
  گزارش

همکاری های دفاعی   
الگوی روابط اقتصادی با سوریه 

یکی از مهم  ترین رخدادهای سیاس��ی روزهای اخیر سفر آقای قالیباف 
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی و هیئت پارلمانی جمهوری اسالمی 
به کشور سوریه بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری در کشور انجام 
شد. این دیدار مهم و راهبردی که در چنین سطحی، پس از بحران 10ساله 
سوریه انجام ش��د و بین رئیس مجلس ایران با رئیس مجلس، وزیر امور 
خارجه، رئیس جمهور سوریه و جمعی از فعالین اقتصادی، تجار و بازرگانان 
بخش خصوصی آن کشور صورت گرفت، دارای ارزش سیاسی، امنیتی و 
اقتصادی باالیی بوده و می تواند زمینه ساز ارتقای همکاری   ها و تعامالت بین 

دو کشور به حساب آید. 
نگاه به موارد زیر می تواند اهمیت راهبردی این سفر را به خوبی نشان دهد:

1- این سفر پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و روی کار آمدن 
دولتی با نگرش مثبت به مقاومت و هماهنگی کامل دیپلماسی و میدان 
انجام شده که زمینه ساز ارتقای همکاری راهبردی بین دو کشور محسوب 

می شود. 
2- مقدمه این سفر شروع   تهیه و تدوین توافقنامه جامع همکاری های بین 
دو کشور است که می تواند چارچوب و نقشه راهی رسمی برای تعامالت و 

مناسبات راهبردی به حساب آید. 
3- در این سفر، رئیس مجلس شورای اسالمی به عنوان بلندپایه   ترین مقام 
جمهوری اسالمی و هیئت پارلمانی همراه وی در شرایط عبور از بحران 
نظامی و آغاز سازندگی کشور س��وریه هم با مقامات دولتی و هم بخش 
خصوصی دیدار داشته که می تواند تداوم همکاری از بخش نظامی و امنیتی 
را به بخش اجتماعی و اقتصادی سوق داده و زمینه    شراکت و همکاری های 

راهبردی و چندجانبه را فراهم آورد. 
یکی از گله مندی های به جا و منطقی در محافل نخبگی و کارشناسی، عقب 
ماندن ایران از تحوالت سوریه و تبدیل ظرفیت حضور میدانی و نظامی در 
سوریه به ظرفیت های سیاسی و اقتصادی پر منفعت می باشد که به دلیل 
فاصله بین میدان و سیاستمداران در دولت های آقای روحانی پدید آمده 
بود. پس از شکست داعش در سوریه، نه تنها روسیه با اعزام نماینده ویژه 
پوتین خواستار تقویت همکاری های اقتصادی در کشور بود، بلکه بسیاری از 
کشورهای منطقه برای گسترش تعامالت اقتصادی خود با سوریه به تحرک 
و تالش رو آوردند و حتی کشور  هایی چون ترکیه و امارات که در شرایط 
بحران از حامیان تروریست   ها به حساب می آمدند، سعی در تغییر رویه و 

استفاده از فرصت های جدید دوره سازندگی داشته اند. 
در همین راستا وزیر کشور ترکیه در ماه های اخیر چهار سفر کاری به سوریه 
داشته که محوریت آن هم بر روی تعامالت اقتصادی بوده است و نتایج آن 
هم اینکه گفته می شود ترکیه توانسته در سوریه به تراز صادراتی باالی 14 
میلیارد دالر دست پیدا کند. در حالی که صادرات کشور ما به سوریه حدود 

یک میلیارد دالر می باشد. 
حال آنکه مقامات سوری در پاسخ به همراهی جمهوری اسالمی ایران در 
مبارزه با تروریس��م و حضور میدانی در سوریه در شرایط سخت و بحران 
امنیتی آن کشور، همه نوع آمادگی برای همکاری های اقتصادی را اعالم 
کرده و بهترین شرایط و زمینه   ها را فراهم آورده بودند. از جمله آن تهیه 
پروتکل های دوجانبه ایران و سوریه بود که در آن منافع اقتصادی زیادی 
برای ایران دیده و نهایی شده بود ولی اجرای آن با مشکالت و موانعی روبه رو 
گردیده بود که متأسفانه س��هم ناکارآمدی طرف ایرانی پدید آمدن این 

مشکالت و موانع یا به عبارتی در بهره برداری از این پروتکل  بیشتر بود. 
در پاس��خ به اعتماد ناش��ی از همکاری های میدانی مبارزه با تروریس��م 
تکفیری، مس��ئوالن کش��ور س��وریه برای حضور ای��ران در عرصه های 
راهبردی و پرمنفعت اعالم آمادگی کرده بودند که برخی از آنها عبارتند از؛ 
1- بهره برداری از میادین نفتی که یکی از آنها با ذخایر باال و استراتژیک در 

نزدیکی مرز عراق می باشد. 
2- پروژه معادن غنی فسفات که کارخانه آن ساخته شده و بستر مناسبی 

برای صادرات مشترک محصول تولیدی وجود دارد. 
3- پروژه اپراتور سوم تلفن همراه س��وریه که از مشتری قطعی و درآمد 

تضمینی برخوردار است. 
4- پروژه های احداث و توسعه بنادر دریایی الذقیه، حمیدیه و حتی بندر 
طرطوس که امکان حضور شرکت های مهندسی ایرانی و درآمدزایی باال و 

پایدار را فراهم می آورد. 
5-پروژه های مش��ترک دامداری و کش��اورزی که ب��ا توجه به طبیعت 
مساعد سوریه و نیازهای راهبردی در حوزه تأمین اقالم غذایی از یک سو و 
تجارب شرکت های خصوصی ایران از سوی دیگر یک عرصه راهبردی در 

همکاری های اقتصادی و بازرگانی به حساب می آید. 
این سفر نقش به سزایی در رفع موانع و مشکالت اجرای پروتکل دوجانبه 
اقتصادی و همچنین زمینه سازی برای توافقنامه جامع همکاری های بین 
دو کشور دارد و می تواند همکاری های دوران جنگ و مبارزه با تروریسم را 
در دوره صلح و بازسازی سوریه تداوم بخشیده و به شکل گیری و گسترش 
مناسبات و تعامالت و همکاری و ش��راکت راهبردی در عرصه اقتصادی 
کمک کند.  از این رو در این سفر گرچه دیدار  هایی با مقامات سوری انجام 
شد که ابعاد نظامی و سیاسی نیز داشت اما تمرکز اصلی بر حوزه اقتصاد بود 
تا امکان تثبیت فضای گرم روابط از حوزه نظامی و امنیتی به حوزه اقتصادی 
و تجاری سوق پیدا کند و این حوزه هم نیاز آینده سوریه و هم نیاز االن و 

آینده جمهوری اسالمی ایران می باشد. 

رسولسنائیراد

بررسی وضعیت کاالهای اساسی نخستین موضوع رئیس جمهور در هیئت دولت بود

رئیسی در روز اول  به میان »مراجعین« رفت 

آیت اهلل رئیسی، نخستین روز ریاست جمهوری 
خود را پرک�ار آغاز ک�رد. سیدابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور ساعت ۷ صبح دی�روز، با حضور 
در بخش امور مراجعین نهاد ریاست جمهوری 
از نزدی�ک در جری�ان روند مراجع�ات مردمی 
ق�رار گرفت.رئیس جمه�ور در ای�ن بازدید از 
بخش های مختلف این اداره بازدید و با مراجعان 
و کارکنان گفت وگ�و کرد. او سه   شنب�ه پس از 
دریافت حکم تنفی�ذ مقام معظ�م رهبری ، در 
دیداره�ای جداگانه وزی�ر امورخارجه بوسنی 
و هرزگوین و دبیرک�ل »اتحادیه بولیواری ملل 
امریکای ما« را به حضور پذیرفت و دیروز صبح 
نیز عالوه بر حضور در جلسه رؤسای کمیته های 
تخصص�ی کرون�ا، در جلسه هیئ�ت دولت نیز 
شرکت کرد و در جریان آخرین گزارش وضعیت 
کاالهای اساسی و دارو قرار گرفت. دیدار با وزیر 
ام�ور خارجه و فرست�اده ویژه سلط�ان عمان، 
رئیس مجلس قانونگذاری عال�ی ازبکستان و 
رئیس مجلس تاجیکستان از دیگر برنامه های 
رئیسی در نخستین روز حضور در پاستور بود. 
بنابه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمهوری، آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح 
دیروز چهار  شنبه در جلسه هیئت دولت حضور یافت 
و در این جلسه ، تأمین کاالهای اساسی و دارو مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و وزرای جهاد کشاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت گزارشی از آخرین وضعیت 
تأمین کاالهای اساس��ی، دارو و ذخایر کشور ارائه 
کردند. در ابتدای این جلس��ه، اسحاق جهانگیری 
ضمن تبریک مجدد انتخاب دکتر رئیسی به عنوان 
رئیس جمهور گفت: اعضای دولت دوازدهم از هرگونه 
کمک، مشاوره و انتقال تجربه به دولت جدید دریغ 
نخواهند کرد. در این جلسه سایر اعضای دولت نیز 

انتخاب آیت اهلل رئیسی را تبریک گفتند. 
    حض�ور در جلس�ه رؤس�ای کمیته های 

تخصصی کرونا
در این جلس��ه فرمانده قرارگاه عملیاتی و رؤسای 
کمیته های بهداش��ت و درمان، تبلیغات و اطالع 
رسانی و حمل و نقل گزارش های مربوط به اجرای 

مصوبات ستاد ملی کرونا در مقابله و مهار موج پنجم 
بیماری و همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل های 
مرتبط با برگزاری مراس��م س��وگواری شهادت ابا 
عبداهلل الحسین )ع( در ایام محرم، شرایط بازگشایی 
مدارس و دانش��گاه     ها در س��ال تحصیلی جدید و 
همچنین روند اجرای سند ملی واکسیناسیون را 

ارائه کردند. 
    ضرورت تقویت مناسبات تهران و مسقط 
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
صبح دیروز در دیدار » بدر بن حمد البوسعیدی « 
وزیر امور خارجه و فرس��تاده ویژه س��لطان عمان 
گفت: مناسبات تهران و مسقط فراتر از مناسبات 
دو همسایه و برآمده از پیوند  ها و اشتراکات تاریخی 

دو ملت است. 
رئیس جمهور با بیان اینکه مناسبات صمیمانه ایران 
و عمان صرفاً در سطح روابط دوجانبه باقی نمانده 
و در همفکری، همکاری و همگرایی دو کش��ور در 
عرصه های بین المللی و منطقه ای نیز نمود داشته 
است، افزود: هدف جمهوری اسالمی ایران توسعه 
روابط با عمان در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی است. رئیس جمهور در ادامه با 
اشاره به اینکه کش��ورهای منطقه توانایی و قدرت 
کافی را برای تأمین امنیت منطقه دارند، تصریح کرد: 
حضور بیگانگان در منطقه هیچ ثمره ای جز تهدید 
امنیت ندارد. بدر بن حمد البوس��عیدی وزیر امور 
خارجه عمان نیز در این دیدار با بیان اینکه حامل 
صمیمانه   ترین تبریک  ها و تهنیت های سلطان عمان 
برای رئیس جمهور جدید ایران هستم، خاطرنشان 
کرد: روابط بین ایران و عمان ب��ه الگویی در روابط 
میان کشورهای منطقه تبدیل شده است و به این 

روابط تاریخی و ریشه دار افتخار می کنیم. 
    تعام�ل گسترده با همسایگ�ان سیاست 

خارجی ایران
آیت اهلل دکتر س��ید ابراهیم رئیسی همچنین در 
دیدار » نورالدین جان اسماعیل اف « رئیس مجلس 
قانونگذاری عالی ازبکستان با اشاره به اینکه دو کشور 
از اش��تراکات تاریخی و فرهنگی زیادی برخوردار 
هستند، گفت: ظرفیت های بی شماری برای توسعه 

و برقراری رواب��ط در عرصه ه��ای مختلف به ویژه 
اقتصادی بین دو کش��ور وجود دارد که عالقه مند 
هستیم در مسیر منافع ملت های خود فعال سازیم. 
رئیسی ضمن تأکید بر تسریع در تکمیل قراردادهای 
موجود بین دو کشور و لزوم شناسایی ظرفیت های 
جدید، خاطرنش��ان کرد: باید تعمی��ق و تحکیم 
مناس��بات و همکاری   ها به امنیت دو کشور و رفاه 
بیشتر دو ملت منجر شود. رئیس جمهور همچنین 
اهمیت همکاری های نزدیک بین پارلمان های ایران 
و ازبکستان را مورد تأکید قرار داد و گفت: تعامل و 
همکاری های پارلمان��ی می تواند نقش موثری در 
روند اجرای قراردادهای فی مابین و توسعه روزافزون 
روابط داش��ته باش��د. نورالدین جان اسماعیل اف 
رئیس مجلس قانونگذاری عالی ازبکستان نیز در این 
دیدار با ابالغ سالم و تبریک رئیس حمهور و دولت 
ازبکستان، اظهارداشت: ازبکستان به دنبال توسعه و 
تحکیم روابط همه جانبه با ایران به ویژه در بخش 

تجاری و اقتصادی است. 
   پیشینه تمدنی، عامل ارتقای روابط ایران 

و تاجیکستان 
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
در دی��دار محمدطائر ذاک��رزاده، رئیس مجلس 
تاجیکستان، هم روابط دو کشور را متکی بر همدلی 
و همزبانی دانست و گفت: روابط تهران و دو  شنبه 
فراتر از روابط عادی دو کش��ور با یکدیگر است و 
باید با اتکا به نزدیکی های فرهنگی و تمدنی، برای 
ارتقای سطح این روابط گام های جدی برداشت. 

دکتر رئیس��ی توس��عه روابط ایران، تاجیکستان 
و افغانس��تان به عنوان س��ه کش��ور فارسی زبان 
را دارای اهمی��ت ف��راوان عن��وان ک��رد و اظهار 
داش��ت: ناامنی های امروز افغانستان که ریشه در 
دخالت های بیگانگان در این کش��ور دارد، به نفع 
هیچ کس نیست و ایران و تاجیکستان باید برای 
رفع این نگرانی مش��ترک در عرص��ه دوجانبه و 
بین المللی همکاری های نزدیکی تری با یکدیگر 
داشته باشند. محمدطائر ذاکرزاده رئیس مجلس 
تاجیکستان نیز در این دیدار با اعالم سالم و تبریک 
رئیس جمهور تاجیکس��تان به آیت اهلل رئیس��ی، 

تصریح کرد: روابط ایران و تاجیکس��تان بر محور 
دین، زبان، فرهنگ، تاریخ و تمدن مش��ترک بنا 

شده و ظرفیت های زیادی برای گسترش دارد. 
    دفاع از مظلوم، سیاست اصولی ایران

آیت اهلل رئیسی البته سه   شنبه شب هم میزبان دو 
مقام خارجی بود. رئیس جمه��ور در دیدار خانم 
»بیس��را تورکویچ « وزیر امور خارجه بوس��نی و 
هرزگوین با تأکید بر اینکه از سیاست های اصولی 
جمهوری اسالمی ایران حمایت از تمامیت ارضی 
کش��ور  ها و دفاع از مظلومان جهان است، اظهار 
داش��ت: رویکرد ما حفظ امنیت و رفاه در تمامی 

مناطق است. 
رئیس جمهور مناسبات و همکاری های جمهوری 
اسالمی ایران و بوس��نی و هرزگوین را دوستانه، 
ریش��ه دار و عمیق توصیف ک��رد و گفت:  زمینه 
تعامل و مبادالت اقتصادی گس��ترده ای بین دو 
طرف وجود دارد که باید این ظرفیت   ها را شناسایی 
و در راستای منافع ملت های خود فعال کنیم. دکتر 
رئیسی خاطر نشان کرد: متأسفانه امروز بسیاری 
از اقداماتی که در دنیا انجام می شود، ضد حقوق 
انسان است و این اقدامات عمدتاً از طرف کسانی 
انجام می شود که به ظاهر پرچمدار و مدعی حقوق 

بشر هستند. 
خانم »بیسرا تورکویچ « وزیر امور خارجه بوسنی 
و هرزگوین نی��ز در این دیدار ب��ا تبریک انتخاب 
آیت اهلل رئیسی به عنوان رئیس جمهوری اسالمی 
ایران، گفت: همواره قدردان مواضع و حمایت های 
جمهوری اسالمی ایران هستیم و آمادگی داریم 
سطح مناس��بات و روابط خود را با تهران هر چه 
بیشتر گسترش دهیم. وزیر امور خارجه بوسنی 
و هرزگوین خاطر نش��ان کرد: بوسنی خود را در 
کنار و حامی جمهوری اس��المی ایران در عرصه 

جهانی می داند. 
   ضرورت مبارزه با یکجانبه گرایی امریکا

آیت اهلل دکتر س��ید ابراهیم رئیسی همچنین در 
دیدار دبیرکل »اتحادی��ه بولیواری ملل امریکای 
ما« )آلبا( با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران و 
کشورهای عضو اتحادیه آلبا از ارزش های مشترک 
برخوردار هستند، اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران مصمم است مناسبات سیاسی و اقتصادی 
خود را با کش��ورهای عضو ای��ن اتحادیه بیش از 
پیش تقویت کند و این کار را در راستای ارزش   ها و 

مواضع مشترک دو طرف ارزیابی می کند. 
دکتر رئیسی بر ضرورت همکاری دو جانبه تصریح 
کرد و اظهار داشت: ضروری است با برنامه ریزی و 
طراحی مناسب سطح همکاری   ها و هماهنگی های 
خود را درعرصه های مختلف دو جانبه،منطقه ای 
و بین المللی، افزایش دهیم. رئیس جمهور با بیان 
اینکه کشورهای اس��تکباری و زیاده خواه جهان 
تالش ملت های مستقل و آزادیخواه را ضدارزش 
دانس��ته و در مقابل آن توطئ��ه می کنند، اظهار 
داشت: بی تردید فعال شدن هر چه بیشتر سطح 
همکاری ایران و کشورهای امریکای التین می تواند 

امریکایی   ها و سایر مستکبرین را منفعل کند. 
ساچا سرخیو لورمتی س��ولیز ، دبیرکل اتحادیه 
آلبا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از اینکه به 
نمایندگی از ۹ کشور عضو این اتحادیه در تهران 
حضور یافته و با تبریک انتخاب آیت اهلل رئیس��ی 
به عنوان رئیس جمهوری اس��المی ایران، اظهار 
داش��ت: ایران و اتحادیه آلبا از مشترکات فراوانی 
برخوردار بوده و هر دو به دنبال دفاع از اس��تقالل 
و حق حاکمیت ملت   ها و ایستادگی مقابل زیاده 

خواهی های امریکا هستند. 

ژه
وی

 تشکرواقعیشرقازروحانی! 
عب��ارت »روحانی مچکری��م« در قامت ی��ک طنز معکوس 
سال هاس��ت پای نقل ناکارآمدی های دولت به طنز نوشته 
می ش��ود و دیگر کس��ی آن را در معنای واقعی خ��ود به کار 
نمی برد. با این حال، روزنامه شرق روز گذشته همین مفهوم 
را برای تیتر و محور اصلی یکی از یادداشت ها انتخاب کرد و 
برخالف تصور، یادداشت مذکور نه به طنز که واقعی نوشته 

شده است!
شرق می نویسد: »از روحانی باید تشکر کرد که فضای تعامل در 
روابط بین الملل را جایگزین فضای تقابل کرد. «  و نمی نویسد 
که روحانی کدام چالش و مناقش��ه ب��ا دولت های خارجی را 

توانست حل کند!
شرق می نویس��د: »از روحانی باید تش��کر کرد که در مقابل 
تندروهای داخلی ایستاد « و این سؤال را ایجاد می کند که آیا 
تندروی فقط در بین منتقدان روحانی بود؟ پس چرا جدال 
میان دفتر روحانی و تندروهای اصالح طلب که شرق رسانه 

آنها محسوب می شود، علنی شده بود؟
شرق می نویسد: »از روحانی باید تشکر کرد که برای افزایش 
شفافیت در تصمیم گیری   ها و بودجه ریزی و برنامه های توسعه 
موفق عمل کرده است. « در حالی که دولت روحانی به دلیل 
نگاه امنیتی، به دولت محرمانه   ها معروف شده بود و از سویی 

بودجه ریزی   ها هم از ابتدا رویداد محرمانه ای نبود. 
شرق می نویسد: »از روحانی باید به خاطر انتخاب وزرای الیق 
و کاردان و حرفه ای تش��کر کرد « اگر وزرا این همه شایسته 
بودند که طبعاً نتیجه کار باید رضایت مردم می بود. این طور 

نیست؟
شرق می نویسد: »از روحانی باید تشکر کرد به خاطر اهتمام 
به توسعه فضای مجازی، توسعه پهنای باند، تأمین و تقویت 
زیرساخت های فناوری های اطالعات و ارتباطات، گسترش 
شبکه های اجتماعی توس��عه دولت الکترونیک و...  « و از بی 

اعتنایی روحانی به فرهنگ در مجازی چیزی نمی نویسد. 
شرق می نویسد: »از روحانی باید به خاطر اهتمام به توسعه 
زیربنایی کشور تشکر کرد. « که یحتمل یکی از این توسعه های 
زیربنایی همین نساختن نیروگاه و عدم تولید برق و قطعی های 

مکرر است!
شرق می نویسد: »گسترش آزادی بیان و رسانه   ها و مطبوعات 
و پذیرش انتقاد به دولت و حتی شخص رئیس جمهور « و این 
در حالی  است که در دولت قبلی هم دولت شاکی خصوصی 
هیچ توهینی به رئیس جمهور نبود. در حال��ی که در دوران 
روحانی دولت در مواردی شاکی خصوصی شد و البته حجم 
توهین و تخریب های روحانی و حامیانش علیه منتقدان هم 

به شدت باال بود. 
و شرق یادداشت عجیب خود را با این جمالت تمام می کند: 
»از آق��ای روحانی به خاط��ر همه وعده ه��ای تحقق یافته و 
وعده های باقی مانده تش��کر می کنیم. امید است آیندگان از 
قوت دولت آقای روحانی بهره مند و از تکرار اشتباهات او پرهیز 

کنند. علی برکت اهلل«.


 روحانی مظلوم یا مقصر؟
روزنام��ه اعتماد به قلم عب��اس عبدی ابت��دا از ظلمی که به 
روحانی شده، نوشته و بعد ویژگی   هایی را در خصوص روحانی 
به کار برده که به نظر می رسد مواردی که در بخش اول گفته، 
نه ظلم در حق روحانی، بلکه آن چیزی بوده که او استحقاقش 

را داشته است!
عبدی در بخش اول مطلبش می نویسد: »اول، ظلمی است که 
به او شد. در تاریخ جدید ایران سراغ ندارم یک نفر مسئول که 
از مردم هم رأی گرفته باشد تا این حد تحت فشار و توهین و 
چوب گذاشتن الی چرخش باشد. البته در اجرای این مشکل 
خود او هم بی تقصیر نیست و به عنوان یک سیاستمدار باید 
رفتار بهتری می داشت که در ادامه خواهم نوشت. با این حال 

روحانی تحت فشار و حتی توهین و کارشکنی شدید نهادهای 
دیگر ب��ود و این در جهان هم بی س��ابقه اس��ت. بزرگ ترین 
دس��تاورد دولت او برجام بود و همان هم به پاش��نه آش��یل 

روحانی تبدیل شد. «
و بعد در مورد روحانی می نویس��د: »عصبانی   می ش��د، غرور 
زیادی داش��ت، مخالفانش را تحقیر می کرد، دافعه داش��ت 
و فاقد جاذبه بود، زیردس��تان و همکارانش را کمتر تحویل 
می گرفت. ادبیات تند و بعضاً ناروا در عرصه عمومی داشت، 
قادر به جلب حس همدلی و همراهی مردم نبود، در یک کالم 
فاقد محبوبیت الزم برای سیاست ورزی بود...  روحانی نه رابطه 
خوبی با مردم و حامیانش داشت، نه رابطه خوبی با کارگزارانش 
و نه رابطه خوبی با ساخت قدرت و مخالفانش. حتی در برخورد 
با خارج نیز بعضاً دچار اش��تباهات جدی   می شد. رفتارش با 
چین یا گفتارش علیه ترامپ از این نمونه است. «  جالب آنکه 
عبدی وقتی نکات منفی روحانی را می نویس��د هم حاضر به 
انتقادی حتی کوچک و گذرا به اصالح طلبان برای حمایت از 
چنین فردی نمی شود و او را منتسب به جمهوری اسالمی و 
اصولگرایان می داند: »او یک سیاستمدار کالسیک جمهوری 
اسالمی ایران بود که از دل مردم باال نیامده بود، بلکه از درون 
ساخت قدرت اصولگرایی رشد کرده بود. «  باشد، او در میان 
اصولگرایان رش��د کرد، اما اصولگرایان که او را رئیس جمهور 
نکردند، اصالح طلبان حامی اش شدند و او را بر سر کار آوردند. 
چرا اکنون به اصولگرایان نس��بت داده می شود؟ اگر روحانی 
مظلوم بود و نگذاش��تند کار کند، افتخاراتش س��هم همان 
حامیان اصالح طلب باش��د.  عبدی در پایان هم پیش بینی 
کرده که دولت رئیسی چنان بد عمل خواهد کرد که »روحانی 
را به نوستالژی مردم ایران تبدیل خواهد کرد. « البته یحتمل 
امید عبدی به عملیات روانی رس��انه های اصالح طلب برای 
تخریب رئیسی است که بتوانند رئیسی را ناکارآمد و روحانی 

را با کفایت نشان دهند. 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعالم کرد
آمادگی مجلس برای کمک

 به تشکیل  سریع کابینه سیزدهم
مجل�س ای�ن آمادگ�ی را دارد ک�ه ب�ه مح�ض دریاف�ت اسام�ی 
وزرای پیشنه�ادی روزان�ه در دو ی�ا س�ه شیف�ت ک�اری برنام�ه 
آنه�ا را بررس�ی و جلس�ات رأی اعتم�اد را برگ�زار کن�د. 
به گزارش فارس، سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: نمایندگان مجلس این 
آمادگی را دارند در صورت معرفی وزرای پیشنهادی از سوی رئیس جمهور 
با تمام توان در جلسات دو یا سه شیفته برنامه وزرای پیشنهادی را به صورت 
کارشناسی بررسی کنند تا دولت بتواند در سریع   ترین زمان ممکن زمام امور 

را به دست گیرد و برای حل مشکالت مردم کارش را آغاز کند. 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی ادامه داد: براساس اصل 
133 قانون اساسی، وزرا را رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد 
به مجلس معرفی می کند. در این راستا براساس آیین نامه داخلی مجلس، 
رئیس جمهور نیز موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام 
مراسم تحلیف، ضمن تقدیم برنامه های کلی، وزرای پیشنهادی خود را که 
از تجربه و تخصص برخوردار هستند همراه با شرح حال، برنامه ها، سوابق و 
سمت های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد، به مجلس ارائه کند. 
با این حال با توجه به تأکید رهبر معظم انقالب، امیدواریم این فهرست زودتر 
از فرصت قانونی به مجلس ارائه شود. پس از اعالم وصول نامه رئیس جمهور 
برای معرفی وزرای پیشنهادی، بررسی معرفی نامه  ها و مستندات آن از 
طریق کمیسیون های تخصصی مجلس در کوتاه   ترین زمان ممکن در چند 
شیفت کاری توسط نمایندگان انجام خواهد شد. نماینده مردم تهران در 
مجلس تأکید کرد: هیئت رئیسه مجلس برای تسریع در فرآیند بررسی 
برنامه های وزرای پیشنهادی، جدول زمانی برای حضور وزرای پیشنهادی 
در کمیس��یون های تخصصی آماده کرده که به مح��ض دریافت و  اعالم 

فهرست کابینه، این جدول عملیاتی خواهد شد. 
 

 سردار سالمی: 
پاسخ ویرانگر به هر تهدید احتمالی می دهیم

فرمانده کل سپ�اه پاس�داران درب�اره جریان سازی اخی�ر رسانه ای 
دشمنان گفت: ب�ه آنها اخط�ار می دهیم که از گذشت�ه درس  بگیرند 
و بدانند که پاسخ ه�ای ما مخ�رب، ویرانگر و پشیمان کنن�ده است. 
به گزارش خبرگزاری بسیج، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده 
کل س��پاه در گفت وگویی تلویزیونی درباره جریان س��ازی اخیر رسانه ای 
دشمنان اظهار داشت: به دنبال موفقیت های نظام، دشمنان تالش زیادی 
کردند تا از این اتفاق   هایی که در داخل کشور گاهی در بحث کمبود آب یا برق 
و مسائلی از این دست وجود دارد، سوء استفاده کنند. وی ادامه داد: در مرحله 
انتقال دولت هستیم؛ متمایز از انتقال دولتی که در امریکا صورت می گیرد و 
این انتقال دولت در ایران با وقار، سالمت و آرامش است و فرایند سیاسی را 

پشت سر می گذاریم. 
سرلشکر سالمی گفت: دشمنان س��عی می کنند که برای ملت ایران یک 
دغدغه درست کنند؛ اما به آنها اخطار می دهیم که از گذشته درست بگیرند؛ 
42 سال اس��ت ما با دش��منان مقابله می کنیم و امروز قوی تر از هر زمان و 
مصمم تر هم هستیم. دش��منان افکار و اندیش��ه باطل را از سرشان بیرون 
کنند؛ چرا که پاسخ های ما مخرب، ویرانگر و پشیمان کننده است و به آنها 
توصیه می کنیم که وارد عرصه مقابله با ملت ایران نش��وند؛ زیرا ما محکم و 

ثابت قدم هستیم. 
     پاسخ منفی جهانیان یه یک هوچی گری 

پس از سانحه روز پنج  شنبه هفته گذشته برای کشتی اسرائیلی، اتهامات بدون 
سند و مدرک این رژیم و حامیانش علیه جمهوری اسالمی ایران همچنان 
ادامه دارد. این اتهام زنی   ها پا را فراتر گذاشته و به تهدید ایران انجامیده است، 
چنانکه نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی، آنتونی بلینکن وزیر 
خارجه امریکا و دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس کش��ورمان را به پاسخ 

متقابل تهدید کرده اند. 
در همین زمینه روز دو  ش��نبه یک مقام مطلع ب��ه »نورنیوز« گفت: اگرچه 
جمهوری اس��المی ایران، تهدیدات مقامات غربی و رژیم صهیونیستی را 
بیشتر ژست های تبلیغاتی قلمداد می کند اما انجام هرگونه اقدامی علیه منافع 
و امنیت ملی ایران با پاسخ شدید و قاطع روبه رو خواهد شد و مسئولیت تبعات 
آن نیز مستقیماً متوجه واشنگتن و لندن است. در خصوص فشار پر حجم و 
عملیات روانی گسترده غربی   ها در این خصوص نکته بسیار مهمی وجود دارد 
که شاید بتوان آن را مهم  ترین دلیل این هوچی گری   ها و جوسازی های اخیر 

مثلث رژیم صهیونیستی، امریکا و انگلیس دانست. 
نگاهی بر فضای رسانه ای و سیاسی حاکم بر عرصه بین الملل نشان می دهد 
که به رغم جوسازی   ها و تبلیغات گسترده مثلث مذکور، نه افکار عمومی و نه 
جامعه جهانی اهمیتی به ادعاهای ضد ایرانی نداده و عمالَ امریکا، انگلیس و 
رژیم صهیونیستی در اتهام زنی به ایران تنها مانده اند. این واکنش جهانی به 
ادعاهای واهی طرح شده علیه ایران نشانه ای روشن بر »انزوای جهانی امریکا 
و صهیونیسم«، »آگاهی و بیداری جهانی نسبت به ماهیت تروریستی و ضد 
بش��ری صهیونیس��م« و »جایگاه واالی ایران در معادالت جهانی و اعتماد 
عمومی به آن « است. جهانیان به این باور رس��یده اند که ایران دارای چنان 
اقتدار و مسئولیت پذیری است که اقداماتش را رسماً اعالم و مسئولیت آن 
را می پذیرد، چنانکه مسئولیت انهدام پهپاد امریکایی، حمله موشکی به مقر 

تروریست   ها در دیرالزور و حمله به پایگاه عین االسد را رسماً پذیرفته است. 
در همین حال جهانیان اذعان دارند که جمهوری اس��المی کانون مبارزه 
با تروریس��م و برقرار کننده امنیت در منطقه و جهان است، حال آنکه رژیم 
صهیونیس��تی و حامیانش در ردیف اول تروریس��م قرار دارن��د و اگر اتهام 
تروریستی نیز وارد باشد بر این رژیم و حامیانش وارد است. پاسخ منفی جهان 
به این هوچی گری نشان داد که دیدگاه ضد صهیونیستی و ضد امریکایی 
جمهوری اسالمی به یک اصل جهانی تبدیل شده و بخش قابل توجهی از 
جامعه بین الملل مقابله با این رژیم   ها را امری مهم برای صلح و امنیت جهان 

می دانند. 
   تالش پر حجم رسانه ای برای القای ناامنی در منطقه

از بعدازظهر سه   شنبه نیز ناگهان اخبار جهت دار و مشکوکی از سوی برخی 
رسانه های امریکایی و انگلیس��ی در خصوص رخدادهای دریایی در خلیج 
فارس و دریای عمان منتشر و به صورت گسترده توسط برخی رسانه های 
منطقه ای و فرامنطقه ای بازنشر شد. اگرچه هیچ یک از اخبار منتشر شده 
دارای منبع روشن و مورد تأیید نبود و از قول منابع غیرمشخص منتشر شده، 
اما جهت گیری مجموعه خبرهای ذکر شده، القای وجود ناامنی در خطوط 
کش��تیرانی در خلیج فارس و دریای عمان بود. مهم  ترین خبری که در این 
چارچوب از سوی وب سایت روزنامه تایمز منتشر ش��د اعالم برخورد یک 
کشتی سنگاپوری به نام »آسفالت پرینسس« با مین در سواحل بندر فجیره 

در امارات متحده عربی بود. 
به دنبال انتشار این خبر، بالفاصله برخی رسانه های غربی دیگر از احتمال 
ربایش، حمله پهپادی و پیاده شدن تعدادی کماندو روی این کشتی خبر 
دادند که هیچ یک از موارد ذکر شده مستند به اخبار منابع رسمی نبود و تنها 
با عبارات »گفته می شود«، »منابع رسانه ای گفتند « و...  بازنشر شد. با فاصله 
کمی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری امریکایی آسوشیتدپرس اعالم کرد 
که سکان هدایت دست کم چهار کشتی در سواحل امارات متحده عربی از 
کنترل خارج شده است. اس��کای نیوز عربی نیز بالفاصله در صفحه توئیتر 
خود اعالم کرد: گروه دریایی UKMTO وابسته به نیروی دریایی انگلیس، 
احتمال ربوده شدن چهار کشتی تجاری در آب های عمان را رد نکرد. در پی 
این جوسازی گسترده، سعید خطیب زاده س��خنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان بالفاصله به این موضوعات واکنش نشان داد و با مشکوک دانستن 
انتشار اخبار غیر رسمی از بروز حوادث امنیتی پی در پی برای کشتی   ها در 
منطقه خلیج فارس و دریای عمان، نسبت به هرگونه فضاسازی کاذب برای 

اغراض خاص سیاسی هشدار داد. 
خطیب زاده با اعالم آمادگی ایران برای همکاری با کشورهای منطقه در این 
زمینه افزود: نیروهای دریایی ایران آماده کمک و امدادرسانی به کشتی های 
عبوری در منطقه هس��تند و در صورت بروز مشکل در سامانه های ناوبری، 
جمهوری اس��المی ایران آماده کمک رسانی و بررس��ی موضوع از نزدیک 
می باشد.  در همین خصوص یک منبع ارشد نظامی حاضر در منطقه خلیج 
فارس گفت: بر اساس گزارش نیروهای دریایی ایران در دریای عمان و خلیج 
فارس، شرایط عبور و مرور ش��ناورهای تجاری کاماًل عادی است و تاکنون 
هیچ یک از منابع رسمی دریانوردی یا کشورهای حوزه خلیج فارس گزارشی 

از وقوع رخداد غیر قابل کنترل در منطقه اعالم نکرده اند. 
   پایان مفتضحانه یک داستانسرایی انگلیسی 

آژانس دریانوردی انگلیس که سه شب از ربایش یک کشتی در خلیج فارس 
خبر داده بود، پس از آنکه متوجه ش��د این داستانس��رای به جایی نخواهد 
رسید، مفتضحانه از ادعاهای خود عقب نشینی و اعالم کرد، این ماجرا پایان 

یافته است!
واحد عملیات تجارت دریایی ارتش انگلیس که پیشتر گزارش داده بود احتماالً 
افراد مسلح کنترل یکی از کشتی   ها به نام »آسفالت پرینسس« را در اختیار 
گرفتند، هیچ توضیحی در مورد چگونگی این ربایش ادعایی، علت آن و نحوه 
پایان یافتن این رخداد ارائه نکرده است. این نحوه اطالع رسانی نشان می دهد 
که موضوع ربایش کشتی ساخته و پرداخته اتاق های جنگ روانی لندن برای 
القای وجود ناامنی در خلیج فارس بوده و ماهیت واقعی نداشته است. خبر 
ربایش کشتی نفتی در ابتدا با اعالم برخورد این شناور با مین و سپس حمله 
پهپادی به آن از سوی رسانه های غربی منتشر شده بود و بالفاصله در تیتر اول 
رسانه های منطقه ای قرار گرفت. همچنین رسانه های انگلیسی که این خبر 
غیر واقعی را منتشر کردند، بدون هیچ مدرکی و تنها با استناد به نقل قول های 
منابع ناشناس، مدعی شدند که گروه  های مرتبط با ایران اقدام به ربایش این 

نفتکش کرده اند. 
بر این اس��اس به نظ��ر می رس��د داستانس��رایی خیالی دیگ��ری با هدف 
التهاب آفرینی علیه ایران پایان یافته باشد، اما نکته جالب ماجرا این است 
که این رسانه   ها و عناصر خودفروخته داخلی و خارجی آنان همچنان ادعای 

صداقت و حرفه ای بودن دارند!
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