گالبیهایغیربرجامی
رئیسی :گشایشها در واکسن و عضویت در شانگهای از تغییر نگاه ما به غرب
و توجه به همسایگان و شرق بود

جوان :در روابط بینالملل یک اصط�لاح پرکاربرد داریم
به نام «منافع ملی» .همه نظامهای جهان هم بدون تعارف و
بدون رودربایستیهای معمول و بدون اعتماد به طرف مقابل
و با تمام ق��وا از تأمین منافع ملی خ��ود در روابط بینالملل
س��خن میگویند .عنوان «گالبیهای برجام» نیز زمانی از
سوی رئیسجمهور سابق بر سر زبان افتاد که منافع ملی ما
در برجام تأمین نشده بود اما هر روز از میوه و ثمره آن معاهده
کذایی به عنوان گالبی یاد میشد که به کشور رسیده و مردم
مشغول تناولند!
حاال رئیس دولت سیزدهم بدون آنکه بحث را زیاد به گذشته
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و به داخل دولت قبل بکشاند ،یادآور شده است که اگر مردم
تغییری در وضعیت واکسیناس��یون کرون��ا و عضویت ایران
در پیمان ش��انگهای میبینند ،باید بدانند که اتفاق خاصی
نیفتاده بلکه صرفاً دنیا متوجه ش��د آن نگاه خوش��بینانه و
از س��ر خوشخیالی به غرب ،ج��ای خودش را ب��ا اتکای به
توانمندیهای داخلی و معاش��رت و شراکت با همسایگان و
کشورهای مستقل و قدرتمند شرق عوض کرده است.
البته آقای رئیسجمهور به درس��تی و بنا به مصلحت مردم
کار خودش را میکند و برنامهای برای تعریض و اعتراض به
گذشته ندارد و این رویهای خداپسندانه و مردمدارانه است زیرا

مردم توان و حوصله جر و بحثهای قوای قبل و بعد را ندارند و
دولتی هم که بر سر کار میآید منطقاً همه کاستیهای قبلی
را میداند و برای نقد کاستیها و اعتراض به آن و رسوا کردن
رفتار دولتهای گذشته نمیآید و دولت سیزدهم نیز انصافاً تا
این جای کار کمتر به گذشته وارد شده است و در بعضی مواقع
کام ً
ال بدون توجه به قبل روبه آینده دارد .اما وظیفه رسانهها
نقد گذش��ته و حال و پیشبین��ی آینده اس��ت و این همان
چیزی است که به یک رسانه نشان میدهد آن «گالبیهای
برجامی» اگرچه به دست نیامد،اما «گالبیهای غیربرجامی»
از راه رسیده است | .بقیه در صفحه 2

جاهلیت جهنمی وایکینگها

کو دکربایی دولتی و دلفینکشی بیرحمانه در اروپای قرن بیستویکم بدون دادخواه جهانی مانده است

| صفحه 3

سسرمقاله

گنج جنگ و بدهیهای ما
هشت س��ال دفاع مقدس سبب
تثبیت اقتدارملی ،اثبات قابلیت
و ت��وان ای��ران ب��رای مواجهه
ب��ا تهدی��دات ،شکس��ت جبهه
مش��ترک کفر و ش��رک و نفاق
با محوری��ت دو ابرقدرت بزرگ
جهان��ی آن روز و پادوه��ای
عباس حاجی نجاری منطقهای آنه��ا ،انتقال فرهنگ
کارشناس سیاسی دفاع و شهادت (فرهنگ مقاومت)
و به تعبیری صدور واقعی انقالب
اسالمی به دیگر مستضعفان و مسلمانان جهان و زمینهسازی
ش��کلگیری جبهه مقاومت بهوی��ژه در لبنان و فلس��طین
و آغاز روند اف��ول و شکس��ت دو ابرقدرت جهان��ی و اثبات
قابلیت و کارآمدی نظ��ام دینی در ایجاد و ت��داوم یک نظام
سیاسی ،گردید .همچنین هشت س��ال دفاع مقدس مردم
ایران موجب زنده ش��دن فرهنگ عاش��ورا ،تقویت معنویت
در جامعه و ایجاد مصونیت ب��رای نظام و انقالب و جلوگیری
از بران��دازی نظام اس�لامی و تثبی��ت و پایدارس��ازی نظام
اسالمی شد | صفحه 2
یادداشت  بینالملل

هادی محمدی

امریکا راهی جز برجام ندارد
امریکا و اروپا و همه دستگاههای ابزاری یا بوقهای رسانهای
آنها در برآورد از وضعیتهای خ��ود و تحوالت منطقهای و
جهانی ،دچار سردرگمی شده و از یکسو خود را فاقد کارت
فش��ار مذاکراتی و چانهزنی دیدهاند و از سوی دیگر شرایط
ایران را در بعد هس��تهای ،با دس��ت پر و از لحاظ مناسبات
جدید اقتص��ادی با قدرتها و پیمانه��ای منطقهای مانند
اوراسیا و شانگهای و همسایگان ،در مسیری ارزیابی میکنند
که فش��ارهای حداکثری اقتصادی خود را در مرز متالشی
شدن میدانند | صفحه 15

بسیاری از مهاجران به اروپا مانند مهسا ،مادر داریوش در پس بهانهگیری دولتهای اروپایی از نوع نگهداری فرزندانشان ،از فرزندان جدا میشوند|

جا م جم آنالین

سرلشکر سالمی:
هرگاه به قدرت بومیتکیهکردیم شگفتیآفریدیم

تهران :اول امریکا همه تحریمها را بردارد

در آستانه شروع دور جدید مذاکرات احتمالی ایران و دیگر اعضای
برج��ام ،مقامات ایرانی درخواس��تهای خ��ود را به ط��رف امریکایی
اعالم کردهاند .محمد اس�لامی ،رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران در
شصتوپنجمین کنفرانس آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در وین،

پایتخت اتریش برگزار ش��د ،بر موضع قبلی ایران تأکید کرد و گفت«:
پیش از توافقی دوباره در مورد برجام ،اکنون زمان آن فرا رسیده که ایاالت
متحده سیاستهای غلط خود را اصالح کرده و در ابتدا همه تحریمها را به
شیوهای عملی ،مؤثر و قابل راستیآزمایی لغو کند» | صفحه15

كاهش  50درصدي قربانيان كرونا در پايتخت

در طول ۲۴ساعت منتهي به دوشنبه ۳44،بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۱۱۷هزار و ۵۲۶نفر رسيد.
مطابق آمار ،فوتيهاي كرونا در پايتخت طي روزهاي اخير نسبت به ماه گذشته  50درصد كاهش يافتهاست و در مرز دو رقمي شدن قرار دارد | صفحه3

یادداشت  اقتصادی

شانس واردات خودرو  هنوز وجود دارد

وحيد حاجيپور

تمركز بر ظرفيتهاي عراق

قرار است روابط نفتي و گازي جمهوري اسالمي ايران و عراق
بهصورت جديت��ر و ويژهتر تنظيم ش��ود ،موضوعي كه طي
هشت س��ال گذش��ته در بدترين وضعيت خود قرار داشت و
موجب شد ساير دستگاههاي دولتي و امنيتي ،براي تنظيم اين
روابط و افزايش همكاريها وارد عمل شوند .در همان روزها،
وزير سابق نفت بدترين شكل برخورد با عراقيها را انجام داد
كه كدورت ط��رف عراقي را در پي داش��ت .يكي از مهمترين
چالشهاي دو كشور ،تسويه پول گازي بود كه به بغداد و بصره
صادر ميشد | صفحه 4

هر ساله در یک سنت سنگدالنه هزاران دلفین و نهنگ در سواحل دانمارک برای تفریح و پاسداشت یک جشن قدیمی به طرز وحشیانهای سالخی میشوند

مصباحيمقدم :خبر رد مصوبه واردات خودروهاي خارجي در مجمع تشخيص كذب است | صفحه 4

فرمانده کل سپاه در آیین افتتاح نمایشگاه راهبردی خودکفایی و الحاق
تجهیزات چک و خنثیسازی سپاه :ملت ایران بارها ثابت کرد ه است که
از فراز توطئههای شوم دشمنان حرکت میکند .تجربه به ما آموختهاست
که هرگاه به ظرفیتهای بومی و داشتههای خود تکیه کردهایم اتفاقات

غافلگیرکننده و شگفتیس��ازی را رقم زدهایم .امروز محصول یک دهه
مجاهدت متراکم علمی جوانان این مرز و بوم ،نداشتهها را به داشتههای
همتراز با کشورهای پیشرفته دنیا تبدیل کرده و جلوههایی از آن را در این
نمایشگاه مشاهده میکنیم | صفحه 2

سرقت هوايي از جيب زائران

اربعين امسال ،تفاوت اساس��ي با مراسم سالهاي گذشته دارد .بر
اساس توافق كشورهاي ايران و عراق مقرر شد ،امسال فقط  60هزار زائر
به سفر اربعين اعزام شوند و اعزام فقط از طريق حمل و نقل هوايي باشد.
با وجود اين ،ايرالينها و آژانسها در يك هماهنگي كامل فقط بليت

يكطرفه صادر كردهاند تا س��ود بيشتري كسب كنند .در اين شرايط
سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه عرضه نكردن بليت
دو طرفه اربعين تخلف است ،وعده داده است كه سازمان هواپيمايي
كشوري شكايت از مراكز فروش بليت را پيگيري كند | صفحه 4

