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قالیباف:اصالحمیکنم
عنابستانیسیلیزدهبود

»بع�د از صحبت ه�اي س�رباز راه�ور ك�ه تأكي�د مي ك�رد حكم 
دادگاه، س�يلي را تأيي�د كرده، بر خ�ود الزم دانس�تم موضوع را 
پيگيري كنم ت�ا ظلمي به اين ش�هروند عزيز نش�ده باش�د، لذا 
حك�م دادگاه را گرفت�م و متوج�ه ش�دم متأس�فانه دادگاه 
ب�دوي تش�خيص ب�ر ض�رب بالاث�ر )س�يلي( داده اس�ت.«

محمدباقر قاليباف اظه��ارات خود پيرامون پرون��ده درگيري ميان 
علي اصغر عنابس��تاني، نماينده س��بزوار و عابد اكبري سرباز راهور 
را اصالح و تأكيد كرد گفته اش پيرامون س��يلي نزدن عنابستاني- و 
صرفاً هل دادن- را »بر اس��اس صحبت هاي آقاي عنابستاني« بيان 
كرده اس��ت، اما پس از جلسه و با تأكيد س��رباز راهور بر سيلي زدن 
عنابستاني، قاليباف حكم دادگاه را ديده و متوجه شده كه »دادگاه 

بدوي تشخيص بر ضرب بالاثر )سيلي( داده است.« 
اظهارات اوليه قاليباف روز دوش��نبه در جمع دانش��جويان دانشگاه 
شهيد بهشتي و در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان بيان شده بود. 
عنابس��تاني روز سه ش��نبه طي توئيتي از قاليباف بابت آن اظهارات 
تش��كر كرده بود؛ اظهاراتي كه حاال پس گرفته ش��ده و اين سؤال را 
ايجاد كرده است كه آيا عنابستاني به رئيس مجلس دروغ گفته بود؟

سه شنبه شب قاليباف در صفحه اينستاگرام خود نوشت: »از اتفاقات 
خوب اين ايام، حضور در جمع شما دانش��جويان عزيز بود. سؤاالت 
صريح و دلسوزانه شما مرا مجاب كرد همان طور كه ابتداي سخنانم 
عرض كردم، تصميم بگيرم فضاي رسمي را كنار بگذارم و بر اساس 
منش يك »بچه رزمنده« پاسخ سؤاالتتان را صريح و صادقانه بدهم 
و در تمام موارد به  دور از حرف هاي كلي و كليش��ه اي، واقعيت ها را 
با شما در ميان گذاشتم و گمان مي كنم بازخوردهاي شما در پايان 
جلسه نشان داد همچنان بهترين شيوه، همين منش مطابق فرهنگ 

دفاع مقدس است. 
اما درباره سؤاالتي كه درباره آقاي عنابستاني مطرح شد، ذكر دو نكته 
ضروري اس��ت: اول اينكه در فضاي رسانه اي، توضيحات كامل بنده 
درباره آن موضوع شنيده نشد و تخريبگران، يك جمله از آن صحبت 
را جدا كردند و بقيه صحبت هاي من در اين موضوع مغفول واقع شد. 
در آنجا بر خطاكاري آن نماينده تصريح و تأكيد كردم هيئت نظارت 
بر رفتار نمايندگان بايد برخورد محكم تري مي كرد و همچنين اشاره 
كردم كه برخالف اتفاق مشابه دوره گذشته مجلس، پرونده نماينده 
خاطي به قوه قضائيه ارجاع ش��د و حكم محكوميت صادره توس��ط 
دادگاه را فصل الخطاب دانستم. با منش بچه رزمندگي فكر مي كردم 
بايد هر چه را حق اس��ت بگويم. جايي كه آقاي عنابستاني را محق 
مي دانستم، بدون مالحظات سياسي مي گفتم و جايي را كه منتقد 
بودم نيز تصريح مي كردم اما اتفاق دوم برمي گردد به صحبتم درباره 

سيلي نزدن و هل دادن. 
واقعيت اين اس��ت كه من در واكنش به س��ؤال يكي از دانشجويان، 
بر اس��اس صحبت هاي آقاي عنابس��تاني كه قباًل به اينجانب گفته 
بود حكم دادگاه، من را از سيلي زدن تبرئه و بر اساس هل دادن مرا 
محكوم به ضرب بالاثر كرده است، گفتم كه ايشان سيلي نزده و هل 
داده است اما بعد از صحبت هاي شب گذشته جناب آقاي عابد اكبري 
س��رباز وظيفه راهور كه تأكيد مي كرد حكم دادگاه، سيلي را تأييد 
كرده، بر خود الزم دانس��تم موضوع را پيگيري كنم تا ظلمي به اين 
شهروند عزيز نشده باش��د، لذا حكم دادگاه را گرفتم و متوجه شدم 
متأسفانه دادگاه بدوي تشخيص بر ضرب بالاثر )سيلي( داده كه البته 

بعداً با اعالم رضايت طرفين پرونده مختومه شده است. 
همان طور كه در جمع ش��ما گفتم فصل الخطاب حكم دادگاه است 
و ضروري مي دانم بر اساس عهد صداقتي كه با شما بسته ام، مطلب 
گفته شده را اصالح كنم. از ويژگي هاي جلسات دانشجويي است كه 
چون دلسوزي همراه با صراحت در سؤاالت وجود دارد، نقدها مؤثر 
شده و مقدمه اصالح مي شود. با تأكيد مجدد بر اينكه منتظر فعاليت 
شما براي كمك در اصالح ساختار حكمراني هستم، مجدد از پذيرايي 

گرم تان تشكر مي كنم و اميدوارم اينگونه جلسات ادامه يابد .«
قاليباف روز دوشنبه و در مراسم روز دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي 
در پاسخ به سؤال يك دانشجو در مورد پرونده درگيري عنابستاني و 
سرباز راهور گرچه به »پيگيري هاي مجدانه « هيئت نظارت بر رفتار 
نمايندگان در اين موضوع اش��اره كرد، در عين حال گفت كه هيئت 

»محكم تر« بايد پيگيري مي كرد. 
او در ادامه گفت كه نماينده مجلس سيلي نزده است، گرچه نماينده 
مجلس يا هر كس ديگري حق هل دادن هم ندارد. حال قاليباف اين 

بخش از اظهارات خود را تصحيح كرد. 

سفير پيشين ايران در امارات:
نگاهمثبترئیسیبههمسایگان
میتواندروابطمارامتحولکند

ش�رايط منطق�ه ب�ا خ�روج خفت ب�ار امري�كا از افغانس�تان 
و متعاقب�ًا از ع�راق و منطق�ه، كش�ورهای منطق�ه را ب�ه اي�ن 
س�مت رهنمون كرده اس�ت ك�ه خودش�ان بايد باه�م همكاری 
داش�ته باش�ند و از ظرفيت ه�ای اي�ران اس�تفاده كنن�د.

به گزارش ايس��نا، حميدرضا آصفی، س��فير س��ابق اي��ران در امارات 
ديدار مشاور امنيت ملی امارات با رئيس جمهور كشورمان و به دنبال 
آن افزايش قدرت منطقه ای ايران و اقبال كش��ورهای عربی حاش��يه 
خليج فارس را بسيار مهم خواند و گفت: جايگاهی كه مشاور امنيت ملی 
امارات دارد، سفر را پراهميت تر می كند، لذا اين جايگاه را نبايد صرفاً به  

عنوان يك سفر مشاور امنيت ملی صرف ديد.
وی با بي��ان اينكه مش��اور امني��ت ملی ام��ارات يك حلق��ه مركزی 
تصميم گيری در امارات است، افزود: ايران و امارات در ماه های گذشته 
هم همكاری های خيلی جدی را به  صورت غيررسمی داشتند كه برخی 

از آنها هم علنی شد.
سفير سابق ايران در امارات با اشاره به اينكه ريشه های وابستگی ايران 
و امارات به حضور زياد ايرانيان در آن كشور و تجارت زياد بين اين دو 
كش��ور برمی گردد، گفت: ش��رايط منطقه با خروج خفت بار امريكا از 
افغانستان و متعاقباً از عراق و منطقه، كشورهای منطقه را به اين سمت 
رهنمون كرده است كه خودشان بايد باهم همكاری داشته باشند و از 

ظرفيت های ايران استفاده كنند.
آصفی معتقد است، اين س��فر می تواند منجر به تحكيم روابط بين دو 
كشور ايران و امارات و همچنين روابط كشورهای منطقه با ايران شود.

سفير سابق ايران در امارات كه با برنامه رويداد راديو گفت وگو در مورد 
رابطه امارات با رژيم صهيونيستی صحبت می كرد، گفت: ما اين رابطه را 
محكوم می كنيم، چون در جهت صلح منطقه نبوده است و نخواهد بود 
اما يكی از موضوعاتی كه اماراتی ها در اين سفر اعالم كردند اين است 
كه رابطه امارات با رژيم صهيونيستی عليه ايران نيست و خطری از اين 
بابت متوجه كشور ما نخواهد بود. اماراتی ها اين اطمينان را به ما دادند 

كه اجازه آتش افروزی در منطقه را به رژيم صهيونيستی نخواهند داد.
آصفی تشديد همكاری ها و تحكيم روابط ايران با كشورهای منطقه را به 
 عنوان يك راهكار برای ناكام گذاشتن اسرائيل در سياست های مخرب و 
خباثت آلود مطرح كرد و گفت: نگاه آيت اهلل رئيسی به همسايگان مثبت 
است و اين می تواند باعث تحول در روابط ما با كشورهای همسايه شود 

كه البته اين موجب نگرانی روزافزون رژيم صهيونيستی خواهد شد.

مردمشارالتانهايپرمدعا
وبيهنرراميشناسند

روزنامه كيهان در شماره ديروز خود در يادداشتي 
انتق��ادي منتقدان ام��روز دولت س��يزدهم را 
مدعيان بي هنر و پرمدعاي ديروز توصيف كرد 
كه با شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت مش��كالت كنوني را به كشور 
تحميل كرده اند. در اين يادداشت تصريح شده است: خيلي از دلسوزان و 
خيرخواهان با تكيه بر نگاه كارشناس��ي مي گفتند و مي گويند معضالت 
موجود خاصه مشكالت اقتصادي و معيشتي راه حل دارند و راه حل هم در 
داخل است و به همت و اراده و تدبير مسئوالن و دولتمردان احتياج دارد اما 
در همان حال متأسفانه كساني از موضع رسمي و دولتي و برخالف همه آن 
نظرات كارشناسي وتخصصي ، كليد حل مشكالت را در دست بدخواهان 
كينه ورز اين ملك و ملت انقالبي و علي الخصوص » كدخدا«! مي دانستند. 
متأسفانه اين افراد بعضاً كساني بودند كه سال ها قدرت اجرايي كشور را در 
دست داشتند و كاري براي مردم نمي كردند و حتي حاضر نبودند از روي 
صندلي هاي خود تكان بخورند و به ميان مردم بروند و با دردها و مشكالت 
و خواسته هاي آنها آشنا شوند و به روش » ويدئوكنفرانس« مملكت داري 
مي كردند. همان كساني كه بعضي وقت ها هم در كمال تعجب براي دشمن 
نابكار و پيمان شكن دلسوزي مي كردند و براي توجيه وادادگي و بي هنري 
خود و تبرئه دشمن، انقالب و شعارهاي انقالبي و رفتار هاي دشمن شكن و 
عزتمدارانه را زير سؤال مي بردند و آن را علت العلل مشكالت اين مردم )حتي 
عدم خريد به موقع واكسن و...( و ناراحتي و عهد شكني بدخواهان خبيث 
اين مردم قلمداد مي كردند . اين جماعت حاال دلس��وز مردم شده و دولت 
مردمي را كه از شخص اوِل آن تا همه اعضاي كابينه در ميان مردم هستند 
به كار نمايشي! متهم مي كنند. طرفه آنكه همان قلم ها و ر سانه هايي كه در 
برابر كم كاري ها و غلط كاري ها و از زير كار در رفتن ها سكوت مي كردند و 
بدتر از اين، آنها را توجيه مي كردند و ماله مي كشيدند حاال فريبكارانه براي 
مردم و دردهاي آنها مرثيه سرايي مي كنند و به دولت خدمتگزار پند و اندرز 
مي دهند و راه و رس��م خدمتگزاري به مردم مي آموزند و نس��خه خدمت 
مي پيچند و خواجه نظام وار سياست نامه نويس��ي مي كنند! اين جماعت 
بي هنر و پرمدعا به رغم شعارهاي انتخاباتي يا اعالميه هايي كه در دفاع از 
مردم و مثاًل مشكل كم آبي صادر مي كنند، ثابت كرده اند به مردم و رأي و 
اعتماد مردم و وعده هايي كه به آنها داده اند، بي اعتنا هس��تند و اما، مردم 
خيلي خوب مي فهمند. صاحب تشخيص هستند. آنها به راحتي فرق خادم 

و خدمتگزار را از سياهكاران شارالتان مسلك متوجه مي شوند. 
........................................................................................................................

پمپاژ»امید«ميخواهیم
روزنامه خراسان در يادداشت ديروز خود با 
استناد به يك نظرس��نجي درباره شرايط 
زندگي ش��هروندان ايراني به آسيب ديدن 
روحيه اميد در جامعه اشاره كرد و نوشت: حتماً داليل گسترده اي مي توان 
برايش دست و پا كرد كه طرحش در اين مجال محدود جاي نمي گيرد اما 
اگر بخواهيم از ميان اين همه، به يك مورد كه از ناحيه آن بيشترين ضربه را 
مي خوريم اشاره كنيم، قطعاً بايد اين گزاره را گزينش كنيم كه »جامعه در 
برابر سياست ها و اجرا اقناع نمي شود« كه براي اين موضوع، به موارد متعددي 
مي توان اشاره كرد. يادداشت نويس خراسان اضافه كرده وقتي جامعه در برابر 
اين مشكالت كه همچون خوره به جانش افتاده، اقناع نمي شود، آيا نبايد به 
او حق داد كه اميدش كمرنگ ش��ود؟ چه بايد كرد؟ اعتقاد راسخ داريم كه 
جوانان اين سرزمين بزرگ و پرافتخار آنقدر ظرفيت و توانمندي دارند كه 
مي توانند دشوارترين موانع را از پيش روي خود بردارند اما بايد پذيرفت كه 
بايد در برخي سياست ها، عملكردها و اظهارنظرها تجديدنظر كرد، نهادهاي 
مسئول به مشكالت اصلي جامعه نزديك شوند و تالش نكنند با لجبازي و در 
خأل سياستگذاري كنند. اصل و اس��اس گام دوم انقالب مبتني بر داشتن 
»اميد به آينده« اس��ت همان طور كه رهبر انقالب نيز در بيانيه آن تصريح 
كردند: »بدون اين كليد اساس��ي همه  قفل ها)اميد و نگاه خوش بينانه به 
آينده( هيچ گامي نمي توان برداش��ت«، پس آقايان مسئول بينديشيد كه 

چگونه مي توان به جامعه »اميد« پمپاژ كرد، ما پمپاژ »اميد« مي خواهيم. 
........................................................................................................................

برنامهبازگشایيچهبود؟
روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود، تلويحاً آموزش 
و پرورش را به بي برنامگي براي بازگشايي مدارس در 
شرايط كرونايي متهم كرد و نوشت: مسئوالن مختلف 
در حال گزارش هاي متفاوتي از ابتالي دانش آموزان به كرونا بعد از بازگشايي 
مدارس هستند. هر روز به اين آمار اضافه مي شود و اين نشان دهنده آن است 
كه ما برنامه مش��خصي براي پيش��گيري از ابتالي دانش آموزان مخصوصاً 
دانش آموزان زير 12س��ال كه هنوز واكس��ن نزده اند، نداش��تيم. معلمان و 
دانش آموزان اولين گروهي بودند كه بعد از شيوع كرونا خانه نشين شدند و حاال 
از اواسط آبان و اول آذر در كالس هاي تركيبي حضوري و مجازي به تحصيل 
مشغولند. اين در حالي است كه آخرين سويه هاي كرونا نه تنها افراد بزرگسال 
بلكه كودكان را نيز هدف قرار داد و اي��ن ويروس حتي گريبان نوزادان را هم 
گرفت و موجب افزايش اجراي پروتكل ها در اين رده سني شد اما مسئوالن 
بدون اجراي كامل واكسيناسيون مدارس ازجمله دبس��تان و دبيرستان را 
بازگشايي كردند. در اين ميان شوك رواني به والدين و دانش آموزان وارد شده 
و بس��يارند افرادي كه طي دو س��ال اخير براي دوري از عوام��ل بيماري زا 
خانه نش��ين بوده اند اما هم اكنون به يكباره بايد فرزندان ش��ان را به مدارسي 
بفرس��تند كه هيچ گونه تضميني براي عدم ابتالي دانش آموزان به ويروس 
نمي دهند، بلكه در مقابل از والدين رضايتنامه براي حضور دانش آموزان در 
مدارس مطالبه كرده اند. شكايت از عدم رعايت موازين بهداشتي در مدارس 
نيز با موضوع ع��دم رعايت فاصله گذاري و نبود تهويه مناس��ب در كالس ها 
افزايش 22درصدي داشته است. با توجه به سرعت انتقال بيماري از بچه ها به 
والدين و خانواده، اين نگراني از شروع پيك جديد وجود دارد كه نگراني بجايي 

است. واقعاً برنامه ما براي بازگشايي مدارس چه بوده است؟
........................................................................................................................

راهغلبهدولتهابرچالشها
روزنامه ش��رق در يادداشتي با عنوان نياز به 
حك شدگي بيشتر، كاركردهاي جامعه مدني 
و ارتباط آن با دولت ها را مورد توجه قرار داد 
و نوش��ت: يكي از مهم ترين كاركردها و وظايف جامعه مدني، نقد و بررسي 
سياست ها و اقداماتي است كه بر اساس حك شدگي در جامعه مدني گرفته 
نشده اس��ت. امروز بيش از هر زماني نيازمند بحث درباره اهميت و جايگاه 
جامعه مدني هس��تيم. دولت ها در تعامل و ارتباط دو سويه با جامعه مدني 
مي توانند گام هاي موفقيت آميزي براي غلب��ه بر چالش ها بيابند، نه اينكه 
جامعه را شامل افرادي منفعل در نظر بگيرند كه صبورانه منتظر تصميمات 
و خدمات خيرخواهانه دولت بنشينند. بر پايه تعامل بين جامعه  مدني، دولت 
و اقتصاد مي توان از فرسايش جامعه  مدني، اقتصاد و دولت جلوگيري كرد. 
سپهر عمومي جامعه درباره برنامه هاي دولت و اقتصاد و اينكه كدام برنامه ها 
باز طراحي و كدام لغو شود و بهترين شيوه تأمين مالي رفاه، قضاوت مي كنند. 
بحث درباره اقتص��اد از درون جامعه  مدني بر مي خي��زد. در جامعه  مدني 
گروه هاي متفاوت و متمايزي هستند كه هر كدام منافع خودشان را دنبال 
مي كنند و بحث هاي زيادي درباره مخارج دولت و سياستگذاري ها وجود 
دارد كه همه اينها پويايي جامعه  مدني را نشان مي دهد و دولت ها مي توانند 
از اين مباحث براي بازطراحي برنامه ها و سياست ها استفاده  كنند. شاخص 
قضاوت درباره دولت ها، ميزان حك شدگي آنها در جامعه مدني است، يعني 
اينكه تصميم ها، سياستگذاري ها  و برنامه هاي آنها چقدر مطابق خواست و 
اراده گروه هاي مختلف اجتماعي است. اين معيار درباره رسانه ها هم به كار 
مي رود؛ اينكه رسانه ها چقدر صداي جامعه مدني هستند و چقدر در جامعه 

مدني حك  شده اند. 

88498443سرويس  سياسي

قانونراهبردیلغوتحریمها
فصلالخطابمذاکراتویناست

نمايندگان مجلس از شرايط مذاكرات ايران و 1+4 می گويند

»متأس�فانه وزي�ر خارجه پيش�ين ب�ه نديدن 
كلمه ای در مت�ن برجام اذع�ان می كند كه اين 
باعث ايجاد آس�يب در متن برج�ام و مذاكرات 
ش�ده اس�ت. تيم مذاكره كننده هس�ته ای در 
دولت س�يزدهم از بس�تری اس�تفاده می كند 
ك�ه از طري�ق اص�الح نق�اط ضع�ف حقوق�ی 
برجام ورق را دوب�اره به نفع م�ردم برگرداند.«
دور دوم مذاك��رات وي��ن از امروز آغاز می ش��ود؛ 
مذاكراتی كه ميان ايران و 1+4 اس��ت و در دولت 
جديد ايران، تيم جديدی از كشورمان در مذاكرات 
حضور دارد. آن سو، امريكا هم با خروج از برجام ديگر 
پای ميز مذاكرات پذيرفته نمی شود، لذا مذاكرات 
رنگ و بوی جديدی دارد. پس از دور اول مذاكرات، 
حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه كشورمان در 
نشست كميسيون امنيت ملی مجلس حضور يافت 
و توضيحاتی در خصوص اي��ن مذاكرات ارائه كرد.  
محمود عباس زاده مشكينی، سخنگوی كميسيون 
امنيت ملی و سياست خارجی مجلس درباره اين 
نشس��ت به خبرن��گاران  گفته بود كه »برداش��ت 
كميسيون از گزارش وزير اين بود كه طرفين مذاكره 
در اين دوره تالش كرده اند از سقف و كف مطالبات 
و انتظارات متقابل ارزيابی داشته باشند و با برنامه در 
مراحل بعدی حضور يابند.« او با اشاره به آغاز دور 
دوم گفت وگوها از پنجشنبه )امروز( تأكيد كرده بود 
كه »با توجه به داشته های جمهوری اسالمی ايران 
به نظر می رسد زمينه های الزم برای كسب توافق 

برد - برد وجود دارد«
حال رئيس كميسيون امنيت ملی مجلس و تعدادی 
از نمايندگان، پيرامون مذاكرات وين نقطه نظرات 
خود را بيان كرده اند كه طبعاً بی تأثير از جلس��ه با 

اميرعبداللهيان نيست.
  قانون راهبردی و مصوبات كميته تطبيق در 

وين فصل الخطاب است
وحيد ج��الل زاده، رئيس كميس��يون امنيت ملی 
مجلس در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به نشست 
مشترك كميسيون امنيت ملی مجلس با وزير امور 
خارجه، گفت: كميس��يون امنيت ملی و سياست 
خارجی مجلس در نشس��ت كم س��ابقه ای با وزير 
امور خارجه، معاونان و مديران ارشد اين وزارتخانه 
در ميانه دور هفتم مذاكرات وين به بررسی مسائل 

سياست خارجی پرداخت.  وی افزود: گزارش صد 
روزه دلگرم كننده حوزه ديپلماسی- اقتصادی وزارت 
امور خارجه، حاكی از توس��عه و تسهيل مبادالت 
اقتصادی جمهوری اس��المی ايران با كش��ورهای 
همسايه با راهبرد افزايش حجم مبادالت اقتصادی 

در آينده بود.
جالل زاده ادامه داد: »قانون راهبردی لغو تحريم ها« 
و مصوبات »كميته تطبيق مذاكرات هس��ته ای« 
فصل الخطاب است و  مجلس و دولت روی اين دو 
مهم متفق القول هس��تند. گزارش  مذاكرات وين 
حاكی از تس��لط، تعادل و عقالني��ت و اهتمام تيم 
كش��ورمان برای رس��يدن به منافع حداكثری در 
برابر كشورهای 1+4 بود كه مورد حمايت اعضای 

كميسيون قرار گرفت.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم همچنين اظهار 
كرد: تقويت ديپلماسی رس��انه ای، آب، اقتصادی، 
پارلمانی، دفاعی و اهميت سياست خارجی متوازن 
با اولويت قرار دادن كشورهای همسايه، هماهنگی 
حداكثری تيم اقتصادی دولت و تيم مذاكره كننده 
هسته ای و تحول در ساختار وزارت امور خارجه از 

مطالبات مهم مطرح شده در اين نشست بود.
  اي�ران اج�رای تعه�دات يک طرف�ه را 

نمی پذيرد
محمدحس��ن آصفری، ديگر نماينده مجلس هم 
با اش��اره به برگزاری دور هفتم مذاكرات هسته ای 
وين گفت: مذاكرات در 10س��ال گذشته برای به 
رسميت شناختن حقوق هسته ای و لغو تحريم ها 
بوده اس��ت. جمهوری اس��المی خواسته عجيب و 
جديدی از غربی ها نداشته است بلكه اين اروپايی ها 
هستند كه درخواس��ت های جديد را درباره برجام 
مطرح می كنند كه نشان دهنده سوءاستفاده آنها 

از مذاكرات است.
وی افزود: اگر در دور گذش��ته مذاكرات به غربی ها 
اعتماد نمی كرديم و اقدام متقابل انجام داده بوديم 
امروز آنها نمی گفتند كه ايران مذاكرات را به نقطه 

آغازين برگردانده است.
آصفری بيان كرد: بر اساس توافق هسته ای، ايران 
بخشی از برنامه های هس��ته ای خود را در ازای لغو 
تحريم ها متوقف كرد و اجازه بازرس��ی های آنالين 
را به آژانس هسته ای داد، اكنون نوبت طرف مقابل 

است كه اقدام به لغو تحريم ها كند و فعاليت هسته ای 
جمهوری اسالمی را به رسميت بشناسد.

وی عنوان ك��رد: ايران به دنيا ثابت ك��رد به دنبال 
ساخت بمب هس��ته ای نيس��ت و جامعه جهانی 
اين موضوع را پذيرف��ت، ضمن اينك��ه آژانس در 
گزارش های متعدد خود، صلح آمي��ز بودن برنامه 
هسته ای ايران را تأييد كرد. اكنون نوبت طرف های 
غربی بوده كه اقدام به لغو تحريم ها كنند و در صورت 
خودداری آنها از اين كار، قطع��اً ضرر خواهند كرد 
چرا كه ملت ايران ادامه اجرای تعهدات يك طرفه را 
نخواهد پذيرفت. وی اظهار كرد: در صورتی كه امريكا 
و اروپا تحريم ها را لغو نكنند، جمهوری اسالمی ايران 
به ناچار مجبور به استفاده از گزينه های ديگر است 
كه بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحريم ها 
امكان استفاده از اين گزينه ها را در اختيار دارد. اين 
قانون برای لغو تحريم ها، دولت را به شتاب بخشی 
فعاليت های هس��ته ای ملزم كرده، لذا برگشت به 

عقب برای كشورمان بسيار آسان است.
  كارشناسان تيم امريكا 150 نفر بودند

سلمان اسحاقی، نماينده مردم قائنات و زيركوه در 
مجلس نيز با اشاره به برگزاری دوره هفتم مذاكرات 
هس��ته ای وين گفت: در خصوص تغيير و تحوالت 
ايجاد شده در تيم مذاكره كننده به عنوان كسی كه به 
صورت مستقيم و غيرمستقيم در زمان انعقاد برجام 
در تيم مذاكره كننده هسته ای دولت های يازدهم و 
دوازدهم حضور داش��ته ام، بايد بگويم كارشناسان 
تيم مقابل يعنی امريكايی ها بيش از 150نفر بودند. 
در تيم امريكا گروهی حضور داشتند كه فارسی را 
بهتر از ايرانيان بلد بودند تا در صورت نگارش متون 
برجام به فارسی با ساير نسخه ها تفاوت نداشته باشد، 
به همين خاطر الزمه حضور در مذاكرات هسته ای 

وين داشتن تيم قدرتمند كيفی است.
وی ابراز كرد: آنهايی كه به تعداد تيم مذاكره كننده 
ايراد می گيرند بايد بدانند تيمی قوی است كه شامل 
تيم های اقتصادی، سياس��ی، اجتماعی، فرهنگی، 

علمی، فنون هسته ای و حقوقی باشد.
اسحاقی اظهار كرد: مقام معظم رهبری فرمودند كه 
برجام از نظر حقوقی دارای ضعف های جدی است، 
برای همين تيم مذاكره كننده فعلی بايد اين توصيه 

رهبر انقالب را سر لوحه كار خودش قرار دهد.

وی افزود: متأسفانه عده ای امروز در داخل می گويند 
اگر برجام مهم نبود و مخال��ف آن بوديد، پس چرا 
دنبال حضور در مذاكرات وين هستيد؟ جواب آنها 
را بايد اينطور داد كه دولت حول محور منافع مردم، 
برجام را اصالح خواهد كرد. اسحاقی تصريح كرد: 
متأسفانه وزير خارجه پيش��ين به نديدن كلمه ای 
در متن برجام اذعان می كند ك��ه اين باعث ايجاد 
آس��يب در متن برجام و مذاكرات شده است. تيم 
مذاكره كننده هسته ای در دولت سيزدهم از بستری 
اس��تفاده می كند كه از طريق اصالح نقاط ضعف 

حقوقی برجام ورق را دوباره به نفع مردم برگرداند.
 چک برجام بايد نقد شود

مجتبی ذوالنوری، عضو كميس��يون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس ش��ورای اسالمی هم روز 
گذشته در جمع خبرنگاران گفت: هدف دور جديد 
مذاكرات هسته ای از چاله به چاه انداختن ملت ايران 

نيست بلكه نقد كردن چك برجام است.
وی درباره آينده مذاكرات گفت: پيش بينی می شود 
در صورتی كه امريكايی ها اخالل��ی ايجاد نكنند، 
مذاكرات به نتيجه برسد و اراده جمهوری اسالمی 
ايران اين است كه مذاكرات به نفع مردم شكل گيرد 
و برجام احيا شود و هدف نقد كردن چك جمهوری 
اسالمی در برجام است. عضو كميسيون امنيت ملی 
و سياست خارجی مجلس يازدهم با تأكيد بر اينكه 
رفع تحريم ها بايد اجرايی شود، گفت: ما هيچ چيزی 
خارج از برجام را مط��رح نكرده ايم و اگر طرف های 
برجامی صداقت داشته باش��ند، بايد از اين موضع 

جمهوری اسالمی استقبال كنند.
ذوالنوری ب��ا تأكيد بر اينكه جمهوری اس��المی با 
يك هيئت كامل )بيش از ۳0 نفر كارش��ناس( در 
وين حاضر شده اس��ت، ادامه داد: اين نشانگر اراده 
جمهوری اس��المی ايران در احيای برجام اس��ت. 
اگر قرار نبود برجام را احيا كنيم، نيازی به هيئتی 
با اين تعداد ه��م نبود. وی اضافه ك��رد: جمهوری 
اسالمی ايران با دست پر به مذاكرات رفت و در دور 
نخس��ت مذاكرات هم طرف مقابل بعد از شنيدن 
نظر جمهوری اس��المی اي��ران برای مش��ورت به 
پايتخت های خود رفتند كه دليل آن حضور محكم 

با دست پر در اين مذاكرات است
نماينده مردم قم در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: در گذشته تنها يك اراده وجود داشت كه برجام 
به هر قيمتی پذيرفته شود و اينكه شش ماه بعد چه 
اتفاقی می افتد، مهم نبود بلكه می خواستند برجام 
را به نام خود احيا كنند و به ضررهای آن نيز توجه 
نداش��تند، كمااينكه اگر در آن دوره توسط دولت 
قبل برجام احيا می شد، 51۷ تحريم همچنان باقی 
می ماند كه نشانه پذيرش و نهادينه كردن تحريم از 

سوی دولت ايران بود.
ذوالنوری با تأكيد بر اينكه قرار نيست در مذاكرات 
ملت را از چاله درآوريم و به چاه بيندازيم، ادامه داد: 
ترامپ قبل از انتخابات تأكيد كرد كه برجام را پاره 
می كنم و رهبری فرمودند كه اگر شما برجام را پاره 
كنيد، ما آن را آتش خواهيم زد. ترامپ برجام را پاره 
كرد و من هم به درستی بر اساس موضع جمهوری 
اسالمی ايران كه در بيان قاطع رهبری جاری شد، 
برجام را در صحن مجلس دهم آتش زدم و به اين 
كارم افتخار می كنم چرا كه بايد عكس العمل درست 
و بموقع در برابر دشمن نشان داد. وی خاطرنشان 
كرد: امروز برجام بايد احيا ش��ود چرا كه ما هر چه 
داش��تيم، داديم و يك چك از آنه��ا گرفتيم. برای 
تحقق حقوق ملت ايران اين چك بايد نقد ش��ود و 

همه تحريم ها كنار رود.

   گزارش

امنيت خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان را كشورهاي منطقه 
بايد به دس�ت بگيرند و جايي براي حضور بيگانگان و كشورهاي 
مس�تكبر در آب هاي خليج ف�ارس و درياي عمان وج�ود ندارد. 
امير دريادار دوم رضا قرباني سه شنبه شب در ديدار با درياداردوم رحمان 
علي خان، فرمانده ناوگروه نيروي دريايي پاكستان با وي، حضور ناوگروه 
كشور دوست و همسايه پاكستان در منطقه يكم امامت نداجا را باعث 
خوشحالي و مسرت دانست. وي ادامه داد: وجود مشتركات فرهنگي و 
مذهبي زياد ميان ايران و پاكستان به ويژه قرآن كريم در تقويت روابط 
در عرصه هاي مختلف، خصوصاً در حوزه نيروه��اي دريايي مي تواند 
بسيار س��ازنده و حائز اهميت باش��د. فرمانده ناوگروه نيروي دريايي 
پاكس��تان نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرس��ندي از ميهمان نوازي و 
مراسم استقبال نيروي دريايي راهبردي ارتش در ميزباني از ناوگروه 

پاكستان، از كشور ايران، به عنوان كشور دوست و همسايه پاكستان و 
كشوري قدرتمند در حوزه دريا ياد كرد. درياداردوم رحمان علي خان كه 
در رأس هيئتي در دفتر فرمانده منطقه يكم امامت نداجا حضور يافته 
بود، تصريح كرد: آماده ارتقای سطح روابط بين نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اسالمي پاكستان و نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران هستيم. در اين ديدار، فرمانده منطقه يكم امامت نداجا و 
فرمانده ناوگروه نيروي دريايي ارتش پاكستان به رسم يادبود هدايايي را 
به يكديگر اهدا كردند. ناوگروه پاكستان متشكل از سه فروند ناو رزمي 
آن كشور صبح يك شنبه 14آذرماه جاري در منطقه يكم امامت نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در بندرعباس پهلو گرفت. پس 
از انجام تشريفات نظامي، فرمانده اين ناوگروه مورد استقبال فرمانده 
منطقه يكم نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران قرار گرفت. 

اين ناوگروه از 14 تا 1۷آذرماه جاري به مدت چهار روز در بندرعباس 
حضور داش��ت. برنامه هاي اين ناوگروه حضور در گلزار شهدا، ديدار با 
فرمانده منطقه يكم نيروي دريايي ارتش، استاندار هرمزگان و نماينده 
ولي فقيه در استان، برگزاري مسابقه هاي ورزشي و قرآني و در نهايت 
هنگام خروج از لنگرگاه تمرين رزم دريايي بين نيروي دريايي ارتش و 
پاكستان است. در سال جاري اين دومين سفر نيروي ارتش پاكستان 
به بندرعباس است، 14 تا 1۷ فروردين سال جاري ناوگروه پاكستان 
به بندرعباس س��فر داشت. اين س��فر با هدف تحكيم روابط نظامي و 
ديپلماسي ايران و پاكستان صورت گرفت و در مراسم استقبال دومين 
ناو گروه نيروي دريايي ارتش پاكستان، س��فير اين كشور در تهران، 
سرتيپ عمران كاشف وابس��ته نظامي دفاعي، و همچنين جانشين 

فرمانده منطقه يكم نيروي دريايي كشورمان حضور داشتند. 

مشاركت بخش خصوصی كشور در حوزه صنعت هوايی می تواند 
بر رضايتمندی نيروهای مسلح در زمينه های كميت، كيفيت، 
تنوع، قيمت و تحويل بموقع محصوالت دفاعی اثرگذار  باشد.

به گزارش پايگاه اطالع  رسانی وزارت دفاع، امير سرتيپ محمدرضا 
آش��تيانی، وزير دفاع و پش��تيبانی نيروهای مس��لح در بازديد از  
بخش های مختلف ش��ركت »صه��ا« از نزدي��ك توانمندی های 
سازمان صنايع هوايی در پشتيبانی از ناوگان هوايی نيروهای مسلح  
را مورد بررسی قرار داد. وزير دفاع در جمع مديران ارشد سازمان 
صنايع هوايی وزارت دفاع با تشكر از اقدامات صورت گرفته، بر نگاه 
راهبردی و حركت در مسير مأموريت پشتيبانی و تجهيز نيروهای 
مسلح تأكيد كرد و گفت: جايگاه وزارت دفاع در مجموعه نيروهای 
مسلح، توليدات راهبردی و س��رمايه گذاری در ابرپروژه هاست كه 

در صورت سرعت بخشيدن به فرآيند ايده تا محصول می تواند در 
حوزه افزايش توان رزم و بنيه دفاعی كشور تحول آفرين باشد. امير 
آشتيانی نگاه به شرايط آينده و آينده پژوهی را مبنای سياستگذاری 
و برنامه ريزی سازمان دانست و گفت: هر مجموعه ای كه بتواند با 
س��المت، اخالص و نگاه راهبردی حركت كند و به صورت اصولی 
دنبال تأمين منافع ملی و منافع نظام باش��د، آن س��ازمان موفق 
خواهد بود، در غير اين صورت به بن بست خواهد رسيد. وزير دفاع 
ضمن تقدير از اقدامات و روند رو به رشد صورت گرفته در صنايع 
هوايی، روند فعاليت های اين س��ازمان را در مسير رشد دانست و 
گفت: بايد با نگاه به تجربيات گذش��ته و اعمال بازنگری های الزم،  
مسير حركت آتی سازمان صنايع هوايی در رسيدن به اهداف تعيين 

و مورد پايش قرار گيرد.

سردار س��رتيپ پاسدار س��يدمهدی فرحی، جانش��ين وزير دفاع 
نيز در اين بازديد با اش��اره به تالش ه��ا و جهش های خوبی كه در 
سال های اخير در سازمان صنايع هوايی اتفاق افتاده است با تأكيد 
بر تحقيقات توسعه و جلب مش��اركت حداكثری بخش خصوصی 
كشور از جمله 280 شركت فعال در حوزه صنعت هوايی گفت: اين 
موضوع می تواند ب��ر رضايتمندی نيروهای مس��لح در زمينه های 
كميت، كيفيت، تنوع، قيمت و تحوي��ل بموقع محصوالت دفاعی 
اثرگذار  باشد. در اين مراسم، امير خواجه فرد، مدير عامل سازمان 
صنايع هوايی وزارت دفاع،  گزارشی از فعاليت های اين سازمان 
در حوزه های طراحی، س��اخت، توليد، تعمير و نگهداری انواع 
هواپيما، بالگرد، پهپاد، پيشرانه های هوايی و افق پيش روی اين 

سازمان ارائه كرد. 

تحکیم روابط نظامی ایران و پاکستان با حضور ناوگروه پاکستانی در بندرعباس

فعالیت 280 شرکت خصوصی در صنایع هوایی
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