارد كشور مي شود. اينكه امروز مي بينيم 
قيمت ارز متعادل نيست، به دو دليل است؛ يكي 
اينكه در فروردين و ارديبهش��ت و حتي اس��فند 
در اين س��ه ماه، صادرات دچار مشكل شد، يعني 
از ماه اسفند مرزهاي كش��ور با همسايگان تقريباً 
همه مرزها، هم غرب، هم ش��رق، همه اينها بسته 
بود. در اسفند و  فروردين بسته بود و به تدريج در 
ارديبهشت شروع به بازگشايي ش��د، بنابراين در 
صادرات وقفه اي در اين دو ماه ايجاد شد كه آثار آن 

وقفه را امروز مي بينيم. 
وي اضافه كرد: مشكل بعدي اينكه برخي از عزيزان 
صادركننده  كشور كه اينها را به عنوان سربازان و 
س��رداران خط مقدم مبارزه با تروريسم اقتصادي 
امريكا مي دانيم، اجناس��ي را صادر كردند، بعضي 
از آنها سِر وقت ارز را برگرداندند كه از آنها تشكر و 
سپاسگزاري مي كنيم و همين امروز هم ميلياردها 
دالر ارز وارد كشور كردند كه در بخش هاي مختلف 
بهره برداري و اس��تفاده مي ش��ود و بانك مركزي 

تخصيص مي دهد. 
  در تأميـن كاالهـاي اساسـي مشـكلي 

نداريم
رئيس جمهور تأكيد كرد: اگر همه طبق وظيفه مان 
عمل كنيم مشكل ارز هم حل مي شود، قيمت ارز 
هم متعادل مي شود، مواد اوليه كارخانجات هم به 
موقع به دست آنها مي رسد و كاالهاي اساسي كه 
مهم اس��ت به موقع وارد كشور مي شود. الحمدهلل 
ام��روز در تأمين كااله��اي اساس��ي و نهاده هاي 
دامي مشكلي نداريم و اينها را به موقع خريداري 
كرده ايم، به موقع وارد مي كنيم و در بقيه امور هم 

اينچنين خواهد بود. 
روحاني در پايان گفت: خواهش دولت اين اس��ت 
كه در شرايط فعلي كش��ور، همه دست به دست 
هم بدهيم و بتوانيم از مش��كالت عب��ور كنيم. به 
رغم برخي فضاسازي هايي كه در فضاي مجازي و 
توطئه هاي تبليغاتي وجود دارد، به مردم عزيزمان 
عرض مي كنم با وحدت، اتحاد، تالش، كوش��ش، 
هماهنگي، همفكري و فعاليت در توليد كشور در 
برابر دشمنان خود به خوبي مقاومت و ايستادگي 
مي كنيم و مشكالت كشور به حول و قوه الهي حل 

و فصل خواهد شد.

آيت اهلل ممدوحي: 
 موضع رئيس جمهور مقابل اروپا

انفعالي است
عضو جامعه مدرسين با بيان اينكه 
موضـع رئيس جمهـور در مقابل 
امريكا و اروپا انفعالي است، گفت: 
ما نه به وعده هاي غرب دلخوش 
باشيم و نه از وعيدهايش بترسيم. 
آيت اهلل حسن ممدوحي عضو جامعه 
مدرس��ين در گفت وگو ب��ا مهر، در 
رابطه با اقدامات دولت و وزارت امور 
خارجه در واكنش به تالش امريكا و 
همراهي اروپا جهت تمديد تحريم تسليحاتي ايران، گفت: ظاهراً واكنش 
دولت و وزارت امور خارجه تاكنون بد نبوده اما از عجايب اين است كه 
امريكا هزار بار به اين طرف و آن طرف رو انداخته اما نتوانس��ته است، 
تسليحات ايران را متوقف كند. وي عنوان كرد: ايران از اساس تسليحات 
را تهيه مي كند به عالوه اينكه خودش صاحب ابتكار ش��ده است. حاال 
او چه كاري مي تواند با ايران كند؟ فن و علم اين موضوع به ايران آمده 

است و در اين شرايط آنها نمي توانند كاري كنند. 
عضو جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم تصريح كرد: به عقيده من، اين 
اظهار نظر رئيس جمهور مبني بر اينكه مادامي كه اروپا به تعهداتش عمل 
كند ما هم به تعهداتمان باز مي گرديم، حرف خوبي نيست و ما از ابتدا 
بايد بگوييم كه تعهدمان اين است. شما عمل كنيد ما هم عمل مي كنيم 
چيست؟ بلكه بايد بگوييم ما خودمان بر حسب نظام و قواعد حاكم بر 
كشور عمل مي كنيم و استقالل داريم. آيت اهلل ممدوحي در پايان تأكيد 
كرد: اينكه اروپا مي خواهد كار خودش را بكند به ما ربطي ندارد و تعبير 
اين چنيني رئيس جمهور انفعالي است. راه حضرت امام خميني)ره( اين 
اس��ت كه به غرب مخصوصا امريكا مطلقاً اطميناني نيست. ما بايد كار 
خودمان را انجام دهيم كمااينكه تاكنون پيش رفته ايم و نه به وعده هايش 

دلخوش باشيم و نه از وعيدهايش بترسيم. 
........................................................................................................................

اميرعبداللهيان: 
دشمنان به دنبال قطع همكاري هاي سودمند 

ايران و چين هستند
دستيار ويژه رئيس مجلس شوراي 
اسـالمي معتقـد اسـت سـند 
راهبـردي همكاري هـاي جامع 
۲5ساله تهران و پكن، راهبردي و 
در راسـتاي منافع دو ملت است. 
به گ��زارش خان��ه ملت، حس��ين 
اميرعبداللهيان دستيار ويژه رئيس 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
سند راهبردي همكاري هاي تهران 
و پكن نوشت: اينجانب در مسير مذاكرات سند راهبردي همكاري هاي 
جامع 25 ساله تهران و پكن حضور داشته ام و باور دارم كه اوالً همكاري 
جمهوري اس��المي ايران و چين راهب��ردي و در راس��تاي منافع دو 
ملت اس��ت، ثانياً فضاسازي دش��منان خارجي عليه آن، با هدف قطع 
همكاري هاي سودمند دو كش��ور صورت مي گيرد. وي ادامه مي دهد: 
جهان در حال گذار مهمي است، به مدد الهي كشور با قدرت و درايت از 

تروريسم تحريمي همه جانبه دشمن عبور خواهد كرد. 
........................................................................................................................

مجتهد شبستري: 
 واكنش دولت به تمديد تحريم تسليحاتي 

قاطع باشد
عضو مجلس خبـرگان رهبري با 
بيـان اينكه اگـر غـرب بخواهد 
تحريم هاي تسليحاتي را تمديد 
كند، بايد اقـدام متقابل نشـان 
دهيم، گفت: ديپلماسي التماسي 
اروپا را جري تر مي كند، بايد كمي 
قوي تر، قاطع تر و محكم تر ايستاد 
و اين گونه مواضع به نظر مواضع 

منفعالنه اي است. 
حجت االسالم جواد مجتهد شبستري عضو مجلس خبرگان رهبري در 
گفت وگو بامهر در رابطه با اقدامات دولت و وزارت امور خارجه در واكنش 
به تالش امريكا با همراهي اروپا جهت تمديد تحريم تسليحاتي ايران 
اظهار داشت: به نظر مي آيد نرمش هاي وزارت خارجه و دولت محترم در 
مسائل مختلف برجام و آنچه مربوط به برجام است اروپا و حاميان اروپا را 
جري كرده است و اينها به دنبال اين هستند كه در فرصت هاي مختلفي 

ايران را منزوي كنند و تحت فشارهاي مختلفي قرار دهند. 
وي با تأكيد بر اينكه ما نبايد در مورد اروپ��ا و امريكا منفعالنه عمل كنيم، 
اضافه كرد: هر زمان كه ما منفعالنه عمل كرديم، ديديم آنها جسورتر شدند 
و تهديدها و تحريم هاي بيشتري مطرح كردند اما هرگاه با قاطعيت به اقدام 
متقابل در مقابلشان ايستاديم عقب نشيني كردند. اين تجربه اي است كه 
ديپلمات ها و دولتمردان ما بايد آن را كسب كرده باشند كه هميشه عزت 
همراه با حكمت و مصلحت توانس��ته انقالب و نظام را پيش ببرد و ما را به 
اهداف خودمان نزديك كند. عضو مجلس خب��رگان رهبري تصريح كرد: 
به نظر مي آيد صحبت هاي رئيس جمهور مبني بر اينكه مادامي كه اروپا به 
تعهداتش عمل كند ما هم به تعهداتمان بازمي گرديم و اين نوع موضع گيري 
كمكي به چيزي كه ما به دنبال آن هستيم نمي كند، بلكه اين كار باج دادن 
است. »اگر ش��ما عمل كنيد ما هم عمل مي كنيم« نوعي التماس و انفعال 
است. بايد كمي قوي تر، قاطع تر و محكم تر ايستاد و اين گونه مواضع به نظر 
مواضع منفعالنه اي است. وي در پايان تأكيد كرد: تهديد را بايد با تهديد پاسخ 

داد و با قدرت و قاطعيت در مقابلشان ايستاد تا به نتيجه رسيد. 
........................................................................................................................

آزاديخواه:
 ناكامي مجالس پيشين در شفافيت را 

جبران مي كنيم 
عقـده اي كـه در مجلـس دهـم دربـاره طرح هـاي شـفافيت 
بـه كام خيلـي از نماينـدگان و در دل مـردم باقي مانـد قطعًا در 
مجلـس يازدهم و بـا شـفافيت حداكثـري جبران خواهد شـد. 
حجت االسالم احد آزاديخواه نمايند مردم مالير در مجلس در گفت وگو 
با فارس، اظهار داش��ت: عقده اي كه در مجلس ده��م درباره طرح هاي 
ش��فافيت به كام خيلي از نمايندگان و در دل م��ردم باقي ماند قطعاً در 

مجلس يازدهم و با شفافيت حداكثري جبران خواهد شد. 
وي افزود: در مجلس يازدهم قطعاً ش��فافيت عملك��رد نمايندگان و 
وضعيت آنان و نه فقط شفافيت آرا دنبال خواهد شد. اين شفافيت در 
حوزه دريافتي ها، حقوق، دستمزد، حضور، غياب، سفرهاي خارجي، 
اموال و امالك نماينده خواهد بود، ضمن اينكه اين بس��ته ش��فافيت 
بايد در اختيار مردم باشد. نمايندگان مجلس با وجود آنكه كليت طرح 
شفافيتي كه اخيرا توسط هيئت رئيسه اعالم وصول شده را پذيرفتند 
اما سعي خواهيم كرد كه تمامي مباحث را در آن گنجانده و گسترش 
كيفي و كمي الزم را به طرح ش��فافيت بدهيم. آزاديخواه گفت: قطعاً 
مجلس يازدهم در زمينه عملياتي كردن ش��فافيت نمايندگان هديه 

خوبي خواهد داشت.

   گزارش

ايزدي: 

مي توانيم از معاهده NPT خارج شويم
معاهده NPT هيـچ نكته مثبتـي براي مـا به همراه نداشـت و 
جـز مزاحمـت بـراي كشـورمان هم سـودي نداشـته اسـت. 
فواد ايزدي كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با مهر، درباره اقدامات 
و تالش هاي امريكايي ها براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران، گفت: 
اقدامات امريكا در شوراي حكام و شوراي امنيت براي آن است كه پرونده 
هسته اي ايران را مجدداً امنيتي كند و تحريم ها را بازگرداند. وي افزود: 
تكليف شوراي حكام كه كاماًل مشخص است و به نوعي كشورها در اين 
نهاد چيده ش��ده اند كه در نهايت مقاصد كش��ورهاي غربي تأمين شود 
و يك اب��زاري در اختيار امريكاس��ت. اين موضوع را ما سال هاس��ت كه 
مي دانيم و هر زماني كه واشنگتن اراده مي كند، شوراي حكام عليه ايران 
اقدامي انجام مي دهد. در شوراي امنيت وضعيت پيچيده تر است و براي 
صدور قطعنامه حق وتو وجود دارد و به همين جهت است كه كشورهايي 
مانند چين و روسيه تالش دارند تا از زياده خواهي هاي امريكا جلوگيري 
كنند. ايزدي افزود: ايران متوجه شده است كه غني سازي در هر سطحي 

باشد و برنامه هس��ته اي در هر مرحله اي 
باشد، چون هدف گذاري سياسي است، 
عليه پرون��ده هر كاري انج��ام مي گيرد. 
زماني كه ما متوجه اين نكته شديم بايد 
تصميم بگيريم كه چ��ه موضوعي براي 
كشور مناسب است و بر اساس منافع ملي 
اقدام صورت پذي��رد. وي در مورد گزينه 
خروج از NPT به عنوان يكي از عوامل بازدارنده در مقابل زياده خواهي ها 
عليه ايران، تصريح كرد: اين نكته را بايد بگويم كه NPT هيچ نكته مثبتي 
براي ما نداشته و جز مزاحمت براي كشورمان سودي نداشته است. ما به 
آژانس بين المللي انرژي اتمي مي گوييم كه چرا از رژيم صهيونيستي كه 
سالح هسته اي هم توليد كرده، بازرس��ي نمي كند؟ جواب آن مشخص 

است، چراكه اسرائيل عضو NPT نيست. 
با توجه به عملكرد طرف غربي كه ايران برجام را مو به مو اجرا كرده و 

در مقابل آنها يا به صورت رسمي مانند امريكا از آن خارج مي شوند يا 
 NPT همچون اروپايي ها غيررسمي خارج شده اند، هيچ منفتي در ذيل
 NPT براي كشورمان وجود ندارد. ايزدي تصريح كرد: ما مي توانيم از
خارج شويم اما به همكاري هاي خود به صورت داوطلبانه ادامه دهيم و 
چون اين همكاري داوطلبانه است، طرف مقابل حساب دستش مي آيد 
چراكه با توجه به تجربه برجام، ما نياز به بازبيني در پرونده هس��ته اي 
كشور داريم. وي درباره وضعيت ترامپ و تيم وي در آستانه انتخابات 
نوامبر امريكا و تالش براي دشوار كردن مسير پرونده ايران، يادآور شد: 
مين گذاري در پرونده ايران توسط تيم »دونالد ترامپ« در امريكا در 
حال انجام است. به اين موضوع نيز بايد توجه داشت كه چون سياست 
فشار حداكثري امريكا تاكنون جواب نداده است، حتي اگر ترامپ مجدداً 
به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود، مشخص نيست كه تيم اطراف وي 
كه موافق اعمال اين سياست بوده اند، مجدداً انتخاب شوند و مشخص 

نيست كه اين سياست ادامه پيدا كند.

   نظر کارشناس


