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 شکست ائتالف آمریکایی - سعودی
 در برابر مقاومت وارد ابعاد جدیدی شد 

 92 درصد مدارس جهان 
بصورت کامل یا ترکیبی باز هستند 
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پیام رهبر انقالب به مناسبت روز تجلیل  از شهیدان  و ایثارگران: 

 خون مطهّر شهدا حقانیت 
جمهوری اسالمی را بر جبین تاریخ ثبت کرد
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زمانــی کــه در دولت تدبیــر و امیــد مذاکرات 
هســته ای برای رســیدن به یک توافق پیگیری 
می شد هیچگاه برای توافق مشکلی به نام اف ای 

تی اف از سوی دولتمردان مطرح نمی شد.
توافق هسته ای در دولت گذشته به امضا رسید اما 

هیچگاه به ثمر ننشست. 
خــروج آمریکا از برجــام و بدعهدی اروپا عواملی 

اصلی نابودی توافق هسته ای بودند.
اما با توجه به این کــه دولت تدبیر و امید عالوه 
بــر آن که باز شــدن همه گره های کشــور را به 
برجام ربــط داده بود،  اعتقاد دولتمردان دوازدهم 
 به پیوســتن بــه اف ای تــی اف مجالــی برای 

برجام می گذاشت؟
اصــرار و تأکید مســئولین دولت پیشــین برای 
پیوســتن به اف ای تی اف در حالــی که برجام 
اجرا نشده بود، یک طناب دیگر به پای جمهوری 

اسالمی ایران گره می زد.
طناب برجام و ســپس طنــاب اف ای تی اف هر 
آنچه که آمریکا و اروپا خواهان آن بودند برایشان 

مهیا می کرد.
آمریــکا با خروج از توافق هســته ای هیچ  یک از 
تعهدات خود را اجــرا نکرد و بر تحریم ها افزود و 
در این میان کشوری که به خاطر برجام زیان دید 

جمهوری اسالمی ایران بود.
نگاه صرف دولت گذشته به غرب و اعتقاد به این 
که تنها راه حل مشکالت کشور اعتماد و برقراری 
رابطه با آمریکا و گســترش روابط با غرب است،  
چشــم آنها را به سوی شرق و کشورهای همسایه 

بسته بود.
دولت پیشین حتی پیوســتن به کشورهای عضو 
گروه شانگ های را به اف ای تی اف مرتبط کردند 
و گفتنــد تا زمانــی که ایران بــه اف ای تی اف 
نپیوندد و قوانین آن را اجرا نکند شــانگهای نیز 

ایران را نخواهد پذیرفت.
به واقع تا پیــش از آن، همه چیز به برجام ختم 
می شــد و پــس از ناکامی در توافق هســته ای، 
 مســئولین دولتی از شخص رئیس جمهور دولت 
دوازدهم گرفته تا سخنگو و برخی دیگر از اعضای 
دولت تدبیر و امید، اف ای تی اف را حالل مشکالت 
کشور دانستند و اصرار و فشار به مجلس،  شورای 
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که لوایح 
اف ای تــی اف را تصویب کنند تا ایران از مزایای 
آن بهره مند شــود! همانگونه که از مزایای برجام 

بهره مند شد!
اما اکنون که ایران به سازمان همکاری شانگهای 
پیوســته اســت همانهایی که اعتقاد داشتند که 
شانگهای ایران را به خاطر اف ای تی اف نخواهد 
پذیرفت،  با فضا ســازی و تخریب این اتفاق مهم 
در عرصه بین المللی و منطقه ای عضویت ایران را 
بی ثمر می دانند چرا کــه هنوز اعتقاد دارند ایران 

باید به اف ای تی اف بپیوندد.
یک جریان سیاســی تــا چه اندازه بایــد تنها به 
سیاســت های خود جناحی و حزبی اعتقاد داشته 
باشــد و حتی یک پیروزی بزرگ کشور را نادیده 
بگیــرد و بجــای آن که واقع بین باشــد ســعی 
دارد تــا آنچه که در ذهن خود پــرورش داده را 
 درســت جلوه دهد و همان را به افکار عمومی نیز 

تحمیل کند.
همین جماعت برجام را به مردم و نظام جمهوری 
اســالمی تحمیل کردند و دربــاره آن چه تعابیر 
و تعاریفــی کــه نگفتند تــا همــگان را وادار به 
پذیرفتن آن کنند اما برون داد این تحمیل اکنون 
مشکالتی اســت که دامن کشور و مردم را گرفته 
اســت و از مقصرین این وضعیت نیز هیچ صدایی 

پس از پایان مسئولیت شنیده نمی شود.
دولتی که عزم کار و نالش داشــته باشد از همان 

آغاز به کار نشان می دهد که مرد کار است.
کارکردهای دولت مردم، در این مدت کوتاه ثابت 

کرده که نیت آن خدمت به مرم و انقالب است.
ســامان دادن به وضعیت تزریق واکســن کرونا، 
سفرهای استانی روز جمعه رئیس جمهور، ممنوع 
کردن ســفر مســئولین دولتی و وزرا برای سفر 
اربعیــن، حذف حق مأموریت ارزی به ســفرهای 
خارجــی و... نشــان از همت دولت بــرای صرفه 
جویــی در منابــع و اقدام برای بهبــود وضعیت 

اقتصادی کشور است.
رئیــس هم می توانســت جمعه ها بــه تله کابین 
توچال بــرود و با مردمی که آنجــا حضور دارند 
عکس یادگاری بگیرد اما جمعه ها هم برای دولت 

مردم روز کاری به حساب می آید.

جمعه ها هم روز کاری است!

دریادار سیاری:

 تهدیدات ایجاب می کند 
آمادگی های عملیاتی خود را ارتقا دهیم
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اخــبــار

وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از سیاست فشار و تهدید در مذاکرات برجامی رونمایی کرد سرمقاله
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m.director80@yahoo.com

محمد صفری

دیدار چهره به چهره رئیسی با مردم و رسیدگی به مشکالت
رئیس جمهور کشورمان در ادامه برنامه های سفر استانی به ایالم در محل استانداری این 
اســتان میزبان تعدادی از مردم بود و به صورت حضوری، مســائل و مشکالت مطرح شده 

را بررسی کرد.
ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشــورمان روز جمعه ۲ مهرماه در ادامه برنامه های 
ســفر استانی به ایالم در محل اســتانداری میزبان تعدادی از مردم استان بود و به صورت 
حضوری، مســائل و مشکالت مطرح شده را بررسی کرد. رئیس جمهور در این دیدارها در 
گفتگوی رودررو و بی واســطه ، پس از آگاهی از مشکالت، پیشنهادها و طرح های مالقات 
کنندگان، بالفاصله استاندار ایالم را مخاطب قرار داده و خواستار پیگیری و رفع مشکالت 
و انجام اقدامات الزم برای به نتیجه رساندن موارد مطرح شده، شد. در این دیدار، مالقات 
کننــدگان کــه از طبقات و گروه های شــغلی مختلف بودند، بدون واســطه و در فضایی 
صمیمی پیشــنهادات، مشــکالت و طرحهای خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.
کمک به رفع مشــکل مســکن، حمایت از ابتکارات و طرح هــای تحقیقاتی دانش بنیان، 
برطرف کردن موانع تولید در حوزه دامپروری و کشــاورزی و ارائه تســهیالت و تجهیزات 
 الزم بــرای تحصیل دانش آموزان از جمله مســائلی بود که در ایــن دیدار چهره به چهره 

مطرح شد.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

هشدار وزیر اطالعات به عناصر ضد انقالب در منطقه
وزیــر اطالعات در خصوص هرگونه اقدام عناصــر ضد انقالب برای ایجاد اخالل در امنیت 

کشورمان هشدار داد .
حجت االســالم اســماعیل خطیب در جمع خبرنگاران در پیرانشــهر اظهار داشت: همه 
عناصــر ضد انقالب و حامیان آن ها در منطقه بدانند که در صورت ایجاد اخالل در امنیت 
جمهوری اســالمی ایران با پاســخ قاطع و کوبنــده فرزندان این مرز و بــوم در نیروهای 
مسلح و دســتگاه های امنیتی مواجه خواهند شد. وی همچنین به پایگاه های آمریکایی و 
صهیونیســتی واقع در منطقه کردستان عراق نیز هشدار داد در صورت ایجاد ناامنی برای 
جمهوری اســالمی ایــران با اقدام فعال و تهاجمی رزمندگان جان بر کف ایران اســالمی 
مواجه خواهند شــد. وزیر اطالعات تصریح کرد: عناصر تروریست ضدانقالب و خلع سالح 
آنان در منطقه کردستان عراق توسط مقامات این کشور در اسرع وقت پیرو توافقات انجام 
شــده، صورت می پذیرد. وزیر اطالعات شامگاه چهارشنبه هفته گذشته در سفری ۲ روزه 

به آذربایجان غربی سفر کرده بود.  فارس

طرح شفافیت آرا نمایندگان را در اتاق شیشه ای قرار می دهد
نماینده محالت در مجلس گفت:ما می خواهیم با طرح شفافیت آرا همه فعالیت وکالی ملت 
در حیطــه وظایف نمایندگــی را در ویترین قرار دهیم تا مردم بتواننــد آن را رصد و بر 

عملکرد آنها نظارت کنند.
حجت االســالم علیرضا ســلیمی نماینــده مردم محالت در مجلس شــورای اســالمی 
در گفت وگــو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم، با اشــاره به طرح شــفافیت آرای 
نمایندگان، گفت:طرح شــفافیت آرای نمایندگان بســیار کمک خواهد کرد به بهتر شدن 
عملکــرد مجلس و نمایندگان و مــا می خواهیم با این طرح همــه فعالیت نمایندگان در 
حیطــه وظایف نمایندگی را در ویترین قرار دهیم تا مردم بتوانند آن را رصد و بر عملکرد 
آنهــا نظــارت کنند. وی افزود: با تصویب طرح شــفافیت آرا، نماینده در اتاق شیشــه ای 
قرار می گیرد بنابراین در امور مرتبط با نمایندگی و درباره طرح ها و لوایح با کارشناســی 
بیشــتری اظهار نظر می کند. نماینده محالت در مجلس ادامه داد: شفاف شدن رای سبب 
می شــود نماینــده مجلس برای رای به طرح و لوایح یا رأی اعتمادها بررســی بیشــتر و 
دقیقتری داشته باشد، و احساسی رای ندهند و تصمیم گیری نکنند.حجت االسالم سلیمی 
در ادامه با اشــاره به ضرورت شــفافیت آراء نمایندگان در مجلس،  اظهار کرد:زمانی که 
مســائل و عملکرد وکالی ملــت در حیطه نمایندگی در پیش چشــم رأی دهندگان قرار 
گیرد هر زمان نماینده ای دچار خطایی شــود، آنهــا در قبال آن واکنش منطقی خواهند 
 داشــت و مسیر صحیح را نشــان خواهند داد بنابراین این شفافیت به حوزه قانونگذاری و 

نظارت عمق می بخشد.  تسنیم

بازشدن مشت بایدن ظرف 48 ساعت
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  خروج از بن بست 
 با شروع دیپلماسی 

از همسایگان
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 از جمعه کاری تا لغو سفر وزرا 
و حذف حق مأموریت ارزی

رئیس جمهور روز جمعه به استان ایالم سفر کرد


