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اخبار
ویزای زائران اربعین رایگان است

دبیر س��تاد مرکزی اربعین گفت :ویزای زائران
مراسم اربعین در کش��ور عراق رایگان است و
ای��ن که گفته میش��ود  ۳۵دالر بابت هر ویزا
دریافت میشود ،درست نیست .احمد محمدی
فر در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،با
رد برخی ش��ایعات درباره هزین��ه ویزای افراد
حاضر در مراس��م اربعین در کشور عراق بیان
کرد :ویزای زائران مراسم اربعین در کشور عراق
رایگان اس��ت و این که گفته میشود  ۳۵دالر
بابت هر ویزا دریافت میش��ود ،درست نیست.
دبیر س��تاد مرکزی اربعین در واکنش به اخبار
منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش
زائران مراس��م اربعین در کش��ور عراق گفت:
آماری به صورت رس��می منتش��ر نشده است
و تغییرات به صورت رس��می اعالم میش��ود.
محمدی فر درباره قیمت بلیت هواپیماها برای
شرکت کنندگان در این مراسم گفت :سازمان
هواپیمایی کش��وری بر نرخها نظ��ارت دارد و
قرار است تعیین نرخها به صورت معقول و در
چارچوب مشخص انجام شود.
پدافند هوایی اجازه تعدی به آسمان
ایران را نمیدهد

امیر صباحیفرد گفت :فرزن��دان این ملت در
نیروی پدافن��د هوایی ارتش اج��ازه تعدی به
آس��مان ایران در هیچ کجای این س��رزمین
پهناور را نمیدهند .به گزارش «عصر ایرانیان»،
امیر س��رتیپ علیرضا صباحیف��رد با حضور
در منطق��ه پدافند هوایی ش��رق از بخشهای
مختلف گروه پدافند هوایی زاهدان بازدید کرد.
امیر صباحیفرد ضمن دیدار چهره به چهره با
کارکنان پایور و وظیفه این گروه پدافندی اظهار
داشت :پاسداری از حریم آسمان میهن اسالمی
مسئولیت سنگین و فرصتی بی بدیل است که
بر عهده شما عزیزان قرار دارد .فرمانده نیروی
پدافند هوایی ارتش افزود :فرزندان این ملت در
نیروی پدافند هوای��ی ارتش اجازه هیچ تعدی
به آس��مان ایران در هیچ کجای این سرزمین
پهناور را نمیدهند .وی با بیان اینکه ما براساس
قوانین و موازین عمل میکنیم گفت :ایران به
استقالل دیگر کشورها احترام میگذارد و انتظار
دارد که همه کش��ورها نیز به اس��تقالل ایران
احترام بگذارند و برای عبور از آسمان ما موازین
بینالمللی را رعایت کنند.
آمریکا با نفوذ در افغانستان به دنبال
براندازی نرم ایران بود

یک کارش��ناس غ��رب آس��یا معتقد اس��ت
آمریکاییها میخواستند با نفوذ در افغانستان به
براندازی نرم ایران برسند ،لذا نباید از تالشها
و هزینههای  ۲۰ساله آنها غافل شد .سیدرضا
صدرالحسینی گفت :آمریکاییها به چند دلیل
روشن وارد افغانستان شدند ازجمله ملت سازی،
دولت س��ازی ،کاهش کشت خشخاش و مواد
مخدر ،توس��عه افغانس��تان و نیز ایجاد نظامی
که بتوانند آن را بهعنوان عامل خود در منطقه
ب��ه کار بگیرند و مانع از قدرت ایران در منطقه
شوند و انقالب اسالمی نوپای ایران را سرنگون
کنند .وی افزود :آنها میخواس��تند با نفوذ در
افغانس��تان به براندازی نرم ایران برسند .نباید
از تالشه��ا و هزینههای  ۲۰س��اله ش��ان در
خیابانهای افغانستان غافل شد که در دستور
کارشان به خیابان کشیدن بانوان بود.
 ۶۰درصد پنجشیر در کنترل طالبان
است

س��فیر سابق ایران در افغانستان با اعالم اینکه
بیش از  ۶۰درصد پنجشیر دست طالبان است
و تصریح ک��رد :مهماتی در دس��ت این گروه
اس��ت که میتوانند هر کاری خواستند انجام
دهند .ابوالفضل ظه��ره وند گفت :بیش از ۶۰
درصد پنجش��یر دست طالبان است و مهماتی
دستشان است که میتوانند هر کاری خواستند
انجام دهند .پاکس��تان در راهب��ری طالبان در
پنجش��یر نقش داشت .شکس��ت آمریکاییها
در عراق و س��وریه بود و این شکستها باعث
شد در افغانستان تغییر راهبرد بدهند .وی افزود:
افغانس��تان در راستای پاکسازی قومی است و
در آینده اثری از اقوام مش��اهده نخواهد شد و
افغانستانطالبانیزهمیشود.عملیاتپاکستانیها
در پنجش��یر نیز با اذن آمریکاییها بوده است.
سفیر سابق کشورمان در افغانستان عنوان کرد:
پاکستانیها بی محابا جلو میروند و بعید نیست
با به صحنه آمدن قطر و ترکیه طالبان صحنه
را واگ��ذار کند .ظهرهوند تأکید کرد :در صحنه
کنونی ش��اهد اف��ول زیرس��اختهای آمریکا
هستیم و باید منتظر ش��رایط جدیدی در این
کشور باش��یم .انش��قاق داخلی و تروریسم دو
عاملی است که امنیت و اوضاع آمریکا را تحت
تأثیر خود قرار داده است.

فرمانده نداجا با بیان اینکه ما مأموریتهای خود را در محیطهای اقیانوسی
بس��یار سخت طوفانی و هزاران کیلومتر از س��رزمین مادری با قدرت انجام
میدهیم ،گفت :هیچ تهدیدی را پیش روی خود نمیبینیم .به گزارش «عصر
ایرانیان» ،امیر دریادار ش��هرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه
مراسم اس��تقبال از ناوگروه  ۷۵این نیرو در جمع خبرنگاران ،گفت :ناوگروه
 ۷۵نداجا با اجرای موفقیت آمیز مأموریت خود به تمام اهداف از پیش تعیین
ش��ده دس��ت پیدا کرد .وی افزود :یکی از مهمترین اهداف ما این بود که به
استکبار جهانی اثبات کنیم ،که حتی آبهای خروشان هم نمیتواند مانعی
س��ر راه ما باش��د و ما را از حرکت و حضور مقتدرانه در هر نقطهای از جهان

بازدارد؛ ما مأموریتهای خود را در محیطهای اقیانوسی بسیار سخت طوفانی
و هزاران کیلومتر از سرزمین مادری با قدرت انجام میدهیم .فرمانده نداجا
اجرای مأموریت ناوگروه  ۷۵نیروی دریایی ارتش را در شرایط سخت تحریم
و تهدید ،بیانگر قدرت و اقتدار این نیرو توصیف کرد و افزود :اولین تهدیدی
که در مأموریتهای طوالنیمدت دریایی برای ما وجود دارد ،شرایط سخت و
خشن دریایی و اقیانوسی است ،از این رو باید در مرحله اول با طبیعت جنگید و
مسیر را برای دریانوردی هموار کرد و در کنار آن نیز با تهدیداتی مواجه هستیم
که از نظر ما بیشتر به یاوهگویی و توهم دشمن شبیه است؛ چراکه وقتی ما بر
کشتی اقتدار سوار هستیم ،هیچ تهدیدی را پیش روی خود نمیبینیم .دریادار

ایرانی گفت :در این مأموریت خطیر ،طول مسیر برایمان اهمیت داشت که
نزدیک به  ۴۶هزار کیلومتر بود و همچنین عبور از تنگهها و س��ه اقیانوس
جهان که دو اقیانوس آن بسیار خشن و خروشان بود نیز بسیار پر اهمیت بود
که در طول فرآیند این دریانوردی پشت سر گذاشتیم .فرمانده نیروی دریایی
ارتش همچنین با اشاره به پیشرفتهای این نیرو در حوزه ساخت موتورهای
دیزلی و س��امانههای قدرتمند رانشی ،گفت :ما در حوزه رانش دیزل به یک
سامانه توانمند تمامایرانی دست پیدا کرده و در این حوزه به خودکفایی صد
درصدی رس��یدهایم و همه دریانوردان میتوانند از این سامانه دریانوردی در
حوزههای نظامی و غیرنظامی استفاده کنند.

ایران زیر سایه تحریم و تهدید تن به مذاکره نمیدهد؛

زیادخواهیهای آمریکا عامل شکست مذاکرات وین

مذاکرات هستهای در قالب ساختار نظام دنبال میشود و
کمافیالسابق این واشنگتن است که باید خرابکاریهای
دول��ت قبل��ی در کاخ س��فید را وصلهپینه کن��د و بدون
غلوغ��ش پای میز مذاکرهای منصفانه بازگردد .موضوع
مذاکرات وین بر س��ر احیای توافق هس��تهای موسوم به
برج��ام بهگونهای ک��ه در رس��انههای پرمخاطب غربی
و منطق��های بازگو میش��ود ،از اصل مش��کل دارد .این
رسانهها درصدد تلقین س��نگاندازی ایران بر سر راه به
سرانجام رسیدن برجام هستند درصورتیکه اص ً
ال اینطور
نیست .درواقع اص ً
ال توپی در زمین ایران نبوده که غرب
منتظر بماند تا دولت جدید س��ید ابراهیم رئیس��ی بر کار
مسلط شود و تصمیم بگیرد که چه کند .همگان میدانند
موضوع مهمی مثل برنامه هس��تهای در س��اختار نظام
ایران و با توجه به خط قرمزهای کلی جمهوری اسالمی
تصمیمگیری میشود و با تغییر دولتها در تهران چندان
توفیری در آن رخ نمیدهد .بهتر اس��ت به تابستان سال
 ۱۳۹۴بازگردیم زمانی که ایران و پنج عضو دائم شورای
امنیت ش��امل آمریکا ،انگلیس ،فرانس��ه ،روسیه و چین
بعالوه آلمان به توافقی دست یافتند که برنامه جامع اقدام
مشترک یا برجام نام گرفت .بر اساس آن ایران متعهد شد
زیر نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ذیل برجام ،برنامه
هستهای خود را دنبال کند و طرف مقابل هم متعهد شد
همه تحریمهای سازمان ملل ،اتحادیه اروپا و آمریکا علیه
تهران را لغو کند .این موضوع از سوی ایران طبق توافق
انجام شد اما طرف غربی کماکان دستبهعصا راه میرفت
تا اینکه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا ش��د و در بهار
سال  ۲۰۱۸بهصورت یکجانبه از توافق خارج شد و همه
تحریمه��ای اولیه علیه ایران را بازگرداند و عالوه بر آن،
تحریمهای ثانویه هم علیه کشورها و شرکتهایی که با
ای��ران همکاری کنند اعمال ک��رد .در پس این تصمیم،
ایران حدود یک س��ال صبر کرد و باز به تعهداتش پایبند
ب��ود؛ به امید اینکه اروپاییها س��ازوکاری برای عمل به
تعهدات برجامی خود دستوپا کنند که نکردند و ایران در
مقابل ،مجبور شد تعهدات برجامی خود را طی چند مرحله
کاهش دهد و درنهایت اعالم کرد هیچ محدودیتی برای
پیشبرد برنامه صلحآمیز هستهای خود قائل نیست.
زیادهطلبی آمریکا سد اصلی بر سر راه ادامه مذاکرات

وین

ازآنپس همه منتظر نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری
سال  ۲۰۲۰آمریکا بودند تا ترامپ کنار برود و جو بایدن
رئیسجمهور فعلی بر مس��ند قدرت تکی��ه بزند .بایدن
که از همان ابتدای کمپین انتخاباتی ش��عار بازگشت به
برجام س��ر داده بود پس از پیروزی ب��ر ترامپ بهتدریج
وارد بازی سیاس��ی شد و ش��رط و شروطی گذاشت که
ب��ا دوره ترامپ چندان تفاوتی نداش��ت .دولت روحانی،
تصمیم گرفت بدون ش��رط لغو تحریمها ،وارد مذاکراتی
ش��ود که مذاکرات وین ن��ام گرفت .ای��ن مذاکرات در
ابتدای س��ال  ۱۴۰۰شروع ش��د و پس از  ۶دور به دلیل
زیادهخواهیهای کاخ س��فید ،تعلیق شد .بنابراین ،اصل
ماجرا این اس��ت که توپ در زمی��ن آمریکا بوده ولی به
دلیل سادهانگاری دولت سابق و نیز بازی سیاسی دولت
ک چشمبندی ماهرانه اوضاع بهگونهای شکل
بایدن ،با ی 
یافت که برخی به این نتیجه رسیدهاند که توپ در زمین
تهران است و این ایران است که همه را معطل خودکرده
اس��ت .زیادهخواهیهای آمریکا هم که مشخص است.
آنه��ا میخواهند مس��ائل دفاعی ای��ران ازجمله برنامه
دفاعی موش��کی کش��ور و نیز نقش منطقهای ایران در
حمایت از محور مقاوم��ت را در مذاکرات وین بگنجاند.

یعنی اصل مذاکره هس��تهای را ب��دون این دو موضوع
ب��ه نفع خ��ود و ش��رکای منطقهایش��ان ازجمله رژیم
صهیونیس��تی و دولتهای مرتجع منطقه نمیدانند .کار
بهجایی رس��یده که به تازگی رابرت مالی ،نماینده ویژه
آمریکا در امور ایران ،در گفتوگویی با بلومبرگ ،اعالم
ک��رد ،تابهحال چیزی در خصوص اینکه س��ید ابراهیم
رئیس��ی ،رئیسجمهور ایران آماده متعهد ش��دن به دور
هفتم مذاکرات وین بوده را دریافت نکرده اس��ت .مالی
در این زمینه گفت :م��ا نمیتوانیم هنگامیکه ایران در
حال پیشرفت هستهای است ،تا ابد منتظر بمانیم .چراکه
زمانی میرسد که پیشرفتهای آنها بازگشت به برجام
را برای آمریکا بس��یار کمارزشت��ر میکند .وی با طرح
اینکه «آمریکا آماده ش��کیبایی است» ،افزود :اما بیایید
ای��ن را زیاد طوالنی نکنیم چراک��ه در یک نقطه زمانی
بای��د به نتیجه دیگری برس��یم .این اظه��ارات در حالی
بیانشده که سید ابراهیم رئیسی در نخستین گفتوگوی
زن��ده تلویزیونی با مردم تأکید کرد ایران ابایی از مذاکره
ندارد و آماده ازس��رگیری رایزنیها در وین است ،اما این
مذاکره نباید تحتفش��ار غرب باشد .هر مخاطبی که از
اصل ماجرا خبر نداش��ته باشد انگش��ت اتهام را بهسوی
ایران نش��انه میرود درصورتیکه این آمریکا اس��ت که
ارزش یک توافق بینالمللی که موردقبول سازمان ملل
و همه کشورها بوده را تا حد یک توافق منطقهای پائین
آورده است .همین رفتار نادرست آمریکا است که به رژیم
صهیونیستی گستاخی الزم برای تهدید ایران را میدهد.
نفتالی بنت ،نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی بهتازگی
گفته اس��ت تلآویو تازهترین گزارش آژانس بینالمللی
انرژی اتمی درباره ایران را بس��یار ج��دی میگیرد و از
هر توانی که در اختیار دارد برای جلوگیری از دس��تیابی
ایران به سالح هستهای بهره خواهد برد .این ادعا جایی
مطرح میشود که همه فعالیتهای هستهای ایران تحت
نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و همین چند
سال پیش بود که نهادهای امنیتی و اطالعاتی آمریکایی
اعالم کردند نش��انهای از نظامی شدن برنامه هستهای
ایران در دس��ت نیس��ت .ولی در غرب ب��ه گزارشهای
مثبت در خصوص ایران نگاه نمیش��ود اما به این گفته
بنت که ایران برنامه تولید س�لاح اتمی را با نقض تعهد
بینالمللیاش ،پیش میبرد اهمیت داده میش��ود .الزم
به ذکر اس��ت که بنت در سفر اخیر خود به واشنگتن در
خالل دیدار با بایدن در کاخ س��فید از سیاس��ت «مرگ

با ه��زاران ضربه (برش)» در قب��ال ایران صحبت کرد
که بس��یاری از کارشناس��ان آن را نتیجه قدرتمند شدن
ایران میدانند و اینگونه اس��تدالل میکنند که اسرائیل
دیگر مانند س��ابق از یک حمله سریع و نابود کننده علیه
تهران صحبت نک��رده و به اقدامات محدودتر اما مداوم
روی آورده اس��ت .این سخنان بنت باعث واکنش ایران
شد .س��عید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه در
پاسخ به این زیادهگویی گفت :رژیم صهیونیستی که خود
چندین کالهک هستهای در اختیار دارد و حتی به پیمان
منع گس��ترش تسلیحات کشتارجمعی نپیوسته حق نظر
دادن در خصوص فعالیتهای هس��تهای تهران را ندارد.
تیم اندرسون پژوهشگر برجسته و استاد دانشگاه سیدنی
در گفتوگ��و با آنا درباره تهدید جدی��د بنت علیه ایران
اعتقاد دارد «به عقیده من تئوری مرگ با هزاران ضربه
ک��ه نفتالی بنت در دیدار با بایدن مطرح کرد و همچنین
تهدیدات اخیر دو جنبه دارد .بنت از یکسو وعده ادامه یا
حتی تشدید اقدامات تروریستی (ترور ،خرابکاری ،حمله
به کش��تیها و حمالت موشکی به سوریه) علیه ایران و
متحدانش را داد و از سوی دیگر ،در پی چراغ سبز حامی
اصلی اس��رائیل یعن��ی آمریکا برای دس��ت زدن به این
اقدامات بود ».به گفته وی« ،بنت بهاحتمالزیاد مجموعه
گستردهای از گزینههای تروریستی را بهعنوان طرح دوم
یا طرح جایگزین خود برای مهار نفوذ منطقهای ایران در
حال حاضر که واشنگتن بهطور مؤثری توافق هستهای
را از بین برده ارائه کرده است».
صهیونیس�تها میخواهن�د بدانند چ�ه زمانی ممکن

است آمریکا به فریاد آنها نرسد

اندرس��ون معتقد است که نخستوزیر اسرائیل با هراس
واضحی در خصوص ایران با بایدن صحبت می کرد که
ممکن است به خاطر عقبنشینی آمریکا از منطقه باشد
اما «با وجود همکاری نزدیکبین واش��نگتن و اسرائیل،
همواره این نگرانی عمیق در میان رهبران صهیونیس��ت
وجود داش��ته که ممکن اس��ت روزی واشنگتن از آنها
حمای��ت نکند .ای��ن اضطراب در حادث��ه پرچم دروغین
یو.اس.اس لیبرتی در سال  ۱۹۶۷مشاهده شد ،هنگامیکه
هواپیماهای جنگی اسرائیل به این کشتی حمله کردند تا
ایاالتمتحده را تحریک کنند تا به مصر حمله کند ».این
در حالی است که سایه بیاعتمادی بر سر رهبران آمریکا
و تلآویو اس��ت و به گفته اندرس��ون« ،رهبران اسرائیل
همچنین خیلی خوب میدانند که ایاالتمتحده در سال

 ۱۹۵۶که انگلیس و فرانس��ه برای کنترل کانال س��وئز
به مصر حمل��ه کردند از این دو کش��ور اروپایی حمایت
نکرد .در یک اقدام مش��ابه در س��ال  ۲۰۰۸وقتی روسیه
به اوس��تیای جنوبی در گرجستان حمله کرد واشنگتن از
تفلیس حمایت نکرد .در این موارد ،رهبران ایاالتمتحده
به متحدان زیرمجموعه خود هش��دار دادند که نمیتوان
آنها را قابل اعتماد تلقی کرد ،یعنی ایاالتمتحده بدون
رضایت صریح خود وارد جنگ نمیشود ».این اندیشمند
استرالیایی که سالها تحوالت منطقه غرب آسیا را رصد
کرده و بخوبی با سیاستهای رژیم صهیونیستی آشناست
با اش��اره به این موضوع که «بنت در دیدار خود با بایدن
تقریب ًا به دنبال تضمینهای ایاالتمتحده بود و اینکه اگر
ایران به هر یک از تحریکات متعدد اسرائیل پاسخ دهد،
ایاالتمتحده به داد تلآویو خواهد رس��ید یا نه» به این
جمعبندی میرسد که «نخستوزیر اسرائیل احتما ًال به
دنبال مشخص ش��دن مرزهای تأیید ایاالتمتحده بود.
رهبران رژیم صهیونیس��تی میخواهند بدانند :چه زمانی
ممکن است ایاالتمتحده به فریاد آنها نرسد؟» موضوع
دیگ��ری که در روند مذاکرات بین ایران و غرب بر س��ر
احیای برجام مهم به نظر میرسد گزارشهایی است که
آژانس بینالمللی ان��رژی اتمی در خصوص فعالیتهای
هس��تهای ایران منتشر می کند و در اختیار شورای حکام
این آژانس قرار میدهد .متأس��فانه جای��گاه آژانس هم
تضعیفشده و به نظر میرسد تحتفشار غرب اظهارنظر
میکند .آژانس اخیراً گزارش داده س��ط ح بازرس��یاش از
ایران بسیار کم شده ،ایران به غنیسازی  ۲۰و  ۶۰درصد
ادامه داده و به پرسشها درباره پیدا شدن اورانیوم از چهار
نقطه گزارشنشده پاسخی نداده است.

آمری�کا در صدد یارگیری برای تحمیل نظرات خود در

مذاکرات احتمالی با ایران

بههرحال دولت س��ید ابراهیم رئیسی مستقرشده است و
از هم��ان ابتدا هم نگاه خود را به هرگونه مذاکره با غرب
مشخص ساخته است .رئیسجمهور در همین زمینه تأکید
کرد« :من دس��تور دادم مذاکره در دس��تور کار باشد ،اما
نه با فش��اری که دنبال میکنند .این فشار آوردن همراه
ال جواب نداده اس��ت و قب ً
با گفتوگو قب ً
ال هم اروپاییها
و آمریکاییه��ا ای��ن را تجربه کردهاند .آنچ��ه ما در این
گفتوگوها دنبال آن هس��تیم ،رفع تحریمهای ظالمانه
است و محور گفتوگوها ،منافع ملت ایران خواهد بود».
مذاکرات فرسایشی خسارتبار است


فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس پیرامون ادامه مذاکرات هستهای ،گفت:
رئیسجمه��ور موضع ش��فافی در قبال ادام��ه مذاکرات
هس��تهای دارد و اع�لام کرده ک��ه مذاک��رات نباید به
صورت فرسایش��ی ادامه پیدا کن��د و باید کل تحریمها
برداش��ته ش��ود .وی با اش��اره به برخی رایزنیها برای
انتقال پرونده هس��تهای به ش��ورای عال��ی امنیت ملی،
اف��زود :در دولت قبل تمام وق��ت وزارت امور خارجه به
مذاکرات هستهای اختصاص یافته بود و عم ً
ال مذاکرات
منطقهای ،دیپلماسی اقتصادی متوقف شده بود .نماینده
مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه
«امیرعبداللهیان» نگاهی ویژه به منطقه و کش��ورهای
همس��ایه دارد ،افزود :نگاه اجماعی برخی مسئوالن این
است که پرونده هستهای باید به صورت مستقل پیگیری
ش��ود اما س��هم وزارت امور خارجه به عنوان دس��تگاه
دیپلماس��ی محف��وظ خواهد بود و وزیر ام��ور خارجه در
بررس��ی این پرونده حضوری پررنگ و تأثیرگذار خواهد
داشت.

علیرضا سلیمی:

عضو هیئترئیس��ه مجلس شورای اسالمی
گفت :ک��مکاری دولت روحانی در مس��ئله
واکسیناس��یون ،نمونهای از عملکرد  ۸ساله
آنها و «مش��تی» نمونه «خروار» است .به
گزارش آنا ،به باور کارشناسان در هفتههای
ابتدایی دوره دولت سیزدهم ،تغییرات مثبتی
در برخی امور کش��ور بهوجود آمده اس��ت.
تسریع در واکسیناسیون عمومی و سفرهای
اس��تانی رئیسجمهور در این مدت ،موجب
امیدواری مردم به روزهای پیشرو و افزایش
اعتماد جامعه به دولت جدید ش��ده اس��ت.
عدهای با مقایس��ه عملکرد دولت پیشین و
دول��ت فعلی ،به خصوص در مس��ئله مقابله
با کرونا و نیز حجم عظیم واردات واکس��ن
و واکسیناس��یون ،معتقدن��د تف��اوت این دو
دولت کام ً
ال ملموس است و رویکرد تحولی
حجتاالسالم رئیسی را قابل تقدیر میدانند.
در همی��ن رابط��ه علیرضا س��لیمی ،عضو
هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی اظهار

رئیسی دیوار را از میان مردم و دولتمردان برداشت

کرد :تمام زیرس��اختهای کشور در عمر ۸
س��اله دولت روحانی تخریب شد و به همین
دلیل ،دولت سیزدهم در شرایط سختی کشور
را تحویل گرفت .نقدینگی سرسامآور ،تورم
بس��یار باال ،تعطیلی کارخانهها ،مش��کالت
در حوزه ان��رژی ،به خص��وص قطعیهای
برق و بس��یاری از چالشهای دیگر ،میراث
دول��ت روحانی ب��رای دولت فعلی اس��ت.
وی افزود :دولت س��یزدهم قص��د دارد این
خرابیه��ا را جبران کند و کش��ور را بر روی
ریل پیش��رفت ق��رار ده��د .در همین مدت
کوتاه آغاز به کار حجتاالس�لام رئیسی و
دولت سیزدهم ،توفیقات خوبی حاصل شده
اس��ت .این نماینده مجلس شورای اسالمی
پیرامون سرعتگرفتن روند واکسیناسیون در
روزهای اخیر نیز تصریح کرد :وزیر بهداشت
با صراحت گفت که ذخیره واکسن در زمان
تحویل دولت ،نزدیک به صفر بوده است ،اما
در همین یک م��اه آغاز به کار دولت جدید،

سیاستهای تحولی در این حوزه پاسخ داد و
فقط در شهریور ماه ۵۰ ،درصد کل واکسن
ق ش��ده در گذشته ،وارد و استفاده شده
تزری 
اس��ت .س��لیمی ادامه داد :ک��مکاری دولت
روحانی در مس��ئله واکسیناسیون ،نمونهای
از عملکرد  ۸س��اله آنها و «مشتی» نمونه
«خ��روار» اس��ت .روحانی کاخنش��ین بود،
اما حجتاالس�لام رئیس��ی بدون مانع و ب ه
صورت مستقیم ،با مردم در ارتباط است .وی
با اشاره به سفرهای استانی رئیسجمهور نیز
تأکید ک��رد :روحانی با فریب افکار عمومی،
از م��ردم رأی گرفت و رئیسجمهور ش��د،
او در ای��ام انتخابات میگف��ت که اگر جناح
مقاب��لاش دول��ت را در اختیار بگی��رد ،در
پیادهروها دیوار میکش��ند ،ام��ا دیدیم این
روحان��ی بود که بین خ��ودش و مردم دیوار
کش��ید .عضو هیئترئیس��ه مجلس شورای
اس�لامی ادامه داد :حجتاالس�لام رئیسی
دیوار را از میان مردم و مس��ئوالن برداشت؛

وی اولین رئیسجمهوری است که از معدن
زغالس��نگ بازدید کرد .روحانی در یکی از
معدود سفرهای استانیاش ،وقتی میخواست
نیم س��اعت از روی جایگاه س��خنرانی کند،
چندین کولرگازی برای او گذاشته بودند ،اما
رئیس��ی با حضور مس��تقیم در بین مردم ،با
دردها و مشکالت آنها آشنا میشود.
دولت روحانی ،دولت تبخیر امید بود


سلیمی با بیان اینکه دستورات و پیگیریهای
جدی رئیس��ی مردم را به آینده امیدوار کرده
اس��ت ،اظهار کرد :تالش دولت جدید برای
بهبود ش��رایط در تمام حوزهها قابل مشاهده
اس��ت؛ بهطور مثال در همین م��دت کوتاه،
آرامشی در بازار سیمان ایجاد شد و انشاءاهلل
در س��ایر موارد نیز این مهم حاصل میشود.
وی اذعان کرد :دولت روحانی ،دولت تبخیر
امی��د ب��ود و رئیس��ی در حال زن��د ه کردن
امیدهای مردم اس��ت .وزرای دولت سیزدهم
نیز شبانهروز وقت میگذارند و پایکار هستند.

تفاوت بین دولت قبل و دولت فعلی و شخص
حسن روحانی با سید ابراهیم رئیسی ،کام ً
ال
ملموس اس��ت .این نماینده مجلس شورای
اس�لامی با تأکید بر اینکه روحانی هم ه چیز
را به اخم و لبخند آمریکاییها گره زد ،گفت:
حجتاالسالم رئیس��ی قصد ندارد کشور را
معطل بیگانگان کند و این اقدام موجب ثبات
اقتصاد کشور میشود .سلیمی افزود :در دولت
قبل قیمت دالر وابس��ته به حواش��ی و اخبار
مذاک��رات بود و مدام ب��اال و پایین میرفت،
اما دولت س��یزدهم قصد دارد این شرایط را
تغییر دهد .معتقدم رویکردهای دولت رئیسی
دقیق اس��ت و رفتار او مردم را امیدوار کرده
و به ش��وق واداشته است .عضو هیئترئیسه
مجلس شورای اسالمی در پایان اظهار کرد:
امیدوارم عقبماندگیهای هشتساله دولت
روحانی جبران ش��ود؛ البته بای��د توجه کرد،
ممکن اس��ت جبران برخی کاس��تیها چند
سال زمان ببرد.

اعتراف وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
به قدرت پهپادهای ایرانی

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طی سخنانی
به قدرت ویرانگری و دقت پهپادهای ایرانی
اعتراف کرد .به گزارش رؤیترز« ،بنی گانتز»
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی امروز مدعی
وج��ود یک مرکز پهپادی نظامی پیش��رفته
در در نزدیکی شهر کاش��ان واقع در استان
اصفهان شد که بنا به ادعای وی ،نیروهای
مقاومت در این مرک��ز آموزش میبینند .بر
اس��اس این گزارش ،گانتز که این س��خنان
را در جری��ان برگ��زاری ی��ک س��مینار ب��ا
عنوان «سیاس��ت مبارزه با تروریس��م» در
دانش��گاه «رایخمان» واقع در شهر هرتزلیا
س��رزمینهای اشغالی مطرح میکرد ،گفت:
پهپادهای از جمله ابزارهای مهمی است که
ایران آنها را توسعه داده و اخیراً در پایگاهی
واقع در ش��هر کاش��ان ،چگونگی ساخت و
استفاده از آنها را به گروههای مسلح آموزش
میدهد.
خرید یک میلیارد دالری تجهیزات
نظامی روسی توسط بالروس

«الکس��اندر لوکاش��نکو» رئی��س جمه��ور
ب�لاروس از برنامه این کش��ور برای خرید
بیش از  ۱میلی��ارد دالر تجهیزات نظامی از
روس��یه خبر داد .به گ��زارش مهر به نقل از
تاس« ،الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور
بالروس از برنامه این کشور برای خرید بیش
از  ۱میلیارد دالر تجهیزات نظامی از روسیه
خبر داد .بر اس��اس این گزارش ،لوکاش��نکو
گفت که این تجهیزات شامل مواردی چون
سامانه دفاع موشکی اس  ۴۰۰ -نیز خواهد
بود که دو طرف در حال بحث و رایزنی برای
انجام این معامله بزرگ هس��تند .لوکاشنکو
گفت :منطقه غرب ب�لاروس اکنون کام ً
ال
با س��امانه موشکی اس  ۳۰۰ -پوشش داده
شده است .ما اکنون به دنبال (پوشش) جنوب
بالروس هس��تیم .وی در ادامه سخنان خود
تاکید کرد که در جری��ان دیدار اخیر خود با
«والدیمیر پوتین» ،رئیس جمهور روسیه ،تا
حد زیادی به بررسی مسائل دفاعی و امنیتی
پرداخته است.
 ۲حمله جدید به کاروان لجستیک
ارتش آمریکا در عراق

منابع عراق��ی از حمالت جدید ب��ه کاروان
لجس��تیک ارتش آمریکا در سماوه و دیوانیه
عراق خبر دادند .به گزارش المس��یره ،منابع
عراق��ی اعالم کردند که کاروان لجس��تیک
ارت��ش آمریکا در س��ماوه در جن��وب عراق
هدف قرار گرفته اس��ت .همچنین این منابع
از هدف قرار گرفتن یک کاروان لجس��تیک
ارت��ش آمری��کا در الدیوانیه ع��راق هم خبر
دادند .منابع عراقی در روزهای گذش��ته نیز
از حمله به چند کاروان آمریکا در بخشهای
مختلف��ی از خاک ع��راق خب��ر داده بودند.
محمولههای مورد نی��از نیروهای آمریکایی
در طول هفته و همچنین تس��لیحات سبک
از طریق کامیونها و به واسطه شرکتهای
عراقی از مرز «جریشان» کویت وارد عراق
میش��ود؛ گذرگاهی که دولت بغداد تسلط و
نظارتی بر آن ندارد.
شورای حکام از نتیجه سفر گروسی
استقبال می کند

نماینده روسیه در نهادهای بین المللی مستقر
در وین با موفقیت آمیز خواندن سفر دبیرکل
آژان��س بین الملل��ی انرژی اتمی ب��ه ایران،
دستاورد این سفر را برای شورای حکام رضایت
بخش توصیف کرد .به گزارش مهر ،میخائیل
اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای بین المللی
مستقر در وین در پیامی توئیتری ،از موفقیت
آمیز بودن سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس
بین المللی انرژی اتمی به ایران خبر داد .وی
در این باره نوشت :به مدیرکل و ایران تبریک
می گویم .بدون هیچ تردیدی ،شورای حکام
آژانس در جلس��ه ای که روز دوشنبه آغاز می
شود؛ از این سفر و نتایج آن استقبال می کند.
همزمان با س��فر رافائل گروسی به ایران ،دو
طرف بر س��ر تعوی��ض کارته��ای حافظه
دوربینهای نظارتی به توافق رسیدند .محمد
اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ،در
یک کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک با رافائل
گروس��ی ،ضمن اعالم این مطلب گفت که
به زودی ی��ک هیات از آژان��س بین المللی
انرژی اتمی به ای��ران خواهد آمد تا اقدامات
فنی برای تعویض کارتهای حافظه را انجام
دهد .به گفته وی ،کارتهای قدیمی در ایران
«نگهداری و پلمپ میش��ود» و کارتهای
جدید نی��ز در دوربینها نصب خواهند ش��د.
س��فر گروس��ی در حالی انجام ش��د که وی
پیشتر از بابت عدم پاسخگویی ایران به اتهام
وجود موارد رادیواکتیو در برخی سایت های از
پیش اعالم نشده و همچنین عدم دسترسی
به تجهیزات نظارتی آژانس ابراز نگرانی کرده
بود .طرح این ادعاها موجب ش��د تا ایران بار
دیگر به آژان��س درباره لزوم رعایت اصل بی
طرفی هشدار بدهد.

