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عصبانیت امریکا و اسراییل از آرامش و امنیت در ایران

در جمع دانشجویان دانشگاه شهید ستاری
مطرح شد؛

هوشیاری و آمادگی همه جانبه

تاکید فرمانده نهاجا بر تداوم راه
پیشکسوتان

امی��ر س��رتیپ نصیرزاده
گف��ت :اگ��ر میخواهی��د
نیرویی ارزش��مند و مؤثر
برای کش��ور ،دین و مردم
باش��ید راه پ��ر افتخ��ار
پیشکس��وتان را با قدرت
و ایم��ان ادامه دهید .امیر
س��رتیپ خلبان «عزیز نصی��رزاده» فرمانده نیروی
هوایی ارتش جمهوری اس�لامی ای��ران در بازدید
از اردوگاه کوهستان دانش��جویان دانشگاه افسری
ش��هید س��تاری با اش��اره به اهمی��ت آموزشها و
همچنی��ن بی��ان افتخارآفرینیهای نی��روی الهی
هوایی در دوران انقالب اسالمی و هشت سال دفاع
مقدس اظهار کرد :ش��ما دانشجویان باید با عشق و
عالقه به همه معلومات الزم مجهز و مس��لط باشید
تا بتوانید در این لباس س��ربازی نیرویی ارزشمند،
مؤث��ر و فردی مفید برای میهن ،دین و کش��ورتان
باشید و تکلیف شما دانشجویان در این مسیر ادامه
راه پرافتخار پیشکسوتان با قدرت و ایمان است.
فرمانده نیروی هوایی ارتش ضمن بازدید و ارزیابی
کالسه��ای تئ��وری نظامی و میدان تی��ر اردوگاه
بر رعایت کام��ل تمامی پروتکلهای بهداش��تی و
درمانی در تمامی مراحل آموزشی تأکید کرد.
حضور در یادمان شهدا و ادای احترام به مقام شامخ
ش��هدای گرانقدر انقالب اس�لامی و دفاع مقدس،
نشست صمیمانه با فرماندهان و مسئولین دانشگاه
و دیدار چهره به چهره با دانشجویان حاضر از دیگر
برنامههای فرمانده نیروی هوایی در این مراسم بود.
باشگاه خبرنگاران جوان

نوریقزلجه :

دولت مدیریت بازار را به دست بگیرد

عضو کمیسیون کشاورزی،
آب و مناب��ع طبیع��ی
مجل��س ،ب��ا بی��ان اینکه
افزای��ش قیم��ت اق�لام
اساسی اقش��ار وسیعی از
مردم را دچار مشکل کرده
است ،گفت :افزایش قیمت
اقالم اساسی به بهانه کمک به تولیدکنندگان کذب
محض اس��ت .غالمرض��ا نوریقزلجه  ،ب��ا انتقاد از
وضعیت معیش��ت مردم ،گفت :باید دولت برنامهای
برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم داشته باشد.
وی با بیان اینکه مجلس آماده کمک به دولت برای
بهبود وضعیت اقتصادی مردم اس��ت ،افزود :در این
رابط��ه اگر نی��از به وضع قانون ی��ا پیگیری قوانین
مصوب باشد مجلس ورود خواهد کرد .نماینده مردم
بستانآباد در مجلس ش��ورای اسالمی ،با تاکید بر
اینکه سخت شدن معیشت اقشار وسیعی از جامعه
تنها به علت کمکاری وزارت جهادکشاورزی نیست،
تصریح ک��رد :تیم اقتصادی دول��ت باید جوابگوی
وضعیت فعلی باش��ند ،از این رو باید مجموعهای از
وزارتخانهها علل گرانیهای اخیر را پیگیری کنند.
ای��ن نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه
تورم موجود در اقتصاد در شأن مردم نیست ،گفت:
باید ب��ا اتخاذ راهکاری مناس��ب وضعیت زندگی و
معیشت مردم اصالح شود.
وی با اشاره به اینکه در موضوع اقتصاد و معیشت
با جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم ،افزود :دولت
به عنوان مجری قانون مس��ئولیت بیشتری داشته
ام��ا مجلس نی��ز در این رابطه کم��ک خواهد کرد.
نوریقزلج��ه با بیان اینکه پس از فرمایش��ات مقام
معظ��م رهب��ری تعامل و همکاری بین قوا بیش��تر
شده اس��ت ،تصریح کرد :امیدواریم روحیه تعاملی
در راس��تای رفع مشکالت کش��ور فزونی پیدا کند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا افزایش قیمت
اق�لام مصرفی مردم به بهانه حمایت از تولیدکننده
صح��ت دارد یا خی��ر ،گفت :خیر! بس��یاری از این
افزایش قیمتها به جیب دالالن روانه میشود.
عضو کمیس��یون کش��اورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس ش��ورای اس�لامی ،یادآور ش��د :بعید است
دولت در افزایش قیمتها آن هم به بهانه کمک به
تولیدکننده نقش داش��ته باشد زیرا هیچگاه گرانی
آنا
به نفع تولیدکننده واقعی نبوده است.
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این روزها بس��یاری از مردم ای��ران مانند دیگر نقاط جهان
از ش��یوع بیماری کرونا رنج م��ی برند و گرفتاری های این
بیماری درایران به دلیل فش��ارهای اقتصادی و تحریمهای
امری��کا بیش از دیگر نقاط موجبات س��ختی را برای مردم
ایران فراهم آورده است .با این حال مردم ایران مانند دیگر
برهه های تاریخ نشان دادند که پشت انقالب خود را خالی
نمیگذارن��د .آنها در کمال صبوری و آرامش و با این امید
ک��ه با توکل به خدا این مش��کالت به زوی حل میش��ود،
تالش می کنند تا راه حلی برای رفع این مش��کالت یافته
و با تمرکز بر ت��وان داخلی آینده بهتری را برای خود رقم
بزنند .این در حالی اس��ت که آمریکا و اس��رائیل از آرامش
حاکم بر ایران بدش��ت عصبانی هس��تند چ��را که علیرغم
فشارهای بسیار دشمنان ایران علیه مردم کشورمان ،خود
آنها اکنون بیشتر از گذشته به شدت درگیر مسائل داخلی
شدهاند.
گرفتاری این روزهای امریکا و اسراییل

ش��یوع بیماری کرونا بی��ش از هرچیز ای��ن روزها اقتصاد
امریکا را دچار مش��کل کرده و بحران ب��زرگ مدیریتی را
در آن رقم زده اس��ت .در حال حاضر امریکا در جایگاه اول
لیست جهانی بیشترین قربانیان ویروس کرونا قرار دارد .
احتمال م��رگ صدها هزار نف��ر به دلی��ل آلودگی به این
وی��روس و نیز افزایش انتقادات ،ش��رایط نامطلوبی را برای
ترامپ فراهم آورده اس��ت .این درحالی اس��ت که ترامپ،
زاویه ای در مورد ویروس کرونا با نظام پزشکی امریکا پیدا
کرده اس��ت .جامعه پزش��کان امریکا درباره نحوه مدیریت
علمی ترامپ در موضوع کرونا بشدت مشکل دارند .حیثیت
و اعتبار نظام پزشکی امریکا با این میزان از مرگ و میر در
اثر کرونا زیر سؤال رفته اس��ت .آنها به ترامپ انتقاد دارند
که اجازه نمی دهد پزش��کان کارهای تخصصی و حرفهای
خود را انجام دهند تا جلوی این مرگ و میرها گرفته شود.
از س��وی دیگر به گفته کارشناس��ان بدهیهای اقتصادی
ال اقتصاد
آمریکا از معادله  GDPخیلی باالتر اس��ت و عم ً
آمریکا یک اقتصاد ورشکسته تلقی میشود.
در عین حال آثار اقتصادی بحران کرونا در امریکا ش��وکه
کنن��ده اس��ت؛ یعن��ی تا کن��ون بی��ش از  40میلیون نفر
ب��رای گرفتن حق��وق و مزایای بیکاری در این کش��ور به
سازمانهای ذی ربط مراجعه کردهاند .این در حالی است که
در انتخابات آمریکا حرف اول و آخر ،بهبود وضع اقتصادی
داخ��ل آمریکا اس��ت .بنابرای��ن ترامپ برای عب��ور از این
مشکالت ،ممکن است دست به هر کاری بزند.
همچنین شورشهای اخیری که بعد از مرگ جورج فلوید
در برخی نقاط امریکا رخ داد و هنوز هم ادامه دارد اوضاع

ذوالنوری:

حضور آمریکا در منطقه
ارمغانی جز جنگ و رشد
تروریسم نداشته است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :حض��ور آمری��کا و قدرتهای
س��لطهگر در منطقه جز جنگ و رشد تروریسم ارمغانی
نداشته اس��ت .حجتاالسالم مجتبی ذوالنوری در دیدا ِر
"لیندال جین ساکس" س��فیر استرالیا در ایران ،پیشینه
روابط جمهوری اسالمی ایران و استرالیا را مثبت ارزیابی
کرد و گفت :اراده جمهوری اسالمی ایران ،تقویت روابط
همهجانبه با اس��ترالیا اس��ت و همواره تهران از ارتقای
مناسبات و گس��ترش همکاریها در حوزههای مختلف
با کانبرا استقبال میکند.
وی نق��ش همکاریهای پارلمانی ایران و اس��ترالیا را در
تقویت روابط دو کشور مهم دانست و اظهار داشت :ایجاد
گروه دوس��تی پارلمانی فیمابین به توسعه و تقویت
رواب��ط پارلمانی و تعامالت این گروهها ،به ارتقای
سطح مناسبات دو کشور خواهد انجامید .رئیس
کمیس��یون امنیت ملی مجلس ،از پیوستن
استرالیا به ائتالف آمریکا در منطقه بهبهانه
امنیت دریانوردی ابراز ناخرسندی کرد و
گفت :امنیت منطقه ،نه قابل واردات و نه
قابل خریداری است ،بلکه تأمین امنیت
منطقه با نقشآفرینی ،تعامل و مشارکت
کش��ورهای منطق��ه حاصل میش��ود و

را وخیمتر کرده اس��ت و س��ابقه نژادپرس��تی در امریکا را
مج��ددا به معرض نمایش گذاش��ته و موجب بروز خش��م
عمومی در مردم شده است.
اینها تنها بخشی از مشکالتی است که ترامپ با آن مواجه
است .در این میان رژیم صهیونیستی نقشی تعیین کننده
در سیاس��تهای امریکا دارد و خود نیز به شرایطی مشابه
مبتال است .از جمله اعتراضات در این رژیم به تعداد باالی
ابتال به بیماری کرونا برمی گردد .به دلیل تعداد باالی ابتال
به کرونا  ،بسیاری از شهرک نشینان اسراییل خواستارخروج
از ش��هرک های خود هس��تند و گرفتاری بسیاری را برای
اس��راییلیها به وجود آورده است .یکی از این شهرها ،شهر
«بنی براک» است که پلیس اسرائیل مجبور شده با کمک
نیروهای کوماندوی این رژیم مانع از ورود و خروج ساکنان
آن به دلیل شیوع بیماری کرونا شود.
جنگ داخلی

بس��یاری از کارشناس��ان بر این باورند که سیاس��ت امروز
آمریکا راه اندازی جنگ های داخلی است ،ترامپ این روزها
برای جلب نگاه طرفداران خود و کس��ب رأی در انتخابات
امریکا در حال حاضر به باالترین س��طح فش��ار خود را به
ایران وارد می کند و از هر حربهای برای شکستن مقاومت
مردم ایران بهره میبرد .یکی از ابزارهایی که دش��من برای
ازبین بردن وحدت میان مردم از آن اس��تفاد کرده تفرقه
افکنی است.

حض��ور آمری��کا و کش��ورهای بیگان��ه و فرامنطقهای به
افزایش ناامنی و بیثباتی دامن زده است .حجتاالسالم
ذوالنوری تأکید کرد :حضور آمریکا و قدرتهای سلطهگر
در منطقه ،جز جنگ و رش��د تروریسم ارمغانی نداشته و
حضور نیروهای دریایی ایران تأثیر زیادی در محدودسازی
شرارتهای دزدان دریایی در اقیانوس هند ،دریای عمان
و خلیج عدن داشته و کمک شایان به امنیت منطقه کرده
اس��ت .وی پیوستن استرالیا به ائتالف آمریکایی را باعث
خدشهدار شدن حیثیت استرالیا در نگاه ملتها و تخریب
روابط این کشور با ایران دانست .رئیس کمیسیون امنیت
ملی مجلس ،اظهار نگرانی نخستوزیر استرالیا نسبت به
کاهش اجرای تعه��دات برجامی ایران را که طی نامهای
خطاب ب��ه رئیسجمهور اس�لامی ایران رخ
داده اس��ت مایه تأس��ف دانست و گفت:
نخستوزیر اس��ترالیا بهجای این کار،
باید با ترامپ و س��ران اروپایی مکاتبه
داش��ته و از آنه��ا میخواس��ت که با
امتن��اع از اج��رای تعهدات
برجامی خود ،این
معا ه��د ه
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در گذش��ته نیز ش��اهد بودیم که ترامپ برای وادار کردن
ای��ران به مذاک��ره در موضوع��ات غیرهس��تهای ،از برجام
اس��تفاده ابزاری کرد و مانع از همکاری کشورهای اروپایی
با ایران ش��د .ادعای حمایت ایران از تروریس��م در منطقه
و قط��ع منابع مالی و حمایت��ی ایران به گروههای مقاومت
نیز بخش��ی از این سیاس��ت را ش��امل می ش��ود و حتی
فعالیتهای دفاعی ایران در حوزه موشکی از مواردی است
که در سیاستهای ترامپ مورد تأکید جدی قرار دارد.
از س��وی دیگ��ر روزنام��ه نیوی��ورک تایمز نوش��ت :رژیم
صهیونیس��تی و آمریکا راهبرد جدیدی علیه ایران طراحی
کردهاند که هدف آن انج��ام عملیات مخفیانه علیه برنامه
هس��تهای ایران ،بدون ورود به جنگ است .این روزنامه با
اش��اره به اینکه تنشهای روزافزون بی��ن ایاالت متحده و
تهران ظاهرا ً در حال ورود به مرحلهای اس��ت که میتواند
در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا خطرناک شود،
افزود  :ش��کلگیری «راهبردی مش��ترک» بین آمریکا و
اسرائیل برای انجام برخی حمالت مخفیانه با هدف حذف
بلندپایهترین ژنرالهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی و به
عقب راندن تأسیسات هستهای ایران شده است.
شرایط کشور

ش��یوع بیماری کرونا از یک س��و و فش��ارهای اقتصادی از
س��وی دیگر موجب شده تا معضالت اجتماعی ،اقتصادی و
خانوادگی در جای جای کش��ور و بین اقشار مختلف دیده

جهان��ی را در مع��رض خط��ر ق��رار نداده و ب��ا تحمیل
تحریمهای ظالمانه مردم ایران را تحت فش��ار اقتصادی
و داروی��ی قرار ندهند .حجتاالس�لام ذوالنوری تصریح
ک��رد :ایران همواره به تمامی تعهدات و تکالیف برجامی
عمل کرده و عهدشکنی آمریکا و مسئولیتگریزی اروپا
باعث ضایع ش��دن حقوق مس��لم برجام��ی ملت ایران
ش��ده و طبیعی و منصفانه اس��ت که تا بازگش��ت طرف
مقاب��ل به انجام تعهدات خود ،ایران نیز س��طح اقدامات
برجام��ی خود را کاهش دهد .وی با اش��اره به موقعیت
ویژه ایران در منطقه خاورمیانه خاطرنشان کرد :جایگاه
اس��تراتژیک جمهوری اسالمی ایران و همچنین ثبات و
امنیت منطقهای ،مس��یر همواری را برای سرمایهگذاری
و توس��عه تعام�لات تجاری و بازرگانی و گردش��گری با
استرالیا بهوجود آورده است.
رئی��س کمیس��یون امنیت ملی مجلس یادآور ش��د :دو
کشور با وجود تنگناهای موجود میتوانند با ارائه برنامه
منس��جم ،س��طح همکاریهای فیمابین را گس��ترش
و تعام�لات را افزای��ش دهند .حجتاالس�لام ذوالنوری
همچنی��ن حض��ور انبوه ایرانی��ان و دانش��جویان ایرانی
در اس��ترالیا را پش��توانه خوبی برای همکاری فرهنگی،
اجتماعی و تجاری فیمابین دانست.
همچنین "لیندال جین س��اکس" ،س��فیر استرالیا این
دیدار را فرصت خوبی برای تقویت همکاریها و گسترش
تعامالت در س��طوح مختلف پارلمانی دانس��ت و افزود:
نقاط مشترک بسیاری برای توسعه و تعمیق روابط بین
دو کشور وجود دارد .وی تصریح کرد :تعامالت پارلمانی
نقطه عطف مناسبات فیمابین است و گسترش تعامالت
و تبادالت دو کش��ور از طریق پارلمان اهمیت بس��یاری
تسنیم
خواهد داشت.

ش��ود و این امر می تواند پیامده��ای مخربی در جامعه به
دنبال داش��ته باش��د .نباید از نظر دور کرد که ایران که به
ویژه طی یک سال اخیر با تحریمهای سنگینی روبروست،
در مقابله با این همهگیری ،فش��ار این تحریم ها کش��ور را
بیش��تر با چالش مواجه کرده است  .از این رو آزمون ایران
در مقابل��ه با کرونا ،منحصر به ابعاد اقتصادی نیس��ت بلکه
ش��رایط مطلوبی را برای دشمنان کشور فراهم آورد تا سد
قوی اتحاد مردمی در کش��ورمان را شکننده سازند و آن را
برای وارد آوردن ضربات بعدی آماده کنند.
ب��ه طور قطع هم اکنون دش��منان تالش می کنند که به
افکار عمومی در داخل القا کنند که مش��کالت اقتصادی و
معیش��تی داخلی جامعه به حوزه دیپلماسی ،به ویژه نفوذ
منطقهای ،محور مقاومت و نگاه جمهوری اسالمی ایران به
آرمان فلس��طین گره خورده اس��ت و تنها راه نجات تغییر
اهداف ایران در منطقه است .از سوی دیگر اقداماتی از نوع
براندازی نرم از درون و اس��تفاده از قدرت نظامی و تهدید
و تحری��م برای تغییر نظام جمهوری اس�لامی از عناصری
اس��ت که زیربنای فکری مقام های امریکا در نگاه به ایران
را تشکیل میدهد« .رکس تیلرسون» وزیر پیشین خارجه
آمریکا این توهم را در کمیته امور خارجی س��نای آمریکا
بر زب��ان آورد و گفت :آمریکا از عناصر داخلی در ایران که
بتواند به واش��نگتن در انتقال صلح آمیز قدرت کمک کند،
پشتیبانی خواهد کرد.
دقت در دشمن شناسی

در نهایت باید ش��رایط پیش روی کش��ور را مرتباً بررسی
کرد و در دش��من شناسی بس��یار دقیق بود .همانگونه که
رهبر معظم انقالب اسالمی بارها در فرمایشات خود تاکید
کردهاند  ،نباید از دش��من غافل بود و عقبه آن را فراموش
کرد« .محمد صادق کوشکی »کارشناس مسائل بین الملل
در این باره گفت :مادامی که فس��ادهای گس��ترده و کالن
ریش��ه کن نش��ود و با یک مدیریت انقالبی به سمت تولید
و خودکفایی پیش نرویم ،حتی اگر مناس��بات ما با اروپا و
آمریکا بهبود یابد و در یک فرض محال ،حتی مشکالت ما
با اس��رائیل هم حل شود ،هیچ گونه اتفاق مثبتی در حوزه
اقتصاد و معیشت داخلی روی نمیدهد.
وی افزود :در یک جمله کانون مشکالت ما در داخل است،
نه در خارج؛ بهتر اس��ت به جای این شانتاژها فکری برای
حل مشکالت در داخل بکنیم.
از سوی دیگر باید در نظر داشت حفظ اتحاد و انسجام در
کشور مس��وولیتی بر دوش همگان است که هیچگاه نباید
تصور ش��ود که دولت یا مردم به تنهایی برای نگهداری از
آن باید گام بردارند.

امینزاده:

تفاهمنامه ایران و چین در
برهه فعلی بسیار مفید است
معاون اسبق حقوقی رئیسجمهور گفت :سند همکاری  25ساله
ایران و جمهوری خلق چین در برهه فعلی بس��یار مفید اس��ت.
الهام امین زاده  ،درباره این توافق اظهار داشت :تاکنون در بیشتر
قراردادهای ما نگاه به غرب بوده است و این یکی از همکاریهای
مهم ما با یک کشور شرقی است که هم عضو دائم شورای امنیت
س��ازمان ملل است و هم این که در تمام شرایط تحریم مبادالت
تجاری خود را با ما قطع نکرده است.
وی افزود :عدهای در مورد تفاهم نامه ایران و چین به برجام اشاره
میکنند که البته نمیدانم با چه انگیزههایی این صحبتها مطرح
میشود ش��اید بنا دارند تا به نوعی مانع این قرارداد شوند اما به
نظر من قراردادی که بتواند توس��عه کش��ور را و تبادالت تجاری
و تعامالتی را برای آینده دو ملت رقم بزند پر ثمر اس��ت .معاون
اس��بق حقوقی رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم تصریح کرد:
البته همانطور که ما در همه قراردادهای بین المللی تأکید داریم،
حقوقدان��ان باید تفاهم نامه ایران و چین را به طور کامل ارزیابی
و زوایای ریز در هر یک از قراردادها را بررس��ی کنند .امین زاده
مج��ددا تاکید کرد که تفاهمنامه ایران و جمهوری خلق چین در
برهه فعلی بسیار خوب است و در همین زمینه میتوان به نقش
دالر در معامالت بینالمللی و استفاده آمریکا از آن به عنوان اهرم
فشار اش��اره کرد .معاون اس��بق حقوقی رئیسجمهور گفت :دو
کشور ایران و چین وارد تعامالتی میشوند که آن واحدهای پولی
را پشت سر گذاشتهاند و مطمئنیم که این تعامل و توافق میتواند
کمک کند تا بس��یاری از کش��ورهای دیگر در جهت تحریمهای
ظالمانه آمریکا ،اینگونه تعامالت را آغاز کنند .فارس
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