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چرا رئيسي توانست، اما روحاني نتوانست؟
روزنامه كيهان در يادداش��تي نوشت: آقاي 
رئيس��ي طي كمتر از يك ماه توانسته، يك 
بح��ران خطرن��اك را ح��ل و به ي��ك آرزو 
جامه عمل بپوش��اند: بح��ران واكس��ن و عضويت ايران در س��ازمان 
شانگهاي. عالوه بر اين دو، اقدامات خوب ديگري نيز در اين مدت كوتاه 
انجام شده مثل مهار قيمت سيمان و آهن كه در ساخت وساز مسكن از 
اهميت بااليي برخوردارند و از آنجايي كه حل بحران مسكن نيز بنا به 
داليل متع��ددي، جزو اولويت هاس��ت، مي ت��وان انتخ��اب آن را نيز 
هوشمندانه و كاماًل درست ناميد... سؤالي كه در اين يادداشت به دنبال 
يافتن پاسخ آنيم اين اس��ت كه چرا آقاي رئيس��ي مي تواند، اما آقاي 

روحاني نتوانست؟ 
يكي از ويژگي هاي برجس��ته دولت آقاي رئيسي كه حتم داريم در 
موفقيت ايش��ان تأثير زيادي داش��ته، بي توجهي به حاشيه ساز ها 
و ش��يطنت هاي عوامل وضع موجود اس��ت. اگر بنا باش��د به همه 
حاش��يه هايي كه براي ايش��ان س��اخته مي ش��ود واكنش نش��ان 
دهد، زماني براي كار ك��ردن باقي نخواهد ماند. بهترين پاس��خ به 
حاشيه سازها، كار كردن است. ترديد نداشته باشيد از همان روز اول 
تشكيل دولت س��يزدهم منتظرند دولت ۱۰۰روزه شود تا از ايشان 
كارنامه اي بخواهند كه خود طي ۲هزارو۹۲۰ روز )هش��ت س��ال( 
نتوانستند حتي به آن نزديك شوند. يكي از مشكالت بزرگ سياسي 
در ايران اين اس��ت كه انرژي زي��ادي از مديران بابت پاس��خ دادن 
به حاشيه هاي بي اساس خرج مي ش��ود. در اين كشور جريان هاي 
سياسي اي داريم كه از فرصت هم، بحران مي سازند! باور نمي كنيد؟ 
حل بحران واكس��ن يا عضويت در سازمان ش��انگهاي مگر فرصت 
نيستند؟ چند روز اس��ت در تالش��ند، اين فرصت ها را ناچيز جلوه 
داده يا به ش��كلي درباره آن موضع بگيرند كه نتيجه بشود، چيزي 
جز آنچه هست؟! همه جاي دنيا معموال دعوايي اگر بين جريان هاي 
سياس��ي به وقوع مي پيوندد، بر سر شكس��ت يا ناكامي است. اينجا 
برخي از دل پيروزي و موفقيت، دعوا و حاشيه مي سازند. بي اعتنايي 
به اين حاشيه سازان و ادامه كار با همين روحيه و سرعت، قطعا يكي 
از داليل موفقيت آقاي رئيس��ي اس��ت. »موفقيت« نتيجه طبيعي 
»تالش و زحمت« است. دولت س��يزدهم الاقل تا امروز نشان داده، 
مرد كار و تالش و عمل شبانه روزي است حتي روز هاي جمعه. چنين 

روحيه اي، گمشده بزرگ دولت قبل بود. 
.......................................................................................................................

چالش هاي درمان پناهندگان
روزنامه آفتاب يزد در يادداش��تي نوش��ت: 
توريس��م درمان��ي و اس��تفاده از امكانات 
بهداشتي و درماني يك كشور با تعرفه باالتر 
از معمول براي مسافراني كه خصوصاً به قصد امور درماني به يك كشور 
مي آيند، يكي از روش هاي در آمدزايي در بسياري از كشورها از جمله 
ايران است كه البته در كشور ما هنوز اقدامات زيادي براي توسعه آن نياز 
است. بيشتربودن هزينه هاي درماني براي مسافران خارجي بر اساس 
نوع خدمت ارائه شده متفاوت بوده و در موارد زيادي چون هزينه بستري 

به سه برابر تعرفه  آزاد مصوب معمول هم مي رسد. 
از طرفي بايد بدانيم كه ارائه خدمات بهداشتي درماني براي پناهندگاني 
كه به خاطر جنگ، مشكالت سياسي و... به كشوري مهاجرت مي كنند 
يك مقوله كاماًل جدا بوده، نياز به س��ازوكاري مستقل و مشخص و در 
خيلي از اوقات- مثل در ميانه  يك جنگ خانمانسوز- اقدامات اورژانسي 

از طرف وزارت بهداشت به عنوان متولي دارد. 
اين دو موضوع چنان متفاوت است كه امكان يك كاسه كردن و برخورد 
يكسان با آن ممكن است عجيب و حتي غيرقابل باور برسد اما متأسفانه 
در دنياي واقعي خلط اين دو مبحث باعث ايجاد مشكالت جدي و گاهي 
تهديدكننده حيات گرديده اس��ت. بس��ياري از پناهندگان به صورت 
فوري، فوتي و با به جاي گذاشتن همه  دارايي ها در كشور مبدأ، اقدام به 
مهاجرت مي نمايند و به همين علت وضعيت اقتصادي آسيب پذيري 
دارند. به اين مشكل بزرگ بايد اضطراب هاي مهاجرت را نيز افزود كه 
تعريف ساده  آن برداشتن جان خود و عزيزان و كندن از همه  ريشه ها، 

عاليق و اتصاالت مألوف است. 
بنابراين به عنوان يك نتيجه دريافت هزينه  چندبرابري از پناهندگان 
هيچ توجيه عقلي و عرفي ندارد و ثانياً اين مس��ئله از اساس ربطي به 
درآمدزايي از طريق توريسم درماني ندارد. توريسم درماني هم اگر به 
دنبال توسعه است بايد به بهينه سازي خدمات و قراردادن انتخاب هاي 

جذاب و خاص براي مسافران درماني اقدام كند. 
.......................................................................................................................

نگاهي به نطق رئيسي
روزنامه رسالت در يادداشتي به بررسي 
نط��ق رئيس جمهور ب��راي اجالس 

سازمان ملل پرداخت و نوشت: 
۱. عمده تأكيد رئيس محترم جمهور بر خوي استكباري هيئت حاكمه 
امريكا، نش��ان از اين واقعيت دارد كه دولت جديد ايران، اين واقعيت 
را درك كرده و پذيرفته كه از جانب دش��منان اين ملت، هيچ منفعت 
مدامي نصيب ملت ما نخواهد شد. اگر هم گشايشي مقطعي در برخي 
دوره ها عايد ما گش��ته، ترفندي در راستاي اشتباه ادراكي مسئوالن و 
انحراف افكار بوده است. اشاره حجت االسالم رئيسي به دو پديده هجوم 
مردم امريكا به كنگره و همچنين تصاوير دردناك فرودگاه كابل، نشان 
از آن داشت كه سلطه امريكايي و اساساً انديشه ليبرال دموكراسي در 

داخل و خارج از امريكا به بن بست رسيده است. 
۲. ديپلماسي امروز دستگاه اجرايي و به ويژه شخص رئيس جمهور، به 
لبخند زدن و همنشيني با امريكايي ها و اروپايي ها محدود نمي شود و بر 
مسائل اساسي مردم از جمله واكسن و اقتصاد متمركز است. ديگران هم 
خواهند فهميد كه توافقنامه هاي بي حاصل كه بيش از آن كه خروجي 

داشته باشند، نمايشي ديپلماتيكند، در دستور كار ما نيست. 
3. اگر بخواهيم س��خنراني پرنكته رئيس جمهور را در يك جمله 
خالصه كنيم، پيگيري گ��زاره »اخراج امريكا از منطقه« اس��ت. 
تأكيد بر آنكه آزادي در كوله پشتي نظاميان بيگانه جاي نمي گيرد 
و اين واقعيت كه امريكا از افغانستان نرفته بلكه اخراج شده است 

در همين راستاست. 
4. حجت االسالم رئيسي به درستي، به برجام به عنوان يك سند 
بين المللي اش��اره كرد كه در قالب آن، تمام تعهدات از س��وي 
ايران به اجرا درآمده اما نقض عهد ديده اس��ت. او هوشمندانه، 
از ارسال هر پيامي كه ما را تشنه مذاكره نشان دهد حذر كرد و 
علناً گفت كه به وعده هاي دولت امريكا اطمينان ندارد؛ سياستي 
كه يقيناً بيش از خوش بيني دولت قبل ما به امريكا، زمينه ساز 
تعامل با همس��ايگان، قدرت هايي چون روسيه و چين و حتي 
ارتباط و امتيازگيري از خود امريكا خواهد بود. دوران جديدي 

آغاز شده است. 
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عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: 
 دولت آذربايجان

از اقدامات شك برانگيز دست بردارد 
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس اظهار 
كرد: جمهوري اسالمي ايران همانطور كه 
مانور سه كشور آذربايجان، پاكستان و 
تركيه را رصد كرد، همه تحركاتي را كه 
در آن سوي مرزها صورت مي گيرد رصد 
مي كند و نس�بت ب�ه برخ�ي تحركات 

شك برانگيز هشدار مي دهد. 
فداحس��ين مالكي، عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با فارس با اش��اره به اقدامات 
ضدايراني اخير دولت آذربايجان نظير ايجاد مانع در مسير حمل و نقل 
كاال به ارمنستان، گفت: مانوري كه دولت هاي آذربايجان، پاكستان و 
تركيه انجام داده اند نگران كننده است و ايران از كشور دوست و برادر، 

آذربايجان توقع بيشتري داشت. 
وي ادامه داد: مانور سه كش��ور آذربايجان، پاكستان و تركيه تحت هر 
عنواني انجام شده باشد، محافل امنيتي و نظامي جهان تصوير ديگري 
از آن خواهند داشت، اظهار داشت: باكو بايد نسبت به برخي حركت ها 
مراقب باش��د چراكه معانديني مثل رژيم صهيونيس��تي به دنبال اين 
هستند كه معادالت منطقه را به هم بزنند. از كشورهايي مثل پاكستان 
و تركيه هم انتظار داريم اگر حركتي مي خواهند انجام دهند بايد با نظر 
جمهوري اسالمي ايران باشد. مالكي با بيان اينكه مسدود كردن مسير 
تبادالت تجاري ايران به ارمنستان اقدام درستي نيست، گفت: ارمنستان 
كشوري مستقل اس��ت و جمهوري اس��المي هم با كشورهاي منطقه 
تبادالت تجاري دارد و باكو بايد نسبت به اقدامات اخير تجديد نظر كند 
تا بهانه دست كشورهايي كه به دنبال ايجاد مشكل در منطقه هستند، 
ندهد چراكه دردسرش براي خود باكو بيش��تر است. عضو كميسيون 
امنيت ملي مجلس افزود: جمهوري اس��المي همانطور كه اين مانور را 
رصد كرد همه تحركاتي را كه در آن سوي مرزها صورت مي گيرد، رصد 

مي كند و نسبت به برخي تحركات شك برانگيز هشدار مي دهد. 
    آذربايجان جبران كند

همچنين روح اهلل متفكرآزاد، عضو هيئت رئيسه مجلس نيز با اشاره به 
اظهارات تفرقه انگيزانه برخي از مقام��ات جمهوري آذربايجان، اظهار 
داشت: سياست خارجي جمهوري اسالمي در دوره جديد، توجه بيشتر 
به كشورهاي منطقه و گسترش هر چه بيشتر روابط با همسايگان است، 
لذا اظهارات شاذ در خصوص روابط دو كشور توسط يكي از نمايندگان 
جمه��وري آذربايجان به دور از حس��ن همجواري و روابط سياس��ي، 
اقتصادي و فرهنگي دو كشور اس��ت و مسئوالن جمهوري آذربايجان 

بايد در اين زمينه واكنش نشان دهند. 
وي سخنان نماينده پارلمان را به تحريك كساني دانست كه در پي ايجاد 
خدشه در روابط دوستانه جمهوري اسالمي ايران و جمهوري آذربايجان 
هستند، گفت: مسئوالن امر در كشور همس��ايه ما بايد ضمن گوشزد 
كردن اهميت رواب��ط دوجانبه و روابط خوب بين دو كش��ور به عناصر 
موجود در حاكميتشان و ساز و كار احترام متقابل را به آنان يادآور شده و 
اجازه تنش آفريني به آنها را ندهند، چراكه اين به نفع هيچ يك از دو طرف 
نيست. متفكر آزاد با تأكيد بر اينكه خويشتنداري جمهوري اسالمي در 
برابر اين گونه اظهارات تفرقه افكن، ناش��ي از سه اصل عزت، حكمت و 
مصلحت است، تصريح كرد: همگان بايد آشكارا بدانند كه امنيت ملي 
و تماميت ارضي جمهوري اسالمي ايران، اصل بنيادين و خدشه ناپذير 
سياست خارجي ايران عزيز است و ما در مسير حفظ آن هر لحظه آماده 
استفاده از ابزارهاي در اختيار خود هستيم. عضو هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اس��المي با اش��اره به عبور و مرور چندين س��اله كاميون هاي 
تجاري دو كشور در خاك همديگر و احترام توأمان ايران به كاميونداران 
جمهوري آذربايجان گفت: ما خواهان جبران هر چه سريع تر رفتار خارج 

از شأن مسئوالن آذربايجان با اتباع ايراني هستيم. 
.......................................................................................................................

معاون هماهنگ كننده ارتش:
 تهديدات ايجاب مي كند 

آمادگي هاي عملياتي خود را ارتقا دهيم
ب�ه روز،  آموزش ه�اي  ب�ا  مي كن�د  ايج�اب  تهدي�دات 
را  خ�ود  عمليات�ي  آمادگي ه�اي  متناس�ب،  و  مس�تمر 
ب�راي پاس�خگويي قاط�ع ب�ه ه�ر تهدي�دي ارتق�ا ببخش�يم. 
به گزارش مهر، امير دريادار حبيب اهلل سياري، معاون هماهنگ كننده 
ارتش با اش��اره به اهميت موضوع آموزش به عنوان يكي از مهم ترين 
اركان آمادگي هاي رزمي، گف��ت: تهديدهايي كه همواره متوجه نظام 
جمهوري اسالمي است، ايجاب مي كند با آموزش هاي به روز، مستمر 
و متناسب با تهديدها، آمادگي هاي عملياتي خود را براي پاسخگويي 
قاطع به ه��ر تهديدي و در ه��ر نقطه از مرزهاي ميهن اس��المي ارتقا 
ببخشيم. وي افزود: ارتش عالوه بر استمرار خدمت رساني به مردم عزيز 
در مقابله با كرونا و گس��ترش مراكز واكسيناسيون و بيمارستان هاي 
تنفس��ي، موضوع مهم حفظ آمادگي هاي رزمي در سطوح مختلف را 
مد نظر داشته و پيشرفت هاي بسيار چشمگيري در حوزه هاي جنگ 

الكترونيك و پهپاد داشته است. 
.......................................................................................................................

فعال سياسي اصالح طلب: 
روحاني داراي شخصيتي گلخانه اي است

فعال سياس�ي اصالح طلب اظهار كرد: 
روحاني داراي شخصيتي گلخانه اي و 
متصل به قدرت است كه فاقد هرگونه 
ب�ود.  خواه�د  مدن�ي  كارك�رد 
محمدعلي وكيلي، نماينده اصالح طلب 
مجل��س ده��م در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، در پاسخ به اين سؤال 
كه اكنون حسن روحاني در كجا مش��غول است؟ بيان كرد: من پيش 
از اينكه دوران رياست جمهوري او تمام شود نوشته بودم به اين دليل 
كه روحاني داراي ش��خصيتي گلخانه اي و متصل به قدرت است، در 
پايان دوران رياست جمهوري خود فاقد هرگونه كاركرد مدني خواهد 
بود. او در ادامه داليل اين امر اينگونه تشريح كرد: او نه جنب و جوش 
احمدي نژاد را دارد، نه محبوبيت خاتمي را و نه كاريزماي هاشمي را، 
بنابراين نه عقبه اجتماعي دارد و نه ياران دلبس��ته اي و نه شخصيت 
صحنه اي و ميدان��ي دارد، از همين رو تنها ترين سياس��تمدار تاريخ 

كشورمان خواهد بود. 
وكيلي درباره اينكه آيا ممكن اس��ت كه حس��ن روحاني جاي مرحوم 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در جريان اعتدال را بگيرد؟ بيان كرد: هرگز 
چنين نيست، زيرا اصاًل اعتدال يك جريان نيست، آقاي روحاني هم به 
هيچ وجه ظرفيت نمايندگي گفتمان اعتدال را ندارد، بزرگ ترين ظلم 
را به اين گفتمان خود روحاني انجام داد و هيچ شباهتي هم به مرحوم 
هاشمي رفس��نجاني ندارد.  نماينده اصالح طلب مجلس دهم تصريح 
كرد: اگر مرحوم هاشمي رفس��نجاني زماني نمايندگي اين گفتمان را 
برعهده داشت، زيرا از يك محبوبيت اجتماعي و مشروعيت حاكميتي 

برخوردار بود اما آقاي روحاني فاقد اين ويژگي هاست. 
اين فعال سياسي اصالح طلب با اشاره به صحبت حسن روحاني مبني 
بر اينكه گفته بود مشغول كارهاي علمي خواهم شد، گفت: اميدوارم كه 

پس از انتشار اين مقاالت جامعه بتواند از آنها استفاده كند.

كش�ورهاي غرب�ي به دنب�ال مته�م كردن 
ايران ب�ه عدم بازگش�ت ب�ه مي�ز مذاكره 
هس�تند و در س�وي ديگر ايران خواس�تار 
به رسميت ش�ناخته ش�دن حقوق خود بر 
اس�اس متن مذاكرات برجام اس�ت. ظاهراً 
غربي ها طراح�ي موج جديدي از فش�ار ها 
علي�ه اي�ران را در دس�تور كار خ�ود قرار 
داده اند اما س�ؤال اين اس�ت كه آيا اين كار 
مي تواند ثمري براي آنان داش�ته باش�د. با 
در نظر گرفتن هر ك�دام از ابزارهاي طرفين 
روشن است كه ايران در صورت شدت يافتن 
هر منازعه اي دس�ت باال را خواهد داش�ت 
و دس�ت غربي ه�ا در اين باره خالي اس�ت. 
در جريان س��فر حس��ين اميرعبداللهيان، وزير 
امورخارجه كشورمان به مقر سازمان ملل و ديدار 
با مقامات كش��ورهاي غربي پيام هاي فراواني چه 
آش��كار و چه نهان در خصوص لزوم از سرگيري 
مذاكرات وين ارسال شد. طبيعي است كه پاسخ 
ايران به اين پيام ها تأكيد بر ادامه مذاكرات مفيد 
و دوري از »مذاكره براي مذاكره« بوده اس��ت. در 
سخنان اخير رئيس جمهور و س��خنگوي وزارت 
خارجه نيز بر همين مس��ئله تأكيد شده كه ايران 

تنها به دنبال »مذاكرات سازنده« است. 
مذاكرات سازنده بايد ش��امل لغو تمام تحريم ها 
و بازگش��ت به متن برجام بدون ي��ك كلمه زياد 
يا كم باش��د؛ راهبردي كه دقيقاً برخالف منطق 
غربي هاس��ت و آنها تالش مي كنن��د موضوعات 
فرابرجامي ش��امل مذاكرات منطقه اي و موشكي 
را به اين مذاكرات بيفزايند ي��ا حداقل تضميني 
براي ش��روع آنها بع��د از احياي برج��ام از ايران 
دريافت كنند. طبيعي اس��ت كه پاس��خ ايران به 
اين درخواست ها منفي باش��د. در مقابل امريكا و 
غرب نيز ايران را متهم به احياي دوباره مذاكرات 
مي كنند. شايد سؤال اين باشد كه توازن به سمت 

كدام يك از دو طرف ماجراست. 

   حربه اول، تحريم بيشتر نفت ايران
تاكنون امريكايي ها برنامه روشني در خصوص فشار 
بيشتر بر ايران بيان نكرده اند و تنها اظهارنظرهاي 
كلي در اين باره منتشر شده اس��ت، با اين حال به 
نظر مي رس��د امريكايي ها به دنبال اين هستند در 
صورت تأخير در شروع مذاكرات باز هم تحريم هاي 
بيشتري عليه ايران اعمال  كنند. ظاهراً هدف اصلي 
اين تحريم ها جلوگيري از فروش نفت ايران به چين 
است. اگرچه روشن نيست كه اين هدف تا چه اندازه 
محقق خواهد ش��د اما امريكايي ها حساب ويژه اي 
روي آن باز كرده اند، البته طرف چيني هم در اين 
باره هشدار داده است كه هر اقدامي براي جلوگيري 
تجارت آزاد ميان اي��ران و چين تا ح��دود زيادي 
بيهوده است. نشريات غربي همچنين تحريم ها را 
در حالت فعلي مؤثر نمي دانند و بر اين نكته تأكيد 
مي كنند كه ايران توانمندي هاي گسترده اي را براي 
مقابله با تحريم هاي امري��كا دارد، به عنوان مثال 
خبرگزاري رويترز در گزارشي به اين مسئله اشاره 
می كند و مي نويسد: به رغم تحريم هاي سختگيرانه 
و ش��ديد امريكا، صادرات س��وخت و محصوالت 
پتروشيمي ايران در س��ال هاي اخير رونق گرفته 
و اين رون��ق، ايران را در موقعيت خوب��ي قرار داده 
است تا در صورت برداشته شدن تحريم ها از سوي 
واشنگتن، فروش خود را در آسيا و اروپا به سرعت 
گسترش دهد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده 
است: تحريم هاي امريكا صادرات نفت خام ايران را 
بسيار كاهش داد، اما نتوانس��ت بر فروش سوخت 
و محصوالت پتروش��يمي كه رهيابي آنها بس��يار 
دش��وارتر اس��ت، تأثير چنداني بگذارد. همچنين 
اقتصاد ايران مدت هاست از حالت ركود خارج شده 

و به سمت رشد پيش مي رود. 
   موج جديد خرابكاري جواب مي دهد؟

امريكايي ها در حال تشكيل كارگروهي با نيروهاي 
امنيتي رژيم صهيونيستي براي توطئه بيشتر عليه 
ايران هستند. به ظاهر مس��ئوليت اين كارگروه با 

مقامات ارشد امنيتي دو طرف خواهد بود و هدف 
هماهنگ كردن اقدامات دو ط��رف براي توطئه 
عليه برنامه هس��ته اي ايران اس��ت. اين اقدامات 
به ظاهر در ادامه س��اير اقدامات صهيونيس��ت ها 
همچون خرابكاري در مجموعه نطنز يا ترور شهيد 
فخري زاده توسط عوامل رژيم صهيونيستي است، 
البته اين حركت محدود به سال هاي اخير نبوده و 
در گذش��ته نيز مقامات صهيونيستي به صراحت 
بر ترور دانش��مندان هس��ته اي ايران با همكاري 

كشورهاي غربي تأكيد كرده اند. 
اگرچه اين روش مورد اس��تقبال امريكايي ها قرار 
گرفته اس��ت اما آنها به خوبي مي دانند كه توسل 
به چني��ن اقداماتي ديگر كاراي��ي چنداني ندارد، 
چنانكه در طول سال هاي گذشته ضربات سنگيني 
به ساختار جاسوسي امريكا توسط نهادهاي امنيتي 
ايران وارد شده و دست آنان تا حدود زيادي در مورد 
ايران بسته است. اين پاسخ ها بدون شك مي تواند 
محاسبات طرف مقابل را با مشكل روبه رو كند، از 
اين رو در صورت ادامه يافت��ن حمالت مخفيانه، 
ايران نيز به سرعت ترجيح می دهد پاسخ خود را به 

صورت آشكار بيان كند. 
  توان درون زا؛ مهم ترين برگ برنده ايران

در مقابل اين تهديدات، ايران نيز پاسخ هاي بسياری 
تدارك ديده اس��ت. به ص��ورت كلي بع��د از هر بار 
فشار كش��ورهاي غربي، تهران تالش كرده است با 
يك پاسخ آرام اما جدي نش��ان دهد به هيچ عنوان 
در مقابل تهديدها كوتاه نخواه��د آمد. مهم ترين و 
برجسته ترين نكته در خصوص اقدامات تقابلي ايران 
راه اندازي ماشين هاي غني سازي جديد و باالبردن 
ميزان ذخيره سازي اورانيوم با غناي باالست. چنين 
اقداماتي به صورت آشكار در تقابل با تالش غربي ها 
در راستاي محدود كردن برنامه هسته اي ايران است. 
به صورت طبيعي نتيجه پيشرفت برنامه هسته اي 
ايران كوتاه تر كردن خط قرمز غربي ها براي ساخت 
س��الح اتمي اس��ت. اين خط قرمز كه ابتكار رژيم 

صهيونيس��تي براي محدود كردن فاصله يك ساله 
ايران تا ساخت سالح هاي اتمي است، موانع زيادي را 

بر برنامه هسته اي كشورمان تحميل مي كند. 
ايران در طول چند ماه گذش��ته تالش كرده است 
به صورت هوش��مندانه اي اين خط قرمز القايي را 
بي اعتبار كند، همين مس��ئله هم موجب نگراني 
مقامات كشورهاي غربي شده است و آنان چنين 
اقدامي را موجب بي فايده ش��دن بازگش��ت ايران 
و س��اير كش��ورها به برجام عن��وان كرده اند، در 
مقابل اي��ران نيز اعالم كرده اس��ت به هيچ عنوان 
به دنبال ساخت س��الح اتمي نيست. كشورهاي 
غربي هم مي دانند كه ابزاره��اي محدودي براي 
توقف ايران وجود دارد و به اذعان خودشان، گزينه 
اق��دام نظامي ها سال هاس��ت به واس��طه ارتقای 
توانمندي هاي دفاعي و موشكي جمهوري اسالمي 
ايران، از روي ميز آنها حذف شده است، به گونه اي 
كه اكنون حتي حاضر به تك��رار آن در حد تهديد 
لفظي هم نيستند، از اين رو هر چقدر فشار غربي ها 
بر ايران تش��ديد ش��ود، ايران مي تواند با تكيه بر 
توانمندي ه��اي داخلي اين خط قرم��ز را به عقب 
براند. اين همان نكته اي است كه مي تواند به آساني 

فشارهاي غرب عليه ايران را بي تأثير كند. 
    غرب در مقابل يك دوراهي مهم

با در نظر گرفتن موارد ف��وق مي توان گفت موضع 
غرب به صورت كلي براي فشار بر ايران ضعيف تر از 
قبل است. ايران توانسته است در مقابل سخت ترين 
تحريم ها مقاومت كن��د و حاال در ح��ال تضعيف 
كردن ديوار محاصره اقتصادي امريكاست. عالوه بر 
اين توانمندي درون زاي ايران براي توسعه صنعت 
هسته اي سبب شده است جز برخي خرابكاري هاي 
پراكنده راهي براي ضربه زدن به اين صنعت باقي 
نمانده باشد؛ خرابكاري هايي كه تقريباً كوچك ترين 

تأثيري بر برنامه هسته اي ايران ندارد. 
به اين ترتيب غرب بايد در يك دوراهي مهم دست 
به انتخ��اب بزند؛ يا ش��رايط ايران ب��راي لغو تمام 
تحريم ها را بپذيرد يا ش��اهد بي اثر شدن ابزارهاي 
خود بر ضدتهران باش��د. بديهي اس��ت كه غرب و 
امريكا راه طوالني براي پذيرفت��ن اين واقعيت در 
پي��ش دارند اما ش��رايط فعلي نيز برخ��الف تمام 
پيش بيني هاي آنان حركت كرده است، به طوري 
كه در اين رويارويي برخالف گذشته و دوران خروج 

يكجانبه امريكا از برجام، ايران بازنده نخواهد بود. 
آنچه اكنون بر همگان روشن شده، اين است كه اگر چه 
جمهوري اسالمي ايران هرگز ميز مذاكره را به عنوان 
ابزار ديپلماسي نفي و نهي نكرده اما براي مذاكره هم 
عجله اي ندارد و اين طرف غربي اس��ت كه بايد براي 
اثبات حسن نيت خود، ابتدا همه تحريم ها را بردارد و 
سپس به ميز مذاكره بازگردد. به تعبير رئيس جمهور 
در س��خنراني اجالس ساالنه س��ازمان ملل »دوران 
جديدي آغاز شده اس��ت«؛ دوراني كه ديگر در آن از 
انفعال خبري نيست و جمهوري اسالمي ايران براي 

احقاق حقوق ملت خود فعاالنه تالش خواهد كرد. 
در دوران جدي��د غ��رب بايد بداند ك��ه جمهوری 
اس��المی نه منكر برجام و نه دلبس��ته به آن است 
و رويكرد دولت جديد در اي��ران گره زدن اقتصاد و 
معيشت به اين توافق نيست. بر اين اساس، تكليف 
اروپا و امريكا در قبال مذاكرات كاماًل روشن است 
و آن اينكه هيچ توافقی جز با تغيير رفتار خصمانه، 
انجام كامل تعهدات و پذيرش حقوق مس��لم ملت 

ايران از سوی آنها به سرانجام نخواهد رسيد.

ابزارهاي غرب براي فشار بر ايران از كار افتاده است

نه انفعال و نه تعجيل در مذاكرات

دولت ح�ق انتخاب و نص�ب مدي�ران اجراي�ي را دارد، ورود 
نماين�دگان در تعيي�ن مصادي�ق و تحمي�ل آنها ب�ه دولت با 
فلسفه تفكيك قوا س�ازگاري ندارد و غصب حق دولت است. 
حجت االس��الم مجتبي ذوالنوري، نماينده م��ردم قم در مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با مهر، در واكنش به برخي فشارهاي 
سياسي به وزارت كشور براي انتخاب استانداران، گفت: معتقدم 
قوه مجريه و ق��وه مقننه دو حيطه كاري جدا از هم هس��تند. كار 
مجلس وضع قانون و نظارت است. وي ادامه داد: دولت حق انتخاب 

و نصب مديران اجرايي را دارد، ورود نمايندگان در تعيين مصاديق 
و تحميل آنها به دولت با فلسفه تفكيك قوا سازگاري ندارد و غصب 

حق دولت است. 
در ابتداي دولت سيزدهم وزارت كشور فرمي را در اختيار مجامع 
استاني گذاشت كه گزينه هاي مورد نظرشان را براي استانداري به 

عنوان پيشنهاد به وزارت كشور معرفي كنند. 
ذوالنوري گفت: نمايندگان اس��تان قم هيچ گزينه اي را به وزارت 
كش��ور براي اس��تانداري معرفي نكردند، معتقدم اين كار »تالي 

فاس��د« دارد. اگر گزينه مطلوب ما را نصب نكنن��د هر زماني كه 
انتقادي مطرح كنيم اين ش��ائبه پيش مي آيد كه قصد كارشكني 
داريم، اگر گزينه مطلوب ما را نصب كنند به محض اينكه انتقادي 

را مطرح كنيم، مي گويند پيشنهاد خودتان بوده است. 
وي تصريح كرد: اما نمايندگان اگر احساس كردند دولت مي خواهد 
گزينه اي را نص��ب كند كه فاقد ش��رايط مورد نظر اس��ت و عدم 
صالحيتش ثابت شده اس��ت از باب نظارت مي توانند سؤال كرده 

يا توضيح بخواهند.

ذوالنوري: مجلسي ها در انتخاب استانداران دخالت نكنند     مجلس

دفاعی

ام�روز امري�كا و متحدان�ش در ش�رايطي 
هس�تند ك�ه آنه�ا باي�د در مقاب�ل م�ا 
بازدارندگ�ي ايج�اد كنن�د و در موض�ع 
انفعال در برابر انقالب اس�المي ق�رار دارند. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرتيپ پاسدارعلي 
فدوي، جانش��ين فرمانده كل س��پاه در برنامه 
گفت وگوي وي��ژه خبري طي س��خناني اظهار 
داشت: در دوران دفاع مقدس براي اولين مرتبه 
دو ابرقدرت باهم متحد شدند و در برابر ما قرار 
گرفتند اما قدرت انقالب اسالمي باعث انفعال 
آنها ش��د. وي افزود: در طول 43س��ال گذشته 
امريكايي ه��ا يك پي��روزي در مقاب��ل انقالب 
اسالمي نداشته اند، اين در حالي است كه بعد از 
دفاع مقدس مبارزه تمام نشد و در ابعاد ديگري 

ادامه پيدا كرد. 
س��ردار فدوي با بيان اينكه تمام فعاليت امريكا 
در غرب آس��يا براي اين بوده اس��ت ك��ه به ما 
دسترس��ي پيدا كند، گفت: هدف آنها اين بود 

كه در برابر انقالب اسالمي به پيروزي برسند اما 
يك پيروزي هم به دس��ت نياورده اند. جانشين 
فرمانده كل س��پاه افزود: در سه ماه گذشته دو 
نمايشگاه موشكي و پهپادي در يمن برگزار شد 
و اينها مواردي اس��ت كه در داخل يمن توليد 
مي ش��ود؛ كش��وري كه در محاصره صددرصد 
اس��ت، اگر همه كش��ورهاي عربي باهم همراه 
شوند، چنين نمايشگاهي را نمي توانند راه اندازي 
كنند. فقط نيمي  از وجود پاس��داران و انقالب 
اسالمي به آن سرزمين بسيار دور رسيده است 
و اين عظمت را آفريد و تصور كنيد در مركزيت 
انقالب اس��المي چه اتفاقي افتاده است. سردار 
فدوي ادام��ه داد: امروز با فرمول هاي دش��من 
نمي توان مشكالت اقتصادي را حل كرد، چون 
آن روش ها با توجه به ش��رايط آنها نوشته شده 
است و براي حل مشكالت بايد سراغ نسخه هاي 
بومي رفت، ضمن اينكه در حوزه اقتصادي بسيار 

راحت تر از حوزه نظامي می توان كار كرد. 

جانشين فرمانده كل س��پاه عنوان كرد: مدت 
زيادي است روند اخراج امريكا از منطقه شروع 
شده است. امروز امريكا و متحدانش در شرايطي 
هس��تند كه آنها بايد در مقابل م��ا بازدارندگي 
ايجاد كنند و در موضع انفع��ال در برابر انقالب 
اس��المي قرار دارن��د. وي اظهار داش��ت: امروز 
نقش ما در معادالت جهاني مش��خص اس��ت و 
امريكايي ها قادر نيس��تند جلوي ما را بگيرند. 
ام��روز امريكايي ها هس��تند ك��ه در مقابل ما 
عقب نش��يني مي كنند و ما در حي��اط خلوت 
امري��كا حضور داري��م. عقب نش��يني امريكا از 
منطقه از زمان پيروزي انقالب شروع شده است، 
امروز اين موضوع تجلي پيدا كرده است كه همه 
عالم مي توانند آن را ببينند. جانش��ين فرمانده 
سپاه در تشريح وضعيت خليج فارس عنوان كرد: 
امريكايي ها در حقيقت نتوانستند اتحادي براي 
امنيت در خليج فارس ايجاد كنند، زيرا كسي كه 
سرمنشأ همه ناامني هاس��ت نمي تواند امنيت 

ايجاد كند اما در طرف مقابل ما هر جا رفته ايم، 
امنيت ايجاد كرده ايم. ش��اهد اين موضوع هم 
وضعيت ام��روز لبنان، س��وريه و عراق اس��ت. 
سردار فدوي افزود: ما در حوزه نظامي دنباله رو 
ديگران نيس��تيم و خودمان سرمنشأ اين حوزه 
هستيم. ما در كشور از نيروي انساني بسيار خوب 
برخورداريم و به همي��ن لحاظ در حوزه نظامي 
جلودار و پيشرو هستيم. ما امروز در حوزه علم 
كوانتوم در عرصه نظامي جلودار هستيم اما به 
دليل مس��ائل محرمانه خيلي ق��ادر به صحبت 
در اين حوزه نيستيم. جانش��ين فرمانده سپاه 
درب��اره فعالي��ت گروهك هاي تروريس��تي در 
منطقه گفت: وقتي خود امريكا نمي تواند عليه 
ما اقدامي كند، قطعاً سرورهاي دست چندم آنها 
قادر به تحركي عليه ما نخواهند بود، البته ما به 
كشورهاي دوست هم اعالم كرده ايم كه اگر آنها 
گروهك هاي تروريستي را جمع نكنند، ما قادر 

به جمع كردن آنها هستيم.

جانشين فرمانده كل سپاه:

امروز بايد امريكا و متحدانش مقابل ما بازدارندگي ايجاد كنند
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