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روزنامـه صبـح ایـران 2

 سؤال نمایندگان مجلس از وزیر دفاع   سیاست: روح اهلل ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس و 15 نماینده دیگر،  از وزیر دفاع درباره پیشرفت شگرف صنایع دفاعی و عدم سرریز این علوم به صنایع 
غیرنظامی سؤال کردند. در این نامه آمده است: بنا داریم با راهبردهایی از جمله شکل دهی توسعه گرهای عمومی، مشارکت دهی شرکت های دانش بنیان، جذب سرمایه های مردمی در بازار بورس، و کاهش ضوابط 

دست وپا گیر مربوط، ان شاءاهلل گام بلندی در مسیر دو منظوره سازی دفاعی برداشته شود. در وهله اول، از وزیر دفاع خواستیم برای گزارش عملکرد این وزارتخانه در این زمینه به مجلس پاسخ دهد.

 سیاست   مرحله نهایی رزمایش بزرگ و 
مشترک پیامبر اعظم )ص( سپاه پاسداران 
انقــاب اســامی، در منطقــه عمومــی 
خلیج فارس و تنگه هرمز در حالی از صبح روز 
گذشته آغاز شد که برای نخستین بار رصد 
منطقه رزمایش با تصاویر ارسالی از ماهواره 
نور انجام می شود. روابط عمومی کل سپاه با 
انتشار اطاعیه ای دراین باره اعام کرد: مرحله 
نهایی رزمایش بزرگ پیامبر اعظم )ص( ۱۴ 
با مشارکت نیروی دریایی و نیروی هوافضای 
ســپاه پاســداران با رمز مقدس »یا علی بن 
ابی طالــب )ع(« در منطقه عمومی اســتان 
هرمزگان، غرب تنگه هرمز و خلیج فارس تا 
عمق کشــور، در عرصه های زمین، هوا، دریا 

و فضا آغاز شد.
بر اساس اعام روابط عمومی 
کل ســپاه، در مرحله نهایی 
یگان های  رزمایــش  ایــن 
موشکی، شناوری و پهپادی 
نیــروی دریایــی ســپاه و 
پهپادی  موشکی،  یگان های 
و راداری نیــروی هوافضای 
ســپاه به اجــرای عملیات 
رزمایــش  ســناریو های  و 
عملیات  اجرای  می پردازند. 
تهاجمی موشکی، شناوری و 
پهپادی علیه مواضع دشمن، 
عملیات مین ریزی آفندی و 
قطع خطوط مواصاتی شناور های دشمن 
فرضی، اجرای عملیات رزم موشکی توسط 
بالگرد و شلیک موشک های ساحل به دریا 
در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم )ص( 

سپاه به اجرا درمی آید.

 توسعه تسلیحات منطبق بر »
شناخت نقاط ضعف و قوت دشمن

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در 
حاشیه برگزاری مرحله نهایی این رزمایش در 
سخنانی اظهار کرد: به منظور تمرین سطوح 
رزمی در عملیات های مشترک بین نیروهای 
چندگانه ســپاه و اطمینان یافتن از صیانت 
مقتدرانه از منافــع حیاتی ملت  عزیز ایران، 
این رزمایش هــا را برگزار می کنیم. فرمانده 
کل سپاه در پایان سطح رزمایش های سپاه 
را وسیع، نزدیک به واقعیت و با سناریوپردازی 

بر اساس دشــمنان واقعی عنوان و تصریح 
کرد: توسعه تجهیزات و تسلیحات ما منطبق 
بر تهدید و شــناخت واقعی از نقاط ضعف و 
قوت دشمن اســت. از سوی دیگر سرلشکر 
پاســدار غامعلی رشــید، فرمانده قرارگاه 
مرکزی حضــرت خاتم االنبیــاء )ص( هم 
درباره رزمایش گسترده و مشترک سپاه در 
خلیج فارس، تنگه هرمــز و جزایر، در جمع 
فرماندهان نیروهای مسلح، اظهار کرد: کسانی 
که به دنبال بی ثبات نشان دادن ایران در دوره 
مبارزه همه جانبه ملت ایران با ویروس کرونا و 
مقاومت در برابر زورگویی های آمریکا هستند، 
حتماً هزینه اقدام های خود علیه ملت ایران 
را           خواهند پرداخــت. وی با تأکید بر اینکه 
نیروهای مسلح ما از همه ظرفیت های خود 
برای دفاع و تهاجم و پاسخ قوی به تهدیدها 
و اقدام های بی ثبات ســاز، در زمان و مکان 
مناسب اســتفاده خواهند کرد، هشدار داد:  
دولت های غاصب و فاســدی که طعم تلخ 
قدرت تهاجمی نیروهای مســلح جمهوری 
اســامی ایران را           در واکنــش به تهدیدها و 
زورگویی ها چشیده اند، باید منتظر پرداخت 
هزینه بیشتر گستاخی ها و رفتار ریسک پذیر 

خود علیه ملت شریف ایران باشند.

 استفاده از موشک »
بالستیک دریایی برد بلند

در همین حال سخنگوی رزمایش مشترک 
پیامبــر اعظــم )ص( با تشــریح اهداف و 
برنامه هــای رزمایش بــزرگ پیامبر اعظم 
)ص( ۱۴ گفــت: در این رزمایش دفاع ضد 

موشــکی بالســتیک و کروز انجام شده و از 
برخی تجهیزات و ساح های غافلگیرکننده 
مانند موشــک های بــرد بلند بالســتیک 
باقابلیت اصابت به اهداف شــناوری متجاوز 
در دوردست استفاده می شود. سردار سرتیپ 
پاســدار عباس نیل فروشــان با بیان اینکه 
سپاه پاســداران انقاب اسامی در راستای 
حفظ و ارتقــای آمادگی های رزمی، اقدام به 
برگزاری رزمایش اخیر کرده و بر این اساس 
عمق بخشــی به دفاع با بهره گیــری از توان 
عظیم نیروی مردمی و بســیج دریایی را از 
وجوه تمایز رزمایش بزرگ پیامبر اعظم )ص( 
۱۴ عنوان و اظهار کرد: در طرح های دفاعی 
ســپاه روح تهاجم و آفندی با بسیج مردمی 
شکل می گیرد و پایان ناپذیری دفاع با حضور 
مردم در معرکه های جهاد معنا پیدا می کند. 
وی همچنین طرح ریزی مدرن بر اســاس 
جنگ های ترکیبی و شبکه محور متناسب 
با دکترین تهاجمی سپاه، استفاده حداکثری 
از توان و تجهیزات مختلف سیگنالی، اپتیکی 
و باسرنشــین و بدون سرنشین برای اشراف 
اطاعاتی و اجرای رزمایش در شرایط جنگ 
بیولوژیک را ویژگی های رزمایش پیامبر اعظم 

۱۴ عنوان کرد.
اظهارات سردار نیل فروشان در مورداستفاده 
از موشک های بالستیک برد بلند در رزمایش 
اخیر سپاه در حالی اســت که روز دوشنبه 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس با اســتناد به 
تصاویر ماهــواره ای از به آب انداختن ماکت 
ناو هواپیمابر آمریکایی از سوی نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در تنگه هرمز 

خبر داد. این رســانه پیش بینی کرد نیروی 
دریایی سپاه احتماالً می خواهد از این ماکت 
ناو هواپیمابر آمریکا که شبیه به ناو  یو اس 
اس نیمیتز )مستقر در ناوگان پنجم دریایی 
آمریکا در بحرین( است، به عنوان هدفی برای 
آزمایش موشک های جدید نقطه زن ساحل 

به دریا استفاده کند.

 نوری به چشم دوستان، »
خاری به چشم دشمنان

همان گونــه که گفته شــد در این رزمایش 
همچنین برای نخســتین بار عملیات رصد 
منطقه رزمایش با استفاده از تصاویر ارسالی 
از ماهواره نور صورت می پذیرد. نور ۱، ماهواره 
چندمنظوره ســاخت ایران است که در روز 
چهارشــنبه ۳ اردیبهشــت ۱۳۹۹ توسط 
سپاه پاسداران و به وسیله ماهواره بر قاصد از 
کویر مرکزی ایران با موفقیت در مدار ۴۲۵ 
کیلومتری زمین قــرار گرفت. واکنش ها به 
پرتاب این ماهواره، در کشــورهای مختلف 
بســیار متفاوت بود. جالب تر از همه واکنش 
مقامات آمریکایی بود. کاخ سفیدنشینان که 
از اقدام تهران در پرتاب ماهواره شــگفت زده 
بودند در ابتدا و برای کم ارزش جلوه دادن کار 
کشورمان مدعی شدند ماهواره نظامی نور ۱ 
درواقع یک »وب کم معلق« در فضاست؛ اما در 
مرحله بعد با پی بردن به توانایی ایران، مایک 
پمپئو، وزیر خارجــه ایاالت متحده در کنار 
صهیونیست ها درباره پیامدهای این اقدام به 
ایران هشدار داد و گفت تهران باید به خاطر 
پرتاب این ماهواره مســئول شناخته شود و 

پاسخگو باشد. 

 واکنش نیروی دریایی آمریکا »
به رزمایش سپاه پاسداران

نیروی دریایی آمریــکا به برگزاری مرحله 
نهایی رزمایش بزرگ دریایی و موشــکی 
پیامبــر اعظــم )ص( واکنش نشــان داد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی 
نیروی دریایی آمریکا نوشت: »رزمایش ایران 
در خلیج ]فارس[ اقدامی غیرمســئوالنه و 
بدون ماحظه است.« یک سخنگوی ناوگان 
پنجم نیروی دریایی بحرین هم روز دوشنبه 
به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته که قصد 

درگیری با ایران ندارد.

رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم )ص( در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز به مرحله نهایی رسید

همکاری موشک بالستیک  و ماهواره بومی

هر روز یک اختاس هر روز یک کاهبرداری با مدل جدید. آخر تا کی این وضع س
ادامه دارد. چرا قوه قضائیه جلو فســاد و کاهبرداری و اختاس و ... را نمی گیرد. 

09130004717
لطفاً زمانی تشــویق به فرزند آوری کنید که قبل از آن موجبات ازدواج آسان و س

مشکل مسکن جوانان فراهم شده باشد، وگرنه جوانی که تا سال ها بعد از ازدواج باید 
قسط وام بدهد و در پرداخت اجاره خانه ناتوان باشد، چطور می تواند فرزند بیگناهی 

را وارد مشکات زندگی اش کند؟ 09150008911
لطفاً درباره افزایش حقوق کارگران تجدید نظر کنید. 09900004636س
اگر کرونا تمام نشــده پس چرا ورودی شهرها و درب مســاجد و زیارتگاه ها را س

باز کردید؟  می توانســتید مانند خیلی از کشورها ایام قرنطینه را طوالنی تر کنید. 
09360006713

در کشور ما همیشه حرف از برابری حقوق زن و مرد می زنند. ولی اگر سری به س
دادگاه ها و قانون بزنید می بینید که تبعیض و اختاف زیادی بین حقوق مردان و 

زنان است. 09010005190
هر وقت زلزله ای در تهران رخ می دهد همه کارشناسان و دولتمردان از آسیب های س

زلزله و بحران هایش صحبت می کنند، آیا برای مقاوم سازی ساختمان ها در پایتخت 
چاره ای اندیشــیده اید؟ و آیا تا به حال در این زمینه کاری انجام شده؟ حادثه خبر 

نمی کند، جان میلیون ها انسان پایتخت نشین در خطر است. 09150003611
از دولتمردان می خواهیم قضیه گرانی را مهار کنند، به خدا خسته شدیم. خسته. س

09350008789
بولوار شــکوفه و حریم پارک میثاق واقع در قنات کوثر به طرز وحشتناک گاراژ س

و پارکینگ خودروهای سبک و سنگین شده است. مدیران راهنمایی و رانندگی و 
شهرداری منطقه ۴ لطفاً اقدام شایسته انجام بدهند. 09120005206

آمریکا در پاســخ به دعاوی حق مردم مظلوم عماً نشــان می دهد که از قواعد س
داعشی در بازی استفاده خواهد کرد. 09390003589

 بانک ســپه را هرموقع می بینم یاد آن بچه ای میفتم که داره با باباش میره هی س
بهونه میگیره تا باالخره باباش یک آبنبات چوبی بهش میده تادهنش بســته بشه، 
حاالحکایت ماهم همین طوره! سهام عدالتمو نزدیک دوماه فروختم ۳0 درصدشو 
هنوز به حسابم نریختن، چرا؟ هر موقع میریم میگن بودجه نرسیده،  لطفاً پیگیری 

کنید. 09150004127
حمله دوباره ناموفق به هواپیمای مسافربری. یعنی می شود روی اعصاب دشمن س

قدم زد تاخطا کند. 09150009278 

»برایانهوک«باهدفتمدیدتحریمتسلیحاتیایران،بهاروپامیرود

بهاروند: کشورهای منطقه و جهان فریب آمریکا را نخورند©
سیاست: در ادامــه ســفر »برایان هوک« 
رئیس گــروه اقدام علیه ایــران در وزارت 
خارجه آمریکا و نماینده ویژه رئیس جمهور 
این کشــور در امور ایران به منطقه غرب 
آسیا، وی قرار اســت به انگلیس نیز سفر 
کند. به نوشــته خبرگزاری »اسپوتنیک«، 
وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعام 
کرد هوک هفته جاری برای دیدار با مقامات انگلیســی از جمله »بوریس جانسون« 
نخســت وزیر این کشور، به لندن سفر می کند. بر این اساس، وی سفر اروپایی خود 
را با کشــور استونی آغاز می کند. برپایه اعام وزارت خارجه آمریکا، هوک قرار است 
در این سفر از متحدان اروپایی واشنگتن بخواهد به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 

رأی مثبت دهند.
در همین خصوص »محســن بهاروند« معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران در گفت وگویی درباره هدف فشارهای آمریکا به 
خصوص ســفر برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در راستای تمدید 
تحریم  تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل خطاب به کشورهای منطقه 
و جهان عنوان کرد: پیام ما به کشــورهای منطقه و جهان این اســت که فریب 

آمریکا را نخورند.
وی با بیان اینکه آمریکا در چند ماه اخیر عمداً طوری تبلیغ و رفتار کرده که موضوع 
را در ذهن دیگران تغییر داده اســت، خاطرنشــان کرد: موضوع، جلوگیری از رفع 
محدودیت های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت نیست. بهاروند خاطرنشان کرد: 
آمریکایی ها خــوب می دانند که ایران یک بازیگر منطقی اســت و  هیچ گاه برای 
کشورهای منطقه تهدید امنیتی نبوده و نیست. معاون وزیر امور خارجه جمهوری 
اســامی ایران هدف اصلی آمریکایی ها را از بین بردن برجام و ایجاد یک اغتشاش 
جدید در منطقه برشمرد و افزود: نتیجه این رفتار غیرعقانی آمریکا بازنده شدن همه 

کشورهای منطقه و فراتر از آن است.
پیش از این ســید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران روز دوشــنبه درباره اظهارات مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا درباره تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران و اینکه تضمین می کنیم که تحریم تسلیحاتی ایران در 
اکتبر تمدید شود، گفت:  ما می دانستیم آمریکایی ها از هیچ تاشی برای این مسئله 
فروگذار نخواهند کرد، خبر داریم هم فشــارهای زیادی را به کشورهای در سطح 
شورای امنیت و هم در سطوح منطقه ای آوردند. از سویی به اعضای دائم و غیردائم 
شــورای امنیت نیز فشــار آوردند. ما این را هم به آن ها گفتیم و هم به دوستان 
خودمان و هم اعضای شورای امنیت ؛  که این مسئله برای جمهوری اسامی ایران 
غیرقابل قبول است و آن ها تحت فشار آمریکا، جمهوری اسامی ایران را از این حق 
قانونی و طبیعی که در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده، محروم می کنند که قطعاً با واکنش 
و حساسیت جمهوری اســامی ایران مواجه خواهد بود. موسوی گفت: تا آنجایی 
که رایزنی کردیم و تماس هایی که جمهوری اسامی با دوستان خود برقرار کرده، 
رسیدن به این هدف آمریکا را قدری بعید می دانیم و احتمال نمی دهیم کشورهای 

مختلف تن به خواسته قلدرمآبانه و نامشروع آمریکایی ها بدهند.

دستور مهم روحانی درباره بورس و تکرار تجربه شستا ©
سیاست: رئیس جمهور دستگاه های دولتی 
را موظف کرد بر اساس دستورالعمل های 
مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و 
تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا 
در بورس، در واگذاری ســهام کارخانجات 
و دارایی های خود، تســریع کنند. حجت 
االسام والمسلمین حسن روحانی دیروز 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیرو نشست روز گذشته با مدیران صنایع 
پتروشیمی و فوالد و طرح برخی موانع مسیر فعالیت ها و درخواست برای رفع این 
مشــکات، تأکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه تولید و تجارت کشور 
گرفتار بروکراسی و مشکات شود. همه دستگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد 
هماهنگی حداکثری هستند. رئیس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و 
پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، 
باید با اصاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دســتگاه ها، این موانع به سرعت 

برطرف و دستورالعمل های جدید با شفافیت به همه بخش ها اباغ شود.

انتقاد ضرغامی از اصول گرایان©
سیاست: عــزت اهلل ضرغامی در حساب توییتری خود نوشت: »برخی اصول گراها، 
استاد پیاده کردن آدم ها از قطار هستند. حتی اگر الزم باشد، یک واگن را هم جدا 
می کنند تا مسئله شان حل شود! دلواپس قطاری هستم که فقط واگن رستوران آن 
باقی مانده و مدعیان و سر خط ها، فکر و ذهنشان در رقابت بر سر غذا و دسر است«.

نامه احمد توکلی به میرسلیم درباره قالیباف©
الف: رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب 
به ســید مصطفی میرسلیم از وی خواست اســناد و مدارک مورد ادعای خود را درباره 
محمدباقر قالیباف در اختیار این سازمان قرار دهد. در این نامه آمده است: جناب عالی دو 
نوبت به رسانه ها اطاع دادید که آقای دکتر قالیباف برای توقف تحقیق و تفحص مجلس 
دهم از شهرداری تهران مبلغ 6۵ میلیارد تومان به برخی نمایندگان رشوه داد تا تاش 
کنند که تحقیق و تفحص رأی نیاورد. درستی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت برای 
مردم و نظام اهمیت بسیار دارد، دیده بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی 

به اساسنامه قانونی اش کشف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است.

سنگ اندازی یانکی ها در مسیر ©
اتحاد اقتصادی غرب آسیا

درحالی کــه ســفر مصطفــی الکاظمــی، 
نخســت وزیر عراق و دیدار او بــا مقامات 
کشــورمان و از جمله شــخص رهبری که 
از جدیــت دو طرف برای توســعه هرچه 
بیشــتر مناســبات حکایت دارد، همچنان 
سر خط تحلیلی رسانه هاست، برخی منابع 
از دسیســه جدید آمریکا در رابطه تهران - 
بغداد خبر می دهند. توطئه جدید حاکی از 
آن است که یانکی ها در تداوم سیاست فشار 
حداکثری بر کشــورمان درصدد هستند با 
اعمال فشــار بر بغداد انرژی کشــورهای 
عربی حاشــیه جنوبی حوزه خلیج فارس را 
جایگزین برق و گاز صادراتی کشورمان به 
این همسایه غربی کنند. این اقدام مسلماً به 
ضرر منافع ملی ماست، اما به نظر می رسد 
اجرای این توطئــه آمریکایی با چند مانع 

بزرگ روبه رو است.
واقعیت آن اســت کــه عراق، بــه انرژی 
صادراتی و به ویژه برق ایران بیش از آنچه 
کاخ سفید نشینان می اندیشند، وابستگی 
دارد. همین دو مــاه پیش بود که »مایک 
پمپئو«، وزیر خارجــه آمریکا با درک این 
نیازمندی بــرای چهارمیــن مرتبه اعام 
کرد بــه عراق بــرای واردات و خرید برق 
از ایــران بــه مــدت ۱۲0 روز معافیت از 
تحریم خواهــد داد. این اقدام آمریکایی ها 
نه از روی عاقه، بلکــه تصمیمی از روی 
اجبار بود. اکنــون توان داخلی عراق برای 
تولید برق ناچیز اســت. دلیل این مسئله 
هم بــه دخالت های آمریــکا بازمی گردد. 
یانکی ها در طول ۲0 سال گذشته به هیچ 
کشــوری اجازه ساخت نیروگاه در عراق را 
نداده اند. در حال حاضر بیشــتر شهرهای 
جنوبی عراق و به ویژه بصره، کربا، ناصریه 
و نجــف در طول شــبانه روز بین 6 تا ۱6 
ساعت برق دارند. همین مسئله زمینه های 
اعتراضات گاه و بی گاه مردمی علیه دولت 
را به همراه داشــته. پس در شرایطی که 
نیاز عراق به انــرژی ایران واقعیتی محض 
است، به نظر می رسد توطئه یانکی ها برای 
جایگزینــی برق صادراتی ایــران به عراق 
با کشــورهای عربی حداقل در کوتاه مدت 

امری بعید است.
اســامی  برخورداری جمهوری  نکته دوم 
از چند مزیــت در موضوع صــادرات برق 
به عراق اســت کــه دیگر کشــورها از آن 
بی بهره اند. نخست اینکه فاصله نیروگاه های 
برق اعضای شــورای همکاری خلیج فارس 
با عراق بســیار زیاد اســت. ضمــن اینکه 
هم اکنون هیچ گونه خط انتقال برقی میان 
عراق با این کشورها وجود ندارد. ایران برای 
صادرات برقش به این همسایه غربی با این 
دو مشکل روبه رو نیست. فاصله نیروگاه های 
برق ما با عراق کم و شــبکه برق ما هم به 
شبکه سراســری آن ها متصل است. ضمن 
اینکه ایران با تولید مازاد برق روبه رو است، 
ولی کشــورهای عربــی از این ظرفیت هم 
بی بهره هستند. همه این مسائل در کنار هم 
سبب می شود که هزینه انتقال انرژی ایران 
به عراق به لحاظ قیمت تمام شــده بسیار 
به صرفه تر از دیگر کشــورها بوده و طبیعتاً 
دولت عراق تمایل بیشــتری به همکاری با 

ایران در این حوزه خواهد داشت.
درنهایت با وجود همه دسیســه های کاخ 
ســفید نشــینان ادامه صادرات گاز و برق 
ایران به عراق برای مقامات کشورمان هم 
از اهمیــت زیادی برخوردار اســت. دلیل 
این اهمیت بــه جایگاه راهبــردی عراق 
در نقشــه انرژی کشورمان بازمی گردد. به 
این معنی که اگر روابــط اقتصادی ایران 
و عراق گسترش یافته و درهم تنیده شود، 
می توان در ادامــه پروژه های مهم تر مانند 
صادرات نفت، گاز و برق ایران از مسیر این 
همســایه غربی به حوزه دریای مدیترانه و 
از جمله لبنان و ســوریه را مدنظر قرارداد. 
ایران به عنــوان دومیــن تولیدکننده گاز 
دنیا حتی ایــن قابلیت را دارد که به اروپا 
ایــن محصول خود را صــادر کند. این در 
شرایطی اســت که آمریکا همه اهرم های 
فشــار خود علیه تهران را به کار بســته و 
این به معنی مرگ سیاســت های تحریمی 
خواهد بود. به همین دلیل است که ناامن 
سازی مســیر تجاری ایران با غرب آسیا و 
نه فقط مسدود کردن راه های انتقال انرژی 
به این منطقــه از اهداف یانکی هاســت. 
مخالفت و ســنگ اندازی های واشنگتن در 
بازگشــایی گذرگاه القائم - البوکمال هم 
دقیقاً در همین راستا است و این مسئله تا 
جایی برای آن ها اهمیت دارد که چندین 
بــار اقدام به بمباران ایــن گذرگاه در مرز 
عراق و سوریه کرده اند. درنهایت اینکه اگر 
خطــوط انرژی، راه آهن و جاده از عراق به 
سوریه و مدیترانه برود، برای تهران، بغداد 
و دمشق همزمان مفید خواهد بود؛ چیزی 
که اما برای آمریکا دردآور است. واشنگتن 
می خواهد به هر شکلی که شده، مانع این 
همکاری هــای منطقــه ای و در اصل مانع 
اتحاد اقتصادی غرب آســیا شود؛ چیزی 
که همه شــواهد موجود و تحوالت جاری 

منطقه از شکست آن حکایت دارند.

صدای مردم   

خبر
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در طرح های 
دفاعی سپاه روح 
تهاجم و آفندی 
با بسیج مردمی 
شکل می گیرد و 
پایان ناپذیری دفاع 
با حضور مردم در 
معرکه های جهاد 
معنا پیدا می کند

بــــــــرش

 سیاست/ مهدی خالدی  در چند هفته گذشته اخباری در 
زمینه امضا و تمدید قرارداد همکاری های راهبردی میان ایران با 
چین و روسیه به گوش می رسد؛ امری که هرچند مسلماً به مذاق 
طرف غربی خوش نخواهد افتاد، اما برای ما می تواند مهم باشد. 
درحالی که در هفت سال اخیر اروپا با گروگان گرفتن توافق نامه 
برجام و دادن وعده های توخالی عماً کشــور ما را معطل خود 
کرد، به نظر می رســد در این شرایط نگاه به شرق و همچنین 
توسعه روابط با همسایگان نه یک اولویت، بلکه یک ضرورت است.

یک تحلیلگر ارشــد مسائل روسیه در گفت وگو با قدس تمدید 
قرارداد ۲0 ساله با روســیه که حدود هشت ماه دیگر به پایان 
می رسد را همانند توافق راهبردی با چین مهم دانسته و می گوید: 
تهران اکنون تحت تحریم های واشنگتن قرار دارد و درحالی که 
طرف اروپایی به بهانه واکنش آمریکا از همکاری با ما ســر باز 
می زند، توسعه همکاری با مسکو فشارهای غرب را کم اثر می کند.

شــعیب بهمن دراین باره افزود: از سوی دیگر ایران اکنون برای 
فــروش انرژی خود می تواند روی چین و برای ترانزیت آن روی 
روسیه حساب باز کند؛ اما مسئله مهم تر آن است که شکل گیری 
این همکاری های سه جانبه در درازمدت می تواند سلطه اقتصادی 
آمریکا بر نظام جهانی را به چالش بکشــد. مجمع این کشورها 
که همه مغضوب آمریکا هســتند، در وهله نخست با به چالش 
کشیدن ساختار تحریم های ایاالت متحده و در گام بعدی هژمونی 

واشنگتن را با شکست مواجه خواهد کرد.

روابط راهبردی را محدود به چین و روسیه نکنیم»
بهمن افزود: از سوی دیگر همکاری اقتصادی بین این کشورها 
قاعدتاً با ســازوکارهایی غیر از آنچه غرب مدنظر دارد، صورت 
می گیرد، به این معنی که آن ها به ســمت کنار گذاشتن دالر 
و جایگزین کردن پول ملی خودشــان خواهند رفت یا برای کم 

کردن اثر تحریم ها به سمت سازوکارهایی مانند سوئیفت )کانال 
مالی اروپا و ایران( یا سازوکارهای موازی با بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول پیش خواهند رفت که در نهایت بازنده همه این 

تحوالت تنها ایاالت متحده خواهد بود.
این تحلیلگر حوزه سیاســت تصریح کرد: واقعیت آن است که 
رابطه راهبردی با روسیه و چین بسیار مهم است، اما این موضوع 
نباید تنها در ارتباط با این دو کشور دیده شود، بلکه امکان تکرار 
آن با همسایگان هم وجود دارد. این نکته را باید مدنظر داشته 
باشیم که نظام بین الملل بر مبنای همین همکاری های راهبردی 
مشترک، جامع و درازمدت بین کشورها تعریف شده است. اکنون 
بین کشــورهای غربی دقیقاً همین گونه همکاری و سازوکارها 
وجود دارد. پس این راهی اســت که دیگران هم طی کرده اند و 
چه گزینه ای بهتر از آنکه ما هم از ظرفیت ۱۵ همسایه به خوبی 

استفاده کنیم.

اقناع افکار عمومی یک ضرورت مهم»
شــعیب بهمن اما با اشاره به تاش رســانه های فارسی زبان 
بیگانه و همچنین بوقچی های غربــی برای ایجاد جو منفی 

در مــورد همکاری هــای تهران با مســکو و پکن و پیگیری 
اهداف پشــت پرده خود، ضعف اقناع افکار عمومی را در این 
موج سواری غربی ها بی تأثیر ندانسته و گفت: سیاستمداران ما 
در این حوزه نقش مهمی دارند. اینکه این نوع موافقت نامه ها و 
اسناد راهبردی چگونه اطاع رسانی و به افکار عمومی بازتاب 
داده شــوند، مهم اســت. وی تأکید کرد: در این راستا بهتر 
است پیش از اطاع رسانی در مورد هر موضوعی، زمینه های 
آن دیده شــود تا امکان فضاســازی منفی از دشمن گرفته 
شــود. متأسفانه این مسئله در کشومان چندان جدی گرفته 
نمی شــود و این نحوه اطاع رســانی ناقص عــاوه بر اینکه 
رســانه های داخلی را در عمل انجام شده قرار می دهد، امکان 

موج سواری را به بیگانگان می دهد.
بهمن افزود: بنابراین در وهله نخست این درک باید در تصمیم 
سازان ما ایجاد شود که همگام با افکار عمومی بوده و بتوانند از 
رسانه در راستای شفاف سازی استفاده کنند. تا زمانی که این 
همگامی ایجاد نشود، شاهد چنین سوءاستفاده هایی از طرف 
غرب خواهیم بود. این تحلیلگر حوزه سیاست خارجی در انتها 
تصریح کرد: بر این مبنا از هم اکنون قابل پیش بینی است که 
هرچه به زمان انعقاد موافقت نامه راهبردی ایران و روســیه و 
انتشــار جزئیات آن نزدیک تر می شویم، قطعاً موج های منفی 
چند برابر موج های رســانه ای که در رابطه با همکاری ایران و 
چین به راه افتاد، ایجاد خواهد شــد؛ بنابراین اگر اطاع رسانی 
خوبی در این رابطه صورت گیرد، امکان این سوءاســتفاده ها 
گرفته خواهد شد. همان گونه که گفته شد همکاری های جامع 
راهبردی و بلندمدت تنها مختص ایران نیست، بلکه کشورهای 
غربــی هم ازاین گونه قراردادها به وفور دارند، پس جای نگرانی 
درباره اصل این حرکت نیست، بلکه نحوه بیان جزئیات و اقناع 

افکار عمومی بسیار مهم است.

غامحسین اســماعیلی در سی امین نشست خبری 
خود که به دلیل اوج گیری بیماری کرونا و پروتکل های 
بهداشــتی به صورت آناین برگزار شــد، در پاسخ به پرسش 
خبرنگاری درباره شــایعات و جنجال های روزهای اخیر درباره 
واگذاری بخشــی از قله دماوند به عنوان موقوفه و اعتراض های 
شــکل گرفته نســبت به این موضوع با تأکید بــر اینکه یک 
فضاسازی غیر واقعی و نادرست در این مورد در کشور به وجود 
آمد، گفت: اتفاقاً ماه گذشته  سند رسمی و کاداستری قله دماوند 
با مساحت هزار و ۱۸۱ هکتار صادر و به دولت به نمایندگی از 
منابع طبیعی داده شــد، اما  کسانی که به دنبال شایعه سازی 
بودنــد با یک خط خبر غلط،این موضــوع را مطرح کردند که 
بخشی از قله به افرادی واگذار شده است که این موضوع دروغ و 

یک فضا سازی خاف واقع بود.

مرتع وقفی ۴۵ کیلومتر با دماوند فاصله دارد»
اسماعیلی با بیان اینکه شاید  آنچه موجب این اشتباه شد، این بود 
که تصور کردند این سند کوهپایه ها را نیز در نظر می گیرد، اظهار 

کرد:  در فاصله ۴۵ کیلومتری از دماوند مرتعی است که زمانی سند 
به نام پهلوی صادر شده بود و مرتع داران اعتراض کردند و این سند 
باطل و به نام مرتع داران صادر شد. وی افزود: آن ها هم این مرتع را 
وقف کردند که پیش از کاداستر  برای این مرتع سند وقفی صادر 
شده است و به دلیل تردیدی که نسبت به وسعت مرتع مطرح شده 
است، مقرر  شده هیئت عالی ثبت بررسی کند و بعد از بررسی در 

سند کاداستری ابعاد مرتع نیز مشخص خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در مورد بازگشت ارزهای 
حاصل از صادرات به کشــور و اقدام های قوه قضائیه در این زمینه 
نیز اظهار کرد: آنچه بانک مرکــزی به ما اعام کرده ۸/6 میلیارد 
دالر بوده، در حالی که خود آن ها می گویند ارزی که باید به کشور 
برگردد ۲۴ میلیارد اســت و جای بررســی دارد که چرا فقط یک 

چهارم آن را به ما اعام کردند.

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

 گزارش خبری

سیاست خارجی

قوه قضائیه

شعیب بهمن، کارشناس روابط بین الملل در گفت وگو با قدس:

واکنش قوه قضائیه به حواشی ادعای وقف بام ایران

آمادهموجسازیعلیههمکاریباروسیههمباشیم

سنددماوندبهنامدولتومنابعطبیعیصادرشدهاست

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 محمدپارسا نجفی 
تحلیلگر سیاست خارجی

 چهارشنبه 8 مرداد 1399  8 ذی الحجه 1441 29 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9306


