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چند نکته پیرامون
مذاکرات  8آذر
توافق هستهای برای آمریکا و اروپا همچنان بر پاشنه توجیهات امنیتی و
سیاسی میچرخد ،درحالیکه گفتگوهای برجامی ازنظر ایران ،تنها جنبه
اقتصادی ناظر به رفع تحریمها را دارند .بر همین اساس ،آمریکاییها اصرار
دارند فریبکارانه از عبارت «مذاکرات هستهای» استفاده کنند اما جمهوری
اسالمی معتقد است که این عبارت نادرست بوده و هر بده بستانی که در
قالب توافق به امضا رسیده ،در حال حاضر دیگر موضوعیت ندارد .بنابراین،
آنچه بناست در دور جدید مذاکرات در  ۸آذر صورت بگیرد ،تحمیل توافقات
انجامشده در  ۶دور مذاکره در دولت سیزدهم نیست بلکه آغازی بر پایان
لغو تحریمهاست نه از سرگیری مذاکرات هستهای.
عالوه بر این ،کشــورمان برای طرفهای غربی روشــن کرده است که
خواستار لغو یکباره همه تحریمهای ظالمانه ،راستی آزمایی آنها و اخذ
تضمین معتبر برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام است .آمریکاییها
تاکنون هیچ توضیح روشن و قانعکنندهای برای جلب نظر ایران مبنی بر
لغو یکباره فشارهای تحریمی و پذیرش راستی آزمایی موردنظر کشورمان
ارائه نکردهاند .حتی نپذیرفتند که بار دیگر از برجام خارج نشوند و مطابق
آنچه «تریتا پارسی» ،مؤسس شورای «نایاک» اعالم کرد ،دولت بایدن
حاضر نیست تعهد بدهد در دوره مسئولیتش برجام را زیر پا نگذارد.
این در حالی اســت که طبــق قوانین داخلی آمریکا تــا توافقنامهای در
مجلس سنا به معاهده تبدیل نشود و صرف ًا وابسته بهفرمان اجرایی نیمبند
رئیسجمهور باشــد ،از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و مستأجر بعدی
کاخ سفید بهآســانی میتواند آن را کنار بگذارد .ترامپ علیرغم اینکه به
اتخاذ تصمیمات ناگهانی شــهره بود اما در زمان خروج از برجام ،خارج از
چارچوب اختیاراتش اقدامی نکرد ،لذا بایدن نیز قادر نیست تعهدی بدهد
که از هماکنون نمایندگان جمهوریخواه کنگره آن را باطلشــده و فاقد
اعتبار میدانند.
عالوه بر این ،بایدن حتی حاضر نیست تحریمهایی که میتواند بهوسیله
چند فرمان اجرایی لغو کند را کنار بگذارد ،چه رسد به اینکه بخواهد درباره
بازگشتناپذیر بودن تحریمها پس از خود تعهد بدهد .طبق نظرسنجیها
چنانچه ترامپ بار دیگر در انتخابات  ۲۰۲۴شــرکت کند ،آرای بیشتری
نسبت به بایدن و معاونش خواهد داشت .ضمن اینکه پیروزی اخیر نامزد
جمهوریخواهــان در انتخابات فرمانداری ایالــت ویرجینیا و همچنین
اختالفات داخلی دو جریان میانهرو و ترقیخواه در حزب دموکرات باعث
شده که کفه احتمال پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میاندورهای
مجلس سنا برای سال  2022و انتخابات ریاست جمهوری  2024سنگینتر
شود .در این صورت ،حتی اگر به فرض محال ،بایدن مجاب شود که برجام
را تبدیل به معاهده کند ،از جهت قانونی عرصه بر او تنگ خواهد شد.
از سوی دیگر ،حتی تحلیلگران آمریکایی نیز نسبت به صداقت آمریکا در
مذاکرات ابراز تردید کردهاند« .جوئل ماتیس» تحلیلگر نشریه آمریکایی
«ویک» تصریح کرد که بایدن تاکنون اقدامات سردرگم کنندهای انجام
داده و پیشــنهاد ورود همزمان تهران و واشنگتن به توافق هستهای را رد
کرده است .واشنگتن همچنین در همراهی با رژیم صهیونیستی بهطور
فزایندهای زمزمههای خصمانه علیه ایران دارد« .آنتونی بلینکن» ،وزیر
خارجه آمریکا و همتای اسرائیلی او درباره اجرای «نقشه دوم» در صورت
عدم احیای توافق هســتهای گفتوگو کردهاند .هرچند جزئیات ،ناگفته
باقیمانده اما مدعی اند که این طرح شــامل اقدامات نظامی یا عملیات
مخفیانه علیه تأسیسات هستهای ایران است.
عالوه بر این ،آمریکا درصدد است که حمایت روسیه و چین را برای اعمال
فشار بیشتر به ایران در صورت شکســت مذاکرات جلب کند و شرکای
منطقهای خود را در حاشــیه خلیجفارس نیز به مداخله بیشــتر در توافق
هستهای تشــویق نماید .همه اینها مواردی هستند که ثابت میکنند
آمریکا در مذاکرات آینده نیز حسن نیت نخواهد داشت و هدف از مذاکره،
تقال برای نشــاندن ایران پای میز گفتوگو و تحمیل خواستههایش به
کشورمان است.
از طرفی ،اروپاییها که تا دیروز از خروج آمریکا و عدم پایبندی واشنگتن به
تعهداتش گالیه داشتند ،امروز هیچ اعتراضی به ادامه تحریمهای ترامپ
توسط بایدن ندارند و به پشتگرمی آمریکا یک بار دیگر نقش «پلیس بد»
را بازی میکنند« .ژان ایو لودریان» ،وزیر خارجه فرانسه ادعا کرده که اگر
مذاکرات  8آذر ماه در وین ساختگی باشد ،باید برنامه جامع اقدام مشترک
را توخالی ارزیابی کنیم!
این در حالی اســت کــه وعدههای اروپــا به ایران برای مشــارکت در
سرمایهگذاری و دهها وعده دیگر ،سالهاست که توخالی از کار درآمده؛
همان کشــورهایی که بارها در نشستها و جلسات خود از عدم استقالل
از آمریکا نالیدهاند و هنوز هم راهکاری برای آن پیدا نکردهاند .اروپا هنوز
حتی حاضر نشــده در چارچوب کاریکاتــوری و درعینحال مینیاتوری
غره آمریکا
«اینســتکس» ،نفت ایران را خریداری کند چراکه از چشم ّ
واهمه دارد .با این حساب ،اظهارنظر فرانسه و متحدانش در حقیقت برای
جابجا کردن جایگاه شاکی و متهم است.
و باالخره اینکه ایران در یک رویکرد تعاملی و درعینحال متکی به سیاست
قطعی نظام به چیزی کمتر از لغو همه تحریمها و اخذ تضمین از طرفهای
غربی و آمریکایی راضی نمیشــود و اکنون توپ در زمین آنهاســت تا
تصمیم بگیرند که برجام را پلهای برای توافقات دوجانبه و مبتنی بر احترام
متقابل قرار دهند و یا آن را تبدیل به هیزم اختالفات بعدی کنند

خبرکوتاه
سامانه شبیهساز توپ ۲۳میلیمتری و موشکانداز دوشپرتاب سهند۳
در سه نسخه طراحی شده که نسخههای جدید بیسیم آن ،پس از گذراندن
مراحل تست و ارزیابی در تیپ ۵۵هوابرد نیروی زمینی ارتش رونمایی شد.
آیتاهلل محمدحســن اختری رییس کمیته حمایت از انقالب اسالمی
مردم فلسطین ریاســتجمهوری گفت :باید از مسیرهای بینالمللی با
اقدام شــرمآور و وقیحانه انگلیس برای تروریســت خواندن یک گروه
فلسطینی ،مقابله کرد.
آیتاهلل حســینی خراسانی عضو فقیه شــورای نگهبان گفت :قانون
اساسی پاسخگوی نیازهای جمعی ،سیاسی و اجتماعی جامعه است و باید
محل رجوع همگان باشد.

با حضور معاون اول رییسجمهور صورت گرفت

افتتاح۲۵۵۰پروژهمحرومیتزداییبسیجدرکشور
همزمان با هفته بســیج آییــن افتتاح
پروژههــای محرومیتزدایی توســط
بسیج ســازندگی و با حضور معاون اول
رییسجمهور در کشور برگزار شد.
روز گذشــته آییــن افتتاحیــه ۲۵۵۰پــروژه
محرومیتزدایی ســازمان بســیج مستضعفین
برگزار شد .ســردار غالمرضا ســلیمانی رییس
سازمان بسیج مســتضعفین ،محمد مخبر معاون
اول رییسجمهور و سردار محمد زهرایی مسئول
سازمان بسیج ســازندگی و در این مراسم حضور
داشتند .همچنین عملیات اجرایی احداث ۴۰هزار
مسکن مددجویی نیز از روز گذشته آغاز شد.
تفکر بسیج جهانی شده است
مخبر طی سخنانی در این مراسم ،ضمن تبریک
هفته بســیج اظهار داشت :بســیج یک سازمان و
تشکیالت نیســت بلکه تفکر و فرهنگی است که
امروز سر تا پای جهان اســام را فرا گرفته است
و همین تفکر در محور مقاومت کارکرد دارد .وی
بیان کرد :با حضور بسیجیان در زمان جنگ ،ورق
برگشــت در حالی که تا پیش از حضور رزمندگان،
چنین نبود .یک ســوال جدی این اســت که در
تقابل جمهوری اسالمی و غرب آنچه باعث شده
این کشــور را با این ابعاد در مقابل جهان ســلطه
سربلند نگه دارد ،چیست؟ قطع ًا تجهیزات نظامی
و پیشــرفتهای نظامی نیست ،اگرچه تسلیحات
نظامی قطع ًا موثر است.
مخبر با اشــاره به حضــورش در مناطق زلزلهزده
هرمزگان ،گفت :من در همه اتفاقاتی که در کشور
افتاده حتی در مسئولیت قبلی هم که بودم ،معمو ًال
جزء افرادی بودم که حضور اولیه داشتم .هرکجا که
حضور پیدا کردم ،شاهد بودم که تنها دادرس مردم
مصیبتزده و حادثهدیده ،بسیج بود .وی اضافه کرد:
در سیل و زلزلههای متفاوت و محرومیتزدایی هم
همین بود .باالخره جزء دستگاههای بودیم که در
این بخش نســبت ًا فعال بودیم اما جلوتر از بســیج
نبودیم .هیچجا جلوتر از بسیج حضور پیدا نکردیم.

بسیج جزء اولین جریانهایی بود که در بحرانها
حضور پیدا میکرد.
معــاون اول رییسجمهور گفت :امروز کشــور
با مشــکالت متفاوت و مختلفی مواجه اســت.
خوشبختانه نظام و جمهوری اسالمی نعمتهای
زیادی در اختیار دارد .مشــکالتی که در جمهوری
اسالمی است نسبت به راهحلهایی که خداوند در
آن به ودیعه گذاشــته اص ً
ال قابل مقایسه نیست.
ما مشــکل بیکاری ،تورم و گرانی داریم اما واقعاً
نعمتهای خداوند در این کشور میتواند هر کدام
از این مشــکالت را بر طرف کند .مخبر با تاکید بر
اینکه ظرفیتهای فوقالعادهای در کشــور وجود
دارد ،گفت :در بخش دریا و معدن و حتی در بخش
کشــاورزی راه حلهایی برای نجات کشور وجود
دارد .مــا در معضالتی که به مــردم رجوع کردیم
موفق بودیم .هر کجا گرفتاری در کشــور بوده و
نظام و حکومت و دولت بــه مردم مراجعه کردند،
موفق شدند.
معــاون اول رییسجمهور در بخــش دیگری از
ســخنانش گفت :امروز کشــور از چنان قدرتی
برخوردار است که هیچ قدرتی در منطقه و دنیا بدون
نظر جمهوری اســامی هیچ تصمیمی نمیتواند
بگیرد و امروز جمهوری اســامی حرف اول را در
منطقه میزند .ایران تا قبل از انقالب در موازنههای
سیاسی و بینالمللی منطقه اص ً
ال به حساب نمیآمد
مگر به عنوان مأمور .برای مثال هواپیماهای خود
را نیابتی در اختیار قرار میداد .وی تاکید کرد :ما در
اقتصاد کار را به دست مردم ندادیم و گرفتار شدیم.
یکی از عواملی که میتواند انتقال دهنده وضعیت
موجود به دست مردم باشد بسیج است .بسیج یک
واسطه عمیق ،قدرتمند ،خالق و مدیری است که
میتواند این واسطه گری و انتقال را به خوبی انجام
دهد و دولت مصمم اســت از تمــام ظرفیتهای
بسیج در این زمینه استفاده کند .مخبر افزود :دولت
در تمام مشــکالتی که در کشور با آن مواجه است
مصمم به استفاده حداکثری از ظرفیت بسیج است.
وقتی میگوییم قصد استفاده از بسیج را داریم یعنی
مردم ،زیرا نماد مردم بسیج است و بسیج یک قشر و

جریان خاص نیست و هیچ مشخصه خاصی خارج
از مردمی بودن ندارد .بسیج یک مکتب الهی است
که تمام شئونات افراد را در بر میگیرد و زمان ،صنف
و سن نمیشناسد.
با کسری بودجه جدی روبرو هستیم
وی بیان کرد :اشتغال مشکل اصلی کشور است و
اگر آن را حل کنیم بســیاری از گرفتاریها توسط
خود مردم حل خواهد شــد .تفکر استفاده از بسیج
در جایجای کشــورهای منطقه دیده میشــود.
مخبر با اشاره به افزایش قیمت کاال در بازار گفت:
بحث گرانیها ،زمینهها و پیش فرضهایی دارد.
ما با یک کســری بودجه جدی و محدودیتهای
درآمدی مواجه هســتیم .ما تورم باالیی را تحویل
گرفتیم .معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه من
ارز ترجیحی را برای کشــور مفید نمیدانم ،گفت:
ارز ترجیحی در این چند سال فنر قیمتها را متراکم
نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده ارزی که
با مجوز مجلس در سال ۱۴۰۰تخصیص داده شده
بود ،هزینه شده است .مخبر تاکید کرد :امروز تدابیر
خوبی شکل گرفته است اما زمانبر است.

آیتاهلل رئیسی:

سردار تنگسیری:

مناطق آزاد باید به مرکز
صادرات و رونق تولید تبدیل شوند
رییسجمهور با اشــاره به ظرفیتها و
امکانات گســترده مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی ،گفت :بایــد تحول جدی در
مناطق آزاد و ویــژه تجاری و اقتصادی
ایجاد شود و این مناطق به اهداف اصلی
تشکیل خود بازگردند.
آیتاهلل سیدابراهیم رئیســی رییسجمهور روز
گذشــته در نخستین جلسه شــورایعالی مناطق
آزاد تجاری-صنعتــی و ویژه اقتصادی در دولت
سیزدهم با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به مرکز
صادرات ،رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند،
اظهار داشــت :معموال در آمار مربوط به صادرات
از مناطــق آزاد ،بخش انرژی را هم محاســبه
میکردند ،درحالیکه صادرات انرژی ،ارتباطی به
این مناطق ندارد لذا گزارش ارائه شده درخصوص
آمار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق ،بسیار
تاسفبرانگیز و نگرانکننده است و ایجاد تحول
جدی درایــن زمینه ضروری اســت .وی افزود:
مناطق آزاد از ظرفیت و امکان مناسبی برای رونق
تولید ،افزایش صادرات و اشــتغالزایی برخوردار
هســتند و از همسایگی این مناطق با کشورهای
همسایه میتوان برای صادرات استفاده کرد.
افزایش سهم صادرات در مناطق آزاد
به 4درصد
رییسجمهور با تاکید بر افزایش سهم مناطق آزاد
در صادرات ،گفت :باید سهم صادرات از 2درصد
به حداقل 4درصد افزایش یابــد و در این زمینه
مناطــق آزاد از نقش مهمی برخوردار هســتند.
آیتاهلل رئیسی با بیان اینکه برخی از مناطق آزاد
از تولید و صادرات فاصله گرفته و عمدتا به مرکز
واردات بیرویه تبدیل شد هاند ،خاطرنشان کرد:

مناطق آزاد نباید مرکز واردات بیرویه کاال بویژه
کاالهایی که مشابه آنها در کشور تولید میشوند،
باشند .رییسجمهور افزود :بعضی از مناطق آزاد
در کنار دریا قرار دارند و میتوانند نقش مهمی در
رونق اقتصاد دریا داشته باشند.
همچنان که ارتباط برخی از کشورهای اروپایی
با دریا بسیار کمتر از کشورمان است اما 50درصد
از تولیــد ناخالص ملی آنهــا از طریق دریا انجام
میشود.
آیتاهلل رئیسی تصریح کرد :دستیابی به جایگاه
تاثیرگذاراقتصادی نیازمند انجام اقدامات جهشی
است و در این راســتا توجه به اقتصاد دیجیتال،
ارتباطات مــرزی و رونــق صنعــت و اقتصاد
گردشگری بسیار تاثیرگذار است.
رییسجمهور گفت :امیــدوارم در دوره جدید با
استفاده از همه تجربیات گذشته ،اقدام متفاوتی
در مناطق آزاد انجام شود و این مناطق به پشتوانه
جدی برای کشــور کارآفرینان و تولید در کشور
تبدیل شوند و شاهد جهش جدی به طرف اهداف
مهم اقتصادی ،اقتصاد مقاومتی ،تولید و افزایش
صادرات غیر نفتی باشــیم .به گــزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاســتجمهوری ،وی در پایان از
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی
و ویژه اقتصادی خواســت راههــای برونرفت
از موانع شتاب در توســعه فعالیت مناطق آزاد را
شناسایی و راهکارهای الزم را در این زمینه اتخاذ
و اجرایی کند.
در این جلسه سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هم گزارشی
از آخرین وضعیت و عملکرد اقتصادی مناطق آزاد
ارائه کرد و پیشنهادات و راهکارهای رونق صادرات
و تولید در این مناطق مورد بررسی و تصمیمگیری
قرار گرفت.

رویکرد دولت استفاده از ظرفیتهای
مردم برای حل مشکالت است
سردار ســلیمانی نیز در آیین افتتاحیه ۲۵۵۰پروژه
محرومیتزدایی سازمان بسیج مستضعفین طی
سخنانی اظهار داشــت :در گام دوم انقالب یکی
از راهبردهایی که رهبر معظم انقالب به آن اشاره
دارنــد ،حضور مردم در عرصههــا و نقشآفرینی
است .وی افزود :بسیج به عنوان تشکیالت انقالب
اسالمی وظیفه فراهم کردن بستری برای حضور
مردم در عرصه را بر دوش دارد .رییس ســازمان
بسیج مستضعفین با بیان اینکه به حمداهلل کشور ما
ظرفیتهای عظیمی برای حل مسائل دارد ،اظهار
داشت :خدا را شاکریم که دولتی در انتخابات۱۴۰۰
انتخاب شد که رویکرد آن استفاده از ظرفیتهای
مردمی در یک برنامه هوشــمند برای حل مسائل
کشور است .انشاءاهلل مسیری فراهم شود که مردم
عزیز ما ذیل تشکیالت انقالبی بسیج ،نقشآفرینی
کنند .سردار سلیمانی با اشاره به افتتاح ۲۵۵۰پروژه
محرومیتزدایی یادآور شــد :معتقدیم که وظیفه
ما ارائه خدمات بســیار گســترده و وسیع به مردم
ایران است.

۹سیلی به آمریکا
درخلیجفارس زدیم
فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت:ما
برای دفــاع از مرز و بوم کشــورمان
سیلیهای به یادماندنی به آمریکاییها
زدیم و اخبار بســیاری از درگیریهای
نیــروی دریایــی ســپاه و آمریکا در
خلیجفارس منتشر نشده است.
سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی
سپاه پاسداران طی سخنانی در هفتمین اجالسیه
کنگره ملی همفکری بسیج دانشآموزی اظهار
داشت :اهمیت خلیجفارس را جوانان باید بدانند و
اینکه کشورمان دارای منابع و ظرفیتهای مهم
در خلیجفارس است و از اهمیت جغرافیایی بسیار
باالیی برخوردار است.
وی عنوان کرد :البته همیــن اهمیتها موجب
شده تا آمریکاییها چشم طمع به منابع عظیم این
منطقه داشته باشند و با تحمل هزینههای گزاف و
سختیهای فراوان به خلیج همیشه فارس بیایند.
نیروی دریایی ســپاه از بدو تاسیس دوشادوش
همرزمان غیور نیروی دریایی ارتش توانستهاند
به خوبی از منابع و منافع جمهوری اســامی در
خلیجفارس و دریای عمان حفاظت کنند.
تنگسیری افزود :ما در نیروی دریایی سپاه برای
دفاع از حریم کشــور عزیزمــان در خلیجفارس
تــا کنــون ۹شــهید در نبردهای مســتقیم با
آمریکاییها تقدیم نظام اسالمی کردهایم .البته
در درگیریهایی که با آمریکاییها داشتیم ،برخی
از آنها بنا بر مالحظاتی تاکنون رســانهای نشده
است .ما به ازای ۹شهید تقدیمی در نبرد مستقیم
با آمریکاییها ،توانســتیم با لطف خدای متعال،
۹سیلی به یاد ماندنی به آنها بزنیم و آنها امروز به
خوبی سیادت جمهوری اسالمی در عرصه دریایی
را متوجه شدهاند.

مدیریت خلیجفارس در دستان سپاه
فرمانده نیروی دریایی ســپاه با اشــاره به اینکه
جمهوری اسالمی ایران در جنوب کشورمان در
خلیجفارس و دریای عمان بیشــترین سواحل را
دارد ،افزود :به علت جانفشانی شهدای واالمقام و
مجاهدت رزمندگان ادامه دهنده راه شهدا ،دیگر
هیچکس نمیتواند نام خلیجفارس را تغییر دهد؛
امروز تمام شــناورها هنگام ورود به خلیجفارس
در تنگه هرمز با «إعمال کنتــرل باند دریایی»
مورد کنترل ورود و خروج قرار میگیرند و اولین
جزیره در ورودی تنگه هرمز ،جزیره الرک است
و وقتی به عمق خلیجفارس وارد میشــویم ،سه
جزیره اســتراتژیک ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب
کوچک را داریم به نحوی که وقتی هر شناوری
وارد خلیجفارس میشود ،باید از مقابل این جزایر
کشورمان عبور کند؛ البته هیچکدام از شناورهای
کشور آمریکای متجاوز و همپیمانان پوشالی آن،
از منطقه یادشده عبور نمیکنند؛ و آنها به محض
ورود ،از آبراههای بینالمللی عبور میکنند و وارد
آبهای ما نمیشوند.
وی خاطرنشان کرد :در هشت سال دفاع مقدس
وقتی عراق با آن همــه تجهیزات و کمکهایی
که به آن میشــد در مقابل ایران مستأصل شد،
آمریکاییها به صورت مستقیم بهمنظور حمایت از
ارتش صدام ،از سال ۱۳۶۶وارد درگیری مستقیم با
ایران در خلیجفارس شدند.
به گزارش سپاهنیوز ،تنگسیری افزود :در دوران
دفاع مقدس ،هواپیمــای عراقی با ناو آمریکایی
«اســتارک» ارتباط داشت و به وسیله این شناور
چک میکرد که آیا فضای منطقه «کلیر» است،
اما با این حال ،هواپیمای عراقی اشتباهی این ناو
را مورد اصابت قرار داد و طی آن ۱۱نفر از پرسنل
این ناو کشته شدند.

پیشرفت های هستهای و پهپادی ایران رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخت

جیغ بنفش!

«ایال هوالتا» مشــاور امنیت داخلی رژیم
صهیونیســتی که تنها رژیم دارنده سالح
اتمی در منطقه غربآسیا است ،در اجالس
منامه ،ادعاهای بیسند و بیاساس تلآویو
علیه برنامه هســتهای صلحآمیز ایران را
تکرار کرد.

ایال هوالتا طی سخنانی در اجالس ،ضمن تکرار
ادعاها و لفاظیها علیه برنامه هســتهای و فناوری
پهپادهای ایران موضعگیری کرد و توافقات سازش
عادیسازی روابط تلآویو با امارات عربی متحده و
بحرین را مورد تحسین قرار داد .مشاور امنیت داخلی
رژیم صهیونستی خطاب به حاضران اجالس منامه
ادعا کرد :خاورمیانه(منطقه غربآسیا) و جهان در
قبال ایران در یک مقطع حســاس قرار دارد .این
مقام ارشــد کابینه رژیم اشغالگر قدس مدعی شد:
اکنون زمان آن رسیده که یک پیغام واحد به ایران
فرستاده شــود :ما هرگز به ایران اجازه دستیابی به
سالحهای اتمی نخواهیم داد .مشاور امنیتی تنها
دارنده ســاح اتمی در منطقه غربآسیا در ادامه
ادعاهایش ،افزود :ما باید این موضوع را تشخیص
دهیم که ایران در حال خریدن زمان است و تالش
میکند امتیازات بیشتری در مورد موضوع هستهای

بگیرد مگر اینکه قاطعانه در مقابل آن بایستیم .ایال
هوالتا سپس مدعی شــد :اگر ایران به سالحهای
اتمی دســت یابد ،این منطقه(غربآسیا) وارد یک
مسابقه برای تسلیحات اتمی خواهد شد.
این مقام ارشد رژیم صهیونیستی در اجالس امنیت
توگوی منامــه» ضمن موضع
منطقــهای «گف 
گرفتن علیه پهپادهای ایرانی ،به پیشــرفتهای
ایران در این زمینه اذعان کرد .به ادعای وی «ایران
پیشــرفتهای زیادی در توسعه و استفاده از پهپاد
داشته است اما برنامه توســعه اتمی این کشور در
صدر لیست تهدیدات قرار دارد».
مشــاور امنیت داخلــی رژیم صهیونیســتی در
بخش دیگری از ســخنرانی خود به توافق سازش
عادیسازی روابط برخی کشورهای عربی شامل
امارات عربی متحده و بحرین با این رژیم اشاره کرد.
هوالتا مدعی شد :پس از گذشت یک سال از توافق
ابراهیم ،واضح است که این توافقنامه گامی مهم رو
به جلو برای همکاری و شکوفایی منطقهای است.
ادعاهای ضد ایرانی این مقام رژیم صهیونیســتی
در شــرایطی مطرح شده که برنامه هستهای ایران
تحت شدیدترین رژیم بازرســیهای بینالمللی
در جهان قــرار دارد .لفاظی تازه یــک مقام رژیم
صهیونیستی علیه برنامه هستهای ایران در آستانه

از ســرگیری مذاکرات با واســطه ایران و آمریکا
در وین ایراد شــده اســت .به گزارش فارس ،قرار
است هشتم آذرماه نشســت کمیسیون مشترک
برجام با حضور نمایندگان ارشد ایران و گروه ۴+۱
(فرانسه ،انگلیس ،آلمان ،روسیه و چین) برگزار ود
و نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران هم در وین با
نمایندگان این گروه دیدارهای جداگانه داشته باشد.
دروغپراکنی مقامهای ارشــد رژیم صهیونیستی
و متحدان غربی آن علیه ماهیت برنامه هســتهای
ایــران موضوع جدیــدی نیســت و تلآویو طی
دهههای گذشــته همواره ادعا کرده که ایران در
آستانه دستیابی به سالح اتمی است .این در شرایطی
است که جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم کرده
که برنامه هستهای این کشور صرفا برای مصارف
مسالمتآمیز است.
اتهامزنی ضدایرانی یک مقام عرب
در اجالس منامه
عالوه بر صهیونیســتها« ،احمد ابوالغیط» دبیر
کل اتحادیه عرب هم در حاشــیه نشســت امنیت
منطقهای موسوم به «گفتوگوهای  ۲۰۲۱منامه»
با «صغیر حمود بن عزیز» رییس ســتاد مشترک
ارتش دولت مســتعفی یمن دیدار کرد .ابوالغیط در

این دیدار مدعی دخالت آشــکار ایران در امور یمن
شد و گفت :ایران به حمایت از حوثیها برای برهم
زدن امنیت و ثبات یمن و منطقه ادامه میدهد .طبق
گزارش وبگاه خبری «العین» ،بن عزیز در این دیدار
ادعا کرد که «حوثیها به هدف قرار دادن شهرها،
روستاها و منازل یمنیها و امالک آنها با استفاده از
سالحهای مختلف ،شلیک موشکهای بالستیک
و پهپادها و نیز هدف قرار دادن عربستان سعودی
ادامه میدهند» .بن عزیز همچنین مدعی شد که
خطر حوثیها تنها منحصر به یمن نیست بلکه خطر
آنها جوامع منطقهای و بینالمللی را تهدید میکند.
وی در ادامه ادعا کرد :ضروری است جامعه جهانی بر
کشورهای جهان برای ممانعت ایران و شبهنظامیان
آن از دخالــت در امور یمن و متوقف کردن حمایت
ایران از این شبهنظامیان ،اعمال فشار کند.
مضحکتر آنکــه« ،نایف الحجــرف» دبیرکل
شورای همکاری خلیج فارس در گفتوگو با شبکه
اسکاینیوز مدعی شد که بدون مشارکت کشورهای
عرب حاشــیه خلیج فارس در مذاکرات وین ،هیچ
راهحلی برای موضوع هستهای ایران وجود نخواهد
داشــت .الحجرف در ادامه زیادهخواهیهای خود
تاکید کــرد :مذاکرات با ایران باید شــامل برنامه
موشکی و سیاستهای منطقهای ایران نیز باشد.

گزیده ها

محکومیت تعرض به ساختمان
سرکنسولگری ایران در هامبورگ

سعید خطیبزاده سخنگوی
وزارت امور خارجه ،تعرض به
ســاختمان سرکنســولگری
جمهوری اســامی ایران در
هامبورگ را محکوم کرد .وی
از دولت آلمان خواست نسبت
به وظایف قطعی خود در تامین
امنیت اماکن دیپلماتیک جمهوری اســامی ایــران در آلمان در
چارچوب کنوانسیون وین جدی و مسئوالنه عمل کند .خطیبزاده
افزود :از دولت آلمان انتظار میرود ضمن بررسی دقیق جزییات و
برخورد جدی با عامل یا عامالن آن ،تدابیر پایدار و موثری را برای
ممانعت از تکــرار چنین تعرضاتی اتخاذ کنــد .به گزارش فارس،
رســانههای محلی آلمان از حمله شــامگاه جمعه به ســاختمان
سرکنسولگری ایران در هامبورگ آلمان از سوی افراد ناشناس خبر
دادند .براساس این گزارش ،بعد از این تعرض ،سرکنسول ایران در
محل حاضر شد و با مقامات آلمانی صحبت کرده و قرار است تصاویر
دوربینهای مداربســته بررسی شــود .پلیس امنیت آلمان در این
تحقیقات مشارکت دارد .طبق گزارشها ،در این حادثه کسی آسیب
ندیده و فقط ورودی ساختمان کنسولگری خسارت دیده است.

دفع حمله هکری
به هواپیمایی ماهان

شرکت هواپیمایی ماهان صبح
روز گذشــته مورد یک حمله
هکری قرار گرفت .در پی این
حمله هکری ،روابط عمومی
هواپیمایی ماهان ،اطالعیهای
صادر کــرد .در این اطالعیه
آمده اســت :در پی انتشار خبر
حمله سایبری به سیستمهای شرکت هواپیمایی ماهان به اطالع
میرساند با نظر به جایگاه هواپیمایی ماهان در صنعت حمل و نقل
هوایی کشــور اینگونه حمالت به دفعات مختلف و در زمانهای
گوناگون نسبت به این شرکت انجام یافته تا شاید بتوانند خدشهای
بر عملکرد آن وارد کنند .در ادامه این اطالعیه ماهان آمده است:این
موضوع یک اتفاق عادی تلقی میشود و همواره تیم امنیت سایبری
ماهان هوشمندانه و به موقع وارد عمل شده و این حمالت را خنثی
ن وسیله
کرده اســت .در بخش پایانی این اطالعیه آمده است:بدی 
اعالم میدارد تمامی پروازهای ماهان طبق برنامه در حال انجام و
پروازهای آتی نیز طبق زمان بندی قبلــی انجام خواهد پذیرفت،
بدیهی اســت در صورت تغییر در زمان انجــام پروازها به تمامی
مســافران عزیز اطالعرسانی خواهد شد ،پیشــاپیش از همراهی
همیشگی شما عزیزان بینهایت سپاسگزاریم.

الف تکراری

در ادامــه مواضــع تکراری
مقامات آمریکایــی مبنی بر
روی میز بودن همه گزینههای
علیــه ایــران « ،بــرت مک
گورگ» مشــاور امنیت ملی
کاخســفید همزمان از تعهد
آمریکا به دیپلماسی با ایران و
آمادگی برای توسل به دیگر گزینهها سخن گفت .به گزارش تسنیم،
وی علیه نیروهــای مقاومت و متحــدان ایــران در این منطقه
موضعگیری کرد و مدعی شــد :اگر ما مورد آزمون قرار بگیریم ،ما
(آمریکا) از مردم آمریکا دفاع خواهیم کرد از جمله اگر ضروری باشد
از طریق توسل به نیروی نظامی و اگر نیاز به استفاده از نیروی نظامی
باشد ما آماده استفاده بسیار قاطعانه از نیروی نظامی را داریم و قرار
نیست که ما به تبادل آتش تالفی جویانه با گروههای نیابتی مورد
حمایت ایران کشیده شویم و آنها هم میدانند که اگر ما پاسخ بدهیم،
ما آماده آن هستیم که به صورت قاطعانه و مقتدرانه پاسخ بدهیم.
مک گورگ در ادامه ادعا کرد :از همــان ابتدای دولت بایدن ما بر
اساس تجربه و تحلیل این موضوع را مفروض قرار دادیم که ایران
دشمن آمریکا اســت و تا آیند ه قابل پیشبینی ،دشمن آمریکا باقی
خواهد بود.

پیشنهاد بغداد برای ایجاد بلوک
اقتصادی با ایران و ترکیه

«محمود حنون» سخنگوی
وزارت بازرگانی عراق گفت که
در نشست مشترک بازرگانی
عراق و ترکیه کــه با حضور
بخش دولتــی و خصوصی دو
کشور در استانبول برگزار شد،
پیغــام اصلی هیــأت عراقی
تشکیل بلوک تجاری میان ایران -عراق -ترکیه بود به عنوان بلوکی
که توانایی رقابت با بلوکهای تجاری جهان را دارد .به گفته حنون،
در این نشســت ،هیأت عراقــی فرصتهای ســرمایهگذاری در
بخشهای کشاورزی و بهداشت و موضوع افتتاح بانکهای عراقی
در ترکیه و اهمیت حضور شــرکتهای ترکیــهای در عراق و حل
مشــکل آب را بررســی کرد .موضوع کمآبی و تأثیر شدید آن بر
کشــاورزی و ضرورت انتقال فناوریهای نویــن آبیاری از دیگر
موضوعات مورد بحث در این نشست بود .به گزارش ایسنا ،هیأت
عراقی همچنین خواستار ارائه تسهیالت برای سرمایهگذاران عراق
در ترکیه و تسهیل در تردد آنها با صدور روادید چند ساله شد.

سفر مقامات روسیه
به تهران و گفتوگو درباره سوریه

«الورنتیــف» نماینده ویژه
پوتیــن در امــور ســوریه و
«ورشــینین» معــاون وزیر
خارجه روســیه بــا حضور در
وزارت امورخارجه با حســین
امیرعبداللهیــان وزیــر امور
خارجــه و علیاصغــر خاجی
مشاور ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی درخصوص روابط دوجانبه و
آخرین تحوالت سوریه دیدار و رایزنی کردند .خاجی در این دیدار با
اشاره به مبارزه مشترک ایران ،روسیه در مبارزه با تروریسم در سوریه
بر ضرورت همکاری تنگاتنگ دو کشور در حفظ حاکمیت ،بازسازی
و کمک به ثبات این کشــور تاکید کرد .وی همچنین با اشــاره به
میزبانی کشــورمان برای نشست ســران فرمت آستانه بر اهمیت
پیگیری راهکار سیاسی حل بحران سوریه در قالب فرمت آستانه و
استمرار گفتوگوهای ســوری -سوری در چارچوب کمیته قانون
اساسی سوریه ،تاکید کرد .به گزارش ایرنا ،هیات روس هم ضمن
قدردانی از اســتقبال گرم طرف ایرانی ،اظهار داشت :گفتوگو و
رایزنی با طرفهای ایرانی در سطوح مختلف ،همواره موثر و مهم
بوده است.

