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سیاست

«حمایت» از فضاسازی غربیها برای تأثیرگذاری بر هفتمین نشست وین گزارش میدهد

ترفند غرب برای تغییر طلبکار و بدهکار!
مهدی خورسند
گروه سیاسی

یادداشت

دکتر محمدصادق کوشکی

قدرت تولید علم

آسیبشناســی تاریخ معاصر ایران بهخصوص در  200سال اخیر نشان
میدهد یکی از مهمترین راهکارهایی که قدرتهای اســتعماری از آن
برای تسلط بر جامعه ایرانی ،همردیف قرار دادن با کشورهایی همچون
عربستان و تبدیل کردن به کشوری خام فروش و خریدار و نیازمند همه
نوع کاال به جریان انداختند ،این بود که روحیه خالقیت ،نوآوری علمی و
توکل را از جامعه ایرانی سلب کنند.
چهرههای به اصطالح روشــنفکر در حدود  ۱۳۰ســال پیش با ادعای
پرچمداری این بهاصطالح نهضت از طریق ارتباط با اروپا ازجمله انگلیس،
فرانسه و حتی روسیه به دنبال ترویج یک فکر بودند و آن اینکه ایرانیها،
ملتی عقبمانده هســتند و هر چیزی که رنگ و بوی ایرانی بدهد ،باعث
عقبماندگی است! این عده حتی خواستار حذف خط و زبان فارسی و دین
و فرهنگ ایرانی اسالمی بودند چراکه بهزعم آنها ،برای عقب نیفتادن از
قافله علم ،باید صدر تا ذیل مختصات ایرانی ،به اروپایی تغییر پیدا کند تا از
این طریق ،متمدن شویم و متمدنانه زندگی کنیم.
این باور در دوران رضاخان و پسرش ،گسترش و تعمیق پیدا کرد و به همین
دلیل یکی از اولین هشدارهای حضرت امام (ره) در ابتدای نهضت در سال
 ۴۱و  ۴۲اعالم این واقعیت بود که دشمنان نمیخواهند ما مستقل باشیم
و روی پای خودمان بایســتیم .مقارن با پیروزی انقالب اسالمی ،شعار
مطرحشده از ســوی ایشان« ،استقاللخواهی» بود .همان شعار مشهور
«استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» که نشان میداد مفهوم «استقالل»
مقدم بر آزادی و بر جمهوری اســامی است و این مؤلفه را گام اول برای
نهضت خود انتخاب کردند .بنابراین ،تصادفی نبود که استقالل ،در صدر
قرار گرفت و جمهوری اسالمی در انتهای این شعار.
عالوه بر این ،تأکیدات فراوانی که حضرت امام (ره) بر خودکفایی داشتند،
صرف ًا به مفهوم خودکفایی اقتصادی نبود .ایشان بارها و بارها این جمله را
تأکید کردند که در دانشگاهها و مدارس ،افرادی هستند که «نتوانستن»
را و نیازمند «غرب و شرق» بودن را در ذهن جوانان و نوجوانان ما نهادینه
میکنند.
به فرموده معمار کبیر انقالب ،آسیب القائاتی نظیر «ما نمیتوانیم ،غرب
و شــرق میتوانند ،ما جهانسومی و عقبماندهایم» برای جامعه و نسل
جوان ،از آسیب حکومت پهلوی بیشتر بود و باید نظام آموزشی از چنگال
این عده بیرون آورده میشد .کلیدواژه ایشان این بود که جوان ایرانی باید
یقین کند در عقل ،هوش و اســتعداد ،چیزی کم از انسان اروپایی ندارد و
جمله معروفشان مبنی بر اینکه «اگر خود را بشناسید و به خدا توکل کنید،
قادر به انجام هر کاری خواهید بود» ،بهنوعی کلید پیشــنهادی برای باز
کردن قفل «نتوانستن» محسوب میشود.
یکی از آخرین جمالتی که بنیانگذار انقالب اســامی بیان کردند و در
سخنان اخیر گذشته رهبر معظم انقالب در جمع نخبگان ،تفصیل و تفسیر
آن ارائه شــد ،این بود که چند ماه قبل از رحلت ،فرمودند« :مبارزه علمی
برای جوانان ،زنده کردن روح جســتجو و کشف واقعیتهاست ».مبارزه
علمی ،صرف ًا خواندن کتابهای ترجمهشده و حفظ کردن متون تولیدشده
توسط غرب نیست ،بلکه به تعبیر امام ،در گرو جستجو ،نوآوری و کشف
واقعیتهاست.
بنابراین تصویری که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کردند ،همان مسیری
اســت که معمار کبیر انقالب با بهره گرفتن از معارف قرآنی و دینی پیش
پای ملت ایران گذاشــتند .امیدواری و ترویج تفکر توانستن ،خودباوری،
خداباوری و توکل میتواند آن معجون و دارویی باشد که ملت ایران را از
جای خود بلند کند ،همچون ققنوس در افقهای علمی به پرواز درآورد و
دوباره تمدن اسالمی-ایرانی را احیا نماید.
به همین دلیل در تمام سالهای اخیر ،مقام معظم رهبری دقیق ًا در همان
چارچوب اصیل انقالب ،تالش داشــته و دارند کــه روحیه امیدواری و
خودباوری را در نســل جوان زنده کنند و به اندیشمندان خالق ،مبتکر و
نوآور بها بدهند .ایشان به هر میزان که اختیاراتشان اجازه میداد ،از توان
خود در این راستا اســتفاده کرده و حتی برای پیشبرد اهداف بلند علمی،
معطل دولتها باقی نماندند .در سالهایی که متأسفانه دستگاهها و مدیران
مسئول در این مسیر حرکت نمیکردند و فهم درستی از علمورزی نداشتند،
ایشــان به ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد مستضعفان دستور
میدادنــد که هرچه در توان دارند ،امکانات مالی خود را در اختیار نســل
جوان ،خالق ،مبتکر و نوآور قرار دهند.
اعتماد به این نســل ،البته خروجیهای بسیار شکوهمند و غرورآفرینی
نیز به همراه داشــت .اینکه ایشان فردی مانند شهید «طهرانی مقدم» را
«دانشمند برجســته» خطاب میکنند ،نشان میدهد که علم ،فناوری و
دانش منحصر در دانشگاهها و مراکز علمی نیست بلکه منظور از نوآوری
و دانشمندی ،عرضه نمودن دستاوردها و ارائه کردن ملزوماتی است که
جامعه به آنها نیاز دارد.
افزون بر این ،تأکید بر مفهوم نخبگی و پافشــاری بر اینکه جوان ایرانی
باید از حوزه اختراع فراتر بــرود ،مرزهای علمآموزی و ترجمه را درنوردد
و اکتشــاف و نوآوری را در این عرصه وجهه همت خود قرار دهد ،صرف ًا
مصرفکننده علوم رایج نباشیم بلکه تولیدکننده علوم و مبانی آنها باشیم،
چالشهایی هســتند که باید برای بهروزی و بهبودی وضعیت کشور ،بر
آنها غلبه کرد .بهعنوان نمونه ،علوم هستهای را غربیها تولید کردند و
ما آن را ادامه دادیم ،اکنون باید در حوزههای دیگر ما تولیدکننده باشــیم
و آنها ادامهدهنده علوم تولیدی ایران باشــند که رسیدن به این هدف،
ابداً بعید نیست.
نکته پایانــی اینکه اگر در قــرن پنجم ،فردی مثــل «زکریای رازی»
کاشف الکل بود ،اســتخراج قواعد علم ریاضی را به دانشمندی همچون
«خوارزمی» نســبت میدهند و اگر بســیاری از نوآوریهای طبی را در
قرن پنجم به «ابن ســینا» مرتبط میکنند ،هزار ســال پس از حیات آن
مفاخر بزرگ ،نسل دانشــمند و جوان کشورمان حتم ًا قادرند آن عظمت
علمی را دوباره احیا کرده و در عرصههای مختلف ،ارائهکننده اکتشافات
و نوآوریهایی باشند که جهانیان برای تکمیل آنها به مقاالت ،کتب و
همایشهای کشورمان نیاز پیدا کنند.

خبرکوتاه
شماره سیصد و پانزدهم هفتهنامه خط حزباهلل با عنوان «پیشگامان
ایران قوی» در  KHAMENEI.IRمنتشر شد.
زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل قطعنامه
حقوقبشــری علیه ایران را مغرضانه و غیرسازنده خواند و گفت :جامعه
بینالملل میبایست رژیم اسرائیل را ب ه خاطر ریختن خون تعداد بیشماری
از مردم فلسطین مورد بازخواست قرار دهد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت :موضوعات محرومیتزدایی،
فقرزدایی و ایجاد اشتغال برای مناطق و افراد محروم اولویت ما در مجلس
است و لحظهای از آن درنگ نمیکنیم.

در شــرایطی که آمریکا و اروپاییها به
هیچکدام از تعهداتشان در برجام عمل
نکرده و حتی واشنگتن با خروج یکجانبه
از این توافــق بینالمللی ،خواهان حفظ
تعهدات از ســوی تهران است ،حاال و
در آســتانه هفتمین دور از نشست وین،
غربیها در یک ســناریوی نخنما شده،
تالش دارند با فضاســازی رسانهای و
لفاظیهای ضدایرانی ،جایگاه خود را از
بدهکار به طلبکار تغییر دهند.
جمهوری اسالمی ایران از بدو آغاز توافق هستهای
در سال  2015با پیشدســتی در انجام تعهدات و
پذیرفتن بازرسیها بیشــتر از تعهد خود در برجام،
موجبات تحسین بینالمللی را فراهم آورد و حتی
آژانس بارها در بیانیههای مختلف صحت اقدامات
ایران ذیل برجــام را تایید کرد .اما در مقابل ،طرف
غربی و به خصوص آمریکاییهــا تالش کردند
ایــران منفعت اقتصــادی از این توافــق نبرده و
برخالف تعهداتشان در توافق هستهای ،راه حضور
شــرکتهای بینالمللی در ایران را بســتند .اوج
اقدامات آمریکاییها ،خروج یکجانبه آنها از برجام
و سکوت اروپاییها در برابر این اقدام خالف وعده
واشنگتن بود .حتی پس از آن نیز تهران تا دو سال
به تعهداتش کامل عمل کرد اما زمانیکه بدعهدی
غرب را دید ،در چند گام تعهداتش را با اعالم قبلی
کاهش داد .حال که دولــت در ایران تغییر کرده،
غربیها با تمنا و اصرار فراوان خواهان بازگشــت
تهران به میز مذاکره شدند اما حاال که ایران زمینه
و زمان نشســت هفتم وین را فراهم کرده ،طرف
غربی با غوغاســاالری و ادعاهای همیشگی در
تالش برای تأثیرگذاری بر فضای سیاسی نشست
وین است و میکوشــد با این فضاسازیها جای
طلبکار و بدهکار را تغییر دهد.
در همین رابطه و در ادامه ایجاد جو روانی علیه
کشورمان ،وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای
مدعی شــده که دفتر کنتــرل داراییهای این
نهاد آمریکایی ،اســامی ۶شخص ایرانی و یک
نهاد را به دلیل آنچه «تــاش برای اثرگذاری
بر انتخابات ریاســتجمهوری ۲۰۲۰آمریکا»
خوانده شــده در فهرســت تحریمها قرار داده
اســت .در بیانیه خزانهداری آمریکا ادعا شــده
که آمریکا نفوذهای ســایبری توسط کنشگران
تحت حمایت دولتها ،از جمله کنشگران ایرانی
را شناسایی کرده است .این کنشگران ،به دنبال
ایجاد تفرقــه و تضعیف اعتماد رأیدهندگان به
روند انتخاباتی آمریکا بودند .این افراد همچنین
اقدام به انتشــار اطالعات جعلی در شبکههای
اجتماعــی کــرده و ایمیلهــای تهدیدآمیز و
ویدئوهای قالبی ارسال کردند« .لوید آستین»
رییس پنتاگون هم با ادعای تنشزایی تهران در
منطقه ،گفت :رفتار ایران در قبال کشــتیهای
آمریکایی را تحمل نمیکنند و از خود و متحدان
آمریکا دفاع خواهند کرد.

نسخهپیچی جدید آمریکا برای برجام
مقامهای آمریکایی و صهیونیستی مدعی شدهاند
«جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخسفید ایده
توافق موقت با ایران با هدف خرید زمان بیشتر در
مذاکرات هســتهای را با همتای اسرائیلی خودش
مطرح کرده اســت .پایگاه آکســیوس با گزارش
این خبــر ،ادعا کرد :طرح توافــق موقت با ایران،
طرحی موقت اســت و موضع دولت «جو بایدن»
کماکان اصرار بر احیای کامل برجام اســت .طبق
گفته مقامهای آمریکایی ،ایده مطرحشده از سوی
آمریکاییها این بود که آمریــکا و متحدانش در
ازای توقف موقت بخشهایی از برنامه هستهای
خود ،امکان آزادسازی بخشهایی از داراییهای
مسدودشده ایران را فراهم خواهند کرد و یا اینکه
برای مبادالت کاالهای بشردوستانه ،معافیتهای
تحریمی صادر خواهند کرد .یک مقام صهیونیستی
ادعا کرده هوالتا به سالیوان گفته که اسرائیل با این
پیشنهاد موافق نیســت چراکه هر توافق موقت با
ایــران به توافقی دائمی تبدیل خواهد شــد که به
ایران اجازه خواهد داد زیرســاختهای هستهای
و ذخائر اورانیوم خودش را حفظ کند .این در حالی
است که «جنیفر ساکی» سخنگوی کاخسفید در
پاسخ به سئوالی درباره گزارشهای منتشرشده در
یک رسانه آمریکایی درباره احتمال تالش دولت
«جو بایدن» برای رسیدن به توافق موقت با ایران،
تغییر رویکرد آمریکا در این زمینــه را رد و اعالم
بیاطالعی کرد.همچنین وزارت خارجه آمریکا در
گزارش سالیانه خود بار دیگر با غرضورزی ایران
را ناقض حقوقبشر خواند.
معاونان سیاسی وزیران خارجه سه کشور اروپایی
در ریاض با نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران و
نمایندگان اعضای شورای همکاری خلیجفارس
در ریاض نیز دیدار و بیانیه ای صادر کردند .در این
بیانیه در حالی از «بازگشت دوجانبه ایران و آمریکا»
ســخن به میان آمده که ایران ،بر خالف آمریکا
از توافق هســتهای خارج نشــده است .همچنین
آمریکا و اعضای شــورای همکاری خلیج فارس
در بیانیهای مشترک خاطرنشــان کردهاند روابط
اقتصادی با ایران بعد از رفع تحریمها ذیل برجام به
نفع منطقه است.

بازیگری فعال پلیس بد
فرانسه هم که همواره به عنوان پلیس بد مذاکرات
شناخته میشود و برای عملیاتی شدن اهداف شوم
آمریکا ،علیه کشــورمان گزافهگویی میکند ،این
روزها بشدت فعال اســت .در ادامه روند اظهارات
ضدایرانــی مقامات پاریــس« ،ژان ایو لودریان»
وزیر خارجه فرانسه ادعا کرد :اولین بررسی که باید
توگو را از جایی که
انجام دهیم این است که آیا گف 
در مذاکرات ماه ژوئن با دولت قبلی ایران متوقف
شد ادامه میدهیم یا خیر .وزیر خارجه فرانسه بدون
اشاره به بدعهدی این کشــور و دیگر کشورهای
غربی امضاکننده برجام به تعهدات برجامیشان،
بار دیگر توپ را به زمین ایــران انداخت .لودریان
مدعی شد :اگر مذاکرات وین ساختگی باشد ،باید
برنامه جامع اقدام مشترک برجام را توخالی ارزیابی
کنیم! «آنکلیر لگندر» سخنگوی وزارت خارجه
فرانسه هم گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی
درباره افزایش ذخایر سوخت هســتهای ایران را
«بســیار نگرانکننده» توصیف کرد و مدعی شد:
نشست آتی شورای حکام بایستی پیامی قاطع به
ایران ارسال کند.
عربستان هم خواهان
بمب هستهای شد
اما در آستانه نشســت وین ،مقامات ریاض هم در
همراهــی با غرب و برای تأثیرگــذاری بر فضای
این مذاکرات ،مدعی شــدند کــه ریاض هم باید
بمب هستهای داشته باشد .در همین رابطه و پس
از افشاگری سال گذشته منابع خبری درخصوص
تالشهای پنهانی ریــاض برای تهیه کیک زرد،
«ترکی الفیصل» رییس اسبق سازمان اطالعات
عربستان ســعودی ادعا کرد که ریاض باید برای
دفاع از خود در برابر ایران هر آنچه الزم است ،انجام
دهد .وی بــا طرح این ادعا که ایران به دنبال بمب
هستهای است ،در این خصوص مدعی شد :پیشتر
هم علنا گفتم که ما حتما باید هر آنچه الزم است،
انجام دهیم از جمله توسعه یک بمب هستهای تا از
خودمان در برابر احتمال ایران هستهای دفاع کنیم.
اما چیزی که عیان است ،غربیها از تغییر رویکرد
در ایران بشدت هراســان هستند و از قاطعیت تیم

جدید هستهای کشورمان در مطالبهگری از تعهدات
فراوان غربیها بسیار نگرانند و این فضاسازیها نیز
برای کاهش انتظارات ایران ایجاد میشود .چیزی
که مقامات تهران باید نسبت به این فضاسازیها
هوشیار باشند .تهران البته در برابر مواضع سخیف
غربیها موضع قاطعــی تاکنون اتخاذ کرده و پیام
روشــنی به آنها داده است .در همین رابطه ،حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه طی ســخنانی در
بیست و دومین نشست شــورای وزیران اتحادیه
کشورهای حاشیه اقیانوس هند(آیورا) تأکید کرد:
رفع تحریمها و استیفای حقوق ایران عالوه بر آثار
مثبت اقتصادی و انسانی ،بیتردید به حضور قویتر
و موثرتر جمهوری اســامی در ترتیبات همکاری
منطقهای از جمله «آیورا» نیز منجر خواهد شــد.
وی در گفتوگوی تلفنی همتای لهســتانی خود،
هدف مشارکت فعال ایران در مذاکرات وین را لغو
تحریمهای غیرقانونی خواند و گفت :تمامی طرفها
به این درک مشترک رســیدهاند که آمریکا مقصر
اصلی و مســئول وضعیت فعلی است .علی باقری
معاون سیاســی وزیر امور خارجه هم اعالم کرد:
موفقیت مذاکرات هشتم آذر در گرو «اراده جدی» و
«آمادگی عملی» طرف مقابل برای «لغو تحریمها»
است .مجید تختروانچی سفیر و نماینده دائم ایران
در سازمان ملل نیز طی ســخنانی گفت :ایران به
شــرایط برجام پایبند بوده ،ولی آمریکا و سه کشور
اروپایی تعهدات خــود را نقض کردهاند .همچنین
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه در
گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما ،در مورد شرایط
بازگشــت آمریکا به برجام ،اظهار داشت :برداشتن
موثر ،یکجا و قابل راســتیآزمایی تحریمها شرط
بازگشت آمریکا به برجام است و این تمامی هدف ما
از گفتوگوها در وین است .وی تصریح کرد :البته ما
تضمینهاییمیخواهیمکهآمریکامجدداحقوقبین
الملل را به ســخره نخواهد گرفت .خطیبزاده تاکید
کرد :آمریکا به شمول دولت فعلی آمریکا نشان داده
که نمیتواند پای تضمینهای خود بایستد و امضای
رییسجمهور آمریــکا آنچنان که ادعا میکنند قابل
اتکا و ارزش نیســت لذا طبیعی است که جمهوری
اسالمی ایران و تیم مذاکرهکننده بر اخذ تضمینهای
الزم تاکید داشته باشد .سخنگوی وزارت امور خارجه
در پاســخ به اظهارات همتای فرانســوی ،گفت:
حیثیت آژانس بهعنوان یک نهاد فنی و تخصصی
سازمان ملل باید از شــائبه هرگونه رفتار و کنش
سیاســی به دور باشــد .خطیــبزاده همچنین
تالشهای جدیــد تحریمی آمریــکا را در ادامه
سیاست شکســت خورده فشار حداکثری ترامپ و
اقداماتی از روی استیصال و فاقد مشروعیت خواند و
محکوم کرد .کوتاه سخن اینکه ،رویه در پیش گرفته
از سوی دستگاه دیپلماســی کشورمان ،معادالت
غربیها را برهــم زده و قاطعیت تهران این پیام را
به غرب صادر کرده که رویکرد ایران نسبت توافق
هستهای تغییر کرده است و اگر غرب اقدام عملی در
راستای عمل به تعهداتش نداشته باشد ،ایران مسیر
استقالل هستهای و اقتصادی را به خواست و اراده
خود دنبال خواهد کرد .همین موضوع غربیها را به
این تکاپو و این حجم از گزافهگویی انداخته و تیم
مذاکرهکننده ایران نیز بداند مسیرش درست بوده و
نباید مرعوب این فضاسازیها شود.

بصیرت اصفهانی ها ضد انقالب و معاندان را سنگ روی یخ کرد

عزم مردم و مسئوالن برای احیای زاینده رو
درپی مطالبه دلســوزانه یک هفته گذشته مردم اصفهان
نســبت به وضعیت آب زایندهرود ،دولت همگام با مردم
به این موضوع ورود کرد و حتی روز گذشــته معاون اول
رییسجمهور به وزرای نیرو و کشاورزی دستور پیگیری تا
حل مشکالت آب اصفهان را داد و این همدلی مردم و دولت،
سبب سنگ روی یخ شدن ضدانقالب شد.

تجمع نجیبانه مردم و کشاورزان اصفهان ،روز گذشته با حضور هزاران
نفر از مردم این اســتان در حمایت از جریان دائمی زایندهرود برگزار
شد .در شرایطی که کشاورزان اصفهان از یک هفته پیش به صورت
مسالمتآمیز و بدون توجه به مسائل حاشــیهای و موارد سیاسی،
در بستر خشــک رودخانه زایندهرود در محل پل خواجوی اصفهان
برای مطالبه بهحق خود تجمع کردهاند ،روز گذشته هم این رودخانه
خشک ،شــاهد حضور هزاران نفر از مردم اصفهان بود که نسبت به
عدم جریان این رودخانه معترض بودند .بنابر بیانیهها و توصیههای
اقشار مختلف مردم ،گروههای مختلف کشاورزان و سایر چهرههای
اصفهان ،این تجمع بدون هرگونه قصد سیاسی و صرف ًا در حمایت
از جریان رودخانهای برگزار شــد که سالها است با بیمهری دچار
مشکالت مختلفی شده است .این در شرایطی بود که ضدانقالب در

فضای مجازی بسیار کوشید تا با تحریک مطالبهگران ،شعارهای آنها
را جهتدهی کرده که با درایت مردم و ورود بهموقع دولت ،این نقشه
دشمنان هم نقش برآب شد.
تجمع روز گذشته در شرایطی رخ داد که آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی
رییسجمهور20 ،آبان در جلســهای با نمایندگان استان اصفهان
پیگیر این مطالبه بهحق مردمی بود و در این جلسه مقرر شد تا مرکز
ک ریاســتجمهوری موضوعات اصفهان را مورد
بررسیاستراتژی 
بررسی قرار دهند.
به هر شکلی مشکل زایندهرود را حل میکنیم
در همین رابطه ،روز گذشته محمد مخبر معاون اول رییسجمهور
به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی دستور داد درباره مشکالت حوضه
آبریز زایندهرود در سه استان چهارمحال و بختیاری ،اصفهان و یزد
اقدام کنند .مخبر همچنین روز گذشته در ارتباط با شبکه خبر سیما،
با اشاره به تجمع مردم و کشــاورزان اصفهان در حمایت از جریان
دائمی زایندهرود ،اظهار داشــت :باید در درجه نخســت یک تشکر
از بصیرت انقالبی مردم اصفهان صــورت دهم که در طول تاریخ
انقالب نیز این بصیرت وجود داشته است .وی با اشاره به مشکالت
خشکسالی در کشــور تصریح کرد :ما در دولت به دنبال این هستیم

که مسئله را مدیریت کنیم که این دوره سخت را پشت سر بگذاریم
و واقع ًا دنبال حل مشکل هستیم .مخبر با اشاره به وضعیت نامناسب
کشاورزان شرق اصفهان گفت :من شخص ًا در جمع این عزیزان در
شرق اصفهان حضور داشتهام و میدانم که وضعیت سختی داشتهاند
و به دنبال آن هستیم که به هر وسیلهای که هست و میشود ،مشکل
را برطرف کنیم .مخبر تصریح کرد4 :اســتان درگیر مشکل هستند
و به دنبال هستیم که هر طور شده مشکل 4استان بهویژه اصفهان
برطرف شود و امیدوارم هر چه سریعتر در این زمینه به راهکار عملی
برسیم .همچنین جمعه دوهفته گذشته علیاکبر محرابیان وزیر نیرو
برای بررسی مشکالت زایندهرود و حوضه آبریز اصفهان به این شهر
سفر کرد و در جمع کشاورزان اصفهانی قول داد که خواسته عدالت
توزیع آب در جای جای اســتانهای مرکزی کشــور محقق شود.
محرابیان روز گذشــته هم در گفتوگو با رسانه ملی ،تأکید کرد :از
کشاورزان اصفهانی عذرخواهی میکنیم که نمیتوانیم آنطور که
الزم است برای کشت آنها آب تهیه کنیم؛ امیدواریم با عنایت خداوند
در ماههای آینده بتوانیم این کمبودها را جبران کنیم .به گفته سیدرضا
مرتضوی استاندار اصفهان نیز مقرر شده مبلغ یک هزار و 500میلیارد
تومان از طریق صنایع ،تامین و در صندوق سازگاری با کمآبی به جهاد
کشاورزی تحویل شود تا بین حقابهداران تقسیم شود.

رییسجمهور در سفر به زنجان:

اولویت دولت سامان دادن به پروژههای نیمه تمام است
رییسجمهور تکمیل پروژههای نیمه تمام را اولویت دولت
دانســت و تصریح کرد :در سفرهای استانی هیچ پروژه
جدیدی آغاز نمیکنیم مگر در موارد اســتثنا و ضرورت،
چراکه پروژههای نیمهتمام مردم را رنج میدهند.
آیتاهلل رئیسی رییسجمهور در دهمین سفر استانی دولت سیزدهم به
استان زنجان رفت .وی در بدو ورود به این استان ،با بیان اینکه زنجان
ظرفیتهای بسیاری در عرصههای کشاورزی ،صنعتی و معدن دارد،
اظهار داشت :با ظرفیتهایی که اســتان دارد به ویژه ظرفیت نیروی
انســانی جوانی که در استان زنجان داریم و مردمانی که اهل تالش و
فعالیت و کار هســتند ،باید کارهای بسیاری برای استان زنجان انجام
شود .به برکت انقالب اسالمی کارهای زیادی انجام شده اما نسبت به
کارهایی که باید انجام شود ،فاصله داریم.
رییسجمهور در اولین برنامه سفر خود به زنجان در بازدید از کارخانه
در حال احداث سرجین بافت این اســتان ،ضمن تاکید بر رفع موانع و
تسریع در بازگشایی این کارخانه ،گفت :ستاد اقتصاد مقاومتی استان،
مســئولین قضایی استان و دیوان محاســبات تشخیص دادهاند هیچ
سواســتفادهای در جریان احداث این کارخانه اتفاق نیفتاده است .وی
وزیر صمت و استاندار زنجان را موظف کرد ظرف مدت یکماه مشکالت

بر سر راهاندازی این کارخانه را پیگیری و مرتفع کنند.
اجازه وقفه در تولید را نمیدهیم
آیتاهلل رئیســی در بازدید از کارخانه روغن نباتی جهان نیز گفت :خط
تولید این کارخانه تقریبا تعطیل است و کند کار میکند و فقط ظاهرا سرپا
نگه داشته شده است .وی تأکید کرد :اجازه نمیدهیم تولید در این کشور
دچار وقفه شود ،باید کارخانه روغن نباتی جهان با تمام ظرفیت کار کند.
رییسجمهور همچنین از منطقه مسکونی کوی فلسطین در حاشیه
شــهر زنجان بازدید کرد و طی ســخنانی در جمع مردم این منطقه
مسکونی ،با بیان اینکه در این محله حدود ۱۲۰خانواده ساکن هستند،
از اســتاندار زنجان خواست برای جایگزینی ســاکنین این محله در
منطقهای مناســب برنامهریزی و اقدام شود .وی در دیدار با نخبگان
زنجان هم با اشاره به تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران ،تصریح کرد:
ما نباید تحریم را مانع جدی فرض کنیم .دشمنان نمیخواهند کشور
ما رشد کند ،اما اتفاقا آنجایی که تحریم و تهدید داشتیم مانند صنایع
دفاعی بیشتر رشــد کردیم و معلوم میشود اگر بخواهیم میتوانیم از
مشکالت عبور کنیم.
آیتاهلل رئیسی در ادامه برنامه ســفر یک روزه خود به استان زنجان،
در دیدار با نخبگان ،علما ،خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم زنجان،

اظهار داشت :این لطف خدا بود که توانستیم واکسن مورد نیاز کشور را
تامین کنیم و امروز با رسیدن سطح واکسیناسیون به ۱۰۰میلیون دوز
به شــکل بهتری از جامعه در برابر کرونا صیانت میشود .همچنین به
طور جدی به دنبال پرداخت معوقات کادر درمان هســتیم .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،وی تکمیل پروژههای نیمهتمام
را اولویت دولت دانســت و تصریح کرد :در ســفرهای اســتانی هیچ
پروژه جدیدی آغاز نمیکنیم مگر در موارد اســتثنا و ضرورت چرا که
پروژههای نیمهتمام مردم را رنج میدهند .لذا اولویت ما ســر و سامان
دادن به پروژههای نیمهتما م است .آیتاهلل رئیسی در ادامه به موضوع
حقوق زنان که از سوی یکی از سخنرانان مطرح شد ،اشاره و خاطرنشان
کرد :الزم است به حقوق زنان به ویژه زنان سرپرست خانواده و یا زنان
بدسرپرست توجه جدی کنیم .باید برای این دسته از زنان زمینه اشتغال
سالم فراهم شود تا هم آنها به آرامش برسند و هم بتوانند در مسیر توسعه
کشور نقشآفرینی کنند.
رسانهها مستمرا پیگیر نتایج سفرهای استانی باشند
وی در نشست خبری پایان سفر یکروزه به زنجان ،خطاب به رسانهها،
تأکید کرد :رسانهها به شکل منظم و مستمر پیگیر نتایج اجرای مصوبات
سفرهای استانی باشند.

خبر

مجاهدت آیت اهلل شبستری
فراموش نشدنی است

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی با صدور
پیامی درگذشــت عالم مجاهد حجتاالســام و المسلمین حاج
شیخ محســن مجتهد شبستری را تسلیت گفتند .متن پیام تسلیت
رهبر معظم انقالب به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
درگذشت عالم مجاهد جناب حجتاالسالم و المسلمین آقای حاج
شیخ محسن مجتهد شبستری رحمتاهلل علیه را به خاندان گرامی
و فرزندان ارجمند و همه ارادتمندان ایشــان در تهران و آذربایجان
تسلیت عرض میکنم .این عالم بزرگوار از جمله موفقترین روحانیون
فعال در خدمات اجتماعی و هدایــت عمومی و ادارهی حوزههای
علمیه در تهران و تبریز بودند .تالشها و زحمات ایشان در دوران
طوالنی امامتجمعه تبریز فراموش نشدنی است و آثار ماندگار آن
مرحوم در حــوزه علمیه تهران و غیره موجب جلب رحمت الهی به
ایشان است انشــاءاهلل .از خداوند متعال مغفرت و علو درجات این
عالم بزرگوار را مسألت میکنم.
سیّدعلی خامنهای
 ۲۷آبان ۱۴۰۰

گزیده ها

تفکر بسیجی در قوه قضاییه
مشهود است

حجتاالسالمحاجعلیاکبری
خطیب نمازجمعه تهران طی
ســخنانی در خطبههــای
نمازجمعه تهران گفت :تفکر
بســیجی وقتــی در عرصه
مدیریت ورود پیدا میکند شعار
«ما میتوانیم» تحقق مییابد
وی ادامه داد :امروز تفکر بســیجی در ســطح کالن و حکمرانی
جمهوری اســامی بیشتر حس میشــود اکنون دولت مردمی و
انقالبــی در راس امور قرار دارد و کشــور را با تمام مشــکالت و
سختیهایی که داشــت بر عهده گرفت اما بعد از گذشت سه ماه
توانست با تفکر بسیجی کشور را به یک ساحل آرام برساند و دولتی
جوان و انقالبی تشــکیل دهد .خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد:
تیم مذاکرهکننده هستهای که همواره تفکر بسیجی خودشان را به
اثبات رساندهاند هم باید همین تفکر را در ادامه مذاکرات هستهای
حفظ کنند و در برابر ظرفیت خواســتههای نابجای آمریکاییها و
اروپاییها کوتاه نیایند و به بهانههای کودکانه آژانس هستهای هم
توجهای نکنند و با صالبت و قدرت مذاکره را تا استیفای حق ملت
ایران برای رفع تمامی تحریمها ادامه دهند .به گزارش تسنیم ،وی
ادامه داد :شما تفکر بســیجی را در قوه قضاییه میتوانید مشاهده
کنید رئیس قوه قضاییه با ساختار و آرایش قوی وارد این عرصه شده
است تا با تفکر بسیجی با فساد مبارزه کند .از این رو تدبیر علوی را
در دولت و شمشیر علوی را در قوه قضاییه میتوان مشاهده کرد.

پیام فارسی رییس پارلمان
ارمنستان در فضای مجازی

رییس پارلمان ارمنستان طی
پیامی در صفحه شخصی خود
در فضای مجــازی به زبان
فارسی ،جمهوری آذربایجان
را به نقض توافقات موجود و
آتشبس متهم کــرد« .آلن
ســیمونیان» رییس پارلمان
ارمنستان در پیام خود به زبان فارسی نوشت :جمهوری آذربایجان
بیانیه سهجانبه ۹نوامبر را نقض کرد .جمهوری ارمنستان بر اساس
منشور سازمان ملل متحد حق دارد با استفاده از ارتش و به هر وسیله،
هرگونــه تجاوزعلیه تمامیت ارضی و حاکمیت خود را دفع کند .به
گزارش مهر ،درگیریهای سهشنبه گذشته جمهوری آذربایجان و
ارمنستان شماری کشته ،مجروح و اسیر برجای گذاشته است .طبق
اعالم وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ،هفت نظامی این کشور
کشته و ۱۰نفر دیگر زخمی شدند .بنا بر اعالم وزارت دفاع ارمنستان،
یک نیروی نظامی این کشور کشته و ۱۳نفر اسیر شدهاند.

پرداخت نقدی بدهی ایران
ارزش بررسی دارد

روزنامه انگلیسی «فایننشال
تایمــز» درخصوص شــیوه
پرداخت بدهــی انگلیس به
ایران ،گزارش کرد :در یکی از
کمیتههــای مجلــس عوام
انگلیس که «جرمی هانت»
وزیر خارجه پیشــین انگلیس
نیز حضور داشت ،مسئله سازوکار پرداخت بدهی هنگفت انگلیس
به ایران مطرح شــد .هانت که پیش از این بر لزوم پرداخت بدهی
۴۰۰میلیون پوندی انگلیس به ایران تأکید کرده بود ،گفت که در
صورتی که تحریمهای بینالمللی مانعی در مسیر پرداخت بدهی
ایران از طریق مسیر بانکی است ،آیا گزینه دیگری برای رفع این
مشــکل وجود ندارد؟ جانســون تصریح کرد که در صدد بررسی
پیشنهاد هانت برای تکرار اقدام مشابه سال  ۲۰۱۶دولت «باراک
اوباما» رییسجمهور پیشین آمریکا در پرداخت بدهی ایران از طریق
ارسال پولهای بلوکه شده این کشور به صورت پول نقد است.

بازداشت خدمتکار گانتز به اتهام
ارتباط با هکرهای ایرانی

وزارت دادگســتری رژیــم
صهیونیستی مدعی شد :یک
نظافتچی در خانه «بنی گانتز»
وزیــر جنــگ ایــن رژیم به
جاسوســی برای یک گروه
هکری که ادعا میشود مرتبط
با ایران است ،متهم و بازداشت
شده است .سازمان جاسوسی داخلی اسرائیل(شاباک) ادعا کرد این
فرد در اوایل ماه میالدی جاری به ظن ارائه اطالعات به یک فرد
مرتبط با گروه هکری ( Black Shadowسایه سیاه) بازداشت
شــد .به گزارش فــارس ،طبق گزارش رســانه صهیونیســتی
«هاآرتص» ،این فرد ،یک شــهروند صهیونیســت به نام «اورن
گورن» به ابتکار خود از طریق یک شبکه اجتماعی به فردی مرتبط
با این گروه مراجعه کرد و با توجه به دسترسی خود به خانه وزیر ،به
او پیشنهاد کمک به طرق مختلف داد.

