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کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* مطالبه شهدا و خانواده شهدا مجازات سنگین مفسدین اقتصادی است، کسانی 
که بازار و اقتصاد کشور را هدف قرار داده اند و هر روز برای معیشت مردم مشکل 

درست می کنند.
0912---8712

* با تمام وجود از اقدامات انقالبی رئیس محترم قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد 
اقتصادی تقدیر و تشکر می کنم. البته باید با مسئولینی که بیشتر فساد از ناحیه 
زیرمجموعه آنان صورت می گیرد برخورد شــود. به عبارتی باید سرچشمه های 

فساد را کور کرد.
علیمردانی
* از دستگاه قضایی درخواست می شود با کسی که آن حجم نجومی از ارز و سکه 

را روانه بازار کرد و چوب حراج به سرمایه کشور زد برخورد شود.
0912---4207

* درود بــر نمایندگانی همچون دکتر زاکانی که با حرکت جهادی خود لرزه بر 
اندام برخی افراد ناکارآمد در دولت قبل و فعلی و امثال آخوندی ها انداخته اند.

اکبری
* چرا اصالح طلبان کار بلد بدون مطالعه اسناد برنامه پیشنهادی همکاری با چین 
با آن مخالفت می کنند؟ علت این اســت که برخی که تحصیالتشان را در غرب 
ســپری کرده اند، نان و نمک فرنگیان با گوشت و پوستشان آمیخته است. آنان، 
قرارداد مزخرفی مثل برجام را ســیب و گالبی  نشــان می دهند ولی یک قرارداد 
پیشنهادی نافع را که می تواند به درهم شکستن تحریم ها بینجامد با شدیدترین 

ادبیات اهانت آمیز مورد نکوهش قرار می دهند؟!
6043---0916 و 6455---0910
* رئیس جمهور باالخره پس از 7 سال به عقب ماندن در بخش مسکن اقرار کرد. 
سؤال ما این است که در کدام زمینه پیشرفت قابل مالحظه ای داشته اند؟ اگر در 
امر مسکن با وزیر ناالیقی که مسکن مهر را مزخرف می خواند و تا استعفا و کنار 
کشیدن با افتخار اعالم کرد که هیچ مسکن مهری افتتاح نکرده برخورد می شد 

این وضع امروز مسکن نبود. لطفاً نمک به زخم مردم نپاشید!
سوری
* پس از اعتراف تلخ و دیرهنگام و متأسفانه بدون عذرخواهی رئیس جمهور نسبت 
به کوتاهی در امر مسکن، منتظر اعتراف های بعدی این دولت ناکارآمد در سایر 
فاجعه هایش مثل حذف کارت ســوخت، حذف طرح شبنم و ایران کد، ماجرای 

بورسیه و برجام چای و... هستیم.
0594---0912 و 7250---0919

* افزایش قیمت ارز و طال دقیقه ای شده است. هم مسئولین باید پیگیر و پاسخگو 
باشند و هم رسانه ها با گزارش های خود دستگاههای مسئول را ترغیب به برخورد 
با متخلفین نمایند. فقط لبنیات طی چند روز اخیر با سی درصد افزایش قیمت 

روبرو شده است؟!
5385---0935 و 3728---0933 و 6960---0936
* هفت سال با بی تدبیری دولت باعث نابودی عمر، وقت و دارایی بسیاری از جوانان 
شد. پول ملی بی ارزش و طال بسیار گران شد در نتیجه بسیاری از جوانان نتوانستند 
ازدواج کنند. حال دولت که خود مســبب تأخیر ازدواج ها شده حداکثر سن وام 
ازدواج را به چهل سال کاهش داده است! نمایندگان مجلس این بی تدبیری را که 

منجر به کاهش بیشتر ازدواج و زاد و ولد خواهد شد را ملغی نمایند.
0936---6158

* از دولت تدبیر بابت لطفی که به مددجویان نمودند تشکر می کنم امسال مبلغ 
ده هزار تومان به مســتمری مددجویان اضافه کردند و بابت وام یارانه نیز، یارانه 
ما را به ده هزار و پانصد تومان تقلیل دادند و ما با این تورم و گرانی تنها با 180 
هزار تومان مستمری و این ده هزار و پانصد تومان می خواهیم مخارج زندگی را 

تأمین و اجاره خانه را هم پرداخت کنیم؟!
0919---8943

* از نهادها و سازمان های انقالبی و هیئت های مذهبی درخواست مشفقانه دارم 
اگر حقیقتا به فکر دنیا و آخرت مردم هستند در پیام رسان های وابسته به دشمن 
مثل تلگرام و اینستاگرام فعالیت نکنند. این پیام رسان ها همچون مردابی با گل های 
زیبا هستند که ورود به آنها انسان را به نیستی و تباهی می کشند وقتی می دانیم 
این نرم افزارها زیر نظر سازمان موساد رژیم جعلی کودک کش صهیونیستی اداره 
می شود. چرا جوانان را به این دام مهلک می کشانیم؟! شرم آور است که صداوسیما 
نیز جوانان را با تشویق خود به اینستاگرام سوق می دهد. این شبکه حاوی میلیون ها 

صفحه مستهجن است که هزاران جوان ایرانی را منحرف کرده است.
مجتبی گروسی
* بی برنامگی و سوءمدیریت در دولت فوق تصور است. قیمت ها لحظه ای شده و 
هرکس سوءاستفاده می کند. مجلس و نمایندگان به داد ملت برسند. مردم واقعا 

ناراحت هستند.
0919---6009

* سهامی که قرار است دولت بفروشد روشی را در پیش بگیرد تا مردم نیاز نباشد 
صف های طوالنی در پیشــخوان ها تشکیل دهند و پروتکل های بهداشتی رعایت 
نشود و باعث گسترش این ویروس منحوس کرونا شود. اینها حکایتگر رفتار دوگانه 

دولت در قبال رعایت پروتکل های بهداشتی است.
9263---0937 و 1758---0937
* در ایــن ایــام بحرانی کرونا، نیروهای زحمتکــش خدماتی و نظافتی بیش از 
سایر مشاغل در معرض ابتال به ویروس کرونا هستند. لذا ضروری است از سوی 
مســئولین خود در زمینه پوشش بهداشتی مجهز شوند تا آسیبی متوجه آنها و 

اطرافیانشان نشود.
0938---6263

* دولت با فروش مرحله ای سهام عدالت در این اوضاع کرونایی آیا جز کشاندن 
مردم به خیابان ها و پیشخوان ها و گسترش کرونا کار دیگری می کند؟

2039---0905 و 3275---0914
* در جزیره قشم به دلیل تعداد زیاد اتباع بیگانه و حجم باالی مسافر خطر ابتال 
به ویروس کرونا باال اســت مسئولین امر برای ســالمتی ساکنین بومی منطقه 

چاره ای بیندیشند.
0992---3211
* گویا سوداگران مسکن دیگر توان جوالن دادن در شهرها را ندارند و به روستاها 
ورود کرده انــد و بهــای زمین های 200 متری را که به راحتی 20 تا 30 میلیون 
خرید و فروش می شــد به 200 میلیون رســانده اند. از مسئوالن امر درخواست 
می شود نگذارند عده ای سودجو همان وضعی را که بر سر مسکن شهرها آورده اند 
به روستاها نیز بکشند زندگی را بر جوانان روستایی سیاه نمایند. برای نمونه لطفا 

به روستای امان آباد اراک سری بزنید تا از کم و کیف آن مطلع شوید.
3949---0912 و 2846---0910
* شهرداری برای تخلیه زباله های عفونی مطب پزشکان عمومی مانند بیمارستان ها 
عوارض ماهیانه 130 هزار تومان دریافت می کند که از عدالت به دور است. حجم 

زباله بیمارستان کجا و زباله مطب یک پزشک کجا؟
0912---4194

* دو روز تمام به 80 درصد داروخانه های شــهر مشهد مراجعه کردم هیچ کدام 
آمپول دیفرلین حتی نوع ایرانی با قیمت آزاد هم نداشــتند. مســئولین وزارت 

بهداشت کاری بکنند. با مصاحبه کردن که مشکل داروی مردم حل نمی شود.
0915---3859

* قبول داریم که شــرکت مردم در مراسم های عزا و عروسی تعداد مبتالیان به 
ویــروس کرونا را افزایش داد ولی دولت هم بپذیــرد که با راه انداختن صف در 

جلوی بانک ها و دفاتر پیشخوان در فروش سهام عدالت بی تدبیری کرده است.
0905---2039

* مشکل بزرگ ستاد ملی مبارزه با کرونا این است که پایگاه اطالع رسانی فعال 
در طول شبانه روز ندارد فقط یک سخنگو گذاشته اند که در چند وعده خبری در 

تلویزیون ظاهر شده و آمار را می خواند.
جوادی

پیشبینینمیکردید
چونشیدایتوافقباآمریکابودید

مشاور رئیس جمهور می گوید هیچ کس خروج آمریکا از برجام را پیش بینی 
نمی کرد.

اکبر تــرکان در گفت وگو با روزنامه فرهیختگان و درباره این گفته اش در 
سال 94 که هر روز تأخیر در اجرای برجام موجب خسارت 100 میلیون دالری 
می شــود، گفت: اگر بخواهیم مرور کنیم باید به اینکه چه کسانی باعث شدند 
تحریم ها برگردد، رجوع کنیم. وقتی کشــوری نفت، پتروشیمی، فوالد، مس و 
آلومینیوم یا خیلی از محصوالت کشاورزی را صادر می کند، این امر درآمدهای 
ارزی برای کشــور دارد. وقتی جلوی صادرات اعم از نفت، پتروشیمی، کاالهای 

کشاورزی و صنعتی گرفته شود، درآمدهای ارزی به کشور وارد نمی شود.
در این صورت درآمد کم می شــود و تقاضــای ارز وجود دارد و عرضه ارز 
کاهش می یابد. وقتی تقاضای ارز باشد اما عرضه ارز کم شود، ممکن است باعث 
گرانی قیمت ارز شود، همانند وقایعی که االن شاهد آن هستیم. لذا نکته مهم 
و اساسی این است که غیر از بودجه دولت که به درآمدهای نفتی وصل است، 
وقتی نفت صادر نمی شــود غیر از کاهش درآمدهای ارزی، درآمد ریالی دولت 
هم کاهش می یابد چراکه تامین منابع ریالی دولت از محل صادرات نفت بوده 

که موجب کمبود درآمد ریالی دولت و درآمد ارزی آن می شود.
کمبود درآمد ریالی دولت، دولت را به سمت استقراض از بانک ها می برد.

وی در ادامه با ادعای این که پس از برجام ســالی 70 هزار شــغل ایجاد 
شد، گفت: هیچ کس پیش بینی نمی کرد آمریکا از برجام خارج شود. آیا کسی 
پیش بینی می کرد شخصیتی همچون ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود؟ وقتی 
شخصیتی مانند ترامپ خود را مقید به این قاعده بین المللی نمی داند، نه تنها 
درمورد برجام بلکه از وقتی رئیس جمهور آمریکا شــد، این کشــور از خیلی 
پیمان هــای بین المللی عدول کرده و بســیاری از تعهدات بین المللی خود را 
انجــام نداده و خیلی از موافقتنامه هایی که دولــت آمریکا امضا کرده بود را 

پشت پا زده است.
بنابراین این امر تنها درمورد برجام و کشــور ما نیســت، درمورد خیلی از 
موافقتنامه هــا و توافقنامه های بین المللی این روند را طی کرده اســت که در 
سیاست خارجی با قلدری و بی قانونی و متکی به رای خود روابط بین المللی را 

خراب کرده است. درمورد ما نیز این اتفاق رخ داده است.
این اظهارات در حالی است که اوالً صاحب نظران بسیاری درباره نامتوازن 
بودن برجام به عنوان عامل تحریک کننده آمریکا و اروپا برای نقض تعهدات شان 
هشــدار داده بودند اما از سوی رئیس جمهور و اطرافیانش به عنوان بی سواد و 

ترسو و کاسب تحریم و... معرفی شدند.
ثانیاً نقض پیاپی برجام در همان دولت اوباما انجام گرفت در عین حال عجیب 
است که شیفتگان توافق، احتمال نمی دادند فرد دیگری در آمریکا رئیس جمهور 
شود. آیا آقای ترکان فراموش کرده که هیالری کلینتون هم در تبلیغات انتخاباتی 
بر عبور از برجام تأکید داشت؟ همین امروز هم جو بایدن نامزد دموکرات ها و 
مشــاورانش مکرر می گویند که در صورت روی کار آمدن، به تعهدات برجامی 
آمریکا برنمی گردند و انتظار دارند ایران پای توافق و تعهدات جدید بیاید! و همه 
این دهن کجی های آمریکایی، به خاطر بی ضمانت و نامتوازن بودن برجام است.

ثالثاً وقتی ترامپ مکرراً از روحانی و ظریف می شــنید که حتی در صورت 
خروج آمریکا از برجام، ما در توافق می مانیم و به تعهدات خود عمل می کنیم، 
چرا باید از برجام خارج نمی شد و تعهدات آمریکا را متوقف نمی کرد؟! این خط 
را اتفاقاً خود دولت و وزارت خارجه با رفتار نامتوازن خود )ماندن به هر قیمت 

در توافق( به ترامپ دادند.
رابعاً درباره تحریم ها باید از آقای ترکان پرســید تحریم ها اکنون با برجام 
بیشــتر شده که دولت نمی تواند 300-200 هزار بشکه نفت بفروشد یا قبل از 
برجام که 1/5 میلیون بشکه نفت می فروختیم؟! اقتصاد امروز رونق بیشتری دارد 
یا آن زمان که برجامی در کار نبود؟ دالر آن روز 3700 تومان بود و امروز 22 

هزار تومان را رد کرده است!
دفاعدیپلماتاصالحطلب

ازگسترشهمکاریهاباچین
یک دیپلمات اصالح طلب معتقد اســت ایران باید با عبور از نگاه به غرب، 

روابط راهبردی خود را با چین گسترش دهد.
غالمعلی خوشرو که سابقه نمایندگی ایران در سازمان ملل را در کارنامه خود 
دارد، در دولت اصالحات »معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه« و همچنین 
معاون »آموزش و پژوهش وزارت خارجه« بوده اســت. او ضمن یادداشتی که 
دیپلماسی ایرانی منتشر کرده، نوشت: اجماع داخلی در آمریکا بر آن قرار گرفته 
که با تشــدید فشارهای همه جانبه سرعت رشد اقتصادی و فناوری در چین را 
مهار کند. در این روند بحران کرونا و نزدیک شدن انتخابات در آمریکا تنش ها را 
تشدید کرده است. ایران باید با دوراندیشی از فرصت ایجاد شده در جهت تامین 

منافع ملی خود بهره برداری کند.
بهبود وضعیت مالی طبقه پایین و افزایش تعداد طبقه متوسط، بازار مناسبی 
را برای شرکت های رو به رشد و نوظهور فناوری دیجیتال در چین فراهم می سازد.

بر این تغییرات بنیادی باید رشــد سریع اقتصاد دیجیتال در چین را هم 
افزود که برآورد می شود، شامل حدود 30 درصد تولید ملی شود. امروزه از 20 
شرکت بزرگ اینترنتی جهان، 9 شرکت چینی هستند. به همین دلیل تحریم 
شــرکت بزرگ هوآوی از سوی آمریکا به یکی از اصلی ترین حوزه های اختالف 

میان چین و آمریکا تبدیل شده است.
آمریکا اقداماتی داخلی و خارجی علیه چین سامان داده است. در حوزه روابط 
بین الملل اختالف چین و آمریکا در شورای امنیت مانع از آن شد تا اقدامی جهانی 

در مقابله با کرونا، طراحی شود.
فاز اول توافق تجاری که در 15 ژانویه توسط ترامپ، امضا شد، چین را ملزم 
کرده در مدت دو ســال آینده 52/4 میلیارد دالر گاز طبیعی مایع، نفت خام، 
فرآورده های پاالیشی و زغال سنگ خریداری کند. اما با تصویب قانون امنیت 
ملی از سوی دولت چین برای هنگ  کنگ، تنش ها میان دو کشور باال گرفته است.
در حالــی که چین بازار مالی 45 تریلیــون دالری اش را به روی بازیگران 
بین المللی باز می کند، یک هیئت مشــورتی کنگره آمریــکا، درباره خطرات 
سرمایه گذاری آمریکایی ها در این بازار، از جمله تالش شرکت هایی چون »جی جی 
مورگان چیس« و »گلدمن ساک« برای توسعه فعالیت هایشان در چین هشدار 
داد. سنای آمریکا نیز الیحه ای را تصویب کرد که جذب سرمایه گذاری توسط 

کمپانی های چینی در آمریکا را محدود می کند.
دولت آمریکا نیز در حال بررســی ممنوعیت سرمایه گذاری صندوق های 
بازنشســتگی دولتی این کشور در چین است. رقابت همه جانبه آمریکا و چین 
می تواند فرصتی برای ایران در راستای تامین منافع خود علی رغم تحریم های 
یکجانبه فراهم آورد. شبه باوری در میان برخی مقامات چینی وجود دارد اینکه 
نگاه ایران به چین، به عنوان other alternative یا گزینه دیگر است. بدین 
معنی که مادامی که ایران با اروپا روابط سیاسی و اقتصادی خوبی دارد، توجهی 
به چین ندارد و زمانی به چین نگاه راهبردی خواهد داشت که دستش از طرف 
غربی کوتاه شده باشد. بنابراین چینی ها نسبت به تحوالت آینده رابطه با ایران به 
دیده تردید می نگرند. سفر وزیر خارجه ایران به چین و تقدیم یادداشت رسمی 
به مقامات آن با تاکید بر همکاری های بلندمدت 25 ساله راهبردی، تکنولوژیک 

و اقتصادی صورت گرفت.
کمک های متقابل مردمی و دولتی چین و ایران در بحران کرونا، شــرایط 
بهتری برای همکاری دو کشــور فراهــم آورده و فصل جدیدی برای همکاری 

مشترک گشوده است.
این یک فرصت مناسب برای ایران است تا روابط خود را با چین گسترش داده 
و به خصوص در حوزه همکاری های بهداشتی و راهبردی و تهاتر نفت بیش از پیش 
فعال شود. در این شرایط باید سطح روابط با چین را ارتقا داد تا در چالش های 
موجود با غرب نیز بتوان از اهرم های سیاسی و اقتصادی قوی تری برخوردار بود.

اگراینملکسازیقانونیبود
چراشهرداریتخریبکرد؟

مدیر بنیاد باران می گوید: ابهامات ساخت و ساز غیرقانونی ریاست جمهوری 
در شمال شهر تهران به جای خود باقی است.

جواد امام در واکنش به گزارش روزنامه ســازندگی در این زمینه نوشــت: 
اگر اقدام ریاســت جمهوری در منطقه جماران قانونی بوده چرا شــهرداری آن 

را تخریب کرده؟
چرا نهاد ریاســت جمهوری مجوز الزم را برای ساخت ملک مورد نظر اخذ 
نکرده و بعد از هفت سال به این امر اقدام کرده؟ این معنای منشور رعایت حقوق 

شهروندی ریاست جمهوری است؟
چرا نهاد ریاست جمهوری به قانون میراث فرهنگی احترام نمی گذارد؟ آیا 
جز این است که حفظ بافت تاریخی جماران برای نهادینه کردن فرهنگ انقالب 

توسط شورای عالی شهرسازی تصویب شده است؟
باالخره این ملک باغ بوده یا مسکونی و یا اداری؟ چرا در بیانیه های مختلف 

به انواع مختلف سخن گفته می شود؟
نشنالاینترست:ایران

بزرگترینقدرتموشکیدرغربآسیاست
یک نشریه آمریکایی در گزارشی خاطرنشان کرد ایران به بزرگ ترین قدرت 

موشکی خاورمیانه)غرب آسیا( تبدیل شده است.
نشنال اینترست نوشت: زرادخانه موشکی ایران کامال چشمگیر بوده و برگرفته 
از درس هایی است که در جنگ ایران- عراق به دست آمده است. در آن جنگ، 
ایران آموخت که برخورداری از یک سیســتم قوی دفاعی)تعداد زیادی از انواع 
موشک ها(، ساده تر و ارزان تر از یک سیستم تهاجمی مانند هواپیما است. زیرا 
این تجهیزات گران بوده، هزینه زیاد نگهداری دارد و با تلفات انسانی همراه است.

موشک ها، ابزار دفاعی اساسی است. از آنها می توان برای قدرت نمایی استفاده 
کــرد و برای بازدارندگی بهره گرفت، به ویژه بر فراز تنگه هرمز و خلیج فارس. 
مجموعه موشکی ایران، یکی از متنوع ترین قدرت های موشکی در خاورمیانه است. 
ایران هزاران فروند موشک های میان برد، و کوتاه برد در اختیار دارد که می تواند 
با آنها مناطقی دوردست را هدف قرار دهد. چند نمونه از طرح های بسیار موفق 
موشکی ایران عبارت است از؛ فاتح 110 که برنامه تولید آن در اواسط دهه 1990 
شروع شد. آزمایش این موشک ها در اواخر دهه 1990 و اوایل 2000 آغاز شد، و 
تولید انبوه دوره ای آن نیز حدود سال 2003 کلید خورد. برد این موشک حدود 
210 کیلومتر است و ایران می گوید قادر است در هر زمان تولید انبوه این موشک 

را آغاز کند. همچنین شایع شده حزب اهلل لبنان تعدادی از موشک های فاتح 110 
در اختیار دارد که ایران آنها را تامین کرده است.

موشــک دیگر شهاب »1« است که از سوخت مایع استفاده می کند و برد 
آن حدود 330 کیلومتر است. فکر تولید موشک شهاب-1 ابتدا در جنگ ایران 
و عراق در دهه 1980 شــکل گرفت. ایران در آن زمان به چیزی نیاز داشت تا 
برد بیشتری نسبت به آتش توپخانه داشته باشد؛ و در عین حال مایل نبود در 

خصوص ناوگان ضد هوایی خود خطرپذیری کند.
امروز ایران انواع و اقسام موشک شهاب-1 در اختیار دارد؛ که از برد، خرج 

انفجاری و همچنین دقت متنوع برخوردار هستند.
اما موشــک های سجیل، در میان قوی ترین موشک های ایران است که 2 
هزار کیلومتر برد دارد. این موشک ها دارای کالهک هایی با برد 500 تا 1000 

کیلومتر هستند. 
یکی از مزایای موشک سجیل، شکل سوخت آن است که در مرحله پرتاب، 
به جای سوخت مایع، از سوخت جامد بهره می گیرد. برتری این سوخت به دیگر 
سوخت ها، در قدرت و سرعت بیشتر استقرار موشک است. برخالف موشک های 
سوخت مایع که برای پرتاب، به آمادگی و شرایط بسیار خاص نیازمندند، این 

موشک ها چنین ملزوماتی ندارند.
حیرتکارشناسآلمانی

ازموفقیتهایموشکیوماهوارهایایران
یک تحلیلگر آلمانی تصریح کرد؛ ایران موفقیت های چشمگیر در پرتاب 

موشک ماهواره بر به دست آورده است.
کالب لرسون کارشناس ارشد دانشکده سیاست های عمومی »ویلی برانت«، 
در تارنمای »نیوز24« نوشت: ایران فناوری های بسیار باالیی را به دست آورده 
است. این فهرست دامنه دار است و یکی از آنها موشک  سیمرغ است. البته همه 
ماهواره ها زیبا هستند و برای اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرار می گیرند اما 
این خطرناک است که ایران فناوری موشکی و امکان پرتاب ماهواره را دارد.

آژانس فضایی نسبتا جدید ایران از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2004 
میالدی تاکنون موشک های دوربرد مختلفی را آزمایش کرده است که در این 
 موشک ها به طور کلی از موتورهای یک موشک دوربرد دیگر ایران به نام »شهاب 3«
اســتفاده شده است. ایران در سال 2008 به باشگاه کوچک کشورهایی که با 
بهره مندی از موشــک های طراحی شده بومی ماهواره را با موفقیت در مدار 

خود قرار می دهند، پیوست.
اگرچه موشک سیمرغ نسبتا کوچک بخشی از برنامه فضایی ایران است اما 
می تواند برای استفاده در موشک های بالستیک دوربرد مورد استفاده قرار گیرد.

ســیمرغ فقط قادر به حمل محموله های کوچک در مدار زمین اســت و 
ظرفیتی که تخمین  زده می شود کمتر از یکصد کیلوگرم یا حدود 220 پوند 
است؛ در حالی که یک کالهک هسته ای بین 500 تا یک یا 2200 پوند وزن 

دارد. بنابراین این موشک، تهدید بزرگی نیست.
ایران می گوید قرار دادن ماهواره ها در مدار برای اهداف صلح آمیز اســت 
اما این اقدام بیش از یک هدف دارد. تجزیه و تحلیل ها در سال 2017 نشان 
می دهد که پیشرفت  فضایی ایران می تواند مسیر رسیدن این کشور به کاربرد 

موشک های پرتابی قاره پیما را کوتاه کند.
شیرینیحلوایدولترا

گویافقطمدیراندولتیمیفهمند
در حالی که مشاور رئیس جمهور می گوید؛ سؤال نمایندگان از دولتمردان 
به خاطر عصبانیت از دستاوردهای دولت است، یک روزنامه حامی دولت نوشت 

با حلوا حلوا کردن دهان مردم شیرین نمی شود و پیشرفتی در کار نیست.
اکبر ترکان در روزنامه آرمان نوشــته اســت: »کســانی که دنبال سؤال و 
استیضاح« هستند، شغل شان همین است. رقبا رئیس جمهور را رها نمی کنند و 

الینقطع ضربه می زنند تا او را از کارآمدی بیندازند.
آقاي روحاني یک شــخصیت معتدل اســت و مخالفینش شخصیت هاي 
اصولگرا هستند و از بعد انتخابات تاکنون یک لحظه هم او را رها نکرده و راحت 

نگذاشته اند و به طور مرتب به او تا االن ضربه زده اند.
 بانک مرکزي در گزارشي نرخ رشد اقتصادي را در بخش هاي مختلف اعالم 
کرد. درخشــان ترین رشد ما مربوط به کشاورزي با نرخ رشد 8/8 درصد بوده . 
اینها دســتاوردهایي است که باید تا باقیمانده یک سال دولت روحاني به اتمام 
برسد. شبکه زیرسدها و رودخانه هاي مرزي باید تا پایان این دولت به اتمام برسد. 
کارهاي بزرگي که باید انجام شود تا آثار مثبتي براي اقتصاد ایران داشته باشد...

دولت هفت سال روي این کارها زحمت کشیده و افتخار همه است، نه افتخار 
یک فرد خاص باشد. اصولگراها نباید از این موفقیت ها ناراحت باشند چون افتخار 
آنها هم هســت و آنها هم از دستاوردهاي انقالب خوشحال مي شوند. پیشنهاد 

مي کنم از دستاوردها عصباني نباشند، خوشحال باشند و به آن افتخار کنند.«
امــا روزنامه آفتاب یزد با رد برخی ادعاهای دولتی درباره دســتاوردهای 
افتخارآمیز نوشت: به هر حال خیلی دیر و در حالی که سکه به مرز 11 میلیون 
تومان رســیده و دالر 22 هزار تومان، تالش می شود رئیس جمهور در مجلس 

پاسخگوی شرایط افتضاح بازار باشد.
او باید توضیح دهد به سمت پرتگاه حرکت می کنیم یا پیشرفت اقتصادی. 
با حلوا حلوا کردن دهان ملت شیرین نمی شود. دهان آن کسی شیرین است که 
حقوق 30 میلیون تومانی دولتی به جیب می زند و مدام هم در افشانی می کند. 

سواره کجا از حال پیاده خبر دارد. مردم در سختی ها هستند.

گفت و شنود

هیکل!
گفت: روزنامه آمریکایــی نیویورک تایمز با ارائه یک گزارش 
مســتند نوشته است ســند توافق ایران و چین ضربه سختی به 

تحریم های آمریکا علیه ایران است.
گفتــم: پس بگو چرا جیغ ترامپ و پمپئو و انگلیس به 

هوا بلند شده است!
گفــت:  عصبانیــت آنهــا که طبیعی اســت ولــی پادوهای 
 داخلــی آنها را بگو که از عصبانیت دارند یقه خودشــان را چاک

می دهند!
گفتم: شغالی با دیدن هیکل گنده شتر تصمیم گرفت 
با او دوست شود تا در سختی ها از حمایت شتر برخوردار 
باشد و به همین منظور ُدم خود را به ُدم شتر گره زد! چند 
روز بعد ناگهان شیری به شتر حمله کرد و شتر در حال فرار 
بود و شغال که پاهایش کوتاه تر بود مثل پاندول در پشت 
شتر آویزان شده و به این طرف و آن طرف می رفت. رفیقش 
 پرســید؛ چرا خودت را به این حال و روزی  انداخته ای؟

روباه گفت؛ گول هیکلش را خوردم!

محمد ایمانی

امروز در پنجمین سالگرد انعقاد توافق موسوم به برجام، اگر گفته شود که کشور 
در حال خنثی سازی یک بمب بسیار پیچیده است، شاید کسانی متعجب شوند. ماجرا 
از این قرار است که دشمن یک دهه قبل، با مشاهده سرعت پیشرفت های معجزه آسا، 
به این نتیجه رسید که باید حرکت ایران برای قدرتمند شدن را از داخل متوقف کند. 
این پروژه که با فتنه و آشوب سال 88 استارت خورده بود، در قدم اول ناکام ماند. اما 
در عین حال به واسطه مشورت برخی همراهان سران فتنه درباره ضرورت »تحریم های 
فلج کننده«، در همان دوره اوباما وارد فاز تازه ای شد. انتخابات سال های 92 و 94 و 
96 )ریاست جمهوری و مجلس( تا حدودی متاثر از این فشار اقتصادی بود. آنچه از 
سوی برخی طیف ها به عنوان »راه حل عبور از فشار اقتصادی« ارائه شد، مذاکره و 
توافق با غرب بود. البته انگیزه حامیان این راه حل بسیار متنوع بود؛ از خیانت محض 
تا انگیزه خدمت. اما آن طرف در اتاق عملیات دشــمن، هیچ تردیدی درباره هدف 
فشــار و مذاکره وجود نداشت. تلقی آنها از نقشه تهدید و تطمیع توأمان، اختالل 
در محاسبات مردم و مدیران ایرانی بود؛ چنان که فرآیند تضعیف قدرت ملی، تامین 

امنیت و آسایش و رونق اقتصادی انگاشته شود.
رئیس  ســرویس جاسوســی انگلیس همــان زمان، هدف اصلــی توافق را 
»انقالب زدایی« عنوان کرد که مفهوم دیگر آن، ناتوان ســازی و آسیب پذیر کردن 
ایران بود. جان ساورز - که عضو تیم مذاکرات اروپایی در مذاکرات هسته ای سال 
82 هم بود- مهر 94 به شــبکه CNN گفت »توافق هسته  ای ظرف 15 سال، ایران 
را به کشــوری نُرمال تبدیل می کند. ما شاهد کشوری هستیم که در مرحله انتقال 
از مبانی انقالبی به کشوری نُرمال   تر قرار دارد. ما نیاز داریم صبر استراتژیک داشته 
باشیم تا به آن فرصت دهیم«. شاید کسانی که به اهمیت انقالب واقف نیستند، عمق 
سخنان یک مقام اطالعاتی اروپایی را درک نکنند. این جمالت در واقع ناظر به یک 
بمبگذاری هوشمند برای انهدام توانمندی های درونی »ایران قدرتمند« بود که تمام 

پروژه های صهیونیسم مسیحی را به ویژه در دو دهه اخیر در غرب آسیا نابود کرد.
ناتوی اطالعاتی از این فرآیند 10-15 ساله چه انتظاری داشت؟ کانال تلگرامی 
آمد نیوز، یکی از  شبکه های وابســته به ناتوی اطالعاتی است که با کمک شبکه 
آلوده داخلی فعالیت می  کرد. وقتی نوبت تدارک اغتشاش دی 96 )شش ماه پس از 
انتخابات( رسید، مدیر این کانال، در گفت  و گو با یکی از عناصر ضدانقالب، از نقشه 
کارفرمایان اطالعاتی خود رونمایی کرد. او گفته بود؛ »ما تحلیل داشتیم. آن حمایت 
در انتخابات، برای افزایش ناکارآمدی و رساندن کشور به نقطه جوش بود«. برجام از 
نگاه دشمن، فرصت تقویت اقتصاد ایران نبود، بلکه بنا داشت با تشدید سوءمدیریت 
و ایجاد شرایط تعلیق و انتظار، اقتصاد را در وضعیت انباشت مشکالت قرار دهد و 

میوه آن را در قالب انفجار نارضایتی و بی ثباتی بچیند.
در مقابل این بمبگذاری پیچیده چه باید کرد؟ برخی حامیان برجام می گویند 
ما هم می دانیم کار کردن با آمریکا و اروپا خیلی سخت است، اما اگر مسیر فعلی نه، 
راه حل شما چیست؟ می گویند شعار ندهید و راهکار بدهید. می گویند پوپولیستی 
و هیجانی حرف نزنید و بگویید حاال که درآمدهای نفتی کم شده و درآمدهای ارزی 
برنمی گردد، چه کنیم؟ می گویند ســال 95 با همین برجام، شاهکار کردیم و رشد 

اقتصادی بی نظیر را در دنیا [به واسطه فروش نفت] به ثبت رساندیم.
 اوال جامعه فاقد شعار )آرمان( محکوم به فناست. اما اگر وجه منفی شعار دادن 
-به مفهوم بی عملی و عوام فریبی- مد نظر باشــد، کنایه زن های مدعی اعتدال و 
اصالحات، رکورددار شعار های پوپولیستی هستند و خروجی خسارت بار شعار های شان 
روشن است. ثانیا با این تلقی و تلقین که راه حل فوری و بی زحمت )فست فودی( سراغ 
دارند، مدل خطرناک »امتیاز بده و رونق اقتصادی)!؟( بخر« را به اجرا گذاشتند. نتیجه 
این قمار از ابتدا معلوم بود. آسان طلبی، زحمت نکشیدن و سرمایه فروشی به سودای 
آســایش، به دور از سنت های الهی است و اگر هم در کوتاه مدت موجب سرخوشی 
افیونی شود، در میان مدت خسارت های هنگفت آن ظاهر می شود. مانند کاری که 
قاجاریه و پهلوی ها با کشور کردند و اکنون رژیم سعودی انجام می دهد. پیشرفت 
پایدار نمی تواند متکی بر بیگانه متخاصم باشد. برخی مدیران در حالی امیدوار به 
کاهش تحریم ها با برجام بودند که دولت اوباما در حالت ارعاب شرکت ها و تدارک 
تحریم های ویزایی، کاتسا و آیسا بود. 36 پله سقوط رشد اقتصادی طی هفت سال، 
در حالی اتفاق افتاد که برخی مدیران، به افزایش موقت فروش نفت مباهات می کردند. 
اقتصاد، بدون استقالل و درونزایی، قدرتمند نمی شود. رشد بادکنکی متوقف به اراده 
دشمن، صرفا شیرینی آدامسی است که بالفاصله، با باج خواهی جدید جابه جا می شود.
رونق اقتصادی، راه حل جادویی ندارد. معجون جادویی نیست که با سر کشیدن 
آن، اقتصاد ناگهان شکوفا شود. تلویزیون و گوشی و رایانه نیست که پول بدهید و از 
بازار جهانی بخرید. تازه برای هر خریدی هم باید ارزش افزوده و قدرت مبادله خلق 
کرد، نه گدایی. رونق اقتصادی را باید تدارک کرد؛ تا بتوان میوه اش را چید. با هیجان 
نفت فروشی و گشودن دروازه واردات )به قیمت نابودی تولید ملی( معلوم بود به رکود 
تورمی دامن زده می شود. در عین حال، با اهتمام و اراده ملی می توان فاصله ها تا رونق 
اقتصاد را کوتاه تر کرد؛ چرا که کشور دارای ظرفیت های کم نظیر انسانی، طبیعی و 
جغرافیایی است. هر جا کشور موفقی را رصد می کنیم، بی تردید به نسخه اقتصاد 
مقاومتی )صیانت و تقویت داشته های خود در مقابل رقبای خارجی، و تامین امنیت 

اقتصادی درونزا( عمل کرده است.
راه حل ها را باید در دو بُعد اقتصادی و غیراقتصادی فهرســت کرد. شرط اول، 
خانه تکانی راهبردی و دور ریختن برخی تصورات نادرست است که موجب هفت سال 
تعلیق و انتظار و امید به غرب شد. ضرورت بعدی، شجاعت مسئولیت پذیری است. 
برخی مدیران و حامیان آنها در طول این سال ها چنان حرف زده اند که انگار دولت، 
هیچ مسئولیتی برای ریل گذاری و نظارت اقتصادی ندارد. خروجی این رویکرد، افتخار 
به نساختن حتی یک خانه، حراج 18 میلیارد دالر ارز کمیاب، و بی پناه گذاشتن معیشت 
مردم در مقابل مفسدان و اخاللگران است. دولت حتی در اقتصاد کاپیتالیستی هم، 
تماشاچی محض نیست. عجیب اینکه برخی مدیران تخطئه کننده اقتصاد کمونیستی 
و مدعی مدل اقتصاد آزاد، بیشترین نقش را ایفا کرده اند؛ چنان که امروز 75 درصد 
اقتصاد، دولتی است و در کنار مفاسد واگذاری بی ضابطه، حجم و بودجه شرکت های 
دولتی افزوده شده است. ضرورت سوم، توقف روند قدرت سوزی است که »اجرای 
یکطرفه برجام« فقط یک نمونه از آن اســت. ضرورت چهارم، ســاماندهی فضای 
رسانه ای آنارشیستی است که جوالنگاه سودجویان و تروریست های اقتصادی شده 
است. ضرورت پنجم، پایان دادن به خودتحریمی نسبت به ظرفیت های حاکمیتی و 
اجتماعی است. ما چند ماه قبل در ماجرای مبارزه با کرونا، نتایج مثبت استفاده از 
این ظرفیت را دیدیم. همچنین ظرفیت هایی که در مواجهه با پیامدهای سیل و زلزله 
و نیز، موضوع خودکفایی بنزین یا برخی تولیدات دانش بنیان شاهد بودیم. الزمه این 
کار، مرزبندی با جریان آلوده ای اســت که از سال 76 به این سو، بر دوگانه کردن و 
چندپاره نشان دادن حاکمیت اصرار دارد و فرصت ها را صرف اصطکاک نیروها می کند

اما فهرست برخی راه حل های اقتصادی:
-اصالح ساختار بودجه که ضد هدفمندی عمل می کند؛ ساماندهی واگذاری ارز 
برای واردات و نحوه بازگشت ارز های صادراتی؛ و همچنین توقف واردات بی رویه )و 
قاچاق( که منابع ارزی را نابود می کند و راه تنفس تولید ملی را می بندد. »چو دخلت 

نیست، خرج آهسته تر کن«. 
- اصالح نظام پولی و مالی تورم ساز و تبدیل نقدینگی 2700 هزار میلیارد تومانی 

به فرصت سرمایه گذاری مولد و  اشتغال.
- اهتمام به رونق تولید در حوزه پیشــران ها از جمله مســکن، شرکت های 
دانش بنیان، کشــاورزی، خودرو، لوازم خانگی و نظایر آن. بخش مسکن به تنهایی 
می تواند در کوتاه مدت، میلیون ها شغل ایجاد کند، چرخ 250 صنعت و شغل دیگر را 

به حرکت درآورد، نیاز میلیون ها خانوار را برطرف و رکود تورمی را مهار کند.
- برنامه ریزی برای توزیع عادالنه تر درآمد ها و ثروت های ملی. همچنین شفاف و 
عادالنه تر کردن روند واگذاری فرصت های اقتصادی که به جای تقویت تولید، رانت و 
تورم می آفریند. ماجرای واگذاری 18 میلیارد دالر از ذخایر ارزی فقط یک نمونه است.
- شفاف سازی معامالت، قراردادها، تسهیالت، گردش مالی و مالیات های پرداختی 

از طریق راه اندازی سامانه های شفافیت که قابل دسترسی عمومی باشد.
- اخذ مالیات کمرشکن از همه کسانی که بدون تولید و ارزش افزوده اقتصادی، 
گردش های مالی هنگفت دارند و به قیمت نابودی کاهش ارزش پول ملی و تنگ کردن 
معیشت مردم، در بازار مسکن، ارز، سکه، خودرو و... می تازند. طبق آمارها حداقل 30 
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. اما سفته بازان و اخاللگران، ده ها 
برابر این رقم، خسارت می زنند. این مغالطه که »به حساب مردم سرک نمی کشیم«، 

فقط به سود مفسدان، اخاللگران و پول شویان تمام شده است.
- اهتمام به مبارزه با فساد و جمع کردن بسترهای تولید انبوه آن در دستگاه های 
دولتی می تواند ده ها هزار میلیارد تومان را به بیت المال برگرداند و مسیر هدررفت 

ده ها هزار میلیارد تومان دیگر را ببندد.
- حمایت میدانی و عملیاتی از تولید و برداشتن موانع کسب و کار مولد، به موازات 

هزینه دار کردن فعالیت های مخّرب.
- فعال کردن معاونــت نیمه تعطیل »اقتصــادی« در وزارت خارجه و برخی 
دستگاه های دیگر، بلکه تشکیل کارگروه میان وزارتخانه ها در جهت تعدد بخشیدن 

به شرکای تجاری، توسعه صادرات و تسهیل بازگشت درآمدهای ارزی.
آنچه مهم است، ضرورت صدور پیام جدید از دولت، هم افق با تحوالت مثبت 
قوه قضائیه و مجلس است؛ اینکه اراده مواجهه قدرتمندانه و مدبرانه با مشکالت 
پدید آمده و قرار نیست بی تدبیری یا سوءمدیریت ادامه پیدا کند. هیچ چیز مانند 
نمایش این اراده انقالبی و خدمتگزارانه، نمی تواند مردم را امیدوار و نقشه دشمن 

را خنثی کند.

این بمب هوشمند 
چگونه خنثی می شود؟

یادداشت روز

یک روزنامه آمریکایی با انتشار 
بخشــی از جزئیــات ســند توافق 
همکاری جامع ایران و چین تأکید 
کرد این مشارکت ضربه بزرگی به 
علیه  ترامپ  تهاجمی  سیاست های 

ایران وارد می کند.
یــی  یکا مر آ مــه  نا ز و ر
»نیویورک تایمز« در گزارشی تحت 
عنوان »چین و ایران، با ایستادگی و 
مقاومت در مقابل آمریکا به همکاری 
تجاری و نظامی نزدیک می شوند«، 
سند »برنامه 25 ساله همکاری های 
جامــع ایران و چین« را اقدامی در 
جهت تضعیف تالش های ضدایرانی 

دولت دونالد ترامپ توصیف کرد.
بن بست تالش های ترامپ 

برای انزوای ایران
این روزنامه آمریکایی با مطرح 
کردن این ادعا که نسخه ای از این 
پیش نویس توافق پیشــنهادی 18 
صفحه ای را در اختیار دارد، نوشت 
که ایران و چیــن پیش نویس یک 
اقتصادی  گسترده  همکاری  توافق 
و امنیتــی را تهیــه کرده اند... و با 
این اقدام تالش های دولت »دونالد 
برای  آمریکا  ترامپ« رئیس جمهور 
انزوای ایران را تضعیف خواهد کرد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه 
گزارش خود به توســعه همکاری 
نظامــی میان ایران و چین اشــاره 
کرد و نوشــت که طبق سند جامع 
همکاری ایران و چین، آموزش ها و 
رزمایش های مشــترک، تحقیقات 
مشــترک و توســعه تســلیحات 
و اشتراک گذاری اطالعات میان دو 
کشور برای مبارزه با »نبرد بی وقفه 
با تروریســم، قاچاق انسان و مواد 
مخــدر و جرایم مــرزی« افزایش 

می یابد.
برخــالف برخــی ادعاهــای 
جملــه  از  غربــی  رســانه های 
نیویورک تایمز درخصوص محرمانه 
بودن این ســند، در اعالم مراحل 
تدوین این ســند تاکنــون هیچ 
محرمانگی وجود نداشــته اســت 
به طوریکــه در بهمن مــاه 94 و 
یــک هفته پس از شــروع اجرای 

برجام در سفر تاریخی »شی جین 
پینگ« رئیس جمهور چین به ایران 
بیانیه ای مشــترک میان دو کشور 
تنظیم و منتشــر شــد که در بند 
ششم آن آمده است »نظر به اراده 
راســخ طرفین برای توسعه روابط 
دو کشور و با توجه به مکمل بودن 
ظرفیت های اقتصادی و همچنین 
وجود زمینه های مختلف همکاری 
زیرساختی،  انرژی،  عرصه های  در 
صنعتی، فناوری و دیگر زمینه های 
مشترک، دو طرف توافق می کنند 
رایزنی هــا و مذاکــرات الزم برای 
انعقاد قرارداد همکاری های جامع 
25 ســاله را در دســتور کار قرار 

دهند.«
از طرف دیگــر، رئیس جمهور 
 25 همکاری های  موضــوع  چین، 
ســاله را در دیدار بــا رهبر انقالب 
نیز مطرح کرد که ایشان هم ضمن 
تاییــد فرمودند: »توافق رؤســای 
جمهوری ایــران و چین برای یک 
روابط اســتراتژیک 25 ساله، کاماًل 

درست و حکمت آمیز است«
ضربه بزرگ 

به سیاست  تهاجمی ترامپ
 در قبال ایران

نیویورک تایمز در ادامه گزارش 
خود نوشت مشــارکت میان ایران 
و چین، نقطه اشــتعال خطرناک و 
جدیدی در روابــط رو به وخامت 
چین و ایاالت متحده آمریکا ایجاد 
خواهــد کــرد و ضربــه بزرگی به 
سیاســت  تهاجمی ترامپ در قبال 
ایران از زمان خــروج از برجام در 
ســال 2015 تاکنون وارد خواهد 

آورد.
طبق ایــن گــزارش، علیرغم 
آنکــه ایــران یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان نفت جهان است اما 
تحریم های سال 2018  واسطه  به 
دولت ترامــپ، صادرات نفت ایران 
کاهش داشته است. از طرف دیگر، 
چین حدود 75 درصد از نفت مورد 
نیاز خود را از خارج وارد می کند و 
بزرگ تریــن واردکننده نفت جهان 
محسوب می شــود و سال گذشته 

میالدی، روزانه بیش از 10 میلیون 
بشکه نفت وارد کرده بود.

چین خود را
 در جایگاه ایستادگی

 دربرابر آمریکا می بیند
نیویورک تایمــز با اشــاره بــه 
ایســتادگی ایران و چین در مقابل 
سیاست های خصمانه آمریکا ادامه 
داد کــه برخالف اکثر کشــورها، 
چین خود را در جایگاه ایستادگی 
و مقاومت در مقابل ایاالت متحده 
می بینــد و بــه انــدازه ای خود را 
قدرتمنــد می داند کــه در مقابل 
اقدامات تنبیهی آمریکا مقاومت و 

ایستادگی کند.
نیویورک تایمز ســپس تصریح 
کــرد کــه در عبارات اولیه ســند 
همکاری جامع ایران و چین نوشته 
شده اســت: »دو فرهنگ باستانی 
آســیا، دو شــریک در بخش های 
فرهنگ  سیاست،  اقتصاد،  تجارت، 
و امنیت با چشــم انداز مشــابه و 
بســیاری از منافع متقابل دوجانبه 
را شــرکای  یکدیگر  و چندجانبه، 

راهبردی در نظر می گیرند.«
وزارت  از ســخنگویان  یکــی 
خارجه آمریکا اخیراً در واکنش به 
ســند همکاری جامع ایران و چین 
با لحنی تهدیدآمیز گفت: »ایاالت 
متحــده همچنان هزینه هایی را به 
شرکت های چینی که به ایران کمک 

می کنند، تحمیل خواهد کرد.«
وی ادامــه داد: »دولت چین با 
ترغیب شرکت های  و  صدور مجوز 
چینی به انجــام فعالیت های قابل 
تحریم با رژیــم ایران، هدف اعالم 
شده خود درخصوص تقویت ثبات 

و صلح را تضعیف می کند.«
توسعه همکاری نظامی
 میان ایران و چین 
زنگ هشداری برای

 ایاالت متحده آمریکا 
طبق گــزارش نیویورک تایمز، 
توسعه همکاری نظامی میان ایران 
و چین نیز یک زنگ هشداری برای 

ایاالت متحده آمریکا است.
از  یکــی  لیجیــان«  »ژائــو 

ســخنگویان وزارت خارجــه چین 
هفته گذشته درباره توسعه همکاری 
میان ایران و چیــن گفت: »چین 
و ایران از روابط دوســتی قدیمی 
برخــوردار هســتند و دو طرف در 
زمینه توســعه روابــط دوجانبه با 
یکدیگــر در ارتبــاط بوده انــد. ما 
آمادگــی همکاری با ایــران برای 
پیشــبرد تدریجــی همکاری های 

عملی را داریم«.
درخصــوص  نیویورک تایمــز 
جزئیات این سند نوشت، پروژ های 
همــکاری چین در ایران شــامل 
فرودگاهها، قطار و مترو سریع السیر 
می شود و چین، مناطق آزاد تجاری 
را در »ماکو« شــمال غربی ایران، 
آبادان و جزیره قشم ایجاد خواهد 

کرد.
در  گــزارش،  ایــن  طبــق 
پیش نویس ســند همکاری جامع 
ایران و چین همچنین پیشــنهاد 
ســاخت زیرســاختی برای شبکه 
ارتباطــات از راه دور »G 5« نیــز 

مطرح شده است.
سند همکاری جامع چین و ایران؛

بی حوصلگی چین
 در مقابل دولت ترامپ

ش  ر ا گــز س  ســا ا بــر 
نیویورک تایمــز، ســند همکاری 
جامــع چیــن و ایــران نمایانگر 
بی حوصلگی چین در مقابل دولت 
ترامپ بعــد از خــروج یکجانبه 
از برجام اســت زیرا  واشــنگتن 
چین بارها از واشنگتن درخواست 
کرده است که به توافق هسته ای 
ایران احترام بگذارد و به شدت از 
این کشــور  یکجانبه  تحریم های 

علیه ایران انتقاد کرده است.
از طــرف دیگر، آنطور که در 
این گزارش نوشــته شده است، 
ایران نیز از کشــورهای اروپایی 
دلزده شده است که علیرغم آنکه 
با سیاست  ترامپ در قبال برجام 
مخالف هســتند، به طور پنهانی 
از انواع تعامالت وعده داده شده 
بــا ایران در برجام عقب نشــینی 

کرده اند.

معاون وزیر امور خارجه گفت: 
صبح شــهادت شهید سلیمانی 
آمریکایی ها پیغام فرستادند که 

پاسخ ندهید.
محســن بهاروند معــاون امور 
حقوقــی و بین المللــی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران در 
گفتگویی درباره صبح شهادت سپهبد 
قاسم ســلیمانی فرمانده سابق سپاه 
قدس عنوان کرد: وزارت امور خارجه 
حدود دو یا ســه ساعت پس از ترور 
شهید سلیمانی کار خود را شروع کرد.

 وی افزود: وزیر و مدیران ارشد 
وزارت امور خارجه 6 صبح روزی که 
این جنایــت رخ داد، در وزارت امور 
خارجه حاضر شدند و برای پیگیری 

امور تقسیم کار صورت گرفت.
بالفاصله  کــرد:  عنوان  بهاروند 
سفیر سوئیس به  عنوان حافظ منافع 
آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه 
احضار و مراتب اعتراض بسیار شدید 
ایران به وی ابالغ و محفوظ بودن حق 
جمهوری اسالمی ایران برای پاسخ به 

این تعرض به حاکمیت و امنیت ملی 
ایران به اطالع آمریکایی ها رسید.

بهاروند افــزود: آمریکا از طریق 
سفیر سوئیس پیام داده بود که ایران 

پاسخ ندهد که بالفاصله رد شد.
 وی در خصوص گزارش گزارشگر 
سازمان ملل که ترور سپهبد سلیمانی 
را خالف منشور ملل متحد برشمرده، 
نیز گفــت: این  که خانــم کاالمارد 
به عنوان گزارشگر سازمان ملل و یک 
متخصص و حقوقدان بی طرف اقدام 
آمریکا را محکوم کند با ارزش است. 
این گزارش اکنون سند سازمان ملل 
متحد اســت و در آینده و تا دهه ها 

خواهد بود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، 
آگنس کاالمارد گزارشــگر سازمان 
ملل بامــداد روز سه شــنبه به وقت 
تهران جنایت آمریکا در به شــهادت 
رســاندن سردار سپهبد حاج »قاسم 
سلیمانی« فرمانده شهید نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را 

غیرقانونی خواند.

نیویورک تایمز:

سند توافق ایران- چین
ضربه سنگینی به سیاست های ضدایرانی ترامپ است

معاون وزیر امور خارجه روایت کرد

صبح شهادت حاج قاسم
آمریکایی ها پیام دادند پاسخ ندهید


