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دو جشن در يك روز
ديروز در تقويم تاريخ ايران دو اتفاق يا بهتر است گفته شود دو مناسبت به 
ثبت رسيده است؛ يكي از آنها كه قطع رابطه سياسي امريكا با ايران در 20 
فروردين 1359 بودهرچند ما انتخابگر آن اقدام نبوديم، اما آورده آن براي 
ملت ما به مراتب بيش��تر از خيلي از اقداماتي بود كه آفريننده آن بوده ايم. 
مناسبت ديگر، اعالم جش��ن ملي هس��ته اي در 20 فروردين 1386 بود. 
مناسبتي كه هر لحظه يادآوري آن با گذشت 15 س��ال از آن تاريخ، هنوز 
حالوت خاص آن در كام ملت ايران زنده است. اگرچه برخي رفتارها و عقب 
نشيني ها در مقابل زياده خواهي هاي غرب در سال هاي اخير كه در نهايت به 
توافق برجام ختم شد، آن حالوت زايد الوصف را بعضاً به تلخكامي كشانده 
است، آنچه مهم است اين است كه گذشت زمان نشان داده كه هر دو اين 

مناسبت ها موجب عزت و سربلندي ملت ايران شده است. 
هر دو اين مناس��بت ها در اين دو روز، نش��ان از پايان نظام سلطه داشت. 
هنگامي كه مقامات و نظريه پردازان امريكاي��ي در اواخر دهه 70 ميالدي 
شاهد تحول در امن ترين منطقه تحت نفوذ و سيطره خود يعني خاورميانه 
بودند، هيچ گاه تصور نمي كردند به همين راحتي، زماني فرا رسد كه مجبور 
شوند با متحدترين كشور منطقه كه عنوان تحقير آميز ژاندامري را صرفا 
برازنده او مي دانستند، قطع رابطه كنند. خواب تحوالت سال هاي 57 تا 59 
براي مقامات كاخ سفيد به مراتب دهشتناك تر از آن بود كه تئوري پردازان و 

استراتژيست هاي امريكايي پيش بيني كرده بودند. 
در 20 فروردين 1359، به طور رسمي عمر نظام سلطه غرب در ايران پايان 
يافت و آنچه عوامل پياده نظام آن در طول سال هاي پس از اين تاريخ در ايران 
انجام داده اند فقط براي بازگرداندن جايگاه گذشته امريكا به قبل از پيروزي 
انقالب بوده است. امريكا و قدرت هايي كه شالوده فكري آنان بر پايه سلطه 
گري شكل گرفته بود، با تشكيل نظام جمهوري اسالمي كه روابط تازه خود را 
در نظام بين الملل بر پايه نفي سلطه و استقالل طلبي آغاز كرده بود، عرصه را 
بر وجود خود تنگ ديدند و اين بود كه رسما قطع رابطه سياسي با جمهوري 
اسالمي ايران را اعالم كردند. هرچند به درستي بر ملت ايران آشكار بود كه 
اين قطع رابطه نه پايان، بلكه سرآغاز دشمني ها و تنش امريكا با ايران خواهد 
بود، چراكه روابط بر پايه عدالت و حق طلب��ي كه از خصيصه ذاتي انقالب 
اسالمي است، موضوعي نبود كه خوش��ايند امريكا باشد و اين قطع رابطه 
يعني گام نهادن آنها در مسيري كه امروز با تحريم هاي ظالمانه و صدها اقدام 
ريز و درشت ديگر در طول اين 41 سال شاهد بوده ايم. با درك اين واقعيت 
سلطه ستيزي انقالب اسالمي و ملت ايران بود كه مقامات مختلف كاخ سفيد 
از كارتر گرفته تا ترامپ و بايدن در طول اين چهار دهه از عمر انقالب تالش 
تالش داشتند با اتخاذ شيوه ها و راهبردهاي مختلف، شرايط ايران را به دوران 
سلطه خويش بازگردانند كه پرداختن به دشمني ها در طول اين سال ها، تكرار 

مباحثي است كه بارها گفته شده است.
 تأسفبار نه دشمني امريكا با ملت ايران و نظام برآمده با آن، بلكه نگراني از رفتار 
جريان سياسي و افرادي است كه در كانون قدرت و مرجع تصميم گيري قرار 
دارند و عكس آموزه هاي انقالب اسالمي و امامين انقالب عمل مي كنند و در 
عين رعب و وحشت از امريكا بدون توجه به دشمني هاي امريكا، در صددند 
زمينه تس��ليم پذيري ملت ايران را با گرا دادن به دشمن فراهم كنند.  اين 
در حالي است كه با قطع روابط سياسي ميان تهران- واشنگتن، خصومت 
و عداوت امريكا عليه جمهوري اسالمي فزوني يافت، به گونه اي كه تنها 15 
روز پس از اعالم رسمي قطع روابط سياسي آنها، مقامات امريكايي تصميم 
گرفتند در 5 ارديبهشت ماه به ايران حمله مستقيم كنند. هرچند در طبس 
شكست مفتضحانه اي را پس از سقوط بزرگ ترين رژيم تحت حمايت خود 

در خاورميانه   تجربه كنند. 
حضرت امام )ره( پس از اعالم خبر قطع رابطه امريكا با ايران با انتشار پيامي 
خطاب به ملت ايران، با استقبال از اين اقدام امريكا، آن را به فال نيك گرفتند 
و فرمودند: » ملت شريف ايران، خبر قطع رابطه بين ايران و امريكا را دريافت 
كردم و اگر كارتر در عمر خود يك كار كرده باشد كه بتوان گفت به خير و 
صالح مظلوم است، همين قطع رابطه است. رابطه بين يك ملت به پاخاسته 
براي رهايي از چنگال چپاولگر عالمخوار هميشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع 
چپاولگر است. ما اين قطع رابطه را به فال نيك مي گيريم چون كه اين قطع 
رابطه دليلي بر قطع اميد امريكا از ايران است. ملت رزمنده ايران اين طليعه 
پيروزي نهايي را كه ابرقدرت سفاكي را وادار به قطع رابطه- يعني خاتمه 
دادن به چپاولگري ها – كرده است اگر جشن بگيرد، حق دارد«) صحيفه 

نور- جلد 12، صفحه 233 و 234(.
رهبر معظم انقالب كه خلف شايسته آن پير آگاه و خوش ضمير جماران 
هس��تند هم پس از خروج ترام��پ از برجام در ارديبهش��ت 97، در جمع 
فرهنگيان فرمودند: منتظر روزي باشيد كه ترامپ ُمرده، جسدش خوراك » 

مار و مور« شده، اما نظام جمهوري اسالمي مقتدر است. « 
امروز ترامپ كه با تبختر همراه با جهالت از برجام خارج شده، چه سرنوشتي 
پيدا كرده است و كجاست؟ و امريكاي » بايدن« براي بازگشت به برجام در چه 
وضعيتي است؟ صرف نظر از برخي رفتارها و سخنان نسنجيده اي كه برخي 
اصالح طلبان و دولتي ها از روي ذوق زدگي عوامانه در آستانه نشست وين 
داشتند، همين موضع حكيمانه و عزتمندانه رهبري انقالب و طرح راهبردي 
مجلس بود كه باعث گرديد امريكاي التماس كننده در بازگشت به برجام، 
به دليل مخالفت ايران نتوانست در نشست وين حضور داشته باشد ناچاربود 
ذليالنه اطالعات الزم اين نشست را در بيرون از هتل محل گفت وگو كسب 
كند. اين همه ناشي از عزتي است كه امام عزيز ما با اعالم قطع رابطه سياسي 
امريكا در سال 59 و موضع قاطعانه و حكيمانه اي است كه رهبر معظم انقالب 

در بحث بازگشت امريكا به برجام اتخاذ كردند. 
جشن ملي هسته اي در 20 ارديبهشت 86 و برگزاري همه ساله آن يعني 
اين مسير پيموده شده غيرقابل بازگشت است و امريكا و دولت هاي غربي اگر 
تصور مي كنند كه مي توانند در يك بازي هماهنگ، ايران اسالمي را به نقطه 
آغازين پيش از هسته اي شدن ايران بازگردانند، امر محالي است. نشان آشكار 
اين تصميم نظام، افتتاح ده ها پروژه هسته اي در طول اين سال ها و تجاري 
كردن دستاوردهاي هسته اي در حوزه هاي پزشكي، كشاورزي و صنعتي 
است كه در سالروز» فناوري هسته اي «در 20 فروردين ماه هر سال جهان 
شاهد است.  بنابراين همانگونه كه امام عزيز سفر كرده ما در 20 فروردين 59 
فرمودند ؛ ملت ايران حق دارد روز قطع رابطه سياسي امريكا با ايران را جشن 
بگيرد، بايد هرساله شكست امريكا و غرب و پيروزي ملت ايران در رسيدن به 
اين حق خود در روز » فناوري هسته اي « در 20 فروردين را جشن گرفت. 

حسن رشوند

داود عامري

رئیس بنی�اد امید ايرانی�ان با تأکی�د بر اينكه 
نگاه نقادانه نس�بت ب�ه وضع موج�ود داريم و 
سیاس�ت هاي کنون�ي در خیل�ي از بخش ها را 
به صواب و ص�اح کش�ور نمي دان�م، در عین 
حال گفت: نس�خه هاي خیالي، فرصت طلبانه 
بي محت�وا و بیراهه ه�اي براندازي خواهان�ه 
مي دان�م.  مهل�ك  اصاح�ات  ب�راي  را 
به گزارش ايرنا، محمدرضا ع��ارف صبح ديروز در 
كنگره انجمن روزنامه نگاران زن ايران، اصالحات 
را عقالني ترين، كم هزينه ترين و بهترين استراتژي 
واقع بينانه براي عبور كشور از مشكالت و مصائب 
دانست و بيان كرد: اصالحات مانع رسوبات ذهني، 
ناكارآمدي ها، خيال انديشي ها، توهم ها و تندروي ها 
مي شود. اصالحات يعني فهم درست از مختصات 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در سطوح 
ملي و جهاني. امروز اصالح طلبي به معني تمهيد و 
طراحي مقدماتي براي تأمين منافع و مصالح ملي 

در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي است. 
وي، اصالح طلبي را تالش براي تغيير وضع موجود 
به مطلوب با محوريت منافع ملي عنوان كرد و يادآور 
شد: از اين رو نگاه نقادانه نسبت به وضع موجود داريم 
و سياست هاي كنوني در خيلي از بخش ها را به صواب 
و صالح كشور نمي دانم. از طرفي نسخه هاي خيالي، 
فرصت طلبانه بي محتوا و بيراهه هاي براندازي خواهانه 

را براي اصالحات مهلك مي دانم. 
رئيس بني��اد ايرانيان اظهار ك��رد: افراطي گري ها 
از س��ويي و ناكارآمدي ها و مفاس��د از طرف ديگر، 
محصول دو رويكرد ضداصالح طلبي  است. اصالح  
طلبي هرگز اپوزيس��يون نيس��ت چنانكه  مدافع 
سياست هاي ضد منافع ملي هم نيست. اصالح طلبي 
يعني تدابير و تصميماتي كه منافع ايران و ايراني ها 
در آن لحاظ شود و جان، سالمت و معيشت مردم 
و برخ��ورداري  آنها از زندگ��ي آبرومندانه يك فكر 

اصالح طلبانه  است. 

عارف سياس��ت ورزي مبتني بر توس��عه متوازن و 
پايدار را از ديگر مبان��ي فكري اصالح طلبان ناميد 
و اف��زود: اصالح طلبي، توجه جدي به مش��كالت 
و مطالب��ات و پرداختن ب��ه مهم ترين چالش هاي 
كش��ور در حوزه هاي مختلف داخل��ي و خارجي 
است. اشتغال و معيشت، اقتصاد، مسكن، توجه به 
حقوق اقوام و نگاه فرهنگي و استفاده از ظرفيت آنها 
به عنوان فرصت غني فرهنگ��ي از ديگر رويكردها 

اصالح طلبانه است. 
معاون رئيس دولت اصالحات افزود: امروز اصالحات 
با هزينه هاي زيادي دست به گريبان است و موظفيم 
اصالح طلبي  را تعريف، ترس��يم و تفس��ير كنيم و 
هويت خود را از دس��ت نمي دهيم. عارف گفت: بر 
ما فرض است اصالح طلبي را از غيرآن تمييز دهيم 
و در زمين جناح رقيب بازي نكني��م و از ائتالف و 
انس��جام درون جريان اصالحات در دهه 90 دفاع 
كنيم و اين رويه را همچن��ان در دهه جديد ادامه 

دهيم. اجازه ندهيم براي اصالح طلبان در خارج از 
اين جريان تصميم گيري كنند. موانع دروني خود 
را شناسايي كنيم و خود را مقابل فرصت طلبي ها 
بيمه كنيم و از خيال پردازي هايي كه زمينه را براي 
تفكرات »ايران ويران ك��ن« فراهم مي كند، عبور 
كنيم. اين فعال اصالح طل��ب از عملكرد نهادهاي  
اصالح طلب در دهه 90 دف��اع و تأكيد كرد: قطعاً 
ضعف هايي هم داشتيم كه امروز مي توانيم با تكيه 
بر تجارب گذشته اين ضعف ها را به قوت تبديل و از 
طرح مسائل حاش��يه اي و بي حاصل پرهيز كنيم. 
عارف عنوان كرد: براي  حضور و مشاركت حداكثري 
مردم برنامه ريزي كنيم. دو انتخابات مهم شوراها 
و رياس��ت جمهوري را پيش رو داريم و استفاده از 
ظرفيت شوراها را نبايد دست كم بگيريم. شوراها 
پايه دموكراسي در كش��ور هستند و اصالح طلبان 
همواره از اين ظرفيت در جهت تحكيم دموكراسي 

در كشور استفاده كرده اند. 

رئیس س�ازمان بس�یج ب�ا بی�ان اينكه بس�یج 
پاره تن م�ردم اس�ت و هی�چ گاه مصال�ح مردم 
به وي�ژه مصالح م�ردم مظل�وم و مس�تضعف را 
فراموش نخواهد ک�رد، افزود: بس�یج در امتداد 
هم�ه دس�تگاه هاي خدمات رس�ان همچن�ان 
آم�اده خدمات رس�اني اس�ت و در س�ال هاي 
گذش�ته همواره خ�ود را مكلف دانس�ته که در 
محرومیت زدايي در سطح کشور نقش آفرين باشد. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار سرتيپ پاسدار 
غالمرضا سليماني صبح ديروز در جمع خبرنگاران در 
گيالن با اشاره به پيشينه بسيج اظهار داشت: بسيج در 
سال 58 با فرمان امام راحل تشكيل شد و از ابتدا يك 
تشكيالت مردمي بود. در دوران دفاع مقدس، شرايط 
ايجاب كرد كه فرزندان مردم به عنوان بسيجي داوطلب 
در ميدان هاي نبرد حضور پي��دا كنند و با ورود تفكر 
بسيجي به ميدان نبرد، مكتب دفاعي انقالب اسالمي 
شكل گرفت و اين مكتب توانست ساختار هاي بسيار 

سنگين و عظيم تهاجم دشمن را شكست دهد. 
سردار سليماني با بيان اينكه بسيج بعد از دوران دفاع 
مقدس در ابعاد مختلف خود را موظف به پاسخگويي به 
ملت شريف ايران، رفع نياز هاي انقالب و نظام مقدس 
جمهوري اس��المي دانست، افزود: بس��يج به عنوان 
تش��كيالت انقالب يا بزرگ ترين تشكيالت مردمي 
در روي كره زمين، سند راهبردي مبتني بر گام دوم 
انقالب را تكميل و تقديم محضر رهبر معظم انقالب 
كرد. رهبر معظم انقالب در اس��فندماه سال گذشته 
سند راهبردي مذكور را براي بسيج تصويب كردند و 
اين سند امروز مسير حركت بسيج در بيانيه گام دوم 
انقالب را تعيين مي كند و نخس��تين سند راهبردي 
مبتني بر بيانيه گام دوم است از طرفي ما بايد يك بسيج 

جديد براي ملت ايران در گام دوم بسازيم. 
رئيس سازمان بسيج با بيان اينكه بسيج پاره تن مردم 

است و هيچ گاه مصالح مردم به ويژه مصالح مردم مظلوم 
و مستضعف را فراموش نخواهد كرد، افزود: بسيج در 
امتداد همه دستگاه هاي خدمات رسان همچنان آماده 
خدمات رساني است و در سال هاي گذشته همواره خود 
را مكلف دانسته كه در محروميت زدايي در سطح كشور 

نقش آفرين باشد. 
   سال 99 بسیج 12 هزار پروژه محرومیت زدايي 

اجرا کرد
سردار سليماني با اعالم اينكه در سال گذشته بيش 
از 12 هزار پروژه محروميت زدايي توس��ط بسيج در 
كشور اجرا شده كه هزار و 500 پروژه مربوط به استان 
گيالن بوده اس��ت، تصريح كرد: هزار واحد مسكوني 
براي محرومان در گيالن احداث شد و در سال جاري 
نيز بيش از 700 واحد مسكوني ديگر براي محرومان 
احداث شد. وي با اشاره به فعاليت و همكاري 42 هزار 
گروه جهادي در حوزه هاي مذكور ابراز داشت: بيش از 
700 هزار نفر از جوانان عزيز در سراسر ميهن اسالمي 
در قالب اين گروه هاي جهادي و در صحنه ها و مقاطع 
مختلف به امداد مردم و خدمات رساني به محرومان 
مشغول هستند.  رئيس سازمان بسيج با بيان اينكه 
گروه هاي جهادي هر س��ال رو به گسترش هستند 
عنوان كرد: در س��ال 98 تعداد گروه هاي جهادي به 
17 هزار نفر مي رسيد و در س��ال 99 دو برابر افزايش 
پيدا كرد و در سال 1400 نيز گسترش خواهد يافت و 
بسيج به عنوان فرزنداِن اين ملت و پاره تن ملت در همه 

استان ها از جمله گيالن آماده خدمات رساني است. 
    اهداف بسیج

 در طرح هاي اقتصادي مقاومتي
سردار سليماني با اش��اره به اهداف طرح هاي اقتصاد 
مقاومتي اجرا ش��ده توسط بس��يج خاطرنشان كرد: 
معتقديم در موضوع مربوط به اقتصاد مقاومتي هنوز 
دچار عقب ماندگي هستيم از طرفي اگر مردم در صحنه 

حضور پيدا كنند اقتصاد مقاومتي ما به اقتصاد مقاومتي 
مردم ساالر تبديل خواهد شد. وي با اشاره به ظرفيت 
بسيج به عنوان يك تش��كل مردمي در بسترسازي، 
زمينه سازي و تسهيل گری برای نقش آفريني در عرصه 
اقتصاد مقاومتي و حل مسائل اقتصادي گفت: در زمينه 
اقتصاد مقاومتي در گيالن برنامه هاي زيادي داريم و 
تأكيد بر افزايش بهره وري محصول راهبردي برنج داريم 
و هماهنگي هاي الزم در اين زمينه انجام شده است. 
سردار سليماني با اشاره به اجراي طرح صنعت يار بسيج 
برای كمك به واحد هاي صنعتي گفت: پايش وضعيت 
واحد هاي صنعتي و بررسي مشكالت شان مورد تأكيد 
اس��ت و در اين زمينه اگر واحد ها با مش��كالت مالي، 
قانوني، بازار يا زنجيره توليد روبه رو باشند به تناسب براي 
حل مشكالت آنها برنامه ريزي مي شود و از گروه هاي 
علمي، استادان، نخبگان و شركت هاي دانش بنيان نيز 

در اين عرصه استفاده مي كنيم. 
رئيس سازمان بس��يج با بيان اينكه بسيج براي حل 
مشكالت واحد هاي توليدي، كلينيك صنعت دارد 
افزود: وضعيت 400 واحد توليدي گيالن شناسايي 
و مشكالتشان بررسي شد و بايس��تي به كمك آنها 
بشتابيم و پشتيباني هاي الزم را داشته باشيم و موانع 
را از پيش روي آنها برداريم. وي با اشاره به برنامه هاي 
بس��يج براي اقتصاد خانواده ها از جمله خانواده های 
روستايي و شهري خاطرنشان كرد: در راستاي تشكيل 
صندوق هاي قرض الحسنه مردم يار و اشتغالزا، بيش از 
هزار و 100 صندوق در استان گيالن راه اندازي شده و 

تعدادي از آنها قابليت تبديل به تعاوني دارند. 
    پشتیباني بسیج

 از طرح هاي تولیدي اشتغال زا
رئيس سازمان بسيج گفت: ما در مهارت آموزي هم 
ظرفيت داريم از طرفي مي ت��وان زنجيره هاي توليد 
را فعال كرد تا كسي كه ش��غل ايجاد مي كند بتواند 

محصول خود را وارد بازار كرده و برندسازي كند البته 
براي بازار هاي صادراتي هم پش��تيباني هاي الزم را 
خواهيم داشت و امروز بسياري از استان ها توانستند 
محصوالتش��ان را با همكاري بنياد تعاون بس��يج به 
كشور ها صادر كنند. وي افزود: پيشنهاد داديم امسال 
حجم زيادي از اشتغال را به گيالن اختصاص دهيم؛ 
جوانان عزيزي كه جوياي كار هستند و مي خواهند در 
عرصه توليد فعاليت و از تسهيالت استفاده كنند البته 
تسهيالت به صورت قرض الحسنه و آموزش ها رايگان 
است و در مسير تسهيل گري و وارد شدن به زنجيره 

ارزش افزوده هيچ منتي به گردن مردم نمي گذاريم. 
رئيس سازمان بسيج گفت: براي هر شهرستان يك 
مركز رش��د و براي تعدادي از شهرستان ها نيز مركز 
علم و فناوري فعال خواهيم ك��رد در نتيجه تمامي 
شهرستان ها را تحت پوشش مراكز علم و فناوري بسيج 
خواهيم برد و اين مراكز ايده ها و خالقيت ها را شناسايي 

مي كنند تا پشتيباني و هدايت شوند. 
     آمادگي بسیج

 براي مقابله با موج چهارم کرونا
سردار سليماني با اشاره به مهم ترين اقدامات بسيج در 
عرصه مقابله با كرونا و آمادگي همه جانبه براي مقابله با 
اين بيماري در موج چهارم افزود: از ابتداي شيوع كرونا 
همواره براي مقابله با اين بيماري اعالم آمادگي كرديم 
و در مرحله نخست طرح غربالگري و همچنين توليد 
محصوالتي مانند ماسك را در سراسر كشور با تكيه بر 

قدرت مردم بر عهده گرفتيم. 
رئيس سازمان بسيج در پايان از توزيع بسته هاي كمك 
معيشتي بين نيازمندان همزمان با آغاز ماه مبارك 
رمضان در كش��ور خبر داد و افزود: كساني كه تحت 
سيستم غربالگري شهيد سليماني در قرنطينه قرار 
مي گيرند از لحاظ نيازمندي هاي ضروري و بسته هاي 

معيشتي مجدداً پشتيباني مي شوند. 

عارف: بيراهه هاي براندازي خواهانه براي اصالحات مهلك است

منافع و مصالح مردم اولويت نخست بسيج است
سردار سلیماني: بسیج 12 هزار پروژه محرومیت زدايي در سال 99 اجرا کرد

نايب رئیس کمیسیون امنیت ملي:
نبايد دوباره گرفتار خدعه غربی ها شويم

توقع ما از دولتی ها آن اس�ت که به جای خنث�ی کردن فرصت هايی 
که مجلس در اختیار آنان قرار داده اس�ت، تحريم ها را خنثی کنند.

عباس مقتدايی نايب رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس در گفت وگو با 
مهر تصريح كرد: آنچه اين روزها در حال رخ دادن است، نشان می دهد كه ما 
به هيچ وجه نبايد بيش از اين به غرب اعتماد كنيم، چرا كه دولت های غربی 
آزمون خود را پس داده اند. مقتدايی متذكر شد: غربی ها در بسياری از مقاطع 
منافع ايران را به خطر انداختند، نشان دادند كه منافع ملت ايران برای آنان 
ذره ای اهميت ندارد و صرفاً به دنبال كسب منافع خود و تخريب منافع ملی 
ايران هستند. نايب رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
شورای اسالمی تأكيد كرد: اين درسی است كه ما از روندهای قبلی برجام 
گرفتيم و مبتنی بر همين تجربه است كه رهبر معظم انقالب سياست هايی را 
مشخص فرمودند و بر اساس آن بايد عمل كرد. ما به غربی ها ده ها بار فرصت 
داديم و در مقابل، ده ها بار فريبكاری و مكاری آنان را مشاهده كرديم. وی 
گفت: ما بايد به جای اتكا به غرب بتوانيم در يك همكاری و تعامل سازنده با 

آسيا، منافع كشور را تأمين كنيم و نبايد مجدداً خدعه غربی ها را بپذيريم.

قرارداد راهبردي چين
 علت شناسي و چند مالحظه

از آنجايي كه جزئيات كامل قرارداد همكاري راهبردي بين ايران و چين 
منتشر نشده است، اكثر تحليل ها و مطالب منتشر شده در اين خصوص 
گمانه زني بوده و هر كسي با توجه به ديدگاه هاي خودش در اين خصوص 
اظهارنظرهايي را مطرح مي كند.  ما نيز در اين يادداشت بر اساس همين 
كليات و سابقه ذهني مطالبي را براي كمك به گفتمان سازي ملي پيش 

روي خوانندگان محترم مي كنيم. 
علت شناسي اين قرار داد: 

1.   شرايط تحريم ايران از سوي امريكا و كشور هاي غربي كه روز به روز 
بر دامنه آن افزوده مي شود، ايران اسالمي را برآن داشته تا با تدبيري، به 
دنبال بي اثر كردن آن و خروج از اين شرايط در عرصه بين المللي باشد 
و تأكيد رهبر معظم انقالب نيز بر بي اثر كردن تحريم به جاي تسليم در 
مقابل زياده خواهي غرب بوده است، بنابراين براي اينكه بتوانيم غرب 
را وادار به عقب نشيني كنيم، ناگزير هستيم به دنبال شركايي خارج از 

اردوگاه غرب و البته با توان اقتصادي قابل مالحظه باشيم. 
مطالعات وضعيت سياسي و اقتصادي كشور هاي خارج از اردوگاه غرب 
نش��ان مي دهد كه در ش��رايط حاضر چين كشوري اس��ت مناسب، با 
قابليت هاي الزم براي اين منظور، چرا كه اين كشور از رقباي اقتصادي 
غرب است و در موارد بسياري در اين حوزه گوي سبقت را از غرب ربوده 
و ازطرف ديگر عضو دايم شوراي امنيت نيز مي باشد كه قطعا مي تواند 
به خاطر گره خوردن منافع ملي اش با ايران، نقش بازدارنده اي در مقابل 
غرب براي ما داشته باشد. نكته مهم اين است كه اين ايران است كه چين 

را انتخاب كرده است نه بالعكس. 
2. مرور روند افزايش تحريم ها در سال هاي اخير كه در نهايت منجر به 
تحريم سخت نفتي نيز شد، مديران كشور را به اين نتيجه رساند كه بايد 
ش��ريكي راهبردي براي بازار نفتي خود پيدا كنيم كه در طول زمان به 
جهت وابستگي به توليد نفت كشورمان، به آساني و البته به خاطر منافع 
مشترك زير بار نسخه هاي تحريمي غرب نرود. از طرف ديگر در رقابت 
اقتصادي بين كشور چين و غرب، مديران چيني بر اين نكته واقفند كه 
غالب توليد كنندگان نفتي تحت نفوذ و كنترل امريكا هستند، بنابراين 
در جريان رقابت هاي اقتصادي ممكن است روزي ابزار تحريم به خصوص 
در حوزه نفت متوجه چيني ها نيز شود، بر اين اساس آنها نيز به دنبال يك 
شريك مطمئن در حوزه انرژي هستند كه زير بار فشار غرب تسليم نشود. 
به همين دليل شكي نيست كه غيراز ايران كمتر كشوري اين شرايط را 

دارد و امتحان خود را پس داده است. 
چند مالحظه: 

1.  با وجود نكات مثبت فراوان در اين قرارداد، بايد هوشيار بود كه امضاي 
قرارداد بلند مدت، تنها به خاطر مقابله با غرب اتفاق نيفتد و ما استقالل 
تصميم گيري خود را در آينده از دست ندهيم، چرا كه جمهوري اسالمي 
براساس اصول اس��المي و راهبرد جهاني خود با هيچ يك از ملت هاي 
جهان دش��مني ذاتي ندارد، بلكه به خاطر سياس��ت هاي استكباري و 
اسالم و ايران س��تيزانه بعضي دولت هاي غربي، بخصوص امريكا، نظام 
سلطه و بعضي دس��ت نش��انده هاي منطقه اي آن با آنها از در تقابل در 
آمده،  بنابراين اگر روزي مواجهه با عقالنيت و تغيير سياست هاي بعضي 
كشورها در مقابل ايران شديم و منافع ملي ما ايجاب كرد برپايه رعايت 
اصل عزت، مصلحت، عدالت و منافع ملي خود با هر كش��ور ديگري كه 
رهبري انقالب مصلحت دانستند، وارد ارتباط شويم، اين قرارداد نبايد 
نقش بازدارنده داشته باشد، چرا كه امروز رويكردهاي خوبي براي تنظيم 
قراردادهاي راهبردي با روسيه، هند و ... وجود دارد، بنابراين تنظيم اين 
قرارداد همكاري بايد منافع ملي ايران اسالمي به عنوان يك اصل مسلم 

مورد توجه قرار گيرد. 
2.  در ش��رايط حاضر براي تمام كس��اني كه بخواهن��د وارد همكاري 
اقتصادي با ايران شوند، هزينه  هايي از س��وي غرب ايجاد خواهد شد، 
بنابراين ملت ايران با درك اين شرايط، به تفاهم همكاري نگاه كنند. اين 
سخن بدين معناست كه همكاري با ايران بايد از جذابيت الزم برخوردار 
باشد. همانطور كه منافع ملي ما براي ما مهم است، منافع ملي شركاي ما 
نيز براي آنها مهم است. بنابراين انتقادها ضمن اينكه بايد شنيده شود، 
منتقدان نيز الزم اس��ت با درك اين شرايط نقد ها و تحليل هاي خود را 

مطرح كنند. 
3. حجم مخالفت با اين قرارداد از سوی دشمنان كشور نشان مي دهد 
كه مسئوالن كشور در حركت به س��مت اين قرار داد و ابعاد آن خوب 

عمل كرده اند. 
4. تجربه نشان داده كه رويكرد يكجانبه كشور به سمت كشورهاي غربي 
و بدعهدي ها و روحيه استعمار گري آنها همواره مانع رشد ما شده و اگر 
پيشرفتي نيز امروز حاصل شده، به همت فرزندان اين ملت بوده است. 
پس عقل راهبردي حكم مي كند كه نگاه به شرق در توسعه ارتباطات 
راهبردي كش��ور تقويت ش��ود. بايد تالش كنيم با تجربه موفق در اين 

عرصه، راهي نو در ارتباطات بين المللي باز كنيم. 
پيوست نگاري هاي قرارداد: 

هر قرارداد بزرگي مثل تفاهمنامه همكاري بلندمدت ايران و چين، آثار 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي خود را دارد، بنابراين ضمن توجه 
دادن مسئوالن به تنظيم پيوست ها به خصوص فرهنگي با بهره گيري از 
اهل فن، بهتر است مردم را نيز نسبت به موضوع با رعايت احترام كافي به 
افكار عمومي توجيه و در جريان اهداف و برنامه ها قرار دهيم تا نگراني ها 
به حداقل برسد و معاندان و دشمنان نتوانند با تبليغات مغرضانه، افكار 
عمومي را عليه برنامه هاي كش��ور تهييج كنند و افكار عمومي و ضمير 

بيدار ملت را به سمت دلخواه خود جهت دهند.
 بي شك مسئوالن نهايت تالش خود را در حفظ منافع ملي به كار خواهند 
بست، اين قرارداد يا هر قرارداد ديگري، بدون حمايت ملي راه به موفقيت 
نخواهد برد. بنابراين رسانه هاي داخلي بايد نهايت تالش خود را به كار 

گيرند و تصوير درستي از تاثيرات اجراي آن به مردم منتقل كنند. 
پايان سخن اينكه نگارنده مايل است يكي از دغدغه هاي شخصي خود را 
در اين خصوص مطرح كند. همه مي دانيم يكي از مشكالت مهم كشور 
ما در طي س��ال هاي اخير، بحث اشتغال و ايجاد ش��غل مناسب براي 

هموطنان بوده است. 
بنابراين در اين تفاهمنامه مسئوالن دست اندركار بايد اين را هم براي 
مردم و هم براي شركت هاي چيني روشن كنند كه يكي از مطالبات ما 
افزايش اشتغال ايرانيان و مشاركت موثر شركت هاي ايراني است و اين 

رويكرد موجب تقويت قرارداد و پايدار سازي آن خواهد شد. 
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  گزارش

روحاني در اجاس مجازي سران کشورهاي دي8:

امريكا و كرونا چهره جامعه جهاني  را لكه دار كرده اند
رئیس جمهور تقويت چن�د جانبه گرايي را از 
اولويت هاي مهم سیاس�ت خارجي جمهوري 
اس�امي ايران دانس�ت و تأکید ک�رد: ايران 
همواره از تاش هاي جمعي کشورهاي همسو 
براي تحقق ي�ك نظام اقتص�ادي بین المللي 
عادالنه و غیرتبعیض آمیز حمايت نموده است. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت 
جمه��وري، دكتر روحان��ي روز پنج ش��نبه طي 
س��خناني در دهمين اجالس س��ران س��ازمان 
همكاري اقتصادي دي 8 كه به صورت مجازي و 
به ميزباني بنگالدش، رئيس دوره اي اين سازمان 
برگزار شد، هدِف غايي تمام اين تالش هاي جمعي 
و مشروع كش��ورهاي در حال توسعه را دستيابي 
به رشد اقتصادي، توسعه متوازن، رفاه و سعادت 
مردم، حفظ ارزش ها و فرهنگ هاي ملي و كسب 

جايگاهِ مناسب، در روابط بين المللي دانست. 
رئي��س جمهور تقوي��ت چندجانبه گراي��ي را از 
اولويت هاي مهم سياس��ت خارج��ي جمهوري 
اسالمي ايران دانس��ت و افزود: در زمينة توسعه 
اقتص��ادي ني��ز هم��واره از تالش ه��اي جمعي 
كشورهاي همسو براي تحقق يك نظام اقتصادي 
بين المللي عادالن��ه، و غيرتبعيض آميز حمايت 
كرده ايم. هدِف غايي تمام اين تالش هاي جمعي 
و مشروِع كشورهاي در حال توسعه، دستيابي به 
رشد اقتصادي، توس��عه متوازن، رفاه و سعادت 
مردم، حفظ ارزش ها وفرهنگ هاي ملي و كسب 
جايگاِه مناس��ب، در روابط بين المللي است. »با 
همين رويكرد، ما از اعضاي فعال گروه بندي هاي 
بين المللي و منطق��ه اي اقتصادي همچون گروه 
77، اتحاديه كشورهاي حاش��يه اقيانوس هند، 
س��ازمان همكاري اقتص��ادي )اكو(، س��ازوكار 
همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر و البته 
س��ازمان دي 8 هس��تيم. در حوزه همگرايي و 
تعامالت تجاري نيز در حال پي ريزي بنيان هاي 
منطقه اي تجارت آزاد با كش��ورهاي همس��ايه 
مي باش��يم و بنابراين ب��ه زودي اولي��ن منطقه 
تجارت آزاد را با كشورهاي حوزه اوراسيا، شكل 

خواهيم داد. «
روحاني اضافه ك��رد: با توجه ب��ه اهميت تجارت 

خارجي براي توس��عه ملي و رفاه مردم كشورهاي 
عضو دي 8، مايلم تأكيد كنم حجم تجارِت فعلي 
في مابين هشت كشور با ظرفيت هاي واقعي تجاري 
آن فاصله زيادي دارد و الزم اس��ت سازوكارهايي 
براي تسهيل و توسعه تجارت ميان اعضا، از جمله از 
طريق تسهيالت و مكانيزم هاي گمركي و بانكي، و 
نيز مكانيزم هاي غيربانكي ايجاد نمود. در اين راستا 
ابتكارات پيش��نهادي همچون ايجاد اتاق تهاتر و 

كارت اعتباري دي 8، مي تواند كمك كننده باشد. 
يكي از س��رمايه هاي قابل توجه كش��ورهاي دی 
8، در كنار فرهنگ غني اس��المي و سرمايه عظيم 
انساني، بازار گسترده هشت كشور و ديگر كشورهاي 

مسلمان جهان است. 
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به 
اقدامات يكجانبه گرايانه و غيرقانوني امريكا اشاره 
كرد و اف��زود: در كنار بليه كرون��ا يكجانبه گرايي 

و تروريس��م اقتص��ادي و نحوه مواجهه ب��ا آن، از 
ديگر موضوعاتي است كه چهره جامعه جهاني را 
لكه  دار كرده است. اين اقدامات نه تنها دولت هاي 
حاكم و ملت هاي مس��تقل را به طور غيرقانوني 
و نامش��روع، هدف قرار داده  بلكه تهديدي جدي 
عليه دستاوردهاي جامعه جهاني است. همچنين، 
جهان اسالم هدِف اقدامات اسالم هراسانه سازمان 
يافته مي باشد كه عالوه بر هدف قرار دادن ارزش ها 
و كرامت هاي متعالي دين مبين اسالم، آثار منفي 
اقتصادي و توسعه اي گسترده اي براي كشورهاي 

اسالمي، به همراه داشته است. 
روحاني تصريح ك��رد: در اينجا مايل��م با افتخار 
اعالم نمايم اقداماِت غيرقانوني يكجانبه گرايانه 
اياالت متحده امريكا براي به زانو درآوردن ملت 
بزرگ ايران، كامال ناكام مانده و به رغم تحميل 
فشارهاي سنگيِن اقتصادي، با تكيه بر اراده و توان 
داخلي خود توانسته ايم به موفقيت هاي چشمگير 
و دس��تاوردهاي بزرگي در حوزه هاي مختلف از 
جمله در زمينه مقابله با كوويد 19 و آثار و تبعات 
آن دست يابيم. شاهد گوياي شكست امريكا در 
جنگ اقتص��ادي عليه ملت اي��ران، اين واقعيت 
درخشان است كه در س��الي كه اقتصاد جهاني، 
كاهش رشد 3/5 درصد را تجربه كرد و بسياري از 
كشورها رشد منفي 5- تا 10- را داشتند، اقتصاد 
ايران عليرغم تحريم ها و كرونا، به رشد اقتصادي 

مثبت بيش از 2درصد دست يافته است. 
رئيس جمهور با بيان اينكه در چهار سال اخير، 
جامعه بين المللي شاهد تشديِد جنگ اقتصادي 
دولت امريكا عليه ايران بوده اس��ت، گفت: اين 
تحريم  ظالمانه، خس��ارات فراواني را بر كشور ما 
وارد نموده است. توافق هسته اي كه امريكا، آن را 
نقض و براي نابودي آن، حداكثر تالش را نمود، 
با درايت جمهوري اسالمي ايران كماكان حفظ 
شده است. اياالت متحده امريكا موظف است با 
كليه لغو تحريم ها و اتخاذ تدابيرعملي به برجام 
بازگردد؛ چراكه اين تكليِف همان دولتي اس��ت 
كه، نقض عه��د را انجام داده اس��ت. جمهوري 
اس��المي ايران نيز اقدام امريكا را حتما با اقدام 

مثبت متقابل پاسخ خواهد داد. 

       جوان: سردار سرلشكر پاس��دار محمد باقری رئيس ستاد كل 
نيروهای مس��لح در پيامی به مناس��بت بيس��ت و دومين سالگرد 
ش��هادت امير س��پهبد علی صياد ش��يرازی تاكيد كرد: اين شهيد 
واالمقام از پرچمداران وحدت، اخوت، هماهنگی و هم افزايی ارتش 

و سپاه بود.
        فارس: علي خضريان سخنگوی كميسيون اصل 90 مجلس: بر 
خالف برخی ادعاها FATF در نظام بين الملل جايگاهی الزام آور ندارد 

و نمی تواند كشورها را ملزم به قطع روابط تجاری با يكديگر كند.
     مهر:  سيد اسماعيل موسوی س��خنگوی و دبير ستاد انتخابات 
كش��ور، با اش��اره به پايان روند ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری در نوزدهم فروردين ماه، گفت: در پايان فرصت هفت روزه 
ثبت نام انتخابات ميان دوره ای مجلس خبرگان رهبری، در مجموع 
از روز اول تا هفتم، برای چهار حوزه انتخابيه مشمول اين انتخابات، 

ثبت نام 88 نفر نهايی شد.
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