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دکتر حسین کنعانی مقدم

پیشرانهای عدالت و پیشرفت

درباره محاسبات غلط سران کاخ سفید در خصوص ایران بهویژه در دوره
ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» و نتایج معکوس آن ،سیاستمداران و
کارشناسان خارجی و داخلی متفق القولند .نشریه «اکونومیست» دراینباره
اذعان قابلتوجهی دارد و مینویسد «هدف مجموعه تحریمهای جدید
ترامپ ،اعمال فشار حداکثری علیه ایران بود ،اما این سیاست در وادار کردن
ایران به پذیرش مفاد سختگیرانهتر ناکام ماند ...سیاست جو بایدن عم ً
ال
ادامه سیاستهای رئیسجمهور سابق آمریکا است اما اکنون این جمهوری
اسالمی ایران است که آمریکا را تحتفشار حداکثری قرار داده است».

اساس این محاسبات نادرست آن است که آمریکاییها نمیخواهند بپذیرند
قدرتی رو به رشد و در مسیر تکامل در منطقه حضور دارد ،هژمونی واشنگتن
را تضعیف کرده و تحتالشــعاع خود قرار داده است .مقامات آمریکایی
همچنان در این توهم به سر میبرند که با تحریم و تهدید میتوانند آنچه
را از راههای دیگر به دست آوردهاند ،محقق کنند در حالی که ایران امروز
نسبت به بیش از چهار دهه گذشته پیشرفتهتر ،فعالتر و پویاتر است.
این در حالی است که توانمندیهای ایران بخشی از تحوالت بزرگی است
که در پازل منطقه رخداده است .بر این مبنا ،محاسبات آمریکا نهتنها در قبال
ایران بلکه در مورد پایههای مقاومت در عراق ،سوریه ،لبنان ،فلسطین و ...
که روزی آنها را نیروهای کم قدرت و ضعیفی تصور میکرد ،کام ً
ال اشتباه
از کار در آمد و امروز به قدرتهایی تبدیلشدهاند که ماهیت نامشروع رژیم
صهیونیستی را در آستانه نابودی قرار دادهاند .با چنین محاسبات سطحی و
به دور از واقعیت ،طبیعی است که نتوانند نقشه راه آینده را بهدرستی ترسیم
کنند و شکست را بهصورت مداوم تجربه نمایند.

عالوه بر این ،با وجود تحریمهای سنگین و وحشیانهای که برای بسیاری از
دولتها و ملتها غیرقابلتحمل هستند ،ایران با موفقیت توانست صحنه
را به نفع خود تغییر داده و با حرکت به سمت خنثیسازی تحریمها ،فصل
جدیدی را در اقتدار رقم بزند.

در حال حاضر ،با همت جهادی و کار شبانهروزی مسئوالن در هر سه قوه،
امیدواری فراوانی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی ایجادشده است.
درگذشته ،نگاه به گشایشهای اقتصادی از رهگذر تحوالت خارجی باعث
شده بود ظرفیتهای بسیار و استعدادهای فراوان کشور مغفول بمانند و
مناسبات فرامرزی به معیشت مردم گره بخورد.
دولت با استفاده از اقبال کشورهای منطقه و همسایه برای ارتباط گرفتن با
ایران و تسهیل روابط تجاری تالش میکند که دیپلماسی متوازن و برابر را
برای بهبود شاخصهای پیشرفت و عدالت به کار گیرد و همه تخممرغهای
خود را در سبد مذاکرات وین نچیند.

تجربه تلخ اعتماد به غرب که رهبر معظم انقالب در دیدار خداحافظی با
دولت سیزدهم ،آن را مایه عبرت دیگران برشمردند نیز باعث تحکیم روحیه
خودباوری و خروج از احساس سرافکندگی و انفعال شد .اساس ًا اشتباه در
اتکا به بیگانگان ،مسئله ثابتشده امروز نیست .از حدود  ۲۰۰سال پیش
در کشــور ما قدرتهای بزرگ ،عنان کار را در اختیار داشتند و سیاهترین
فجایع در تاریخ نیز در همین برهه رقم خورد.
امروز اما روحیه «ما میتوانیم» ،قویتر از هر زمان دیگری اســت و آمار
و ارقام رســمی از موفقیتهای اقتصادی کشور طی چهار ماه گذشته نیز
حاکی از این واقعیت است .با این اوصاف ،مسئله اقتصاد وقتی در چارچوب
ارزشهای انقالبی قرار گیرد ،هم پیشرفت اتفاق میافتد و هم عدالت.
افزون بــر این ،امید مردم بــه تغییر اوضاع و حمایت آنهــا از دولت در
بزنگاههایی که طی چند ماه گذشته به وجود آمد ازجمله اختالل در سامانه
توزیع سوخت نشان داد که دستگاه اجرایی مستظهر به اعتماد و پشتوانه
مردمی است و با این اطمینان میتواند نسبت به رفع دغدغههای معیشتی
مردم و پر کردن شکاف غنی و فقیر ،گامهای حتی بلندتری بردارد.

در موضوع تأمین سالمت مردم ،آمار شیوع گونه جدید کرونا در کشورمان
یکی از کمترین سرایتها را نشان میدهد و تالش مسئوالن این است که
مردم با تزریق دوز یادآور در برابر ســوریه جدید ،ایمن شوند .این در حالی
است که پیش از این برخی از متصدیان این امر عنوان میکردند به دلیل
کمبود واکسن در بازارهای جهانی نمیتوانند این دارو را وارد کنند و عالوه
بر این ،آن را به برخی از توافقات خارجی که اساس ًا ارتباطی با واردات واکسن
نداشت ،گره زده بودند.

فراموش نمیکنیم که در همین چند ماه پیش برخی از هموطنانمان برای
تزریق واکســن به خارج از کشور سفر میکردند و شائبههایی از پرداخت
چندمیلیونی برای خرید و تزریق واکسنهای خارجی وجود داشت .واکسینه
شدن بخش بزرگی از جمعیت کشور در حقیقت گام قابلتحسین و بزرگی
در راستای برقراری عدالت و کاستن از شکافهای طبقاتی بود.

در بخش مســکن -یکی از دغدغههای بزرگ جوانان برای تشــکیل
زندگی -دولت همراســتا با مجلس در جهت اجرای قانون جهش تولید
مسکن ،ابتکارات جدیدی به خرج داده و بار بزرگی را از دوش اقشار محروم
برداشته است .امیدآفرینی در این بخش در حالی است که برخی درگذشته
نهچندان دور افتخار میکردند حتی یک گام در راستای تأمین این کاالی
اساسی و مصرفی مردم برنداشتهاند.
در حقیقت ،اتفاقی که مردم منتظر تحقق آن هســتند ،رفع تبعیضها به
نحوی است که بعضی با کمترین کار و تالش دهها برابر آنها درآمد نداشته
باشند و ثروتها و موقعیتهای کشور بهصورت برابر و بر اساس تالش و
زحمت هر فرد بهصورت عادالنه توزیع شود.

نکته پایانی اینکه هوشمندی و درایت در این است که قاطبه مسئوالن،
متوجه داراییها و توانمندیهای کشور شدهاند درحالیکه دشمن سعی
داشت به طرق مختلف ثابت کند ما از ثروت الزم برای ساختوساز کشور
برخوردار نیســتیم و مهمتر از همه ،توان و قابلیت آن را هم نداریم .امروز
جمهوری اسالمی به مدد همین خودشناسی و گام برداشتن در همین راستا
در بسیاری از فناوریهای نوین و برجسته ،جزو نامداران و سرآمدان به شمار
میآید و این ثروتها در حقیقت پیشران و نویددهنده آیندهای روشن با اتکا
به اقتصادی درونزا و مقاومتی هستند.

خبرکوتاه
«هشام شرف» وزیر خارجه یمن ضمن ابراز شیفتگی به انقالب اسالمی
در ایران ،گفت که که طرح تهران ،کلید حل بحران یمن است.
بــه فاصله یک روز از طــرح ادعای رژیم صهیونیســتی درخصوص
جاسوسی عوامل ایران در فلسطین اشغالی ،دانمارک نیز ادعایی را درباره
تهدید جاسوسی از سوی ایران در محدوده قطب شمال مطرح کرد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت :اگر خود را وقف حل مشکالت
مردم کنیم و از سیمخاردارهای نفس عبور کنیم ،هیچ بنبستی در مسیر
خدمت باقی نخواهد ماند.

نخستین پاالیشگاه نفتخام فوقسنگین ایران با حضور رییسجمهور افتتاح شد

قدرت خنثی سازی تحریم ها

فاز اول نخستین پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین کشور
با حضور رییسجمهور در منطقه آزاد قشم افتتاح شد.
آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی رییسجمهور در چهاردهمین سفر استانی
خود ،پنجشنبه گذشته به بندرعباس رفت .رییسجمهور بالفاصله در
جمع سیلزدگان منطقه هشتبندی شهرستان میناب حاضر شد و با ابراز
خوشحالی از حضور در جمع مردمان زحمتکش و اهل کار ،کشاورزی
و تولید این منطقه ،اظهار داشــت :افتخار ما و همه اعضای دولت این
است که خدمتگزار شما مردم باشد .وی افزود :با تالش دولت و صبر و
همت مردم نسبت به جبران خسارتهای سیل به این منطقه و احیای
کشــاورزی اقدام خواهد شد .رییسجمهور با اشاره به مطالبات مردم
در زمینه تغییر در تقســیمات کشــوری و ایجاد جاده ،تصریح کرد :از
صبر ،تالش و روحیه انقالبی شما تشکر میکنم و اطمینان میدهم
که دولت سیزدهم تمام تالش خود را برای پیگیری مطالبات شما به
کار خواهد گرفت.
آیتاهلل رئیسی در ادامه برنامههای سفر استانی خود به هرمزگان ،از
منطقه زلزله زده گیشــان غربی بازدید و از نزدیک با مردم این منطقه
گفتوگو کرد .وی با تشکر از اقدامات استاندار هرمزگان و بنیاد مسکن
نسبت به رسیدگی به مشکالت مردم زلزله زده منطقه گیشان غربی ،به
اقدامات عمرانی صورت گرفته اشاره کرد و گفت :نیاز به بودجه بیشتری
برای حل مشــکالت در این منطقه است که در جلسه شورای اداری
استان در این خصوص تصمیمگیری خواهد شد .رییسجمهور اظهار
داشت :خدمت به این مردم عزیز وظیفه دولت است و در این راه از هیچ
اقدامی دریغ نخواهیم کرد.
وی همچنین از مرکز کنترل ترافیکو جستجو و نجات دریایی مجتمع
بندری شهید رجایی و اتاق مدیریت و مانیتورینگ این مجموعه بازدید
کرد .بازدید از طرحهای توســعهای ،زیرساختهای گمرکی و اموال
تملیکی از دیگر برنامههای حضور رییسجمهور در این مجتمع بود.
آیتاهلل رئیسی در جریان روند تخلیه و بارگیری کاالهای اساسی در
این مجتمع بندری هم قرار گرفت.
استفاده از ظرفیت سواحل مکران توسعه مییابد
رییسجمهور در دیدار با قشــرهای مختلف مردم هرمزگان نیز ،این
استان را برخوردار از منابع متنوع توصیف کرد و گفت :هرمزگان دریا،
معادن ،صنایع ،نیروی انسانی کارآمد و تحصیلکرده و آماده کار و تالش
دارد .وی با اشاره به اهمیت ســواحل مکران ،افزود :در هیأت دولت
استفاده حداکثری از ظرفیتهای این سواحل را مطرح کردیم و ساز و
کاری برای آن تصویب شد تا در سطح ملی و با همکاری وزارتخانهها
بتوانیم از این سرمایه به نحو کامل استفاده کنیم .رییسجمهور یکی از
نوآوریهای بودجه ۱۴۰۱را ایجاد صندوق پیشرفت برشمرد و گفت:
با تشکیل صندوق پیشرفت در اســتانها از ابتدای سال آینده ،دولت

یک تنخواه به همه صندوقها پرداخت میکند و درآمدهای اســتان
همچون مــازاد مالیات ،حق مالکانه معادن و اموال مازاد دولت به این
صندوق واریز خواهد شد؛ به نحوی که بتواند با اشتغالزایی پروژههای
نیمهتمام را تکمیل کند .آیتاهلل رئیسی با اشاره به فروش محصوالت
کشاورزی به همسایگان ،اظهار داشــت :موافق ایجاد بازار مشترک
مرزی برای فروش محصوالت کشــاورزی اســتان به کشورهای
همسایه هســتیم .وی با رد خامفروشی خاطرنشان کرد :فعال کردن
صنایع پاییندستی همچون پتروشیمی میتواند ارزش افزوده ایجاد
کند و استان هرمزگان ظرفیت ایجاد صنایع تبدیلی برای جلوگیری از
خامفروشی را دارد .آیتاهلل رئیسی با اشاره به ضرورت مسألهمحوری
در کشور گفت :رهبر معظم انقالب هم بر مسألهمحوری تاکید دارند
و و ارائه «نظام مسائل» و تحقق مشــارکت مردمی و دولت مردمی
می تواند در برون رفت از مشکالت بسیار مؤثر باشد.
رصد اوضاع منطقه از ضرورتهای نیروهای مســلح
است
رییسجمهور در ادامه برنامههای ســفر خود بــه هرمزگان ،در جمع
نمازگزاران مســجد شــهرک امام علی (ع) با بیــان اینکه امیدوارم
رشادتها ،شهامتها ،ایســتادگیها و افتخارآفرینهای مجموعه
ســپاه با قوت تداوم پیدا کند ،گفت :نیروهای سپاه پاسداران انقالب
اســامی صیانت درخشــانی از مرزهای آبی و هوایی کشور به ویژه
در برابر آمریکاییهایی که به منطقه آمدنــد انجام دادند که از جمله
این رشادتها به اسارت گرفتن نیروهای متجاوز آمریکایی بود .وی
با تاکید بر ضرورت حفظ هوشــیاری ،افزود :در حال حاضر در منطقه
جنگی نداریم ،اما این بیداری و هوشــیاری ،رصــد کردن و زیر نظر
داشــتن اوضاع از ضرورتهای این منطقه است .امروز بحمداهلل در

سرلشکر سالمی:

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه« ،انتقام
سخت» به یک استراتژی ،آرمان و نقطه
حرکت تبدیل شده ،گفت :گرایش جوانان
بعد از شهادت قاسم به جهاد بیشتر شده و
این برای دشمن خطر ایجاد میکند.

سرلشــکر پاسدار حسین ســامی ،فرمانده کل
سپاه پاسداران در گفتوگو با پایگاه اطالعرسانی
 KHAMENEI.IRبه بررســی مجاهدتهای
حاجقاسم ســلیمانی پرداخت و در تشریح ابعاد
شخصیتی شهید ســلیمانی ،اظهار داشت :او در
مکتب حضرت امام خمینــی(ره) و رهبر انقالب
اسالمی تلمذ کرد ،تعلیم یافت ،متخلّق به اخالق
و معرفت الهی شد و حدود 32سال در مکتب رهبر
انقالب مشق جهاد و تعلیم معرفت و عناصر اصیل
تربیت اســامی و الهی را آموخت و آنها را بهکار
بست و در میدان عمل پیادهسازی کرد.
سرلشــکر ســامی افزود :حاج قاســم ،در هر
منطقهای که پا گذاشــت ،یک ســپاه پاسداران
انقالب اسالمی درســت کرد .در لبنان با کمک
همت بلند آقای سیدحســن نصراهلل و جوشش
جهادی مردم مجاهــد لبنان ،حزباهللِ مقتدر هر
روز شــکل جدیدی پیدا کرد و هــر روز قامت و

افزایش صادرات محصوالت نفتی کشور به جهان
همچنین روز گذشــته ،فاز اول نخستین پاالیشــگاه نفت خام فوق
سنگین کشور با حضور رییسجمهور در منطقه آزاد قشم افتتاح شد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاستجمهوری ،همزمان با افتتاح
فاز نخست شــرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم ،روزانه 35هزار
بشکه نفت خام فوق ســنگین کشورمان به فرآوردههای نفتی شامل
قیر ،نفتا ،گازوئیل و نفت سبک تبدیل میشود50.درصد محصوالت
پاالیشــی این مجتمع عظیم در جزیره قشم به قیر و 50درصد دیگر
هم به برشهای سبک نفتی شامل نفتا ،گازوئیل و نفت سبک تبدیل
و تمام این محصوالت به صورت 100درصد به کشــورهای مختلف
صادر خواهد شد .فاز دوم این مجموعه پاالیشگاهی هم با 20درصد
پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است که با اتمام آن ،میزان تولید روزانه
محصوالت پاالیشی این پاالیشگاه به 70هزار بشکه در روز افزایش
مییابد .ارزش افزوده ساالنه فرآوردههای نفتی این پاالیشگاه مهم
کشورمان در قشــم 857میلیون دالر برآورد شده که ارزآوری مهمی
برای کشور محسوب میشود.
آیتاهلل رئیســی همچنین روز گذشته در ادامه ســفر خود به استان
هرمزگان در بازدید از نمایشــگاه دستاوردها و توانمندیهای نیروی
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در منطقه یکم دریایی ،ضمن
تقدیر و تشــکر از فرماندهان و پرســنل این یگان ،تصریح کرد :این
نمایشگاه اثبات کرد که تحریم و تهدید مانع پیشرفت نیست.

حاجعلیاکبری:

«انتقام سخت» به یک
استراتژی و آرمان تبدیل شده است
بیرقش برافراشتهتر شــد .فلسطینیها فهمیدند
که میشود اسرائیل را شکســت داد .حاجقاسم
ادامه داد و فلسطین در اوج محاصره تسلیح شد؛
با مجاهدت حاجقاسم ،فلسطین به هویت مقاوم و
درخشان و قدرتمند تبدیل شد .فرمانده کل سپاه
ادامه داد :در تمام مناطقی که ســردار سلیمانی
مأموریت داشــت و کمک میکرد ،آمریکاییها
صاحب استراتژی بودند و این استراتژی آنها بود
که داشت شکست میخورد .وقتی استراتژی یک
قدرت جهانی شکست بخورد ،عملی که شما انجام
میدهید ،بُعد جهانی دارد.
سرلشکر سالمی در تبیین خطر شهید سلیمانی
در مقایسه با سردار سلیمانی نیز گفت :قاسم وقتی
زنده بود ،ما یک سردار سلیمانی میشناختیم؛ اما
وقتی شهید شد ،آن انقالبی که در قلبها بهوجود
آمد و راه جدید در دلها باز کرد و در شــخصیت
جوانها نفوذ کرد و تکثیر شــد ،یک قاســم شد
میلیونها قاسم که اآلن هم ه آنها حرف از انتقام
میزنند .خب ،خطرناکتر شده است .اآلن ،انتقام
به یک اســتراتژی ،آرزو ،آرمــان و نقطه حرکت
تبدیل شــده اســت .اص ً
ال گرایش جوانان بعد از
شهادت قاسم به جهاد بیشتر شده است .این برای
دشمن خطر ایجاد میکند.

منطقه آرامش داریم اما در عین حال باید اوضاع را زیر نظر داشــت و
رصد کرد و همواره هوشیار بود .آیتاهلل رئیسی افزود :امروز نیروهای
مسلح ما و سپاه پاسداران به صورت خاص ،این هوشیاری و بصیرت
را در مسایل مختلف دارند.

غیرت دینی
سپر جامعه است
خطیب نمازجمعه تهــران گفت :یکی از
بزرگترینفضیلتهایبزرگجامعهانقالبی
غیرت دینی اســت؛ موضوعی اساسی و
حیاتی که در منظومه معارف قرآنی و روایی
دارای جایگاه با ارزشی است.

حجتاالســام محمدجــواد حاجعلیاکبری
خطیب نمازجمعه تهران ،طی ســخنانی گفت:
یکــی از بزرگترین فضیلت هــای بزرگ جامعه
انقالبی غیرت دینی اســت ،موضوعی اساســی
و حیاتــی که در منظومه معــارف قرآنی و روایی
دارای جایگاه با ارزشی اســت و بنیاد بسیاری از
فضیلت ها در اخالق و ا ِعمال 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 :همه آیات جهاد و حفظ حدود الهی ،آیات
غیرت هستند .خطیب نمازجمعه تهران با تاکید بر
اینکه اگر غیرت دینی در جامعه آسیب ببیند ابتدا
انسان آسیب و ســپس خانواده او آسیب میبیند،
اضافه کرد :غیرت دینی سپر جامعه است و مسیر
عزت و کرامت ،اســتقالل اقتصادی ،فرهنگی و
سیاسی در سایه غیرت دینی تقویت می شود .اگر
غیرت دینی تقویت شود قطعا بنیاد خانواده تقویت

میشود اگرچه برعکس این موضوع نیز وجود دارد.
حاجعلیاکبری با بیان اینکه دشمن غیرت دینی
و ایمان ملت ایران را هدف گرفته است ،ادامه داد:
دشمن میخواهد از ملت ایران قداستزدایی کند
و به همین علت حیا و عفت و ارزشهای خانوادگی
و اســامی و ایرانی ما را هدف گرفته است .حاج
علی اکبری با بیان اینکه با عزیزانی که در چند روز
گذشته دچار سیل شدهاند ابراز همدردی میکنیم،
عنوان کرد :امیدواریم با همت خودشان و مسئوالن
مشکالت این عزیزان حل شود گزارش میدانی
ائمهجمعه که با آنها تماس داشتم در این شهرها،
حکایت از حضور بهنگام و به موقع مسئوالن در این
شهرهاست و گروههای مردمی و جهادی شتافتند
و به شما می گویم شــما تنها نیستند .به گزارش
تسنیم ،خطیب نمازجمعه تهران با بیان اینکه در
عرصه اقتصادی و معیشــت طراحیهای خوبی
انجام میشود،گفت :اقداماتی که دولت و مجلس
در زمینه معیشت ملت انجام میدهند امیدبخش
اســت و در عین حال نیازمند برنامهای هدفمند و
عالمانه با روشهای دقیق هستیم و ساختار بودجه
به ویژه در حوزههای فضای کسب و کار ،کنترل
تورم و نهضت مسکن نیازمند اصالح است و کار
جدی را میطلبد.

مقامات آمریکایی از دیوانگی ترامپ در برخورد با ایران میگویند
در شرایطی که دولت جدید آمریکا ،مسیر
دولت ترامپ علیه ایران را طی میکند ،اما
مقامات دولت بایــدن معتقدند با خروج
ترامپ از برجام ،منزویتر از همیشــه
شدهاند.
مذاکرات وین در سطوح مختلف در جریان است .در
همین راستا ،پنجشنبه گذشته جلسه کارگروه سوم
با موضوع «تدابیر اجرایی» با حضور کارشناســان
هیأتهای ایران ،اتحادیه اروپا و  ۴+۱در وین برگزار
شد .عالوه بر این نشست ،علی باقری رییس هیأت
مذاکرهکننده ایران و «انریکه مورا» معاون مسئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا هم دیدار کردند .از
سوی دیگر ،باقری به همراه مورا و مذاکرهکنندگان
ارشد سه کشور اروپایی نیز در نشستی به گفتوگو
پرداختند .این در شــرایطی اســت کــه علیرغم
ادعاهای اخیر وزیر خارجه فرانســه ،همه طرفها
از پیشــرفت در مذاکرات که نویدبخش رسیدن به
توافقی جامع است ،خبر میدهند.
مذاکرات رو به جلو است
در همین راستا« ،میخائیل اولیانوف» رییس هیات
روســیه حاضر در مذاکرات رفع تحریمها در شهر
ویــن ،روند این گفتوگوهــا را رو به جلو توصیف
کرده است .وی طی پیامی در صفحه شخصی خود
در فضای مجازی نوشــت :من با «رابرت مالی»
نماینــده آمریکا در امور ایران دیــدار کردم .طبق
معمول ،ما در مورد دشــوارترین مسائل باقیمانده

منزویتر از همیشه!

کــه باید در جریــان مذاکرات ویــن حل و فصل
شوند ،گفتوگوی ســازندهای داشتیم .برداشتها
این اســت که مذاکرات رو به جلو است .اولیانوف
همچنین بــا کنایه به درخواســت 110قانونگذار
آمریکایی از دولت این کشور برای ترک مذاکرات
وین ،با اشاره به فعالتر شدن مخالفان برجام در پی
پیشرفت مذاکرات وین ،گفت :هدف تمام طرفها
احیای توافق هستهای و لغو تحریمها است .روزنامه
آمریکایی «نیویورک تایمز» هم در گزارشی تأکید
کرد :با رسیدن مذاکرات وین به مرحله حساس ،هیچ
یک از طرفین ایران و آمریکا نمیخواهد با بیش از
حد مشتاق به نظر رسیدن برای دستیابی به توافق،
ضعف نشــان دهد .این روزنامه آمریکایی افزود:
بهرغم همه موضعگیریها ،انگیزه دســتیابی به
توافقی برای تمدید توافق  ۲۰۱۵برای هر دو طرف
همچنان قوی است.

مصــرف داخلی دام سیاســی تعیین
ضرباالجل!
اما علیرغم فضای مثبت مذاکرات ،غربیها تالش
دارند با فشارهای رسانهای ،عرصه تصمیمگیری را
برای تهران سخت و خود را از فشارهای بینالمللی
و داخلی برهانند .در همین راستا است که غربیها،
با تعیین ضرباالجلهای ســاختگی که بارها با
مخالفت طرفهای ایرانی ،چینی و روســی روبرو
شــده ،تالش دارند تمرکز تیم مذاکره کننده ایران
را برهــم بزنند .در ادامه این سیاســت ،منابع مورد
استناد رســانه آمریکایی آکسیوس مدعی شدهاند

دولت بایدن پایان ژانویه یا اوایل فوریه را به عنوان
ضرباالجل تصمیمگیری درباره پرونده مذاکرات
وین قــرار داده و قصد دارد تا قبــل از آن تاریخ به
اطالعرسانیهای عمومی در این خصوص شدت
ببخشد .کاخسفید امیدوار است که روایت مقامهای
ســابق و فعلی آمریکا و اسرائیل که معتقدند خروج
ترامپ از برجام اشــتباه بوده باعث تقویت موضع
کاخسفید شــود .طبق گفته منابع مورد آکسیوس،
تا فرارســیدن نقطه تصمیم نهایی ،یعنی مقطعی
که مشخص خواهد شــد توافق حاصل میشود یا
اینکــه توافقی در کار نخواهد بــود تنها چند هفته
باقی مانده است.
طبق این راهبردی که کاخســفید در پیش گرفته،
«ند پرایس» ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با
اذعان به اینکه تعیین ضرباالجل یا جدول زمانی
برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین ممکن نیست،
گفت :پیشرفت اندکی در مذاکرات حاصل شده اما
به دنبال بازگشت به تبعیت از محدودیتها هستند.
وی بار دیگر ضمن تکرار ادعای تالش ایران برای
دستیابی به ســاح اتمی ،گفت :این مذاکرات در
مورد تضمین دائمی و قابل راســتیآزمایی است
مبنی بر اینکه ایران نمیتواند به سالح اتمی دست
یابد .پرایس همچنین تأکید کرد :وضعیت کنونی
برجام ،ارثیه ترامپ اســت .پیش از این نیز «جنیفر
ساکی» سخنگوی کاخسفید هم با مقصر دانستن
دولت سابق آمریکا در مشــکالت کنونی با ایران،
ادعا کــرد :به دلیل خروج ترامــپ از برجام بود که
برنامه هستهای ایران دیگر تحت کنترل نیست و

بهسرعت در حال تقویت است« .آنتونیو بلینکن»
وزیر امور خارجه آمریــکا نیز تصریح کرد :تصمیم
دولت پیشــین آمریکا برای خــروج از برجام جزو
بدترین تصمیمهای سیاست خارجی آن کشور بود.
همکاری ایران و چین تهدیدی
برای آمریکاست
از ســوی دیگر ،ابتکارات ایران در ماههای گذشته
در تعامل با همسایگان و منطقهگرایی و همچنین
ابتــکارات در میز مذاکره در ویــن ،زمینه نگرانی
واشنگتن را فراهم آورده اســت .در همین رابطه،
نشریه آمریکایی فارینپالیسی در تحلیلی ،گسترش
همکاری میان ایــران و چین را «تهدیدی جدی»
علیه منافع محوری آمریکا ،رژیم صهیونیســتی و
کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس توصیف کرد.
این نشریه ،سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران به چین را در راستای تعمیق «شراکت جامع
راهبردی» که سال گذشــته میان دو کشور امضا
شد دانست و نوشــت :قرارداد 25ساله میان ایران
و چین که ســال گذشــته میان دو کشور امضا شد
در بردارنده مزایای عمدهای برای این دو کشــور
دشمن آمریکا است.
نشــریه آمریکایی ادامه داد :ایران در این قرارداد از
محل ســرمایهگذاریهای چین در زمینه انرژی و
مسائل زیرســاختی به میلیاردها دالر ثروت دست
پیدا خواهد کرد و اثربخشــی تحریمهای آمریکا را
در هم خواهد شکست .چین نیز در مقابل از رهگذر
تقویت روابطش با ایران ،جایگاهش در خاورمیانه را

خبر

پویانمایی برگزیده
«پویش قهرمان» منتشر شد
پویانمایی «انتقام حتمی اســت» یکی از آثار برگزیده ارســالی در
«پویش قهرمان» اســت که به انتقام از قاتالن و آمران شــهادت
شهید سلیمانی میپردازد .این اثر براساس لوحی که سال گذشته با
همین عنوان در پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRمنتشر شده
بود ،ساخته شده است .با گذشت دو هفته از آغاز «پویش قهرمان»،
کاربران با اســتفاده از محتواهای ارائه شده در این پویش تولیدات
متعددی انجام داده و به صفحه ویژه این پویش ارســال کردهاند.
پویش «قهرمــان» پایگاه اطالعرســانی  KHAMENEI.IRدر
آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و
شهدای همراه مبتنی بر بیانات حضرت آیتاهلل خامنهای درباره شهید
سلیمانی راهاندازی شده است .این پویش با هدف انتشار محتواهای
مرتبط با رهبرانقالب اسالمی و حاج قاسم سلیمانی جهت استفاده
و تولید محتوای هنری و اســتفاده پژوهشــگران و عالقهمندان
از ۱۰دیماه آغاز شــد و تا ۲۷دیماه ،ســالروز سخنرانی تاریخی
رهبر انقالب در نمازجمعه سال ۹۸ادامه دارد.

گزیده ها

شتاب بیشتر در روابط ایران و چین
در دولت سیزدهم

حسینامیرعبداللهیان وزیرامور
خارجه که روز گذشته به چین
ســفر کــرد ،بــا اشــاره
هماهنگیهای خوب بین ایران
و چین در موضوعات مختلف و
پیشــرفتهای حاصلــه در
راستای منافع دو کشور گفت که
در دولت سیزدهم با شتاب بیشتر روابط دو کشور روبرو هستیم .وی
افزود:درمناسباتدوجانبهازهماهنگیهایخوبوتنوعدرموضوعات
مختلف برخوردار و بهرهمند هســتیم و در راســتای منافع دو طرف
پیشرفتهای بسیار خوبی را در موضوعات مختلف داشتهایم .وی طی
یادداشــتی در روزنامه چینی «گلوبال تایمز» هم به پنجاه و یکمین
سالگرد برقراری روابط با کشور چین اشاره کرد و نوشت :دیدارم از چین،
افق نویدبخش جدیدی برای ارتقا و توسعه همکاری ما در حوزههای
مختلف خواهد بود .امیرعبداللهیان همچنین روز گذشته با «وانگ
یی» عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین دیدار و درباره مناسبات
دوجانبه ،تحوالت منطقهای و بینالمللی و همچنین برنامه همکاری
جامع ایران و چین(برنامه ۲۵ساله) به گفتوگو پرداخت.

نامه دولت به شورای نگهبان برای
تضمین بار مالی قانون رتبهبندی

علیرضا منادی سفیدان رییس
کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس درخصــوص آخرین
وضعیــت قانــون رتبهبندی
معلمان ،اظهار داشــت :دولت
هزینهالیحهرتبهبندیمعلمان
در بودجــه ۱۴۰۱را پیشبینی
کرده و مجلس نیز قطعا به رقم ۲۵هزار میلیارد تومان قید شده رأی
مثبت خواهد داد .وی گفت :اما برای ۶ماهه دوم امســال ،قرار است
نامهای از جانب دولت به شورای نگهبان ارسال و بار مالی ۱۲هزار و
۵۰۰میلیارد تومانی آن توسط دولت تضمین شود تا ایراد اصل ۷۵بر
قانون گرفتهنشود.نمایندهتبریزدرادامهافزود:اصوالیکیازمهمترین
ایرادات شــورای نگهبان به مصوبات مجلس اصــل ۷۵و بار مالی
مصوبات است که دولت با ارسال این نامه قصد حل این مشکل را دارد.
به گزارش فارس ،منادی با یادآوری اینکه از مجلس نیز پیگیریهایی
برای اجرایی شدن این قانون از طریق تأیید قانون در شورای نگهبان
و دولت داشته است ،خاطرنشــان کرد :امیدواریم این قانون هرچه
سریعتر تأیید و اجرایی شود.

ویالهای منتسب به ریاستجمهوری
در قشم به فروش میرسد

سعید محمد دبیر شورای عالی
مناطق آزاد در دیدار با علمای
شیعه و اهل ســنت در قشم با
اشــاره بــه قــول مســاعد
رییس جمهور در مورد تحقق
خواســتههای مــردم جزیره،
اظهار داشت۲۸۰ :میلیون یورو
اعتبار بــرای تکمیل پل خلیجفارس قشــم مورد نیاز اســت که با
برنامهریزی انجام گرفته و از طریق تهاتر نفتی توسط پیمانکار ایرانی
ساخته میشود .وی گفت :ویالهای منتسب به نهاد ریاستجمهوری
برای تامین هزینه پل خلیجفارس و سایر زیرساختهای جزیره قشم
به فروش گذاشته میشــود .به گزارش مهر ،مشاور رییسجمهور
همچنین با تاکید بر ضرورت تامین آب شرب روستانشینان جزیره،
گفت۲۰ :هزار مترمکعب آب از آبشیرینکنهای خصوصی جزیره
خریداری و مابه التفاوت هزینه آب توسط دولت پرداخت میشود و در
اختیار مردم قرار میگیرد و اصالح خط لوله و اجرای طرح توزیع آب
شیرین نیز توسط سازمان منطقه آزاد قشم انجام میشود.

تأکید اسد بر پیوند تجاری ایران و
سوریه در طرحهای جدید

رســتم قاســمی وزیــر راه و
شهرسازی کشورمان با «بشار
اسد» رییسجمهور سوریه در
دمشق دیدار و گفتوگو کرد .دو
طرف در ایــن دیــدار روابط
دوجانبــه بهویــژه در زمینه
اقتصادی را مورد بحث و بررسی
قرار دادند و رئیسجمهور سوریه در راستای منافع استراتژیک ایران و
سوریه و پیوند بخشهای تجاری دو کشور بر اهمیت ایجاد طرحهای
توگو
جدید تأکید کرد .به گزارش باشــگاه خبرنــگاران ،در این گف 
همچنین راههای گســترش زمینههای کار مشترک در بخشهای
دولتی و خصوصی و تشویق ســرمایهگذاریهای مشترک با هدف
پیشبرد روابط تجاری و اقتصادی دو کشــور در تمام زمینهها مورد
بررسی قرار گرفت .طبق گزارش االخباریه ،وزیر راه ایران در این دیدار
بر موضع ثابت تهران در حمایت از پایداریها و مقاومت ملت سوریه
در مواجهه با تروریسم و لزوم توسعه همکاریهای میان دو کشور در
تمام زمینههایی که به نفع ملت دوست ایران و سوریه است ،تأکید کرد.
روزنامه «الوطن» سوریه با اشاره به اینکه هدف از سفر این هیأت ایرانی
ی اقتصادیمیاندوکشوراست،
بحثوبررسیراههایتوسعههمکار 
خبر داده بود که تعدادی از نمایندگان ایرانی در هیأت مذکور حضور
توگو
داشتهاند و قرار است با تعدادی از مقامات ارشد سوریه دیدار و گف 
کنند.

