
باید پاسخ محکمی به تعرض 
هواپیماهای آمریکایی داده شود

عض��و کمیس��یون امنیت ملی مجل��س نهم گفت: 
باید پاس��خ محکمی ب��ه آمریکا ب��ه خاطر تعرض 
هواپیماهای این کش��ور داده شود تا دوباره مرتکب 
چنی��ن رفتارهای غلطی نش��ود. محمد اس��ماعیل 
کوث��ری افزود: باید وزارت امور خارجه با تمام توان 
این موض��وع را           پیگیری کند و پاس��خ الزم به این 
رفتار آمریکا داده شود. وی اظهار داشت: باید همه 
مجموعه ه��ای متولی این امر به صورت همه جانبه 
ای��ن موضوع را           در عرصه بین المللی پیگیری کنند 
و پاسخ الزم را           به آمریکا بدهند. کوثری خاطرنشان 
کرد: باید معلوم ش��ود این هواپیماه��ا از کجا بلند 
ش��ده اند و با چه مجوزی در آس��مان کش��ور دیگر 
در حال پرواز بوده اند. وی افزود: کش��ورهای عراق 
و س��وریه باید به طور جد پیگیر این موضوع باشند 
ک��ه ای��ن هواپیماها به چ��ه اجازه ای در آس��مان 
کش��ور آنها پرواز می کردند و ای��ن که هواپیماهای 
آمریکایی از کجا برخاسته و آمده اند. کوثری گفت: 
حتی مس��افران آن هواپیمای مسافربری ایران نیز 
می توانند به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری 

)ایکائو( شکایت کنند. 

خبر

رئیس جمهور با بیان اینکه مراسم عزاداری امام 
حسین)ع( در سراسر کشور باید با رعایت اصول 
بهداشتی و باشکوه برگزار شود، گفت: دوگانگی 
ج��ان و نان و عزاداری و س��امت غلط اس��ت. 
حجت االسام حس��ن روحانی رئیس جمهور 
در جلس��ه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به 
مشکات اقتصادی و ش��رایط ویژه ای که برای 
بهداش��ت و س��امت مردم و تکلیف آنها برای 
فاصله اجتماعی وجود دارد، گفت: فاصله گذاری 
اجتماعی مش��کاتی را ایج��اد خواهد کرد که 
مردم باید تحمل کنند. وقتی می گوییم عروسی 
و عزا باشد ولی مراسم پرجمعیت نباشد، معلوم 
اس��ت که مردم از لحاظ عاطفی در فش��ار قرار 
می گیرن��د. رئیس جمهور با اش��اره به فش��ار 
تحریم ها و بیماری کرونا، اظهار داش��ت: مردم 
در طول این دو س��ال و چند م��اه و در این ۵ 
ماهه نشان داده اند که دارای توان و قدرت کافی 
برای مقابله با این فش��ارها هستند. وی با بیان 
اینک��ه ما امروز  به دو عنص��ر مهم به نام امید 
به آینده و تدبیر و برنامه ریزی نیاز داریم،گفت: 
اگر یأس جامع��ه را فرا بگیرد موفقیتی در کار 
نخواهد ب��ود.  رئیس جمهور تصری��ح کرد: در 
کش��ور علیرغم بیماری و تحریم، مشکل حاد و 
بحرانی آن چنانی را ش��اهد نیستیم. دولت هم 

هرچه در توان دارد انجام می دهد. 

روحانی تاکید کرد: افتتاح هایی که برخی از آنها 
را در روزهای پنجش��نبه می بینیم، نشانه این 
است که کشور در حال تحریک و فعالیت است. 
در این ش��رایط نیازهای بهداشتی و غذایی در 
اولویت اس��ت. وی افزود: ما امروز با گذشت ۵ 
ماه از این ویروس یک تجربه روشنی در اختیار 
داریم. ما و همه دنیا به این نتیجه رسیدیم که 
تمرکزمان باید بر نظام بهداش��تی باشد، یعنی 
کاری کنیم که نیازی نباشد فردی به بیمارستان 
ب��رود؛ این برای ما اصل اس��ت. تاکید و تمرکز 
بر نظام بهداش��ت اس��ت و اگر نظام بهداش��ت 
دچار مش��کل ش��د نظام درمان باید وارد عمل 
ش��ود. روحانی اظهار کرد: امروز تمام کشورها 
فعالیت ه��ا را آغ��از کردند و هم��ه هم توصیه 
کردند که باید پروتکل های بهداش��تی مراعات 
ش��ود. وی افزود: ما امروز که ب��رای ماه محرم 
تصمیم گرفتیم، گفتیم آنهایی که مس��ئولیت 
دارند باید مسئولیت اجرای دقیق پروتکل ها را 
به خوبی برعهده بگیرند. وی عنوان کرد: وقتی 
به مردم می گوئیم باید در اجتماعات از ماسک 
اس��تفاده کنید باید تولید ماس��ک به وفور و با 
قیمت مناس��ب انجام ش��ود و وزارت صمت در 
اینجا مس��ئولیت س��نگینی دارد و بیش از این 
هم باید تاش کند.  رئیس جمهور تصریح کرد: 
از طرف دیگر روحیه بلند نوع دوس��تی، وطن 

خواهی، یاری، مس��ئولیت پذیری و فداکاری را 
در این ماه ها ش��اهد بودی��م و در ماه محرم نیز 
ش��اهد خواهیم بود. وی با بیان اینکه خواهش 
من از مردم این اس��ت که موض��وع ویروس را 
کوت��اه مدت نبینیم، گفت: بح��ث این هفته و 
این ماه نیس��ت، بحث م��اه ذی الحجه و مرداد 
و ش��هریور و مهر نیست. ما باید برای کل سال 
و حتی ماه هایی از س��ال آینده آماده باشیم. ما 
که نمی دانیم روزی که واکس��ن تولید و تأیید 
می ش��ود و به اندازه کافی توزیع می ش��ود چه 
روزی است. ما خیلی مراحل داریم. تازه ممکن 
است بگویند برای این بیماری باید دو بار تزریق 
ش��ود. رئیس جمهور با بیان اینکه مردم روشن 
کردند دوگانه جان و نان، س��امت و معیشت 
معنا ندارد و اینها باید کنار هم باش��ند، تصریح 
کرد: مردم به خوبی ثابت کردند اینها باید کنار 
هم باش��ند. حاال محرم در راه است، عزاداری یا 
سامت؟ هر دو یعنی هم عزاداری امام حسین 
و ه��م رعای��ت پروتکل ها و اینه��ا مانع الجمع 
نیس��تند. ما باید س��وگواری امام حسین را به 
عنوان یک فرهنگ بلند که منجی ما در تاریخ 

بوده است پاس بداریم.
روحانی خاطرنش��ان کرد: بسیاری از اخاق ها 
مانند اخاق و تعاون برای کربا و فرهنگ امام 
حس��ین است که ملت شجاع و قوی را در برابر 

دشمنان قرارداده است. بنابراین سوگواری حتماً 
و جلوگیری از شیوع این بیماری هم قطعاً، هیچ 
مشکلی هم وجود ندارد. ما ماه رمضان را تجربه 
کردیم، مردم قرآن سر گرفتند و شب های احیا 
بود و عده ای با فاصله به مساجد رفتند عده ای با 
صدا و سیما، الحمدهلل ماه رمضان هم تمام شد 
کسی نگفت ماه رمضان باعث شیوع شد و حتی 
معاندین هم نتوانستند بگویند. االن هم باید در 
محرم کاری کنیم که بهان��ه ای برای معاندین 
نباش��د. وی تاکید کرد: امسال ماسک و فاصله 
و عدم تجمع و تراکم در یک مکان هم باشکوه 
است و هم عشق امام حسین را نشان می دهیم 
و ه��م اطاعت خدا. این ش��کوه و عظمت را ان 
ش��اءاهلل نش��ان خواهیم داد و ایران باید الگوی 
سایر کشورها شود برای آنهایی که عزاداری امام 
حسین را می کنند. الحمدهلل تاش خوبی میان 
مبلغین، حوزه علمیه، س��ازمان های تبلیغاتی، 

وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان صورت 
گرفته اس��ت. نسبت به نذورات هم همه اصول 
بهداشتی را مراعات می کنند و آنهایی که نحوه 
نذرش��ان دادن غذا است به صورت بسته بندی 
بهداش��تی باش��د نه اینکه جایی جمع شوند و 
سفره ای بیاندازند. رئیس جمهور اضافه کرد: ان 
شاءاهلل فضای امسال ماه محرم ما کامًا حسینی 
و با شور اباعبداهلل حسین خواهد بود و در عین 
حال توأم با دس��تورالعمل ها. کس��ی نمی تواند 
می��ان دین و علم فاصله بیان��دازد. ما هم دین 
را مراعات می کنیم و هم علم. اینها در کنار هم 
هس��تند و از هم جدایی ندارند. خواهش من از 
هم��ه متولیان امر مانند علما و فضا و مبلغین 
فرهنگی، مراجع، حوزویان و … این اس��ت که 
همراهی کنیم و دس��ت به دس��ت هم دهیم و 
در چارچوب اصول دین مبین اس��ام و حفظ 

سامتی یکدیگر همکاری کنیم.  مهر

امیر نامی: 
تبلیغات آمریکا و اذنابش 
علیه همکاری های ایران و 

چین طبل توخالی است
ریی��س گ��روه ژئوپلیتی��ک مرکز 
آمریکا  تبلیغ��ات  گفت:  راهبردی 
و اذنابش علیه سند همکاری های 
۲۵ س��اله ایران و چین یک طبل 
توخال��ی اس��ت و فاق��د هرگون��ه 

محتواست.
امیر محمدحسن نامی اظهار کرد: 
چند سال قبل بود که مقام معظم رهبری تئوری و راهبرد 

»نگاه به ش��رق« را مطرح فرمودن��د و از آن زمان تا امروز، 
مس��ئوالن امر بای��د در اجرایی کردن ای��ن راهبرد اهتمام 
بیش��تری می ورزیدند. وی با بیان اینکه خلیج فارس یکی 
از مهمترین مناطق ژئوپلیتیکی جهان اس��ت، عنوان کرد: 
۱۰ منطق��ه ژئوپلیتیکی در جهان وجود دارد که مهمترین 
آن ها منطقه خلیج فارس اس��ت و انجام هرگونه اقدام چه 
مثب��ت و چه منفی در این منطقه بر کل جهان تاثیر دارد. 
رییس گ��روه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی با بیان اینکه همه 
قدرت های بزرگ دنیا به منطقه خلیج فارس توجه ویژه ای 
داش��تند، عنوان کرد: حدود ۱۸۰ س��ال پیش هنگامی که 
از یک ژنرال پرتغالی در جزیره هرمز س��وال ش��د برای چه 
به اینج��ا آمده اید گفته بود »هرکس در این منطقه حضور 
داشته باشد دست برتر را در جهان در اختیار دارد«. زمانی 
هم که بوش پس��ر می خواست نیروهایش را از خلیج فارس 
به عق��ب برگرداند بافاصله برژینس��کی و کیس��ینجر که 
دو نفر از مهمترین تئوریس��ین های جه��ان بودند و عموماً 
دولت آمریکا در هفت دهه گذش��ته بر اس��اس تئوری این 

دو نفر عمل می کرد، اخطار دادند که بوش پس��ر نباید این 
کار را انج��ام دهد و گفتند هر قدرت��ی که از خلیج فارس 
عقب نشینی کند دیگر قدرت برتر جهان نخواهد بود. امیر 
نام��ی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقاب اس��امی، ایران 
ب��ه نمایندگی از آمری��کا ماموریت تأمی��ن امنیت منطقه 
خلیج فارس را بدون آنکه یک س��نت از آن ها دریافت کند 
انجام م��ی داد، گفت: پس از پی��روزی انقاب، آمریکایی ها 
از کشور بیرون رانده ش��دند و نیرو های جمهوری اسامی 
ایران خودش��ان امنیت منطقه را تأمین کردند. وی افزود: 
آمریکایی ها بعد از س��ال ها تاش و دادن هزاران کش��ته و 
ص��رف میلیارد ها دالر در منطق��ه خلیج فارس، امروز هیچ 
دستاوردی در این منطقه حساس و راهبردی ندارند و تمام 
دسیسه های آن ها علیه ایران به این خاطر است که مجددا 
قیادت و برتری خودشان در خلیج فارس را به منصه ظهور 
برس��انند. رییس گ��روه ژئوپلیتیک مرک��ز راهبردی تاکید 
کرد: خود آمریکایی ها امروز به خوبی فهمیده اند که قدرت 
مجموع کش��ور های منطقه غرب آس��یا، به ان��دازه قدرت 

جمهوری اسامی ایران نیست. امیر نامی با بیان اینکه طی 
س��الیان گذشته خیلی از کشور ها مثل روسیه، هند و چین 
تاش کردند که در خلیج فارس حضور داشته باشند، اظهار 
کرد: ما می توانیم به هر اقدامی برای به شکس��ت کشاندن 

هژمونی آمریکا نگاه و توجه ویژه ای داشته باشیم.
وی ب��ا بیان اینکه حضور چینی ها در خلیج فارس می تواند 
نق��ش آمریکا در منطق��ه را کمرنگ و به مرور از بین ببرد، 
گفت: س��ند همکاری های ۲۵ س��اله ایران و چین قرارداد 
بس��یار ارزش��مندی اس��ت که هر چه زودتر بای��د اجرایی 
ش��ود. امیر نامی با بیان اینکه ما س��ال ها تاش کردیم که 
ی��ک وجب از خاک و آب کش��ورمان در اختی��ار بیگانگان 
نباشد و قطعا فضاس��ازی های صهیونیست ها و آمریکایی ها 
در خص��وص واگذاری بخش هایی از خ��اک ایران به چین، 
یک عملیات روانی در حوزه رس��انه است، تاکید کرد: سند 
همکاری های ۲۵ س��اله ایران و چین کاما به نفع ایران و 
در راستای راهبرد مقام معظم رهبری در خصوص »نگاه به 

شرق« است.  میزان
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گزارش

اکثر نمایندگان با طرح شفافیت موافق هستند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی گفت: اکثر نمایندگان با طرح 
شفافیت موافق هستند. سید علی یزدی خواه، از طراحان طرح شفافیت در 
پاسخ به این سوال که گفته بودید برخی نمایندگان مخالف طرح شفافیت 
هستند، گفت: البته برخی نمایندگان مخالف این طرح هستند که هرکدام 
دالیل خودش��ان را دارند؛ برخی بحث ه��ا و ماحظات دیگری را مطرح می 
کنن��د اما در مجموع نظر تعداد قابل توجهی از نمایندگان نس��بت به این طرح 
مس��اعد اس��ت. وی با بیان اینکه، طرح شفافیت می تواند به کارآمدی مجلس کمک 
کندافزود:انتظار می رود همه همکاران برای تصویب و اجرای این طرح همکاری الزم 
را داشته باشند.  نماینده مردم تهران در پایان گفت: طرح شفافیت اکنون در دستور 
کار مجلس قرار دارد و هیئت رییسه محترم در زمان الزم آن را مطرح خواهد کرد؛ 

امیدواریم این طرح به نتیجه مطلوب برسد.  تسنیم

درخواست دورکاری ۵۰ درصد کارکنان استان تهران
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در نامه ای به وزیربهداشت خواستار 
دورکاری ۵۰ درصد کارکنان و کارمندان سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
به منظور کاهش تردد در س��طح ش��هر تهران برای جلوگیری از شیوع 
کرونا ش��د. در نامه نامه دکتر زالی آمده اس��ت: با عنایت به اباغ مصوبه 
الزام سازمان ها و دستگاه های اجرایی مبنی بر استفاده حداکثر از دو سوم 
کارکنان و کارمندان برای فعالیت به صورت حضوری و اس��تفاده از یک سوم 
دیگر به صورت دورکاری، چرخشی و تاثیرات مثبت این مصوبه در کاهش تردد و 
تراکم صبحگاهی در اس��تفاده از وسایل نقلیه عمومی از جمله مترو و اتوبوس در 
کانشهر تهران، لذا استدعا دارد دستور فرمایید این مصوبه را به صورت ۵۰ درصد 
حضوری و ۵۰ درصد دورکاری، چرخشی و ... تصویب و اباغ فرمایند به نحوی که 

از مرخصی استحقاقی افراد نیز کسر نشود. دانشگاه علوم پزشکی

سایت رادار سوباشی از موثرترین سایت های پدافندی در جنگ بود
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: سایت راداری سوباشی پدافند 
هوایی یکی از موثرترین سایت های پدافندی در طول هشت سال دفاع 

مقدس و نوک پیکان حمات دشمن بود.
 امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد با گرامیداشت پنجم مردادماه سالروز 
حماسه رادار سوباشی گفت: این سایت راداری بیش از ۱۵ استان کشور 
را پوش��ش م��ی داد و برای این اس��تانها در جنگ تحمیل��ی اعام وضعیت 
می کرد. فرمانده نیروی پدافند هوایی اظهار کرد: پدافند هوایی در طول هش��ت 
س��ال دفاع مقدس در همه عملیات هایی که انجام می شد حضور فعال و بی بدیل 
داشت که از جمله این عملیات ها می توان به عملیات والفجر ۸ اشاره کرد که در 
این عملیات پدافند هوایی قدرتمند توانس��ت بیش از ۷۰ الی ۸۰ فروند از انواع 

هواپیماهای دشمن را سرنگون کند. روابط عمومی ارتش

پیام های مردمی به 
روایت صدا و سیما

جمشید جمعه زاده اهل جم: 
از ش��ما تش��کر م��ی کنم که 
برای صد و هفتاد و شش��مین 
بار س��ریال "خان��ه به دوش" را پخ��ش می کنید. 
لطفا منتظر نباش��ید که یکی از بازیگرانش بمیرد 
تا دوباره پخش��ش کنید. اگر سرما هم بخورند می 

شود پخش کرد.
موید باشید.

هوشنگ عاف زاده:
وقت��ی دول��ت زورکی م��ی گوید در خان��ه بمانید 
خ��ودش برای ما کاری نمی کند الاقل ش��ما برای 
سرگرمی ما برنامه های شاد و متنوع پخش کنید.
پیشنهادم این است که دادگاه های آقای طبری و 
دانیال زاده و ایروانی را در قالب سریال پخش کنید 

تا هم عبرت بگیریم و هم از عافی دربیاییم.
هدی علی عسگری از تهران:

م��ی خواس��تم از تاش های ش��بانه روزی رییس 
دلسوز صدا و سیما تشکر کنم که همچون شمعی 
می س��وزد و آب می شود تا ما از تاریکی ها نجات 

پیدا کنیم.
در ضمن من با ایش��ان هیچ نس��بتی ندارم و فقط 

تشابه اسمی اتفاق افتاده است.
نعمت فاکت پور: لطفا مس��ابقه مافیا را در شبکه 
س��امت تعطیل کنید. چه معنی دارد که جوانان 
غیرمس��ئول و ژن متوس��ط یک ساعت تمام نقش 
بازی کنند و دروغ بگویند. این حق مسئوالن است 
که متاسفانه با بی توجهی مسئوالن شبکه سامت 
پایمال می شود. لطفا به جای مسابقه مافیا ساعت 
های پخش میزگرد مسئوالن خدوم را زیاد کنید.

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

عزاداری امام حسین)ع( با رعایت اصول 
بهداشتی برگزار شود

امیر سیاری: 

همه نیازمندی های ارتش در 
داخل کشور تولید می شود 

ارتش  مع��اون هماهنگ کنن��ده 
گفت: افتخار ما این است که امروز 
همه تعمیرات نرم و سخت افزاری 
توس��ط نیروهای خودم��ان انجام 
می ش��ود و این از ب��رکات انقاب 
اس��امی اس��ت؛ امروز دست نیاز 
ب��ه س��وی هی��چ کش��وری دراز 
نمی کنیم. امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در جریان بازدید 
از صنایع شهید زرهرن نزاجا در جمع خبرنگاران گفت: در 
ابت��دا هدف ما از بازدید این ب��ود که توانمندی و تخصص 
نیروهای این مرکز در حوزه مقابله با کرونا را ارزیابی کنیم 
و میزان تولیدات مواد ضد عفونی کننده و ماس��ک در این 
مرکز را مورد بازدید قرار دهیم تا برای آینده آمادگی داشته 
باش��یم. وی افزود: در این مرکز انواع محلول ضد عفونی و 
ماس��ک تولید می شود و این مرکز می تواند عاوه بر تأمین 
نیازمندی نیروی زمینی نیاز س��ایر نیروهای ارتش و سایر 
نیروهای مسلح را تأمین کند و هرجایی که در کشور الزم 
باش��د بنا به تدبیر قرارگاه امام رضا)ع( ستادکل و یا ستاد 
ارت��ش کمک کند. معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد: 
تولید ماسک جزو ماموریت های مرکز شهید زرهرن نیست 
اما با اس��تفاده از ظرفیت خالی که داشتند و بهره گیری از 
توانمندی های این مرکز و دس��تگاه های پیشرفته ظرفیت 
خوبی برای تولید ماسک با کیفیت استاندارد در این مرکز 

ایجاد شده است. وی تصریح کرد: امروز همچنین بازدیدی 
از مرکز قطعه سازی صنایع شهید زرهرن داشتیم. به لطف 
خدا در این بخش قطعات مورد نیاز در نیروی زمینی ارتش 
با تیراژ باال در حال تولید اس��ت. البته توجه به قطعه سازی 

یکی از تدابیر فرمانده کل قوا است.
امیر س��یاری با بیان اینکه ما امروز در ارتش تانک، نفربر، 
س��امانه های پدافند هوای��ی و انواع ش��ناورهای دریایی و 
هواپیم��ا تولی��د می کنیم، گفت: این اقدامات در راس��تای 
همان دس��توراتی اس��ت که برای قطع وابس��تگی بتوانیم 
تولیداتم��ان را بجایی برس��انیم که نیازمن��دی هایمان را 
پاس��خگو باش��یم. وی عنوان کرد: با توجه به ش��عار سال 
که جهش تولید اس��ت امروز مش��اهده کردیم که در این 
مرک��ز جهش تولید به خوبی در حال اجراس��ت و قطعات 
در تیراژ باال و با کیفیت خوب در حال تولید هس��تند. این 
مرکز همچنین برای بسیاری از شرکت های غیر نظامی هم 

قطعات تولید می کنند تا وابستگی آنها کاهش یابد.
امیر سیاری با بیان اینکه استفاده از تجهیزات ساخت داخل 
یکی از مؤلفه های توان بازدارندگی است، گفت: ما امروز در 
ارتش چیزی نداریم که در خارج از کش��ور تولید ش��ود و 
درصد خیلی باالیی از تجهیزات ارتش تولید داخل اس��ت. 
وی همچنین در باره همکاری با وزارت بهداش��ت در حوزه 
مقابله با کرونا اظهار داش��ت: در دور جدید شیوع بیماری 
کرونا نامه ای برای وزیر بهداشت نوشتیم و گفتیم که مانند 
قبل همه نیروها و بیمارستان های ارتش در خدمت مقابله 
با کرونا هستند. امروز هم بیش از ۱۲ هزار نفر از نیروهای 
ارتش درگیر مقابله با بیماری کرونا می باشند. در دور قبل 
توانس��تیم بیماری را در پادگان ها به خوبی کنترل کنیم و 
از ای��ن ناحیه در رفع آلودگی ش��هرها کمک خوبی انجام 

دهیم.  تسنیم

ناصر ایمانی:

امید به غرب، کشور را 
متوقف کرد

کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی با 
بی��ان اینکه بیس��ت س��ال پیش 
بای��د تعامات با روس��یه و چین 
را شروع می کردیم، گفت: ما باید 
سراغ شرق برویم نه به این دلیل 
که صرفاً با غرب و برجام مش��کل 

پیدا کردیم.
ناصر ایمانی درباره تعامات دولت با چین و روس��یه، گفت: 
مس��أله ای که وجود دارد این اس��ت که اساساً ما توافقات با 
جهان ش��رق را نباید به هیچ وجه ب��ه تعاماتمان با جهان 
غرب ارتباط دهیم به این معنا که اگر در حال حاضر روابط 
ما با جهان غرب خوب نیست نباید دلیل اصلی پیوستن ما 

به اردوگاه شرق باشد یا بالعکس.
وی اف��زود: اساس��اً ما به دلیل اینکه رابطه م��ان با غرب بد 
است و آنها رابطه خود را با ما خراب کردند، به سمت شرق 
یعنی چین و روسیه نمی رویم. دلیل تعامات اخیر با شرق 
این اس��ت که منافع کش��ور این چنین اقتضا می کند زیرا 
اقتصاد جهان تقریباً سال ها است که از غرب به سمت شرق 
گرایش پیدا کرده و دنیا از غرب به س��مت ش��رق می رود. 
کارشناس مسائل سیاس��ی تصریح کرد: کشوری که شرق 
و تحوالت بین المللی را نبیند اساس��اً هیچ درک درستی از 
معادالت جهانی ندارد. ما س��راغ ش��رق می رویم نه به این 
دلیل که صرفاً با غرب و برجام مش��کل پی��دا کردیم. باید 

زودتر س��راغ شرق می رفتیم؛ یعنی شاید بیست سال پیش 
باید این تعامات را با روس��یه و چین ش��روع می کردیم و 
نکردیم. اینها هیچ ارتباط مس��تقیمی ب��ا هم ندارد. ایمانی 
افزود: البته به دلیل اینکه اکنون غرب و در رأس آن ایاالت 
متحده آمریکا راه دش��منی با ایران را در پیش گرفتند و به 
صورت رس��می و غیررس��می از برجام خارج شدند بعضی 
تصورش��ان این اس��ت که رفتن ما به سمت چین و روسیه 
برای تأدیب اینهاست و اگر فردا روزی دوباره آمریکا یا اروپا 
به س��مت ایران گرایش پیدا کردند ما باید توافق با شرق را 
کنار بگذاریم و به س��مت غرب برویم. وی خاطرنشان کرد: 
اصًا این طور نیس��ت و این برداش��ت غلط است. ما باید به 
شرق به غیر از غرب نگاه کنیم و همچنین باید دنبال منافع 
خودمان باشیم. هر کجا که منافع ملی ما اقتضا کند باید بر 
اساس آن عمل کنیم چه در شرق باشد، چه در غرب و چه 
در هر دو. این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: تحوالت 
جهانی در سه دهه گذشته به همه جهانیان دیکته می کند 
که حتماً باید در معادالت خود نگاه جدی به ش��رق داشته 

باشند زیرا جهان در حال گردش به سمت شرق است.
ایمانی تاکید کرد: این برداشت که تمام اقتصاد، کشاورزی، 
آب و سیاست کشور در گروی برجام است اساساً غلط بود و 
همین برداشت کشور را به این نقطه رساند. اگر شش سال 
پیش این برداشت از سوی دولت نبود، ما وضعیت اقتصادی 
خیلی بهتری داشتیم. این برداشت ها کشور را متوقف کرد 

تا برجام اجرا شود.
وی گفت: بعد از منتفی شدن برجام کشور به این مشکات 
افت��اد اما این موضوع راه را ب��رای برجام نمی بندد و این به 
معنای آن نیست که اگر توافقی با شرق کردیم و بعد برجام 
درس��ت ش��د مجدد توافق خود را با شرق شل کنیم، اینها 

کامًا از هم جدا است.  مهر

ادامه از صفحه اول
ش��اید بتوان گفت که یکی از ریشه های چالشهای 
اقتصادی کنونی کش��ور برگرفت��ه از همان خوش 
بینی ه��ا به برجام ب��ود که برخ��ی از آن به عنوان 
تک��رار قطعنامه ۵9۸ و یا فتح��ی بزرگ برای خود 

از آن یاد می کردند.
نکت��ه قابل توج��ه آنکه ق��وای نظامی کش��ور که 
تجربه مرصاد را دارد، دلبس��ته برج��ام و ادعاهای 
به ظاهردوستانه غرب نشد و بر حفظ و ارتقاء توان 
دفاعی کشور تاکید کرد که سرنگونی پهپاد متجاوز 
آمریکایی، توقیف نفت کش قانون ش��کن انگلیس 
در خلیج فارس، پاس��خ موش��کی وهدف قرار دادن 
پایگاه عین االس��د برای انتقام خون س��ردار شهید 
قاسم سلیمانی تنها گوشه ای از این آمادگی است. 
با توجه به این حقایق در س��الگرد عملیات مرصاد، 
می توان این درس ب��زرگ را گرفت که برای پایان 
دادن به خس��ارت هایی که برجام و دلبستن به آن 
به کش��ور وارد ک��رده باید مرصادی دیگ��ر را آغاز 
ک��رد و آن وحدت و یکپارچگی در مبارزه با فس��اد 
اس��ت که دستگاه قضا مدتهاس��ت آن را آغاز کرده 
و حرکت همه جانبه در راس��تای جهش تولید که 
حال مش��کات اقتصادی کشور است که همراهی 
مس��ئوالن با مردم همیشه در صحنه تحقق بخش 

این مهم خواهد بود.

سرمقاله


