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فرمانده کل ارتش:

ملت وقتی ارتش و سپاه را در کنار 
هم می بینند امیدوارتر می شوند

کرونا با پیامدهای سنگینش در حالی جهانی 
را به بازی گرفته اس��ت که برخی پرونده ها 
گویا هیچ توجهی به این مساله ندارند و هر 
روز ش��اهد اجرای متعددی در این حوزه ها 
هستیم. یکی از این مسائل را می توان مواضع 
آمریکایی ها در قبال جمهوری اسالمی ایران 
دانس��ت که تقریبا به صورت روزانه صورت 
می گیرد. در میان این رفتارها یک اصل قابل 
توجه مشاهده می ش��ود و آن برخی تعدیل 
رفتارها در مواضع آمریکایی هاس��ت. از یک 
س��و افرادی مانن��د ترامپ رئی��س جمهور 
آمریکا ادعا می کند ک��ه حاضر به مذاکره با 
ایران است و در صورت پیروزی در انتخابات 
ظرف چه��ار هفته به توافقی جدید با تهران 
دست خواهد یافت. از سوی دیگر آمریکا در 
حالی ب��ه دنبال تصویب قعطنامه غیرقانونی 
تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران در شورای 
امنیت اس��ت که محافل رسانه ای از تعدیل 
این قطعنامه از 35 پارگراف به چهار پارگراف 
خبر داده اند. این رفتارها از سوی آمریکایی 
در حالی صورت گرفته که یک سوال اساسی 
باقی اس��ت و آن اینکه چ��را آمریکا چنین 
سیاس��تی در پیش گرفته اس��ت آیا ترامپ 
به دنبال بهره برداری از این سیاس��ت برای 
مبارزات انتخاباتی است و یا هدف دیگری را 
دنبال می کند هر چند که آمریکایی ها تاکید 
دارند که ایران، چین و روسیه محور سیاسی 
خارجی آمریکا را تش��کیل می دهند اما یک 
اص��ل مهم مط��رح اس��ت و آن اینکه برای 
آمریکا بیش از آنکه اهداف انتخاباتی اولویت 
داشته باش��د، اجرای سیاست تسلیم سازی 
و تغییر نظام و حتی تبدیل ایران به کش��ور 
آش��وب زده همچ��ون لبنان برای��ش دارای 
اهمیت می باش��د. رفتار کنونی آمریکایی ها 
یعنی تعدیل قطعنامه و ادعای مذاکره از دو 
زاویه قابل بررسی است نخست آنکه آمریکا 
با آدرس های غلطی که از وضعیت اقتصادی 
ایران دارد بر این تصور اس��ت که در صورت 
ایفای نقش ناجی می تواند ایران را به تسلیم 
ش��دن در برابر زیاده خواهی های هسته ای، 
موش��کی و منطقه ای قرار ده��د و یا اینکه 
درون ای��ران را به آش��وب بکش��د. رویکرد 
برخی محافل سیاس��ی و رس��انه ای داخلی 
به تحریف حقیقت و القاء حل مش��کالت با 
مذاک��ره با آمریکا با این الق��اء که ترامپ به 
مذاک��ره با ایران نیاز دارد محور این طراحی 
را تشکیل می دهد. در اصل آمریکا به دنبال 
گرفتارس��ازی ایران در اش��تباه محاسباتی 
اس��ت در حالی که سیاس��ت و هدف نهایی 
آمری��کا را به آش��وب کش��اندن درون ایران 

تشکیل می دهد.
 دوم آنک��ه آمریکا س��عی دارد قطعنامه ای 
حتی در حد دو س��ه پاراگ��راف برای مدت 
موقت چن��د هفته ای را در ش��ورای امنیت 
تصویب نماید تا آن را نش��انه اقتدار جهانی 
خ��ود معرفی کن��د. آمریکا با ای��ن ادعا که 
ایران تهدیدی جهانی اس��ت و آمریکا برای 
رفع تهدید به دنبال مذاکره اس��ت، تصویب 
قطعنام��ه را پی��ش زمین��ه مذاک��ره الق��اء 
می س��ازد. در اصل آمریکا سیاس��ت فشار و 
مذاک��ره را تکرار می کند تا جامعه جهانی را 

به پذیرش خواسته ضدایرانی وادار سازد. 
در جم��ع بن��دی نهای��ی از آنچه ذکر ش��د 
می ت��وان گفت که ادع��ای مذاکره و تعدیل 
قطعنامه شورای امنیت نه برگرفته از تعدیل 
مواضع آمری��کا بلکه ابزاری برای اس��تمرار 
سیاس��ت تحریف اس��ت که بخش��ی از آن 
برای داخل ایران و بخشی برای خارج است. 
آمریکا بعد جدیدی از سیاست تحریف را در 
پیش گرفته است که محور آن پنهان سازی 
طراحی آمری��کا برای براندازی نظام اس��ت 
ک��ه با کلید واژه مذاک��ره و تعدیل قطعنامه 
شورای امنیت صورت می گیرد. براین اساس 
رویکرد خوش بینانه به رفتار آمریکا گرفتار 
ش��دن در بازی تحریف است که جز تشدید 
تحریم ها و فشارها نتیجه ای به همراه ندارد. 
راه��کار ح��ل مش��کالت کش��ور رویکرد و 
منطقی و کارشناسانه به گشایش اقتصادی 
واقعی است که در قالب جهش تولید و تکیه 
بر توان داخلی محقق می ش��ود و نه چش��م 
داشت به خارج و یا انجام طرح های ناگهانی 
که تجربه نش��ان داده کشور را با چالشهای 

جدیدی مواجه خواهد ساخت. 
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قاسم  غفوری

نشس��ت فصلی وحدت و اخوت فرماندهان ارتش و س��پاه 
با حضور امیر سرلش��کر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران، سردار سرلشکر پاسدار 
حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در 
سپاه، حجت االسالم عباس محمدحسنی رئیس سازمان 
عقیدتی سیاس��ی ارتش و اعضای هیئت رئیس��ه ارتش و 
س��پاه، فرماندهان نیروهای دو س��ازمان، در محل س��تاد 

فرماندهی کل سپاه برگزار شد.
در این نشست که بر تداوم همکاری های گذشته و روزآمد 
س��ازی راهکارهای هم افزایی و هم راس��تایی بیشتر برای 
ارتقای توان دفاع��ی و مقابله با تهدیدات متصور از جبهه 
دش��منان تاکید و تبادل نظر ش��د. فرمانده کل س��پاه در 
این دیدار طی س��خنانی با تشکر و خرس��ندی از حضور 
فرماندهان و برادران ارتش در جمع پاسداران حریم والیت، 
از فرمانده��ی معظم کل قوا به عن��وان نقطه ثقل و عامل 
وحدت امت اسالم و به ویژه همدلی بین ارتش و سپاه یاد 
کرد و گفت: برادری های ما ریشه در تعالیم الهام بخش قرآن 
کریم و اهل بیت )ع(، عاشورای حسینی و نیز همراهی های 
باش��کوه دوران دفاع مقدس و پس از آن دارد و بیانگر این 
معناست که ما یک پیکره و ید واحده هستیم. وی با تاکید 
بر اینک��ه ارتقای قدرت دفاعی و توان بازدارندگی کش��ور 
در س��ایه وحدت و همدلی نیروهای مسلح به ویژه ارتش 
و س��پاه رقم خورده اس��ت، اظهار کرد: به دلیل برداشت و 
احس��اس مشترک و درک یکس��ان نسبت به مخاطرات و 
تهدیدات، این همراهی روز به روز گس��ترش خواهد یافت 
و ارتش و سپاه با انسجام هرچه بیشتر، دوشادوش هم در 
مسیر از عزت آفرینی برای انقالب اسالمی، نظام و کشور و 

صیانت از امنیت و آرامش ملت ایران گام بر می دارند.
سرلشکر س��المی با بیان اینکه ما سنگر نشینانی واحد با 
آرمان های مشترک در دفاع از انقالب و میهن عزیز اسالمی 
هس��تیم، گفت: امیدواریم به برکت هم��ه مجاهدت های 
فرزندان این مرز و بوم، همانگونه که تا به امروز دش��منان 
نتوانس��تند ذره ای شکس��ت را به ما تحمی��ل کنند، این 
س��ربلندی و عزت ت��داوم یابد و خداوند متع��ال به همه 

فرمانده��ان ما توفیق دهد تا جان در ب��دن داریم در این 
صراط مس��تقیم با پرچمداری رهبر عزیز و فرزانه انقالب 
اسالمی گام برداریم. سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش 
نیز در این نشس��ت با تاکید بر اینک��ه همدلی، وحدت و 
اخوت ارتش و س��پاه موجب خرسندی فرماندهی معظم 
کل قوا است، گفت: ملت عزیز ما نیز وقتی ارتش و سپاه را 
در کنار هم و دست در دست یکدیگر برای دفاع از انقالب 
اسالمی و کشور می بینند خوشحال تر و امیدوارتر می شوند. 
وی افزود: در مراسم دانش آموختگی دانشگاه های افسری 
در محضر فرمانده معظم کل قوا متعهد ش��دیم که دست 
از دست سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نیاوریم تا نظام 
سلطه به سرکردگی آمریکای جهان خوار فرو ریزد و عمر 
رژیم منحوس صهیونیستی به سر آید؛ بر این قول خود تا 

آخرین لحظه پای بند خواهیم بود.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه دشمنان همواره در تالشند 
ت��ا خللی در صمیمیت، همراهی و همدلی ارتش و س��پاه 
ایج��اد کنند، تصریح کرد: بصی��رت، درایت و آگاهی آحاد 
فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح در اطاعت از فرمان 
فرمانده��ی معظم کل قوا مبن��ی بر حفظ وحدت، به طور 
قطع توطئه های آنان را ناکام خواهد گذاش��ت و امیدواریم 
این وح��دت روز به روز در عرصه های مختلف آموزش��ی، 
فرهنگی و عملیاتی بیش از گذش��ته خود را نش��ان دهد. 
وی با تاکید بر اینکه معتقدیم در هیچ جای دیگر جز نظام 
والیی وحدت قلب ها شکل نمی گیرد، گفت: آنچه می تواند 
دل ها را یکس��ان کند اعتقاد و باور واحد اس��ت و امروز به 
فضل الهی و برکت نظام والیی و ولی برجسته الهی، اخالص، 
توکل، شجاعت و معنویت انقالبی در نیروهای مسلح ساری 
و جاری است. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیز در 
اُء  این مراسم اظهار کرد: این نشست مصداق روشن »أَِشَدّ
ارِ ُرَحَماُء بَْیَنُهْم« اس��ت که برای دشمنان انقالب  َعلَی الُْکَفّ
اسالمی و ملت ایران کشنده و دردناک و برای دوستداران 

انقالب اسالمی امیدآفرین می باشد.
حج��ت االس��الم محمدحس��نی همچنی��ن ب��ر تداوم 
نشس��ت های اخوت و توس��عه آن به زی��ر مجموعه های 

تابعه دو سازمان تاکید کرد.  سپاه نیوز

وزیر بهداش��ت گفت: امروز می توانم بگویم در سه الی 4 مورد 
همکاری مش��ترک، واکس��ن ایرانی کرونا مدل های انسانی را 

تقریبا گذرانده و به زودی به سمت ارزیابی بالینی می رود.
سعید نمکی وزیر بهداشت، در نشست خبری ویدئو کنفرانسی 
با خبرنگاران که به مناس��بت روز خبرنگار برگزار ش��د اظهار 
داش��ت: پدیده کووید ۱۹ ش��یوه جدی��دی از زندگی را به ما 
تحمی��ل ک��رده و یک��ی از م��وارد این اس��ت ک��ه روی عزیز 
خبرن��گاران را کمتر می بینیم. هرچن��د خبرنگاران از ابتدا در 
کنار مدافعان سالمت حضور داشته و عظمت کار بزرگی که در 
کشور اتفاق افتاده را به تصویر کشیده اند. اعتقاد من این است 
که یکی از نش��انه های توسعه یافتگی در همه کشورها داشتن 
رس��انه های پویا و حقیقت گویی اس��ت که در راستای اعتالی 

توسعه یافتگی کشور نقش آفرینی می کنند.
وی با بیان اینکه پزش��کان و پرستاران در این روزها مظلومانه 
تالش کردند گفت: یکی از رس��الت های رس��انه ها این اس��ت 
ک��ه این تالش ها و حقایق این لحظه های س��خت را به تصویر 

بکشند. 
هن��وز هم الیه ه��ای ایثارگرانه زیادی مدفون ش��ده اند. برخی 
می گویند تو چه کم شانس بودی که از وقتی آمدی مشکالتی 
مثل زلزله و آنفلوآنزا و کرونا پیش آمد. می گویم که من خوش 
بخ��ت بودم که خداوند م��ن را مامور کرد ک��ه در این دوران 
ب��ه مردم کمک کنم. آنچه همکاران م��ا را در این صحنه نگه 
داش��ت، عش��ق بود. محور همه این تالش ها و ایثارها، عش��ق 

است.
وزیر بهداشت در پاسخ به درخواست یکی از خبرنگاران درباره 
ش��هید محسوب ش��دند خبرنگارانی که پا به پای کادر درمان 
در حال فعالیت هس��تند گفت:  اصحاب رسانه همانند دوران 
دفاع مقدس در خط مقدم بوده اند و حتما این موضوع را دنبال 
می کنی��م. در این زمینه مکاتباتی آماده و خدمت مقام معظم 

رهبری عرضه خواهیم کرد.
نمک��ی درب��اره تولید واکس��ن کرونا در کش��ور اف��زود: هنوز 
حرف های زیادی درباره واکس��ن کرون��ا در جهان وجود دارد 
و ب��ه نتیجه قابل قبولی در این زمینه نرس��یدیم. مش��ابه این 
ویروس تاکنون دیده نش��ده و در نتیجه تهیه این واکسن هم 
پیچیدگی ه��ای خاص خ��ود را دارد. اینکه این واکس��ن یا در 

جهان چ��ه زمانی به ب��ازار می آید و آیا واکس��نی که به بازار 
می آی��د، طول مدت ایمنی آن چق��در خواهد بود مورد تردید 
اس��ت. در مجمع بین المللی س��ازمان جهانی بهداش��ت هم 
ش��رکت کرده و سبد خود را در خرید گذاشته ایم تا اگر جایی 
از جهان این واکسن را عرضه کرد، بتوانیم این واکسن را برای 

شهروندان خود خریداری کنیم.
وی ادام��ه داد: برای اینکه از دنیا عقب نیفتیم با ش��رکت های 
دانش بنیان، رازی و انس��تیتو پاستور همزمان شروع به ساخت 
واکس��ن کردیم و ام��روز می توانم بگویم در س��ه الی 4 مورد 
همکاری مشترک واکس��ن ما مدل های انسانی را تقریبا پاس 
کرده و به زودی به سمت ارزیابی بالینی روی مدل های انسانی 

می رود.
وزیر بهداش��ت درباره افزایش کادر بهداش��ت و درمان کشور 
گف��ت: حدود ۱3 ه��زار نیروی جدی��د را در دو مرحله جذب 
می کنیم که عمده آنها پرس��تاران پزش��کان و کادر بهداشتی 

هستند.
وزیر بهداشت واکنش به بسته شدن یکی از روزنامه ها توضیح 
داد: تاکنون از هیچ رسانه ای شکایت نکردم و حتی قبل از من 
هم اگر شکایتی بوده خواستم که پس گرفته شود. اگر گفتمان 
بر اس��اس حقیقت است که باید با جان و دل بپذیریم. در این 
دوران س��خت که س��ربازان خط مقدم این دفاع را مش��اهده 
کردیم، عده ای برای تش��ویش ذهن مردم و گسس��ت اعتماد 
مردم، کاره��ای تلخی انجام داده و من را به یاد روزهای دفاع 
مق��دس انداخت که عده ای در جبهه می جنگیدند و افرادی به 
صدام گرا می دادند که س��نگر بچه های ما را بزند. اگر موردی 
وجود داش��ته باش��د همراهی می کنیم تا هی��چ خبرنگاری به 

دلیل شکایت از جانب ما در مشکل نباشد.
وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره یک میلی��ارد یورو صندوق 
ذخی��ره ارزی که قرار بود به وزارت بهداش��ت اختصاص پیدا 
کند گفت: از این یک میلیارد یورو، 3۰ درصد اولیه را تحویل 
گرفتیم که بیشتر آن هم در کاهش درآمدهای بیمارستان ها، 
قس��متی برای دارو و تجهیزات پزش��کی، قسمتی برای تامین 
اکس��یژن برای مراک��ز درمانی و قس��متی هم برای توس��عه 
زیرساخت هایی مثل تخت آی سی یو هزینه شده است. بعد از 

آن هم هنوز دریافتی از این مبلغ نداشتیم.  فارس

روحانی: 

پیشنهاد آمریکا مخالف قطعنامه 
شورای امنیت و نقض برجام است

رییس جمهور کشورمان در گفت وگو با مکرون گفت: قطعنامه ای 
که آمریکایی ها به ش��ورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد داده اند، 
نقض قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت است و همه کشور ها بویژه 

۱+4 باید بشدت با آن مخالفت کنند.
رییس جمهور با بیان اینکه اقدامات آمریکا همیش��ه برای نابود 

کردن برجام بوده است، گفت: حفظ برجام و قطعنامه ۲۲3۱ یک 
تعهد اساسی از سوی همه کش��ور هایی است که امروز دربرجام 
باقی مانده اند و انتظار ما این اس��ت که چه در آژانس و ش��ورای 
حکام و چه در شورای امنیت سازمان ملل، مشورت و رایزنی های 
دقیق و همکاری بین ایران و سه کشور اروپایی و دو کشور روسیه 
و چین انجام گیرد تا مانع رسیدن مخالفان برجام به اهداف خود 
باشد. رییس جمهور خاطرنشان کرد آمریکا با توجه به اینکه بیش 
از دو س��ال است از برجام خارج شده هیچ حقی برای استفاده از 
سازوکار برجام ندارد. روحانی همچنین با بیان اینکه شیوه عمل 
آمریکا در زمینه تحریم غیر قانونی و غیر انس��انی علیه ایران در 

ش��رایط پاندمی کرونا بسیار زشت و قبیح است و با مقررات بین 
المللی و مصوبات س��ال ۲۰۰5 سازمان بهداشت جهانی تناقض 
دارد، برضرورت اقدام اروپا در فعال شدن روابط اقتصادی با ایران 
و هم��کاری در مب��ارزه با کووید ۱۹ تاکید ک��رد. رییس جمهور 
همچین با اش��اره به ش��رایط امروز لبنان ناشی از انفجار مهیب 
هفته گذش��ته در ش��هر بیروت، گفت: بسیار مهم است که همه 
کمک کنیم برای اینکه مس��ئولین قضای��ی لبنان بتوانند عوامل 
اصل��ی این حادث��ه را پیدا کنند. روحانی با اش��اره به کمک های 
ارس��الی ایران به لبنان بالفاصله پ��س از وقوع این حادثه، گفت: 
لبنان نیاز به وحدت بیش��تر میان گروه های سیاسی دارد و همه 

بای��د به ایجاد این وحدت کمک کنی��م. لبنان امروز نیاز به یک 
دول��ت قدرتمند دارد و پارلمان لبنان و همه احزاب باید در این 
زمین��ه به صورت متحد گام بردارند. رییس جمهور همچنین از 
دعوت رییس جمهور فرانس��ه برای حضور ای��ران در گروه بین 
المللی کمک به حل مشکالت لبنان استقبال کرد. رییس جمهور 
فرانسه نیز در این تماس تلفنی با تاکید بر ضرورت حفظ برجام، 
گفت: دیدگاه ما با آمریکا درمورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
کامال متفاوت است و این موضوع را به صراحت به آن ها گفته ایم. 
امانوئل مکرون همچنین خاطرنشان کرد: در حال انجام اقداماتی 

برای فعال تر شدن سیستم مالی اروپا با ایران هستیم.
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صفحه 8

مجلس به وزیر پیشنهادی روی خوش نشان نداد

دکتر نمکی خبر داد

واکسن ایرانی کرونا در آستانه آزمایش انسانی
فرمانده کل ارتش:

ملت وقتی ارتش و سپاه را در کنار هم می بینند امیدوارتر می شوند


