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سرلشكر رشيد:

 قدرت دفاعي ايران با رويكرد 
»بازدارندگي تهاجمي« ساماندهي شده است
فرمانده�ان ارت�ش و س�پاه ب�ا هم افزاي�ي از طري�ق تركي�ب 
ق�درت ارت�ش و س�پاه در مقاب�ل تهدي�دات، آراي�ش دفاع�ي 
و تهاجم�ي دارن�د ت�ا ه�ر تهدي�دي را س�ركوب كنن�د. 
به گزارش تس��نيم، سردار سرلش��كر غالمعلي رش��يد فرمانده قرارگاه 
مركزي خاتم االنبيا)ص( در آس��تانه رزمايش مدافعان آس��مان واليت 
گفت: مجموعه قدرت مورد نياز كشور به فرمايش فرماندهي معظم كل 
قوا بر سه پايه شامل قدرت دفاعي، ثبات و استحكام اقتصادي و توانايي 
و قوام فرهنگي استوار است. نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران نه 
تنها در اين س��ه حوزه نقش فعال دارند، بلكه قدرت دفاعي را با رويكرد 
بازدارندگي تهاجمي ساماندهي و بنا كرده  اند. سرلشكر رشيد ادامه داد: 
چنانكه تاكنون در صحنه  رزمايش هاي پدافند هوايي مشاهده كرده ايم، 
فرماندهان و رزمندگان پدافند هوايي، تمامي اقدامات تهديدآميز دشمن 
را همانند صحنه جنگ واقعي سركوب خواهند كرد. فرماندهان ارتش و 
سپاه با هم افزايي از طريق تركيب قدرت ارتش و سپاه در مقابل تهديدات، 
آرايش دفاعي و تهاجمي دارند تا هر تهديدي را سركوب كنند. رشيد ادامه 
داد: نگاه نيروهاي مسلح جمهوري اس��المي به آينده با وجود چالش ها 
و دشواري ها، سرشار از اميد است. ما وقتي به 42سال فراز و نشيب هاي 
گذشته نگاه مي كنيم، به اين نتيجه مي رسيم، آنچه پيش رو قرار دارد به 
مراتب آسان تر از دشواري هايي است كه ملت سرافراز ايران و نيروهاي 

مسلح با توكل بر خداوند و تالش و مجاهدت پشت سر نهاده است. 
--------------------------------------------------

 طلب ايران از انگليس 
در دستور كار مجلس و دولت

مطالبات ايران در مجلس و دولت مطرح و پيگيري ش�ده اس�ت، 
انگليس بايد به تعهدات خود عمل و در اين راس�تا پاسخگو باشد. 
عباس مقتدايي، ناي��ب رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با 
خانه ملت، با اش��اره به بدهي دولت انگليس به اي��ران در خصوص پرونده 
تانك هاي چيفتن در س��ال ۱۳۵۰ گفت: طلب هاي ايران از كش��ورهاي 
ديگر موضوع مهمي است و در ش��رايط فعلي كه محدوديت هاي خريد و 
فروش ايجاد شده و نظام س��لطه با اعمال تحريم ها دنبال افزايش فشار بر 
جمهوري اسالمي ايران است، ما با جديت بايد اين موضوعات را پيگيري 
كنيم. نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي افزود: طلب هاي ايران از كشورهاي جنوب شرق آسيا به خصوص 
كره جنوبي، عراق و برخي كشورهاي اروپايي مانند انگلستان و طلب هايي 
كه بابت برخي داد و س��تدهاي قبل، از كش��ورهاي غربي داريم و موضوع 
طلب ايران از انگليس در نتيجه همين موضوع اس��ت؛ مسئله اي است كه 
در مجلس و دولت بحث شده و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس به دنبال پيگيري اين مطالبات است. وي با بيان اينكه اين طلب ها 
متعلق به ملت ايران اس��ت، اظهار كرد: دولت انگلستان بايد در اين زمينه 
پاسخگو باشد و به تعهدات خود عمل كند. عمل به تعهدات در آينده روابط 
ما و تصميم گيري چگونگي روابط اثرگذار است. موضوع پيگيري مطالبات 
خود را با ساير كشورها در اولويت قرار داديم و به دنبال اين هستيم كه منافع 
ملي جمهوري اسالمي ايران در باالترين حد رعايت شود. اين نماينده مردم 
در مجلس شوراي اس��المي با اش��اره به رايزني هاي صورت گرفته در اين 
زمينه، افزود: به نظر مي رسد در ادوار گذشته دولت و دستگاه  ديپلماسي 
در مقاطعي مي توانستند فعاالنه تر عمل كنند و در چند دولت عدم فعاليت 
متناسب قابل مشاهده است. در دوره جديد به ويژه پس از انعقاد برجام نيز 

مي توانستيم فعاالنه تر عمل كنيم اما كوتاهي شده است. 
--------------------------------------------------

رئيس دفتر رئيس جمهور:

 الريجاني همكار دولت
در پيشبرد سند ۲۵ساله ايران و چين است

رئيس دفتر رئيس جمهور اعالم كرد كه بع�د از اينكه الريجاني از 
مجلس بيرون آمد، از او درخواست كرديم كار خود را در خصوص 
پيگيري س�ند همكاري ايران و چين ادامه ده�د، او هم پذيرفت. 
محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور در گفت وگو با مهر در پاسخ به 
سؤالي مبني بر اينكه آيا علي الريجاني مسئول اجراي سند همكاري ايران 
و چين شده است؟ گفت: آقاي الريجاني از زماني كه رئيس مجلس بود و 
سفري هم كه به چين داشت، موضوع سند 2۵ساله را دنبال مي كرد. وي 
افزود: بعد از اينكه الريجاني از مجلس بيرون آمد، از او درخواست كرديم 
كار خود را در خصوص پيگيري اين سند ادامه دهد، او هم پذيرفت و اين 
روزها براي پيشبرد برنامه هاي مربوط به اجراي اين توافق همكاري ايران 
و چين وقت مي گذارد. رئي��س دفتر رئيس جمهور همچنين در خصوص 
تجهيز دفتري در پاستور براي الريجاني به منظور پيگيري و اجراي سند 
همكاري ايران و چين، اظهار بي اطالعي كرد. گفتني اس��ت پس از سفر 
رئيس جمهور چين به ايران و توافق بر سر تنظيم يك سند همكاري ميان 
دو كشور، اين طور معلوم ش��د كه دولت چين از نوع برخورد دولت ايران 
ناراضي و دلخور شده است، لذا علي الريجاني به نمايندگي از نظام به همراه 
چند تن از وزراي دولت و برخي رؤساي كميسيون هاي مجلس به چين 
سفر كرد و رايزني هايي را براي نحوه تدوين و اجرايي سازي توافق 2۵ساله 

با مقامات چيني انجام داد و به حل و فصل امور مربوطه پرداخت. 
--------------------------------------------------

 بناي سياست  تحريمي ترامپ 
در دولت دموكرات ها گذاشته شد

مدل جمهوريخواهان و دموكرات ها در مواجه�ه با ايران متفاوت 
است اما در عين حال هر دو در مقابله با ما توافق نظر دارند و مبناي 
سياس�ت هاي تحريمي امروز ترامپ در دولت اوباما گذاشته شد. 
احمد راستينه عضو كميس��يون فرهنگي مجلس در گفت و گو با فارس، 
درباره اين فرمايش��ات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه اقتصاد كشور 
به هيچ وجه نبايد به تحوالت خارجي پيوند بخورد، اظهار داش��ت: يكي 
از موضوعات مهم در توس��عه هر كشوري كه بس��يار حائز اهميت است 
تمركز بر منابع و ظرفيت هاي درون خود آن كشور است. اكثر كشورهاي 
توسعه يافته براي برون رفت از مش��كالت اقتصادي خود در گام نخست 
ظرفيت هاي دروني كشور خود را توس��عه داده و ساز و كار بهره برداري از 
منابع و ظرفيت هاي موجود درون كش��ور را در قالب برنامه هاي توسعه 
طراحي كردند. راستينه مي گويد: متأسفانه در سال هاي گذشته با يك 
نگاه شرطي سازي اقتصاد توسعه اقتصادي كش��ور را به خواست بيگانه 
گره زديم. شرطي سازي اقتصاد و اتكا به سياست هاي كشورهاي بيگانه يا 
توجه به تغيير سياست هاي داخلي كشورها مبناي استواري براي توسعه 
اقتصادي در كشور نيست و تجربه همه كش��ورهاي توسعه يافته اين را 
نشان داده كه هرگاه رشد و توسعه خود را به تصميم، اقدام يا سياست هاي 
ديگر كشورها مشروط كنند سبب بي ثبات سازي اقتصادي و از بين رفتن 
امنيت سرمايه گذاري و شرطي شدن اقتصاد و عدم فراهم شدن فرصت 
براي بهره وري از استعدادها و ظرفيت دروني كشور است. اين كارشناس 
مسائل سياسي تأكيد دارد:  به هيچ عنوان تغيير رئيس جمهور در امريكا 
در سياست هاي كالن آنها در مواجهه با جمهوري اسالمي ايران تغييري 
ايجاد نمي كند. مدل و روش جمهوريخواهان و دموكرات هاي امريكايي 
در مواجهه با جمهوري اسالمي ايران متفاوت است اما در عين حال هر 
دو در مقابله با جمهوري اسالمي و متوقف آن توافق نظر دارند و مبناي 
سياست هاي تحريمي امروز ترامپ در دولت اوباما گذاشته شد. به هيچ 
عنوان نبايد نس��بت به تغيير رئيس جمهور در كشور ديگري از جمله 

امريكا نگاه خوش بينانه اي وجود داشته باشد.

دولت بي سر يك طرح امريكايي است
حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه 
كيهان در يادداش��ت اين روزنامه با عنوان 
چرا دولت بي س��ر نوش��ت:  دولت بي س��ر 
»HEADLESS GOVERMENT« نام 
پروژه اي است كه امريكا و متحدانش با هدف تنش آفريني و ايجاد نا امني 
و  بي ثباتي براي سه كشور ايران، لبنان و عراق تهيه كرده و اجراي آن را 

از چند ماه قبل كليد زده اند.  
وي در ادامه نوش��ت: طرح توطئه آميز »دولت بي سر« عليه جمهوري 
اس��المي ايران هم كليد خورد و به صحن��ه آمد و به يقي��ن  مي توان 
گفت كه ايران اس��المي اصلي ترين هدف آن بوده اس��ت چراكه ايران 
خاستگاه، اردوگاه و پشتيبان نهضت مقاومت در سراسر  منطقه و جهان 
است، بنابراين به آساني مي توان نتيجه گرفت توطئه ياد شده، قبل از 
همه روي ايران اسالمي كه خاس��تگاه و اردوگاه  اصلي مقاومت است 

هدف گذاري شده و به صحنه آمده باشد.. . 
اما چگونه؟ بخوانيد! از چن��د ماه قبل يعني دقيق��اً همزمان با كليد 
خوردن طرح مورد اشاره از سوي دشمنان بيروني، برخي از مدعيان 
 اصالحات- تأكيد مي شود كه نه همه آنها- و غرب زدگان داخلي كه 
تا آن هنگام با همه ت��وان و تمام قد از دولت آق��اي روحاني حمايت 
 مي كردند و كمترين انتقادي به ايش��ان و دولتشان را برنتافته و عليه 
منتقدان يق��ه چاك مي دادند، ب��ه  ناگاه و در ي��ك چرخش يكصد و 
 هش��تاد درجه اي دولت آقاي روحاني را نا كار آمد و ناموفق در تأمين 
خواسته هاي مردم معرفي كرده و خواس��تار استعفاي ايشان شدند! 
در همان حال، رسانه هاي فارس��ي زبان بيگانه كه همواره با طيف ياد 
ش��ده همراه و همس��و بوده اند- بخوانيد طيف ياد  شده با آنها همسو 
بوده اند- نيز تغيير جهت داده و به جاي دفاع از دولت، ساز  استعفاي 

رئيس جمهور را كوك كرده و در آن دميدند.  
 و اما، با تأكيد بر اينكه دولت آقاي روحاني را در بسياري از موارد نا كارآمد 
مي دانيم، سؤال اين است كه چرا طيف هاي يادشده  داخلي و دشمنان 
بيروني در استعفاي روحاني همصدا ش��ده اند؟! كدام انسان كم عقلي 
مي تواند باور كند كه آنها با انگيزه خير و صالح  و در پي رفع مشكالت 
به ميدان آمده و استعفاي آقاي روحاني را فرياد مي زنند؟! و آيا مي توان 
كمترين ترديدي داشت كه آنچه طيف  مورد اشاره داخلي و دشمنان 
قسم خورده بيروني را در نقطه اس��تعفاي رئيس جمهور گرد هم آورده 

است همان طرح امريكايي »دولت  بي سر« است؟!  
--------------------------------------------------

 دموكراسي كاركردي در ايران 
محمدكاظم انبارلويي در يادداش��ت 
ديروز روزنامه رسالت با اشاره به اينكه 
بايد به دنب��ال نظام مردمس��االري 
كاركردي در ايران باش��يم، نوش��ت: شرط داش��تن يك »دموكراسي 
كاركردي« اين است، رقابت در درون اردوگاه نيروهاي انقالب برقرار 
ش��ود و از راه دادن »اغيار« به اين رقابت ها كه نگاه ش��ان به بيرون از 

مرزهاست، جلوگيري كنيم. 
فرمول فتنه سياسي از سوي تئوريسين هاي جنگ نرم و به  ويژه روايت 
و ضلع »سوروسي« قضيه اين است در انتخابات شركت كنيد، اگر پيروز 
ش��ديد، از روز اول پيروزي بحث نداشتن اختيارات و مداخله نظاميان 
را بهانه بياوريد و »خ��روج از حاكميت« را براي بي ثبات س��ازي نظام 
كليد بزنيد. اگر هم رأي نياورديد، بزنيد زير رأي و حكم صندوق  هاي 
رأي و »خروج بر حاكميت« را آغاز كنيد. متأس��فانه تئوريسين هاي 
اصالح طلب، مأم��ور عملياتي كردن اي��ن رويكرد ش��ده و لكوموتيو 
حركت واگن هاي مجمع روحانيون مبارز، كارگزاران و ديگر گروه هاي 

اصالح طلب شدند. 
اصاًل مقول��ه »اصالح طلبي« را مقابل »انقالبي گ��ري« تعريف كردند. 
انقالب و انقالبيون با سرنگوني رژيم شاه خود مأمور اصالح امور بودند، 
اما جريان نفوذ و جريان انحرافي و جرياني كه ش��هيد الجوردي آنها 
را »منافقي��ن جديد« نام نهاده ب��ود، واژه »اصالح طلب��ي« را در برابر 
»راه حل هاي انقالبي« جعل كردند و جماعتي را سر كار گذاشتند و هنوز 
هم سر كار هستند. همين جريان منحرف، رهبران يك ضلع رقابت را 
خانه نشين كردند و دو تن از آنها را مجبور به حصر كردند تا نان پخت 
و پز سياسي خود را در تنور حصر و خانه نشيني سياسي آنان گرم نگه 
دارند. آنها رهبران يك ضلع رقابت سياسي را عقيم كردند تا در توليد 

قدرت ملي و سهم آنها در مشاركت سياسي را به صفر برسانند. 
مسير درس��ت دموكراس��ي يا »مردم س��االري كاركردي« از طريق 
مردم س��االري ديني مي گذرد. غير از اين مسير، س��ر از دموكراسي 
امريكايي كه جز فحش و فضيحت، فس��اد و تباه��ي، فاصله طبقاتي 
و تبعيض نژادي چيزي از آن بيرون نمي آيد. متأسفانه اصالح طلبان 
دارند در برابر مردم س��االري ديني در ايران، دموكراس��ي امريكايي 
را ريل گذاري مي كنند. ادبيات رقابت و گفت وگو در س��طح ملي در 
سخنراني ها، ميتينگ هاي سياس��ي و مناظرات طي دو دهه گذشته 
در انتخابات رياست جمهوري اين مسير را طي كرده است. اين مسير 
آلوده بيراهه و ضددموكراسي اس��ت. نظم مدني جمهوري اسالمي 
را به هم مي زند و از دل اين مس��ير آلوده جز به خطر افتادن منافع و 
مصالح ملي و سلطه بيگانگان و نابودي استقالل كشور چيزي از آن 

بيرون نمي آيد. 
--------------------------------------------------

تسويه حساب با اروپايي ها در وقت مقرر
سارا هوشمندي در يادداشتي در 
روزنام��ه وطن ام��روز با اش��اره به 
بحث هاي مطرح شده بر سر تحريم 
تسليحاتي ايران و تالش اروپايي ها براي تمديد تحريم هاي ايران نوشت: 
س��ران كش��ورهاي اروپايي طرح هاي »تمديد سه س��اله«، »تمديد 
يك س��اله« و »تمديد ش��ش ماهه« تحريم هاي تسليحاتي جمهوري 
اسالمي ايران را در جلسات خود آماده كرده و نسخه هايي از آن را نيز به 

محافل امريكايي- صهيونيستي ارسال كرده بودند. 
در چنين شرايطي مراقب باشيم »لغو تحريم هاي تسليحاتي ايران« 
به عنوان سند »دفاع اروپاييان از حقوق حقه و حداقلي كشورمان« از 
سوي آنها مورد توجه و استناد قرار نگيرد. لغو تحريم هاي تسليحاتي 
ايران، صرفاً مترادف با شكست امريكا در مواجهه با »استراتژي مقاومت 
فعال« و متعلقات اين استراتژي پويا نيست، بلكه »اروپاييان« را نيز 
به عنوان طرف شكس��ت خورده اين معادله معرف��ي مي كند. دوباره 
تأكيد مي شود هدف امريكا و تروئيكاي اروپا، هر دو يكسان و معطوف 
به »تمديد تحريم تسليحاتي ايران« بود و تنها اختالف آنها، مربوط 
به چگونگي اين تمديد و نحوه وادارس��ازي ايران به عقب نش��يني از 

حقوق خود بود. 
تعجب دارد كه چرا وزارت امور خارجه كشورمان، ملت ايران را در جريان 
فشارهاي پشت پرده اروپاييان به ديپلمات هاي كشورمان درباره »تمديد 
داوطلبانه تحريم هاي تسليحاتي« قرار نمي دهد! عدم افشاي اين موارد و 
پرده پوشي از چهره واقعي ديپلمات هاي اروپايي، منجر به طرح ادعاهاي 
وقيح و دروغين بعدي از سوي تروئيكاي اروپا و اتحاديه اروپايي خواهد 
شد. در هر حال، دلسوزان واقعي كش��ور پذيراي اين موضوع نخواهند 
بود تا اروپاييان بخواهند صورتحس��اب دروغين ديگري را به نام ملت 
ايران فاكتور كرده و جمهوري اس��المي را در اين معادله بدهكار خود 
نشان دهند! از س��وي ديگر، تالش دولت براي فاكتور دستاورد از لغو 
تحريم هاي تس��ليحاتي به نام خود نيز به جايي نخواهد رسيد، چون 
مردم بي ارزشي برجام را به چشم خود مشاهده كردند و ديگر مي دانند 

از اين توافق سوخته، آبي گرم نمي شود!

88498443سرويس  سياسي

پايبندي بايدن به دكترين ضدايراني امريكا
دلخوشی برخی داخلی ها به دموكرات ها ناشی از درک نادرست آنها از سياست های امريكاست

جو بايدن نامزد دموكرات ها در انتخابات رياست 
جمهوري اياالت متحده امريكا در يادداش�تي 
اختصاصي كه براي CNN نوشت، جديدترين 
رويكرد دولت احتمالي خود در قبال جمهوري 
اس�المي اي�ران را ش�رح داد؛ رويك�ردي كه 
مؤلفه هاي ثابت دكترين سياست خارجه امريكا 
در رويارويي با كشورمان را داراست و كپي برداري 
از سياست هاي دولت هاي قبلي اين كشور است. 
در تمام س��ال هاي پس از انقالب اسالمي دكترين 
سياست خارجه اياالت متحده امريكا از مؤلفه هاي 
واحد و باثباتي در رويارويي با جمهوري اس��المي 
ايران برخوردار بوده اس��ت. معرفي كردن ايران به 
عنوان برهم زننده صلح و ثبات و امنيت بين المللي 
مهم ترين ركن سياست هاي ضدايراني دولتمردان 
امريكا در هر دوره اي بوده اس��ت. ب��راي اثبات اين 
گزاره كه جمهوري اسالمي ايران ناقض صلح و امنيت 
بين المللي اس��ت بر »توس��عه صنعت هسته اي«، 
»فعاليت ه��اي منطق��ه اي و برون م��رزي ايران«، 
»افزايش قدرت دفاعي- موشكي« و »رويكرد حقوق 

بشري« و مواردي از اين دست متمركز شده اند. 
مواضع اخير جو بايدن نشان مي دهد دلخوش بودن 
جماعتي در داخل كش��ور براي ايجاد گشايش در 
سياس��ت خارجه امريكا جهت كاهش فشارهاي 
غيرانس��اني ب��ه اي��ران و كاهش دش��مني ها در 
خوش بينانه ترين حالت ناشي از درك نادرست از 
شاخص هاي سياست خارجه اياالت متحده است كه 
بر اساس آن دشمني هاي دموكرات ها سفيدنمايي 
و تطهير و در مقابل رفتار جمهوريخواهان بس��يار 

زمخت نشان داده مي شود. 
  بايدن و فشار سه گانه بر ايران

جو بايدن در CNN مي نويس��د ك��ه در صورت 
پيروزي در انتخابات اين كشور در تخاصم با ايران 
فصل جديدي را باز خواهد كرد، مبني بر اينكه در 
گام اول متعهد مي شود از دسترسي ايران به سالح 
هس��ته اي جلوگيري كند. باي��دن گام دوم دولت 
احتمالي خود را اينگونه تشريح مي كند كه مسيري 
قابل اعتماد براي رويكرد ديپلماتيك در مقابل ايران 
خواهد گشود: »اگر ايران با پايبندي سختگيرانه به 
توافق هس��ته اي بازگردد، اياالت متحده دوباره به 
اين توافق به عنوان نقطه ش��روعي براي مذاكرات 
ديگر ملحق خواهد شد.« بايدن در ادامه مي افزايد 
كه در دولت او، واش��نگتن به همراه متحدان خود 
تالش خواهد كرد محدوديت هاي توافق هسته اي 
را تش��ديد و مدت آنها را تمديد كند و همزمان به 
ديگر موضوعات مورد نگراني امري��كا بپردازد كه 
شامل ادعاهاي اين كشور درباره زندانيان و مسائل 

حقوق بشري است. 
بايدن در عين حال به عنوان گام سوم سياست خود 
در قبال تهران گفت كه عليه فعاليت هاي منطقه اي 
ايران اقدام و امنيت رژيم صهيونيستي را تضمين و 
از تحريم هاي هدفمند براي آنچه نقض حقوق بشر، 
حمايت از تروريسم و برنامه موشكي توسط ايران 

خواند، استفاده مي كند. 
  تضعيف ايران؛ محور مشترک دموكرات ها 

و جمهوريخواهان
چنانچه به عقب بازگرديم بوش پسر ايران را محور 

شرارت معرفي كرد كه تفسيري از عبارت »ايران 
ناقض صلح و ثب��ات و امنيت بين المللي اس��ت« 
مي باشد و در سخنراني هاي مختلف فعاليت هاي 
منطقه اي و دفاع��ي كش��ورمان را تخطئه كرد و 
خواهان تعهد دولت اصالحات ب��ه عدم همكاري 
و حماي��ت از جنبش هاي آزادي بخش ملي ش��د 
ي��ا در دولت بعدي، ش��خص باراك اوباما و س��اير 
دولتمردان اين كشور به كرات ايران را ناقض امنيت 
منطقه اي و بين المللي معرف��ي كردند و خواهان 
تغيير رفتار ايران بر مدار آنچه غرب مطالبه دارد، 
ش��دند، به طوري كه طي دو دولت اوباما- ترامپ 
»استانداردس��ازي رفتار ايران« از پركاربردترين 
واژگاني است كه سياس��تمداران جمهوريخواه و 

دموكرات آن را تكرار مي كنند. 
جو بايدن و ترامپ و هر سياس��تمداري در امريكا 
معتقد است برجام يا اس��نادي ديگر مانند آن كه 
بتواند رفتار جمهوري اسالمي ايران را مديريت و 
به اصطالح استانداردسازي كند، يك هدف ايده الي 
است كه مي تواند به صورت پلكاني قدرت ايران را 
كنترل و مديريت كند.  اينكه دموكرات ها معتقدند 
»برجام توانس��ت امنيت و صلح منطق��ه اي را به 
ارمغان بياورد« و آن را در تريبون هاي مختلف تكرار 
و از اصل توافق به شدت حمايت مي كنند، ناشي از 
همين تفكر است كه مي توانند با انعقاد توافق هاي 
هسته اي، موشكي و منطقه اي جمهوري اسالمي 

ايران را تضعيف كنند. 
جان كري در هم��ان مقطعي كه برج��ام به امضا 
رسيد، مي گويد: »من شنيده ام كه رئيس جمهوري 

امريكا گفته است روح توافق هسته اي ايران نقض 
شده است، روح توافقي وجود ندارد. توافقي وجود 
دارد كه بر مسئله هسته اي متمركز است و در حال 

ارائه نتايج )مدنظر( است.«
اوباما نيز در كنفرانس خبري در حاش��يه نشست 
امنيت هسته اي واش��نگتن بيان مي كند: »نكته 
ديگري كه من مي گويم و آن هم مهم است، رفتار 
خود ايران براي اطمينان آفريني از امن بودن اين 
كشور جهت انجام تجارت است. در توافقي مانند 
اين، اولوي��ت اول من... نگراني اول م��ن... اين بود 
مطمئن شوم كه ما برنامه هسته اي آنها را متوقف 
كنيم و اينكه مواد )هسته اي( كه آن موقع داشتند 
و به آنها زمان گريز كوتاه مي داد، انتقال داده شوند. 
اين اتفاق افتاده است و من هميشه گفته ام نمي توانم 
قول بدهم ايران از فرصت فراهم شده در اين رهگذر 
براي ورود مجدد به جامعه بين الملل استفاده كند. 
ايران تاكنون متن توافق را رعاي��ت كرده اما روح 
توافق، مستلزم اين است كه ايران به جامعه جهاني 
و شركت ها سيگنال هايي بفرستد مبني بر اينكه 
اقدام به انجام طيفي از اقدامات تحريك آميزي كه 

شركت ها را هراسان مي كند، نخواهد كرد.« 
۱2ش��رطي كه دونالد ترامپ ب��راي توافق جديد 
هسته اي به طرف ايراني پيش��نهاد مي دهد هم با 
محور ثابت مورد اشاره همخواني دارد مبني بر اينكه 
تضعيف ايران يك اصل جدايي ناپذير در سياست 
خارجه امريكاست كه همه رؤساي جمهوري چه 
جمهوريخواه و چه دموكرات به آن متعهد هستند. 

  بايدن، اوباماي ثاني
موضع گيري هاي اخير جو بايدن درباره ايران نشان 
مي دهد برخ��الف آنچه طيفي از سياس��تمداران 
داخلي و انبوهي از رسانه هاي وابسته به آنها عنوان 
مي كنند، سياس��ت هاي ضدايران��ي در هر دوره 
و دولت��ي در امريكا غيرقابل تغيي��ر و از يك ثبات 
مشهود برخوردار اس��ت تا جايي كه سياست هاي 
خصمانه اوباما و ترامپ وجوه مشترك فراوان دارد و 
از رويكردي واحد بهره مي گيرد اما تنها تفاوت اين 
دو دوره القائات برخي جريانات سياسي در داخل 
كشور براي ديو و پري نمايي برخي سياستمداران 
امريكايي است، به اين معنا كه شخصي مانند اوباما 
كه با برجام صنعت هسته اي كشورمان را به تعطيلي 
كشاند و با وضع قوانينی مانند »قانون ويزا«، »آيسا« 
و »كاتسا« به كرات برجام را نقض كرد، شبيه يك 
فرشته نجات ياد مي كنند و در مقابل دونالد ترامپي 
كه همان سياست هاي ضدانساني را عليه كشورمان 

وضع كرد، يك ديو جانمايي مي كنند. 
امروز همان افراد جو باي��دن را به دليل آنكه نامزد 
حزب دموكرات است، يك فرد ايده الي كه مي تواند 
دش��مني هاي پايان ناپذير امري��كا را خاتمه دهد، 
معرفي مي كنند در حالي ك��ه وي در مقاله مورد 
اش��اره خود در CNN با صراحت عنوان مي كند 
از سياس��ت هاي ثابت دس��تگاه سياست خارجه 
امريكا عليه اي��ران كمترين تخطئ��ي ای نخواهد 
كرد و فشارهاي همه جانبه را عليه مردم كشورمان 

كمافي السابق ادامه خواهد داد. 

رئيس مجلس ش�وراي اس�المي از نمايندگان ج�وان مجلس 
درخواس�ت ك�رد روي موضوعات�ي همچون اصالح س�اختار 
بودجه، قاچاق كاال و ارز، بورس انرژي و… شبانه روز كار كنند. 
محمدباقر قاليباف در نشست با نمايندگان جوان مجلس بر تداوم 
و تكرار جلسات با آنان تأكيد كرد و گفت: از ويژگي هاي اين جلسه 
جوانان��ه و مؤمنانه حض��ور تمامي مدعوين و پيگي��ري مباحث با 
نشاط و اشتياق است، اگر چه نظرات متضادي نيز وجود دارد، اما 
صميميت و تعامل به خوبي مشاهده مي شود. وي با بيان اينكه بايد 
پذيرفت در يك جنگ تمام عيار اقتصادي قرار داريم، افزود: در اين 
جنگ اقتصادي نمي توان هرگونه تصميمي را گرفت، لذا بايد مراقب 

اقدامات خود باشيم. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه پيشقراول حل بسياري 
از مشكالت كش��ور جمع حاضر در اين مكان اس��ت، تصريح كرد: 
رسيدن به فهم مشترك در اين جمع، نخستين كاري است كه بايد 
در مسير حل مشكالت كش��ور انجام دهيم تا از اين فهم مشترك 

اولويت هاي مشترك استخراج كنيم و در نهايت در روش پياده سازي 
به توافق برسيم. 

قاليباف از نمايندگان جوان حاضر در جلس��ه درخواست تشكيل 
كارگروه هاي كاري را كرد و توضيح داد: بهتر است اين كارگروه هاي 
كاري ب��ا همكاري كميس��يون ها و مركز پژوهش ه��اي مجلس و 
متناس��ب با عالقه و تخصص نمايندگان جوان تش��كيل شوند، به 
همين جهت درخواست دارم موضوعات مورد نظر همچون اصالح 
ساختار بودجه، قاچاق كاال و ارز، بورس انرژي و… را انتخاب كرده 

و شبانه روز روي اين موضوعات كار كنيد. 
وي خطاب به نمايندگان حاضر در جلس��ه با بيان اينكه شما بايد 
پيشتاز زيس��ت مؤمنانه در ميان نمايندگان مجلس باشيد، گفت: 
پس از تش��كيل كارگروه ها، نبايد در جلسات بعدي مشكلي بدون 
ارائه راهكار آن مطرح ش��ود، در واقع نمايندگان جوان در كنار هر 
مشكل، راهكار را نيز ارائه كنند. هر گروه كاري گزارش كار دهد تا 

آن فهم و اولويت مشترك مورد نظر ايجاد شود. 

رئيس مجلس ش��وراي اس��المي با بي��ان اينك��ه وظيفه مجلس 
سياستگذاري و ريل گذاري است، البته اين مهم زمانبر است، حل 
و فصل طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي در ش��وراي نگهبان را 
ضروري دانس��ت و افزود: طرح هايي چون ساخت و توليد مسكن، 
اختصاص سبد كاال به افراد نيازمند، طرح دوفوريتي مربوط به بازار 
بورس و… از جمله اقدامات قابل توجه مجلس در چند ماه نخست 

آغاز كار آن به شمار مي آيند. 
بنابراين گزارش، پيگيري طرح شفافيت آراي نمايندگان، مشخص 
كردن اولويت هاي مجلس يازده��م، برنامه ريزي ب��راي مقابله با 
افزايش قيمت ارز، خودرو و مس��كن، صيان��ت از گام دوم انقالب، 
شفافيت مواضع هيئت رئيسه مجلس، ايجاد پيوست رسانه اي در 
مجلس، فعال كردن فراكسيون انقالب، ادامه نظارت هاي ميداني از 
مناطق محروم از سوي رئيس و نمايندگان مجلس، ضرورت كاهش 
مشكالت اقتصادي مردم در زمان كوتاه و… از جمله مباحث مورد 

تأكيد نمايندگان جوان در جلسه با رئيس مجلس بود. 

اصلي ترين فلسفه صلح امام حسن)ع( نداشتن 
ياران وفادار بود، از اين رو اردوگاه حضرت اصاًل 
در موضع برتر قرار نداشت، ولي حضرت از همين 
بحران ب�ه عنوان فرصت بهره ب�رداري كردند. 
آيت اهلل س��يداحمد خاتمي عضو هيئت رئيس��ه 
مجلس خبرگان رهب��ري در گفت وگو با فارس با 
اش��اره به مباني قرآني صلح اظهار داشت: اسالم 
صلح بجا و عزت آفرين را اگر دشمن حقيقتاً در پي 
آن باشد، ضدارزش نمي داند. وي با اشاره به آيه ۶۱ 
سوره انفال كه مي فرمايد: »و اگر دشمنان به صلح 
و مسالمت تمايل داشتند، تو نيز مايل به صلح باش 
و كار خود به خدا واگذار كه خدا شنوا و داناست«، 
تصريح كرد: ليكن صلح با دشمني كه مدام در حال 
توطئه عليه مسلمانان است ضدارزش است و اسالم 

آن را پذيرفتني نمي داند. 
آي��ت اهلل خاتم��ي همچنين ب��ه آيه ۳۵س��وره 
محمد)ص( كه مي فرمايد: »پس )ش��ما اي اهل 

ايمان در كار دين( سس��تي روا مداريد و )از ترس 
جنگ، كافران را( دعوت به صلح نكنيد كه ش��ما 
غالب و بلند مقام تر خواهيد بود و خدا با شماست و 
از )ثواب( اعمال شما هيچ نمي كاهد« اشاره داشته 
و در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا شرايط ما با امريكا 
ش��رايط صلح اس��ت يا جنگ؟ تصريح كرد: اوالً 
امريكا مدام در پي سلطه و ضربه زدن به جمهوري 
اسالمي ايران اس��ت و ثانياً بحمداهلل مقاومت در 
منطقه و ايران دس��ت برتر دارد و ثالثاً اين امريكا 
به خصوص ترامپ است كه نياز به شعار صلح دارد 
و رابعاً امريكا حقيقتاً در پي صلح نيست، او سلطه 

مي خواهد نه مذاكره. 
وي افزود: با توجه به اين چهار نكته فوق، شرايط 
كنوني ش��رايط صلح نيس��ت و تجربه چند سال 
گذشته نيز مي گويد كه مذاكره جواب نمي دهد و 
اين تنها مقاومت است كه نسخه شفابخش است. 
آيه۱2۰ سوره آل عمران مي فرمايد: »اما اگر شما 

صبر پيشه كنيد و پرهيزكار باشيد مكر و عداوت 
آنان آسيبي به شما نرساند كه همانا خدا بر آنچه 
مي كنيد محيط و آگاه است«، لذا با صبر و مقاومت 
است كه تاكنون ملت بزرگ ايران دشمنان را ناكام 

گذاشته و خواهند گذاشت. 
اين عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان در پاسخ 
به سؤالي در مورد فلسفه اصلي صلح امام حسن)ع( 
خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري در كتابي كه 
ترجمه از عربي داشته اند، نامه صلح امام حسن)ع( 
را عالي تري��ن نرمش قهرمانانه تاري��خ ناميده اند. 
اصلي ترين فلس��فه صلح امام حسن)ع( نداشتن 
ياران وفادار و همراه ب��ود، به همين دليل اردوگاه 
حضرت اصاًل در موضع برتر قرار نداش��ت و براي 
امام حسن)ع( وضعيت بحرانی بود ولي حضرت از 
همين بحران به عنوان فرصت بهره برداري نمودند. 
اين تعبير حضرت اس��ت كه مي فرمايند: »ديدم 
يارانم آماده جنگ نيستند، اگر ياراني داشتم، شبانه 

روز با معاويه مي جنگيدم.« 
 وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا شرايط كنوني 
شرايط صلح امام مجتبي)ع( است؟ بيان داشت: 
به ياري خداوند امروز مقاومت در منطقه و ايران، 
ياراني وفادار، جان بركف و خس��تگي ناپذير دارد. 
حاج قاسم ها، ش��هيد حججي ها و... فراوانند كه 
مصداق »فمنهم َمن ينتظر« در انتظار ايثار هستند 
و از طرفي، اين دشمن كينه توز است كه نيازمند 
مذاكره و ش��عار صلح، ب��راي رأي آوردن اس��ت، 
بنابراين شرايط كنوني ش��رايط مقاومت است و 
ان شاءاهلل در اين مصاف هم، جبهه حق پيروز است. 
عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: بايد 
مراقب بود كساني خستگي و افسردگي خود را به 
نام ملت ننويسند. به ياري خداوند، ملت هميشه 
در صحنه، خستگي را خس��ته كرده اند و خسته 
خواهند كرد. تحقيقاً پي��روز اين مصاف هم، ملت 

بزرگ و مقاوم ايران است.

رئيس مجلس در نشست با نمايندگان جوان مجلس:

نمايندگان شبانه روز روي اصالح ساختار بودجه و قاچاق كاال و ارز كار كنند

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري:

علت صلح امام حسن)ع( نداشتن ياران وفادار بود

   مجلس

   خبر

سعيد همتي
   گزارش


