
مصباحی مقدم: 
رفتار دولت در مواجهه با طرح 

معیشتی مصداق ناسازگاری است
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان آینکه 
مردم تقاب��ل دولت و مجل��س را تحمل نمی کنند، 
گفت: رفتار دولت در مواجهه با طرح معیشتی مصداق 
ناسازگاری است. حجت االسالم والمسلمین غالمرضا 
مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشاره طرح معیشتی مجلس و مواجهه دولت با آن، 
گفت: متاسفانه در شرایط پایان دولت آقای روحانی 
و ابتدای مجلس یازدهم شاهد اصطکاک بین مجلس 
 و دولت هس��تیم. وی یا بیان اینکه، همراهی و اتخاد 
مجل��س   و دولت می تواند اث��ر تحریم ها را کمرنگ 
و وضعیت اقتصادی را بهبود ببخش��د، تصریح کرد: 
اکن��ون که م��ردم از وضعیت معیش��تی و اقتصادی 
خود در رنج هس��تند، برخی ناس��ازگاری ها موجب 
رنجش بیش��تر مردم شده اس��ت. مصباحی مقدم با 
بیان اینکه اصطکاک بین قوه مجریه و مقننه به هیج 
عن��وان برای مردم قابل تحمل نیس��ت، گفت: نباید 
برخی با رفتارهای غیرمس��ئوالنه به مشکالت مردم 
بیافرازند؛ اکنون وقت هم افرایی برای رفع مشکالت 
است نه تسویه حساب های سیاسی. این عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با اش��اره به طرح معیشتی 
مجلس، گفت: وقتی مجلس در اقدامی دلسوزانه و به 
جا، برای رفع مشکالت معیشتی بیکاران و کسانی که 
از کرونا لطمه دیده اند طرحی را برای کمک به مردم 
تهی��ه و بار مالی آن را نیز تامین می کند، دولت می 
گوید که منابع برای اجرای طرح مجلس ندارد اما بعد 
از چن��د روز دولت می گوید ک��ه یارانه ای را در نظر 
گرفته اس��ت که مشخص می شود دولت منابع دارد 
و می خواهد از طریق دولت پرداخت شود نه از طرح 
مجلس. وی گفت: این رفتار دولت در مواجهه با طرح 
معیشتی مجلس، مصداق ناسازگاری است و موجب 
رنجش مردم می شود؛ مردم می گویند دولتی که می 
گفت منابع برای پرداخت یارانه مجلس ندارد چطور 
برای خ��ودش دارد؟ مصباحی مقدم در پایان گفت: 
انتظ��ار می رود دولت و مجلس تم��ام وقت و انرژی 
خ��ود را صرف خدمت به مردم و مقابله با تهدیدهای 
اقتص��ادی کنند و از هر اقدامی که منجر به س��ایش 

انرژی یکدیگر می شود پرهیز کنند.  تسنیم

تشکیل جلسه فوق العاده در دولت با 
موضوع بودجه ۱۴۰۰

هیئت دول��ت برای بررس��ی بودج��ه ۱۴۰۰ اولین 
جلس��ه فوق  العاده خود را به ریاست روحانی تشکیل 
داد. اولین جلس��ه فوق العاده هیئ��ت دولت در مورد 
بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار شد. این جلسه به 
ریاست حجت االس��الم حسن روحانی رئیس جمهور 

تشکیل شد.

اخبار

اصالح طلبان جدا از اینکه با چه اس��تراتژی به سیزدهمین 
دوره انتخاب��ات ۱۴۰۰ ورود کنند، دارای اختالفات عمیقی 

هستند که با نزدیک شدن به انتخابات هویداتر می شود.
حرکات انتخاباتی اصالح طلبان که پس از زمستان سال 98 
به انجماد کامل رسیده بود اکنون با تغییراتی که در سطح 
داخلی و بین الملل ش��کل گرفت��ه در حال ترک خوردن و 

روان شدن است. 
هرچن��د ک��ه برخی از ش��خصیت های اصالح طل��ب تاکید 
داش��تند که برای ۱۴۰۰ نگاهی به انتخابات آمریکا ندارند 
اما تحرکات انتخاباتی به صورت ش��فاف گواه این است که 
آنان بیشتر استراتژی ها و تاکتیک های انتخاباتی خود را در 

این بستر آرایش داده اند.
بدون پرده باید گفت که اصالح طلبان ۴ س��ال وحشتناک 
را بع��د از قدرت گرفت��ن دونالد ترام��پ در آمریکا تجربه 
کردند چون ترامپ بالفاصل��ه بعد از روی کار آمدن توافق 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( که از سوی دولت مورد 
حمایت آنان با دولت باراک اوباما منعقد ش��ده بود، نقض و 

از آن خارج شد.
توافقی ک��ه دول��ت و حامیانش یعن��ی اصالح طلبان همه 
آب��روی خود را پ��ای آن امضا زده و روحان��ی و کابینه اش 
نیز همه تخم مرغ ها را در س��بد برجام گذاشته بودند حاال 
ب��ا نشس��تن جوبایدن رئی��س جمهور منتخ��ب دموکرات 
آمریکا جن��اح اصالح طلب بنا دارد با ایجاد دو قطبی کهنه 
و تک��راری جنگ و مذاکره، پاس��تور را همچنان در اختیار 

خود نگه دارد.
اصالح طلبان جدا از اینکه با چه اس��تراتژی به سیزدهمین 
دوره انتخاب��ات ۱۴۰۰ ورود کنند، دارای اختالفات عمیقی 
هستند که با نزدیک ش��دن به انتخابات به قطر آن افزوده 

می شود.

دو راهی آمدن یا نیامدن برای ایستگاه
سیزدهم پاستور

اصالح طلب��ان بعد از روی کار آمدن دولت حس��ن روحانی 
توانس��تند اکثریت مجل��س دهم را هم تصاح��ب کنند و 
ش��وراهای اسالمی شهر پایتخت و بیش��تر مراکز استان ها 
و شهرس��تان ها نیز به دس��ت آن ه��ا افتاد ام��ا خیلی زود 

دستاوردهای آنان از دست رفت.
دوم خردادی ه��ا، 2 اس��فند س��ال قب��ل )98( اکثر قریب 
ب��ه اتفاق کرس��ی های مجلس را از دس��ت دادند و مجلس 
یازدهم مجددا به دس��ت جناح رقیب افتاد. آنها نخست رد 
صالحیت ها را عام��ل مهمی بر باخت احتمالی خود عنوان 
می کردند اما ش��خصیت های مطرح و ش��ناخته شده ای از 
این جریان همچ��ون محمدرضا عارف یا حاضر به ثبت نام 
نش��دند و یا اینکه همچون افش��انی )شهردار اسبق تهران( 
انصراف دادند. مجید انصاری از چهره های ش��اخص جریان 
اصالح طلب و س��خنگوی مجمع روحانیون مبارز هم کمتر 

از 7۰ هزار رأی آورد.
باخ��ت س��نگین در 98، ناکامی های دول��ت و عدم تحقق 
ش��عارها، شکس��ت های بین المللی، عدم تحقق وعده های 
نماین��دگان اصالح طل��ب در مجل��س دهم و ع��دم توفیق 
چشمگیر در شوراهای شهر پایتخت و دیگر استان ها سبب 
ش��د که تئوریسین ها و فعاالن شاخص سیاسی این جریان 
را برای ایستگاه سیزدهم ریاست جمهوری به این دو راهی 

بکشاند: بیاییم یا نیاییم!
ص��ادق خرازی دبیرکل ح��زب ندای ایرانی��ان و از اصالح 
طلبان ش��ناخته شده درباره پایگاه اجتماعی اصالح طلبان 
گفته بود: »صادقانه به ش��ما بگویم که کار بس��یار س��خت 
ش��ده اس��ت. ما در حال ریزش طرفداران خود در کش��ور 

هستیم.«
علی صوفی وزیر دولت اصالحات تأکید کرده بود: » اصالح 
طلب��ان در کل س��رمایه اجتماع��ی خود را به طور چش��م 
گیری از دس��ت داده اند. به نحوی که اگر ش��ورای نگهبان 
آن رد صالحیت ها را انج��ام نمی داد باز هم احتمال باخت 

اصالح طلبان در انتخابات مجلس وجود داشت.«
در همی��ن ک��ش و ق��وس آمدن ه��ا و نیامدن ه��ا، مجمع 
روحانی��ون مبارز که ریاس��ت آن را محم��د خاتمی رئیس 
دولت اصالحات بر عهده دارد )دوشنبه 5 آبان ماه( کمیته 

انتخابات خود را فعال کرد.

خاتمی و رهبری اصالحات
مجم��ع روحانیون مبارز همواره نق��ش محوری در جریان 
اصالحات داشته اما از نیمه دوم دهه 7۰ و آغاز بکار حزب 
منحله مش��ارکت نقش و تاثیرگذاری ای��ن نهاد مذهبی و 

سیاسی نیز بشدت کاهش یافت.
بعد از فتنه س��ال 88 و منحل ش��دن دو حزب مش��ارکت 
و مجاهدین انقالب اس��المی، باز ه��م اصالح طلبان حاضر 
نشدند چون گذشته ریش و قیچی این جریان را به مجمع 
روحانیون مبارز بسپارند و یک تشکیالت جدید بنام شورای 

سیاست گذاری اصالح طلبان تشکیل دادند.
پس از حمایت رئیس دولت اصالحات از حسن روحانی در 
انتخابات س��ال 92 و 96 و تاکید بر جمله »تکرار می کنم« 
برای رأی گرفتن از طرفداران جریان اصالحات برای رئیس 
دولت اعتدال و عملکرد 7 س��اله او، حمایت از لیست امید 
در مجلس دهم و شورای شهر تهران حاال نوک انتقادات به 

خاتمی فزونی یافته است.
اصالح طلبان خواه ناخواه در محافل سیاسی همواره خاتمی 
را به عنوان یک رهب��ر معرفی کرده بودند ولی اکنون و به  
ویژه در یکسال اخیر بارها نقش او در ِهرم اصالحات توسط 

اصالح طلبان زیر سوال رفته است.
غالمحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی 
اعالم کرد که محمد خاتمی رهبر جریان اصالحات نیست 
و گفته بود جریان اصالحات هیچ گاه رهبری نداشته است: 
»جریان اصالحات نه تنها در گذشته بلکه در وضعیت فعلی 
نیز به معنای واقعی رهبر نداشته و ندارد اما نیازمند رهبری 
است که برنامه، خط  مشی و استراتژی آن را تعیین کند«. 
»صادق زیباکالم« اس��تاد دانش��گاه و فعال سیاسی اصالح 
طل��ب نیز گفته بود که »یک��ی از معایب جریان اصالحات 
رهبری آن است و ما 22 سال است که رهبری نداشته ایم. 
ما یک ش��خصیت وجیه المله که نمی توانیم رهبری کنیم. 

زبان من مو درآورد ک��ه من گفتم باید یک جمع ۱5 نفره 
را که در آن دموکراسی باش��د به عنوان رهبری اصالحات 

مشخص کنیم.«

تعدد کاندیداتوری شخصیت های اصالح طلب
ب��ا اینکه هنوز 6 ماه به انتخاب��ات ۱۴۰۰ زمان باقی مانده 
است اسامی نامزدهای اصالح طلبی که احتماال اردیبهشت 
ماه س��ال آینده فرمان را به س��مت می��دان فاطمی تهران 
بچرخانند و در وزارت کشور ثبت نام کنند هر روز در حال 
افزایش است. به عنوان مثال در حزب کارگزاران سازندگی 
اسامی افرادی همچون اسحاق جهانگیری، محسن هاشمی، 
عبدالناصر همتی، غالمحسین کرباسچی و ملک زاده مطرح 
است هرچند قدرت علیخانی از افراد نزدیک به جهانگیری 
و محمدعلی نمازی عضو ش��ورای مرکزی حزب کارگزاران 
تاکید کرده اند که جهانگیری و محس��ن هاش��می گفته اند 
برای ۱۴۰۰ نامزد نمی ش��وند اما پرونده کاندیداتوری آنها 

به طور کامل بسته نشده است.
ش��نیده ها حکای��ت از آن دارد ک��ه برخ��ی از اف��راد غیر 
اصالح طلب همچون سردار حسین دهقان، علی الریجانی، 
محمدج��واد ظریف نیز جزو گزینه ه��ای غیر اصالح طلبی 
هس��تند که حزب کارگزاران س��ازندگی آنها را در لیس��ت 

آلترناتیو قرار داده است.
اح��زاب رادیکال جری��ان اصالحات همچ��ون حزب اتحاد 
ملت ایران )مشارک سابق( و مجمع ایثارگران اصالح طلب 
)مجاهدین انقالب اس��المی( به دنبال کاندیداتوری افرادی 
همچ��ون محمدرضا خاتمی، مصطف��ی معین و محمدرضا 

ظفرقندی هستند.
ح��زب ندای ایرانیان که س��اختاری ج��وان و نوپا دارد نیز 
ش��رایط و صالحیت صادق خرازی )س��فیر اسبق ایران در 

فرانسه( دبیرکل حزب ندای ایرانیان را بررسی می کند.
محمدرضا عارف نیز که از هم اکنون فعالیت ها و نشست های 
انتخاباتی خود را آغاز کرده اس��ت هنوز مورد حمایت هیچ 
ی��ک از احزاب و گروه های اصالح طلب قرار نگرفته اس��ت 
و احتماال تا پس از تائید صالحیت ها این غربت سیاسی بر 

عارف حاکم باشد.
برخ��ی ش��نیده ها حکای��ت از پیش��نهاد کاندیداتوری به 
عبدالواحد موسوی الری عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز 
از سوی برخی از بزرگان اصالحات نیز داده شده که تاکنون 
از سوی وی و یا نزدیکانش در اینباره واکنشی اتخاذ نشده 
اس��ت اما روش��ن اس��ت که آرایش نامزدهای اصالح طلب 

بی تاثیر از نتایج انتخابات آمریکا نیست.

دو ح��زب کارگ��ری و صنف��ی جریان اصالح��ات، بر روی 
کاندیدات��وری علیرض��ا محج��وب دبیرکل خان��ه کارگر و 
نماینده سابق تهران اتفاق نظر دارند و وی نیز از هم اکنون 

فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده است.
حزب اعت��دال و توس��عه گزینه های مختل��ف و به مراتب 
بیش��تری را ب��رای ۱۴۰۰ در اختیار دارد ک��ه محمدجواد 
ظریف، محمود واعظی، محمدباقر نوبخت )دبیرکل حزب(، 
س��ورنا س��تاری، آذری جهرمی، س��عید نمکی و ... از این 
جمله هس��تند. برخی از احزاب اصالح طلب نیز به س��مت 
مس��عود پزشکیان و علی مطهری نواب رئیس مجلس دهم 
و رض��ا اردکانیان وزیر وقت نیرو برای کاندیداتوری ۱۴۰۰ 
گرایش دارند. علیرغم اینکه محمدجواد ظریف تاکید کرده 
ب��ود برای انتخابات ۱۴۰۰ نامزد نمی ش��ود اما بعد از نتایج 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمری��کا و روی کار آمدن جو 
بایدن و تاکید ظریف به رفاقت 3۰ س��اله با وی احتمال ها 
ب��رای کاندیدات��وری وزیر ام��ور خارجه ب��رای ۱۴۰۰ نیز 

افزایش یافته است.
یک��ی از فعاالن سیاس��ی اص��الح طلب گفته ک��ه ما همه 
تالش��مان را می کنیم که آق��ای ظریف را برای نامزدی در 
۱۴۰۰ متقاع��د کنی��م و به همین منظ��ور در حال فراهم 
ساختن دیداری بین وی و رئیس دولت اصالحات هستیم.

وی همچنی��ن گف��ت: البته ما در نهایت پس از مش��خص 
شدن س��از و کار انتخاباتی وارد مصادیق انتخاباتی ۱۴۰۰ 
می ش��ویم و هنوز به جمع بندی نرس��یده ایم که آیا با احیا 
مجدد شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان مسائل را 

پیش ببریم یا نه؟

اختالف در ساز و کار انتخاباتی؛ مخالفت 
گسترده احزاب با شورای عالی اصالح طلبان

اختالف در س��از و کار انتخاباتی اصالح طلبان از زمانی اوج 
گرفت که ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان از 
س��ال 92 آغاز به کار کرد و رفته رفته سهم احزاب در این 
ش��ورا کمرنگ شد. کار به جایی رسید که محمدرضا عارف 
رئیس این ش��ورا و عبدالواحد موس��وی الری نائب رئیس 
وی اس��تعفا کردند. این ش��ورا در انتخابات  سال های 92، 
9۴ و 96 نق��ش محوری در جریان اصالحات ایفا کرده بود 
و لیس��ت های موسوم به لیس��ت امید برای مجلس دهم و 

شورای شهر پنجم از دل این شورا بیرون آمده بودند.
شورای عالی اصالح طلبان هنوز به طور کامل تعطیل نشده 
ب��ود که اعت��راض و فریاد اح��زاب اصالح طلب مثل مجمع 
نیروه��ای خط امام )ره(، حزب مردم س��االری، حزب اراده 
مل��ت، حزب وحدت و همکاری ملی، حزب اعتماد ملی در 

زمان قائم مقامی منتجب نیا و ... بلند شد.
هنوز این شورا تعطیل نشده بود که طرح پارلمان اصالحات 
از سوی احزاب اصالح طلب مطرح شد اما همچنان به دلیل 
کارش��کنی احزاب رادیکال بی نتیجه مانده است. بنابراین 
اصالح طلبان هم اکنون در قالب ش��ورای هماهنگی جبهه 
اصالحات که در گذش��ته به شورای ۱۴ گانه معروف بود و 
ه��م اکنون بیش از 2۰ حزب در آن عضویت دارند فعالیت 
می کنن��د و راهبردها نیز توس��ط کمیته سیاس��ی در حال 

تدوین است.
بررس��ی اردوگاه اصالحات این نتیجه را حاصل می کند که 
جن��اح دوم خرداد از هم اکن��ون با چالش هایی که بعضا به 
دلیل عملک��رد دولت، نماین��دگان اصالح طلب در مجلس 
دهم و شورای ش��هر تهران ایجاد شده و اختالفات قدیمی 
که دوباره سر باز کرده است، دچار گسست هایی شده است. 
بای��د دید آیا این جریان تا خردادم��اه ۱۴۰۰ می تواند این 
چالش ها و اختالفات را حل و فصل کند و یا نه؟ فارس

گزیده ای از جلسه علنی روز گذشته مجلس

قالیباف:اهتمام دولت به 
کمک معیشتی دیرهنگام 

اما مثبت است

واکنش قالیباف به محدودیت های کرونایی، مشکالت مردم 
و طرح معیشتی دولت، موافقت نمایندگان با احکام جدید 
ب��رای تنظیم و تصویب بودجه س��االنه کش��ور، تهیه طرح 
ممنوعیت خروج مس��ئوالن نظام از کش��ور تا سپری شدن 
مراحل قانونی، تنفس در جلس��ه علن��ی مجلس به منظور 
رعایت تدابیر بهداش��تی مهمترین اخبار جلس��ه علنی روز 

یکشنبه مجلس شورای اسالمی بود.
جلس��ه علنی مجلس ب��ا رعایت پروتکلهای بهداش��تی به 
ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و نمایندگان با شماره 
صندلی فرد در صحن علنی و شماره های زوج در ساختمان 
مش��روطه و کمیس��یون تلفیق از طریق فضای مجازی در 
جلس��ه حضور یافتند. طرح برخی احکام مربوط به اصالح 
س��اختار بودجه کل کشور هم در دس��تور کار نمایندگان 
قرار گرفت. رییس مجلس ش��ورای اسالمی در نطق پیش 
از دس��تور با اشاره به محدودیت های جدید کرونایی گفت: 
یکی از راه های اثربخشی قرنطینه افزایش تعداد تست های 

رایگان یا با قیمت کنترل شده در مناطق قرمز است.
محم��د باقر قالیباف همچنین با اش��اره به گرانی کاالهای 
اساس��ی تصریح کرد: به عنوان راه��کاری کوتاه مدت برای 
ای��ن گرانی ها به دنبال طرح معیش��ت بودیم، اما برخی در 
کش��ور به دنبال این بودند که برچسب سیاسی بزنند. این 
واقعیت جامعه ما است که به دلیل انبوهی از ناکارآمدی ها به 
وضعی برسیم که برای مشکالت روزمره مردم چاره اندیشی 
کنیم. خوش��حالیم که دولت نیز به همین نتیجه رس��یده 
اس��ت. امیدواریم که دولت با استفاده از فرصت قانون طرح 

حمایت معیشتی به کمک مردم بیاید.
قالیباف خاطرنش��ان ک��رد: جلب اهتمام دولت به مس��أله 
کمک معیش��تی به م��ردم هر چند دیرهنگام ولی نش��انه 
خوبی اس��ت و مجلس از آن استقبال می کند. مهم نیست 
که این طرح به نام چه کسی به انجام برسد، مهم این است 
که این طرح هرچه زودتر اجرایی شود. باید با اجرای سریع 
و دقیق قانون تاخیرهای چندماهه در حمایت معیش��تی از 

م��ردم را جبران کنیم. جلس��ه روز گذش��ته مجلس بعد از 
مدت یک ساعت و 3۰ دقیقه به منظور رعایت پروتکل های 
ابالغی در راس��تای کنترل کرونا متوقف ش��د و پس از 2۰ 
دقیق��ه به کار خود ادامه داد. گزارش کمیس��یون برنامه و 
بودجه مجلس در خصوص طرح احکام کلی بودجه کش��ور 
در جلس��ه مجلس مورد بررس��ی نمایندگان قرار گرفت و 
اح��کام جدیدی برای تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه 

ساالنه کشور مصوب شد.
جالل رش��یدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور 
و ش��وراها هم از تهیه طرح ی��ک فوریتی ممنوعیت خروج 
مسئوالن و مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور تا 
سپری شدن مراحل قانونی در مجلس خبر داد و گفت: این 
طرح به دنبال صیانت و حفاظت از بیت المال مس��لمین و 
مس��ئولین و مدیران ارشد نظام است. در پایان جلسه، روح 
اهلل متفکر آزاد، عضو هیات رییس��ه مجلس تذکرات کتبی 

نمایندگان به مسئوالن اجرایی کشور را قرائت کرد.

ادامه از صفحه اول
کردن القاعده در ایران در کنار اقدام کانادا در ارائه 
قطعنامه ضدحقوق بش��ری علیه ای��ران در کارنامه 
ملل را می توان مولفه هایی برای تهدید معرفی کردن 
ایران عنوان داش��ت که با هدف اجماع سازی علیه 
ایران صورت می گیرد. نکته مهم آنکه کش��ورهای 
عربی برآنند ت��ا با ادعای مخالفت ب��ا ورود آمریکا 
به برجام، تصمیم گیران و تصمیم س��ازان ایرانی را 
گرفتار اش��تباه محاسباتی پذیرش بازگشت مجانی 
آمریکا به برجام برای آنچه مقابله با تحرکات عربی 

و صهیونیستی نامیده می شود گرفتار سازند. 
قابل  توجه آنکه ادعای وزیر خارجه سعودی مبنی 
ب��ر اینک��ه هر مذاک��ره و برجامی باید کش��ورهای 
عربی باید در آن باش��ند همان ایجاد برجام منطقه 
ای اس��ت  که با ادعای تهدید ب��ودن ایران مطرح 
می ش��ود. گواه همراه بودن ارتج��اع عربی با طرح 
آمریکا آن اس��ت که جمهوری اس��المی همواره بر 
لزوم همگرای��ی منطقه از جمله ط��رح امید هرمز 
ب��رای امنیت واحد منطق��ه را مطرح کرد که مورد 

اقبال کشورهای مذکور قرار نگرفت.
در اصل می توان گفت که کش��ورهای عربی و رژیم 
صهیونیستی هیچ نگرانی در مورد بازگشت آمریکا 
به برجام ندارند بلکه قطعه های پازل سیاست فشار 
هوش��مندانه و اجماع سازی علیه ایران هستند که 
هدف نهایی آن گرفتارس��ازی ای��ران در مذاکراتی 
اس��ت که به ح��ذف تمام فعالیت های هس��ته ای، 
پایان نقش آفرینی ایران در منطقه و توان موشکی 
منجر ش��ود. براین اس��اس ادع��ای نگرانی عربی � 
صهیونیس��تی را نباید مولفه رفتاری در قبال برجام 
و آمریکا قرار داد و باید بر اصل اجرای شروط ایران 
یعنی لغو تمام تحریم ها و جبران خس��ارت، برای 

پذیرش بازگشت آمریکا به برجام اصرار داشت.

سرمقاله

گزارش

سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( شد
س��ردار سرتیپ دوم پاسدار حسن حس��ن زاده با حکم سرلشکر سالمی به 
عنوان فرمانده جدید س��پاه محمد رس��ول اهلل )ص( تهران بزرگ منصوب 
شد. آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ 
با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و جمعی از فرماندهان و مسئولین لشکری،کشوری و استان 
تهران برگزار ش��د. در این مراسم با تقدیر از تالش ها و زحمات سردار سرتیپ 
دوم پاس��دار محمدرضا یزدی در مدت تصدی مس��ئولیت، س��ردار سرتیپ دوم پاسدار 

حسن حسن زاده فرمانده جدید سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ شد.
سردار حس��ن زاده پیش از این مسئولیت فرماندهی سپاه سیدالشهدا )ع(استان تهران 
را بر عهده داش��ت؛ فرماندهی س��پاه قائم آل محمد)عج( استان سمنان نیز در کارنامه 

سردار حسن زاده قرار دارد.  سپاه نیوز

نمونه هایی از تانک کرار در اختیار نیروی زمینی قرار دارد
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نمونه هایی از تانک پیش��رفته کرار که 
در اختیار نیروی زمینی قرار گرفته است، مراحل تست و ارزیابی میدانی 
را می گذراند. امیر س��رتیپ کیومرث حیدری درباره عملیاتی شدن تانک 
»کرار« در این نیرو گفت: تانک کرار هم  اکنون هم در نیروی زمینی ارتش 
عملیاتی شده است. وی درباره روند عملیاتی شدن این تانک پیشرفته در 
نی��روی زمینی اظهار داش��ت: نمونه هایی  از این تان��ک را دریافت کرده و در 
اختیار یگان های زرهی قرار داده ایم تا ارزیابی های نهایی را بر روی آن انجام دهند 
و نواق��ص و نق��اط ضعف را احصا کرده و به تکمیل ش��دن این پروژه بزرگ کمک 
کنند. امیر سرتیپ حیدری پیش از این گفته بود: تانک »کرار« بیش از ۱۰ آپشن 
از تانک های روز دنیا جلوتر است و این تانک که از هنرهای وزارت دفاع محسوب 

می شود، بهترین تانک صحنه نبرد است.  روابط عمومی ارتش

دولت را حمایت کنید
س��خنگوی دولت اظهار داشت: در مرحله  تضعیف تحریم های یک جانبه 
و فرصت پیش آم��ده برای عقب راندن جنگ اقتصادی با تأکید بر مواضع 
اصولی و تکیه بر دیپلماس��ی چندجانبه، نیاز به حمایت از دولت مستقر 
اس��ت. علی ربیعی سخنگوی دولت طی مطلبی در صفحه شخصی خود 
در توییتر نوشت: »نمی فهمم که چگونه عده ای در داخل از نتیجه انتخابات 
آمریکا حتی داغ تر از طرفداران کاندیدای شکست خورده نگران بودند، برخی 
او را با اس��طوره های مذهبی ما هم ش��بیه س��ازی کردند. نیل به هدف سیاسی به چه 
قیم��ت! در مرحله  تضعیف تحریم های یک جانب��ه و فرصت پیش آمده برای عقب راندن 
جنگ اقتصادی با تأکید بر مواضع اصولی و تکیه بر دیپلماسی چندجانبه، نیاز به حمایت 
از دولت مس��تقر اس��ت. و نباید جریان هایی با اهداف کوتاه مدت سیاسی احساس کنند 
پیروزی دولت در این عرصه به زیانشان است. پیروز نهایی ملت ایران است.  تسنیم

اصالح طلبان و انتخابات ۱۴۰۰؛  

اندکاندکجمعمستانقدرتمیرسند!
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