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وحيد حاجي پور

امریکا و اروپا و همه دستگاه های ابزاری یا بوق های رسانه ای 
آنها در برآورد از وضعیت های خ��ود و تحوالت منطقه ای و 
جهانی، دچار سردرگمی شده و از یک سو خود را فاقد کارت 
فش��ار مذاکراتی و چانه زنی دیده اند و از سوی دیگر شرایط 
ایران را در بعد هس��ته   ای، با دس��ت پر و از لحاظ مناسبات 
جدید اقتص��ادی با قدرت ها و پیمان ه��ای منطقه ای مانند 
اوراسیا و شانگهای و همسایگان، در مسیری ارزیابی می کنند 
 که فش��ار های حداکثری اقتصادی خود را در مرز متالشی 

شدن می دانند | صفحه 15

قرار است روابط نفتي و گازي جمهوري اسالمي ایران و عراق 
به صورت جدي ت��ر و ویژه تر تنظیم ش��ود، موضوعي که طي 
هشت س��ال گذش��ته در بدترین وضعیت خود قرار داشت و 
موجب شد سایر دستگاه هاي دولتي و امنیتي، براي تنظیم این 
روابط و افزایش همکاري ها وارد عمل شوند. در همان روزها، 
وزیر سابق نفت بدترین شکل برخورد با عراقي ها را انجام داد 
که کدورت ط��رف عراقي را در پي داش��ت. یکي از مهم ترین 
چالش هاي دو کشور، تسویه پول گازي بود که به بغداد و بصره 

صادر مي شد | صفحه 4

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 
منطقه ای آنه��ا، انتقال فرهنگ 
دفاع و شهادت )فرهنگ مقاومت( 
و به تعبیری صدور واقعی انقالب 
اسالمی به دیگر مستضعفان و مسلمانان جهان و زمینه سازی 
ش��کل گیری جبهه مقاومت به وی��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��المی و تثبی��ت و پایدارس��ازی نظام 

اسالمی شد | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 30  شهريور 1400 - 14 صفر 1443
سال بيست و سوم- شماره 6307 - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

گالبی های غیربرجامی

جاهلیتجهنمیوایکینگها

 رئيسی: گشايش ها در واکسن و عضويت در شانگهای از تغيير نگاه ما به غرب 
و توجه به همسايگان و شرق بود

کودکرباییدولتیودلفینکشیبیرحمانهدراروپایقرنبیستویکمبدوندادخواهجهانیماندهاست| صفحه 3

تهران: اول امریکا همه تحریم      ها را بردارد

سرقت هوايي از جيب زائران 

شانسوارداتخودروهنوزوجوددارد

كاهش 50 درصدي قربانیان كرونا  در پايتخت

  اربعین امسال، تفاوت اساس��ي با مراسم سال هاي گذشته دارد. بر 
اساس توافق کشورهاي ایران و عراق مقرر شد، امسال فقط 60 هزار زائر 
به سفر اربعین اعزام شوند و اعزام فقط از طریق حمل و نقل هوایي باشد. 
با وجود این، ایرالین ها و آژانس ها در یک هماهنگي کامل فقط بلیت 

یک طرفه صادر کرده اند تا س��ود بیشتري کسب کنند. در این شرایط 
سرپرست سازمان هواپیمایي کشوري با بیان اینکه عرضه نکردن بلیت 
دو طرفه اربعین تخلف است، وعده داده است که سازمان هواپیمایي 

کشوري شکایت از مراکز فروش بلیت را پیگیري کند | صفحه 4

  در آستانه شروع دور جدید مذاکرات احتمالی ایران و دیگر اعضای 
برج��ام، مقامات ایرانی درخواس��ت های خ��ود را به ط��رف امریکایی 
اعالم کرده اند. محمد اس��المی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران در 
شصت وپنجمین کنفرانس آژانس بین المللی 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 سیاست های غلط خود را اصالح کرده و در ابتدا همه تحریم      ها را به 

شیوه ای عملی، مؤثر و قابل راستی آزمایی لغو کند« | صفحه 15

  در طول ۲4 ساعت منتهي به دوشنبه، ۳44 بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماري به ۱۱۷ هزار و ۵۲6 نفر رسید. 
مطابق آمار، فوتي هاي کرونا در پایتخت طي روزهاي اخیر نسبت به ماه گذشته ۵0 درصد کاهش یافته است و در مرز دو رقمي شدن قرار دارد | صفحه 3

مصباحي مقدم: خبر رد مصوبه واردات خودروهاي خارجي در مجمع تشخيص کذب است | صفحه 4

سرلشکرسالمی:
هرگاهبهقدرتبومیتکیهکردیمشگفتیآفریدیم

  فرمانده کل سپاه در آیین افتتاح نمایشگاه راهبردی خودکفایی و الحاق 
تجهیزات چک و خنثی  سازی سپاه: ملت ایران بار  ها ثابت کرده  است که 
از فراز توطئه های شوم دشمنان حرکت می کند. تجربه به ما آموخته است 
که هرگاه به ظرفیت های بومی و داشته های خود تکیه کرده ایم اتفاقات 

غافل گیرکننده و شگفتی س��ازی را رقم زده ایم.  امروز محصول یک دهه 
مجاهدت متراکم علمی جوانان این مرز و بوم ، نداشته  ها را به داشته های 
همتراز با کشورهای پیشرفته دنیا تبدیل کرده و جلوه   هایی از آن را در این 

نمایشگاه مشاهده می کنیم | صفحه 2

 عباس حاجی نجاری

کارشناس سیاسی

  جوان: در روابط بین الملل یک اصط��الح پرکاربرد داریم 
به نام »منافع ملی«. همه نظام های جهان هم بدون تعارف و 
بدون رودربایستی های معمول و بدون اعتماد به طرف مقابل  
و با تمام ق��وا از تأمین منافع ملی خ��ود در روابط بین الملل 
س��خن می گویند. عنوان »گالبی های برجام« نیز زمانی از 
سوی رئیس جمهور 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 می شد که به کشور رسیده و مردم 

مشغول تناولند! 
حاال رئیس دولت سیزدهم بدون آنکه بحث را زیاد به گذشته 

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 می بینند، باید بدانند که اتفاق خاصی 
نیفتاده بلکه صرفاً دنیا متوجه ش��د آن نگاه خوش��بینانه و 
از س��ر خوش خیالی به غرب، ج��ای خودش را ب��ا اتکای به 
توانمندی های داخلی و معاش��رت و شراکت با همسایگان و 

کشورهای مستقل و قدرتمند شرق عوض کرده است.
البته آقای رئیس جمهور به درس��تی و بنا به مصلحت مردم 
کار خودش را می کند و برنامه ای برای تعریض و اعتراض به 
گذشته ندارد و این رویه ای خداپسندانه و مردم دارانه است زیرا 

مردم توان و حوصله جر و بحث های قوای قبل و بعد را ندارند و 
دولتی هم که بر سر کار می آید منطقاً همه کاستی های قبلی 
را می داند و برای نقد کاستی ها و اعتراض به آن و رسوا کردن 
رفتار دولت های گذشته نمی آید و دولت سیزدهم نیز انصافاً تا 
این جای کار کمتر به گذشته وارد شده است و در بعضی مواقع 
کاماًل بدون توجه به قبل روبه آینده دارد. اما وظیفه رسانه ها 
نقد گذش��ته و حال و پیش بین��ی آینده اس��ت و این همان 
چیزی است که به یک رسانه نشان می دهد آن »گالبی های 
برجامی« اگرچه به دست نیامد، اما »گالبی های غیربرجامی« 

از راه رسیده است. | بقيه در صفحه 2
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