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گروه سیاسی – محمدحسین روانبخش: 
مخالفت با مذاکرات هســته ای و توافق برجام 
داستانی است که از روزهای آغاز دولت حسن 
روحانی آغاز شــد. کاســبان تحریم که دوره 
پربرکتــی را در دولت احمدی نژاد تجربه کرده 
بودند از همان روزهای اول مذاکرات فهمیدند 
که سفره شــان در حال جمع شدن است. این 
احساس با توافق هســته ای موسوم به برجام 
به واقعیت رسید و البته این کاسبان که درآمد 
هنگفت خویش را از راه داللی در دوران تحریم از 
دست می دانند شروع به تحریک همکاسه های 
خود و بعضی عناصر ساده لوح اما پرنفوذ کردند 
تا بتوانند مانع از اجرایی شــدن برجام شوند و 
البته تا حدود زیادی هم به این نتیجه رسیدند. 
مجموع این افراد در فرهنگ سیاســی ایران به 
»دلواپسان« مشهور شدند؛ افرادی که در طول 
هشت ســال گذشــته از همه ظرفیت ها برای 
شکســت مذاکرات، ناکارآمد جلوه دادن برجام 
و اجرایــی نشــدن آن و تضعیــف روحیه تیم 
مذاکره کننده هســته ای به کار بردند. عموم 
این جماعت با پایان دولت حسن روحانی، دیگر 
چندان انگیزه ای برای ادامه این مسیر ندارند. 
بعضی از دلواپســان این روزها از لزوم مذاکرات 
و احیای برجام ســخن می گویند! بعضی دیگر 
ســکوت کرده اند ولی افراد و رسانه هایی مثل 
روزنامه کیهان هســتند که همچنان بر مواضع 

سابقشان پافشاری می کنند. 
این روزنامــه که زمانی مواضعش با مواضع 
عناصر رژیم صهیونیستی در مخالفت با برجام 
یکی شــده بود و همچنین پاره کردن برجام 
توسط ترامپ را تنها کار درست رئیس جمهور 
سابق آمریکا می دانســتند، در هفته گذشته 
بــه بهانه مرور مطبوعات، یکبار دیگر دســت 
به تحریف تاریخ و تمسخر تیم مذاکره کننده 
ایــران در دوران برجام پرداخت و داســتانی 
مجعول را کــه در محافل و رســانه های غیر 
رسمی دلواپســان بیان می شــد، نقل کرده 
اســت، موضوعی درباره فریب خوردن عباس 
عراقچی مذاکره کننده ارشــد ایران از وندی 
شــرمن! نوشته کیهان در این خصوص چنین 
است: »وندی شرمن، مذاکره کننده آمریکایی 
در کتــاب خاطراتــش آورده که در بخشــی 
از مذاکره کشــورش خواســته ای داشته که 
نمی توانســته آن را به طرف ایرانی بقبوالند و 
همین کار را مشــکل کرده بود. تا اینکه وندی 
شرمن با نشــان دادن عکس نوه اش که تازه 
بــه دنیا آمده بود و ریختن چند قطره اشــک 
باعث می شــود عراقچی خواسته طرف مقابل 
را قبول کند. از نــگاه اصالح طلبان این همان 
دیپلمات های مســلط به رموز و فنون مذاکره 
هستند.« )کیهان، روز چهارشنبه 31 شهریور( 
این موضوع را گاهی افرادی نقل می کردند 
که جتی نمی دانستند وندی شرمن خانم است 
و از فریب خوردن آقای عراقچی از آقای شرمن 
حکایت می کردند! بــر آنها لبته حرجی نبود 
ولی وقتــی روزنامه کیهان این جکایت را نقل 

کند باید به اوضاع و احوال این روزنامه قدیمی 
تاســف خورد که چطور در دست عده ای بی 

کفایت و مغرض افتاده است. 
بهرحال این نوشــته کیهان، باعث شد که 
سید عباس عراقچی معاون شایسته محمدجواد 
ظریف دست به قلم شود و جوابیه ای را به این 
ادعای کیهان بدهد که چندان معلوم نیســت 
توسط این روزنامه منتشر شود؛ اما شاید برای 
ناظران بی طرف و افرادی که عقل و انصافشان 
بر تفکر بســته جناحی شان غلبه دارد، یکبار 
دیگــر اوج تخریــب و ناجوانمــردی جناحی 
مخالفان تیم مذاکره کننده هسته ای را نشان 

دهد. 
عراقچی در جوابیه خود با اشــاره به آنچه 
کیهان نوشــته، توضیــح داده اســت: » این 
داســتان چند ســالی است که توســط افراد 
مختلف و رســانه ای گوناگون مرتبا تکرار می 
شود. اینجانب برای جلوگیری از ایجاد حواشی 
برای مسئولیت و ماموریتی که در وزارت امور 
خارجه به عهده داشــتم همواره ســکوت را 
ترجیح می دادم، اما اکنون که فراغ بالی دارم، 

چند نکته را توضیح می دهم:
1- اینجانــب هیــچ گاه در مورد تخصص 
کاری خــود در وزارت امور خارجــه ادعایی 
نداشــته ام،  اما اگر قرار اســت در این مورد 
قضاوتی صورت گیرد شایسته است که مستند 
آن ادعاهای یک دیپلمات کهنه کار آمریکایی، 
که قرار است به هر قول و فعل آنها بی اعتماد 

باشیم، نباشد. 
٢- جــای تعجــب دارد کــه ادعای یک 
دیپلمــات آمریکایی مورد پذیــرش واقع می 
شــود و از آن بــه عنوان مستمســکی برای 
تمسخر دیپلمات جمهوری اسالمی، یا حداقل 
یک برادر دینی، اســتفاده می شود. مگر اصل 
بر این نیســت کــه آمریکایی هــا حیله گر و 
غیرقابل اعتماد هســتند؟ چطور شــده است 
که نوشــته های آنان مرجــع قضاوت در مورد 
سربازان خط مقدم شما شــده است؟ چطور 
شده است که در شب های مقدس ماه مبارک 
رمضان فــردی که لباس روحانیــت دارد در 
سیمای جمهوری اسالمی کتاب شرمن را سر 
دست بلند می کند و به جمله جمله آن استناد 

می کنند تا ثابت کند عراقچی به آمریکایی ها 
اعتماد کرده است؟!! 

3- اگر به خانم شرمن اعتماد دارید حداقل 
ادعای او را از کتاب خاطراتش درست و کامل 
نقل کنید: »عراقچی پیش از آن که به چارچوب 
قطعنامه بپردازد، گفت که نکته دیگری هست 
که می خواهد بر سر آن بحث کند. او نکته ای 
را که پیشــتر بر ســر آن توافق شــده بود به 
چالش کشــید. این یکی از ویژگی های ثابت 
شــیوه مذاکره ایرانی ها بود. همین که به نظر 
می رسید اجماع واقع شده، آنها ناگهان چیزی 
را پیــش می کشــیدند و باز اوضــاع را به هم 
می ریختند. منطق شــان این بود که ما چیزی 
را که شما می خواســتید دادیم، حاال یکی از 
چیزهایی را که ما می خواستیم و شما برداشته 
بودید، به ما بدهید.  اما در آن لحظه من صبرم 
به سر رســیده بود. درست در لحظه ای که در 
آســتانه توافق قرار داشــتیم، خطر این وجود 
داشــت که همه چیز از دست برود. با توجه به 
آنچه خارج از این جلسه ممکن بود رخ دهد و 
تمام زحماتی که ما کشیده بودیم، این حرکت 
او بــرای مــن دیوانه کننده بــود.  من جواب 
دادم: عباس،  کافی اســت. شما همیشه بیشتر 
می خواهید. ما اینجا هســتیم، در حالی که از 
مهلت مقرر عبور کرده ایــم و کنگره به زودی 
به تعطیالت می رود.  من می شــنیدم که دارم 
داد می زنم. در آن موقع ناراحتی من از تمایل 
ایرانی هــا به بازی های تاکتیکی داشــت زیاد 
می شد و برخالف اراده ام، اشک در چشمانم در 
حال جمع شــدن بود. این اولین باری نبود که 
چنین چیــزی برای من پیش می آمد، اما این 
قطعا نامناسب ترین زمان بود. من نفهمیدم که 
چه زمانی در درونم احساساتم به هم ریخت و 
در وضعیت گریه و خشــم قرار گرفتم. در هر 
صورت، کار دیگری از من برنمی آمد، جز آن که 
اشــک هایم را نادیده بگیرم و ادامه دهم. من 
به ایرانی ها کالفگی ام را توضیح دادم و این که 
چگونه تاکتیک های آنها برنامه های زندگی ام را 
به هم ریخته است و گفتم: من دیگر نمی دانم 
چه کنم، اما مهم تر از همه،  شــما دارید تمام 
زحماتمــان را بــه خطر می اندازیــد.  پس از 
سکوت طوالنی مدت، عراقچی نکته ای را که به 

آن اعتراض کرده بود پس گرفت. اشــک های 
من به او نشان داد که دیگر چیزی برای دادن 
به آنها وجود ندارد و ما پس از آن توانســتیم 
بر ســر لحن قطعنامه ســازمان ملل به توافق 

برسیم.«
۴- اما ماجرای دقیق تر و صحیح تر در جلد 
پنجم کتاب راز سر به مهر آمده است: »حدود 
بیســتم تیر 139۴ش، بــود. ٢۵ روز بود که 
در هتل کوبورگ زندانی بودیم. دو ســال و نیم 
مذاکرات فشــرده به لحظات نفس گیر پایانی 
رسیده بود، میزان خواب شبانه به حدود یک 
ساعت محدود گشته بود. صدها میلیون انسان 
در دنیا نظاره گر بودند و هشتاد میلیون ایرانی 
دل نگران و چشــم انتظار... . موضوع مذاکره 
اکنون دیگر قطعنامه شورای امنیت بود. یکی 
از مهم ترین اســناد تاریخ ایران داشــت رقم 
می خورد. در مذاکرات قطعنامۀ ٢٢31 آمریکا 
pen holder بود، ابتدا با ما مذاکره می کرد و 
بعد نزد بقیه مذاکره کنندگان می رفت و با آنها 

مذاکره می کرد و تأییدیه آنها را می گرفت.
این یکی از اتفاقات نادر در تاریخ شــورای 
امنیت بود که برای نوشتن قطعنامه با کشوری 
که خــود موضــوع قطعنامه اســت )ایران( 
مذاکره کنند. بند به بند، ســطر به ســطر، و 
کلمــه به کلمه با ما مذاکره و توافق می شــد 
و این کار آســانی نبود. تقریبا هر عبارتی، اگر 
نگوییم هــر کلمه ای، موضوع یــک دعوا بود. 
اعصاب ها متشــنج بود و صداهــا مرتباً باال و 
پایین می رفت. ... حفظ آرامش در آن لحظات 
سخت ترین کار دنیا اســت. آنچه از قطعنامه 
جدید می خواســتیم را گرفته بودیم: خروج از 
فصل هفت شورای امنیت، پذیرش غنی سازی 
توسط ایران، فروپاشی رژیم تحریم بین المللی 
علیه ایران، لغو شــش قطعنامه گذشــته و به 
خصوص قطعنامه خطرناک19٢9، غیرالزامی 
شدن محدودیت های موشکی، لغو تحریم های 
تسلیحاتی پس از پنج سال و ... پاراگراف های 
اصلی توافق شــده بود و بنیان قطعنامه جدید 
طبق خواســته های ما بسته شــده بود. چند 
موضــوع جزئی نگارشــی مانده بــود که در 
مــورد آنها مذاکره می کردیــم. در مورد یکی 
از موضوعــات کوچکی که باقــی مانده بود، 

خانم شــرمن توضیحات زیــادی داد و به من 
گفت قبول دارید؟ مــن گفتم »بله، ولی یک 
نکته کوچک وجــود دارد«. این عبارِت »بله، 
ولی ...« کــه زیاد از طرف ما گفته می شــد 
حســابی طرف های مقابــل را کالفه می کرد. 
بعضی مواقع روی بخش »ولی...« که قســمت 
فرعی موضوع بود، روزها و ســاعت ها مذاکره 
می کردیم. این بار خانم شــرمن دیگر کالفه 
شد. کارد به استخوانش رسیده و صبری باقی 
نمانده بود. در طــول مذاکرات هر صدایی که 
کســی باال برد صدای ما باالتــر رفت اما این 
نوبت شــرمن دیگر طاقت نیاورد. بغض کرد و 
گریست. سپس گفت: »ما راه طوالنی آمده ایم 
و شما دارید سر یک مسئله بی ارزش نگارشی 
همــه چیز را خراب می کنی«. گفتم ولی این 
یک نکته کوچک است، شرمن گفت: »مشکل 
ما این گیردادن های مدام شما است«. در میان 
گریه گفت »شما همیشه بیشتر می خواهید«. 
راســت می گفت. او بیش از آنچه فکر می کرد 
کوتاه آمده بود و اکنون مســتاصل شده بود. 
موضوع مورد بحث اهمیت چندانی نداشــت، 
یک راه حل میانه پیشنهاد کردم و او هم سریع 

پذیرفت و جلو رفتیم.«
۵- و باالخره، اگر نهایتا حرف شرمن را باور 
می کنید چرا از خودتان سوال نمی کنید که 
دیپلمات جمهوری اســالمی چه بر سر معاون 
وزیر امور خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد 
آن کشــور آورد کــه او را به گریــه انداخت؟ 
ادعاهای شرمن برای توجیه گریه کردن خود 
در هنگام مذاکرات اســت چون می دانســت 
کــه ما روزی آن را در کتــاب خاطرات برجام 
خواهیم آورد، که آورده ایم. اگر فکر می کنید 
تاکتیک بوده آیا حتی یک مورد در تاریخ سراغ 
داریــد که عالی رتبه ترین دیپلمات آمریکایی 
برای رسیدن به خواسته اش گریه کرده باشد؟ 
یک مورد دیگر نمونه بیاورید که یک دیپلمات 
آمریکایی، چه رسد به مذاکره کننده ارشد آنها 
و معاون وزارت امور خارجه شــان، در مذاکره 

گریه کرده باشد. 
خانم شــرمن یک فرد معمولی نیست، او 
مذاکره کننده ارشــد ایــاالت متحده آمریکا 
اســت. تعبیر درســت آن اســت که بگویید 
دیپلمات پرورش یافته ی مکتب امام و رهبری 
طرف آمریکایی خود را در  یک مذاکره سخت 
و طوالنی چنان در استیصال قرار داد که نهایتا 

او را به گریه وادار کرد.«
عراقچــی در پایان به کیهان نوشــته که 
»اگــر صالح  دانســتید متن فــوق را جهت 
آگاهــی خوانندگان خود به چاپ برســانید«؛ 
در ایــن جمله آخر نیز واقعیتی نهفته اســت: 
اینکــه واقعــا اگر ایــن روزنامه دنبــال آگاه 
کردن خواننــدگان خود بــود از اول واقعیت 
را قلــب نمی کــرد؛ و اگر بنا باشــد این نوع 
جوابیه ها در کیهان چاپ شــود دیگر کیهان 
 در مقابل اندک خواننــدگان خود نیز آبرویی

 نخواهد داشت.

مطلوبیت توسعه همه جانبه 
ادامه از صفحه 1

واقعیت این اســت که  توسعه در شــرایط آرامش و صلح و عقالنیت شکل 
می گیرد.

تاکید بر الگوهای جنگ  هشــدار نسبت به دشمن بیرونی و آمادگی برای 
مقابله همیشگی با آن را ترویج می کند. در واقع  تمرکز افکار جامعه را از درون 
نگری و بررســی آسیب های تاریخی  و چرایی توسعه نیافتگی دور کرده سعی 
دارد حواس جامعه به برون و دشــمن بیرونی متمرکز شود و افرادی مطیع و 
سلحشــور و قانع تربیت کند. این شرایط جایگزین رشد اخالق اجتماعی، نوع 
دوستی، صلح و همبستگی اجتماعی شده است که بیش از پیش جامعه ایران 

بدان نیازمند است.  
نکتــه دیگر درخصوص الگوپذیری از دفاع مقدس در نزد نخبگان اجرایی و 
تبعیت عملی از شهدا و فرهنگ ایثار است. افرادی که مروج الگوهای جهادی 
و انقالبی هستند برای باورپذیری نسل جوانی که هیچ درکی از گذشته جنگ 
ندارند باید از تضاد رفتاری بپرهیزند. افرادی که ظاهر کوخ نشینی دارند ولی 
در باطن کاخ نشــین اند چگونه می توانند افراد را به معنویت و زندگی ارزشی 
براساس الگوه های فرهنگ ایثار و شهادت دعوت کنند. در این سال ها بسیاری 
از طرح هایی که بر پایه الگوهای جنگ و مقاومت شــکل گرفته به سبب رفتار 
متناقض مجریان به جز اتالف منابع و تشــدید رفتارهای ضد فرهنگی بهره ای 

نداشته است.

یادداشت

معاون سابق وزارت خارجه به داستان سرایی کاسبان تحریم و روزنامه کیهان پاسخ داد

ماجرای اشک های وندی شرمن و ترحم عراقچی چه بود؟

رئیــس جمهور بــا اشــاره بــه نزدیک شــدن آمار 
واکسیناســیون به حدنصاب ۷۰ درصدی جمعیت هدف 
در جامعه، گفت: امروز به نقطه ای رســیده ایم که به جای 
اعمال محدودیت های جدید باید درباره رفع محدودیت ها 
برنامه  ریزی و تصمیم گیری کنیم، اما باید مراقب باشــیم 
که در اجرای دقیق شیوه نامه های بهداشتی سستی ایجاد 

نشود.
به گزارش ایســنا، ســید ابراهیم رئیسی روز شنبه در 
جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشــاره به هفته دفاع 
مقدس و همچنین تســلیت اربعین حســینی، گفت: رمز 
عبور از مشکالت کشــور برخورداری از روحیه بسیجی و 
جهادی و همان روحیه ای اســت که دفاع مقدس را اداره 
و آن روزهای ســخت را به روزهای روشن پیروزی تبدیل 

کرد.
رئیــس جمهور با بیــان اینکه اگر روحیــه جهادی به 
میدان بیاید نه تنها کرونا که همه ســختی ها و مشکالت 

پشت سرگذاشته خواهد شد، گفت: با تالش های ارزشمند 
انجام شــده برای واکسینه کردن سراسری به ۵۰ میلیون 
رسیده ایم و الزم است برای کسب و کارها مطابق شرایط 
جدید برنامه ریزی شــود. رئیسی همچنین با قدردانی از 
دست اندرکاران طرح شــهید سلیمانی اظهار داشت: این 
طرح باید با سرعت ادامه یابد چرا که نظام بهداشتی کشور 
را از جایگاه واکنشــی و انفعالی به موضع فعال در مقابل 

گسترش بیماری ارتقا داده است.
رئیســی تصریح کرد: نکتــه مهم در کنار گســترش 
واکسیناســیون این اســت کــه رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی کاهش پیــدا نکند. اعمال قانــون و نظارت بر 
اجرای شــیوه نامه ها همزمان با گســترش واکسیناسیون 
باید تشدید شود تا واکسیناسیون سراسری به نحو احسن 

اثربخش باشد.
رئیس جمهور با تاکیــد بر ضرورت کنترل دقیق ورود 
و خروج افراد از کشور، گفت: افرادی که در این کنترل ها 

مشکوک به ابتال باشند حتما باید قرنطینه شوند.
رئیســی با بیان اینکه محدودیت های هوشــمند باید 
جــای محدودیت ها و تعطیلی کســب و کارها را بگیرد و 
این موضوع نیازمند برنامه ریزی دقیق است،گفت: سامانه 
هوشــمند طراحی شــده برای کنترل کرونا باید به شکل 
آزمایشی اجرا شود و همه دســتگاه ها با هماهنگی کامل 
اطالعات الزم برای تکمیل این سامانه  را در اختیار وزارت 

بهداشت قرار دهند.
رئیس جمهور با اســتقبال از پیشــنهاد اســتفاده از 
کارشناســان هوش مصنوعی در تکمیل این سامانه اظهار 
داشــت: نکته مهم دیگر، تهیه پیوست اطالع رسانی درباره 
کارآمدی این ســامانه است تا همزمان با اجرای آزمایشی 
سامانه از عملکرد آن اطمینان حاصل شود و به نگرانی ها 

درباره عملکرد آن نیز پاسخ داده شود.
رئیسی گفت: مسئوالن کمیته اطالع رسانی ستاد ملی 
مقابله با کرونا و همه کســانی که تریبون در اختیار دارند 

باید با اطالع رســانی دقیق جامعه را از شــرایط جدید و 
اقتضائات آن و لزوم رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی با 

وجود بهبود وضعیت و کاهش محدودیت ها اقناع کنند.
آیت اهلل رئیســی افزود: بــرای موفقیت این کار باید از 
رویکرد دســتوری پرهیز شود و تبیین و اقناع سازی برای 
جلب همــکاری بیش از پیش مردم در دســتور کار قرار 

گیرد.
رئیســی همچنین با اشــاره به تدابیر اجرا شده برای 
اعزام زائــران اربعین بــا همکاری دولــت عراق،گفت: با 
وجود تاکید فــراوان، عده ای یا به دلیل اطالع نداشــتن 
از محدودیت هــا و یا به هر دلیل دیگری به ســوی مرزها 
عزیمــت کرده اند. موکداً تاکید می کنم که با این افراد که 
به عشق زیارت اباعبداهلل الحسین)ع( به طرف مرزها رفتند 
در نهایت احترام و با حفظ کرامت برخورد شــود و درباره 
محدودیت های موجود در تعداد ســهمیه اختصاص داده 

شده از سوی دولت عراق مطلع و اقناع شوند.

تعــدادی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی به 
اظهارات گســتاخانه نماینده مجلس جمهوری آذربایجان 

واکنش نشان دادند.
به گزارش ایسنا، چند روز پیش حسین قلی اف نماینده 
مجلس جمهوری آذربایجــان در مصاحبه با روزنامه ینی 
شفق ترکیه اظهارات گســتاخانه ای علیه تمامیت ارضی 
جمهوری اسالمی ایران بیان کرد که با واکنش تند آیت اهلل 

سید حسن عاملی امام جمعه اردبیل مواجه شد.
روز گذشــته آیت اهلل عاملی در خطبه های نماز جمعه 
اردبیل گفت: به مردم کشــور جمهوری آذربایجان عرض 
می کنم هفته گذشــته، ما در خطبه ها، ســخن بعضی از 
نمایندگان شــما را نقل کردیم که می گویند »ایران را از 
نقشه جهانی حذف می کنیم ایران را تجزیه و به تمام نقاط 
ایران پرچم ترک را می زنیم« و این را هم زمان با مانور سه 
کشــور در آن طرف مرز ایران باز پخش کردند. حاال شما 
حکم باشــید و کدام حکم بهتر از شما؟ آیا ما مقصریم یا 
آنها؟ ما دخالت می کنیم یا آنها؟ ما رابطه را بر هم می زنیم 
یا آنها؟ مــا تهدید می کنیم یا آنها؟ به نظر شــما ما باید 

جواب بدهیم یا ساکت بمانیم؟
وی افزود: اگر این ســخن در حق کشــور شــما گفته 
می شــد ســاکت می ماندید یا جواب می دادید؟ ما جواب 
دادیم که زور شما به ما نمی رسد ایران مثل شیر است. آیا 
این حرف اهانت است؟ آیا دخالت است؟ آیا تهدید است؟ 
آن ها جواب دادند ما دم این شیر را قطع می کنیم! آیا این 

جواب برازنده یک شخصیت و یک نماینده است؟
آیت اهلل عاملی با خطاب قرار دادن برخی از نمایندگان 

جمهوری آذربایجان که علیــه ایران موضع گرفته بودند، 
اظهار کرد: ما با مانور، با موضوع تریلی های ایران، با دولت 
آذربایجان و با ملت آذربایجان کار نداریم مخاطب ما فقط 
این چند نماینده هســتند مــا از آن ها جواب می خواهیم. 
چــه ایرادی دارد ما با آن ها در یک گفت و گوی صمیمی 
حاضر شویم چه در ایران و چه در آذربایجان و آن ها به ما 
توضیح دهند کــه از ایران چه بدی دیدند که می خواهند 
این کشــور را از نقشــه جهان حذف کنند؟ از ما چه بدی 
دیدند که می خواهند مملکت ما را به تعبیر خودشــان تا 
ســه سال دیگر تجزیه و در کل ایران پرچم ترک را نصب 
کنند من خیلی می خواهم بدانم ملت من، دولت و کشــور 
من چه گناهی کرده که باید از صحنه روزگار محو شود؟

دیروز نیز سید عباس موسوی، سفیر جمهوری اسالمی 
ایــران در آذربایجان گفت: امروز هیچ قدرت قلدر خارجی 
نمی توانــد حتی فکر تجاوز به ایــران را به مخیله اش راه 
دهد. جمهوری اســالمی ایران یکی از قدرت های نظامی 
نیرومند در جهان اســت که توانمندی هــای دفاعی اش 
برای ایجــاد بازدارندگــی و مقابله با هرگونــه تهدیدات 
خارجی است. قدرت نظامی ایران در خدمت صلح و ثبات 
منطقه و جهان و همه کشورهای دوست و مسلمان است.  
قدرت واقعی ایران از روح ایثار و از خودگذشتگی و اتحاد 

مردمش نشات می گیرد.
نماینــدگان مجلس نیز در صفحات شــخصی خود در 
توییتــر به این اظهارات گســتاخانه نماینــده آذربایجان 

واکنش نشان دادند، که در زیر می خوانید؛
علی نیکــزاد نایب رئیس مجلــس: »خطاب به برخی 
می گویــم، کمی تاریخ معاصر مطالعه کنید تا سرنوشــت 
رهبرانی که به  آمریکا و صهیونیسم اعتماد کردند را بدانید. 
 مبادا هوس ماجراجویی به سرتان بزند، چرا که ما به تاریخ 
و هویت مان بسیار عالقه مندیم؛ بدانید که ما لشکر آذری ها 

گوش به فرمان رهبری معظم انقالب اسالمی هستیم.«
محمود عباس زاده مشــکینی ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی: » تقویــت و ارتقاء روابط 
با همســایگان از اولویت های ما در سیاست خارجی است. 
ایجــاد تنــش در روابط بین مــا و همســایگان از جمله 
جمهــوری آذربایجان، آرزوی دشــمنان ما  و در راس آن   
رژیم صهیونیســتی  اســت. هرگونه رفتار و موضع و اقدام 
تنش زا خواسته یا ناخواسته بازی در میدان دشمن است.« 
سید علی آقازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی: »رویکرد خویشــتن دارانه جمهوری اســالمی به 
معنی مماشات نســبت به بداخالقی ها نیست، جمهوری 
آذربایجان حســن همجواری با جمهوری  اسالمی را لحاظ 

و هرچه ســریعتر رفتار خود را اصالح کند. قطعا ایران در 
مقابل هرگونــه تحرک علیه امنیت ملی پاســخ مقتضی 

خواهد داد.«
ســید غنی نظری نماینده خلخــال: » اظهارات توهم 
آمیز برخی از مقامات سیاسِی کشورهای همسایه را جدی 
نگیریــد؛ آنها توان و جرات تجاوز به این کشــور بزرگ را 
ندارند. در جواب آنها باید گفت: ای مگس عرصه ســیمرغ 
نه جوالنگه توســت / ِعــرض خود میبــری و زحمت ما 

میداری.«
محمدرضا احمدی نماینده رشــت:  »ظاهراً سران باکو 
در بــاد پیروزی هایی که با دوپینگ ترکیه بدســت آمده 
خوابیده و دچار توهم شده اند. قدمت کشور کوچک شما 
از عمر جوان ترین نماینده مجلس ما نیز کمتر اســت پس 

در عرصه سیمرغ عرض خود نبرید ...«
ولی اســماعیلی نماینــده گرمی: »نماینــده پارلمان 
آذربایجان حواس اش باشــد اینجا ایران اســت…  شیران 
بیشــه ایران زمین، ۸ سال با بیش از ٢۴ کشور جنگیدند؛ 
3۰۰ هزار شهید دادند یک وجب خاک ندادند. به گواهی 
تاریــخ ما خاک خورده ایم اما خــاک نداده ایم.  بازی باُ دم 

شیر عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت.«
احمــد نادری نماینــده تهران: »بارهاســت که برخی 
نمایندگان مجلس جمهوری باکو جوگیر شده و سخنانی 
بیش از اندازه و ظرفیتشان می گویند. صبر ایران را نشانه 
بزرگیش بدانید. رعایت حسن همجواری وظیفه کشورهای 
دوست و همسایه اســت. در غیر اینصورت، دست به بازو 

الحاق خواهد شد.«

وزیــر دادگســتری از انعقــاد موافقتنامه 
انتقال محکومیــن بین دولت جمهوری ایران 
و تاجیکســتان خبــر داد.   امیــن حســین 
رحیمــی در گفــت وگو بــا ایســنا درباره 
معاهــدات منعقــده در ســفر اخیــر رئیس 
جمهور به تاجیکســتان، گفت: مواففت نامه 
همــکاری قضایــی  انتفــال محکومین بین 
جمهوری اســالمی ایــران و دولت جمهوری  

تاجیکســتان منعقد شــد که از طرف دولت 
ایران، وزارت دادگســتری آن را امضا کرد و 
 از طرف آنها، دادستان کل تاجیکستان آن را

 امضا کرد.

وی افزود: ما مراودات زیادی با تاجیکستان 
داریم. افرادی ممکن اســت برای مسافرت و 
تحصیل به این کشور بروند یا فعال اقتصادی 
اند و ممکن اســت به هر دلیل دچار مشکل 

شــوند و محکومیت پیدا کنند و ممکن است 
از اتبــاع تاجیکســتان در ایران ایــن اتفاق 
برایشــان بیفتد؛ لذا  موافقتنامه ای که امضا 
کردیم در این راستاست و اگر محکومینی از 

هر کشور در کشــور دیگری باشد باهمدیگر 
جابجا می شــوند. این موافقتنامه برای کمک 
به خانواده های آنهاست زیرا کسی که مرتکب 

جرم شده باید مجازاتش را تحمل کند.  
وی در پایان یــادآور شــد: موافقت نامه 
تاجیکســتان،  و  ایــران  محکومین  انتقــال 
و  ایــران  کشــور  دو  اتبــاع  بــه   کمــک 

 تاجیکستان  است.

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد

نزدیک شدن آمار واکسیناسیون به حدنصاب ۷۰ درصدی جمعیت هدف 

واکنش نمایندگان به اظهارات گستاخانه 
نماینده مجلس جمهوری آذربایجان

انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین 
بین ایران و تاجیکستان

تسلیت رهبر انقالب به خانواده نوجوان ایذه ای
در تماســی از دفتر رهبر انقالب اسالمی با خانواده علی لندی نوجوان ایذه ای، 
مراتب تســلیت حضرت آیت اهلل خامنه ای ابالغ و با این خانواده داغدیده همدردی 

شد.
به گزارش ایسنا،  علی لندی قهرمان شجاع و فداکاِر 1۵ ساله که برای نجات دو 
تن از همسایگانش، خود را به آتش زده بود روز جمعه بر اثر شدت جراحات ناشی 

از سوختگی آسمانی شد و نام خود را جاودانه کرد.

اعطای مدال عالی پدافند غیرعامل به »علی لندی«
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با صدور پیامی درگذشت علی لندی 
نوجوان 1۵ ســاله ایذه ای که جان خود را برای نجات دو شهروند از آتش سوزی از 

دست داد، تسلیت گفت.
به گزارش ایســنا، در پیام ســردار غالمرضا جاللی که خطــاب به خانواده این 
نوجوان منتشــر شده، آمده است: »کلمات در تمجید و تحسین مردانگی، غیرت و 
ایثار »علی آقای لندی« نوجوان 1۵ ســاله بختیاری که جان خود را در نجات دو 
شــهروند از آتش به خطر انداخت قاصر است. این نوجوان دهه هشتادی، در هفته 
دفاع مقدس یاد و منش شــهدای دفاع مقدس به ویژه شــهید حسین فهمیده و 
شــهید بهنام محمدی را زنده کرد. ضمن ابراز تســلیت و همدردی با خانواده این 
نوجوان فداکار اعالم میدارم که مدال عالی پدافند غیرعامل به عنوان کمترین کار 
در تمجید از این فرزند مکتب ایثار و رشــادت حضرت ابوالفضل )ع( از سوی این 

سازمان به خانواده این نوجوان اهدا خواهد شد.«

دو سوال رئیس جمهور از دانش آموزان
رئیس جمهور در جمع دانش آموزان و در مراســم آغاز ســال تحصیلی جدید 

دو سئوال مطرح کرد.
به گزارش ایســنا، سید ابراهیم رئیسی سوم مهر در مراسم آغاز سال تحصیلی 
1۴۰1- 1۴۰۰ در تداوم سنت پرسش مهر، بیست و دومین پرسش مهر را مطرح 

کرد.
1- شعار دولت سیزدهم ایران قوی است؛ ایران قوی چه ویژگی دارد؟

٢. نقش دانش آموزان در شکل گیری ایران قوی چیست؟

جلسه سران سه قوه برگزار شد
جلسه سران ســه قوه بعد ازظهر شنبه به میزبانی حجت االسالم سید ابراهیم 

رئیسی رئیس جمهور، برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این جلســه روسای قوای مجریه، مقنننه و قضائیه درباره 

مهمترین موضوعات کشور ازجمله مسائل اقتصادی گفتگو و مشورت کردند.

طرح مجلس می توانست در بازار خودرو
 تحولی جدی ایجاد کند

نماینده کرج در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه طــرح مجلس برای 
ســاماندهی بازار خودرو هم به نفع تولید کننــده و هم به نفع مصرف کننده بود، 
اظهار کرد: قرار بود با اجرای این طرح شرایط واردات خودرو از طریق ارزهایی که 
منشاء داخلی ندارد تسهیل شــود و بدون شک با عملیاتی شدن آن تحول جدی 

در بازار خودرو اتفاق می افتاد.
مهدی عسگری روز شنبه سوم مهرماه در رادیو البرز با اشاره به تصویب کلیات 
طرح تسهیل صدورمجوز کسب و کار اظهار کرد: پیش از این متقاضیان راه اندازی 
کســب و کار در کشور با مشــکالت زیادی مواجه بودند و برای دریافت یک مجوز 
باید از هفت خوان بروکراســی اداری، استعالم های طوالنی و... می گذشتند و طی 

این بازه زمانبر سرمایه آنها ارزش خود را از دست می داد.
به گزارش ایســنا، وی ادامه ادامه داد: با تصویب این طرح، مجوزهای کسب و 

کار به دو دسته تایید محور و ثبت محور تقسیم می شوند.
وی توضیح داد: مجوزهای تایید محور مثل مواردی که به تغییر کاربری اراضی 
منتهی می شــود مجوزهایی هستند که نیاز به بررسی و تایید حاکمیتی دارد ولی 
مجوزهای ثبت محور آن دســته از مجوزهایی هستند که پس از تکمیل اطالعات 

از سوی منقاضی و بارگذاری آنها در سامانه صادر می شود.
عسگری اضافه کرد: با اجرای این طرح شاهد ارتقای رتبه ایران در شاخص های 

ملی و بین المللی سهولت کسب و کار خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید 
و برنامه ریزی برای واکسیناســیون دانش آموزان گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی 
در خصوص تامین واکســن مورد نیاز مردم وجود ندارد ولی در خصوص واکسینه 
کردن دانش آموزان که ســرمایه آینده کشور هســتند باید با حساسیت بیشتری 

برخورد کرد.
این مســئول توضیح داد: همه واکســن های موجود با مجــوز اضطراری اجازه 
تزریق گرفته اند و فعال واکســن مناسبی که بتوان به افراد زیر 1۸ سال تزریق کرد 

معرفی نشده است.
وی افزود: بدیهی اســت آموزش حضوری معلم و دانش آموزان در کالس درس 

نتیجه بهتری خواهد داشت ولی سالمت نسل آینده از هر چیز مهمتر است.
وی همچنیــن به الیحه رتبه بندی معلمان هم اشــاره کرد و گفت:  طبق این 
الیحه معلمان به پنج رتبه تقســیم بندی می شوند که بر اساس همین رتبه بندی 

مطالبات و حقوق آنها پرداخت خواهد شد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشــتهارد همچنین به طرح مربوط به ساماندهی 
بازار خودرو اشــاره کرد وتوضیح داد: بخشــی از این الیحه مربوط به آزادســازی 
واردات خودرو آن هم با شــرایط خاص بود که متاســفانه با مخالفت هایی روبه رو 

شد.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح هم به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف 
کننده بود، اظهار کرد: قرار بود با اجرای این طرح شرایط واردات خودرو از طریق 
ارزهایی که منشــاء داخلی ندارد تسهیل شــود و بدون شک با عملیاتی شدن آن 

تحول جدی در بازار خودرو اتفاق می افتاد.
عسگری خاطر نشان کرد: چرا مصرف کننده باید ناچار باشد خودروهایی با هر 

قیمت و هر کیفیتی را خریداری کند؟

 تغییر بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی
 آسیب  زاست

یــک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: تغییر مدیران در ســطح اســتاندار و 
فرمانداران اشــکالی ندارد، اما تغییر بدنه کارشناســی موجب آســیب رساندن به 
دســتگاه ها خواهد شــد. محمود صادقی در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان این که 
تغییرات وســیع مدیریتی ســنتی اســت که در ابتدای هر دولتی انجام می شود، 
اظهار کرد: این تغییرات به بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی کشور آسیب می 
زند. البته قبال در مورد این مســئله هشدار داده شــده بود و اقداماتی هم صورت 
گرفت که برخی پســت های تخصصی و کارشناســی تغییر نکند، اما در عمل به 
صورت مناسبی اجرا نشد. وی ادامه داد: تغییر پست های سیاسی مثل استانداری 
و فرمانداری در هر دولتی اشــکالی ندارد اما تغییر در بدنه کارشناسی موجب می 
شــود انتقال تجارب انجام نشده و مدیران جدید از صفر شروع کنند و به اصطالح 
بخواهند چرخ را از نو اختراع کنند که این مســئله زیان بار اســت. اشکالی ندارد 
استانداران یا فرمانداران از افرادی انتخاب شوند که با دولت همراهی دارند اما نباید 

تغییر در بدنه کارشناسی دستگاه ها رخ دهد.

اخبار کوتاه


