مسائل بر زمين مانده ديپلماسي اقتصادي

روزنامه خراسان در يادداشتي با استقبال
از نگاه به ش��رق جمهوري اسالمي ايران
نوشته است :تعامل ايران با همه كشورهاي
جهان با تمركز بر «همس��ايگان و منطقه» و «ديپلماسي اقتصادي» با
رويكرد «نگاه به شرق» در خط اول برنامههاي دولت در حوزه سياست
خارجي نوشته شده و به نظر ميرسد دولت براي رسيدن به اين مقصد،
ريلگذاري آن هم به صورت جدي را آغاز كرده اس��ت .از مالقاتهاي
ديپلماتيك و گفتوگوهاي تلفني و رايزنيها در سطح وزير و معاونان
وزير كه بگذريم ،حضور ايران در اجالس شانگهاي به عنوان اولين سفر
خارجي رئيسجمهور ،يك ش��اخص براي ارزيابي عملكرد دولت بود.
واردات ميليونها دز واكسن ،افزايش فروش نفت ،حضور فعال در اجالس
سران اقتصادي اكو و ايجاد زمينه توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي
عضو ،امضاي قرارداد سوآپ گازي سهجانبه با تركمنستان و آذربايجان،
انجام توافقهاي ترانزيتي با كشورهاي پاكستان ،آذربايجان ،قرقيزستان،
تركمنس��تان و آذربايج��ان و ...نمونههايي از اين ن��گاه دولت به حوزه
ديپلماس��ي منطقهاي و ديپلماس��ي اقتصادي اس��ت .تا قب��ل از آغاز
سال 1401نيز تحركات ديپلماسي روي دور تندي قرار دارد.
خراسان با اشاره به سفرهاي اخير مقامات رسمي كشورمان به پكن ،قطر،
سوريه و در روزهاي آينده سفر رئيسي به روسيه نوشته است :اينها همه
نشان ميدهد دولت سيزدهم به دنبال تقويت سنگيني وزنه روابط خارجي
ايران به سمت شرق است .بديهي است كه راهبرد «نگاه به شرق» صرفاً
محدود به قدرتها يا بازيگران بزرگ در نيمكر ه شرقي نيست بلكه همه
كشورها از جمله كشورهاي التين يا آفريقايي و البته كشورهايي كه داراي
سياست خارجي مستقلي هستند ،در قالب سياست نگاه به شرق ميتوانند
قرار گيرند .همان طور كه دستيار اقتصادي رئيسجمهور چند روز قبل
به امريكاي التين سفر كرد ،البته به طور خاص نيز همكاري با كشورهاي
امريكايالتين رويكردي است كه در بعد سياسي مقابله با هژموني امريكا
و يارگيري در اقصي نقاط جهان را دنبال ميكند و در بعد اقتصادي هم به
دور زدن تحريمهاي واشنگتن عليه ايران ميانديشد.
........................................................................................................................
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توگویی تفصیلی:
فرمانده كل سپاه پاسداران در گف 

شهادت حاج قاسم
گرایش جوانان مقاومت را به جهاد بیشتر کرد

همسو با دشمنان بيروني عليه دولت مردمي

روزنامه كيهان در يادداشتي ضمن يادآوري انبوه
مش��كالتي كه دولت برآمده از اصالحات طي
هشت سال گذشته به ملت ايران تحميل كرد،
نوشته است :برخي از مدعيان اصالحات و دستاندركاران دولت قبل به
جاي آنكه از افتضاحات هشت ساله خود و انبوه مشكالتي كه بر سر ملت
آوار كردهاند شرمنده باشند ،در اقدامي [هماهنگ] با دشمنان بيروني به
دروغپراكني و سياهنمايي عليه دولتي روي آوردهاند كه فقط چهار ماه از
تشكيل آن ميگذرد و به گواه آنچه همگان به وضوح ميبينند ،ضمن آنكه
با همه توان مشغول آواربرداري از خرابيهاي دولت موسوم به تدبير و اميد!
اس��ت ،آس��تين همت باال زده و در همين مدت كوتاهي ك��ه از عمر آن
ميگذرد ،دستاوردهاي چشمگير و غيرقابل انتظاري داشته است.
كيهان اضافه كرده است :كساني كه خسارتهاي انبوه و كالن را به ملت و
نظام تحميل كردهاند ،بهجاي سرافكندگي و پوزش از ملت [پاسخگويي
در برابر قانون كه جاي خود دارد] ،با بهرهگيري از رس��انههاي اجارهاي
و پشتيباني آشكار دش��منان تابلودار بيروني و در پوشش نقد! حركت
مشتركي را با خميرمايه دروغپراكني و اتهامزني عليه نه فقط دولت ،بلكه
عليه نظام آغاز كردهاند .در اين ميان آنچه درخور توجه است و مضحك
نيز است ،اينكه بعد از افشاي هر يك از دروغهايي كه بافتهاند ،ضمن آنكه
دروغ جديدي ميسازند ،دروغ قبلي را به شكل ديگري تكرار ميكنند!...
براي چه جوانان كشورمان را به جنگ داعش فرستاديم؟ سوريه و عراق به
ما چه ربطي دارد! و بعد ،مقابله با داعش ضروري بود و سردار سليماني با
كمك امريكا با داعش جنگيد! ...چرا دولت بيشترين ماليات را از كارمندان
و كارگران ميگيرد! و بعد ،دريافت ماليات از پُردرآمدها ،دست بردن در
جيب مردم است! ...چرا بايد اشتباهاً به هواپيماي اوكرايني شليك شود؟!
و بعد ،ش��ليك به هواپيماي اوكرايني عمدي بوده و از آن به عنوان سپر
انساني استفاده كردهاند! و ...اين رشته س��ر دراز دارد و اگرچه تأسفآور
است ولي به وضوح از اين واقعيت نيز حكايت ميكند كه دست غربيها و
غربزدهها براي مقابله با تغيير ريل دولت خالي است.
........................................................................................................................

اصالحطلبان و نگراني از يك سفر

روزنامه همش��هري در يادداش��ت
سياسي پنجش��نبه ،رفتار تخريبي
اصالحطلبان در روابط ايران و روسيه و در آستانه سفر رئيسجمهور به
مس��كو را تقبي��ح كرده و نوش��ته اس��ت :بهدنب��ال اعالم خبر س��فر
رئيسجمهور كشورمان به روسيه ،بار ديگر ماشين تخريب اصالحطلبان
به كار افتاد تا نش��ان دهند آنچه در پس ذهن آنها نقش بسته ،هميشه
نگاه به غرب بوده و هيچ رابطهاي جز رابطه با غرب ،مطلوب اين جريان
نبوده است .اگر از منظر شما ،نگاه به شرق عملي مضموم و غيرقابل دفاع
است -كه هيچ ادله روشني براي آن ذكر نميشود -به طريق اولي ،نگاه
خوشبينانه به غرب كه در طول اين سالها مصاديق آشكار آن را بسيار
سراغ داريم ،عملي مضمومتر خواهد بود .اين چه رفتاري است كه هرگاه
كشور براي رفع چالشهايي كه غرب براي او ايجاد كرده ،دنبال مسير
ديگري ميرود تا بتواند بخش��ي از مش��كالت م��ردم را مرتفع كند ،از
گوشهگوشه اين كشور جرياني بلند ميش��ود تا نگذارد اين اتفاق رقم
بخورد .كيست كه نداند دولت روحاني پس از هفت سال گردن كجكردن
ن
در مقابل دولتمردان متكبر و خودخواه غربي وقتي از آنها نااميد شد -آ 
هم فقط با هلدادن و تنفس مصنوعي  -در اين س��ال آخري به دنبال
انعقاد قرارداد با چين رفت و اگ��ر اراده باالتري بر اين قرار نگرفته بود و
فردي بهعنوان نماينده ويژه جهت ارتباط با چين معرفي نميشد ،يقيناً
امروز در همان نقطهاي بوديم كه در طول سالهاي دولت روحاني قرار
داش��تيم .همانگونه كه ما در اقتصاد بيماري هلن��دي داريم ،در عرصه
سياسي هم آقايان گرفتار اين بيماري شدهاند و شرق را دشمن و غرب
را نجاتبخش خويش ميدانند .در زماني كه سخن از قرارداد 25ميليارد
دالري با چين ب��ود ،همين جماعت اصالحطلب با آتشتهيه س��نگين
رسانهاي خود به ميدان آمدند تا در مسير اين قرارداد ايجاد خلل كنند
كه از قضا تاحدودي هم موفق شدند.
........................................................................................................................

تأثير مذاكرات وين بر اقتصاد

روزنام��ه آرمان در يادداش��تي به آث��ار رواني
مذاكرات وين بر اقتصاد پرداخته و اس��تدالل
كرده تثبيت قيمت ارز از كاهش آن به مراتب
اهميت بيشتري دارد .در اين يادداش��ت آمده است :در شرايط فعلي
بيش از 80درصد كاه��ش قيمت ارز برآمده از ج��و رواني پيش آمده
درباره مذاكرات وين است و هيچ دليل اقتصادي در اين موضوع وجود
ندارد ،البته اين كاهش قيمت به دليل فضاي رواني ايجا د شده چندان
پايدار نيست .اگر مذاكرات به نتيجه برسد حداقل به تثبيت قيمت ارز
كمك ميكند اما تص��ورات مردم مبني بر كاه��ش عجيب قيمت ارز
امكانپذير نيست ،براي مثال نهايت قيمت ارز به 26هزار تومان ميرسد
اما اذهان عمومي جامعه انتظار بااليي از مذاكرات وين دارند .اكنون كل
كشور اعم از تجار ،بازرگانان و توليدكنندگان منتظر هستند تا شرايط
اقتصادي تعيين تكليف شود .در واقع يك موضوع ،كاهش قيمت نرخ
ارز است و موضوع اصلي و مهم ديگري كه بس��يار مركز توجه است،
تثبيت قيمت ارز است .بيشتر از افزايش قيمت ارز ،موضوع عدم تثبيت
بازار ارز براي تجار و توليدكنندگان مشكلساز شده و نميتوان براي
بلندمدت برنامهريزي كرد.
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دومين س�الروز شهادت س�پهبد حاجقاسم
سليماني در حالي سپري ش�د كه نام و ياد او
در جهان اسلام زندهتر از ه�ر زمان ديگري
اس�ت .ترور فرمان�ده ني�روي قدس س�پاه
پاسداران نهتنها در مس�ير او اختاللي ايجاد
نكرد بلكه حرارت�ي در دلها ايج�اد كرد كه
حاال كل جهان اسلام را به جوش�ش و جهاد
عليه اشغالگري مس�تكبران دعوت ميكند.

پاي��گاه اطالعرس��اني KHAMENEI. IR
ب��ه همي��ن مناس��بت در گفتوگو با س��ردار
سرلش��كر پاس��دار حس��ين س�لامي ،فرمانده
كل سپاه پاسداران انقالب اس�لامي به بررسي
مجاهدتهاي حاجقاسم سليماني از دوران دفاع
مقدس تا شهادت او در فرودگاه بغداد و تأثيرات
اين شهادت پرداخته است.
در ادامه چند جمله كوتاه از سرلشکر سالمي در
اين مصاحبه را مرور ميكنيم:
* قاسم جلوه جهادي حضرت آيتاهلل خامنهاي
بود.
* نفوذ معنوي حاجقاس��م بين نيروها در لشكر
ثاراهلل ،خودش يك تاريخ است.
* قاسم در هر منطقهاي كه پا گذاشت ،يك سپاه
پاسداران انقالب اسالمي درست كرد.
* در جايي كه از لح��اظ نظري و تئوريك امكان
انتقال يك فشنگ هم وجود ندارد ،فلسطينيها
به موشك و راكت مجهز شدند .اين همان نقش
امت اسالمي حاجقاسم است كه آقا فرمودند.
* حاجقاسم هم ه جهان اسالم را سرنشينان يك
سفينه ميدانست .تفكر قاسم اين شكلي نبود كه
فكر كند جايي بايد فداي جاي ديگري شود.
* اگر بخواهم يك كالم بگويم كه مسئوالن ما بايد
چگونه مانند حاجقاسم باشند ،بايد هر چه را كه
رهبر انقالب ميگويند اجرا كنند .مطمئن باشند
همهشان سرنوشت حاجقاسم را پيدا ميكنند.
* قاسم حلقه وصل همه جبهههاي جهان اسالم
بود و براي هم ه جا ارتش ،س��پاه و نيروي مسلح
ساخت.
* شاهكار قاسم اين بود كه بايد در اثناي جنگ،
قدرت ميآفريد ،يعني جنگ ش��ده و دشمن در
س��رزمين اس��ت ،همينجا بايد نيروي مسلح و
قدرت بسازد.
مشروح اين گفتوگو را با هم بخوانيم:
چه اتفاقي افتاد كه ش�هيد سليماني
تبديل به چنين الگوي�ي براي جهان
اسالم و آزادگان جهان شد؟
او در مكتب حضرت ام��ام خميني رحمتاهلل و
رهبر انقالب اس�لامي تلمذ ك��رد ،تعليم يافت،
متخلّق به اخ�لاق و معرفت الهي ش��د و حدود
خبر

 ۳۲س��ال در مكتب رهبر انقالب مشق جهاد و
تعليم معرفت و عناصر اصيل تربيت اس�لامي و
الهي را آموخت و آنها را بهكار بست و در ميدان
عمل پيادهسازي كرد .براي همين است كه شايد
هيچكس بهان��دازه رهبر عظيمالش��أن انقالب
اس�لامي ،حضرت آيتاهلل خامنهاي ،نميتواند
ابعاد شخصيت سردار سليماني را توصيف كند.
رهبر انقالب ،نفوذ عميقي در درون شخصيت او
و اتصال معنوي قدرتمندي با درون و قلب و ذهن
قاسم داش��ت .به تعبيري ،قاس��م جلوه جهادي
حضرت آيتاهلل خامنهاي بود .ميش��ود قاس��م
س��ليماني را تجلي بُعد جهادي شخصيت رهبر
انقالب دانست ،يعني اگر ما بخواهيم ايشان را در
بُعد جهادي توصيف كنيم ،تجسم اين توصيف
آقاي قاسم سليماني است ،بنابراين وقتي رهبر
انقالب از ش��هيد س��ليماني صحبت ميكنند،
اين صحبتها بر يك ش��ناخت دقيق و عميق و
واقعي و حقيقي از شخصيت حاجقاسم سليماني
متكي است.
حاج قاس�م چه كار كرده بود كه رهبر
انقلاب او را چه�رهاي مل�ي و امتي
معرفي ميكنند؟
حاجقاسم را سابقهدارترين فرمانده نظامي مجاهد
فيسبيلاهلل در عرصه انقالب اسالمي ميدانم،
چراكه هيچيك از هم��كاران و نيروهاي مجاهد
و جهادي بهاندازه حاجقاسم مستقيم در ميدان
جهاد نبودهاند ،البته برخي فرماندهان و مسئوالن
ما به تناوب بودهاند ،اما اينكه پيوسته يك فرمانده
از ابتداي پاسداري تا انتهاي پاسداري ،مستقيم
در ميدان جهاد حضور داش��ته باشد ،ما نداريم.
ميدانهايي كه او در آنها حض��ور پيدا ميكرد،
هم در س��طح ملي بود ،هم در سطح محلي ،هم
در سطح منطقهاي و هم در سطح جهاني ،يعني
اين پلههاي نردبان شخصيت جهادي حاجقاسم
يا پلههايي كه حاج قاسم از آنها باال رفت و رفعت
پيدا كرد ،تمام اين س��طوح را به شكل پيوسته
دربرميگرفت.
نفوذ معنوي حاجقاس��م بين نيروها در لش��كر
ثاراهلل ،خودش يك تاريخ است .وقتي جنگ تمام
شد ،كار او تمام نشد .دوباره آمد و چند سال در
ناامن آن موقع سيستان و بلوچستان كه
منطقه ِ
ش��رارتها اوج گرفته بود ،قرارگاه قدس نيروي
زميني سپاه را راهاندازي كرد و مسئوليت گرفت
و با كمك مردم بومي منطقه و لش��كر  ۴۱ثاراهلل
و يگانهايي كه در منطقه بودند ،ارتباط بس��يار
دلانگيز و جذاب و پرمعنا و سرش��ار از عاطفه و
مهرباني با مردم منطقه برقرار و فتنههاي شرارت
را خاموش كرد .اين كارها از او شخصيتي ساخته

بود كه همه به وی اعتماد ميكردند.
كس��ي كه ه��م تاكتيك ،ه��م عملي��ات و هم
اس��تراتژي را خ��وب بدان��د ،ب��راي راهبري و
فرماندهي كامل است و ميتواند مسئوليتهاي
بزرگي را بپذي��رد ،براي همين س��ردار صفوي
ايش��ان را به عن��وان فرمانده ني��روي قدس به
فرماندهي معظم كل قوا پيشنهاد دادند و ايشان
هم كه حاجقاسم را از دوران جنگ و پس از آن
ميشناختند و به او عالقه و محبت داشتند ،قاسم
را به فرماندهي نيروي قدس منصوب كردند .او
واقعاً معان��ي و مفاهيم ژئوپلتي��ك و جغرافياي
جهان اس�لام و مفاهي��م آن را ميدانس��ت و با
مسئله نهضتهاي آزاديبخش آشنا بود .قاسم
كه وارد صحنه نهضتها شد ،بُعد امت اسالمي
او شروع شد ،يعني قاسم هر چه در دل ميل به
جهاد ،عشق به ش��هادت و خدمت براي اعتالي
اسالم داش��ت ،جغرافياي جهان اسالم برايش
ميدان ايجاد كرد.
قاسم در هر منطقهاي كه پا گذاشت ،يك سپاه
پاسداران انقالب اسالمي درست كرد .در لبنان
با كمك همت بلند آقاي سيدحس��ن نصراهلل و
جوش��ش جهادي مردم مجاهد لبنان ،حزباهلل
مقتدر هر روز ش��كل جديدي پيدا كرد تا جايي
كه در سال ۲۰۰۰ميالدي رژيم صهيونيستي را
از جنوب لبنان فراري داد ،اين يك تاريخ و واقعه
تاريخي نبود ،يك جريان ايجاد ش��د و استيالي
روحي مقاومت را نشان داد.
فلسطينيها فهميدند كه ميش��ود اسرائيل را
شكس��ت داد .حاجقاس��م ادامه داد و فلسطين
در اوج محاصره تس��ليح ش��د ،يعن��ي در جايي
كه از لحاظ نظري و تئوري��ك امكان انتقال يك
فشنگ هم وجود ندارد ،فلسطينيها به موشك و

قاس�م وقتي زنده بود،
ما يك سردار سليماني
ميشناختيم  ،اما وقتي
شهيد ش�د ،آن انقالبي
كه در قلبه�ا بهوجود
آم�د و راه جدي�د در
د له�ا ب�از ك�رد و در
شخصيت جوانها نفوذ
كرد و تكثير ش�د ،يك
قاس�م ش�د ميليو نها
قاس�م كه االن همه آنها
ح�رف از انتقام ميزنند

ك روز با فالخن،
راكت مجهز شدند .آنهايي كه ي 
با تيروكمان و با س��نگ ميجنگيدن��د ،به مرور
زمان با اين مجاهدت به سالح مجهز شدند .اين
همان نقش امت اس�لامي حاجقاس��م است كه
آقا فرمودند .با مجاهدت حاجقاس��م ،فلسطين
به هويت مقاوم و درخش��ان و قدرتمند تبديل
شد .جنگ س��يفالقدس كه آخرين جنگ بين
فلس��طينيها و صهيونيس��تها بود ،نشان داد
فلسطين جديدي ظهور كرده است .اين قدرت از
كجا آمد؟ اين نقش حاجقاسم بود كه روح جهاد
در فلسطينيها را تبديل به ساختار قدرت كرد .اما
چرا حاجقاسم چنين نقشي را ايفا ميكرد؟ چون
حاجقاسم همه جهان اس�لام را سرنشينان يك
سفينه ميدانست ،يعني معتقد بود جهان اسالم
هويتي يكپارچه است و سرنوشت مسلمانها به
هم گره خورده است .تفكر قاسم اين شكلي نبود
كه فكر كند جايي بايد فداي جاي ديگري شود،
بنابراين قاسم حلقه وصل همه جبهههاي جهان
اس�لام بود و براي همه جا ارتش ،سپاه و نيروي
مسلح ساخت.
در تمام مناطقي كه س��ردار سليماني مأموريت
داش��ت و كمك ميك��رد ،امريكاييها صاحب
اس��تراتژي بودند و اين اس��تراتژي آنها بود كه
داشت شكس��ت ميخورد .وقتي استراتژي يك
قدرت جهاني شكس��ت بخورد ،عملي كه ش��ما
انجام ميدهيد ،بُعد جهاني دارد.
شاهكار قاس��م اين بود كه بايد در اثناي جنگ،
قدرت ميآفريد ،يعني جنگ شده است و دشمن
در سرزمين اس��ت ،همينجا بايد نيروي مسلح
و قدرت بس��ازد .اين خيلي تالش ميخواهد .در
واقع ،در عين حالي كه دشمن در همه جا منتش ر
ش��ده و احس��اس ميكند دارد قدمهاي آخر را
برميدارد ،يكباره بايد صحن��ه را عوض كنيد،
اعتمادبهنف��س توليد كنيد و س��اختار نيرومند
بس��ازيد تا بتوانيد صحنه را برگردانيد .اين فقط
يك صحنه نبود ،همزمان همه صحنهها (لبنان،
سوريه ،عراق و يمن) فعال ش��ده بود .تمام اين
صحنهها را باهم مديريتكردن واقعاً سخت است!
حاجقاسم ،شبانهروز تالش ميكرد و مدام از اين
سرزمين به آن سرزمين در هجرت بود.
قاسم ،انسان با احساسي بود ،اما احساساتي نبود.
بموقع عصبي ميشد و بموقع هم خشمش را فرو
ميبرد .خيلي اهل فكر بود ،محاس��به و برآورد
ميكرد ،ولي هراس نداش��ت .ب��راي اينكه جان
يك نفر را حفظ كن��د و كمتر تلفات بدهد ،دهها
محاس��به انجام ميداد .واقعاً فكر ميكرد و بعد
يگان��ش را وارد عمل ميكرد تا نيروها آس��يب
كمتري ببينند و دشمن را غافلگير كنند.
ش�رايط امروز نش�ان ميدهد شهيد
سليماني براي دش�من خطرناكتر از
سردار سليماني است .چه ميشود كه
حاج قاسم اين موفقيتها را به دست
ميآورد؟
قاس��م وقتي زنده بود ،ما يك س��ردار سليماني
ميشناختيم ،اما وقتي شهيد شد ،آن انقالبي كه
در قلبها بهوجود آم��د و راه جديد در دلها باز
كرد و در شخصيت جوانها نفوذ كرد و تكثير شد،
يك قاسم شد ميليونها قاسم كه االن همه آنها
حرف از انتقام ميزنند .خب ،خطرناكتر ش��ده
است .االن انتقام به يك استراتژي ،آرزو ،آرمان
و نقطه حركت تبديل ش��ده است .اص ً
ال گرايش
جوانان بعد از شهادت قاسم به جهاد بيشتر شده
است .اين براي دشمن خطر ايجاد ميكند .ما هر
وقت از مرگ نترسيم ،خطرناكيم.
راز موفقيت حاجقاسم اين بود كه خودش را در
ميدان سرباز واليت ميدانست .هم موفقيتهاي
حاجقاس��م قبل از ش��هادت و هم عزت او بعد از
ش��هادت ،در تبعيت او از وليفقي��ه بود .من اگر
بخواهم ي��ك كالم بگويم كه مس��ئوالن ما بايد
چگونه مانند حاجقاسم باشند ،بايد هرچه را كه
رهبر انقالب ميگويند ،اجرا كنند .مطمئن باشند
همهشان سرنوشت حاجقاسم را پيدا ميكنند.
رازش در همين است.

انيميشن انتقام از ترامپ و محدوديت توئيتر براي اكانت رهبر انقالب

سه روز پيش پايگاه اطالعرس�اني دفتر حفظ و نشر آثار آيتاهلل
خامن�هاي ( )khamenei. irي�ك پويانمايي در م�ورد انتقام از
قاتالن س�ردار حاج قاسم س�ليماني منتش�ر كرد .اين انيميشن
يكي از آثار ارس�الي به اين س�ايت در «پويش قهرمان» است كه
به انتقام از قاتالن و آمران ش�هادت شهيد س�ليماني ميپردازد.
اين اثر بر اس�اس لوحي كه س�ال گذش�ته ب�ا همين عن�وان در
 KHAMENEI. IRمنتش�ر ش�ده بود ،س�اخته ش�ده است.

پوي��ش «قهرمان» پاي��گاه اطالعرس��اني  KHAMENEI. IRدر
آستانه دومين سالگرد شهادت سپهبد ش��هيد حاج قاسم سليماني و
شهداي همراه ،مبتني بر بيانات حضرت آيتاهلل خامنهاي درباره شهيد
سليماني راهاندازي شد.
اين پويش با هدف انتشار محتواهاي مرتبط با رهبرانقالب اسالمي و
حاج قاسم سليماني جهت استفاده و توليد محتواي هنري و استفاده
پژوهشگران و عالقهمندان از  ۱۰ديماه آغاز شد و تا  ۲۷ديماه ،سالروز
سخنراني تاريخي رهبر انقالب در نماز جمعه سال ۹۸ادامه دارد.
اين پويانمايي با نام «انتقام حتمي اس��ت» به موضوع انتقام از ترامپ،
رئيسجمهور س��ابق امريكا كه دستور ترور سردار س��ليماني را داد،
ميپردازد و به عنوان يكي از آثار برگزيده ارس��الي در سايت رهبري و

اكانت توئيتر آن منتشر شد .با انتش��ار اين انيميشن در اكانت توئيتر
س��ايت رهبري ،توئيتر اين پس��ت را حذف و محدوديتهايي را براي
انتشار محتوا در اين اكانت برقرار كرد.
جان كربي ،سخنگوي پنتاگون در گفتوگو با فاكسنيوز درباره ترور
احتمالي «دونالد ترامپ» رئيسجمهور پيشين امريكا گفت« :پنتاگون
از ويدئوي انيميشن منتشر شده در وبسايت مقامات رسمي ايران كه
ترور دونالد ترامپ رئيسجمهور س��ابق امريكا را به تصوير ميكشد،

آگاه است».
كربي گفت« :ما اخيرا ً از اي��ن موضوع مطلع ش��دهايم و فكر ميكنم
در حال حاضر در حال بررس��ي آن هس��تيم .وزارت دف��اع بر تهديد
ايران متمركز خواهد ماند و مطمئن خواهد شد كه توانايي محافظت
از نيروه��اي امريكايي در خاورميان��ه را در بحبوح��ه حمالت مداوم
شبهنظاميان در عراق و سوريه دارد».
لينزي گراهام از سناتورهاي باسابقه كنگره امريكا در واكنش به انتشار
اين فيلم ،خواستار خروج واش��نگتن از مذاكرات احياي برجام شده
است .گراهام در توئيتر خود نوشته باور نميكند كه انتشار يك ويدئو
كه در آن رئيسجمهور سابق امريكا رسماً به ترور تهديد شده از سوي
جو بايدن ،رئيسجمهور فعلي ،بدون جواب مانده است.
گراهام نوشته واكنش درخور ،تعليق تمام مذاكرات با ايران است و گفته
بيجواب ماندن اين حركت از سوي امريكا نشانه ضعف بيش از حد اين
كشور از چشم ايران و ديگر كشورها خواهد بود.
همزمان جمعي از كهنهسربازان امريكايي و خانواده آنها روز پنجشنبه
از دولت جو بايدن خواستند كه تا وقتي كه قربانيان حمالت تروريستي
غرامت دريافت نكردهاند ،پولهاي مس��دود ش��ده ايران را در قالب
مذاكرات احياي برجام آزاد نكند.

هدفگذاري براي توليد برق هستهاي
10هزار مگاواتي

اسالمي از خانواده شهيد عليمحمدي تجليل كرد
مع�اون رئيسجمه�ور و رئي�س س�ازمان ان�رژي اتم�ي
ب�ه مناس�بت س�الروز ش�هادت اس�تاد ش�هيد «مس�عود
عليمحمدي» ب�ه ديدار خان�واده معزز اي�ن ش�هيد راه دانش و
توگ�و كرد.
عزت كش�ور رفت و ب�ا اعض�اي خانواده ایش�ان گف 

به گزارش ايرنا ،محمد اس�لامي در اي��ن ديدار با بيان اينكه ش��هيد
عليمحمدي حق بزرگي بر گردن ما دارد ،اظهار داشت« :بزرگداشت
ياد و خاطره ايشان و همه شهدا براي ما نه به صورت شكلي و نمايشي
بلكه به صورت قلبي و ايماني يك تكليف است».
رئيس س��ازمان انرژي اتمي ايران يادآورشد« :س��ازمان انرژي اتمي
بخشي از ظرفيت اقتدار و عزت ملي است .جايي نيست كه سياسي يا
گروهي و حزبي اداره شود .هزينههايش را ملت ميدهد .هيچ امكاناتي
را رايگان به ما نميدهند».
اس�لامي اضافه كرد :اين مل��ت هزينه هنگفتي داده اس��ت .هم براي
رسيدن به اين ظرفيت و تراز ،ش��هيد داده و هم كاركنان و مديرانش
تالش گسترده شبانهروزي داشته و دارند ،آن هم در شرايطي كه دنيا
مطلقاً موافق ما نيست و برخالف همه موازين بينالمللي و حقوق حقه ما
طبق قوانين و موازين آژانس بينالمللي ،نه تنها با ما همكاري نميكنند
بلكه مزاحم ما ميشوند و برايمان مسئلههاي فراوان ايجاد ميكنند.
رئيس س��ازمان انرژي اتمي در حاش��يه اين ديدار در پاسخ به سؤالي
در خصوص محورهاي دستاوردها و فعاليتهاي سازمان انرژي اتمي
ايران ،گفت« :چهار محور اساسي در دستور كار فعاليتهاي سازمان
است .يكي از محورهايي كه فلسفه وجودي سازمان بر آن اساس است،
برق هستهاي اس��ت كه پاكترين انرژيهاس��ت .در حال حاضر يك
هدفگذاري ۱۰هزار مگاواتي را در دستور كار داريم تا بتوانيم كشورمان
را به يك كشور سازنده نيروگاه هستهاي تبديل كنيم».
رئيس سازمان انرژي اتمي گفت :محور دوم فرآيند چرخه سوخت است
كه غنيسازي در راستاي توليد س��وخت براي نيروگاههاي هستهاي
را در برميگيرد ،همچنين در بخش ديگ��ر توليد ايزوتوپهاي پايدار
براي توليد راديوداروها و كاربرد پرتوها در صنعت ،پزشكي و كشاورزي
را ميتوان ن��ام برد .رئيس س��ازمان انرژي اتمي محور س��وم را توليد
تجهيزات حوزه كاربرد پرتوها برش��مرد كه وارداتي هس��تند و افزود:
االن ۱۲قطب را براي صنعت كشاورزي و غذايي سازماندهي كردهايم
كه در اين بخش ميتوانيم با پرتودهي به محصوالت آس��يبپذيري و
آفتپذيري آنها را كاهش و انبارماني اين محصوالت را افزايش دهيم.
اين حركت به لحاظ اقتصادي و پايداري كيفيت توليد و اس��تاندارد و
سالمت مواد غذايي كار بزرگي است.
وي همچني��ن محور چه��ارم را تحقيقات و توس��عه خوان��د و گفت:
دانش��گاههاي ما بايد بتوانند با فرصتهايي كه س��ازمان انرژي اتمي
برايشان ايجاد ميكند ،در حوزه تكنولوژيهاي نو كار كنند .حوزه آينده
و دنياي آينده دنياي فيزيك و زيست فناوري است كه دنيا شتابان به
آن سمت حركت ميكند .س��ازمان بايد در اين راستا از پژوهشها به
خصوص پژوهشهاي مرز دانش حمايت كند تا چرخ علمي و توسعه
فناوري كشور روانتر و قويتر در حركت باشد.
........................................................................................................................

رئيس كميسيون امنيت ملي:

بناي ايران از بين بردن ساختار تحريمهاست

جمهوري اسالمي بنا دارد در اين دوره
از مذاكرات ساختار تحريمها را از بين
ببرد كه طرف مقابل به ه�ر بهانهاي به
تحريمها بازنگردد.

به گزارش خانه مل��ت ،وحيد جاللزاده،
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست
خارج��ي مجلس ش��وراي اس�لامي در
گفتوگو با شبكه العالم ،درباره آخرين اخبار از مذاكرات وين براي لغو
تحريم ها ،با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران در بحث مذاكرات وين
چه در دولت قبلي و چه در اين دولت ،سه گام را مشخص كرده است،
گفت :گام نخست اينكه امريكاييها و اروپاييها بايد تحريمهاي خود
را عليه جمهوري اسالمي (تحريمهاي برجامي و تحريمهاي ترامپ)
لغو كنند و در مرحله دوم ،براي اينكه گذش��ته تكرار نشود ،جمهوري
اس�لامي ايران ،اين حق را براي خود قائل اس��ت كه ط��رف مقابل را
راستيآزمايي كند و در مرحله سوم و اگر راستي آزمايي جواب داد ،به
تعهدات برجامي خود بازميگردد.
رئيس كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت خارج��ي مجلس گفت:
«متأس��فانه امريكاييها كليگويي ميكنند و ميگويند ما حاضريم
درباره تحريمهايي كه در دوره ترامپ منافع اقتصادي جمهوري اسالمي
ايران را تحتالشعاع قرار داده مذاكره كنيم و آنها را برداريم اما اين حرف
براي ما قابل قبول نيست و اگر فردا به هرعلتي يك اتفاقي در كشورهاي
پيراموني روي دهد ،ضمانت اجرايي ندارد چراكه س��اختار تحريمها
همچنان باقي است».
وي همچنين تأكيد كرد :جمهوري اس�لامي بن��ا دارد در اين دوره از
مذاكرات ساختار تحريمها را از بين ببرد كه طرف مقابل به هر بهانهاي
به تحريمها بازنگردد.
جاللزاده خاطرنش��ان كرد :امريكاييها ميگويند ه��ر چقدر امضا و
كاغذ بخواهيد ما به شما خواهيم داد اما از ما ضمانت و راستيآزمايي
مدتدار نخواهيد.
........................................................................................................................

خطيب نماز جمعه تهران:

در جنگ ديپلماسي بايد غيرتمندانه ايستاد

خطيب نماز جمعه تهران با بيان اينكه
دشمن بيشتر از ما نيازمند دستيابي به
توافق در مذاكرات رفع تحريمهاست،
گفت :بايد مذاكرهكنندگان قوي باشند
و از هيچ چیزی نترس�ند و با حكمت،
عقالني�ت و ت�وكل ب�ه خ�دا و تدبير
طراحيهاي دشمن را زمينگير كنند.

حجتاالس�لام حاجعلياكبري در خطبه دوم نم��از جمعه اين هفته
تهران اظهار كرد :در جنگ ديپلماس��ي بايد غيرتمندانه ايس��تاد كه
مذاكرهكنندگان ما ايستادهاند.
وي با بيان اينكه ما در مذاكرات عجلهاي نداريم اما نميگذاريم مذاكرات
به يك جريان فرسايشي تبديل شود ،اضافه كرد :در سياست خارجي
وقتي چنين ملت غيوري پشتوانه اس��ت ،بايد مذاكرهكنندگان قوي
باشند و از هيچ چیزی نترسند و با حكمت و عقالنيت و توكل به خدا و
تدبير طراحيهاي دشمن را زمينگير كنند.

