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بازگشتبايدنبهبرجام؟!شوخيميكنيد!
روزنامه وطن امروز نوشت: »جو بايدن« 
نامزد حزب دموكرات امريكا در تازه ترين 
موضع خود، ضمن تقبيح خروج دولت 
ترامپ از سازمان جهاني بهداشت اعالم كرد به محض بازگشت خود به كاخ 
سفيد، به اين سازمان بين المللي بازمي گردد. اعالم موضع صريح بايدن، مورد 
توجه بسياري از رسانه هاي امريكايي قرار گرفته است! اين موضع گيري به 
تنهايي نشان مي دهد بايدن هم مي تواند »قاطعانه« موضع گيري كند، البته 

نه درباره »برجام«!
- فرمول و نحوه برخورد احتمالي بايدن با برجام )در ص��ورت پيروزي او در 
انتخابات( تقريبا مشخص اس��ت. او پس از »تقبيح خروج ترامپ از برجام«، 
دقيقاً همان مسير ترامپ را با چاشني نوعي پيچيدگي و تاكتيك متفاوت در 
قبال كشورمان اعمال خواهد كرد. براي درك اين مسئله، الزم است نيم نگاهي 
به موضع بايدن در قبال مسئله »انتقال سفارتخانه امريكا« در سرزمين هاي 
اش��غالي به بيت المقدس بيندازيم! نامزد حزب دموكرات در اين باره گفت: 
»انتقال سفارت بدون مهيا بودن شرايط، كاري كوته بينانه و سبك سرانه بود. 
اين كار بايد در بستري از توافقي بزرگ تر انجام مي شد كه در اين فرآيند ما را در 
دستيابي به امتيازات مهمي  براي رسيدن به صلح)!( ياري مي داد. در هر حال، 
اگر رئيس جمهور امريكا شوم، سفارت امريكا را در اورشليم )بيت المقدس( 
نگه خواهم داشت.«  بايدن نيز در صورت پيروزي در انتخابات ماه نوامبر/ آبان، 
دقيقاً همان مسير ترامپ را در پيش خواهد گرفت؛ »از باقي نگه داشتن سفارت 
امريكا در بيت المقدس تا حمايت از طرح معامله قرن!«، »از تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي عليه ايران تا اعمال فش��ار حداكثري به كشورمان با هدف انعقاد 
توافقي جامع و بسيار محدودكننده!« و »از تقويت دوباره داعش و گروه هاي 

تروريستي- تكفيري تا حمايت از تجزيه عراق و ديگر كشورهاي منطقه!«. 
---------------------------------------------------

بايدهزينه-فايدهكنيم
حسن بهش��تي پور يكي از حاميان برجام در 
 NPT روزنامه آرمان ملي نوشت: اگر ايران از
خارج شود، اين پيمان مادر كه انرژي صلح آميز 
هسته اي را حق همه كشورهاي عضو مي داند 
عماًل با دس��ت خود كنار مي گذارد، در اين  صورت حق اس��تفاده از انرژي 
صلح آميز هسته اي مادامي كه عضو NPT هس��تيم به رسميت شناخته 
مي شود و وقتي خارج مي شويم، عمالً دست طرف مقابل بهانه مي دهيم تا ما 
را متهم كند كه مي خواهيم سالح هسته اي توليد كنيم.  نكته دوم اينكه اگر 
به سمت خروج از NPT برويم، كشورهاي دوست خودمان كه االن از ايران 
جانبداري مي كنند، چون تمام مقررات برجام را اجرا كرده و زير نظر آژانس 
هم فعاليت مي كنيم از دست خواهيم داد.  اكنون سؤال اين است كه چه به  
دست مي آوريم؟ آيا با خروج از NPT طرف مقابل نسبت به رفتار با ايران 
تجديدنظر مي كند؟ تنها تك��رار تجربه تاريخي را خواهي��م كرد كه بين 
سال هاي 84 تا 89 بود؛ تجربه اي كه نه تأمين كننده منافع  ملي ايران خواهد 
بود و نه  حاش��يه امني براي ايران به وجود مي آيد و نه تهديدات را كاهش 

مي دهد بلكه ممكن است تهديدات افزايش هم پيدا كند .
---------------------------------------------------

نشانيغلطتحريم
روزنامه صبح نو هم در سرمقاله خود نوشت: كليدواژه 
بس��ياري از بحث ها ب��راي ارتقاي بهب��ود وضعيت 
اقتصادي كشور يكي بوده است؛ »تحريم«. هر چند 
كمرنگ و پررنگ شدن اين واژه نسبت معناداري باهم و تالش دولتمردان 
براي حل واقعي مشكالت داشته است. حاال و در چند ماه اخير آفتي به جان 
كشور و جامعه افتاده كه نشان مي دهد كوبيدن بر طبل تحريم بيش و پيش 
از آنكه يك نشان واقعي از مشكالت و معضالت اقتصادي كشور باشد، بيشتر 
يك تصور و توهم براي فرار از مسئوليت بوده است. كرونا و تكانه هاي اقتصادي 
آنچنان پاشنه بر گلوي نظام اقتصادي بيمار كشور گذاشته كه مي توان مدعي 
شد بازگشت به شرايط اقتصادي دو سال قبل براي خيلي ها تبديل به رؤيا و 
آرزو شده است. كسي از چنين پيشامدي خوشحال نيست اما وضعيت فعلي 
نشانه يك مسئله مهم است؛ نظام اقتصادي فعلي كشور با همه مختصات و 
نقاط ضعف و قوت بيش از آنكه از تحريم متأثر باشد، از بي تدبيري سكانداران 
سياسي و اقتصادي كشور متأثر است. اين اقتصاد به هر دليلي در اين سال ها 
تبديل به يك موجود در حال احتضار شده است؛ موجود در حال احتضاري 
كه تحريم برايش صرفاً حكم لگدهايي را دارد كه نفس را تنگ مي كند. حاال 
تحريم را برداريد و كرونا را بگذاريد، توفيري در اصل مسئله نمي كند. گيريم 
غرب گرايان داخلي- ولو براي مدتي موقت- موفق به كاهش تحريم ها هم 
مي ش��دند، با كرونا چه مي كردند؟ با حجم عظيم واردات و له شدن مسير 
كارآفريني و توليد داخلي چه مي كردند؟ با رواج نظام س��فته بازي و سايه 
سنگين آن بر توليد چه مي كردند؟! راه حل اين معضل ها نه برجام است و نه 
گرفتن وام از بانك جهاني و نه زير بار قرض هاي خارجي رفتن. دادن نشاني 
غلط تحريم، كار كساني اس��ت كه براي حل مسئله در پي ساده ترين راه ها 

مي گردند غافل از آنكه هميشه درست ترين راه ها، ساده ترين آنها نيستند. 
---------------------------------------------------

قطعهايجديددرپازلجنگرسانهاي
روزنامه خراس��ان نوشت: اساس��اً امريكا و 
اسرائيل، دشمنان درجه يك ايران هستند و 
خيلي عجيب نيست كه كنار هم بنشينند و 
عليه ما استراتژي فشار و تخريب طراحي كنند؛ اگر روزي چنين اتفاقي رخ 
ندهد بايد تبديل به خبر شود! جنگ سوريه، نفوذ داعش به عراق، حوادث 
تروريستي الاقل يك دهه اخير در برخي ش��هرها و مناطق ايران، فعاليت 
ادامه دار تروريست ها در مرزهاي شرقي و غربي و... تنها تعداد اندكي از اين 
طراحي ها عليه امنيت ايران است، لذا فارغ از ميزان صحت و سقم ادعاهاي 
اين گزارش، يكي از تأثيرات اصلي آن را بايد در حوزه رسانه و جنگ رواني و 
قطعه اي از پازل جنگ رس��انه اي عليه ايران دانست.   97روز تا 27مهر كه 
براساس برجام بايد به صورت خودكار تحريم تسليحاتي ايران در شوراي 
امنيت سازمان ملل برداشته شود؛ اتفاقي كه در فاصله سه هفته تا انتخابات 
امريكا، قطعاً يك شكست تاريخي براي كاخ س��فيد خواهد بود، لذا آنها را 
واداشته با تمام قدرت به نبرد ديپلماتيك، امنيتي و سياسي و اقتصادي با 
ايران روی بياورند؛ نبردي كه در حقيقت معنايي از »جنگ اراده ها«است. 

88498443سرويس  سیاسي

آوارناكارآمديدولت7ساله،رويمجلس40روزه!
از دولت قبلي تا مجلس يك ماهه همه مقصر مشكالت كشور دانسته مي شوند جز خود دولت!

دول�ت تدبير و امي�د و حاميانش دو گ�زاره را 
هم وزن يكديگر طي هشت س�ال اخير پيش 
برده اند؛ اول آنكه همه تالش خ�ود را حتي از 
مسيرهاي غيرقانوني و غيرشرعي پيش بردند 
تا انتخابات را پي�روز ش�وند و دوم آنكه مدام 
تأكيد كنند دولت اختياري ندارد و امور كشور 
دست ديگراني غير از دولت است. اين دو مورد 
البته متناقض باهم اس�ت و همين تناقض كه 
چطور براي به دست آوردن دولتي كه اختياري 
ندارد، به هر دستاويزي آويختيد، كافي است 
كه روشن شود چقدر ادعاي آنان در بي اختياري 
دول�ت مي توان�د منطق�ي و درس�ت باش�د. 

16 آذر سال 93 رئيس جمهور در ميانه سخنانش 
در دانشگاه علوم پزشكي ايران، به انتقاد از انتظارات 
زياد از دول��ت پرداخت و ب��ه آزادي نقد دولت در 
همه زمينه ها طعنه زد و گفت: »اگر دانش��جو را 
نگذاشتند جايي انتقاد كند الاقل نسبت به دولت 
انتقاد كند. به اين دليل گفتم كه فعاًل ديوار دولت 
از همه ديوارها كوتاه تر است و هر كس به مناسبتي 
از گوجه فرنگي و تا انرژي هسته اي نقدش را نسبت 
به دولت روا مي دارد.« همان روز اين سؤال پيش 
آمد كه آيا روحاني به رغم حضور در سطوح باالي 
مديريتي طي ساليان گذش��ته و پس از 1/5سال 
حضور در جايگاه رياست جمهوري، نمي داند كه از 
قضا از گوجه فرنگي تا انرژي هسته اي مسئوليتش 

با قوه مجريه يعني دولت است؟

اين اولين بار و آخرين باري نبود كه روحاني از خود 
و دولتش در قبال مشكالت كشور سلب مسئوليت 
مي كرد. كل سال اول و دوم و سوم و چهارم رياست 
جمهوري ايشان  به اين گذشت كه بگويد مقصر 
همه چيز »دولت قبل« اس��ت. اين گزاره مقصر 
دانستن دولت قبل آنقدر ادامه يافت و تكرار شد 
كه كلي طنز و يادداشت در نقد آن نگاشته شد تا به 
دولت گفته شود كه ديگر چند سال است شما بر 
سر كار هستيد و گزارش عملكرد و اقدامات خود را 

بدهيد و با دولت قبل كاري نداشته باشيد. 
در برهه اي هم حاميان روحاني كوشيدند از يك 
دولت پنهان توهمي بگويند كه در همه امور مؤثر 
اس��ت و كارها را بدون هماهنگي با دولت مستقر 
خراب مي كند و اج��ازه نمي دهد  دولتمردان كار 

كنند!
در هر حال حاميان دولت توپ ناكارآمدي دولت را 
در زمين همه انداختند، غير از خود دولت و همه 

مقصر دانسته شدند غير از خود رئيس جمهور! 
حاال در سال  پاياني عمر دولت دوازدهم و در حالي 
كه ناكارآمدي دولت در برخي زمينه ها آش��كار 
شده است، حاميان دولت سوژه بامزه ديگري براي 
مقصر دانستن پيدا كرده اند؛ سوژه اي به نام مجلس 
يازدهم؛ مجلسي كه تنها يك ماه از آغاز به كار آن 
مي گذرد و حدود اختيارات و تكاليفش در كنترل 

امور كشور هم روشن است. 
 مجلس 40روزه مقصر است، نه دولت 7ساله!

نويسنده روزنامه ارگان رسانه اي شهرداري تهران، 

روز شنبه طي يادداشتي در مورد مجلس جديد 
نوش��ت: »در اين مج��ال قصد دارم، ب��ا عطف به 
اقدامات 40روزه اخير منتخبان مردم در بهارستان، 
ميزان عمل گرايي نمايندگان مجلس به شعارهاي 
اعالمي ش��ان را س��نجش كن��م و اينكه مجلس 
چه باري از مشكالت كش��ور را بر دوش بكشد و 
اساس��اً اقدامات همين مدت مجل��س در جهت 
كاهش مشكالت مردم بوده است يا نه؟ اگر خيلي 
به دور نروي��م و همين هفته ه��اي اخير اقدامات 
بهارستان نش��ينان را مرور كني��م، متوجه آنچه 
درون مجلس مي گذرد، مي شويم و خيلي نيازي 
به بحث هاي تخصصي و كارشناس��ي نيس��ت. با 
يك عقل و منطق ساده مي توان اثرگذاري مثبت 
و منفي مجلس را ديد. افزايش نجومي قيمت دالر 
و س��كه در همين روز هاي كاري مجلس يازدهم 
اتفاق افتاد. با همين مالك بهتر مي توان كارآمدي 
و كارايي مجلس را فهميد. پرس��ش اين اس��ت 
نمايندگان مجلس كه يك قوه مهم كش��ور را در 
اختيار دارند و صاحب حق قانونگذاري و نظارت 
هستند، چرا اقدامي در جهت ثبات اقتصادي كشور 
نمي كنند. مگر نه اينكه تا ديروز ش��عار بازگشت 
مجلس به رأس امور را مي دادند، چه ش��د و چرا 
اين بازگشت انجام نمي شود و اثرگذاري ملموس 
منتخبان مردم را در سفره زندگي مان نمي بينيم 
و هر روز اين س��فره براي مان كوچك تر مي شود. 
جالب اين اس��ت تحركات مجلس در همين يك 
ماهه اخير بيش��تر بر التهابات بازار افزوده و منشأ 

نگراني هاي جدي شده است. از نامه هشدارآميز 
رؤساي كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي 
اسالمي به رئيس جمهوري محترم و در ادامه اعالم 
وصول طرح س��ؤال از رئيس جمهوري، چه بس��ا 
باعث ايجاد جو نگراني در كش��ور شد كه آثارش 
را ام��روز در دالر 22ه��زار توماني و س��كه باالي 

10ميليوني مي بينيم.«
همه اين اقداماتي را كه روزنامه همشهري نوشته، 
از مجلسي كه 40روز است كار خود را آغاز كرده، 
انتظار دارند و حتي روند صعودي قيمت ارز و طال 
را حاصل كار اين مجلس مي دانند، اما نمي پرسند 
و نمي نويسند كه دولت طي هفت سال چه كرده 
است؟ نمي پرسند كه آيا قيمت ارز و طال به ثبات 
رس��يده بود؟ آيا افزايش قيمتي پيش از مجلس 

يازدهم نداشتيم؟
در بخش ديگري از اين يادداش��ت آمده اس��ت: 
»مشكل اصلي كشور تحريم و فشارهاي اقتصادي 
از بيرون است.« اين موضع دولت و حاميانش هم 
است كه از وقتي قوه مجريه را در اختيار گرفتند، 
دليل مشكالت اقتصادي را غير از فرافكني هايي 
كه ذكر ش��د، تحريم ها مي دانند، ام��ا پيش از در 
اختيار گرفتن دولت، دليل همه مشكالت را دولت 
و رئيس جمهور مي دانس��تند! از سويي اگر دليل 
مش��كالت تحريم هاس��ت، چرا بابت حل نشدن 
مشكالت، مجلس را سرزنش مي كنند؟ و از سويي، 

اختيارات دولت بيشتر است يا مجلس؟
حاميان دولت مواضع بامزه تري هم نس��بت به 
مقصر جلوه دادن مجلس جديد دارند. از جمله 
سعيد ش��ريعتي، فعال اصالح طلب در بخشي از 
مصاحبه با روزنامه آرمان ملي گفته بود: »جامعه 
آن هم افزايي سابق و به عبارتي انرژي قبل را ندارد 
و شرايط سياس��ي متأثر از عوامل مختلف قرار 
گرفته است. منظور از عوامل، روابط بين جامعه و 
دولت، دولت و جامعه و حتي روابط بين خود مردم 
و حتي روابط ايجاد شده كشور در تعامل با جهان 
است كه در اين موضوع دخيل شده و در حضور 
مردم و مشاركت آنها تاثير مستقيم دارد. اگر به 
پشت سر نگاه كنيم و معيار عمل خود را انتخابات 
مجلس يازدهم قرار  دهيم، آنچه در اس��فند98 
اتفاق افتاد بر ابهامي كه گفته شد اضافه خواهد 
كرد، زيرا هيچ  تحول كالن خاصي از اس��فندماه 
تاكنون كه حدود چهار ماه از راي گيري گذشته، 

مشاهده نشده است.«
او در حالي از چهار ماه پس از رأي گيري مي گويد 
كه عماًل در سه ماه از اين چهار ماه، مجلس قبل بر 
سر كار بوده و اصالح طلبان و حاميان قوه مقننه را 

در اختيار داشتند. 
باز بايد به سؤال آغازين مطلب برگرديم، آيا دولت 
روحاني دولتي بي اختيار اس��ت و براي اين همه 
اختيار نداشتن بود كه اخالق و شرع و قانون را فنا 

كردند تا دولت را به دست بياورند؟

امير قرباني:
بردموشكبالگردهايهوانيروز
به۱00كيلومترخواهدرسيد

فرمان�ده هوانيروز ارت�ش گفت: به موش�ك هاي )ش�ليك كن- 
فراموش ك�ن( با ب�رد بي�ش از هش�ت كيلومتر  دس�ت يافته ايم 
و در آين�ده اي�ن ب�رد ب�ه ۲0 و ۱00كيلومتر ه�م خواهد رس�يد. 
به گزارش فارس، امير يوسف قرباني فرمانده هوانيروز ارتش جمهوري 
اسالمي ايران روز گذشته در مراس��م تجليل از كاركنان برتر هوانيروز 
در جشنواره مالك اشتر اين يگان، گفت: امريكايي ها وقتي با پيروزي 
انقالب از ايران رفتند، فكر كردند هوانيروز به سرعت زمينگير مي شود 
اما هم��ه ديدند كه هواني��روز در جري��ان غائله هاي گنب��د و  پاوه چه 
رشادت هايي را از خود نش��ان داد. اگر پرواز شب ش��هيد كشوري در 
ارتفاعات سر به فلك كش��يده غرب انجام نمي شد، مشخص نبود پاوه 
چه سرنوش��تي پيدا مي كرد.  وي افزود: خيانت منافقين به كش��ور ما 
را هيچ كس تاكنون انجام نداده اس��ت و هوانيروز در عمليات مرصاد، 
كمر منافقين را شكس��ت.  امير قرباني با بيان اينكه امروز هوانيروز در  
بحث دفاعي و امنيتي دستاوردهاي بسيار خوبي داشته است، عنوان 
كرد: به موش��ك هاي Fire&Forget )ش��ليك كن- فراموش كن( با 
برد 8/5كيلومتر  دس��ت يافته ايم و در آينده اين برد به 20 كيلومتر و 
100 كيلومتر هم خواهد رسيد.  وي  با بيان اينكه هوانيروز بزرگ ترين 
رزمايش شبانه را در تاريكي مطلق به مدت شش ساعت انجام داد، گفت: 
از اقدامات رزمي تا تخليه مجروح در اين رزمايش انجام شد.  فرمانده 
هوانيروز ارتش ب��ا بيان اينكه امروز ما در هواني��روز 435نوع قطعه در 
تعداد 60هزار تيراژ س��اخته ايم، گفت: هوانيروز در چهار نقطه كشور 
از برادران عزيزمان در ارتش، س��پاه و هنگ مرزي در مرزهاي كشور 
پشتيباني مي كند.  وي با بيان اينكه بالگردهاي هوانيروز تنها در طول 
يك شبانه روز در مناطق زلزله زده كرمانشاه، 500سورتي پرواز انجام 
داد، اظهار كرد: هوانيروز در جريان آتش سوزي هاي زاگرس 2هزار نفر  
نيرو جابه جا كرد.  امير قرباني در پايان گفت: هوانيروز امروز به 18استان 

كشور خدمات اورژانس هوايي ارائه مي دهد. 
---------------------------------------------------

عضو هيئت رئيسه مجلس: 

وزارتخانههاياقتصاديوفرهنگي
برنامهجديدبهمجلسارائهدهند

عضو هيئ�ت رئيس�ه مجلس ب�ر لزوم 
ارائه پيوس�ت فرهنگي ب�راي تصويب 
و اج�راي طرح هاي اقتص�ادي، عمراني 
و زيربناي�ي در كش�ور تأكي�د ك�رد. 
به گزارش تسنيم، علي كريمي فيروزجايي 
عض��و هيئ��ت رئيس��ه مجلس گف��ت: با 
برخورداري طرح هاي توس��عه از پيوست 

فرهنگي در پايداري رون��د اجراي آنها با همراهي بهتر مردم تس��ريع 
خواهد شد. 

وي عدم اطالع رساني در مورد طرح هاي توسعه و برنامه هاي عملياتي 
براي پيشرفت و عدالت را از مشكالت اساسي فرهنگي دانست و افزود: 
دس��تگاه هاي اجرايي بايد با تهيه پيوس��ت فرهنگي براي طرح هاي 
ساالنه از گسست عاطفي مردم با دستگاه هاي فعال در مجموعه نظام 
جلوگيري كنند.  كريمي فيروزجايي خاطرنشان كرد: همه مشكالت 
كشور ناشي از مضايق بودجه اي و تحريم هاي ظالمانه استكبار نيست. 
اتحاد و همدلي و يكپارچگي مردم و مس��ئوالن حول محور واليت و 
رهبري رمز عبور كشور از تنگناها و چالش هاي پيش رو است.  دبير كل 
جامعه اسالمي فرهنگيان كشور خسارت هاي ناشي از بي توجهي به 
تأمين رضايت عمومي را از سوي متوليان امور عظيم و غيرقابل جبران 
دانست و افزود: بر اس��اس تأكيد و نظر هميشگي رهبر فرزانه انقالب 
جهت گيري همه برنامه هاي كش��ور بايد معطوف ب��ه جلب رضايت 
مردم و تحقق اهداف انقالب باش��د.  وي تصريح كرد: ناراضي تراشي 
در دس��تگاه هاي دولتي تحت هر عنوان جرم و گناه نابخش��ودني و 
مستوجب عواقب قانوني اس��ت.  دبير هيئت رئيسه مجلس شوراي 
اسالمي از اهتمام قوه مقننه براي تدوين برنامه هاي راهگشا در عرصه 
اقتصاد و معيشت و سامانه هاي فرهنگي كش��ور خبر داد.  وي گفت: 
وزارتخانه هاي اقتصادي و فرهنگي در چارچوب هم افزايي براي حل 
مشكالت بنيادي كشور بايد برنامه هاي جديد خود را به مجلس ارائه 
كنند.  كريمي فيروزجايي با تأكيد بر نقش مهم و اساسي رسانه ها در 
همبستگي ملي و انسجام داخلي افزود: رس��انه ها در مقابله با جنگ 
نرم دشمنان و بسيج اراده هاي ملي براي دفع توطئه هاي فرهنگي و 

اقتصادي آنان نقش انكارناپذيري دارند. 
رئيس مجمع نماين��دگان مازندران در اين ارتباط خاطرنش��ان كرد: 
متأسفانه برخي از رس��انه هاي داخلي و عمدتاً مجازي بدون مالحظه 
شرايط حساس كشور به ايجاد التهابات مصنوعي و درگيري هاي بالوجه 

سياسي روي مي آورند كه اين روند بايد متوقف شود. 
---------------------------------------------------

سردار كليشادي:

وابستگيتسليحاتي
بهخارجازمرزهانداريم

امروز بهتري�ن س�الح ها و تجهيزات نظام�ي را در داخل كش�ور 
توليد مي كنيم و وابستگي تس�ليحاتي به خارج از مرزها نداريم. 
به گزارش مهر، سردار مهدي كليشادي معاون اجتماعي سازمان بسيج 
مس��تضعفين با اش��اره به تالش هاي امريكا براي تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي ايران كه بر اساس قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان 
ملل و برجام قرار است در مهر ماه به پايان برسد، گفت: بحث برجام و 
مسائلي كه به تبع آن ايجاد شده براي مردم مرده است. افكار عمومي 

ديگر اعتنايي به برجام و دستاوردهاي آن ندارند. 
وي ادامه داد: اگر مي بينيم برخي مس��ئوالن هن��وز از برجام صحبت 
مي كنند به اين دليل است كه دستشان خالي  است و هفت سال مردم 
را معطل برجام و دستاوردهاي احتمالي آن كرده اند. نگاه به بيرون از 
كشور هيچ دستاورد اقتصادي نداشته است و اكنون هم تبعات آن را در 
كشور مي بينيم.  معاون اجتماعي بسيج گفت: برجام حتي قابل احيا هم 
نيست و پرونده آن بسته شده است. مردم با هر توجيه و استداللي برجام 

را نمي پذيرند و اهميتي به تحريم هاي تسليحاتي نمي دهند. 
سردار كليشادي با اشاره به دستاوردها و پيشرفت قابل توجه كشور در 
حوزه دفاعي تصريح كرد: با فضل الهي امروز بهترين سالح ها و تجهيزات 
نظامي را در داخل كشور توليد مي كنيم و وابستگي تسليحاتي به خارج 
از مرزها نداريم. در حوزه فناوري و تكنولوژي به حد اعال رس��يده ايم، 
ماهواره اي كه به فضا پرتاب ش��د و س��الح هايي كه چن��د وقت يكبار 
خصوصاً در هفته دفاع مقدس رونمايي مي شود، دشمن را مأيوس كرده 
است.  وي با اشاره به اقدامات رئيس جمهور امريكا گفت: مردم بايد توجه 
داشته باش��ند ترامپ اين موضوع را درك كرده كه انتخابات مهرماه را 
پيشاپيش باخته و به دنبال اين است كه با مطرح كردن موضوعاتي مثل 
تحريم تسليحاتي دستاوردي كسب كند. جلسه اي كه چند روز پيش 
درباره تحريم تسليحاتي برگزار شد، حتي بعضي از همپيمانان اروپايي 

ترامپ هم به اين موضوع نظر مثبت ندادند. 
معاون اجتماعي بس��يج گف��ت: مردم اي��ران از باب��ت تمديد تحريم 
تسليحاتي نگراني ندارند و در هوشمندانه ترين تحريم ها در حال گذران 
زندگي هستند. ما در حوزه دارو، صنعت، كشاورزي و تأمين نيازهاي 

بسيار پيچيده خودكفا هستيم. 

سخنگوي سپاه:

شكايتيازايرنانداشتهايم
سردار رمضان شريف در واكنش به برخي اخبار در فضاي مجازي درباره 
تشكيل پرونده قضايي براي چند مدير و خبرنگار ايرنا گفت: شكايتي از 
ايرنا نداشته ايم و اخبار كذب منتشره مورد پيگيري قرار خواهد گرفت. 
به گزارش سپاه نيوز، در پي انتشار اخباري مشكوك و جهت دار در فضاي 
مجازي و شبكه هاي اجتماعي مبني بر شكايت سپاه و وزارت اطالعات از 
ايرنا و تشكيل پرونده قضايي براي چند مدير و خبرنگار اين خبرگزاري به 
خاطر انتشار مصاحبه با يكي از مسئوالن ارتش جمهوري اسالمي ايران 
كه با اهداف خاص دستاويز رسانه هاي معاند نيز قرار گرفته است، سردار 
سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف، سخنگو و مسئول روابط عمومي كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي با رد اين ادعا گفت: سپاه در اين خصوص 
شكايتي از ايرنا نداشته است و اخبار منتشر شده در اين خصوص كذب 
بوده و مورد پيگرد قرار خواهد گرفت.  سردار شريف تأكيد كرد: اين گونه 
خبر س��ازي ها تأثيري در وحدت و اخوت تزلزل ناپذير سپاه و ارتش در 
صيانت از امنيت و منافع ملي كشور و نيز تعامل اين نهاد انقالبي و مقتدر با 

اصحاب رسانه نخواهد داشت. 

رئيس دفتر رئيس جمهور عنوان كرد

توطئه رسانه هاي خارجي عليه توافق ايران و چين 

شيخ عطار: قرارداد نظامي با سوريه آينده بهتری را ترسيم مي كند

رئيس دفتر رئيس جمهور نسبت دادن توافق 
بين اي�ران و چي�ن ب�ه تركمنچاي را ناش�ي 
از توطئ�ه رس�انه هاي خارجي عن�وان كرد. 
به گزارش فارس، محمود واعظ��ي رئيس دفتر 
رئيس جمهور در برنامه »نگاه يك« ش��بكه يك 
سيما درباره قرارداد 25س��اله بين ايران و چين 
گفت: در دهه گذش��ته روابط اي��ران و چين در 
ابعاد مختلف گس��ترش پيدا كرد و در مقطعي، 
حجم روابط ايران و چين به 50ميليارد دالر در 

سال رسيد. 
وي افزود: رئيس جمهور چين در سال94 به تهران 
آمد و طي ديدار با رئيس جمهور ايران، مباحثي 
درباره حج��م رواب��ط اقتص��ادي، فعاليت هاي 
فرهنگي، مسائل سياسي، منطقه اي و بين المللي 
به عنوان دو شريك كه براي آينده همكاريشان 

مي توانند مطمئن باشند، مذاكراتي انجام شد. 
وي تصريح كرد: در اين سفر هر دو رئيس جمهور 
اعالم داش��تند كه به دنبال س��ندي براي آينده 
با يك ن��گاه راهبردي ب��ه روابط دو كش��ور در 
بخش هاي مختلف دارن��د.  واعظي ادامه داد: در 
ايران، روابط ب��ا چين مورد حمايت مس��ئوالن 
است و همچنين مذاكراتي با اين شرايط با كشور 

روسيه و برخي از همسايگان داريم. 

رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: نس��بت دادن 
اين توافق به تركمنچاي ب��راي اولين بار در كاخ 
سفيد اتفاق افتاد و بعد رس��انه هاي خارجي به 

آن پرداختند. 
واعظي ادامه داد: امريكا ب��ه دنبال ايجاد فاصله 
ميان مردم و مس��ئوالن اس��ت و چون از طريق 
فشار اقتصادي و جنگ رواني موفق نشدند، االن 

متوسل به روش هاي ديگري شده اند. 
رئيس دفتر رئيس جمهور با اش��اره به فروش 
نفت پايين ت��ر از قيمت جهاني ب��ه چين نيز 
گفت: قيمت نفت بر اساس بازار تعيين مي شود 
و رواب��ط نفتي در داخل ايران يك س��از و كار 
خاص دارد و بر اساس يك قرارداد عمل خواهد 
كرد و در سند 25ساله، وارد اين مصداق هاي 
جزئي نمي شويم و مبناي ما در روابط خارجي 
بر اس��اس اعتقاد به اصول، قانون اساس��ي و 
عملكرد 40سال گذش��ته مي باشد.  وي ادامه 
داد: در حال حاضر چين اقتص��اد دوم جهان 
و ايران يك بازيگر بس��يار مهم منطقه اس��ت 
و براي قدرت هاي جهاني ب��ه ويژه امريكا اين 
روابط نزديك ايران و چي��ن از نظر اقتصادي، 
سياس��ي و تحوالت منطقه اي به منزله تغيير 

نظم منطقه مي باشد. 

واعظي گفت: اين سند موجب تقويت ايران است 
و مجلس شوراي اسالمي و مسئوالن كشوري از 

آن حمايت كرده اند. 
وي از مردم خواس��ت ب��ه اي��ن توطئه هايي كه 
بيش��تر اتاق فكر آن در خارج از كشور است و به 
زبان برخي افراد در داخل كش��ور مي آيد، توجه 

بيشتري داشته باشند. 
رئيس دفتر رئيس جمهور درب��اره روند تصويب 
اين سند گفت: اگر اين سند تعهدي براي كشور 
به وجود آورد، براساس قانون اساسي حتماً بايد به 
مجلس برود و اين مسائل را نمي توان از نهادهاي 
قانوني كشور پنهان كرد و ما تمامي مراحل قانوني 

آن را گام به گام طي خواهيم كرد. 
وي افزود: اگر سندي در اختيارات دولت ها باشد 

مجلس نخواهد رفت اما به اين معنا نيست كه از 
مجلس و دستگاه هاي نظارتي پنهان كنيم و ما 
اصل را بر ش��فافيت قرار داده ايم و زماني كه اين 
سند شكل نهايي به خود مي گيرد، حتي اگر يك 
بند آن تعهدآور باشد، حتماً بايد به مجلس برود. 
واعظي گفت: در سال گذشته روند رو به رشدي 
در اين سند داش��تيم اما در شش ماه گذشته به 
دليل شيوع كرونا به تأخير افتاد و احتماالً تا پايان 

امسال به توافق برسيم. 
رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: در شرايط فعلي 
هر چه روابطمان با چين، روس��يه و كشورهاي 
همسايه گسترده تر باشد نقطه قوت ما محسوب 
مي ش��ود و ما در روابط خارجي، مذاكرات را بر 

اساس منافع دو طرف مي بينيم. 
وي افزود: سندي كه هنوز توافق نشده و در حال 
مذاكره مي باش��د و خارجي ها به آن حساسيت 
دارند حتماً فراتر از يك توافق س��اده اس��ت و ما 
بايد هوشيار باش��يم تا ديگران با دلسوزي براي 

ما تصميم نگيرند. 
واعظي درباره انتشار جزئيات و متن كامل توافق 
25ساله گفت: اين بس��تگي به توافق دو كشور 
دارد و تا االن س��ندهايي كه با كشورهاي ديگر 

داشته ايم با توافق آنها اعالم كرده ايم. 

قائ�م مق�ام اس�بق وزارت خارجه با اش�اره 
به ق�رارداد نظام�ي اي�ران و س�وريه گفت: 
ديدگاه هاي مش�ترك اي�ران و س�وريه بايد 
در ش�كل يك پروتكل باش�د و مي توانيم با 
اي�ن ق�رارداد آين�ده را بهتر ترس�يم كنيم. 
به گزارش مهر، عليرضا ش��يخ عطار، قائم مقام 
اسبق وزارت امور خارجه درباره قرار داد نظامي 
ميان ايران و سوريه كه در سفر اخير سردار باقري 
به اين كشور به امضا رسيد، گفت: اوهام و خياالت 
امريكا و كش��ورهاي منطقه ناظر بر روابط ايران 
و س��وريه با واقعيت هاي تاريخي در تضاد است، 
بنابراين توهمات و تالش هاي آنها در اين حوزه 

راه به جايي نخواهد برد. 
وي افزود: برخ��الف برخي تص��ورات روابط ما 

با س��وريه محدود به س��ال هاي اخير و ماجراي 
داعش نبوده اس��ت بلك��ه از پي��ش از انقالب، 
نيروهاي انقالب��ي ما و دولت اين كش��ور روابط 
نزديك داش��تند. بس��ياري از انقالبي��ون ما به 
دليل تعقيب هاي رژيم پهلوي در س��وريه به سر 

مي بردند. 
وي با اش��اره به اينكه اين زمينه هاي تاريخي در 
روابط دو كش��ور فراموش ش��دني نيست، اظهار 
داشت: نگرش مش��ترك ما در قضيه فلسطين و 
خطر رژيم صهيونيستي عامل ديگري است كه 
روابط ميان ايران و سوريه را استحكام بخشيده 

است. 
كارشناس مس��ائل بين المللي گفت: متأسفانه 
برخي با فضا سازي غلط مي گويند كه چرا ما بايد 

با سوريه روابط نزديك داشته باشيم؟ با توجه به 
پيشينه تاريخي روابط دو كشور اين پرسش بايد 
به صورت برعكس مطرح ش��ود، چرا ما نبايد با 

سوريه روابط نزديك داشته باشيم؟
عضو شوراي مركزي جامعه اسالمي مهندسين 
تصريح كرد: ما هم قبل از انقالب و هم در دوران 
جنگ تحميلي و هم پس از آن در جريان تشكيل 
جبهه مقاومت با سوريه روابط نزديك داشتيم و 
به خصوص ناظر بر كمك هايي كه نظام سوريه به 
صورت مستقيم و غيرمستقيم براي ايستادگي 
در برابر تجاوزهاي رژيم صهيونيستي به حزب اهلل 
كرد، بوديم، ما بايد روابط مستحكمي با اين كشور 

داشته باشيم. 
سفير اس��بق ايران در هند ادامه داد: به نظر من 

سفر اخير سرلشكر باقري و امضاي اين تفاهمات 
در راس��تاي يك رابط��ه ديرين��ه و عميق ميان 
دو كشور اس��ت كه به اين روابط صورت قانوني 
بخش��يده و آن را در فرمت قابل استناد درآورده 
است.  قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه تصريح 
كرد: امضاي اين قرارداد نش��ان مي دهد تصوير 
امريكا و كش��ورهای منطق��ه از رواب��ط ايران و 
سوريه وهم و خيال است و روابط ايران و سوريه با 
كارشكني برخي كشورها كمرنگ نمي شود و به 

سردي نمي گرايد. 
وي افزود: نفس امضاي اين قرارداد اهميت بااليي 
دارد و خبر از روابط عميق بين دو كشور مي دهد 
و بيانگر اين نكته است كه ايران و جبهه مقاومت 

در منطقه دست برتر را دارد. 

    دولت

     خبر

زينب شريعتي
   گزارش


