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 رابرت مالي حرف هاي ترامپ را 

تكرار مي كند
ميرعلي ابوالفتح،    تحليلگر مسائل بين الملل     طي 
يادداشتي در شماره ديروز روزنامه جهان صنعت 
نوشت: رابرت مالي نماينده ويژه  امريكا در امور 
ايران در اظهاراتي اعالم كرده اگر ايران به برجام بازگردد امريكا ۵۰۰ 
تحريم دولت ترامپ را لغو مي كند. در  ظاهر اين امر به نرمش امريكا در 
قبال ايران تلقي مي شود اما در واقع اين گونه نيست و موضع امريكايي ها 

هيچ تغييري نكرده  است.  
اين س��خنان رابرت مالي، بازي با كلمات اس��ت و مي گويد در صورت 
بازگش��ت ايران به برجام ۵۰۰ تحريم را لغو مي كنند در حالي كه  اين 
امر بديهي است و همه بحث و چالش بر سر اين است كه امريكا قبل از 
بازگشت ايران به تعهدات برجامي اين تحريم ها را لغو كند  و به برجام 

بازگردد.  
امريكا با ادبيات مختلف يك حرف را تكرار مي كند. رابرت مالي همان 
حرفي را مي زند كه شش ماه قبل ترامپ  زده بود. مالي با  يك ويرايش 
خاص اين ح��رف را بيان مي كند، روز ديگر مش��اور امنيت ملي با يك 
ادبيات ديگر همان حرف را تكرار مي كند و روز  بعد مشاور وزير خارجه 
همان حرف را با ويرايشي ديگر به زبان مي آورد، اما همه يك حرف را 
مي زنند.   بنابراين اگر هم ايران و هم امريكا بر مواضع خود اصرار كنند، 
بعيد به نظر مي رسد در نشست امروز   وين گشايشي اتفاق بيفتد.  البته 
سخنان من بر اساس اطالعات آشكار رسانه اي است و اطالع ندارم پشت 
در هاي بسته آيا نرمشي صورت گرفته است يا خير.  اما بر اساس آنچه 
در رسانه ها منتشر شده در حال حاضر هيچ حرفي تغيير نكرده است و 

حرف رابرت مالي همان شرط را دارد.  
ايران تكليف خود را روش��ن كرده و طبق نظر رهب��ري تأكيد دارد تا 
همه تحريم ها لغو و راس��تي آزمايي نش��ود ايران به تعهدات  برجامي 
بازنمي گردد و طرح گام به گام را هم نمي پذي��رد. اينكه امريكا حاضر 
است در اين شرايط به خواسته ايران تن بدهد و  تحريم ها را بدون قيد 
و ش��رط بردارد يا خير هم بعيد به نظر مي رسد. البته اروپايي ها تالش 
مي كنند بين ايران و امريكا پلي ايجاد  كنن��د كه طرفين را به راه حلي 
بينابين برس��انند اما تجربه نش��ان داده كه نقش و نفوذ اروپا به حدي 
نيس��ت كه بتواند اين كار را انجام  دهد چراكه نه ايران حرف شنوي از 
اروپا دارد و تيغ آنها براي ايران برندگ��ي دارد نه براي امريكايي ها اين 

برش را دارند.
........................................................................................................................

غربگرايان مهم ترين مانع توليد
كمال احمدي در يادداش��تی با اشاره به بحث 
تولي��د در داخل و موانع داخلي نوش��ت: رژيم 
طاغوت در جريان به اصطالح روشنفكري كشور 
ما وجود داشت و شايد تنها فرق آن با جريان فعلي اين باشد كه آن جريان 
روشنفكري مي  گفت ما اگر بخواهيم توسعه پيدا كنيم، بايد از فرق سر تا 
نوك پا غربي شويم ولي جريان فعلي با يك شكل بازتوليد شده اين پيام را 
دنبال مي  كند؛ يعني نمي گويد به لحاظ شكلي بايد غربي شويم، ولي معتقد 
است تنها راه پيشرفت بنيان ساختارهاي اقتصادي و سياسي، شيوه غربي 
 شده آن اس��ت هرچند اين جريان س��عي دارد اين موضوع را به يك باور 
تبديل كند كه غير از سازش و كرنش در مقابل غرب هيچ مسير توسعه  اي 
براي كشور متصور نيست. اين در حالي است كه كارشناسان بر اين باورند 
كه متوليان مديريت اقتصادي در يك جامعه مي توانند شكوفايي اقتصاد 
را از دو بستر متفاوت كه مبتني بر دو تفكر متمايز هستند، پيگيري نمايند؛ 
درون زايي يا بُرون زايي. اينكه كدام يك از اين كالن نظريات در دستور كار 
سياستگذاران اقتصادي قرار بگيرد، لوازم متفاوتي دارد و طبيعتاً پيامدهاي 

ناهمگوني را نيز در پي خواهد داشت.
بر اين اساس اگر تفكر درون زايي در نقطه كانوني تصميم گيري براي 
اقتصاد كش��ور قرار بگيرد و همه اقدامات اجرايي دولت مبتني بر آن 
دنبال شود متغيرهايي نظيِر »بومي  سازي فناوري هاي مورد نياز براي 
توليد«، »هدايت نقدينگي موجود در جامعه به سمت بخش توليدي«، 
»ارتقای كيفيت نيروي انساني فعال در عرصه  توليد«، »بهبود فضاي 
كسب و كار« و در يك كالم رونق توليد ملي موضوعيت پيدا مي كند اما 
اگر در نقطه مقابل آن دولت براي ايجاد رشد اقتصادي سرشار، پيگير 
متغيرهاي خارجي باشد ديگر اساس��اً نيازي به بستر سازي براي رونق 

توليد ملي نخواهد بود!
تحقق لوازم اجرايي تفكر درون زا كمي دشوار و زمانبر و وابسته به تالش 
و همت ماست. در نقطه مقابل تحقق لوازم اجرايي تفكر غربگرا و وابسته 
به خارج شايد در ظاهر آسان باشد اما وابسته به عواملي است كه اراده 
و تصميم ما تأثيري روي آنها ندارد و از اين منظر به ش��دت ناپايدار و 
شكننده است. حاال در اين شرايط اگر باز هم بخواهيم شكوفايي اقتصاد 
و رونق توليد را از بستر تفكر غربگرا پيگيري كنيم بايد به جاي ارتقای 
ش��اخص هاي رونق توليد داخلي به توصيه هاي وزي��ر خارجه خبيث 

فرانسه عمل كنيم
........................................................................................................................

بار سنگين مسئوليت رياست جمهوري!
محمدكاظم انبارلويي در شماره ديروز 
روزنامه رسالت نوشت: آيا كساني كه 
خ��ود را ب��راي ورود ب��ه رقابت هاي 
انتخاباتي گرم مي كنند بين خود و خداي خود مي دانند وارد چه گودي 
از »زورخانه« اداره كشور مي شوند و چقدر توانايي ميل زدن، كباده كشي 
و چرخش دور خود دارند؟ چقدر در زانوهاي خود قوت دويدن و دواندن 
مسئوالن حول محور مسئوليت هاي خود را دارند؟ ممكن است به دليل 
عدم علم به س��نگيني بار مس��ئوليتي كه مي خواهند به عهده بگيرند 
حرفي بزنند يا وعده اي بدهند. ممكن است به دليل بي دانشي در حوزه 
اقتصاد فرهنگ و مس��ائل اجتماعي تصميمي بگيرن��د و در حين  كار 
متوجه شوند خراب كرده اند، كار درست از آب درنيامده است. آنان كه 
فكر مي كردند ي��ا فكر مي كنند اگر بيايند قيامت ب��ه پا مي كنند، يك 
فكري هم به »قيامت« خود در روز جزا داشته باشند. همين فكر جلوي 
خيل��ي از »بلندپروازي ه��ا«، »خودش��يفتگي ها «، »خودبيني ه��ا«، 

»خودستايي ها«، »خوداكثريت بيني ها« و... را مي گيرد.
مردم حتماً به پاي صندوق هاي رأي براي تضمين »اقتدار و امنيت ملي« 
مي آيند و مسئوليت حسن و قبح رأي خود را براي نوسازي نظام اجرايي 
كش��ور مي پذيرند، اما آنها كه مورد لطف و رأي م��ردم قرار مي گيرند 
حاضرند مسئوليت حسن و قبح تصميم سازي و تصميم گيري هاي خود 

را در سطح ملي بپذيرند؟
آنها كه مي گفتند اگر ما بياييم سياست خارجي را فالن مي كنيم، روابط 
با دنيا را بهمان مي كنيم، اقتصاد را طوري س��امان مي دهيم كه مردم 
نيازي به يارانه نداشته باشند و... كارنامه خود را ببينند و نمره بدهند. آيا 
حاضرند به مردم بگويند راه را از كجا به بيراهه رفتند كه سر از پررويي 

دشمن و آسيب هاي روزافزون اقتصادي درآوردند؟
قرن جديد، ق��رن انتخاب درس��ت و بهره گيري از تجربيات گذش��ته 
براي رسيدن و نزديك شدن به حكمراني علوي و نبوي است. تاريخ از 
كس��اني كه نمي گذارند مردم به اين هدف بزرگ و مهم نزديك شوند 
به خوبي ياد نخواهد كرد. كس��اني كه مردم را به سمت دوقطبي هاي 
كاذب مي كشانند و براي »وفاق« و »اتحاد ملي« ارزشي قائل نيستند، 
در دنيا رسوا و در آخرت رس��واتر خواهند بود. كساني كه با اين منطق 
وارد گود رقابت ها مي ش��وند كه »ديگي كه براي من نجوشد، نخواهم 
گذاشت براي كسي بجوشد« فقط به نقشه هاي شوم نبرد نرم دشمن 
سرويس مي دهند. اينها مورد لعن و نفرين شهدا، جانبازان، آزادگان و 

مردم شهيدپرور ايران قرار خواهند گرفت.
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ايران هزينه زيادي براي بازگشت صلح و ثبات 
در منطقه متحمل شده است كه مهم ترين و 
البته جبران ناپذيرترين آنها شهادت سردار 
سليماني قهرمان مبارزه با تروريسم بوده است.

به گزارش فارس، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مس��لح در ديدار با وزير دفاع تاجيكس��تان در 
تهران، حضور سپهبد »شيرعلي ميرزا« وزير دفاع 
تاجيكستان و هيئت همراه در فصل زيباي بهار و 
ايام »عيد باستاني نوروز« در جمهوري اسالمي را 
مبارك دانست و گفت: اميدواريم همچون شروع 
فصل زيباي بهار، شاهد ش��روع فصل جديدي 
در روابط و همكاري هاي دوجانبه با دوس��تان و 
برادران تاجيك باش��يم. نقش تاجيكس��تان در 
آس��ياي مركزي بر جايگاه و اهمي��ت روابط دو 

كشور ايران و تاجيكستان افزوده است.
 وي با بي��ان اينكه اگرچه ايران و تاجيكس��تان 

مرز مش��ترك زميني ندارند اما فراتر از مرزهاي 
تعريف ش��ده روابط خوبي بين دو كشور حاكم 
بوده است گفت: زبان مشترك، فرهنگ مشترك، 
تاريخ مشترك، دين مشترك و تمدن مشترك 
ازجمله اش��تراكات دو كش��ور هس��تند. وجود 
اشتراكات دو كشور مي تواند ظرفيت هاي بالقوه و 
فراواني را براي توسعه روابط في مابين ايجاد كند. 
وجود اين ظرفيت ها كه فعال شدن آنها به نفع هر 
دو كشور است، دشمنان و بدخواهان زيادي دارد 

كه در مقاطع مختلف دست  به  كار شده اند.
حاتمي ب��ا بي��ان اينكه ط��ي س��ال هاي اخير 
جمهوري اس��المي اي��ران به رغ��م تحريم هاي 
ظالمانه و فشارهاي سنگين در حوزه هاي مختلف 
پيشرفت هاي چش��مگير و فراوان داشته است 
گفت: خوشبختانه در اكتبر ۲۰۲۰ تحريم هاي 
تسليحاتي جمهوري اس��المي ايران به  موجب 

قطعنامه شوراي امنيت به پايان رسيد و ما در امر 
صادرات اقالم و تجهيزات دفاعي هيچ مشكلي 

نداريم.
وي با بيان اينكه توسعه حضور داعش و گروه هاي 
افراط گرا در برخي كشورهاي منطقه موضوع مهم 
و حساسي است گفت: ما همواره مخالفت خود 
را با حضور نيروهاي فرامنطق��ه اي در جنگ ها 
و درگيري هاي مختلف اع��الم كرده ايم. تفاوتي 
نمي كند اين حضور در سوريه، عراق، افغانستان 
باشد يا در جاي ديگر... جمهوري اسالمي ايران 
با رويكرد حل  و فصل مشكالت و مسائل منطقه 
با حضور و مش��اركت خود كش��ورهاي منطقه، 
هزينه زيادي براي بازگش��ت صل��ح و ثبات در 
منطقه متحمل شده است كه مهم ترين و البته 
جبران ناپذيرتربن آن ش��هادت سردار سليماني 
قهرمان مبارزه با تروريس��م و افراط گرايي بوده 

اس��ت. س��پهبد »ش��يرعلي ميرزا« وزير دفاع 
تاجيكس��تان نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي 
از حضور در جمهوري اسالمي ايران، اراده كشور 
تاجيكستان را در توسعه همكاري هاي سياسي، 
نظامي دفاعي و همكاري هاي همه جانبه با ايران 
اسالمي برش��مرد و تصريح كرد: در طول سابقه 
روابط تاريخي دو كش��ور توانسته ايم با توجه به 
اش��تراكات فراوان فرهنگي و اجتماعي به نتايج 

خوب و ارزنده راهبردي دست يابيم.
وزير دفاع تاجيكس��تان همكاري هاي دو كشور 
را در برقراري صلح، ثبات و امنيت منطقه بسيار 
حائز اهميت دانس��ت و خاطرنش��ان س��اخت: 
مناقشات و ناامني هاي موجود در منطقه ضرورت 
همكاري هاي دو كشور را در مقابله با تروريسم، 
مبارزه با قاچاق، مواد مخدر و همچنين توسعه و 

تحكيم امنيت منطقه اي دوچندان مي كند.

در ديدار با وزير دفاع تاجيكستان

وزير دفاع : در صادرات تجهيزات دفاعي هيچ مشكلي نداريم

مواض�ع اخي�ر دولتم�ردان نش�ان مي ده�د 
آنها ن�ه تنه�ا از عملك�رد دولت متب�وع خود 
ب�ه ش�دت رضاي�ت دارن�د و درك درس�تي 
از اوض�اع بغرنج معيش�تي م�ردم ندارند بلكه 
خ�ود را ني�ز ناج�ي كش�ور معرف�ي مي كنند.

طي چهار س��ال اخير جامعه ايراني طع��م انواع و 
اقس��ام گراني، تورم و بيكاري و ركود را چش��يده 
اس��ت و طي اين مدت دولت به جاي ارائه راهكار و 
در پيش گرفتن مسير عقالني عماًل طرح و ايده اي 
براي برداشتن آوارهاي اقتصادي و معيشتي ناشي 
از تصميمات خود ن��دارد و عالقه اي به عذرخواهي 
از مردم و جبران اشتباهات بعضاً تعمدي خود نيز 
ندارد. در يكي از آخرين نمونه ها اسحاق جهانگيري 
معاون اول رئيس جمهوري در اظهاراتي بحث برانگيز 
كه احساس مي ش��ود با هدف تش��ديد نارضايتي 
مردم از كليت حاكميت اسالمي صورت مي گيرد، 
مي گويد: »فشارهاي وارده در زمان جنگ اقتصادي 
به كشور سنگين بود اما دولت به خوبي عمل كرد و 
اجازه نداد اقتصاد كشور متالشي شود. در تير ۹۷، 
شاهد كمبود برخي كاال ها نظير پوشك بوديم كه 
طبق برنامه دشمنان، همان فضاسازي بايد تبديل 
به اين مي  شد كه طي يك فرايند چهار ماهه كاال هاي 
اساسي در كشور يافت نشود ولي ما اجازه نداديم در 

كشور قحطي به وجود آيد.«
از اين دست موضع گيري كه دولت كنوني به عنوان 
ناجي كشور معرفي شود به كرات طي ماه هاي اخير 
صورت گرفته است كمااينكه عباس آخوندي وزير 
س��ابق دولت هاي روحاني، خاتمي و هاش��مي نيز 
هفته گذشته در مواضعي مشابه گفته بود: »اگر ما 
نبوديم، قحطي كل ايران را دربرمي گرفت« يا علي 

ربيعي سخنگوي دولت در خرداد سال گذشته ابراز 
كرد: »اگر ما نبوديم، اوض��اع ۱۰۰ برابر بدتر بود.« 
جهانگيري، معاون اول روحاني پي��ش از اين و در 
گفت وگو با ايرنا در ۲۴ اس��فند ۹۹ اظهار مي كند: 
»تحريم هاي چند سال اخير، ناجوانمردانه و ظالمانه 
بود؛ مخالفان دولت، هر جا مشكلي بود آن را ۱۰ برابر 
كردند و بر سر دولت كوبيدند؛ سعي كردند مديران 
دولت را بي انگيزه كنند و به آنان فش��ار بياورند تا 
ببرند؛ يك جا س��خن همدالنه از جريانات سياسي 

مقابل نديدم.«
  اثبات ناكارآمدي دولت با بازخواني افاضات 

تبليغاتي 
طي مدتي ك��ه دولتمردان فعلي ب��ه فعاليت هاي 
انتخاباتي مش��غول بودند عامل مش��كالت ارزي و 
بحران هاي ناشي از آن طي س��ال هاي 8۹ تا ۹۱، 
ناتواني دولت وقت در اداره كشور در سطوح مختلف 
اقتصادي عنوان مي شد و تفوق بر مشكالت داخلي 
مشروط به وجود دولتي كه بتواند با دنيا مذاكره كند 

و مناقشات في مابين ايران با غرب را مرتفع كند.
در زم��ان تبليغ��ات انتخاب��ات رياس��ت جمهوري 
سال هاي ۹۲ و ۹6 بهترين فرصت بود تا دولتمردان 
امروز عمليات رواني گسترده اي را عليه جامعه ايراني 
اجرايي كنند و با شعارهاي پوپوليستي و بعضاً خالف 
واقع، آراي عموم��ي را به نفع خود مص��ادره كنند. 
۱۷ ارديبهشت ۹6 جهانگيري در هنگامه تبليغات 
انتخابات رياس��ت جمهوري بيان مي كند: »س��ال 
۹۱ كه قيمت دالر همين جور آسانس��وري مي رفت 
باال، من يك نامه نوشتم خدمت رهبر انقالب و گفتم 
بنده به عنوان يك آدم كه دارم از بيرون به كشور نگاه 
مي كنم و هيچ مس��ئوليتي ندارم، االن وقتش است 

كه كل مسئوالن اقتصادي دولت عوض بشوند، حاال 
نگفتيم دولت عوض ش��ود؛ مردم اعتمادشون رو به 
اينها از دست داده اند«. در ۲۲ فروردين ۹۲ روحاني 
چندين هفته مانده به روز برگزاري انتخابات يازدهم 
عنوان مي كند: »هنوز هم شعار مي دهيد؟ شرم آور 
است؛ همه ضعف ها را نمي توان پاي تحريم نوشت.«

   شعارهاي انتخاباتي مش�مول مرور زمان 
شد!

در اين ميان برخي دولتمردان تالش مي كنند سر 
دادن شعارهاي انتخاباتي در سال هاي ۹۲ و ۹6 را 
مختص همان زمان دانس��ته و مشمول مرور زمان 
عنوان كنند به طوري كه ۲۷ اس��فند ۹۹ واعظي، 
رئيس دفتر روحاني مي گويد: »وعده هاي روحاني 

به مردم براي قبل از جنگ اقتصادي بود!«
حسن روحاني ارديبهشت ۹۲ پاسخ اظهارات امروز 
واعظي را داده اس��ت، او در حضور رس��انه ها ابراز 
مي كند: »خيلي وعده ها به ما دادن��د؛ همه از اين 
وعده ها اول ميدن، بع��د، چي؟! واهلل العلي العظيم! 
اگر مشكالت اين كش��ور كه بسيار و بسيار و بسيار 
پيچيده است، راه حل نداش��ت كانديدا نمي شدم؛ 
بدانيد عزيزان، همه آنهايي كه كليد را تكان داديد، 

واقعاً براي اين قفل ها كليد وجود دارد.«
او همچنين در ۹ خرداد ۹۲ تصريح مي كند: »هشت 
س��ال س��كوت كردم؛ واهلل العظيم! اگر مشكالت 
اين كشور راه حلي نداشت، من كانديدا نمي شدم؛ 
مشكالت موجود قابل حل است؛ براي اين قفل ها 
كليد وجود دارد؛ هرك��س وعده دهد و عمل نكند، 
گن��اه بزرگي ك��رده اس��ت؛  اي ام��ان،  اي امان از 
ش��عارهاي بي محتوا؛ سياس��ت خارجي شناخت 

قدرت هاي خارجي را مي طلبد.«

   پافشاري بر تكرار تجربيات پرهزينه
س��خنان آن روز روحان��ي ترجمان��ي ديگ��ر از 
ش��عار »گفت وگوي تمدن ها« بود ك��ه بر مبناي 
»گفت وگوی مسالمت آميز و مستمر با كشورهاي 
غربي« حتي به قيمت چشم پوشي از منافع ملي و 
بديهي ترين اصول استقالل استوار است كمااينكه 
طي هشت سال اخير همانند سال هايي كه دولت 
اصالحات صدارت امور را در اختيار داشت تمركز بر 
عبارت هايي نظير اينكه »با دنيا نمي توان دشمني 
كرد و بايد روابط بين المللي كشور را بر پايه گفت وگو 
و تعامل با س��اير كش��ورها بنيان نهاد« تالش شد 
اساس مباني انقالبي را به چالش كشانده و رويكرد 
دلخواه خود در عرصه سياست خارجی را بر كشور 
و نظام تحميل كنند. تأكيد دائمي بر اين مسئله كه 
»گفت وگو و تعامل با دني��ا موجب ايجاد تعادل در 
عرصه هاي داخلي و ارتقای موقعيت كشور مي شود« 
كار را به جايي رس��انده كه امروز عالوه بر پذيرش 
خواسته هاي كشورهاي غربي بايد تن به مطالبات 
گسترده سازمان هاي شبه بين المللي نظير كارگروه 
ويژه اقدام مال��ي )FATF(، كنوانس��يون حقوق 

كودك و نظاير آن هم داد.
   دولتمردان عالقه اي به پاسخگويي ندارند

اينكه دولتمردان تالش مي كنند ناكارآمدي دولت 
را به كليت نظام تعميم داده و خود را ناجي كش��ور 
معرفي كنن��د، مخالفان و معترض��ان فراواني دارد. 
يكي از مخالفان الياس نادران نماينده مردم تهران در 
مجلس است كه روز گذشته در نشست علني پارلمان، 
طي تذكري اظهار داشت: »نكته حائز اهميت ديگر 
آن است كه امروز در وين اتفاقاتي مي افتد كه روي 
همه شئونات اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور 
اثرگذار است و متأسفانه رفتار دولت در هشت سال 
گذشته ما را نسبت به اين مسئله نگران تر كرده است. 
عليرغم مصوبات مجلس و تأكي��دات مختلفي كه 
شده است، هيچ يك از مسئوالن در جريان اتفاقات 
نيستند و در آستانه انتخابات دوگانه سازي هايي در 

حال شكل گيري است.«
نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي 
ادامه مي دهد: »دولتمردان گفتن��د كه ارز ۴۲۰۰ 
توماني حذف نشود تا مشكالت حل شود كه ما هم 
حذف نكرديم و سؤال ما اين است كه آيا مشكالت 
حل شد؟ براي گرفتاري هاي مردم چه كرديد؟ واقعاً 
ببينيد مملكت را به چ��ه روزي انداختيد، خداوند 

ان شاءاهلل هدايتتان كند.«
آنچه در اين ميان مهم مي نمايد اين مس��ئله است 
كه طيف غربزده كه با مديريت هش��ت ساله خود 
س��طح نارضايتي مردم را به باالترين درجه ممكن 
رسانده است و هيچ طرح و ايده اي براي اداره كشور 
ندارد فعاليت هاي گسترده مالي و تبليغاتي خود را 
براي پيروزي در انتخابات پيش رو آغاز كرده است 
تا بتواند در دولت بعدي كش��ور را در »ريل مذاكره 
يك جانبه با غ��رب« نگه دارد ب��دون اينكه به اين 
پرسش ساده پاسخ روشن بدهد كه اگر آن گونه كه 
اين افراد مدعي هستند، دولت و دولتمردان اختيار 
كافي براي مديريت كشور را ندارند، اين همه ولع و 

طمع براي دستيابي به قدرت براي چيست؟

واضعان 8 سال گراني و تورم و بيكاري در انديشه دستيابي مجدد به قدرت اجرايي

تثبيت ناكارآمدي و ولع انتخاباتي!

تمرين مرکب دريايی ايران و پاکستان در دريای عمان
تمرين مركب دريايي بي��ن دو نيروي دريايي ارتش 
ايران و پاكستان، با حضور ناوگروه هاي نيروي دريايي 
دو كش��ور و انجام س��ناريوهاي مختلف دريايي در 

آب   هاي خليج فارس و درياي عمان برگزار شد.
تمرين مركب دريايي با هدف ارتقاي توان رزمي و 
تبادل اطالعات و دانش نظامي بين دو نيروي دريايي 
ايران و پاكستان و به منظور نمايش قدرت دريايي و 
هم افزايي، برقراري تعامل سازنده و پويا در راستاي 
ايجاد صلح و امنيت پايدار در منطقه، صبح ديروز 
در آب هاي خليج فارس و دريايي عمان، برگزار شد 
و با موفقيت به پايان رسيد. در اين تمرين دريايي 
يگان هاي نيروي دريايي ارتش متشكل از ناوشكن 
البرز و يك فروند موشك انداز به همراه يك بالگرد 
و همچنين يگان هاي ش��ناور رزمي و پشتيباني از 
نيروي دريايي پاكس��تان حضور داشتند. عمليات 

دريايي مش��ترك ش��امل نقل و انتقاالت هوايي، 
دريايي و انجام مشترك عمليات Passex در اين 
تمرين مركب دريايي با حضور يگان های نيروهاي 

دريايي ايران و پاكستان، انجام شد.
همچنين مراسم ضيافت شام با حضور فرماندهان و 
كاركنان ناوگروه اعزامي از نيروي دريايي پاكستان 
و با دعوت از وابس��تگان نظامي و س��فيران روي 
عرش��ه ناو بالگردبر خارك در منطقه يكم نيروي 

دريايي ارتش برگزار شد.
به گزارش رواب��ط عمومي ني��روي دريايي ارتش 
مراسم ضيافت شام با حضور فرماندهان و كاركنان 
ناوگ��روه اعزامي از ني��روي دريايي پاكس��تان و با 
دعوت از وابستگان نظامي و سفيران روي عرشه ناو 
بالگردبر خاك در منطقه يكم نيروي دريايي ارتش 
برگزار شد. اين ضيافت بنا به دعوت امير دريادار دوم 

جعفر تذكر فرمانده منطقه يك��م نداجا و با حضور 
فرمانده��ان و كاركنان ناوگروه اعزام��ي از نيروي 
دريايي پاكستان و وابستگاني از كشورهاي برزيل، 
يونان، اوكراين، آلمان، بلغارستان، جمهوري چك 
و هلند و سفيراني از كشورهاي سوئيس، اسلووني، 
بولي��وي، جمهوري چ��ك و برزيل دوشنبه ش��ب 
گذش��ته در ناو بالگردبر خاك برگزار شد. فرمانده 
منطقه يكم نداجا گفت: دو كش��ور دوست و برادر 
ايران و پاكستان اش��تراكات ديني، ملي و كالمي 
دارند كه اين اشتراكات باعث ارتقای روابط دو كشور 
خواهد شد. با توجه به التزام روابط و همكاري هاي 
نزديك تر و همچنين بزرگداشت تمدن مشترك، 
يك بار ديگر نيروهاي دريايي دو كش��ور دوست و 
برادر ايران و پاكستان در مسير دوستي و همكاري 
فرصتي را براي تمري��ن و ارتقای قابليت همكاري 

و هماهنگي نيروه��اي دريايي دو ملت به دس��ت 
آورده اند. ادميرال خان محمود آصف فرمانده ناوگروه 
نيروي دريايي پاكس��تان با اش��اره به روابط ايران 
و پاكستان خاطرنش��ان كرد: روابط اين دو كشور 
ريشه دار بوده و داراي اشتراكات ملي و مذهبي است 
و همين اشتراكات باعث ايجاد روابط نظامي قابل 
مالحظه اي بين دو كشور شده به طوري كه در چند 
سال اخير بازديدهاي متناوبي از بندرعباس در ايران 
و بندر كراچي در پاكستان انجام شده است. فرمانده 
ناگروه نيروي دريايي پاكستان با اشاره به برگزاري 
تمرين مركب دريايي با نيروي دريايي ارتش ارتش 
جمهوري اس��المي ايران در آب هاي خليج فارس 
يادآور شد: ما در اين تمرين مش��ترك، تجربيات 
آموزش��ي عملياتي و اطالعاتي خ��ود را با نيروي 

دريايي ارتش ايران به اشتراك مي گذاريم.

   خبر

سعيد همتي
   گزارش یک

 احياي گام به گام برجام 
منفعتي براي ما ندارد

پذيرش طرح احي�اي گام به گام برج�ام با منافع مل�ي جمهوري 
اس�المي ايران مغاي�رت دارد و قطعًا اي�ن طرح براي م�ا منفعتي 
در پ�ي نخواه�د داش�ت. مگ�ر ترام�پ از برج�ام گام ب�ه گام 
خارج ش�د ك�ه االن بخواهي�م گام به گام برج�ام را احي�ا كنيم؟

فداحس��ين مالكي، عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت وگ��و با مهر، در واكنش به پيش��نهاد اروپايي ها مبني 
بر طرح گام به گام براي احياي برجام، گفت: اين طرح با قانون مصوب 
مجلس يعني قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق 
ملت ايران و همچنين فرمايش��ات مقام معظم رهبري درباره موضوع 

برجام مغاير است. 
وي متذكر ش��د: مطابق با قانون اقدام راهبردي ب��راي لغو تحريم ها و 
صيانت از حقوق مل��ت ايران، زماني كه امريكايي ه��ا به تعهدات خود 
در برجام بازگردند و تمام تحريم هاي ايران را لغو كنند، در آن صورت 

جمهوري اسالمي ايران هم به تعهدات خود بازمي گردد. 
نماينده مردم زاهدان در مجلس بيان كرد: طرح احياي گام به گام برجام 
با منافع ملي جمهوري اسالمي ايران مغايرت دارد و قطعاً پذيرش اين 
طرح براي ما منفعتي را در پي نخواهد داشت. جرياناتي كه معتقدند اين 
طرح به نفع ايران است، مي خواهند با اتالف زمان امتيازات جديدي را 
براي خودشان به دست آورند اما بدانند كه اين مسئله به هيچ وجه براي 

مجلس شوراي اسالمي قابل قبول نيست. 
وي تصريح كرد: سؤال بنده از اروپايي ها كه طرح احياي گام به گام به 
برجام را مطرح مي كنند آن اس��ت كه مگر ترامپ از برجام گام به گام 

خارج شد كه االن بخواهيم گام به گام برجام را احيا كنيم؟
عضو كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس با بيان اينكه 
امريكا با خروج از برجام به اروپا، ايران و جامعه بين المللي بي احترامي 
كرد و همه قوانين را زير پا گذاشت و برجام را ساقط كرد، گفت: بنابراين 
در شرايط فعلي هم بايد امريكا به يك باره همه تعهدات خود در برجام را 

انجام دهد و تحريم هاي ايران را لغو كند تا برجام احيا شود. 
........................................................................................................................

 »ناصر سراج«
 دادستان نظامي استان تهران شد

رئي�س س�ابق س�ازمان بازرس�ي كل كش�ور و قاض�ي وي�ژه 
رس�يدگي ب�ه پرون�ده فس�اد 3 ه�زار ميلي�اردي ب�ه عن�وان 
دادس�تان نظام�ي جدي�د اس�تان ته�ران منص�وب ش�د. 
به گزارش راه دانا؛ ناصر سراج در آيين معارفه خود به عنوان دادستان 
نظامي جديد استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: اهم برنامه هاي 
ما اجراي قانون و فرامين مقام معظم رهبري اس��ت و پيشگيري را در 
دستور كار قرار داديم تا دشمن نتواند در نيروهاي مسلح نفوذ كند. ما 

اجازه نمي دهيم نيروي ناباب وارد نيروهاي مسلح ما شود. 
سراج خاطرنشان كرد: در زمينه ترك فعل بايد از نيرويي كه كار نمي كند 
توضيح بخواهيم. متأسفانه س��رقت رو به افزايش است كه نبايد اجازه 
دهيم و اگر قصور و تقصيري باشد برخورد و اگر نياز به كمك از لحاظ نيرو 
و تجهيزات باشد كمك خواهيم كرد و ما ادامه دهنده كار دادستان هاي 
قبلي هستيم. ناصر سراج، قاضي ويژه رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار 
ميلياردي )مه آفريد اميرخسروي، محمود خاوري و...( بود. او همچنين 
مدتي رياست س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور را بر عهده داشت. سراج 

جايگزين غالمعباس تركي در دادسراي نظامي استان تهران شد. 
........................................................................................................................

جانشين فرمانده نيروی قدس:
امريكا يي ها به زودي از منطقه اخراج مي شوند
س�ال ۱۴۰۰ ب�ه م�دد اله�ي، س�رآغاز تح�ول ب�زرگ و انق�الب 
جهان�ي ب�راي اضمح�الل و ناب�ودي قدرت ه�اي اس�تكباري، 
ضددين�ي و ضدبش�ري و اخ�راج آنه�ا از منطق�ه اس�ت.

بنا بر اعالم روابط عمومي نيروي قدس س��پاه، س��ردار س��رتيپ پاسدار 
سيدمحمد حجازي جانشين فرمانده نيروي قدس سپاه در اولين جلسه 
فرماندهان و مديران نيروي قدس در سال ۱۴۰۰، با اشاره به پيروزي هاي 
ش��كوهمند و غرورآفرين رزمندگان يمن در اين روز ها گفت: موفقيت ها 
نتيجه تالش و كوشش، مقاومت و تسليم نش��دن در برابر فشار دشمن و 
اتكال و اتصال به خدا و ايمان راسخ به اين مسير و به وعده پيروزي و نصرت 
الهي است و ان شاءاهلل به زودي استخوان هاي ائتالف متجاوزان از فشار هاي 
پابرهنگان يمن درهم خواهد شكست و آن چيزي كه رهبر معظم انقالب 
امام خامنه اي عزيز نويدش را دادند و پيش بيني كردند كه بيني متجاوزان 
به خاك ماليده خواهد شد و اين امر محقق شده و بيشتر خواهد شد. وي با 
بيان حضور مقتدرانه و مستشاري جمهوري اسالمي ايران در سوريه گفت: 
نخست وزير رژيم منحوس و غاصب صهيونيستي سال گذشته رسماً اعالم 
كرد سال ۲۰۲۰ ميالدي بايد س��ال پاياني حضور ايران در سوريه باشد و 
فشار ها طوري باشد كه ديگر ايران در سوريه باقي نماند اما به رغم فشار ها و 
تهديدات آنها محور مقاومت با همان صالبت و قدرت و حتي كيفيت بهتر 

در سوريه حضور دارد و آنها در تحقق اهدافشان شكست خوردند.
جانشين فرمانده سپاه قدس در بخش ديگر سخنان خود در خصوص 
تالش ناكام امريكا براي بقا در عراق گفت: دشمنان اسالم و به خصوص 
امريكا و استكبار جهاني مي خواستند در عراق صداي ملّت را خفه كنند 
و مقاومت ملت عراق را درهم بشكنند تا در آنجا باقي بمانند اما موفق 
نش��دند؛ رئيس جمهور امريكا هم در روز هاي گذش��ته اعالم كرد كه 
اياالت متحده در حال كاهش نيرو هاي خود در منطقه خاورميانه است 
و براي اينكه حفظ آبرو كن��د و اقدامات ملت هاي منطقه را كم اهميت 
جلوه دهد اعالم كرد يك سامانه پاتريوت را از عربستان سعودي خارج 
كرده است. سردار حجازي گفت: اين سرآغاز خارج شدن و اخراج آنها از 
منطقه است و اين اراده قطعي ملت ها پس از به شهادت رساندن سردار 
دل ها شهيد سليماني عزيز توسط رژيم خبيث امريكاست كه به زودي 

شاهد اخراج امريكا يي ها از منطقه خواهيم بود.  
........................................................................................................................

سخنگوي كميسيون امنيت ملي: 
 سند همكاري ايران و چين

نيازي به تصويب مجلس ندارد
س�ند همكاري ايران و چين ب�راي مجلس ارس�ال و تيم حقوقي 
مجلس آن را بررسي كرده و با توجه به اينكه در اين سند الزامات 
حقوقي وجود ندارد، ش�امل اصل 77 قانون اساس�ي نمي ش�ود. 
ابوالفضل عموئي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت تأكيد كرد: برنامه 
جامع راهب��ردي ايران و چين يك نقش��ه راه ب��راي تعيين حوزه هاي 
همكاري دو كش��ور در ۲۵ سال آينده اس��ت و اين سند براي مجلس 
ارسال شده و تيم حقوقي مجلس آن را بررسي كرده و با توجه به اينكه 
در اين سند الزامات حقوقي وجود ندارد، شامل اصل ۷۷ قانون اساسي 
نمي ش��ود. وي افزود: اين اصل اش��اره به معاهده هاي الزام آور دارد و 
ارزيابي مجلس اين اس��ت كه اين برنامه نياز به تصوي��ب ندارد، با اين 
حال مجلس از ابزار هاي نظارتي خود اس��تفاده مي كند و ضمن آنكه 
از توس��عه مناس��بات با اقتصاد هاي بزرگ دنيا از جمله چين حمايت 
مي كند، شأن خود را حفظ نموده و با اس��تفاده از ابزار هاي نظارتي بر 
ابعاد اين سند و اجراي آن نظارت مي كند چراكه مجلس نسبت به حفظ 
منافع ملت حساس است. گفتني  است اصل ۷۷ قانون اساسي مي گويد: 
»عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد 

به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد.«

طرح: حسين كشتكار | جوان


