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دکتر محمدحسن قدیری ابیانه

سناریوی تغییر محاسبات
با فرمول جنگ روانی

 .1تغییر نگرش در س��طوح باالی تصمیمگیری ،همواره بخشی از پروژه
جنگ روانی و توطئه علیه یک کشور به شمار آمده است .القاء ضعف و ناتوانی
در مقابل دش��من و دشمنیها ،بزرگنمایی قدرت و توان کشورهای معاند،
ایجاد بیاعتمادی در مسئولین نس��بت به امکانات بالقوه کشور و توانایی
نیروهای داخلی ،گوش��های از برنامه وسیع استکبار برای تغییر محاسبات
مس��ئولین کشورهاس��ت .این مؤلفهها به دالیل بیش��ماری که خارج از
حوصله این یادداشت است ،با شدت و حدت بیشتری علیه انقالب اسالمی
در جریان است؛ بهگونهای که جنگ روانی دشمن در آستانه خروج آمریکا
از برجام و پسازآن ،وارد فاز جدیدی شده است.
 .2طرح��ی در ح��ال حاضر بین اعض��ای ش��ورای امنیت مل��ی آمریکا
دستبهدس��ت میش��ود که بر ناراضی ک��ردن مردم و ش��یوع ویروس
بیاعتمادی به حکوم��ت از طریق افزایش فشاره��ای اقتصادی و طرح
ادعاهای واهی درباره هزینههای ایران در منطقه و فعالیتهای موش��کی
متمرکز است .این سناریوی تکراری و نخنما شده ،در خصوص فعالیتهای
هستهای جمهوری اس�لامی نیز به اجرا در آمد و بوقهای تبلیغاتی نظام
سلطه همه توان خود را بر القای این گزاره قرار دادند که اگر توافقی با غرب
به دست نیاید ،مشکالت معیشتی سر به فلک خواهند گذاشت .رهبر حکیم
انقالب در آن مقطع ،هوشیاری مسئولین را طلب کرده و فرمودند« :شرایط
کنونی ازلحاظ فعالیتها و تالشهای دش��منان جمهوری اسالمی که ما
بر آنها احاطه اطالعاتی نیز داریم ،مقطع مهمی است زیرا آنها به دنبال
تغییر محاسبات مسئوالن و تغییر افکار مردم در خصوص مسائل انقالبی،
دینی و مصالح ملی کشور هستند 6( ».خرداد )95
با نهایی شدن توافق هستهای و تلقی دش��من مبنی بر عقیم کردن توان
کشور در این حوزه ،رودربایس��تی را کنار گذاشته و صراحت ًا از تسلیم شدن
ایران اسالمی در موضوعات منطقهای و موشکی سخن به میان آوردند .این
حربه ،بهموازات جنگ روانی شدیدی بکار گرفته شد که از طریق شبکههای
اجتماعی و کانالهای ماهوارهای به جامعه پمپاژ گردید و بر اساس طرحی
که شورای امنیت ملی آمریکا روی میز قرار داده ،بناست که از تحریمهای
پیش از برجام بهعالوه تحریمهای جدید پسابرجامی ،برای تسلیم کردن
تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور ،این بار در خصوص این دو مؤلفه اقتدار
نظام بهرهبرداری شود .این در حالی است که رئیسجمهور آمریکا در اولین
سفر منطقهای خود در سال گذشته به عربستان ،سخن از «ناتوی عربی»
به میان آورد تا این س��ازوکار را ب��رای بهاصطالح حلوفصل بحرانهای
غرب آسیا به جریان اندازد .تهدید به اجرای گزینه نظامی بهمنظور مقابله
با جمهوری اسالمی به خرج کشورهای عربی– سناریویی که در سوریه با
ایده تشکیل «ارتش عربی» طراحیش��ده – از اهداف باج خواهانه ناتوی
عربی است که متأسفانه برخیها را در داخل ،تحت تأثیر خود قرار داده است.
بارها از زبان برخی مس��ئولین بیانشده اس��ت که در سایه تعامل با غرب،
سایه جنگ از سر مردم ایران کم ش��د درحالیکه آمریکا و غرب به اذعان
مسئولین فعلی و اسبق و رسانههایشان ،در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند
جنگ دیگری را بهویژه علیه ایران کلید بزنند .بنابراین ،ترسیدن یا ترساندن
مسئولین و جامعه از جنگ ،بخشی از سیاستهای دشمن است و در سایه
آدرسهای بعض ًا اشتباهی که بهطرف مقابل ارسالشده ،بدخواهان به این
توهم دچار شدهاند که بخشی از دس��تاندرکاران کشور در پی این شوی
تبلیغاتی ،از شعلهور ش��دن آتش جنگ واهمهدارند ،آن را جدی گرفتهاند
و حاضرن��د برای جلوگیری از بروز تقابل نظامی ،دس��تان خود را به نشانه
تسلیم باال ببرند!
 .3از طرفی ،گروهی از متصدیان کشور نس��بت به توانمندیهای جوانان
این م��رز و بوم ،همواره به دیده تردید نگریس��تهاند وگرنه چه وجهی دارد
که با وجود پیروزیه��ا خیرهکننده در ادوار مختلف و علیرغم تحریمهای
س��نگین ،اقتصاد ایران را بدون سرمایهگذاریهای خارجی ،راکد بپندارند
و باعث شوند که دشمنانمان بگویند «ایران هنری جز فروش نفت ندارد»
! بهعنوان یک نمونه از تواناییهای نس��ل جدید متخصص و متعهد نظام
اس�لامی ،کشورمان در صنعت موشکی در حالی به خودکفایی رسیده که
زنجیرهای از تخصصهای پیشرفته مهندس��ی و هوا – فضا در آن دخیل
هستند و کمتر فناوری پیچیدهای را میتوان در مقیاس تکنولوژی ساخت
موشک آدرس داد .این دستاورد بزرگ در تندباد تحریمها به دست آمد ،آنگاه
چگونه ممکن اس��ت که به جوانان دانشمندمان اعتماد کنیم و به قلههای
افتخار در س��ایر حوزهها دست نیابیم ؟! این نیست ،جز اینکه دشمنان ما از
طریقنفوذیها،گسلهایفکریدستهایازمسئولینباآرمانهایانقالب
را شناس��ایی کرده و همزمان با جنگ روانی ،ایران و ایرانی را در نظرشان
ناتوان و ضعیف جلوه دادهاند.
 .4آمریکاییها در خصوص براندازی و تغییر نظام جمهوری اسالمی دچار
همان توهمی هستند که عدهای در رابطه با نحوه تعامل با غرب به آن مبتال
بودند .برخی در اندیشه منصرف کردن غرب از خصومت با ایران با ادعای
فهم زبان دنیا بودند ،دعوای اساسی بین استکبار و انقالب را در حد مناقشه
هستهای تقلیل دادند  .آمریکاییها هم به همین مالیخولیا دچار شده و تصور
میکنند که جمهوری اسالمی عبارت اس��ت از عدهای مرعوب و واداده؛
درحالیکه اینگونه نیست .در کوران دسیسهها و فتنههای اوایل انقالب
اسالمی تا امروز ،هر جا که مسئولین دچار خطا شده و از مسیر آرمانی نظام
خارج شدند ،آحاد مردم با حضور در بزنگاهها ،پشتوانه و سرمایه اصلی کشور
را به رخ آمریکا و شرکایش کشیدند و تا پای جان برای حفظ کشور ایستادند.
ازاینرو ،همانگونه که برخی از مس��ئولین اجرایی به تأسی از رهبر معظم
انقالب تصریح کردهاند« :هیچ مشکل غیرقابلحلی در کشور وجود ندارد»،
ضروری اس��ت همه ارکان نظام ،متوجه پروژه «بی اعتمادسازی مردم به
مسئولین» و بالعکس« ،بزرگنمایی مشکالت اقتصادی»« ،بلوف جنگ»
و  ...باشند ،همه هموغم خود را بر فعالسازی پتانسیلهای داخلی معطوف
سازند و تسلیم فضاسازیها و عملیات روانی حریف نشوند.

خبرکوتاه

ایران و قطر رقم مبادالت خود را
به یک میلیارد دالر می رسانند

«خالد بن محمد العطیه» وزیر امور همکاریهای بینالمللی و سرپرست
وزارت تجارت و بازرگانی قطر در افتتاحی��ه نمایشگاه اختصاصی ایران،
گفت :نمایشگاه اختصاصی ایران ،حرکت��ی نو و ویژه برای تعمیق روابط
محس��وب میشود و امید آن است تا زمینه توس��عه همکاریها از طریق
برگزاری این نمایشگاه فراهم ش��ود .وی درب��اره ارزیابی خود از عرضه
توانمندیهای تولیدی و صنعتی کش��ور ،گفت :با توجه به اینکه ایرانیان
از فن��اوری پیشرفته در زمینهه��ای کشاورزی ،م��واد غذایی ،صنعتی و
کشاورزی برخوردار هس��تند ،این مهم در توسعه همکاریها با بازرگانان
عالقمن��د قطری تاثیر بس��یاری دارد .به گزارش ایرن��ا ،این مقام قطری
تاکید کرد :گروههای بس��یاری از تجار قطری تمایل به آگاهی از فناوری
های پیشرفته ایران دارند و ما بدنبال انتقال فناوری پیشرفته شما به تجار
کشورمان هستیم .وی همچنین افزود :ایران و قطر رقم مبادالت خود را
به یک میلیارد دالر میرسانند.

رهبر معظم انقالب در دیدار رییس جمهوری سریالنکا:

کشورهای آسیایی باید هر چه بیشتر
با یکدیگر همکاری کنند

تفاهمنامهه��ا میدان��د و خواهان برق��راری پرواز
مستقیم بین دو کشور برای افزایش تعامالت و آمد
و شد بین مردم و فعاالن اقتصادی دو کشور است.
رییسجمهور سریالنکا با دعوت از سرمایهگذاران
بخش خصوصی ای��ران برای س��رمایهگذاری در
س��ریالنکا ،تصریح کرد :تسهیالت مناسبی برای
تشویق سرمایهگذاران در سریالنکا در نظر گرفتهایم
تا مناسبات تجاری و اقتصادی خود با دیگر کشورها
و از جمل��ه ای��ران را افزایش دهی��م و پیشاپیش از
همه تالشها و مس��اعدتهای ایران برای توسعه
سریالنکا قدردانی میکنم.

حض�رت آی�ت اهلل خامن�های رهب�ر معظم
انقالب اسالمی عصر یکشنبه در دیدار آقای
سیریسنا رئیس جمهوری سریالنکا با اشاره
به روابط فرهنگی و تاریخی میان دو کشور و
همچنین کشورهای منطقه شبه قاره ،سطح
کنون�ی روابط تجاری ایران و س�ریالنکا را
بس�یار کمتر از ظرفیتهای موجود دانستند
و تأکید کردند :کش�ورهای آسیایی باید هر
چه بیش�تر با یکدیگر کار و هم�کاری کنند،
زیرا ای�ن همکاریه�ا موجب تقوی�ت آنها
خواهد شد.

حضرت آیت اهلل خامن��های پیشرفتهای علمی،
فن��ی و تحقیقاتی ایران را زمینهای مناس��ب برای
گس��ترش همکاریهای دو کشور برش��مردند و
افزودند :جمهوری اس�لامی ایران آم��اده تقویت
دوس��تی و همکاری با دولت و کشور شماست و در
این خصوص باید یادداشتهای تفاهمی که امروز
امضا شد ،بهطور جدی پیگیری و عملیاتی شوند.
در ای��ن دیدار که آقای روحان��ی رئیس جمهور نیز
حضور داش��ت ،آقای سریس��نا با ابالغ سالم گرم
دولت و ملت خود به رهبر انقالب ،گفت :در مذاکرات
امروز تصمیم گرفتی��م فعالیتها و همکاریهای
دو کش��ور را چند براب��ر و تفاهمات انجامش��ده را
عملی کنیم.
رئی��س جمه��وری س��ریالنکا ،ای��ران را یکی از
پیشرفتهتری��ن کشوره��ا در حوزه فن��ی ،علمی و
دانشگاهی دانس��ت و ابراز امیدواری کرد در نتیجه
افزای��ش همکاریه��ای دو کشور ،س��ریالنکا از
پیشرفتهای علمی ایران بهرهمند شود.
دیدار با روحانی
حجت االسالم حسن روحانی رییسجمهوری هم

در دی��دار جداگانه ای با رییس جمهور س��ریالنکا،
اخالق ،اعتماد و توجه به مقررات بینالمللی را اساس
سیاست خارجی برشمرد و گفت :بسیار خوشحالیم
که جمهوری اس�لامی ای��ران به ه��ر توافقی که
امضا کرده کام ً
ال پایبند بوده و در عین حال بس��یار
متأسفیم که آمریکا به عنوان یکی از طرفین توافق
بسیار مهم هس��تهای که مورد تأیید سازمان ملل
متحد هم قرار گرفته ،ای��ن توافق را نقض و اعالم
کرده که ازآن خارج میش��ود؛ این به معنای زیر پا
گذاشتن اخالق ،سیاست ،راه صحیح دیپلماتیک و
مقررات بینالمللی اس��ت .وی افزود :اگر  5کشور
دیگر طرف جمهوری اسالمی در این توافق با ایران
همراه باش��ند و به توافقات خودش��ان عمل کنند و
تضمین دهند که منافع ایران با تداوم برجام محقق
خواهد شد ،این توافق برخالف میل آمریکا و رژیم
صهیونیس��تی باقی خواهد ماند .روحانی با تأکید بر
اینکه این عهدشکنی آمریکاییها  ،نشان میدهد
که آنها به تعه��دات خود پایبند نبوده و نمیتوان به
آنان اعتماد کرد ،گفت :سیاست ایران در منطقه بر
مبنای تالش برای حفظ امنی��ت ،ثبات و مبارزه با

تروریسم است و امروز خوشحالیم که توانستهایم به
دول��ت و ملت عراق ،کمک کرده و داعش را از پای
در آوریم و مردم این کشور در امنیت و آرامش پای
صندوقهای رأی رفتند.
روحانی در ادامه تصری��ح کرد :جنایات و تجاوزات
رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه و بویژه مردم
فلس��طین را که قدمت آن به  70س��ال میرس��د،
محک��وم میکنی��م و معتقدیم هم��ه کشورهای
جه��ان باید از این مل��ت مظلوم ،حمای��ت کرده و
در برابر تجاوزات ایس��تادگی کنند .رییسجمهور
س��ریالنکا هم در این نشس��ت خبری با اشاره به
اینکه روابط دیپلماتیک ایران و س��ریالنکا از سال
 1961برق��رار ش��ده اس��ت ،گفت :ای��ران یکی از
خریداران عمده چای سریالنکاس��ت و سریالنکا
نیز از مشتریان نفت جمهوری اسالمی ایران است،
لذا در گفتوگوهایم��ان تقاضا کردیم که صادرات
نفت ایران به سریالنکا افزایش یافته و نیازهای ما
در این زمینه توس��ط ایران تأمین شود .وی با اشاره
به تفاهمنامههای امضا ش��ده بین دو کشور ،اظهار
داشت :سریالنکا خود را متعهد به اجرای همه این

فرمانده کل سپاه:

اقتصاد مقاومتی
راه حل مقابله با توطئههاست

سرلش�کر محمدعل�ی جعف�ری گف�ت:
ظرفیتهای زیادی در کش�ور داریم اما با
یک غفلت اس�تراتژیک نیز مواجهیم و آن
این اس�ت که از سوی مسئولین بخوبی به
توانمن�دی داخل توجه نمیش�ود و بجای
داخل ،نگاهها به بیرون است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی
س��خنانی در جشنواره طرح ملی بس��یج همگام
ب��ا کش��اورز ،اظهار داش��ت :امیدواری��م با طرح
اعتالی «بسیج همگام با کشاورز» با وجود همه
نارساییها و بیتوجهیها و نامالیماتی که وجود
دارد ،افق و آینده روشنی در انتظار کشاورزی کشور
باش��د چراکه این طرح میخواهد همان حرکت
انقالبی اوایل انقالب را دنبال کند.
به گزارش سپاهنیوز ،وی با اشاره به اینکه اقتصاد
مقاومت��ی تنها راه حل مبارزه با توطئه دش��منان
اس��ت تاکید کرد :باید اقتصاد مقاومتی به صورت
فراگیر اجرا شود .جعفری ادامه داد :از اول انقالب
دشمنان جنگ اقتصادی و تحریم را شروع کردند
و بع��د از آن به جنگ فرهنگی و در یک دهه اخیر
نیز به جنگ اقتصادی روی آوردهاند .فرمانده کل
س��پاه افزود :ظرفیتها وتوانمندیهای زیادی
در کشور داریم اما با یک غفلت اس��تراتژیک نیز
مواجهیم و آن این اس��ت که از س��وی مسئولین
بخوبی به توانمندی داخل توجه نمیشود و بجای
داخل ،نگاهها به بیرون است.
برجام عامل نهادینهسازی تحریمها
علیه ایران
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود ،اظهار
داش��ت :دش��منان تالشهای ایران در صنعت

هس��تهای را بهانه کردند و تهمت بمب اتم زدند
و فشارهایی به کشور آوردن��د در حالیکه صنعت
هستهای یک نیاز قطعی کشور است.
فرمانده کل سپاه افزود :به هرحال نتیجه بحثها
و مذاکرات چند س��ال اخیر شد برجام و این برجام
بجای اینکه مانع تحریمها شود بستری شد برای
نهادینهسازی تحریمها علیه کشورمان.
جعفری گفت :امروز یک بار دیگر شاهد اثبات این
هستیم که آمریکا قابل اعتماد نیست.
اقدام آمریکا با هدف شکستن مقاومت ایران انجام
گرفته و یک موضوع جدید نیس��ت و سالهاست
شاهد خباثتهای دشمنان هستیم لذا باید متکی
به خود بوده و نگاهمان به درون باشد.

خروج ترامپ از برجام هدیهای به
ایران است
وی تصریح کرد :با توجه ب��ه اینکه نگاه برخی از
مسئولین به خارج و نظریات آنهاست ،به سخنان
یک اقتص��اددان سوئیس��ی اش��اره میکنم که
میگوید «پ��س از خروج ترام��پ از برجام ،هیچ
انفاق س��ریع و منفی برای ایران رخ نخواهد داد.
خ��روج ترامپ از برجام هدیهای به ایران اس��ت.
مشکل ایران کس��انی هس��تند که عاشق غربند
و نمیخواهن��د بپذیرند که غ��رب فایدهای برای
اقتصاد ایران ندارد».
جعف��ری خاطرنش��ان ک��رد :اروپایی ه��ا بارها
اع�لام کردند که نمیتوانن��د مقابل تحریمهای
آمریکا بایس��تند .حاال به ه��ر ترتیب ،فرصتی به
اروپا داده ش��ده اما باید تضمی��ن بدهند که بعید
میدانی��م تضمی��ن بدهند و در آن ص��ورت باید
مس��یر خودکفایی ملی و صنعت هس��تهای را با
ظرفیتهای داخلی دنبال کنیم.

امضای پنج س�ند همکاری میان ایران
و سریالنکا
با حض��ور روس��ای جمهور ای��ران و س��ریالنکا،
چهار یادداش��ت تفاهم همک��اری مشترک و یک
برنامه مبادالت فرهنگی می��ان مقامات دو کشور
به امضا رس��ید .به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی
ریاس��تجمهوری ،یادداش��ت تفاهم همکاری در
مبارزه با مواد مخدر ،روانگردانها و پیشس��ازها،
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه سالمت ،علوم
پزشکی ،دارو و تجهیزات پزشکی ،یادداشت تفاهم
همک��اری میان موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران و موسس��ه اس��تاندارد سریالنکا در
زمین��ه استانداردس��ازی ،اندازهگی��ری ،آموزش،
خدمات آزمایشگاه��ی و ارائه گواهی ،یادداش��ت
تفاه��م همک��اری در زمین��ه صنعت فیل��م میان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جمهوری اسالمی
ایران و ش��رکت ملی فیلم جمه��وری دمکراتیک
سوسیالیست سریالنکا و برنامه مبادالت فرهنگی،
علمی و آموزش��ی می��ان ایران و س��ریالنکا برای
سالهای  1397تا  ،1400به منظور توسعه بیش از
پیش همکاریها و تعامالت دو کشور به امضا رسید.

در جلسه غیرعلنی مجلس صورت گرفت

بررسی شرایط ارزی کشور
با حضور تیم اقتصادی دولت

مجل�س ش�ورای اسلامی در جلس�های
غیرعلن�ی و ب�ا حض�ور مع�اون اول
رییسجمهوری و تی�م اقتصادی دولت به
شرایط اقتصادی و ارزی کشور پرداخت.

برخط به واح��د اطالع��ات مالی ارس��ال کنند.
همچنین ،اطالع��ات موضوع ماده در راس��تای
اجرای ماده ( )۱۱۷قانون برنامه پنجس��اله ششم
توسعه در اختیار قوه قضاییه قرار میگیرد.

وکالی ملت پیش از نشس��ت علنی روز گذشته
خود ،جلس��های غیرعلنی برای بررس��ی شرایط
ارزی و اقتصادی کشور داش��تند .علی الریجانی
ریی��س مجلس در این خص��وص گفت :مجلس
جلس��های غیرعلنی با حضور اسحاق جهانگیری
مع��اون اول رییسجمه��وری و تی��م اقتصادی
دولت درخص��وص مباحث مرب��وط به وضعیت
اقتصادی کشور برگزار کرد .رییس مجلس ادامه
داد :کمیس��یون اقتصادی و مرکز پژوهشهای
مجل��س و همچنی��ن نمایندگان در ای��ن زمینه
اظهار نظ��ر کردند .الریجانی خاط��ر نشان کرد:
امیدواریم با تعام��ل ،همفکری و رایزنیهایی که
در این زمینه انجام میشود ،تصمیمات دقیقتری
در حوزه اقتصادی کشور گرفته شود.
پس از س��خنان الریجانی ،نمایندگان در بررسی
دس��تور کار خود ،با تشکیل مرکز اطالعات مالی
و تعیین وظای��ف و اختیارات این مرکز تحت نظر
ش��ورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت
کردند .در بخشی از این مصوبه آمده است :وزارت
اطالع��ات ،نیروی انتظامی جمهوری اس�لامی
ایران ،س��ازمان ثبت احوال کشور ،بیمه مرکزی
ایران ،س��ازمان امور مالیاتی کشور ،سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور ،سازمان حسابرسی ،سازمان
بورس و اوراق بهادار ،ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،س��تاد مبارزه با مواد مخدر و س��ازمان
تعزیرات حکومتی ،موظف هس��تند گزارشهای
اطالع��ات مالی با اداری مشک��وک را به صورت

نامه نماین�دگان درخصوص مقررات
مالی دولت
در ادام��ه ،احمد امیرآب��ادی فراهانی عضو هیأت
رییس��ه مجلس ،نامه  ۱۵۶نف��ر از نمایندگان را
خطاب ب��ه رییسجمه��وری درخصوص اجرای
ماده  ۱۰قان��ون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی
دولت قرائت کرد .امیرآبادی در تشریح این نامه،
گفت :امضاکنندگان تأکید داشتند برای پرداخت
خس��ارتهای اخیر به محص��والت کشاورزی و
دامداری ،رییسجمهوری دس��تورهای مقتضی
را ص��ادر کند و س��ازمان برنام��ه و بودجه ،جهاد
کشاورزی و مسئوالن مربوط پیگیریهای الزم
را انجام دهند تا مشکالت کشاورزان و دامداران
در این زمینه برطرف شود.محسنکوهکننماینده
لنجان در مجلس هم در اخطار قانون اساسی گفت:
اینکه برخی از نمایندگ��ان بگویند به آتش کشیده
ش��دن پرچم آمریکا عقدهگشایی است قابل قبول
نیس��ت .کاش این افراد به حرفهای توهینآمیز
هفته گذشته رییسجمهور نادان آمریکا علیه ملت
ایراننیزتوجهمیکردند.بهگزارشخانهملت،مسعود
پزشکیان نایبرییس مجلس که ریاست بخشی از
صحن علنی را برعهده داشت ،گفت :در حال حاضر
انسجام و وحدت از همه مسائل مهمتر است .برجام
بحثی نیست که در مجلس پاره شود زیرا شورای
عال��ی امنیت ملی و رهبری موض��وع را رصد و با
قدرت تصمیمگیری میکنن��د و ما نباید از طرف
خود کاری انجام دهیم.

مجلس خبرگان:

ماندن در برجام بدون اخذ تضمین خالف منافع ملی است
مجلس خب�رگان رهبری در بیانی�ه ای در پی
خروج غیرقانونی آمریکا از برجام ،تاکید کرد:
در شرایط کنونی ،ماندن در این قرارداد بدون
اخذ تضمین های صریح و روشن ،بطور مسلم
تضمینکنندهمنافعملیمانخواهدبود.

خروج یکجانبه آمریکا از برجام و درخواس��تهای
مک��رر اروپا از ای��ران برای ماندن در ای��ن توافق ،با
واکنش قاطع مقامات کشورمان روبرو ش��ده است.
در ادامه این واکنشها ،مجلس خبرگان رهبری روز
گذشته طی بیانیه ای ،تاکید کرد :دستگاه دیپلماسی
کشور اگر چه در چند سال گذشته ،تمام تالش خود را
برای انجام توافق موسوم به برجام به کار بست؛ لکن
در مواردی خطوط قرمز مورد نظر مقام معظم رهبری
در این توافق رعایت نش��د و در حالی که جمهوری
اسالمی ایران تمامی تعهدات خود را بصورت کامل
به اجرا گذاش��ت؛ اما تضمی��ن الزم از طرف مقابل
دریافت نش��د و زمینه را برای خروج آمریکا از برجام
فراهم کرد .این بیانیه میافزاید :طرفهای اروپایی
برجام ،س��ابقه خوبی در تعامل با جمهوری اسالمی
نداشته و در سالهای گذشته از هیچ اقدامی بر خالف
منافع ایران فروگذار نکردهاند و اعتماد بر آنان در ادامه
راه برجام ،نادیده انگاشتن تجربیات گذشته است .در

شرایط کنونی هم به نظر می رسد اختالف ظاهری
آمریکا و سه کشور اروپایی در واقع ،نوعی تقسیم کار
بین آنان است و بر همین اساس در ادامه مذاکرات با
آنان الزم اس��ت در اسرع وقت و ضمن جلوگیری از
اتالف فرصت توسط دشمن ،تضمینهای جدی و
محکمی برای ماندن در توافق اخذ شود .در شرایط
کنونی ،مان��دن در این قرارداد ب��دون اخذ تضمین
های صریح و روش��ن ،بطور مس��لم تضمین کننده
منافع ملی ما نخواهد بود .در غیر این صورت ،خروج
از برجام ،تکلیف شرعی و قانونی دستگاه دیپلماسی
خواهد بود.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هم که
به منظور رایزنی با مقامات چین ،روسیه و بلژیک(مقر
اتحادیه اروپا) س��فری را آغاز کرده ،روز گذش��ته در
ایستگاه نخست این سفر ،در بدو ورود به پکن در جمع
خبرنگاران ،با اشاره به اينکه چين شريک اول تجاري
ايران است ،درخصوص مهمترين اقدامات براي تداوم
برجامباتوجهبهخروجآمريکا،اظهارداشت:مهمترين
اقدام گرفتن تضمين است .ظریف تصريح کرد :البته
همانطور که ریيسجمهوری کشورمان اعالم کرده،
ما براي همه انتخابها آمادگي داريم اما اگر قرار باشد
برجام ادامه يابد بايد منافع مردم ايران از برجام تضمين
شود .ظریف همچنین در دیدار با «وانگ یی» همتای

چینی خود ،گفت :ما میخواهیم مطمئن شویم ملت
ایران در صورت ادامه حضور در برجام که شما و دیگر
طرفها توصیه به ماندن کردید از منافع آن بهرهمند
میشود .وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه آمریکا با
خروج از برجام توازن آن را خدشهدار و صریح ًا قطعنامه
 ۲۲۳۱را نقض کرد ،افزود :میخواهیم مطمئن شویم
ملت ایران در ص��ورت ادامه حضور در برجام از منافع
آن بهرهمند میش��ود .وزیر خارجه چین هم ایران را
کشوری بس��یار مهم و متنفذ خواند و اظهار داش��ت:
مواضع ما بسیار روشن است و طبیعی است اگر منافع
ایران در برجام حتی بدون آمریکا تضمین شود در آن
بمانید.چینشریکمهمتجاریایراناستودوطرف
باید از منافع مشروع خود در مقابل دیگران دفاع کنند.
تضمین دادن به ایران دشوار است!
اما در دیگر س��و ،اروپاییها که ساعتی پس از خروج
آمریکا از توافق هس��تهای ،ژست معترض به ترامپ
گرفته بودن��د و ظاهرا اع�لام کردند ک��ه در برجام
میمانند ،تا پای تضمین دادن به میان آمده ،اماواگرها
را آغاز کردهاند .در همین رابطه« ،هایکو ماس» وزیر
خارجه آلمان گفت :حفظ کردن شرکتهای آلمانی
در برابر اقدامات تنبیهی آمریکا بعد از خروج از برجام،
دشوار است و تهدید آمریکا به بازگرداندن تحریمها

علیه تهران ،کار را س��خت کرده است .ماس در ادامه
با این ادعا که اروپاییها میخواهند مطمئن شوند که
ایران به تعهداتش ذیل برجام پایبند میماند ،افزود :در
نهایت ،ایران آماده است مذاکره کند .مشخص است
که انگیزههای اقتصادی در میان است اما این مسئله
بعد از تصمیم آمریکا ،آسان نخواهد بود .وی با تکرار
درخواست «آنگال مرکل» صدراعظم آلمان و دیگر
سران اروپایی از ایران برای تن دادن به توافقیجامعتر،
تاکید کرد :این توافق باید ش��امل نقش مشکلزای
ایران در منطقه نیز باشد.
تحریم اروپا توسط آمریکا
به گزارش فارس« ،دونال��د ترامپ» رییسجمهور
آمریکا ه��م در پیامی در صفحه ش��خصی خود در
فضای مجازی با ادعای اینکه بودجه نظامی ایران
بعد از امضای توافق هس��تهای 40 ،درصد افزایش
یافته ،ادع��ا کرد :این موضوع نشانه دیگری از دروغ
بودن برجام است« .جان بولتون» مشاور امنیت ملی
کاخسفیدنیزطیاظهاراتیضدایرانیادعاکرد:نتیجه
خروج آمریکا از برج��ام بازگشت همه تحریمهای
قبل از توافق اس��ت .وی ادام��ه داد :احتمال تحریم
ش��رکتهای اروپایی که با ایران همکاری تجاری
داشته باشند وجود دارد.

گزیده ها

انهدام تروریستها
هدف مشترک تهران و کابل

علی ش��مخانی دبیر شورای
عالی امنیت ملی کشورمان در
دی��دار س��پهبد «طارق ش��اه
بهرامی» وزیر دفاع افغانستان،
با اش��اره به مسیر رو به توسعه
همک��اری دوکش��ور در
حوزهه��ای سیاس��ی امنیتی،
اقتصادی و دفاعی بر تداوم تالش مشترک دو کشور برای برقراری
ثبات در مناطق مرزی میان دو کشور تاکید و اظهارداش��ت :روابط
دوستانه با کشورهای همسایه اصلیترین اولویت در سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران است .وی ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان
و انهدام کامل گروههای تروریس��تی حاضر در این کشور را هدف
مشترک تهران و کاب��ل اعالم کرد و خاطرنشان کرد :تروریس��م
تکفی��ری که متاس��فانه مورد حمای��ت م��ادی و اطالعاتی برخی
کشوره��ای منطقه نیز ق��رار دارد تهدیدی عمیق ب��رای ملتها و
کشورهای اسالمی اس��ت و تنها با همکاری و اتخاذ رویکردهای
مشترک میتوان با آن مقابله کرد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران،
شمخانی اظهارداش��ت :مس��تندات متعددی وجود دارد که نشان
میدهد آمریکا و هم پیمانان این کشور در مقاطع زمانی مختلف ،بی
ش��رمانه به نیروهای نظامی و امنیتی عراق و سوریه با هدف نجات
تروریستها حمله کردهاند.

جهان عرب
با ایران و ترکیه آشتی کند

«محمد البرادعی» دیپلمات
مصری و رییس پیشین آژانس
انرژی اتمی در پیامی خطاب به
جه��ان ع��رب از کشورهای
عربی خواسته با ایران و ترکیه
آش��تی کنن��د .وی در صفحه
ش��خصی خ��ود در فض��ای
مجازی نوش��ت :در جهان عرب با فاجعهای زشت و شکافی عمیق
دست و پنجه نرم میکنیم و همین وضعیت نیز با همسایگان ما وجود
دارد .هم��ه میدانند که درگیریهای پیچیده و دش��منی بحران را
تشدید میکند و هیچ راهکاری بدون گفتوگو امکانپذیر نیست.
البرادعی در ادامه گفت :آیا فکر کردهایم که همه ما با ایران و ترکیه
مذاکره کنیم و اختالفاتمان را حل کنیم؟ آیا راهکار دیگری به غیر
از مذاکره برای دور شدن از لبه پرتگاه وجود دارد؟ وی همچنین گفت:
جنگها ،بحرانها را تشدید میکند و قرار نیست که بحرانها را حل
کند مانند جنگ ایران و عراق .به گ��زارش مهر ،البرادعی افزود :از
حجم نزاع کشورهای عربی با ایران و ترکیه آگاه هس��تم اما همین
مسأله لزوم مذاکره مستقیم را تشدید میکند.

گروهک منافقین ابزار آمریکا
برای براندازی جمهوری اسالمی

نشری��ه آلمانی اش��پیگل در
گزارش��ی به ارتب��اط نزدیک
«دونالد ترامپ» رییسجمهور
آمریکا با گروهک تروریستی
منافقی��ن پرداخته و نوش��ت:
ترامپ بارها از توافق هستهای
با ایران به عنوان بدترین توافق
که تاکنون در پی مذاکره به دست آمده است ،یاد میکرد و اکنون از
این توافق خارج ش��ده اس��ت .جان بولتون به عنوان مشاور امنیتی
ترامپ آنچه که آمریکا از ایران میخواهد را به زبان آورد و آنهم تغییر
حکومت در ایران است و روشن است که آمریکاییها در این زمینه
به مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) متکی هستند .به
گزارش فارس ،در ادامه این گزارش آمده اس��ت :البته ترامپ چنین
چیزی را به زبان نیاورده اس��ت ،بلکه مشاور تندروی او اس��ت که
سالهاست اینچنین موضعگیری میکند .بولتون مدعی است که
رفتار دولت ایران تغیر نمیکند و به همین دلیل تنها یک راهکار باقی
میمان��د و آنهم تغیی��ر حکومت در ایران اس��ت .بولتون در جریان
مراسمی در میان منافقین هم از تغییر حکومت در ایران صحبت کرد
و با اس��تقبال مواجه شد .بولتون در جمع این افراد ادعا کرد :پیش از
سال  2019همگی با هم در تهران جشن میگیریم.

اتهامزنی تکراری
شورای همکاری خلیجفارس

«عبداللطیف الزیانی» دبیرکل
شورای همکاری خلیج فارس
در نشستی در ابوظبی پایتخت
امارات ،گفت :کشورهای عضو
شورای همکاری خلیج(فارس)
خواستار خاورمیانهای عاری از
هرگونه س�لاح کشتار دسته
جمعی از جمله سالح هستهای است و تصمیم اخیر «دونالد ترامپ»
رییسجمهور آمریکا این فرصت را به ایران داد تا مسیر خود را تغییر
دهد .وی با متهم کردن ایران به حمایت از تروریس��م ،مدعی شد:
ایران باید به منشور سازمان ملل احترام بگذارد و از حمایت موشکی
از حوثیها(انصاراهلل یمن) و تروریستها که منطقه را تهدید میکنند
دست بردارد .به گزارش ایسنا ،دبیرکل شورای همکاری خلیجفارس
در ادامه ادعا کرد :اگر امنیت منطقه برای ایران مهم است باید پنج
خواسته را محقق کند و خواستهها این است که پرونده هستهای از
نظر بازرس��ی و زمان پایان توافق را به اتمام برساند ،از تروریستها
حمایت موشکی نکند ،به قطعنامههای شورای امنیت احترام بگذارد،
در امور داخلی کشورهای همس��ایه دخال��ت نکند و از فعالیتهای
تروریستی حمایت نکند.

گسترش روابط با ترکمنستان
از اولویتهای ماست

محمود واعظ��ی رییس دفتر
رییسجمه��وری در دی��دار
«رش��ید م��ردوف» وزیر امور
خارجه ترکمنستان ،با اشاره به
ض��رورت تالش در راس��تای
گسترشروابطوهمکاریهای
ای��ران و ترکمنس��تان در
بخشهای مختلف از جمل��ه همکاریهای تج��اری ،اقتصادی،
انرژی ،حمل و نقل و ترانزیت کاال ،اظهار داشت :جمهوری اسالمی
ایران هیچ محدودیتی برای توس��عه روابط دوستانه با ترکمنستان
قایل نیس��ت .به گزارش خبرگزاریه��ا ،وی تس��ریع در روابط و
همکاریهای بانکی ایران و ترکمنستان در شرایط جدید بسیار حائز
اهمیت دانست و افزود :گسترش و توسعه روابط و مناسبات تجاری
و اقتصادی تهران – عشقآباد در گرو ،همکاریهای گسترده بانکی
دو کشور است.

