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مذاکرات وین، گروگان مسائل داخلی آمریکا
  سخنگوی وزارت امور خارجه: اگر آمریکا می خواهد توافقی صورت بگیرد، باید تصمیم سیاسی خود را 

در اسرع وقت اتخاذ کند؛ تا ابد منتظر نمی مانیم

واکنش  ها به گمانه زنی درباره پیش نویس توافق در وین
اگرچــه در هفته هــای اخیــر مذاکرات 

دیپلماسی
کمیسیون مشترک برجام در وین با حضور 
جمهوری  اســامی ایــران و 1+4 به دلیل 
زیاده خواهی های آمریکا همچنان متوقف مانده  اســت، اما 
رایزنی ها و گمانه زنی ها پیرامون روند گفت وگوها و آخرین 
وضعیت توافق های به دست آمده میان طرفین ادامه دارد و 
برخی نمایندگان مجلس نیز در روزهای اخیر با استناد به 
پیش نویس احتمالی منتشر شــده از توافق وین، از رعایت 
نشدن برخی خطوط قرمز ایران انتقاد کردند. این انتقادها 
دیروز با واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز 
مواجه شد و سعید خطیب زاده تأکید کرد که این وزارتخانه 
مسئولیت قطعی در حفظ و صیانت از منافع مردم را داشته 
و شورای  عالی امنیت ملی راهبری مذاکرات را برعهده دارد 

که رئیس مجلس نیز در این شورا حضور دارد.
وی بر این نکته هم تأکید کرده  است که اگر امروز پافشاری 
بر حقوق و منافع ملت ایران نبود، شاید یک توافق نیم بند، 
ماه ها قبل حاصل می شد. خطیب زاده همچنین منتقدان را 
به »خوانش غیرگزینشی« دعوت و تصریح کرد که مقام های 
دســتگاه دیپلماسی کشــور با برگزاری جلسه های منظم 
عمومی و خصوصی با نمایندگان مجلس، مسائل موجود را 
مطرح و به ابهام ها پاسخ می دهند.  دیروز اعضای کمیسیون 
امنیت  ملی و سیاست  خارجی مجلس نیز به مباحث مطرح 
شده در این زمینه واکنش نشان دادند و تصریح کردند که 

هنوز پیش نویســی درکار نیســت، چرا که مذاکرات هنوز 
کاما به پایان نرسیده  است. نایب رئیس این کمیسیون به 
ایرنا گفت: پیش نویسی که مبنای توافق نهایی باشد، هنوز 
تهیه نشده  است، زیرا مذاکرات هنوز در مرحله رایزنی های 
نهایی قرار دارد و اینگونه نیست که بگوییم مذاکرات کاما 

تمام  شده و به نقطه پایانی رسیده  است.
ابراهیم عزیزی با بیــان اینکه نباید پیــش داوری کنیم و 
تاکنون هیچ پیش نویسی درخصوص مذاکرات به مجلس و 
کمیسیون تخصصی و امنیت  ملی مجلس ارائه نشده  است، 
افزود: در جلسه های متعددی که با حضور وزیر امور خارجه و 
مذاکره کننده ارشد کشورمان در وین برگزار شده، محتوای 
مذاکرات و موضوع هایــی که مطرح شــده و دیدگاه های 

طرفین تشریح شده  است.

پیش نویسی تهیه نشده  است
دیگر عضو کمیسیون امنیت  ملی مجلس نیز معتقد است 
اصوال با توجه به اینکه هنوز توافقی بین ایران و غرب صورت 
نگرفته، بنابراین پیش نویسی هم تهیه نشده  است؛ موضوعی 
که براساس آن نباید گمانه زنی های مطرح در این زمینه را 

چندان مقرون به واقعیت  دانست.
فدا حسین مالکی با بیان اینکه تاکنون وزارت امور خارجه 
پیش نویسی از توافق وین به مجلس ارائه نکرده  است، ادامه 
داد: مذاکره کنندگان در دور جدید مذاکرات، پیشنهادهایی 

را به طرف غربی ارائه داده اند.
یکی دیگر از نواب رئیس کمیسیون امنیت  ملی و سیاست 
 خارجی مجلس هم با اشــاره به برخی گمانه زنی ها درباره 
پیش نویس توافق در وین اظهار می کند که باید از هرگونه 
پیش داوری، پیشگویی یا قضاوت هایی که ناشی از اطاعات 
مختصر است، خودداری شود؛ »همگان بدانند که موضوع 
هسته ای و مذاکرات مربوط به برجام، مسئله کان ملی است 
که در سطوح ملی مورد نظارت، ارزیابی و پیگیری و اقدام 

قرار می گیرد.«
عباس مقتدایی افــزود: از آنجایی که موضــوع مذاکرات 
هســته ای در کشــور ما »متولی ویژه« دارد، شورای  عالی 
امنیت ملی در کنار وزارت امور خارجــه و مجلس و دیگر 
ارگان ها و نهادهای کشور، در جریان کلی و عمدتا جزئیات 
امر هم قرار دارند. آنچه اکنون درحال پیگیری است، صرفا 
ابتکار یک نفر یا اراده یک شخص نیست، بلکه کلیت نظام با 
توجه به شرایط، مصالح، موضوعات مختلف و رهنمودهای 
مقام  معظم  رهبری و قانون اقدام راهبردی مجلس که قبا 
به تصویب رسیده  است عمل می کنند و بر مبنای آن اراده 

ملی محقق خواهد شد.
وی معتقد است همه باید از نقل قول های شتاب زده یا طرح 
موضوع هایی که می تواند به امنیــت  ملی صدمه وارد کند، 
خودداری کنند؛ »کشور درباره برجام و اجرای قانون اقدام 

راهبردی، صدای واحد و یکپارچه ای دارد.« 

»آمریکا، مسئول به طول انجامیدن 
مذاکــرات اســت«؛ ایــن آخرین 
موضع گیــری وزیــر امورخارجــه 
کشــورمان پیرامون روند گفت وگوهــا برای احیای 
توافق هسته ای سال 2015است؛ سخنانی که نشان 
می دهد واشنگتن همچنان درحال وقت کشی است تا 
از این طریق، ایران را به کوتاه آمدن از مطالبات بحق 
خود وادار کند؛ رویکردی که با مواضع صریح و شفاف 
مقام های مربوطه در جمهوری اســامی با شکست 

مواجه شده است.
به گزارش همشهری، در چنین شرایطی هم بود که در 
روزهای اخیر مسئوالن دستگاه دیپلماسی کشور بارها 
بر آمادگی ایران برای دســتیابی به توافقی »خوب« 
و »پایدار« تأکید کردند؛ البته به شــرط آنکه طرف 
آمریکایی دست از زیاده خواهی های خود بردارد و روند 
گفت وگوها را تسهیل کند؛ مذاکراتی که در هفته های 
اخیر به دلیل رویکرد منفعانه واشنگتن، متوقف مانده  
و رایزنی های دیپلماتیک تروئیکای  اروپایی نیز هنوز به 

نتیجه روشنی نرسیده است.
برهمین اساس هم بود که وزیر امورخارجه کشورمان 
در گفت وگــوی تلفنی بــا همتای عمانــی خود، از 
تحریم های جدیــد آمریکا که اقــدام متناقضی در 
شرایط کنونی مذاکرات به حساب می آید، انتقاد کرد 
و واشنگتن را مسئول مســتقیم به طول انجامیدن 
گفت و گوهای هسته ای با هدف لغو تحریم های ظالمانه 
علیه ایران و احیای توافق هسته ای سال 2015دانست.

حســین امیرعبداللهیان بر این نکته هم تأکید کرد 
که درصورتی که آمریــکا از زیاده خواهی های خود 
دســت بردارد، ایران آماده دستیابی به توافقی خوب 
و پایدار اســت؛ رویکردی که در روزهای اخیر بارها 
مورد تأکید مقام های ایرانی قرار گرفته  است و اعام 
شده که جمهوری اسامی پیشنهادهای خود را درباره 
موضوع های باقیمانده از طریق مذاکره کننده اتحادیه 
اروپا به طرف آمریکایی منتقــل کرده  و اکنون زمان 

تصمیم گیری در واشنگتن فرارسیده  است.

سردرگمی تصمیم سازان در واشنگتن
در این میان به نظر می رسد تصمیم سازان آمریکایی 
همچنــان از اتخــاذ رویکــردی منســجم در قبال 
گفت وگوهای هســته ای بــا ایران ناتوان هســتند؛ 
موضوعی که نشریه آمریکایی »فارین پالیسی« نیز در 

آخرین گزارش تحلیلی اش درباره مذاکرات وین مورد 
تأکید قرار داده است. این نشریه با اذعان به اینکه »آنچه 
ایران از زمان خروج آمریکا از برجام به دســت آورده، 
تسلط بر فرایندهای هسته ای و ایجاد راه های جدید 
برای دفاع از سایت های هسته ای بوده  است«، از نبود 
سیاست جامع و منســجم در برابر جمهوری اسامی 

ایران در آمریکا انتقاد کرده است.
ازســوی دیگــر در ایــن گزارش بــه ابتــکار عمل 
مذاکره کنندگان ایرانی در جریان گفت وگوهای اخیر 
در وین نیز اشاره و تصریح شده است که »در مذاکرات 
وین به ایرانی ها اجازه داده شــده تا با مقاومت اندک 
آمریکا شکل، ساختار، دســتورکار، تقویم، سرعت و 
ســطح شــرکت کنندگان در مذاکرات را متناسب با 
اهداف خود تعیین کنند و این یک شاهکار باورنکردنی 
است. ایران حتی مجبور به مذاکره مستقیم با مقام های 

آمریکایی نبوده است.«

توقف مذاکرات به دلیل رویکرد آمریکا
همه اینها درحالی است که با وجود فضاسازی های اخیر 
درباره »ماهیت برجام«، مقام های جمهوری اسامی 
تأکید دارند که مذاکره کنندگان کشورمان از خطوط 

قرمز ترسیم شــده هرگز عبور نخواهند کرد و ایران 
برای تحقق مطالبات بحق خود مصمم است. برهمین 
مبنا هم بود که سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور 
در نشســت خبری دیروز خود بار دیگر تصریح کرد 
که با وجود در دسترس بودن حصول توافق در وین، 
تحقق این موضوع مستلزم برآوردن خواسته های ایران 

ازسوی طرف آمریکایی است.
ســعید خطیــب زاده در ایــن زمینه گفــت که اگر 
آمریکایی ها با یقین به اینکه مــا از خطوط قرمزمان 
رد نمی شویم و از خواسته هایمان نیز کوتاه نمی آییم، 
دست از زیاده خواهی بردارند، دستیابی به توافق مثبت 

در گفت وگوهای وین کاما در دسترس است.
وی با بیان اینکه مذاکرات در ویــن به دلیل رویکرد 
آمریکا در نقطــه توقف قرار گرفته اســت، ادامه داد: 
دولت واشــنگتن هنوز درباره موضوع های باقیمانده 
تصمیم های سیاسی خود را نگرفته است. آنها تاش 
می کنند موضوع های باقیمانــده در این مذاکرات را 

گروگان مسائل سیاست  داخلی خود کنند.
خطیب زاده معتقد است با وجود اینکه ایرانی ها ملت 
صبوری هستند، اما برای تصمیم گیری آمریکایی ها 
تا ابد صبر نمی کنیم؛ »اگر آمریکا می خواهد توافقی 

صورت بگیــرد، باید تصمیم سیاســی خــود را در 
اسرع وقت اتخاذ کند.«

نتایج سفر مورا به تهران
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان درباره اعمال 
تحریم های جدید از سوی آمریکا علیه ایران و تأثیر آن 
بر مذاکرات وین نیز عنوان کرد که تاکنون آمریکایی ها 
از این اقدام های متناقض زیاد انجام داده اند؛ »برخاف 
همه شــعارهایی که آنها می دهند، آنچه برای شــان 
مهم محسوب می شود، سیاســت هایی است که در 
واشنگتن و در کاخ سفید علیه ملت ایران فرمول بندی 

شده  است.«
خطیب زاده به سفر اخیر انریکه مورا، نماینده اتحادیه 
اروپا در مذاکرات هســته ای به تهران هم اشاره کرد 
و گفت مورا در این ســفر حامل برخــی نکات بوده و 
قصد داشته اســت که در این حوزه با مسئوالن ایرانی 
تبادل نظر کند؛ »ســفر مورا برای این بــود که از این 
شرایط خارج شــویم. تاش کردیم مسیر دیگری را 
مجددا امتحان کنیم کــه موضوع های باقیمانده حل 
و فصل شود. تاکنون به شهادت آنهایی که پیام برده و 
آورده اند، بیشترین اتکا و ایده ها را ایران داشته است. 
مورا با پیام و پاسخ های تهران، کشورمان را ترک کرد 
و همچنان منتظر پاسخ طرف مقابل هستیم، اما هنوز 

پاسخ جدیدی دریافت نشده است.«
وی همچنیــن تأکید کرد: آنچه در 2هفته گذشــته 
بیش از پیش برای ما روشن شده، این است که بایدن 
و کاخ سفید هنوز تصمیم خود را نگرفته اند و متأسفانه 
کل یک توافق را گروگان مسائل حزبی و داخلی آمریکا 
کرده اند. آنها همان رویکردی را درپیش گرفته اند که 
منجر به شکست بســیاری از توافق های بین المللی 
شده است؛ یعنی منوط کردن یک توافق بین المللی به 

زد و بندهای داخلی خودشان.
خطیب زاده دربــاره موضوع های باقیمانده در جریان 
مذاکرات وین گفت: اکنون در گام های پایانی، آمریکا 
تاش می کند مانع بهره مندی چرخه اقتصادی ایران 
از ابعاد مختلف برجام شود. ما در نقطه ای قرار داریم 
که آمریکا باید تصمیم بگیرد آیــا می خواهد میراث 
ترامپ را حفظ کند یا به عنوان »دولت نیمه مسئول« 
عمل کند و توافقی انجام شود. متأســفانه بازیگران 
بین المللــی می بینند که دولت بایدن همان مســیر 

دولت قبلی را می رود.

آخرین مواضع دستگاه دیپلماسی کشور
اگرچه بررسی آخرین وضعیت گفت و گوهای هسته ای میان جمهوری اسالمی ایران و 1+4از 
مهم ترین موضوع های مطرح شده در نشست خبری دیروز ســخنگوی وزارت امورخارجه 
کشورمان بود، اما این نشست حاوی نکات مهم دیگری درباره مسائل سیاست خارجی ایران 

هم بود که در ادامه می خوانید:
     کارنامه دیپلماسی کشور در سالی که گذشت در حوزه رفع تحریم ها، خنثی سازی تحریم ها 

و صیانت از منافع مردم بسیار قابل قبول است.
     در سال  گذشته بر اثر تالش هایی که صورت گرفت، روابط ما با کشورهای همسایه مان بیش از 
دوبرابر شد. ایجاد روابط تاب آور خارجی چارچوبی بود که وزارت امورخارجه به صورت جدی 

پیگیری کرد و ما در ۶ماه دوم سال گذشته نتایج موفقی را به دست آوردیم.
     آمادگی داریم تاریخ دور جدید گفت وگوهای ایران و عربستان مشخص شود و این مذاکرات 
ادامه پیدا کند. این گفت وگوها نیازمند دستورکار مشخص است. ما نظرات خود را به صورت 
مکتوب به طرف سعودی داده ایم و بهتر است دولت سعودی نیز نظرات خود را به صورت مکتوب 

ارائه دهد تا یقین  پیدا کنیم اراده ای برای حل وفصل موضوع های فی مابین وجود دارد.
     سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران لغو نشده  و روابط 2کشور در چارچوب شرایط عادی خود 
درحال پیگیری است. البته هنوز تاریخ انجام این سفر قطعی نشده است و منتظر تأیید تاریخ 

انجام این سفر ازسوی دوستان مان در آنکارا هستیم.
     با دولت قطر درباره برگزاری جام جهانی فوتبال 2۰22 در دوحه گفت وگوهایی داشته ایم. 
مناطق آزاد کیش و قشم تدارکاتی دیده اند که میزبان بخشــی از هواداران فوتبال باشند و 

امکاناتی را در این زمینه در اختیار تیم ها قرار دهند.

مکث

گفت وگوی تلفنی رئیسی با شیخ تمیم آل ثانی
تعهد ایران و قطر به توسعه روابط

روابط ایران با قطر در حوزه کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
نزدیک تر از گذشته دنبال می شود. امیر قطر پس از سفر اسفندماه 
سال گذشته رئیس جمهور به این کشور یکشنبه شب در تماس 
تلفنی با سیدابراهیم رئیسی تأکید کرد که »دوحه به طور کامل 
به توسعه هرچه بیشتر روابط با تهران متعهد است.« رئیسی اوایل 
اسفندماه سال گذشته در سفری 2روزه برای شرکت در مجمع 
کشــورهای صادرکننده گاز راهی قطر شد و درخال این سفر 

14سند همکاری میان پایتخت ها به امضا رسید.
او در گفت وگوی تلفنی خود با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با بیان 
اینکه امروز اراده جمهوری اسامی ایران و قطر بر توسعه بیش از 
پیش روابط دوجانبه استوار است، گفت: تهران از توسعه سطح 
روابط با دوحه در بخش های مختلف استقبال می کند و برداشتن 
گام های بلند در راستای ارتقای هر چه بیشتر روابط 2کشور را به 

نفع 2ملت و ملت های منطقه می داند.
رئیســی با اشــاره به ظرفیت های گســترده در مسیر توسعه 
روزافزون ســطح روابط و همکاری های 2کشــور گفت: تهران 
و دوحه با فعال کــردن تمامی ظرفیت های همــکاری و ایجاد 
هماهنگی های نزدیک می توانند گام های مؤثری در راســتای 
منافع 2ملت و برقراری ثبات و امنیت در منطقه بردارند. رئیس 
دولت سیزدهم با اشــاره به ســفر امیر قطر به تهران در آینده 
نزدیک، تأکید کرد: در این ســفر تصمیمات بزرگی در راستای 
توســعه بیش از پیش مناســبات و همکاری های 2کشور در 
حوزه های مختلف اتخاذ خواهد شد. او در ادامه با ابراز خرسندی 
از برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر و آرزوی موفقیت 
برای این کشور در برگزاری این رویداد ورزشی مهم، یادآور شد: 
جمهوری اسامی ایران آمادگی دارد در جهت برگزاری هرچه 
بهتر و باشکوه تر بازی های جام جهانی، در جزیره کیش و سایر 
جزایر نزدیک به قطر هرگونه مســاعدت و کمــک مورد نیاز را 
ارائه کند و اطمینان داریم با برنامه ریزی هایی که انجام شــده، 
جهانیان شاهد بازی های خاطره انگیزی خواهند بود. شیخ تمیم 
بن حمد آل ثانی امیر قطر نیــز در این تماس تلفنی با تأکید بر 
اینکه کشــورش بعد از ماقات و مذاکرات طوالنی 2کشور در 
دوحه به طور کامل به توسعه هرچه بیشتر روابط با تهران متعهد 
است، گفت: معتقدیم سفر جنابعالی در توسعه روابط برادرانه و 
استحکام همکاری ها از نقش مهمی برخوردار است. شیخ تمیم 
بن حمد آل ثانی با اظهار خرسندی از راهیابی تیم ملی فوتبال 
ایران به مسابقات جام جهانی، گفت: در این مسابقات به خوبی 
از برادران خود استقبال خواهیم کرد و گروهی که تیم ایران در 
آن قرار گرفته، گروهی حماسی است و مطمئناً شاهد بازی های 
جذابی خواهیم بود. درخصوص همکاری 2کشور در برگزاری 
مســابقات نیز به زودی وزیر راه قطر در جزیره کیش با همتای 

خود درباره نحوه همکاری ها ماقات و مذاکره خواهد داشت.

  طرح صیانت و شفافیت
به صحن برمی گردد

نمایندگان در نخستین هفته های کاری سال1401و نیمه های راه 
فعالیت این دور از مجلس به احتمال تکلیف 2طرح پرحاشیه مجلس 
یازدهم را مشخص می کنند. روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس اعام کرد: »طرح شفافیت آرای نمایندگان در ماه مبارک 
رمضان در صحن علنی مجلس شورای اسامی بررسی می شود.« 
طرح شفافیت آرای نمایندگان نخستین بار در 14شهریور سال۹۷ 
در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشــته شد، اما نمایندگان 
حاضر در مجلس وقت بــا آن مخالفت کردند. ایــن طرح یکی از 
نخستین طرح هایی هم بود که در مجلس یازدهم به  رأی گذاشته 
شد، اما کلیات آن در صحن علنی رد و به کمیسیون آیین نامه داخلی 
مجلس ارجاع شد. زمانی که طرح در جلسه علنی مجلس یازدهم 
نیز رد شد از دستور کار خارج شــد، اما براساس آیین نامه داخلی 
مجلس می توانست مجدداً با امضای 50نماینده در دستور کار قرار 
بگیرد. نمایندگان دوباره درخواست کردند که طرح شفافیت آرا در 
دستور کار قرار گیرد. در نتیجه این طرح دوباره برای انجام اصاحات 
به کمیسیون تدوین آیین نامه ارجاع شد. براساس آخرین توضیحات 
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس نکته ای از طرح حذف 
نشده، بلکه چند مورد ازجمله شفاف شدن مصوبات و تصمیمات 
هیأت رئیسه به طرح اضافه شده است. در نهایت پس از جمع بندی 
در کمیسیون، طرح برای در دستورکار قرار گرفتن به هیأت رئیسه 
مجلس ارسال شد. درصورتی که طرح شفافیت آرا مجدداً از سوی 
نمایندگان رد شــود، طرح به طور کلی از دستورکار مجلس خارج 
می شود. روز گذشته همچنین درخواست 185نماینده برای برگشت 
طرح صیانت به صحن تحویل رئیس مجلس شد تا مطابق آیین نامه 
با اولویت و در نخستین زمان این درخواست اعام وصول شود و به 
رای گیری همه نمایندگان گذاشته شود. 4اسفندماه سال گذشته 
کلیات طرح پرحرف و حدیث موسوم به صیانت از فضای مجازی 
در کمیسیون مشترک بررسی کننده این طرح به رأی گذاشته شد 
و با 18رای موافق اعضای کمیسیون همراه شد؛ طرحی که در ابتدا با 
عنوان طرح »حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای 
مجازی« در مجلس شورای اسامی مطرح شــد و پس از آن بارها 
تغییر نام یافت و حتی در یکی از جلسات مجلس، عنوان آن »نظام 
تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی« شد، با وجود این همچنان 
کاربران اینترنتی و کارشناسان، از آن تحت عنوان طرح صیانت یاد 
می کنند. در طرح اولیه ای که از صیانت منتشر شد، قوانینی وجود 
داشــت که واکنش های منفی زیادی را برانگیخت؛ ازجمله اینکه 
پیام رسان های خارجی باید حتما در داخل کشور ثبت شوند و مجوز 
بگیرند و در چارچوب مقررات کشور فعالیت کنند، تولید و توزیع 
و انتشار فیلترشکن، جرم انگاری شده بود؛ حتی به نحوی از وزارت 
ارتباطات سلب اختیار شده و بسیاری از اختیارات به کمیسیون ویژه 
تنظیم مقررات محول شده بود. 121نماینده مجلس یازدهم در پی 
رای گیری ششم مرداد سال گذشته با اصل 85شدن طرح »صیانت 
از حقوق کاربران در فضای  مجازی و ســاماندهی پیام رسان های  
اجتماعی« موافقت کرده بودند؛ ۷4نفر مخالفت داشتند و ۹نفر نیز به 
آن رأی ممتنع داده بودند. این اصل قانون اساسی می گوید »مجلس 
نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی 
در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت 
اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این 
صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت 
آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.« 
درنهایت نمایندگان با انتقادات افکار عمومی تصمیم به بازگشت این 

طرح به صحن  برای  رای گیری همه نمایندگان گرفتند.

علیرضا تنگسیری
 فرمانده نیروی دریایی سپاه

امروز همه تجهیزات مــورد نیاز نیروهای 
مسلح تولید ملی است و برخی از آنها با 
همکاری شرکت های دانش بنیان صورت 
گرفته اســت. ما هم می توانیم به ســهم 
خود برای باال بردن توان رزم با پشتیبانی 
از ایــن شــرکت های دانش بنیــان، از 

ظرفیت های آنان استفاده کنیم./ایرنا

محمود رجبی
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
بــرای  را  بایــد کار  مجلــس و دولــت 
تولیدکنندگان آسان کنند. قوه قضاییه 
نیز باید با قاچاق برخورد کند. دانشگاه ها 
هم به کمــک تولید دانش بنیــان بیایند. 
رســانه ها و روحانیت هم باید به تشویق 
ســرمایه گذاران و جوانان در ورود به این 

موضوع بپردازند./مهر

نقل قول خبر

 بیانیه مجلس در محکومیت
تجاوز نظامی عربستان به یمن

 دیروز بیانیه نمایندگان مجلــس در حمایت از مقاومت 
ملت یمن با امضای 2۳4نفر از نمایندگان قرائت شد. در 
بخشی از این بیانیه آمده است :»دولت عربستان در ۷سال 
گذشته با حمایت ابرقدرت های مستکبر جهانی، با بمباران 
مستمر شهرها و روستاهای یمن انواع جنایت های جنگی 
را مرتکب گشته و هزاران کودک و زن و مرد از شهروندان 
غیرنظامی یمن را به خاک و خون کشیده اند و با محاصره 
ظالمانه مانع رسیدن دارو و غذا و کمک های بشردوستانه 
به یمن گشــته و در اثر آن، میلیون ها زن و مرد و کودک 
مظلوم را در معرض گرسنگی، بیماری، فقر و نابودی قرار 

داده اند.
 ما نمایندگان مجلس شــورای اسامی در آغاز هشتمین 
سال جنگ ویرانگر یمن، ضمن محکوم کردن این تجاوز 
آشکار، خواســتار پایان دادن به حمات نظامی و کشتار 
مردم مظلوم یمن و رفع محاصره این کشــور هســتیم و 
حمایت خود را از مقاومت دالورمردانــه انصاراهلل و ملت 

مقاوم یمن اعام می داریم.«

خبر

مجلس

    ارائه طرح ضدایرانی در کنگره آمریکا
اعضای کنگــره آمریکا طرحی را بــرای ممنوع 
کردن اقدام احتمالی کاخ سفید به منظور حذف 
نام سپاه پاسداران انقاب اســامی از فهرست 
»تروریستی« ارائه دادند. به گزارش فارس، وبگاه 
آمریکایی »واشنگتن فری بیکن« دیروز خبر داد 
به یک نســخه کپی از طرح پیشنهادی »برایان 
ماست« و »اســکات پری« 2 عضو جمهوریخواه 
مجلس نمایندگان آمریکا دسترســی پیدا کرده 
که موضوع آن ممنوع کردن تاش احتمالی دولت 
بایدن برای برداشتن تحریم های مربوط به سپاه 

در راستای توافق جدید هسته ای با ایران است.

 عراق از ایران شکایت نمی کند
 مسئوالن عراقی اعام کردند قصد شکایت علیه 
ایران در مجامع بین المللی درپی حمله موشکی 
ســپاه به مرکز راهبردی اســرائیل در اربیل را  
ندارند. سایت خبری »العربی الجدید« می گوید 
که یک مسئول در وزارت خارجه عراق که نام او 
ذکر نشده به این سایت گفته است که کشورش 
تصمیم گرفته مسئله حمله موشــکی ایران به 
مرکز راهبردی رژیم صهیونیســتی در اربیل را 

بین المللی نکند. 
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