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ماسک فریبکارانه!

درحالیکه ایران و گروه  4+1در آســتانه ورود بــه مذاکرات در  ۸آذرماه
هستند« ،موشــه یعلون» ،وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی مواضعی
اتخاذ کرده که گویی آمریکا از حامیان سرســخت توافق هستهای است!
او با بیان اینکه انعقاد برجام اشــتباه بود و خروج ترامپ از آن اشتباهتر ،از
مقامات رژیم صهیونیستی خواسته است که به جای بحث و جدل با کاخ
ســفید ،برای آنچه وی جلوگیری از دستیابی به سالح هستهای از سوی
ایران توصیف کرده ،همکاری و همافزایی داشته باشند .یعلون به «نفتالی
بنت» ،نخستوزیر و «یائیر الپید» ،وزیر امور خارجه اسرائیل توصیه کرده
که نباید با آمریکاییها در این خصوص دچار اختالف شوند و باید در مورد
چالشها با مقامات واشنگتن صحبت کنند!
از سوی دیگر ،روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه به سران رژیم اشغالگر
قدس هشدار داد که حمالت علیه برنامه هستهای ایران ،نتایج معکوس
به همراه دارد و افزود اگرچه عملیات آنها علیه ســایتهای ایران از نظر
تاکتیکی «رضایتبخش» بوده اما در نهایت باعث شــده ایران در کنار
افزایش امنیت تأسیسات هستهای خود ،فرایند غنیسازی را هم سرعت
ببخشد .کاخ سفید در واقع با این هشدار ،همان رویکرد وزیر جنگ اسرائیل
را با ادبیاتی دیگر به مقامات صهیونیست گوشزد کرد .در این خصوص چند
نکته قابلتأمل به نظر میرسد.
نخســت اینکه آمریکا در حالی ژست حمایت از توافق هستهای را گرفته
که اولین و بزرگترین ناقض برجام اســت و هنوز حاضر نشده تعهدات
خود در زمینه رفــع تحریمهای بانکی و نفتی را پایان دهد« .جو بایدن»،
رئیسجمهور آمریکا هفته گذشــته در ادامه سیاســتهای ضد ایرانی و
دائمی واشنگتن و درحالیکه ماسک فریبکارانه حمایت از مذاکره و توافق
با کشورمان را بر چهره زده بود ،وقیحانه اعالم کرد عرضه نفت به بازارهای
جهانی بهاندازهای است که شرایط برای کاهش خرید نفت و فرآوردههای
آن از ایران فراهم است!
این در حالی است که مستأجر کاخ سفید روز گذشته ،دستور آزادسازی ۵۰
میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی این کشور را برای جلوگیری از
باال رفتن بیشتر بهای نفت صادر کرد و نشان داد حاضر است حتی به قیمت
زدن چوب حراج به ذخایر راهبردی خود ،مانع از ورود نفت با کیفیت ایران
به بازارهای جهانی و در نتیجه ،تعدیل قیمتها شود.
دوم« ،رافائل گروسی» ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از آنکه
جدیدترین گزارش مغرضانه خود را به شورای حکام ارائه کرد ،خبرگزاری
رویترز که تریبون اعالم مواضع رسمی غرب از زبان دیپلماتهاست ،نوشت
«هدف واشنگتن در دور بعدی مذاکرات ،محدود کردن برنامه هستهای
ایران است» .این موضعگیری که البته از زمان کاهش تعهدات برجامی
ایران مشخص بود و نیازی هم نبود که رویترز آن را دوباره اعالم کند ،حاکی
از آن است که جنگ زرگری آمریکا و رژیم صهیونیستی صرف ًا با هدف نشان
دادن چهره بزککرده و مثبت از آمریکای ناقض برجام است« .ند پرایس»،
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در این راستا در نشست خبری هفتگی
خود به خبرنگاران تأکید کرد که واشنگتن خواستار از سرگیری مذاکرات
برای حل اختالفات با ایران در خصوص توافق هستهای بوده و همزمان
مذاکرات سازندهای با اسرائیل در این خصوص داشته است.
در واقع آمریکا و رژیم صهیونیستی یک هدف را در مذاکرات  ۸آذر پیگیری
میکنند و آن محدود کردن برنامه صلحآمیز هستهای ایران است که رژیم
صهیونیستی و کشورهای مرتجع منطقه را نگران کرده؛ همچنان که در
سوی دیگر ماجرا ،تأکیدی بر رفع تحریمها بهمنظور جلب رضایت ایران
ندارند .بیانیههای تروئیکای اروپایی و مقامات کاخ سفید ،سران تلآویو
و قارونهای منطقه همگی روی یک پاشنه میچرخند که عبارت است
از اعمال فشار و تهدید ایران برای کوتاه آمدن از تقویت توان هستهای.
سوم ،اگر بخواهیم تقسیمبندی روشــنی از رویکرد جبهه غربی ،عربی،
عبری در مواجهه با جمهوری اســامی داشــته باشــیم ،فرانسه ،رژیم
صهیونیستی و کشورهای حاشیه خلیجفارس ،در حال ایفای نقش پلیس
بد هستند و آمریکا هم نقش پلیس خوب را بازی میکند .فرانسه و آلمان
نیز در این میان ،یکی به نعل میزنند و یکی به میخ .عالوه بر این ،هدف
از افزایش هشدارها و فشارها در آستانه مذاکرات ،قرار دادن کشورمان در
موضع بهاصطالح ضعف و متوقف کردن برنامه هستهای بدون ارائه تعهد
برای رفع تحریمهاست.
ضمن اینکه آنها از شــرایط بغرنج و ضعیف خود در مذاکرات با خبرند و
میدانند که طرح جایگزین ،درصورتیکه مذاکرات شکست بخورد فاقد
اعتبار است .در سیاههای که مقامات اروپایی و آمریکایی آماده کردهاند،
تشدید تحریمها و راهاندازی عملیات مخفیانه برای خرابکاری در برنامه
هستهای ایران دیده میشود؛ گزینههایی که پیش از این بارها آزمودهاند
و هر بار کمتر نتیجه گرفتهاند .به قول یک مقام ارشــد اسبق آمریکایی،
«هویجهای واشنگتن این بار به آن خوشــمزگی نیستند و چوبها هم
کمتر ضرب دارند».
چهارم ،تیم مذاکره کننده با سفر به پایتختهای اروپایی برای لندن ،پاریس
و برلین روشن کرده است که ایران حاضر نیست پرونده توافق هستهای
را که در سال  ۲۰۱۵بسته شده اســت ،دوباره بازگشایی کند و این دور از
مذاکرات صرف ًا برای «لغو تحریمها» بهعنوان پیش شــرط ازسرگیری
کامل تعهدات هستهای است .از دیدگاه ایران ،برجام هرگز اعتباری برای
جمهوری اســامی از جنبه اقتصادی به همراه نیاورد چراکه بسیاری ،از
شرکتهای خارجی علیرغم وعدههای اروپا و آمریکا ترجیح دادند از بازار
ایران دوری کنند و آن دسته که قراردادهایی با کشورمان داشتند ،زیر بار
تعهداتشان نرفته و پروژههای خود را نیمهتمام رها کردند و رفتند.
ذکر این نکته در پایان ضروری است که واکنش قاطعانه تیم مذاکره کننده
به نحوه تعامل با اروپا این پیام روشن را به آنها مخابره کرده که ایران حاضر
نیست از حقوق خود برای دریافت وعده نسیه رفع تحریمها چشمپوشی
کند و چین و روســیه بهعنوان متحدان کلیدی جمهوری اسالمی نیز بر
نتیجه محور بودن و مشروعیت خواسته ما تأکید کردند .بر این اساس ،غرب
تنها با یک گزینه مواجه است که عبارت است از پایان دادن به رفتارهای
مخرب ،ترک اعتیاد به تحریمها و پذیرش نقش جمهوری اســامی در
معادالت منطقهای و جهانی.

خبرکوتاه
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت :حضرت امام
خمینی با ژرفاندیشی و نگاهی ملکوتی توانستند به یک شاهکار بزرگ
که طلوع یک خورشید در سپهر انقالب اسالمی یعنی بسیج مستضعفان
است ،دست بزنند.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امورخارجه برگزاری موفق و شفاف
انتخابات مهم اســتانداریها و شــهرداریها را به مردم و دولت ونزوئال
تبریک گفت.
معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
طی گزارشی اعالم کرد :این مرکز با طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس
شورای اسالمی مخالف است.

اسالمی در نشست خبری مشترک با گروسی:

آژانس انرژی اتمی هیچ انحرافی در
برنامه هستهای ایران مشاهده نکرده است
اقدامات هســتهای ایران بــرای آن هیچ عواقبی
نداشته است و آمریکا چه وقت قرار است واکنشی
نشان بدهد و کاری کند که ایران بهای اقداماتش
را بپردازد ،مدعی شد :پیش از این به دالیل زیادی
از جمله گسترش این تنشهای هستهای گفتهایم
این رویکرد نسبت به برجام و چیزی که قرار است
آن را در وین بیازماییم ،رویکردی نیست که به طور
نامحدود آن را ادامه دهیم .رویکردی نیســت که
ما بتوانیم به طور نامحدود در پیش بگیریم ،چون
باالخره توسعههای هستهای ایران موجب از بین
بردن مزایا و فواید بازگشــت به برجام خواهد شد،
به طوری که برای آمریکا و شــرکای آن ارزشی
نخواهد داشت.

رییس سازمان انرژی اتمی ،با بیان اینکه
ایــران در برنامه هســتهای خود مصمم
اســت ،گفت :آقای گروسی چندین بار در
گفتوگوها بیان کردند که هیچ انحرافی در
برنامه هستهای ایران مشاهده نکردهاند و
طبق معاهدات ،فعالیتهای هستهای ایران
در حال انجام است.

«رافائل گروســی» مدیرکل آژانس انرژی اتمی
که دوشنبهشــب به تهران آمده بود ،روز گذشته
با محمد اسالمی رییس ســازمان انرژی اتمی و
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان
دیدار کرد .این دیدارها در پی ادعاهای گروســی
مبنی بر عدم دیدار با مقامات ایرانی ،تنظیم شد که
ظاهرا گروسی حرف جدیدی برای گفتن نداشت
و اظهارات قبلــی وی تنها بــرای ایجاد خوراک
رسانهای رســانههای غربی بود .در همین رابطه،
اسالمی در نشست خبری مشــترک با مدیرکل
آژانس انرژی اتمی ،اظهار داشت :نکته حائز اهمیت
این است که کل مســائل فیمابین ایران و آژانس،
مســائل فنی است و مســائل سیاسی و نفوذهای
توطئهآمیزی که دشــمنان ایران دربرابر پیشبرد
برنامه هســتهای ایران داشــتند را آژانس مدنظر
ندارد و تاثیرپذیر نخواهد بود .اســامی ادامه داد:
آقای گروسی چندین بار در گفتوگوها بیان کردند
که هیچ انحرافی در برنامه هستهای ایران مشاهده
نکردهاند و طبق معاهدات ،فعالیتهای هستهای
ایــران در حال انجام اســت .وی تصریح کرد :در
خصوص ســواالت پیرامون آژانس ،مدارکی که
به عنوان مدرک توسط دشمنان در اختیار آژانس
قرار گرفته بود ،پاســخ داده شد .پرونده بخشی از
این مدارک بسته شــده و برخی موارد باقی است
که تفاهم کردیم همه موارد را خاتمه دهیم .رییس
ســازمان انرژی اتمی در ادامه تأکید کرد :مسأله
حائز اهمیت این است که ایران در برنامه هستهای
خود مصمم اســت .درخصوص مواردی که برای
زندگی مردم اســت توافق کردیم کــه آژانس به
ایران کمک کند.
گروســی هم در این نشســت خبری عنوان کرد:
صحبتها و گفتوگوهای فشرده بود و دنبال این
هســتیم که مذاکرات را ادامه دهیم با این نگاه که
بتوانیم زمینههای مشترکی را پیدا کنیم.

امیرعبداللهیان هم در دیدار با گروسی بر اراده جدی
جمهوری اســامی ایران جهت تعامل سازنده با
آژانس در چارچوب موافقتنامــ ه پادمانها تاکید
و اظهــار امیدواری کرد در ســفر مدیرکل آژانس
اعتمــاد متقابل و همکاریهــای طرفین بیش از
پیش تقویت شــود .وزیر امور خارجه کشــورمان
همچنین بر اهمیت کار فنی ،حرفهای و بی طرفانه
آژانس و ضرورت بی اعتنایی به فشارهای سیاسی
خارجی تاکید کرد.
به برجام متعهد نخواهیم بود
اما در شرایطی که هرچه به زمان مذاکرات هشتم
آذرماه در ویــن نزدیک میشــویم و ایران برای
رســیدن به یک توافق خود اعالم آمادگی کرده،
صهیونیستها ،در تالش هستند فضای بینالمللی
را علیــه کشــورمان همچنان ملتهــب کنند .در
همین رابطه« ،اســحاق هرتزویگ» رییس رژیم
صهیونیستی در دیدار با نمایندگان پارلمان انگلیس
ی علیه ایران خواستار موضع جدی
با تکرار اتهامزن 
و سختگیرانه طرفهای برجام در قبال جمهوری
اسالمی شد.
وی مدعی شــد که تهــران عالقهای نــدارد در
مذاکرات برای احیــای برجام« ،معامله» کند و به
دنبال دســتیابی به بمب اتم است« .نفتالی بنت»
نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی هــم در یک
سخنرانی در فلسطین اشــغالی ادعاها علیه ایران

را تکرار کرد و درباره اینکــه «ایرانیها از راه دور
ما را آزار میدهند» ،سخن گفت .بنت درخصوص
مذاکرات نشست وین نیز ادعا کرد :حتی اگر توافقی
بین ایران و ابرقدرتها وجود داشته باشد ،اسرائیل
جزوی از آن توافق نیســت و به آن متعهد نیست و
ما به حفظ آزادی عمل اسرائیل ادامه خواهیم داد.
«بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی هم
روز گذشــته طی اظهاراتی مدعی شــد که ایران
برای انجام عملیات در کرانه باختری ســعی کرده
اســت از پایگاه « »T4در سوریه با پهپاد به کرانه
باختری مواد منفجره ارسال کند .وزیر جنگ رژیم
صهیونیستی همچنین از دو پایگاه در جنوب ایران
نام برد و مدعی شد که در این پایگاهها ،پهپادهای
هجومی پیشرفته مستقر شد ه است.
گامهای یکجانبه برنمیداریم
عــاوه بــر صهیونیســتها ،آمریکاییها هم
بــرای تأثیرگــذاری بــر فضای نشســت وین،
گزافهگوییهای تکراری خود را شدت بخشیدهاند.
در این راستا« ،ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا شــامگاه یکشــنبه گفت که آمریکا برای
اطمینان از بازگشت ایران به میز مذاکره ،گامهای
یکجانبه بر نخواهد داشت .وی همچنین ادعا کرد:
هدف ما با اســرائیل برای جلوگیری از دســتیابی
ایران به سال ح هستهای مشترک است .سخنگوی
وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به اینکه تکرار

گزینههای رنگباخته آمریکا علیه ایران
تها،
علیرغم ادعاهای آمریکاییها و صهیونیس 
شــبکه آمریکایی «انبیســی نیــوز» به نقل
از دیپلماتهــای اروپایــی ،مقامهای ســابق و
کارشناسان آمریکایی ،مدعی شد :اگر گفتوگوها
در وین با شکست مواجه شــود ،اوضاع به زودی
میتواند شبیه به بنبســت تنشآمیز بین آمریکا
و ایران قبل از توافق هســتهای  ۲۰۱۵شود .این
گزارش همچنین افزود :آمریکا و متحدان اروپایی
امروز قدرت چانهزنی کمتری نسبت به دوران دولت
اوباما دارند ،زمانی که امکان لغو تحریمها انگیزه
جذابی برای ایــران ایجاد کرد و زمانی که ترس از
تحریمهای بیشتر به دیپلماتهای غربی اهرمهای
ارزشمندی داد.
یک مقام ارشد ســابق آمریکایی آگاه از مذاکرات
دیپلماتیک که روی سیاســت ایران کار میکرد،
گفت :هویجهای ما این بار به آن خوشمزگی نیستند
و چوبهای ما کمتر ضرب دارند.
به ادعای دیپلماتهای اروپایی و مقامات ســابق
آمریکایی مورد استناد انبیســی ،اگر مذاکرات
به بنبست برسد ،دولت بایدن ممکن است تالش
کند از اعالم پایان گفتوگوهــا اجتناب کند و در
عوض درها را برای سایر پیشنهادات موقت کمتر
از بازگشت کامل به توافق  ۲۰۱۵باز بگذارد.
یکی از احتماالت میتواند یک توافق موقت باشد
که در آن هر یک از طرفین موافقت خواهند کرد که
گامهای کوچکی بردارند یا اساس ًا وضعیت موجود را
تا زمان توافق آینده متوقف کنند.

در اجالسیه مجمع جهانی مستضعفین تأکید شد

مسدود شدن درگاه های پرداخت های مسئه دار

مقاومتفعالاستراتژیایراندرجهاناسالم

3نجومیبگیروزارتکاربرکنارشدند

معاون هماهنگکننده ســازمان بسیج
مستضعفین با بیان اینکه «یمن محور
تحول و خودباوری در جهان اســام»
است ،گفت :مقاومت فعال استراتژی
ایران در جهان اسالم است.
دومین اجالســیه مجمع جهانی مستضعفین با
محور «یمن محور تحــول و خودباوری جهان
اســام» ،با حضور مقامات کشوری و لشکری و
سفیر یمن در تهران برگزار شد .سردار خراسانی
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین
طی سخنانی در این اجالســیه اظهار داشت :با
برگزاری این اجالس در تهــران میخواهیم به
جهان این پیام را برســانیم که امروز کشور یمن
میتواند محور تحول در جهان اسالم باشد .وی
افزود :برداشت ما در سازمان بسیج از فرمایشات
رهبری در آستانه گام دوم انقالب ،این است که در
آینده و در این دهه در فضای بسیار نزدیکتری با
دشمن در تقابل خواهیم بود و پیشبینی میکنیم
که مقابله ما با دشــمن در دهــه آینده پیچیدهتر
خواهد بود و بسیج جهان اسالم پیروز این میدان
است .معاون هماهنگکننده بســیج با تاکید بر
اینکه ما با تولید پی در پی قــدرت و مقاومت به
پیروزی دست خواهیم یافت ،گفت :بسیج جهان

اسالم منبع قدرت در جهان اسالم برای اسالم و
مستضعفین است .مقاومت فعال استراتژی ما در
جهان اسالم خواهد بود و این را از یمن و فلسطین
و مقاومتها در سراسر جهان اسالم یاد گرفتیم.
سیدمحمد حسینی معاونپارلمانی رییسجمهور
هم طی سخنانی در این اجالسیه گفت :ارتجاع
عرب فکرمیکرد یک ماهه میتواند کار یمن را
تما م کند ،اما اکنون چندینسال است مردمیمن
از منافع خود دفاع میکنند.
جنگ یمن فقط نظامی نیست
«ابراهیم محمد دیلمی» سفیر یمن در کشورمان
هم طی ســخنانی در این اجالســیه ،بــا ابراز
خرسندی از حضور در این همایش ،گفت :جنگ
یمن ،جنگ مظلومان در برابر مستکبران است و
ما شــاهد مقاومت همهجانبه مردم یمن در برابر
مستکبران هســتیم .به گزارش مهر ،وی با بیان
اینکه تجاوزی که به یمن صورت گرفتهاســت،
یک جنگ آمریکایی -صهیونیســتی و سعودی
اســت ،گفت :مردم یمن در این تظاهرات تاکید
کردند که به پایداری خود در برابر متجاوزان ادامه
میدهند .جنگ امــروز در یمن فقط یک جنگ
نظامی نیســت ،بلکه جنگی در سطوح مختلف
فرهنگی ،تمدنی ،نظامی است.

دولت سیزدهم به شــعارش در مبارزه
با مصادیق فساد اقتصادی عمل کرد و
وزارت کار در اقدامی دســت به اخراج
3نجومیبگیر پرداخت.
بــروز و ظهور فســاد اقتصــادی را میتوان در
حقوقهــای نجومــی ،معوقــات بانکــی،
خویشاوندســاالری و دیگر اقدامات نادرســت
برخی مسئوالن مشــاهده کرد ،اتفاقی که تفاخر
به آن به طبقات پایینتر جامعه نیز سرایت کرده
است ،به این معنا که ذهنیت وجود فساد در طبقات
باالدستی دولتی ،به مراتب توجیه فساد در طبقات
پایینتر جامعه را آسانتر کرده است .اما علیرغم
مسکوت ماندن قوانین مبارزه با نجومیبگیران در
کشــور ،با روی کار آمدن دولت سیزدهم ،مبارزه
عملی با مصادیق فســاد اقتصــادی در موضوع
برخورد با نجومیبگیران جنبــه عملیاتی یافته
است .چیزی که بسیاری از مقامات دلسوز کشور
نیز بارها نسبت به آن تذکر دادهاند .در همین رابطه،
حجتاالسالم سیدمحمدنبی موسویفر نماینده
ولی فقیه در استان خوزستان گفت :زیبنده نظام
جمهوری اسالمی نیست حقوق دریافتی یک نفر
باالی  ۵۰تا ۶۰میلیون باشــد و معاونین برخی از
دستگاهها در استان حقوقی بین  ۳۵تا ۴۰میلیون

دریافت کنند.
وزارت کار پیشقراول مبارزه با
حقوقهای نجومی
اما اقدام عملی در دولت سیزدهم و بهخصوص در
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آغاز شده است.
در همین رابطه ،دو مدیر پتروشــیمی امیرکبیر در
راســتای اجرای سیاستهای شفافسازی دولت
آیتاهلل رئیسی و وزیر تعاون ،کار و رفا ه اجتماعی
از کار برکنار شدند .دریافتی ماهیانه این دو مدیر به
تازگی در برخی از رســانهها منتشر شده بود که در
پی آن مطالبه عمومی برای برکناری این دو مدیر
شکل گرفت .پرونده این دو نفر در نهادهای نظارتی
مفتوحشدهاستتاجزئیاتتخلفاتبهصورتدقیق
بررسی شود .عالوه بر این ،بهزاد مهرکش مشاور
رسانهای حجتاهلل عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی نیز طی پیامی در صفحه شــخصی
خود در فضای مجازی نوشت :با ابالغ اخیر وزیر کار
یکی از درگاههای اصلی شکلگیری پرداختهای
نجومی و مسالهدار مســدود شد .وی افزود :خرید
سکه ،کارت هدیه و تصویب بودجه محرمانه به هر
شکلی ممنوع شد .این ابالغ میتواند الگوی سایر
دستگاههادرجهتمقابلهبافسادباشد.تاکنون۳نفر
برکنار شدهاند ،بررسیها ادامه دارد.

رییسجمهور در دیدار دبیرکل اکو:

تهران برای همکاریهای منطقهای اهمیت ویژهای قائل است
آیتاهلل ســیدابرهیم رئیســی از دبیرکل
سازمان همکاری اقتصادی اکو خواست تا
راهکارهایمناسبیبرایفعال کردنظرفیت
و ارتقای ســطح همکاریهای اقتصادی
کشورهای عضو اکو اتخاذ کند.

رییسجمهور روز گذشته در دیدار «خسرو ناظری»
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی(اکو) شناسایی
و رفع موانع و مشــکالت افزایش سطح مناسبات
و همکاریهای کشــورهای عضو را در آســتانه
برگزاری اجالس ســران اکو ،ضروری دانســت و
اظهارداشــت :باید هرگونه مانع و مشکل در مسیر
توســعه همکاریها برطرف شــود تــا تبادالت و
مناسبات اقتصادی کشــورهای عضو اکو در سطح
باالتر و برتری انجام شود .آیتاهلل رئیسی خاطرنشان
کرد :هرکدام از اعضای سازمان اکو از ظرفیتهای
اقتصادی فراوانــی در حوزههای مختلف برخوردار
هســتند که فعال کــردن آن می توانــد به رونق
اقتصادی منطقه بینجامد .رییسجمهور با اشــاره
به ظرفیتهای کشورهای عضو سازمان همکاری
اقتصادی اکو در حوزه انرژی ،تجارت ،حمل و نقل،
اقتصاد دیجیتال ،اقتصاد دریا و گردشگری ،گفت:
برنامهریزیها و اقدامات جامع دبیرخانه ســازمان
اکو برای فعال کردن این ظرفیتها میتواند رونق
اقتصادی منطقه و پیشــرفت و آبادانی کشورهای

عضو اکو را به همراه داشته باشد .آیتاهلل رئیسی با
تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران از فعال شدن
و توسعه فعالیتهای سازمان اکو حمایت میکند،
افزود :تهران برای همکاریهای منطقهای در قالب
سازمانهمکاریهایاقتصادیاهمیتویژهایقائل
است و از اینگونه فعالیتها حمایت میکند.
در این دیدار «خســرو ناظری» دبیرکل ســازمان
همــکاری اقتصادی(اکــو) نیــز گزارشــی از
برنامهریزیهای انجام شده برای برگزای اجالس
سران سازمان اکو در ترکمنستان ارائه کرد .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،پانزدهمین
نشست سران ســازمان همکاری اقتصادی (اکو)
 ۷آذر ماه سال جاری به میزبانی ترکمنستان در شهر
عشق آباد برگزارخواهد شد.
رییسجمهورهمچنینروزگذشتهاستوارنامهسفرای
جدید نیوزیلند ،واتیکان ،هلند و اسپانیا در تهران را
دریافت کرد.
دولــت بــا روحیــه بســیجی برای
خدمترسانی به مردم تالش میکند
آیتاهلل رئیسی در ادامه برنامههای روز گذشته خود،
در دیدار رییس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی
از فرماندهان این سازمان ضمن تبریک هفته بسیج،
اظهارداشت :بسیج شــجره طیبه و درخت تناور و
پرثمری اســت که با ابتکار و نگاه ژرف امام راحل

تشکیل شــد و هر روز که میگذرد ثمرات بیشتری
را شامل حال ملت ایران و امت اسالمی میکند.
وی تالش برای تقویت ماموریتهای بســیج در
مســیر رفع مشــکالت مردم را ضروری دانست
و گفت :جریانــات معاند بدنبال انحــراف در فکر،
اندیشــه و عمل و در حوزههای مختلف فرهنگی،
اجتماعی و سیاســی هستند اما بســیج بهعنوان
ســد محکم و اســتوار در مقابل این انحرافات قد
علم کــرده و نقشــهها و توطئههــای فراوانی را
خنثی کرده اســت .رییسجمهور افزود :دشمن با
برخورداری از پول ،قدرت و رســانه بدنبال ریزش
در مجموعه نیروهای انقالب و ایجاد تغییر در سبک
زندگی و اخالقیات مردم اســت اما چون رویش و
گستردگی ماموریتهای بسیج زیاد است ،همواره با
شکست مواجه شدهاند .رئیسی تالش برای تقویت
ماموریتهای بسیج در مسیر رفع مشکالت مردم
را ضروری دانســت و گفت :جریانات معاند بدنبال
انحراف در فکر ،اندیشــه و عمــل و در حوزههای
مختلف فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی هستند اما
بسیج بعنوان ســد محکم و اســتوار در مقابل این
انحرافات قــد علم کرده و نقشــهها و توطئههای
فراوانی را خنثی کرده اســت .رییسجمهور افزود:
دشمن با برخورداری از پول ،قدرت و رسانه بدنبال
ریزش در مجموعه نیروهای انقالب و ایجاد تغییر در
سبک زندگی و اخالقیات مردم است اما چون رویش

و گستردگی ماموریتهای بسیج زیاد است ،همواره
با شکست مواجه شده اند .آیتاهلل رئیسی برنامهها
و اقدامات بســیج در حوزههای مختلف اجتماعی،
فرهنگی ،علمی ،فناوری ،اقتصاد مقاومتی و بویژه
عمران و سازندگی در مناطق محروم را راهکارهایی
ارزشمند برای رفع مشکالت مردم دانست و گفت:
دولت مصمم اســت از ظرفیت بســیج برای رفع
دغدغهها و مشکالت مردم استفاده کند .وی بسیج
را از مهمترین مولفههای قدرت کشــور دانست و
گفت :جریان فراگیر بسیج بواسطه مسئولیتپذیری
و خطر پذیر بودن و حضور در صحنه ،به رمز صیانت
از نظام اسالمی تبدیل شــده است .رییسجمهور
تالش و برنامه ریزی برای احیاء و تقویت روحیه امید
و اعتماد در بین مردم را حائز اهمیت دانست و گفت:
راهبرد دشمن ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه است
و در این شرایط الزم است تمام ظرفیتهای نظام
در کنار هم قــرار بگیرند تا با ایجاد تحول در زندگی
مردم و رفع مشکالت کشور ،مردم را به آینده امیدوار
کنند و در این زمینه دولت با همه توان آماده حمایت
و پشتیبانی است .سردار غالمرضا سلیمانی رییس
سازمان بسیج مستضعفین نیز در این دیدار با قدردانی
از روحیه بســیجی و خدمترسانی رییسجمهور و
مجموعه دولت،گزارشی از برنامهها،اقدامات و سند
راهبردی بسیج که براساس بیانیه گام دوم انقالب،
تدوین شده است ،ارائه کرد.

گزیده ها

حمایت تهران از سازوکار منطقهای
 ۳+۳در قفقازجنوبی

محمد فرازمند سفیر ایران در
ترکیــه طــی یادداشــتی در
خبرگزاریآناتولی،تصریحکرد:
تهران از پیشنهاد «رجب طیب
اردوغان» رییسجمهور ترکیه
درنوامبر ۲۰۲۰درزمینهتشکیل
سازوکار همکاری منطقهای در
قفقازجنوبی با مشارکت کشورهای آذربایحان ،ارمنستان و گرجستان
بهعنوانسهکشوراینمنطقهوهمچنینباحضورترکیه،ایرانوروسیه
در قالــب  ۳+۳حمایت میکند .به گزارش ایرنا ،وی در این یادشــت
خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی ایران با اشتیاق از این ایده استقبال
کردونخستینتحرکدییلماتیکدرجهتتحققبخشیدنبهاینایده
را نیــز در ســطح وزیــر امورخارجــه انجــام داد و در بهمــن ماه
سال(۱۳۹۹فوریه )۲۰۲۱وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسالمی
ایران در سفر دورهای به باکو ،ایروان ،مسکو ،تفلیس و آنکارا بر اهمیت
شکلگیری هرچه سریعتر این ابتکار تاکید کرد .بجز یک کشور ،سایر
کشورها بطور اصولی با این ابتکار اعالم موافقت کردند.

شکلگیری اساس برنامهریزی
توسعهای در استانها

احمــد وحیدی وزیر کشــور،
دوشــنبه گذشــته در نشست
استانداران سراسر کشور با بیان
اینکه تالش بــر ایجاد یک
رویکــرد تحولــی در حــوزه
تخصیص و اعتبارات بودجهای
در کشور در دستور کار قرار دارد،
اظهار داشت :در این نشست موضوع اصلی بررسی تغییر و تحوالت
پیشبینی شــده در بودجه ۱۴۰۱بود که مبنــای آن نگاه جدیدی در
برنامهریزیها در استانهاست و استانداران اختیارات بیشتری خواهند
داشت و شوراهای برنامهریزی اســتانها محور اصلی برنامهریزی
میشوند و با اختیارات بیشتری میتوانند نسبت به جذب منابع و هزینه
آنها تصمیمگیری کنند .وزیر کشور با بیان اینکه در تالش هستیم با
اعطایاختیاراتبیشتربهاستانها،زمینهجذبمنابعوهزینهبهینهآن
باتوجهبهنیازهایواقعیاستانرافراهمکنیم،گفت:براساساینطرح
پروژهها عمدتا در استانها تعریف میشوند .وحیدی با اشاره به رویکرد
استانمحوریدرمدیریتکنونیکشور،افزود:برایناساسبرنامههای
آمایش در صورت لزوم در سطح استانها با توجه به نیازها و مقتضیات
اصالح میشوند .به گزارش ایســنا ،وزیر کشور در بخش دیگری از
صحبتهای خود بیان کرد :اساس برنامهریزی در استان شکل خواهد
گرفت و منابع در استان تعریف و هزینه میشود.

مردم تکیهگاه اصلی کشور
در جنگ اقتصادی

محمدباقــر قالیبــاف رییس
مجلــس ،قــدرت کشــور را
باورهای مردم دانست و گفت:
مردم و شهروندان در تصمیمات
جنگ اقتصادی تکیه گاه اصلی
کشور هستند .وی با بیان اینکه
اگر مــردم دل بــه جمهوری
اسالمی ندهند ،هرچه موشک داشته باشیم فایدهای ندارد ،تأکید کرد:
زمانیکهازانقالبیگریحرفمیزنیماگردرمتنآنعدلوعقلنباشد
وانسانهاحرمت نداشتهباشندواگرما بهعنوان مدیریسیاسی،حرف
و دعواهای سیاسی و باورهای مختلف مردم را نپذیریم و نگاه عدل و
عقل بر تصمیمات ما نباشد و جامعه آن را نبیند ،در موضوعات ملی که
در سرنوشت همه ما تأثیر دارد به سمت بیهویتی میرود و فرهنگ
برای آن بیارزش میشود.

پهپادها ابزاری مطمئن برای نمایش
قدرت نظامی تهران

یکنشریهآمریکاییدرمطلبی
به یگانهای پهپــادی ایران
پرداخت و نوشت ،هواپیماهای
بدون سرنشــین رزمی ایران
میتوانند با انواع تســلیحات با
اهداف مختلف درگیر شــده و
همچنیــن ماموریتهــای
ی از این
شناسایی انجام دهند .نشریه «نشــنال اینترست» در بخش 
گزارش به قلم «سباســتین رابین» تحلیلگر امور امنیتی و نظامی از
دانشگاه«جورجتاون»آمریکانوشت،هواپیماهایبدونسرنشینرزمی
ایران ( )UCAVمیتوانند با بمبها و موشکها با اهداف مختلف
درگیرشوندوهمچنینماموریتهایشناساییانجامدهند.بهگزارش
فارس ،به نوشته این نشریه آمریکایی ،علیرغم بودجه نظامی سالیانه
ایران که معموال بین ۱۵تا ۲۰میلیارد دالر متغیر است ،ایران از بسیاری
از کشورهایی که دو یا سه برابر بیشتر برای امور دفاعی هزینه میکنند،
مانند آلمان،انگلیس و روســیه ،هواپیماهای بدون سرنشین مسلح
بیشتری تولید میکند .این گزارش تأکید کرد :البته پهپادهای ایرانی به
اندازه پهپادهای آمریــکا و متحدانش فناوری پیچیده ندارند ،اما آنها
ابزاری غیرقابل انــکار و مطمئن برای نمایش قــدرت نظامی این
کشورهستند.

پیمانهایعدمتعرضعامل
افزایشاعتمادمنطقهای

سرلشکرسیدیحییرحیمصفوی
دستیار و مشــاور عالی فرمانده
معظم کل قوا طی سخنانی در
پیشنشستملیهمایشایران
و همســایگان بــا موضــوع
«سیاست همسایگی» ،با تأکید
بر ضــرورت افزایــش توان
هماهنگی برای کسب تبادل و تحلیل اطالعات راهبردی با شرکای
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران ،گفت :ما با برخورداری از اطالعات
راهبردیمیتوانیمتصویریصحیحازراهبرددشمناننسبتبهمنطقه
و خودمان داشــته باشیم و استراتژی ملی خودمان را با در نظر گرفتن
مؤلفههایقدرتملیومصالحملیواقتضائاتمنطقهایتنظیمکنیم.
وی افزود :این راهبرد شامل سیاست خارجی ،اقتصادی ،فناوریهای
نوین ،فرهنگی ،رسانهای و گردشگری و سایر ابعاد است .به گزارش
باشگاه خبرنگاران ،رحیمصفوی با بیان اینکه انعقاد پیمان عدم تعرض
بین جمهوری اســامی ایران و  ١٥کشور همسایه می تواند موجب
افزایشاعتمادمنطقهایوجلوگیریازتولیدمعمایامنیتشود،تصریح
کرد :جمهوری اسالمی ایران با پیگیری هوشمندانه سیاست امنیت
جمعی و سیاست همسایگی میتواند با هر کدام از کشورهای همسایه
راهبردهمهجانبهتعریفکندوروابطسیاسی،اقتصادی،علموفناوری،
گردشگری،زیستمحیطیوفرهنگیرابااینکشورهاگسترشدهد.

