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عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

روحانی نتوانست
چک برگشتی «برجام» را نقد کند

قناعت پیشه کردن ،از عزت نفس است .امام علی
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عضو کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت
خارجی مجلس
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علی خضریان:

کابینه ائتالفی و سهمیهای مشکالت
کشور را تشدید میکند

هژمونی آمریکا در مسیر زوال؛

نماین��ده ته��ران در مجلس گفت :ع��دهای به دنبال
س��همخواهی از دولت منتخب س��یزدهم هستند و از
لزوم بهرهگیری از همه جناحها تحت عنوان انحرافی
فراجناحی در دولت آینده سخن میگویند؛ در حالیکه
مردم به امید تغییر شرایط موجود و...

عراق دومین شکست
را پس از افغانستان به
آمریکاتحمیلمیکند
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سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:

مذاکرات وین قادر به
لغو موثر تحریمها نیست
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با افزایش دمای هوا و عدم تخصیص ارز؛

التهاب قیمتی
به بازار مرغ بازگشت
در حالی که بازار مرغ کش��ور کماکان با التهاب هایی
مواجه اس��ت و این محصول ب��ا قیمت هایی باالتر از
قیمت مصوب در س��طح ش��هر به فروش می رس��د
مرغداران می گویند ما مثل سابق تولید داریم و...

مقاومت عراق تروریستهای آمریکایی
را راحت نمیگذارد
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تلفات سیل در آلمان و بلژیک
 ۲۰۲نفر شد
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رئیسی:

گسترش روابط با همسایگان اولویت نخست سیاست خارجی دولت سیزدهم است

رئیسجمه��ور منتخب با بیان اینکه گس��ترش روابط با همس��ایگان
اولویت نخست سیاست خارجی دولت سیزدهم است ،گفت :گفتگوهای
عملیاتی برای شتاببخشی به توسعه روابط باید هر چه سریعتر آغاز
شود .به گزارش «عصر ایرانیان» ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس
جمه��ور منتخب در گفتگوی تلفن��ی قربانقلی بردی محمداف رئیس
جمهور ترکمنستان با وی ضمن تبریک فرارسیدن عید قربان به عنوان
عید بزرگ مسلمانان و نیز تبریک سالروز استقالل این کشور ،گفت:
گس��ترش روابط با همسایگان اولویت نخست سیاست خارجی دولت
س��یزدهم اس��ت .رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه نگاه جمهوری
اسالمی ایران به ترکمنستان فراتر از یک کشور صرفا همسایه است،
به ظرفیتهای گسترده دو کشور برای ارتقای سطح روابط اشاره کرد

در س��مت ریاست جمهوری آرزوی موفقیتهای فراوان کرد و گفت:
روابط تهران و عش��قآباد دارای ریشههای عمیق تاریخی و فرهنگی
اس��ت که دو ملت را عمیقا به ه��م پیوند می دهد .بردی محمداف با
بیان اینکه روابط دو کش��ور بر اس��اس اصول برابری ،احترام متقابل
و منافع دوجانبه گس��ترش یافته است ،افزود :همکاریها و تعامالت
دو کش��ور در عرصههای بینالمللی نیز در سطح باالیی برقرار است.
رئیس جمهور ترکمنس��تان از آیتاهلل رئیسی دعوت کرد تا در اولین
فرصت سفر رس��می به ترکمنستان داشته باشد و همچنین از ایشان
برای حضور در ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر
و نیز پانزدهمین اجالس سران سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)
دعوت به عمل آورد.

علی خضریان:

کابینه ائتالفی و سهمیهای مشکالت کشور را تشدید میکند

نماینده تهران در مجلس گفت :عدهای به دنبال سهمخواهی از دولت
منتخب سیزدهم هس��تند و از لزوم بهرهگیری از همه جناحها تحت
عنوان انحرافی فراجناحی در دولت آینده سخن میگویند؛ در حالیکه
مردم به امید تغییر ش��رایط موجود و حرکت پرش��تاب به سوی آینده
روشن آقای رئیسی را برگزیدهاند .علی خضریان نماینده تهران ،ری،
شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی در گفتگو
با دانشجو ،با بیان اینکه پیشرفت و آبادانی کشور در گرو تشکیل دولت
انقالبی است و کابینه ائتالفی و سهمیهای مشکالت کشور را تشدید
میکن��د ،اظهار کرد :عدهای به دنبال س��همخواهی از دولت منتخب
س��یزدهم هس��تند و از لزوم بهرهگیری از همه جناحها تحت عنوان

انحرافی فراجناحی در دولت آینده سخن میگویند؛ در حالیکه مردم به
امید تغییر شرایط موجود و حرکت پرشتاب به سوی آینده روشن آقای
رئیس��ی را برگزیدهاند و اینگونه مطالب به معنای آدرس اشتباه دادن
و فروکاس��تن خواستههای به حق مردم است .وی افزود :رهبر معظم
انقالب بارها راه حل برون رفت از مشکالت را روی کار آمدن دولت
جوان حزباللهی برش��مردهاند و اکنون که پ��س از رنجهای فراوان
مردم در س��الهای گذش��ته که حاصل بیتدبیریه��ای دولت فعلی
بوده ،امیدهای مردم برای تشکیل یک دولت انقالبی جوانه زده است،
عدهای با شعار فریبکارانه دولت ائتالفی سعی بر انحراف از این مسیر
دارند .خضری��ان در ادامه با بیان ویژگیهای دولت جوان حزباللهی

گفت :متخصص و متعهد بودن ،روحیه جهادی ،فسادستیزی و مردمی
بودن جزو ش��اخصهها و ویژگیهای الزم و اصلی اس��ت که باید در
چینش کابینه دولت آینده مورد لحاظ قرار گیرد .عضو هیات رییس��ه
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی در پایان اظهار امیدواری
کرد :با سابقه و روحیهای که از جناب آقای رئیسی سراغ داریم ایشان
اجازه از دس��ت رفتن این فرصت تاریخ��ی برای تغییر به نفع مردم و
انق�لاب را نخواهند داد .امید این میرود که به جای تش��کیل دولت
سهمیهای که منجر به ناهماهنگی خواهد شد ،دولتی همآهنگ با هم
و همراستای با آرمانهای انقالب اسالمی روی کار بیاید تا امیدهای
مردم دوصد چندان شود.

دست داشتن افبیآی در نقشه ربایش فرماندار آمریکایی

یک پایگاه خبری آمریکایی با اش��اره به ش��واهدی که به دست آورده
نوشته اس��ت دوازده مخبر افبیآی عامل اصلی و طراح نقشه ربایش
فرماندار یکی از ایاالت این کش��ور بودهاند .ب��ه گزارش فارس ،پایگاه
خبری «بازفید» در گزارشی نوشت ،شماری از مخبرهای اداره تحقیقات
ف��درال آمری��کا (افب��یآی) در ماجرای تالش ناموفق ب��رای ربایش
«گ ِرچن ویتمِر» فرماندار ایالت میش��یگان دس��ت داشتهاند .به نوشته
پایگاه اینترنتی شبکه «راشا تودی» ،بازفید در گزارش خود نوشته است
به شواهدی از جمله اسناد دادگاه دست یافته که در آن ،افراد مظنون به
اجرای این آدمربایی ،از سوی افبیآی اغفال شده بودند .در این گزارش
آمده اس��ت ،طبق بررسی چندین متن ،فایل صوتی و دهها مصاحبه با
افراد نزدیک به این پرونده ،دوازده مخبر و مأمور مخفی افبیآی ،بیش
از آنچه پیشتر تصور میش��د ،در این طرح آدمربایی نقش داش��تهاند.
بازفید در اینباره نوش��ته اس��ت« :آنها (مأموران افبیآی) به صورت
مخفیانه ،کاری بیش از نظارت و گزارش اقدامات مظنونین انجام دادهاند
و در عوض در تقریب ًا تمامی جنبههای این نقشه دست داشتهاند که با
کاش��تن بذر فکر آن در سر عامالن شروع ش��ده است» .این گزارش
میافزاید ،تاکنون فقط یکی از چهارده مظنون ربودن فرماندار میشیگان

بهطور رس��می دول��ت را به اغفال کردن او متهم کرده و گفته اس��ت
افبیآی به ش��کل فعاالنه این نقشه را پیش برد و کمکهای زیادی
برای جمع کردن اعضای کلیدی این نقشه ایفا کرد .وکالی دو مظنون
دیگر نیز میگویند م��وکالن آنها دقیق ًا همین ادعا را مطرح کردهاند.
بازفیلد مینویسد ،این اولین باری نیست که افبیآی به اغفال دیگران
میپردازد و پیشتر گروهی که قصد کشتن چند مأمور پلیس را داشتند
مدعی شدهاند که افبیآی مدیریت این طرح را بر عهده داشته است.
این پایگاه خبری میافزاید ،وظیفه افبیآی مبارزه با تروریسم داخلی در
آمریکا است اما سابقه تاریکی درخصوص دست بردن و جعل مدارک،
اقدام به قتل و اغفال شهروندان بیگناه دارد .در این مورد نیز ادعا شده،
گروه مظنونین به این دلیل قصد داشتهاند فرماندار میشیگان را بربایند
که از محدودیتهای کرونایی اعمال ش��ده توسط این مقام آمریکایی
ناراضی بودهاند .با این حال انگیزه اصلی آن هنوز در دست بررسی است.
افبیآی مهرماه س��ال گذشته و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
آمری��کا اعالم کرد که توطئهای را خنثی ک��رده که طی آن افرادی به
دنبال ربودن گرچن ویتمر فرماندار میش��یگان و سرنگونی کابینه وی
بودهاند .کمی بعد ،دادس��تانهای آمریکایی گفتن��د توطئهگران درباره

ِ
دولت تدبیر به

مشکالت بیتوجه است

روزنامهصبحايران

و اظهار داشت :تاکید دارم که گفتگوهای عملیاتی برای شتاببخشی
به توسعه روابط باید هر چه سریعتر آغاز شود .رئیس جمهور منتخب
با تاکید بر تداوم و تقویت همکاریهای بینالمللی ایران و ترکمنستان
تصریح کرد :تحوالت افغانس��تان برای هر دو کش��ور اهمیت زیادی
دارد و مقامات دو کش��ور باید گفتگوه��ا و رایزنیهای الزم را در این
خصوص داشته باشند .آیتاهلل رئیسی با تشکر از دعوت رئیس جمهور
ترکمنس��تان برای حضور در اجالس سران اکو و کشورهای ساحلی
خزر و نیز سفر رسمی به این کشور اظهار امیدواری کرد هر چه سریعتر
امکان دیدار و گفتگو با وی درباره مسائل مورد عالقه دو کشور فراهم
ش��ود .قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این
گفتگوی تلفنی با تبریک فرارسیدن عید قربان ،برای آیتاهلل رئیسی

یادداشت

اس��تخدام  ۲۰۰نفر برای حمله به ساختمان کنگره این ایالت در شهر
«لنسینگ» ،مرکز میشیگان و گروگانگیری صحبت کرده بودند اما بعد
طرح خود را تغییر دادند و قرار ش��د فرماندار میشیگان را از سکونتگاه
تفریح��یاش بربایند .ویتمر پس از افش��ای ربودنش« ،دونالد ترامپ»
رئیس جمهور وقت آمریکا را خطاب قرار داد و گفت« :وقتی رهبران ما
با تروریستهای داخلی دیدار ،با آنها همراهی و تشویقشان میکنند،
به معنای آن است که به اقدامات آنها وجهه قانونی میدهند و آنها
(رهبران) همدس��ت هس��تند» .ترامپ نیز در واکنشی گفت ویتمر باید
قدردان مأموران فدرال باشد که مانع از ربایش وی شدند .او در این باره
گفت« :آدمهای من بودند که او را نجات دادند .آدمهای ما به او کمک
کردند و او مرا بهخاطر [نقشه ربایش] مقصر میداند .این را نمیفهمم».
با این حال ویتمر در مصاحبه دیگری تأکید کرد« :هربار که او (ترامپ)
نگاهش را به س��مت من برمیگرداند بیشتر به مرگ تهدید میشوم.
لفاظیهای خش��ونتآمیز [ترامپ] خریدار دارد و هیچ شکی نیست که
مؤثر بوده است» .فرماندار میشیگان افزود« :به نظر حرفهای ترامپ
اص ً
ال جنبه ش��وخی ندارد .کس��ی که اینها را شوخی فرض کند واقع ًا
نمیداند معنی شوخی چیست».

مسائل و مشکالت
کمآبی خوزس��تان و
سایر استانها بیانگر
کمتوجهی دولت به
مشکالت اساسی مردم است ،دولتی که با
شعار تدبیر وارد عرصه شد کمترین تدبیر
را نیز به کار نگرفت و در مورد مش��کالت
و مس��ائل کش��ور آیندهنگری نکرد .اگر
برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت در طول
 ۸س��ال اخیر برای حل مش��کالت مردم
تدوین میشد ،امروز شاهد چنین مشکالتی
نبودیم .مسائل و مشکالت امروز مردم در
حالی به وج��ود آمده که دولت ،وعده حل
مشکالت در بازه زمانی صدروزه ،دوماهه و
دولت
یکساله را میداد اما متأسفانه نگاه ِ
تدبیر به مشکالت مردم عمیق نبود .مردم
خوزستان حق بزرگی به گردن ملت ایران
در حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی دارند،
مردم خوزستان در خط مقدم مبارزه با رژیم
بعث��ی بودند و به همی��ن دلیل باید توجه
ویژه به مش��کالت آنان کرد ،مش��کالت
کمآبی ناشی از خشکسالی اخیر است و در
استانهای مختلف شامل فارس ،کرمان،
هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشکل
کمآبی وجود دارد .دولت مردمی باید حل
مش��کالت خوزس��تان را به عن��وان یک
اولویت جدی قرار دهد ،مجلس ش��ورای
اس�لامی وظیفه خود میداند که تمامی
لوایح و پیش��نهادات دولت برای حل این
معضل را به تصویب برس��اند .کمیسیون
امنی��ت ملی نیز در آخرین جلس��های که
برگزار کرد ،گزارش مسئوالن خوزستان در
مورد بحران خشکسالی را مورد بررسی قرار
داد و تالش دارد با گوش��زد کردن مسائل
بحران زا به مسئوالن دولتی برای برنامه
ریزی کمک کند .دولت آینده باید با بهره
گیری از مدیران جهادی ،میدانی و مردمی
برای حل مش��کالت مردم خوزستان گام
بردارد .انتظار داریم مردم خوزس��تان نیز با
صب��ر و حوصله اجازه دهند مس��ئوالن و
دولت مردمی برای حل مش��کالت آنان
گام بردارند.

فؤاد ایزدی:

مذاکرات برجام ،قربانی سخنان روحانی شد

یک کارش��ناس مس��ائل بینالملل با بیان اینک��ه یکی از دالیلی
که برجام مش��کل پیدا کرد ،سخنان روحانی در طول این سالها
اس��ت ،گفت :روحانی به تیم مذاکره کننده ضرب��ه زد.فواد ایزدی
کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با مهر ،قانون راهبردی مجلس
شورای اسالمی برای لغو تحریمها را سبب خیر برای تیم مذاکره
کننده هس��تهای کش��ورمان دانس��ت و گفت :اگر اظهارات علنی
دیپلماتهای کش��ور را بررسی کنید ،زمانی که از اهرمهای فشار
در دس��ت ایران صحبت میکنند در واقع این اهرمها ذیل همین
قانون راهبردی مجلس محقق ش��د .عضو هیئت علمی دانشگاه
تهران تصریح کرد :اگر ش��ما به گزارش چند هفته پیش نیویورک
تایمز نگاه کنید ،زمانی که ایران غنی سازی  ۶۰درصد را شروع کرد
طرف آمریکایی ،ایران را جدی گرفت .وی ادامه داد :از این جهت،
قانون مجلس غیر از از خیر برای مذاکره کنندگان ما چیز دیگری
نداش��ت و توانمندی تیم مذاکره کننده ایران��ی را باال برد .ایزدی
همچنین افزود :این که میبینید رئیس جمهور و برخی از مقامات
قوه مجریه ،مدتی است از ادبیات این چنینی استفاده میکنند ،به
دلیل درگیریها و دعواهای سیاس��ی داخلی است .این کارشناس
مسائل بین الملل گفت :البته یک بخشی از آن نیز طبیعی است به
هر حال اگر ما برای یک پروژه هشت سال وقت گذاشتیم و معلوم
شود که این پروژه ،پروژه خوبی نبود؛ فرد یا باید اذعان کند مشکل
خودش است یا فرافکنی بکند! وی ادامه داد :حاال اینکه متاسفانه
بعضیها در دولت شروع به فرافکنی کردهاند ،واقعیت امر این است
که برجام از ابتدا مش��کالت جدی داش��ت و همین مشکالت نیز
باعث شد که ترامپ این توانمندی را پیدا کند و به راحتی از برجام
خارج ش��ود .ایزدی گفت :بایدن نیز االن  ۵ماه اس��ت که رئیس
جمهور آمریکا شده است و به خاطر همین مشکالت برجام است
که اینگونه برخورد میکند.
مس�ئولین بهخاطر درگیریهای سیاس�ی داخلی مش�کالت را

مرتبط با داخل میکنند

این کارش��ناس مسائل سیاسی تصریح کرد :این مسئله یک مقدار
ش��رمندگی برای کش��ور دارد که به جای اینکه مقامات ارشد قوه
مجریه ،واقعیتهای موجود را بیان کنند و مقصر اصلی را برجسته
کنند ،به خاطر درگیریهای سیاسی داخلی می آیند و مشکالت را
مرتبط با عدهای در داخل میکنن��د .وی همچنین افزود :ماههای
گذشته آقای روحانی میگفت مذاکرات تمام شده است .ما به توافق
بس��یار نزدیک هس��تیم و مشکالت حل شده اس��ت .به شدت در
مورد روند مذاکرات مثبت صحبت میکرد ،اما زمانی که از مقامات
آمریکایی میپرس��یدند ،میگفتند که نه همچنین خبرهایی وجود
ندارد.
امریکا گفت چیزی به نام لغو تحریم وجود ندارد


ای��زدی تصریح کرد :واقعی��ت نیز این بود که خب��ری نبود! ایران
اعالم کرده بود که لغو تحریم همراه با راستیآزمایی را میخواهد،
ام��ا آمریکاییها گفتند که ما لغو نداریم! ما تعلیق داریم که آن هم
برای آن دسته از تحریمهایی است که خودمان تشخیص میدهیم.
همچنین راس��تی آزمایی را نیز قبول نداریم! و زمانی که از مقامات
امریکایی میپرس��یدند ،میگفتند ما به توافق نزدیک نیستیم! چرا
آقای روحانی اینقدر مثبت صحبت میکرد؟!

اولین قربانی اظهارات روحانی ،تیم مذاکره کننده است


این تحلیلگر مسائل بین الملل همچنین گفت :اینکه شخصی بعد از
اثبات و معلوم شدن این موضوع که این توافق شدنی نیست ،بخواهد
داخل کشور را متهم بکند و فرافکنی کند ،به نظر من این عملکرد
خوبی نیست .اولین قربانی نیز تیم مذاکره کننده است .ایزدی گفت:
وقتی رئیس جمهور میگوید ،مش��کالت مذاکرات در داخل ایران
اس��ت .آن طرف غربی در پای میز مذاکره میگوید شما برای چه
آمده اید با ما مذاکره میکنید بروید و مشکالتتان را در داخل کشور
خودتان حل کنید .وی ادامه داد :ظرف ایران در مذاکرات هستهای
میگوید رئیس جمهورتان گفته است که مشکل ،ما نیستیم و مشکل
در داخل اس��ت! این به تیم مذاکره کننده ضربه میزند و همچنین
ضربه زده اس��ت .این کارشناسی سیاسی تاکید کرد :در گذشته نیز
همین حالت را داشتیم ،اظهارات آقای روحانی به تیم مذاکره کننده
ضربه میزد! آقای روحانی میگفت خزانه ما خالی اس��ت .ایزدی در
ادامه گفت :یک نقل قول از یکی از اعضای تیم مذاکره کننده وجود
دارد که میگوید در جلس��ه اولی که دیپلماتهای ایرانی بعد از آن
اظهارات آقای روحانی در دوره مذاکرات برجام برای مذاکره رفتند،
طرف مقابل گفته بود که شما برای چی آمدید! برنامه هستهای صلح
ال ندارید ،اص ً
آمیز و غیر صلح آمیز آن خرج دارد .شما که اص ً
ال برای
چی آمده اید و وقت ما را را میگیرید! ک ً
ال آن را متوقف کنید .وی
تصریح کرد :لذا یکی از دالیلی که برجام مش��کل پیدا کرد ،همین
اظهارات آقای روحانی در طول این سالها است .این عضو هیئت
علمی دانش��گاه تهران در واکنش به ارائه گزارش مثبت ظریف از
برجام به مجلس شورای اسالمی گفت :شما نیز وقتی که کاری در
دستتان است میخواهید بگویید که کارتان را خوب انجام داده اید.
ایزدی افزود :گزارش ظریف تکرار بخشی از همان حرفهای مثبت
در مورد برجام بود که این به نفع کشور نبود چون شما انتظارات را
نس��بت به برجام باال بردید .وی ادام��ه داد :در عمل نیز برجام قرار
نبود این انتظارات را به آن نقطه که باید برساند ،برساند و فقط یک
سرخوردگی ایجاد شد .چون تبلیغ در مورد برجام زیاد شد و در عمل
نیز برجام آن چیزی نبود که تبلیغ ش��ده بود و این خوب نبود .این
کارشناس مسائل بین المللی گفت :آن بخش آخر که آقای ظریف
چند جمله اعتراف در مورد اینکه خیلی از کشورهایی که با ایران در
زمان تحریم کار میکردند به آنها بی مهری ش��د ،مهم بود .از این
جهت باید از ایشان تشکر کرد که واقعیت را در گزارش آورد اما خیلی
خوب بود همان موقع که بی مهریها انجام میشد این حرفها زده
میشد .نه االن که دو هفته به پایان دولت باقی مانده است.
اعتراف�ات ظری�ف در خصوص بیمهری به برخی کش�ورها در

زمان برجام مهم است

ای��زدی گفت :اعترافاتی که در آن گزارش در رابطه با بی مهری با
خیلی از کش��ورها که با ایران کار میکردند وجود دارد بسیار مهم
است .وی ادامه داد :زمانی که فردی مثل آقای ظریف پایین آن را را
امضا میکند این میتواند برای اصالح کمک کند .ایزدی همچنین
در پاسخ به سوالی که آیا خطوط قرمز داخلی مانع تحقق برجام شدند
گفت :ما در رابطه با برجام خطوط قرمزی داشتیم اما آقای ظریف
آخر سر گفت خیلی از آن خطوط قرمز محقق نشد و به آنها توجه
نشد و رد شدیم.

