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سرویس سیاسی- 
همزمان با ســفر وزیر امور خارجه کشــورمان به چین و اجرایی شدن توافق 25 ساله با چین به عنوان 
دستاورد بسیار مهم و ارزشمند این سفر ، یکی از معاونان وزارت خارجه دولت روحانی در گفت و گو با روزنامه 
اعتماد اظهاراتی بر زبان آورده که هدفی جز خدشه بر روابط ایران و چین و همچنین عصبانیت از احتمال 

گشایش های اقتصادی برای کشورمان از رهگذر توسعه روابط با این کشور متصور نیست. 
وی در بخش هایی از این گفت و گو مدعی شده است: » این تصور که ما بخواهیم در دوران تحریم جهش 
قابل توجهي در مناسبات تجاري مان با چین داشته  باشیم، خنده دار است. چین براي ما ایثار نمي کند. چین 
به دنبال این نیست که با ما سند همکاري 25 ساله امضا کند، اما با عربستان یا قطر یا پاکستان یا کشورهاي 
دیگر امضا نکند...من تصور مي کنم که سند 25 ساله چین بیش از ظرف خودش صدا داشت و ما در عرصه 

عمل معادل آن سر و صدا را احساس نمي کنیم.« 
گفتنی اســت این روزنامه چندی پیش و در آستانه سفر بســیار مهم آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور 
کشورمان به روسیه نیز در یادداشتی خطاب به رئیس جمهور نوشته بود: »به راستي آیا شما باور مي کنید 
که آمریکا بدون هماهنگي با ســرویس روسیه و موساد و ام اي سیکس دست به این جنایت}ترور سردار 

سلیمانی{ زده باشد؟«
این روزنامه همچنین نوشــته بود: »جناب رییسي! به عنوان یك معلم مطلع در تاریخ روسیه مي گویم: 

آنها از زمان پطرکبیر تا امروز، سیاست خود را درباره ایران عوض نکرده اند.«
در شــرایطی که دولت سیزدهم بخوبی توانسته است مســیر اشتباه گذشته را تا حد قابل توجهی 
اصالح کند و از ظرفیت منافع مشــترک ایران و کشورهای شرقی در تقابل با چالش ها و رویارویی های 
غرب با قدرت های آســیایی استفاده کند و همچنین دید اثبات کند که »نگاه به شرق« همچون دولت 
سابق در سیاست خارجی کشور جایگزینی برای باج گیری از غرب نیست، بلکه خود ماهیتا دارای ارزش 
است، طبیعی است که جریان غربگرای داخلی نیز بیکار نمی نشیند و با شایعه پراکنی به دنبال تخریب 

روابط ایران با کشورهای شرقی است. 
این جریان که طی 8 سال گذشته با شعار مذاکره و رفع تحریم و با بزک آمریکا و اروپا ، ظرفیت های عظیم 
یك کشور هشتاد و چند میلیونی را به پای مذاکره بی حاصل و خسارت بار با غربی های عهد شکن ریخته و 
دستاوردی جز بازگشت تحریم های قبلی به عالوه 800 تحریم جدید دیگر و نابودی اقتصاد کشور و معیشت 
مردم نداشته است ، با نگرانی از احتمال گشایش اقتصادی و بی اثر شدن تحریم های آمریکا از رهگذر روابط 
راهبردی ایران با کشورهای شرقی به تقال افتاده و با کارشکنی در این مسیر و شکل دادن به افکار عمومی 
و دادن آدرس غلط تالش دارند تا رویکرد رو به جلوی ایران را متوقف کنند. و به راستی این شبکه همکار 

غرب در داخل بزرگ ترین سرمایه های دولت آمریکا در ایرانند. 
 برجاِم برد-برد برای آمریکا و نقش سازنده گروه بحران!

روزنامه شرق در شماره پیشین خود بخش دوم مصاحبه با »علی واعظ« عضو گروه بین المللی بحران در 
امور ایران منتشر کرد که در بخش از آن آمده است »نقش سازنده گروه بین المللی بحران در به نتیجه   رسیدن 

مذاکرات هسته ای بر کسی پوشیده نیست و علی واعظ، مدیر پروژه ایران در این گروه است.«
در این باره باید گفت که گویا طیف موسوم به اصالح طلب حافظه تاریخی ندارد. این گروه نقش سازنده 
اگر داشته برای منافع آمریکا بوده چرا که برجامی که امضا شد نتیجه اش برای آمریکا تعطیل کردن بخش های 
مهمی از صنعت هسته ای کشورمان بود و نیز بالفاصله پس از برجام افزایش تحریم ها به 2برابر و همچنین 
عدم پایبندی آمریکا و اروپا به تعهداتشــان بود. در این سو دستاورد کشورمان از برجام »تقریبا هیچ« بوده 

است. نقش سازنده گروه بین المللی بحران در امضای چنین برجامی بوده است.
واعظ در پاســخ به ســؤالی گفته است: »ابتدا درباره راستی آزمایی باید بگویم راستی آزمایی امر ساده ای 
نیست؛ زیرا برخالف تعهدات ایران که برایش مرجعی بین المللی، یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی، وجود 
دارد و آن مرجع می تواند کامال راســتی آزمایی کند، درباره رفع تحریم ها چنین مرجعی وجود ندارد... باید 
درباره راستی آزمایی توقعی واقع بینانه داشت. شاید باید از عبارت »اثبات مفهوم« استفاده کرد تا معیارهایی 
انعطاف ناپذیر و جاه طلبانه را به میان آورد. در زمینه تضمین ها هم واقعیت این اســت که در نظام سیاســی 
آمریکا هیچ راهکاری برای توافقی وجود ندارد که بر سنگ ثبت  شده باشد و تغییردادنی نباشد. این امر لزوما 

مختص ایران نیست و کال نظام سیاسی آمریکا چنین اجازه ای را نمی دهد.«
چنانکه پیداســت واعظ در این گفت و گو به کمك روزنامه شــرق در پی آنست تا این مفهوم را القا کنند 
که راســتی آزمایی یا تضمین پایبندی موانع احیای برجام اســت و ایران باید قید این موارد را بزند! گویا بار 
دیگر گروه بحران در امور ایران با همراهی جریان غربگرای داخلی به دنبال این است تا نقش سازنده ای برای 

احیای برجامی دو سر برد برای آمریکا و دو سر باخت برای کشورمان ایفا کنند.
مخالفان FATF مسبب مشکالت امروز کشورند! 

روزنامه اعتماد گفت و گویی با یکی از محکومین فتنه 88 منتشر کرده که وی در بخش هایی از این گفت 
وگو مدعی شــده: » »مســبب اصلی اوضاع امروز اقتصاد، سیاست هایی همچون نپذیرفتن FATF و ممانعت 
از احیای برجام است و مقصر اصلی کسانی که چنان شعارهایی علیه این سازوکارهای جهانی می دادند. ما 
سال هاســت که بر همه درهای اقتصاد قفل زده ایم و تا گشایشــی در این راستا صورت نگیرد، تا برجام احیا 
نشود، تا همچون همه کشورهای عادی جهان با سازوکارهای FATF همراه نشویم و دیگر قفل های اقتصاد را 

باز نکنیم، نمی توان به گشایشی در اوضاع معیشتی مردم امید داشت«.
چنین ادعایی در حالی مطرح می شود که در دولت روحانی بیش از ۹0 درصد دستورات FATF اجرا شد، 
همچنین در همان دولت در قلب راکتور هسته ای بتن ریخته شد و چرخ سانتریفیوژها از حرکت ایستاد و 
بخش اعظم ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور منتقل شد. در دولت قبل همچنین ایران به صورت 
یکطرفه و پیش دستانه و با عجله در ظرف مدت 2 ماه تمامی تعهدات خود را انجام داد اما آیا این اقدامات 
باعث بازشــدن قفل اقتصاد ایران شــد!؟ برغم انجام تمامی این موارد در دولت روحانی دالر حدود ۱0 برابر 
افزایش یافت. قیمت مسکن در تهران نیز حدود ۱0 برابر گران شد. قیمت خودرو و لوازم خانگی و...به طرز 

سرسام آوری گران شد.
حاال بانیان اصلی مشکالت موجود و جماعتی که در سال 88 با شورش علیه جمهوریت، قطعنامه ۱۹2۹ 

را به ملت ایران تحمیل کردند، با فرافکنی تبعات خیانت های خود را به گردن دیگران می اندازند.

 شوكه شدن مقامات رژیم صهیونیستی
 از »فعالیت چندساله جاسوسان« علیه این رژیم

پس از ادعای روز چهارشنبه سازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی درباره فعالیت چهار جاسوس ایرانی در فلسطین اشغالی، 
مقامات امنیتی ارشــد رژیم صهیونیســتی گفتند که از شنیدن چنین 

خبری مبهوت شدند.
مقامات امنیتی ارشــد رژیم صهیونیستی بیان کردند که از فعالیت چندساله 
جاسوسان ایرانی در فلسطین اشغالی شوکه  شده اند و متوجه نشده اند که این گروه 

چگونه تشکیل شده است.
به گزارش فارس، عصر چهارشــنبه ســازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی )شــاباک( در بیانیه ای مدعی شد که چهار جاسوس زن از ساکنان 

اراضی اشغالی و یك مرد را به ظن جاسوسی برای ایران دستگیر کرده است.
شــبتای شاویت، رئیس اسبق دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( 
در گفت و گو با روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم در این خصوص اظهار داشت: من 
به عنوان کسی که در رأس سرویس محافظت از اسرائیل و جزو افراد جذب کننده 
ایرانیان برای حفاظت از اســرائیل بودم، واقعا از کشــف ]جاسوسان[ شوکه شدم. 

برای من به شخصه دشوار است که چنین رویدادی را باور کنم.
عاموس گیلعاد از سرلشکرهای بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی و از مقام های 
سابق نهاد امنیت تل آویو گفت: اگر روزی به من گفته شود که یکی از وزیران سابق 
برای ایران جاسوسی خواهد کرد -به عنوان آخرین جاسوس- این را باور نخواهم 
کرد؛ اما از شــانس بد، این در ارتباط با »گونن سگو« )وزیر و عضو کنست که در 

می سال 20۱8 به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد( رخ داد.
گیلعاد اضافه کرد: چنین شــبکه ای که از پنج سال پیش در اسرائیل فعالیت 
دارد، یك دستاورد بزرگ برای ایران است زیرا این نشان می دهد که جامعه ما در 
حال فروپاشــی اســت و می توان به آن نفوذ کرد. نمی توانم میزان خسارتی را که 
احتمال داشت پس از جذب فرزندان یکی از این زنان در دستگاه اطالعات نظامی 

)امان( اتفاق بیفتد، تصور کنم.
روز چهارشنبه منابع عبری زبان به نقل از شاباک خبر داده بودند که از یکی از 
جاسوسان خواسته شده بود که پسرش را برای خدمت به سازمان اطالعات نظامی 

رژیم صهیونیستی بفرستد.
شــاباک روز چهارشنبه در بیانیه ای ادعا کرد که چهار زن یادشده از ساکنان 

»حولون«، »بیت شیمش«، »کفار سابا« و قدس هستند.
بنا بر ادعای شــاباک، از برخی از این چهار نفر خواســته شده که از نهادها و 
وزارت خانه های رژیم صهیونیســتی عکسبرداری کنند و برخی مقامات عالی رتبه 

وزارت جنگ و امنیتی این رژیم را زیر نظر بگیرند.
در ادامه این ادعا عنوان شده بود که از برخی از این افراد خواسته شده که به 

یکی از نمایندگان زن کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( نزدیك شوند.
شاباک همچنین مدعی شد که همسر یکی از این زنان ساکن فلسطین اشغالی 

نیز به اتهام کمك در تصویربرداری از سفارت آمریکا دستگیر شده است.
سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی )شاباک( پیش تر نیز خبر داده بود 
که نظافتچی خانه بنی گانتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اطالعاتی را در اختیار 

یك گروه هکری وابسته به ایران قرار داده است.
مقام سابق اطالعات ارتش اسرائیل:

نمی توانیم به تأسیسات هسته ای ایران حمله کنیم 
خبر دیگر اینکه، مسئول سابق میز ایران در اطالعات ارتش اسرائیل، می گوید 

اقدام نظامی علیه برنامه هسته ای ایران از توان تل آویو خارج است.
 دنی سیترینوویتش، رئیس سابق شاخه  ایران در دایره  تحقیق و تحلیل اطالعات 
نظامی اسرائیل است که اخیراً در گزارشی در اندیشکده  آمریکایی شورای آتالنتیك، 
به مسئله  سیاست های تل آویو در قبال برنامه هسته ای ایران پرداخته است: »من 
زمانی رئیس شــاخه ای ایران در دایره  تحقیقات اطالعات نظامی اســرائیل بودم. 

اسرائیل به این دالیل نمی تواند به برنامه  هسته ای ایران حمله کند.
به گزارش مشرق، سیترینوویتش که 25 سال در ِسمت های مختلف فرماندهی 
در اطالعات نظامی اسرائیل خدمت کرده و از جمله نماینده  اداره  تحقیق و تحلیل 
این ســازمان در آمریکا بوده، معتقد اســت حمله  نظامی به هیچ عنوان نمی تواند 

راه حلی برای برنامه  هسته ای ایران باشد.

صادرات ریلی از مرز سرخس
 ۸۵ درصد افزایش یافت

مشهد- خبرنگار کیهان:
 مدیرکل راه آهن خراســان گفت: صادرات کاال از مرز ریلی سرخس
در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۸۵ درصد افزایش 

یافته است.
مصطفــی نصیری ورگ افزود: 855 هزار تن محموله صادراتی با بیش از ۱۳ هزار 
و ۶00 دستگاه واگن تا پایان آذرماه امسال، بارگیری و از طریق مرز ریلی سرخس به 
مقصد کشــورهای آســیای مرکزی صادر شــده که از این رقم ۷۹2 هزار تن کاالی 
صادراتی از مبدا راه آهن خراســان بارگیری شــده است، و از این بابت این اداره رتبه 
نخست صادرات ریلی کشور را داشته و سهم ۹۳ درصدی از کل صادرات مرز سرخس 

را به خود اختصاص داده است.
نصیــری ورگ تاکید کرد: کمك به رفع موانع واحدهــای تولیدی و حمایت از 
بخش صنعت و صادرات از اهداف راه آهن اســت که با تالش برای تأمین واگن مورد 
نیاز صادرکنندگان توسط راه آهن و بخش خصوصی از طریق کشورهای آسیای مرکزی 

و ایجاد بستر الزم جهت استفاده از ناوگان داخلی در امر صادرات محقق می شود.

ثبت مجموعه بازوبند و مدال های
 جهان پهلوان غالمرضا تختی در فهرست آثار ملی 

مشهد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان رضوی از 
ثبت بازوبند پهلوانی و مجموعه مدال های جهان پهلوان تختی در فهرست 

آثار ملی ایران خبر داد.
 جواد موسوی با اشاره به پرونده ثبتی این اثر ملی اظهار کرد: جهان پهلوان »غالمرضا 
تختی«، 5 شهریور سال ۱۳0۹ در محله خانی آباد در جنوب تهران به دنیا آمد، او که 
از شاگردان نامدار زنده یاد پهلوان سیدعلی در کشتی باستانی و زنده یاد حبیب اهلل بلور 

در کشتی آزاد بوده است.«
موســوی تصریح کرد: »جهان پهلوان تختی یکی از پر افتخارترین کشــتی گیران 
تاریخ کشتی ایران است و در جایگاه سیزدهم فهرست بهترین های قرن اتحادیه جهانی 

کشتی قرار دارد.«
محمود طغرایی مدیر ثبت آثار تاریخی کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع  
دستی خراسان رضوی درباره ثبت این آثار تاریخی اظهار کرد: »با تالش این اداره کل 
و با همکاری آستان قدس رضوی ، مجموعه بازوبند و مدال های جهان پهلوان تختی در 
جلسه مورخ هفتم دی ماه جاری شورای ملی ثبت میراث منقول کشور ارایه  و به عنوان 
اثر ملی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و اکنون به استان اعالم شده است.«
او افزود: ارادت و عالقه بسیار زیاد جهان پهلوان تختی و خانواده او به ثامن الحجج، 
امام علی بن موسی الرضا )ع(، موجب شد تا مدال ها و بازوبند پهلوانی او به موزه آستان 
قدس رضوی اهداء شود، درحال حاضر، سی و شش مدال و یادبود از این پهلواِن جوانمرد، 

در »گنجینه مدال آستان قدس رضوی« به نمایش گذاشته شده است.

آزادی بیان در دنیای غرب نخ نما شده است
همدان- خبرنگار کیهان:

مسئول بسیج رسانه استان همدان با بیان اینکه آزادی بیانی که غرب از 
آن سخن می گوید امروز نخ نما شده است گفت: تمام رسانه های با نفوذ غربی 
وابسته به سرویس های جاسوسی اسرائیل هستند و استقاللی از خود ندارند.
ناصر قوامی مشفق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز دشمن دست به جنگ 
»روایت ها« با هدف تحریف واقعیت ها زده است افزود: خط تحریف باعث شده تا نقاط 
قوت طی 40 سال دیده نشود و تنها راه مقابله در برابر تحریف های صورت گرفته، جهاد 
تبیین است. وی با تاکید بر اینکه رسانه های انقالبی وظیفه دارند تا در خط مقدم جبهه 
تحریف ها باشند عنوان کرد: همه رسانه ها وظیفه دارند با قرار گرفتن در جبهه تراز انقالب 
اسالمی از اهداف اسالم، نظام و رهبری دفاع کنند زیرا رسانه کارش دفاع از مظلوم است.
الزم به ذکر اســت در این جلســه به مناســبت فرا رســیدن 2۱ دی ماه سالروز 
 شــهادت» غالمرضا رهبر« که به عنوان روز بســیج رســانه نامگذاری شــده از تمثال

۱۳ شهید واالمقام رسانه ای استان رونمایی شد.

درمکتب امام

برکات جدایی از شرق و غرب
شما مسلماناِن پایبند به ارزش های اسالمی می بینید که جدایی و 
انقطاع از شــرق و غرب برکات خود را دارد نشان می دهد؛ و مغزهای 
متفکر بومی به کار افتاده و به سوی خودکفایی پیشروی می کند و آنچه 
کارشناســان خائن غربی و شرقی برای ملت ما محال جلوه می دادند، 
امروز به طور چشــمگیری با دست و فکر ملت انجام گرفته و ان شاءاهلَل 

تعالی در دراز مدت انجام خواهد گرفت.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص441 | وصیتنامه سیاسی- الهی

خطیب جمعه تهران:

دشمن بیشتر از ما به توافق نیاز دارد

سرویس سیاسی- 
همزمان با سفر وزیر خارجه کشورمان 
به چین، یک نشــریه آمریکایی گسترش 
همکاری میان ایران و چین را تهدیدی جدی 
برای منافع آمریکا و رژیم صهیونیســتی 

توصیف کرد.
حســین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران 
که در رأس یك هیئت سیاســی و بنا به دعوت 
همتای چینی بامداد جمعه وارد چین شد، ظهر 
دیروز با »وانگ یی« عضو شورای دولتی و وزیر 

خارجه چین دیدار کرد.
امیرعبداللهیان در این دیدار با تبریك سال 
نوی چینی، ســالم گرم آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیسی به رئیس جمهور شی جین پینگ را ابالغ 
و با  تســلیم پیام کتبی رئیس جمهور به همتای 
چینــی، آن را  پیامی مهم در آغــاز کار دولت 

سیزدهم خواند.
وی با با تأکید بر حمایت  جمهوری اسالمی 
ایران از سیاست چین واحد، بر آمادگی کشورمان 

برای توسعه همه جانبه روابط تأکید کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی 
ایران با اشاره به موافقت هیئت دولت با گشایش 
سرکنسولگری چین در بندرعباس، ابراز امیدواری 
کرد ایــن امر موجب تســهیل روابط مردمی و 

تجاری دو کشور شود .
امیرعبداللهیان در ادامه با تشــریح آخرین 
وضعیت همکاری های دو کشــور در زمینه های 
مختلف، بر عزم دولت جمهوری اســالمی ایران 
برای اجرایی کردن تمامی توافقات زیرســاختی 

با چین تأکید کرد.
سند همکاری ۲۵ ساله

وزیر خارجه چین هم در این مالقات، ضمن 
تایید نظرات وزیر خارجه کشورمان که دیروز به 
قلم امیرعبداللهیان در مطبوعات چین منتشــر 
شد، دیدگاه های وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در مقاله منتشره را نشان دهنده افق بلند 

روابط دو کشور عنوان کرد.
وی بــر آمادگی این کشــور برای توســعه 
همکاری هــا در حوزه تامین مالی، انرژی، بانکی 
و فرهنگی علی رغم تحریم های غیرقانونی علیه 

ملت ایران تأکید کرد.
»وانگ یی« ضمن اعالم حمایت کامل چین 
از مواضــع منطقی ایران در قبال سیاســت های 
قلدرمآبانه آمریکا در برجام، سیاست اصولی پکن 
را ادامه حمایت از مواضع ایران در مذاکرات وین 
خواند و تأکید کرد که آمریکا باید اشتباه خود در 

خروج از برجام را جبران کند.
طرف چینی با پراهمیت ارزیابی کردن سند 
همکاری 25 ساله، توافق طرفین برای آغاز اجرای 
این ســند را رویدادی مهم و زمینه ســاز تحول 

اساسی در روابط خواند.
همزمان با ســفر وزیر خارجه کشــورمان 
بــه چین، نشــریه آمریکایی فارین پالیســی در 
تحلیلی، گســترش همکاری میان ایران و چین 
را »تهدیدی جدی« علیه منافع محوری آمریکا، 
رژیم صهیونیســتی و کشــورهای عربی حاشیه 

خلیج فارس توصیف کرده است.
امیرعبداللهیان،  حسین  سفر  فارین پالیسی 
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی به چین را 

در راستای تعمیق »شراکت جامع راهبردی« که 
ســال گذشته میان دو کشور امضا شد دانسته و 
نوشته است: »افزایش همکاری های امنیتی میان 
ایران و چین، تهدیدی جدی علیه منافع کلیدی 
امنیتی آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج 

]فارس[ است.«
قرارداد 25  فارین پالیسی خاطرنشان کرده 
ســاله میان ایران و چین که سال گذشته میان 
دو کشــور امضا شد دربردارنده مزایای عمده ای 

برای این دو کشور دشمن آمریکا است.
نشریه آمریکایی نوشته ایران در این قرارداد 
از محل سرمایه گذاری های چین در زمینه انرژی 
و مســائل زیرســاختی به میلیاردها دالر ثروت 
دســت پیدا خواهد کرد و اثربخشی تحریم های 

آمریکا را درهم خواهد شکست. 
چین نیز در مقابل از رهگذر تقویت روابطش 
بــا ایران، جایگاهــش در خاورمیانه را قوی تر و 

ایاالت متحده را تضعیف خواهد کرد.
به گزارش فارس، حسین امیر عبداللهیان روز 
پنجشنبه بنا به دعوت »وانگ یی«، وزیر خارجه 
چیــن و به منظور گفت وگو با مقامات چین روز 
پنجشنبه در رأس یك هیئت بلندپایه سیاسی، 

راهی پکن شد.
بررسی روابط دوجانبه در زمینه های سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی و همچنین گفت وگو در باره 
موضوعــات بین المللــی و منطقــه ای از جمله 
دیپلماسی  رئیس دســتگاه  سفر  دستورکارهای 

جمهوری اسالمی ایران به چین بوده است.
این نخســتین سفر امیرعبداللهیان به چین 
بعد از تصدی این سمت است. وزیر خارجه چین 
نیز اوایل فروردین ماه سالجاری به منظور امضای 
سند برنامه همکاری جامع ایران و چین به تهران 

سفر کرده بود.
آنگونه که بعد از امضای این سند اعالم شد 
ســند مذکور در راســتای صلح، ثبات و توسعه 
منطقــه ای و بین المللی تدوین شــده و لذا در 
مخالفت با هیچ طرف ثالثی و یا برای مداخله در 
امور هیچ کشوری نیست. این سند یك نقشه راه 
برای همکاری های جامع دو کشور ایران و چین 

بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی نیست.
امیر عبداللهیان در پکن: 

موضوعات راهبردی در دستور کار ایران و چین 
قرار دارد

حســین امیر عبداللهیان در بدو ورود به 
فرودگاه ووشی با اشاره به گسترش مناسبات 
ایران و چین در ماه های اخیر گفت: در چهار 
ماه گذشته بیش از هفت بار بین وزیر خارجه 
چیــن و اینجانب تماس ها و دیدارهایی انجام 
شد و در ســطح رؤسای جمهور هم تماس ها 
و ارتباطات خیلی روان انجام می شود که این 
نشــان دهنده اهمیت و رشد و توسعه روابط 

دو کشور هست.
 وی بــا بیــان اینکــه در دولــت جدید با 
شــتاب بیشــتر روابط رو به رو هستیم، گفت: در 
مناســبات دو جانبه ما از هماهنگی های خوب 
و تنوع در موضوعــات مختلف برخوردار و بهره 
مند هســتیم و در راســتای منافــع دو طرف 
 پیشرفت های بسیار خوبی را در موضوعات مختلف

داشتیم.

 وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: موضوعات 
راهبردی در دستور کار دو کشور قرار دارد و این 
موضوعات ادبیات جدیدی در مکاتبات رؤســای 

جمهور دو کشور ایجاد کرده است.
بر اســاس گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان 
در بــدو ورود به فرودگاه ووشــی هم هدف از 
سفر خود به چین را گفت و گو با مقامات چین 
درخصوص روابط دو جانبه سیاسی و همچنین 
نحوه اجرایی شدن توافقات جمهوری اسالمی 
ایران و چین درخصوص همکاری های اقتصادی 

اعالم کرد.
یادداشت امیرعبداللهیان در »گلوبال تایمز«

درباره محورهای همکاری ایران-چین در آینده
وزیر خارجه کشــورمان در یادداشتی در 
یــك روزنامه معتبر چینی محورهای توســعه 
همکاری میان دو طرف را در افق آینده تشریح 
و از روابط میان دو کشور طی چند دهه گذشته 

تمجید کرد.
امیرعبداللهیان در این یادداشت با اشاره به 
سفر خود به پکن نوشت: »به مناسبت آغاز سال 
2022 و در آستانه سال نو چینی و سال ۱40۱ 

خورشیدی به چین سفر می کنم.«
وی در ادامــه به پنجاه و یکمین ســالگرد 
برقــراری روابط با کشــور چین اشــاره کرده و 
نوشته: دو کشور پنجاه و یکمین سالگرد برقراری 
روابط دیپلماتیك را جشن می گیرند و وارد نیمه 
دوم قرن مبادالت دوجانبه می شــوند که صفحه 
جدیدی از روابط ماســت. به ویــژه همزمان با 
ورود حزب کمونیســت چین به ۱00 ساله دوم 
خود، این دیدار افــق نویدبخش جدیدی برای 
ارتقا و توسعه همکاری ما در حوزه های مختلف 

خواهد بود.
وزیر خارجه کشــورمان با اشاره به توافق 
هسته ای نوشت، ایران با اجرای توافق 20۱5 
)برجام( این پیام را به جهان ارســال کرد که 
منافع منطقه ای در اولویت اســت. حتی پس 
از خــروج آمریکا از برجام، ایران با دو ســال 
پایبنــدی بــه تعهدات خــود و قربانی کردن 
بخشــی از حقوق و منافع مسلم خود، بیش از 
پیش به جهانیان نشــان داده است که در این 

مسیر ثابت قدم است.
امیرعبداللهیان با اشــاره به نقش مهم چین 
در مناسبات جهانی افزود: نقش چین به عنوان 
یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد 
و به عنوان یك بازیگر فعال در عرصه بین المللی با 
رویکردی منطقی و عقالیی در جریان مذاکراتی 
که به تسهیل بازگشت ناقضان این توافق می شود 

واقعا قابل تحسین است.
وی در ادامه تاکیــد کرد: فارغ از اتفاقات و 
تحوالتی که در عرصــه بین المللی رخ می دهد، 
چین و ایران در کنار ســایر شــرکای تجاری و 
منطقه ای خود، برای همیشــه در سمت درست 
تاریــخ خواهند بود. و ایران اجــازه نخواهد داد 
کشــورهای ســلطه گر برای منطقه خاورمیانه 
تصمیم بگیرند و یا تحت پوشش نیروهای حافظ 
صلح، نیرو مستقر کنند و باعث تنش، ناآرامی و 

هرج و مرج در منطقه شوند.
امیرعبداللهیان در ادامه به بررسی افق روابط 
گســترده میان دو کشــور پرداخته و مهمترین 

زمینه های همــکاری میــان تهران-پکن را در 
مناسبات آتی اینگونه بیان کرده است؛

-توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری و اجرای 
طرح همکاری جامع

- اجماع و مشــورت دربــاره موضوعات مختلف 
بین المللــی و منطقــه ای و ایفای نقش موثر در 

میانجیگری برای حل موثر چالشها و تنشها
- مبارزه علیه کووید-۱۹ و همکاری در پروژه های 

تولید واکسن مشترک
- کمــك به تقویت مکانیســم همــکاری برای 

پیشبرد توسعه جهان با آینده مشترک
- ارتقــای چندجانبــه گرایــی و مقابلــه بــا 
اســتانداردهای دوگانه از طریــق طرح اصالح 

سیستم حکمرانی بین المللی 
- مبارزه با تروریســم و افراط گرایی و کمك به 
آوردن همه کشورهای مظلوم و سرکوب شده به 

جامعه بین المللی
- همکاری موثر و سازنده در زمینه طرح بزرگ 
ابتــکار کمربند و جاده و کمــك به چین برای 

استفاده موثر از این پروژه
- تــداوم تمهیدات اجرایی برای عضویت دائمی 
ایران در سازمان همکاری شانگهای و استفاده از 
فرصت همکاری با سایر کشورهای عضو بر اساس 

ابتکار توسعه جهانی.
وزیر خارجه ایران در پایان یادداشــت خود 
تاکید کرده، امیدواریم در نیمه دوم قرن، روابط 
و در فصل جدید همکاری ها که بر اساس اجماع 
سران دو کشور شکل گرفته است، شاهد توسعه 
هر چه بیشــتر همکاری ها و ارتقای روابط چند 

وجهی باشیم.
ایران بــه عنوان تمدنی بزرگ با پیشــینه 
فرهنگی ۷000 ساله و در کنار چین آماده است 
تا مسئولیت توسعه فرهنگی جامعه جهانی را بر 
عهده بگیرد. در این میان ایران با دستاوردهای 
همکاری های اقتصادی مشــترک، نقش خود را 
در توسعه جهانی و ســاختن آینده ای مشترک 
که شایسته جامعه بشری است ایفا خواهد کرد؛ 
آینده ای مشترک، مزین به ارزش های مشترک 

انسانی.
برنامه همکاری جامع ایران و چین

از دیروز وارد مرحله اجرا شد
امور خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان  حســین 
جمهوری اسالمی ایران روز جمعه پس از دیدار 
و گفت وگو با »وانگ یی« همتای چینی در جمع 
خبرنگاران گفت: در این ســفر اوال توافق کردیم 
دو طرف اجرایی و شــروع عملیاتی شدن توافق 
همکاری های راهبردی و جامع 25 ساله دو کشور 

را اعالم کنیم.
وی افزود: مــا همزمان بــا گفت وگوها در 
چین، مقدماتی را فراهم کرده بودیم که بتوانیم 
روز 24 دی)دیروز( را روز شــروع اجرای توافق 
 جامــع همکاری های راهبردی دو کشــور اعالم

کنیم.
امیرعبداللهیان بیان کرد: از جمله موضوعات 
دیگری که در دســتور کار بود ما برای عملیاتی 
کردن قــرارداد 25 ســاله و موضوعات مختلف 
منطقــه ای و بین المللی، حامل پیام کتبی آقای 
رئیســی رئیس جمهور به آقای شی جین پینگ 

رئیس جمهور چین بودیم.

امیرعبداللهیان در پکن: برنامه همکاری جامع ایران و چین از روز 24 دی وارد مرحله اجرا شد

فارین پالیسی: همکاری ایران و چین
تهدیدی جدی برای منافع آمریکا و اسرائیل است

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه 
نباید مذاکرات فرسایشی شود، گفت: دشمن 
به این توافق بیشتر از ما نیاز دارد بنابراین ما 
عجله ای نداریم چرا که مذاکرات باید با دقت 

و غیرت دنبال شود.
حجت االســالم و المســلمین محمد جواد 
حاج علی  اکبری در خطبه های نماز جمعه تهران 
گفت: یکی از بزرگترین فضیلت های بزرگ جامعه 
انقالبی غیرت دینی اســت، موضوعی اساســی و 
حیاتی که در منظومه معارف قرآنی و روایی دارای 
جایگاه با ارزشی است و بنیاد بسیاری از فضیلت ها 
در اخالق و اِعمال همین مسئله غیرت دینی است.
وی با بیان اینکه به هر میزان که ایمان مومن 
بیشتر شود غیرت دینی او بیشتر می شود، ادامه 
داد: همــه آیات جهاد و حفظ حدود الهی، آیات 

غیرت هستند.
امــام جمعه موقت تهران بــا تاکید بر اینکه 
اگــر غیرت دینی در جامعه آســیب ببیند، ابتدا 
انسان آسیب و سپس خانواده او آسیب می بیند، 
خاطرنشــان کرد: غیرت دینی سپر جامعه است 
و عزت و کرامت، اســتقالل اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی در ســایه غیرت دینی تقویت می شود. 
اگر غیرت دینی تقویت شود، قطعا بنیاد خانواده 
تقویت می شــود اگرچه برعکس این موضوع نیز 

وجود دارد.
به گزارش تسنیم، حجت االسالم والمسلمین 
حاج علی اکبری با بیان اینکه دشمن غیرت دینی 
و ایمان ملت ایران را هدف گرفته اســت، افزود: 
دشــمن می خواهد از ملت ایران قداســت زدایی 
کند و به همین علــت حیا و عفت و ارزش های 
خانوادگی و اســالمی و ایرانی ما را هدف گرفته 

است.

وی با بیان اینکه ترویج بی بند و باری برای زدن 
غیرت دینی است،  گفت: نباید در مقابل این طراحی 
دشمن سهل انگاری صورت گیرد. مردم و جوانان 
بایــد از دین و گوهر غیرت دینی مراقبت کنند و 
خانواده ها تربیت نسل غیور و دینی و قطع دست 

مفسدان و جلوگیری از نفوذ فساد کمك کنند.
دی ماه تجلی گاه غیرت دینی ایرانیان

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه دی ماه 
در تاریخ انقالب اسالمی ماه عجیبی است و دی ماه 
تجلی گاه غیرت دینی ایرانیان و مردم کشور است، 
تصریح کرد: از شهادت غیور مردان فداییان اسالم 
در ۱۳۳4 که آذرخش غیرت دینی بود و ۱۹ دی 
ماه و خروش غیرت مندانه مردم قم تا 2۶ دی ماه 
که شاهد فرار جرثومه تباهی و فساد شاه مخلوع 
بودیم و این دســت الهی بود که از آســتین ملت 
بیرون آمد و او را از کشــور فراری داد. هم چنین 
سالروز عملیات کربالی 5 که در دی ماه بود و در 

این عملیات بزرگ و طوالنی شــاهد صحنه های 
زیادی از غیرت دینی رزمندگان بودیم و ۹ دی در 
۱۳88 که خورشید دینی غیرت ایرانیان از پشت 
ابرهای فتنه طلوع کرد تا ۱۳ دی و روزهای پس از 
او که شهادت سردار رشید ما قاسم سلیمانی بود و 

قیامت و غوغایی که در کشور به پا شد.
حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبری با 
بیان اینکه با عزیزانی که در چند روز گذشته دچار 
سیل شده اند ابراز همدردی می کنیم، بیان داشت: 
امیدواریم با همت خودشان و مسئوالن مشکالت 
این عزیزان حل شود، گزارش میدانی ائمه جمعه که 
با آنها تماس داشتم در این شهرها، حکایت از حضور 
بهنگام و به موقع مســئوالن در این شهرهاست و 
گروه های مردمی و جهادی شتافتند و از تهران و 
شــهرداری تهران هم گروه هایی رفتند و به شما 

می گویم شما تنها نیستید.
وی تصریح کرد: خیلی از مشــکالت ناشی از 

دشواری های زیرساختی است که اگر آنها درست 
شود، این مسائل مشکل ساز نمی شود.

از هیچ مدیر غیرتمندی برنمی آید
 که 1۵ برابر بیشتر حقوق بگیرد

امام جمعه موقت تهران گفت: در شرکت های 
خصولتــی که نه خصوصی هســتند و نه دولتی، 
برداشت های ناصوابی صورت می  گیرد که از هیچ 
مدیر غیرتمند و مؤمنــی برنمی آید که ۱5 برابر 
بیشتر حقوق بگیرد که این مسئله نیاز به اصالح 
دارد. بنابراین باید این شــرکت ها و دستگاه های 
ویژه خوار در طراحی جدید مورد اصالح قرار گیرند.

حجت االسالم و المســلمین حاج علی اکبری 
با اشــاره به مذاکرات ایران و طرف های غربی در 
وین، اظهار داشت:  در سیاست خارجی وقتی ملت 
ایران پشتوانه تیم مذاکره کننده هستند، بنابراین 
تیم مذاکره کننده ایرانی نباید بترسد و غیرتمندانه 
حاضر شده و با توکل به خدا و با تدبیر و حکمت 
دشمن را زمین گیر کرده و این تحریم های ظالمانه 

را از سر راه بردارد.
وی با تأکید بر اینکه نباید مذاکرات فرسایشی 
شــود، گفت: دشمن به این توافق بیشتر از ما نیاز 
دارد بنابراین ما عجله ای نداریم چرا که مذاکرات 

باید با دقت و غیرت دنبال شود.
امام جمعــه موقت تهران با بیــان اینکه در 
عرصــه اقتصادی و معیشــت طراحی های خوبی 
انجام می شود، خاطرنشان کرد: اقداماتی که دولت 
و مجلس در زمینه معیشــت ملت انجام می دهند 
امیدبخش است و در عین حال نیازمند برنامه ای 
هدفمند و عالمانه با روش های دقیق هســتیم و 
ساختار بودجه به ویژه در حوزه های فضای کسب 
و کار، کنترل تورم و نهضت مسکن نیازمند اصالح 

است و کار جدی را می طلبد.
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بقیه از صفحه 2
کاخ سفید: اگر ترامپ از برجام خارج نمی شد

 مشکالت کنونی با ایران ایجاد نمی شد
»جنیفر ســاکی« سخنگوی کاخ سفید هم طی 
نشست خبری بامداد پنجشنبه، بار دیگر دولت سابق 
آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ« را مسئول مشکالت 

کنونی با ایران معرفی کرد.
ساکی در این باره توضیح داد: »آنچه ما می خواهیم 
به مردم یادآوری کنیم این اســت که چرا اکنون در 
این نقطه هستیم. اگر رئیس جمهور سابق از توافق با 
ایران خارج نمی شد، هیچ یك از چیزهایی که اکنون 

با ایران می بینیم، اتفاق نمی افتاد.«
وی با مقصر دانســتن ترامپ در مشکالتی که بر 
سر توافق هســته ای و مسائل منطقه ای با ایران رخ 
داده، اظهار داشت: »ترامپ بدون فکر کردن به اتفاقات 
بعدی، از توافق با ایران خارج شد و در نتیجه برنامه 
هسته ای ایران دیگر تحت کنترل و مهار شده نیست.«

به نوشــته رســانه های آمریکایی، ســخنگوی 
کاخ ســفید همچنیــن افــزود: »به دلیــل تصمیم 
دولــت ترامپ برای خــروج از توافق با ایران بود که 
 برنامــه هســته ای ایران اکنون به ســرعت در حال

افزایش است.«
ســاکی البته مدعی شــد: »ایران پس از خروج 
ترامپ از توافق هسته ای، توانایی ها و مداخالت خود 
را از طریق جنگ هــای نیابتی افزایش داد. با خروج 
ترامپ از توافق هســته ای، مــا قدرتمندترین رژیم 
 بازرسی را که تا به حال مذاکره شده است، از دست

داده ایم.«
وی سپس به موضوع مذاکرات ایران و گروه 4+۱ 
در وین با هدف رفع تحریم ها اشــاره و ادعا کرد: »ما 
نسبت به عدم جدیت طرف ایرانی بر سر میز مذاکره 

احساس استیصال می کنیم.«
الوروف: پیشرفت واقعی

 برای توافق در وین را شاهد هستیم
»سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه روز 
جمعه در نشست خبری خود درباره مذاکرات جاری 
در ویــن گفت: »در مورد مســئله هســته ای ایران، 
خوشبینی بیشتری دارم زیرا پیشرفت و تمایلی واقعی 
از سوی ایران و آمریکا برای درک نگرانی های یکدیگر 
و یافتــن راهی برای حل این نگرانی ها از طریق یك 
توافق جامع وجود دارد و برجام نیز یك توافق جامع 

است.« او در ادامه گفت: »مذاکره کنندگان مجربی 
در ویــن حضور دارند که جزئیات دقیقی را مورد 
بررســی قرار داده اند و پیشرفتی که حاصل شده 
بســیار زیاد اســت و امیدواریم همین روند ادامه 
یافته و توافق حاصل شــود. اما طرف ایرانی باید 
واقع بین باشــد و با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همــکاری کند و طرف های غربــی مذاکرات نیز 
نباید تنش روانی ایجاد کنند و دیپلماسی خالص 

مورد نیاز است«.
الوروف افزود: »خدا را شــکر زمانی که غربی ها 
شــروطی را برای ادامه یافتن برنامه هسته ای ایران 
گذاشتند توانستیم اوضاع را مدیریت کنیم که از جمله 
این شروط می توان به محدودیت برنامه موشکی ایران 
اشــاره کرد که در برجام به آن اشاره ای نشده بود و 
همچنین شــروطی نیز درباره رفتار ایران در منطقه 
گذاشــته شــده بود و ما با این شروط مخالف بودیم 
زیرا بحث ما برجام اســت که از سوی شورای امنیت 

تأیید شده است.«
او در ادامــه گفــت: »درباره شــرایطی صحبت 
می کنیم که ترامپ از توافق خارج شــده بود و باید 
برجــام را همان طــور که قباًل بود و بــدون افزودن 
چیزی به آن احیا کنیم. در مورد مســائل موشــکی 
و منطقه ای بــاور داریم تمام کشــورهای منطقه و 
فراتر از آن مشــکالتی بــا یکدیگر دارنــد. ایران با 
همســایگان عرب خود مشــکالتی دارد و بالعکس 
و غــرب از جمله آمریــکا و اروپایی ها نیــز درباره 
اقدامــات ایران نگرانی هایی دارند. اما هر کشــوری 
ورای مرزهــای خــود منافعی داشــته و اثرگذاری 
 واقعی بر وقایع دیگر کشورها از جمله سوریه و یمن

دارند.«
الوروف گفت: »همان طور که می خواهیم طرف ها 
از چارچوب برجام فراتــر نروند، این را می دانیم که 
نگرانی هایی نیز بین کشورهای منطقه و فراتر از آن 
وجود دارد که بهتر اســت در نشست های امنیتی از 
جمله کنفرانس امنیتی خلیج فارس بررســی شوند. 
این نشست ها باعث نزدیك شدن ایران و کشورهای 
عرب خواهد شــد و در این نشست ها ایران موضوع 
نشســت نخواهد بود و هر کشوری نگرانی های خود 
را مطرح خواهد کرد. فقط ایران نیســت که موشك 
دارد و کشــورهای عربی نیز در حال توســعه برنامه 

موشکی خود هستند«.

مذاكرت وین
و تکرار سناریوی تعیین ضرب االجل از سوی آمریکا

بزرگ ترین رزمایش مشترک و ترکیبی 
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با عنوان 
محمد رســول اهلل)ص( در منطقه جنوب 

شرق کشور برگزار شد.
ســردار محمــد پاکپور، فرمانــده نیروی 
زمینی سپاه پاســداران انقالب اسالمی اعالم 
کرد: رزمایش محمد رسول اهلل)ص( با محوریت 

جغرافیایی و عملیاتی توسط قرارگاه قدس در 
استان سیستان و بلوچستان به صورت ترکیبی 
در دو فاز بزرگ رزمــی نظامی و مردم یاری و 

غیرنظامی برگزار شد.
به گزارش مهر به نقل از صداوســیما، وی 
افزود: در فاز رزمی و نظامی یگان های گوناگون 
عملیاتــی قرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه 

اعم از موشــکی، توپخانه، پهپادی، بالگردی، 
زرهی، تخریب و انفجارات، نیروهای مخصوص 
و واحدهــای تخصصی- رزمی، کلیه شــرایط 
شبیه سازی شــده درگیری ها و عملیات های 

واقعی را با موفقیت کامل اجرا کردند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: دیدار و 
گفت وگو با سران طوایف استان، توزیع صدها 

قلم کاالی اساســی و جهیزیــه، توزیع هزاران 
بســته کمك معیشــتی، فرهنگی و ورزشی، 
حضور فرماندهان در مدارس، تجمع گسترده 
بسیجیان استان و همچنین اجرای فعالیت های 
عمرانی و خدماتی از جمله مهم ترین برنامه های 
انجام شده در بخش غیرنظامی و مردم یاری این 

رزمایش است.

سردار پاکپور اعالم کرد

 رزمایش مشترک محمد رسول اهلل)ص( 
در منطقه جنوب شرق کشور برگزار شد


