
  گزارش

مذاکراتی با دستور فشار مضاعف 
علیه ایران 

هر چه به هش��تم آذرماه یعنی زمان تش��کیل نشست هسته ای 4+1 
نزدیک تر می شویم ، اتفاقاتی در آس��تانه این نشست رخ می دهد که 
نشان از برنامه هدفمند آژانس و غرب و برخی کشورهای منطقه برای 
س��نگین کردن فضا علیه جمهوری اس��المی دارد تا ایران اسالمی با 
یک حجم قابل توجهی از فشار  ها پای میز مذاکره بنشیند و به خیال 
خام آنها بدون گرفتن امتیازی ، صرفاً امتیاز بدهد. یکبار فالن کش��ور 
اروپایی در نقش پلیس خوب وارد صحنه می شود و زمان دیگر، همان 
کش��ور در جایگاه پلیس بد ، نقش بازی می کند. در همه این س��ال  ها 
که موضوع هسته ای ایران در دستور کار آژانس بوده است ، رفتار سه 
کشور اروپایی و امریکا با جمهوری اسالمی ، مواجهه جامعه جهانی با 

ایران تفسیر می شود. 
جامعه جهانی مورد ادعای غربی  ها این روز  ه��ا تبدیل به ابزاری برای 
فشار به کش��ورهای مستقلی همچون ایران ش��ده است. جهان مورد 
ادعای آنه��ا نمی خواهد بین مته��م اصلی و متهم نمای��ی از دیگران 
تفاوت قائل ش��ود و این در حالی است که با وجود آش��کار بودن این 
همه دشمنی های برنامه ریزی شده علیه ایران، برخی افراد و جریانات 
سیاسی که حیات خود را در وجود چنین جامعه مسخ شده ای تعریف 
می کنند، فریاد بر می آورند که مگر می ش��ود نرم ه��ای بین المللی را 
نادیده گرفت و نس��بت به اظهار نظر فالن مقام اروپایی یا نظارت یک 
نهاد بین المللی همچون آژانس و س��ؤاالت تمام نشدنی مدیر کل آن 
نسبت به فعالیت های هس��ته ای ایران بی تفاوت بود. گروسی، مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در فاصله س��ه م��اه و نیمی که از 
دولت آقای رئیس��ی می گذرد سه بار به ایران س��فر کرده و هر بار هم 
این مقام رسمی آژانس، دو جمله را مرتب تکرار می کرده است. او در 
زمان حضور در ایران پس از دیدار با مس��ئوالن جمهوری اس��المی و 
دریافت گزارش های آنالین دوربین های نصب ش��ده آژانس در مراکز 
هسته ای کشورمان این جمله را می گوید: »ایران تاکنون انحرافی در 
فعالیت های هس��ته ای خود نداشته اس��ت . اما در عین حال، مسائلی 
وجود دارد که برای توافق در آن زمینه  ها در آینده نیز باید گفت وگو  ها 
ادامه پیدا کند«. از طرف دیگر، وقتی آسمان ایران را ترک می کند در 
مصاحبه با رسانه های خارجی از تخطی ایران از چارچوب های تعیین 
شده آژانس از سوی کشورمان س��خن می گوید و فضای سنگینی را 
برای آتش تهیه غرب در آس��تانه نشست فصلی ش��ورای حکام علیه 
جمهوری اسالمی فراهم می کند و مس��ئولیت اصلی خود را که صرفاً 
در چارچوب فنی تعریف می شود به فراموشی می سپارد. این در حالی 
است که هر روز شاهد یک رفتار یا س��خن نادرست از برخی مقامات 
صهیونیستی، سعودی و شیوخ وابسته آنها در منطقه در حوزه مسائل 
هسته ای هستیم که در آخرین نمونه آن شاهد گزافه گویی های نماینده 
عربستان سعودی در آژانس بین الملل انرژی اتمی در نشست آنالین دو 

روز پیش آژانس بودیم. 
عبدهلل بن خالد بن س��لطان، نماینده عربستان س��عودی در شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتم��ی در اظهاراتی ضد ایرانی با تکیه 
بر ادعاهای بی اس��اس غرب و امریکا علیه برنامه هسته ای کشورمان، 
خواستار پایبندی کامل ایران به تعهدات هسته ای اش ذیل برجام شد 
و در گزافه گویی های خود مدعی شد که ایران با برنامه هسته ای اش 
در حال باجگیری از جهان است و اجرای تعهدات هسته ای این کشور 

نباید با مذاکرات )وین( گره بخورد. 
کس��انی حرف از تعهدات برجام��ی جمهوری اس��المی می زنند که 
همچون رژی��م صهیونیس��تی یا با داش��تن حداق��ل 200 کالهک 
هس��ته ای ، تهدید آش��کاری بر امنیت جهان و کش��ورهای منطقه 
هستند و یا همچون »ترکی الفیصل « آن شاهزاده  پرنفوذ سعودی که 
رسیدن به بمب هسته ای برای او و مقامات سعودی یک آرزو است در 
اظهارنظری کم س��ابقه، می گوید : » ریاض باید به سالح اتمی دست 
پیدا کند«. این آرزویی بوده که همواره حکومت س��عودی به دنبال 
آن بوده است. زمانی که در تابستان 2002 »سلطان بن عبدالعزیز آل 
سعود«، وزیر دفاع وقت عربستان سعودی از مرکز تحقیقات هسته ای 
پاکس��تان بازدید کرد، هیچ کس تصور نمی کرد روزی برسد که یکی 
از شاهزادگان سعودی رک و پوست کنده بگوید که ما به بمب اتمی 
نیاز داریم. ترکی الفیص��ل این ادعا را به بهانه مقابل��ه با تهدید اتمی 
ایران مطرح کرده و گفته که ما باید هرکاری برای دفاع از خود در برابر 
ایران هسته ای انجام بدهیم و به فناوری سالح اتمی دست پیدا کنیم. 
به طور معمول اظهارنظر در دفاع از س��الح هس��ته ای برای کشور   ها 
چالش ساز و دردس��رآفرین اس��ت و ترکی الفیصل با اطالع از چنین 
چالشی، به صرف اینکه در حال حاضر عضو دولت نیست و سخنانش 
نظر شخصی اوست نه موضع رسمی دولت ریاض ، این اظهارات را بیان 
کرده است. این در حالی است که همه می دانند با همه اختالفاتی که 
در درون مقامات کنونی ریاض با ش��اهزادگان س��عودی وجود دارد ، 
این شاهزاده س��عودی نزدیک  ترین فرد به محمد بن سلمان  ولیعهد 
سعودی است و او همچون  بن سلمان  همیشه دنبال آرزوهای دست 
نیافتنی برای عربستان بوده است. این برای اولین بار نیست که یک 
شاهزاده نزدیک به ولیعهد سعودی ، دستیابی به سالح اتمی را برای 
کشورش گریزناپذیر می داند، اما ش��اید اولین باری باشد که چنین 
آشکار و بی پرده خواستار چیزی می شوندکه دودهه است جمهوری 
اسالمی را به جرم نداشته آن تحت شدید  ترین تحریم  ها و ظلم  ها قرار 
داده اند. هرچند بر این اعتقادیم که چنین درخواست های بی پروایی 
متاثر از تحوالت بعد از خروج امریکا از افغانستان و افزایش بی اعتمادی 

متحدان سنتی به واشنگتن است. 
نگران کننده آنجاست که در چنین شرایطی ، جامعه به اصطالح جهانی 
چرا به خود اجازه می دهد نوک پیکان اتهام��ات خود را به جای آنکه 
به سمت این کش��ور  ها و رفتارهای آنها نش��انه بگیرد ، به سمت ایران 
اسالمی نشانه می گیرد. متأسفانه در حال حاضر ، آژانس و کشور های 
غربی که خود را جامعه جهانی تعریف می کنند از رسالت خود فاصله 
گرفته و س��گ هاری همچون رژیم صهیونیس��تی را با 200 کالهک 
هسته ای و یا کشور  هایی همچون عربستان را که در سر سودای سالح 
هس��ته ای دارند فراموش کرده و جمهوری اس��المی ایران را که همه 
فعالیت های هسته ای آن شفاف است زیر ذربین بدبینی و خباثت  آمیز 

خود قرارداده است. 

حسن رشوند

یک سال پیش در چنین روزی غده سرطانی منطقه یکی از دانشمندان ایران را از ما گرفت 

ایران قربانی همیشگی تروریسم

ت�رور محس�ن فخ�ری زاده نخس�تین ب�ار 
نب�ود که م�ردم ای�ران ای�ن ط�ور ملموس و 
واقع�ی »تروریس�م« را درک می کردن�د. 
چه�ار ده�ه زندگ�ی م�ردم در دوران پ�س 
از انق�اب اس�امی ب�ه ط�رزی عجی�ب و 
مظلومان�ه با تروریس�م گ�ره خورده اس�ت. 
7 آذر 1399، بی��ش از یک مانده به نخس��تین 
سالگرد ترور حاج قاسم سلیمانی، خبر یک ترور 
در نزدیکی تهران، آرامش عص��ر جمعه ایران را 
به هم ریخت. »محس��ن فخ��ری زاده« نامی بود 
که خبر اتفاق روی داده در ورودی شهرس��تان 
آبسرد در شرق پایتخت ایران را خیلی بیشتر از 
هر انفجار دیگری مهم و آن را تبدیل به خبر اول 

رسانه های جهان می کرد. 
بس��یاری از مردم ایران او را نمی ش��ناختند، اما 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
دو س��ال پی��ش از این، ط��ی س��خنانی در یک 
کنفرانس خب��ری علیه برنامه هس��ته ای ایران، 
سه بار نام او را تکرار کرده بود؛ وقتی که در مورد 
اتهام نظام��ی بودن هدف ای��ران از فعالیت های 
هس��ته ای صحبت می کرد. نتانیاهو مدعی شده 
بود ک��ه دکتر محس��ن فخری زاده، مس��ئولیت 
این پروژه را ب��ر عهده دارد. البت��ه آن زمانی که 
نخست وزیر صهیونیست   ها گفت نام فخری زاده 
را به خاطر بسپارید، مردم ایران چندان در جریان 
قرار نگرفتند، اما تروریسم دولتی صهیونیست   ها 
کاری کرد که تا همیشه، نام محسن فخری زاده 

در خاطر مردم ایران بماند. 
ت��رور فخ��ری زاده در یازدهمین س��الگرد ترور 
دکتر مجید شهریاری، دیگر دانشمند هسته ای 
ایران انجام گرفت که با طراحی موساد، آذر 89 

در ش��مال تهران ترور ش��د. با این حال، چندان 
نیازی نبود ای��ران برای این گزاره ک��ه ترور این 
دانشمند هسته ای اش کار اسرائیل است، سندی 
ارائه کند. یک مقام ارش��د اطالعاتی اسرائیل که 
سال   ها مش��غول ردگیری محس��ن فخری زاده 
بود، چند روز بع��د از ت��رور او، در مصاحبه ای با 
نیویورک تایمز اعالم نمود »جهان باید از اسرائیل 
به خاطر کش��تن فخری زاده تش��کر کند.«  وزیر 
انرژی صهیونیست ها، یووال اس��تاینیتز پس از 
این ترور اعالم داش��ت: »ترور فخ��ری زاده برای 
جهان مثبت اس��ت.« نتانیاهو نخست وزیر وقت 
اس��رائیل هم پس از ترور محسن فخری زاده در 
پیام ویدئویی گفت: »ط��ی هفته اخیر کار  هایی 
انجام دادم ک��ه نمی خواهم ش��ما را از همه آنها 
مطلع کن��م. این برای شماس��ت، ش��هروندان 
اسرائیل، برای کشورمان، این هفته دستاورد  ها 
بود، و بیشتر هم خواهد شد«. موضوع خیلی ساده 
بود؛ صهیونیست   ها به تروریسم افتخار می کردند. 
ترور دانشمندان هسته ای بخشی از برنامه رسمی 
دولت اسرائیل برای توقف فعالیت های هسته ای 
ایران اس��ت که طی 12 سال گذش��ته، منجر به 
ترور پنج دانشمند هس��ته ای و فیزیکدان ایرانی 
در تهران ش��ده اس��ت؛ ترور  هایی که حداقل در 
ظاهر با واکن��ش متناظر یا هم��ان انتقام ایران 

مواجه نشده است. 
این نخس��تین بار نبود که مردم ای��ران این طور 
ملموس و واقعی »تروریسم« را درک می کردند. 
چهار دهه زندگی مردم در دوران پس از انقالب 
اسالمی به طرزی عجیب و مظلومانه با تروریسم 
گره خورده اس��ت. نس��بت ایران و تروریسم در 
این چهار دهه را می توان در س��ه گزاره خالصه 

کرد؛ س��ه گزاره ای که در مجموع، آمیخته ای از 
مظلومیت و اقتدار ایران را نمایش می دهد:
    اول، اتهام تروریست بودن به ایران

ایران پس از انقالب اس��المی، هم��واره با اتهام 
حامی تروریست بودن از س��وی غربی   ها مواجه 
بوده اس��ت. به عنوان نمونه ای از همه این چهار 
دهه، گزارش سال گذشته دولت امریکا را درباره 
آنچه مبارزه با تروریسم در جهان می نامد، مرور 
می کنیم. این گزارش ساالنه منتشر می شود و در 
گزارش سال 99 آن ایران »بد  ترین دولت حامی 
تروریس��م در جهان « نامیده ش��د. این گزارش 
به فشارهای ش��دید واش��نگتن علیه تهران در 
س��ال 2019 اذعان دارد و می گوید که »دولت 
امریکا با همکاری متح��دان خود و در چارچوب 
سیاست فش��ار حداکثری بر ایران، تحریم های 
جدیدی علیه تهران و گروه های نیابتی آن به اجرا 

گذاشته است«. 
از اقدامات امریکا در این سال این بوده که سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی و نیروی قدس آن را 
»یک گروه تروریستی خارجی « اعالم کرد. این 
اولین بار در جهان بود که بخش��ی از یک نیروی 
حاکمیتی و دولتی در فهرس��ت س��ازمان های 

تروریستی یک دولت دیگر قرار می گرفت. 
هم��واره فعالیت ه��ای ع��ادی ایران در مس��یر 
دستیابی به پیشرفت های هس��ته ای و دفاعی و 
موشکی با اتهام حمایت از تروریسم، مورد تالش 

غرب برای سرکوب قرار می گرفت. 
اما آیا کسی می پرس��ید ایران و از جمله همین 
نیروهای س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در 
راه مبارزه با تروریس��م واقعی – و نه تروریس��م 
ادعایی دولتمردان امریکایی و صهیونیس��تی- 

چقدر هزینه جانی و مالی و سیاسی داده اند؟ در 
حالی که ایران طی دهه های متمادی علیه هیچ 

کشوری شروع کننده نبوده است. 
     دوم، ایران قربانی تروریس�م گروهکی 

و دولتی
از آغازین روزهای پس از انقالب اسالمی سال 57، 
مردم ایران با ترور آشنا شدند. هنوز چند ماهی از 
انقالب نگذشته بود که ترور  ها آغاز شد؛ سپهبد 
ولی قرنی و آیت اهلل مرتضی مطهری اردیبهشت 
58 ترور شدند. هفت ماه بعد، دکتر محمد مفتح 
ترور شد و این سه ترور نشان داد که هدف ترور 
از هر قشری انتخاب می ش��ود؛ نظامی، حوزوی، 
دانشگاهی. هر کسی که با انقالب باشد و قدم در 

مسیر پیشرفت کشور بگذارد، ترور می شود. 
در س��ال های بعد، با ورود گروهک رجوی به فاز 
مبارزه مسلحانه، از رئیس جمهور و نخست وزیر 
تا مردم کوچه و خیابان هدف ترور قرار گرفتند. 
مسئوالن متعددی طی س��ه دهه پس از انقالب 
ترور ش��دند و کم کم ض��د انق��الب همدیگر را 
می یافتن��د و گروهک ها و دولت های اس��رائیل 
و امری��کا ب��ا هم��کاری و وح��دت! تروره��ای 

حرفه ای تری را رقم می زدند. 
ترورهای دانشمندان هسته ای ایران که از اواخر 
دهه 80 و پس از ش��لوغی   ها و اغتشاشات فتنه 
88 آغاز شد، از این جمله بود. گاه دولت   ها خود 
دست به ترور می زدند و گاه تجهیز تروریست   ها 
و حمایت از آنها در دستور کارشان بود، همچون 
حمای��ت س��عودی   ها از گروه��ک تروریس��تی 

عبدالمالک ریگی. 
اوج تروریس��م دولتی علیه ایران هم 13 دی 98 
رقم خورد که سردار سلیمانی در حالی که مهمان 
رسمی یک دولت خارجی بود، در خارج از ایران و 
به دست دولت امریکا ترور شد و این دولت هم با 

بیانیه رسمی اعالم کرد ترور کار آنها بوده است!
    سوم، ایران مبارزه کننده با تروریسم

ایران سال   ها با تروریسم مبارزه کرده است. این 
مبارزه همیش��ه صرفاً برای دف��اع از مردم ایران 
نبود. دهه 90 اوج آن بود که با حضور در سوریه 
و عراق، به دف��اع از مردم این دو کش��ور در برابر 
تروریسم تکفیری پرداخت و البته هزینه آن دهها 

شهید از نیروهای مسلح ایران بود. 
غیر از آن ه��م، ایران در مقاط��ع مختلف هزینه 
مبارزه با تروریس��م را داده و نه فقط خود حامی 
تروریس��م نبوده، بلکه از خاک ایران علیه هیچ 
کش��وری هم اقدامی تروریس��تی انجام نش��ده 

است. 
با تروریست   ها در گروهک های مختلف می توان 
مب��ارزه کرد و آنه��ا را عقب نش��اند، ام��ا وقتی 
تروریس��م دولتی وجود دارد که یا مستقاًل عمل 
ک��رده و یا از همی��ن گروهک   ها برای پیش��برد 
اه��داف تروریس��تی و حذف فیزیکی اس��تفاده 
می کند، ح��ذف گروهک   ها به تنهای��ی راه چاره 
نیس��ت؛ چه آنکه دولت های حامی تروریسم باز 
هم گروهک های جدید می سازند و علم تروریسم 
را دست ش��ان می دهند و خود ژس��ت مبارزه با 

تروریسم می گیرند. 

     ایرنا: رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه بر اقدامات اجرایی برای 
حل مش��کالت اقتصادی تأکید کردند. در نشست هفتگی سران سه 
قوه که عصر دیروز به میزبانی دکتر قالیباف در محل مجلس ش��ورای 
اسالمی برگزار شد، سران قوا درباره سیاست های سه قوه برای حل و 
فصل مشکالت اقتصادی و بهبود معیشت مردم و راه های پشتیبانی و 

همراهی در این زمینه تبادل نظر کردند. 
      فارس: سخنگوی کمیس��یون آموزش مجلس با اشاره به حضور 
یوس��ف نوری، گزینه پیش��نهادی وزارت آموزش و پ��رورش در این 
کمیس��یون گفت: بعد از بحث و بررس��ی برنامه های یوس��ف نوری، 
نمایندگان عضو کمیسیون آموزش به برنامه های او رأی مثبت دادند. 
      ایس�نا: رئیس دادگاه کیفری یک اس��تان تهران درباره پرونده 
بیژن قاس��م زاده گفت: همان طور که قباًل هم اعالم شده دیوان عالی 
کشور به علت نقص، پرونده را به دادگاه کیفری یک استان تهران اعاده 
کرده است. دادگاه نیز برای رفع نواقص پرونده آن را به دادسرا ارسال 

کرده است. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
دریانوردی در پهنه اقیانوس اطلس

 بیانگر اقتدار نیروی دریایی ارتش است
رئیس س�تاد کل نیروهای مسلح در 
پیامی با تبریک هفتم آذر »روز نیروی 
دریای�ی ارتش جمهوری اس�امی«، 
اج�رای مأموریت خطی�ر دریانوردی 
در پهن�ه اقیان�وس اطل�س را بیانگر 
اقت�دار و ابتکار عمل نداجا دانس�ت. 
در بخشی از پیام سردار سرلشکر پاسدار 

محمد باقری آمده است: بی شک امنیت پایدار و فراگیر امروز آب های 
سرزمینی کشور عزیزمان و اقتدار بازدارنده نیروی دریایی راهبردی 
جمهوری اس��المی ایران با دو بال گسترده خود در ارتش و سپاه که 
موجبات افتخار ایرانیان و اعتماد بین المللی از ظرفیت و توان امنیت 
ساز آنان را رقم زده است، مرهون هدایت های حکیمانه و دوراندیشانه 
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله 
العالی(، حمایت   ها و ادعیه خیر ملت شریف و قهرمان و همت، اراده 
و تالش های عالمانه، صادقانه و هوش��مندانه رزمندگان این میدان 

راهبردی است. 
اطمینان دارم تداوم این روند شکوهمند و تاریخ ساز که پس از اجرای 
مأموریت خطیر اخیر دریانوردی در پهنه اقیانوس اطلس و برگزاری 
رزمایش دریایی مشترک بین المللی در روس��یه داللت بر قدرت و 
ابتکار عمل خیره کننده در حوادث بزرگ و متصور آینده دارد، ضامن 
درخش��ش و جلوه گری های ایران و ایرانی در آوردگاه های سخت و 

سرنوشت ساز پیش رو خواهد بود. 

نماینده تهران در مجلس:
حضور میدانی رئیسی 

جلوی تصمیمات اشتباه را می گیرد
نماین�ده م�ردم ته�ران در مجل�س 
ش�ورای اس�امی، بازدی�د میدانی و 
حضور بی واسطه را مانع تصمیم گیری 
و  ش�نیده   ها  براس�اس  اش�تباه 
آم�ار غیرواقع�ی دانس�ت و گف�ت: 
رئیس جمه�وری ش�اید ب�ه ظاه�ر با 
سفرهای اس�تانی برای خود سختی 

بگی�رد.  تصمی�م  راحت�ی  ب�ه  می توان�د  ام�ا  بخ�رد 
محمد اس��ماعیل کوثری در گفت وگو با ایرنا درباره عملکرد دولت 
سیزدهم، گفت: برعکس گذشته، که دولت   ها در ابتدای کار شعارهای 
زیادی می دادند اما در عمل اقدامی انجام نمی ش��د دولت سیزدهم 

نشان داد که اهل عمل است. 
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: زمانی که 
رئیس جمهوری در مجلس برنامه های خود را اعالم کرد از همان روز 
در پی تحقق وعده   ها رفت و در این می��ان یکی از برنامه های محقق 
شده واکسیناسیون عمومی و مقابله با ویروس کرونا بود، به طوری که 

اکنون کشور در شرایط خوبی قرار دارد.
 وی، پیشرفت کشور وابسته به مردم را یک ارزش عنوان کرد و گفت: 
وزارت بهداش��ت و درمان با پیگیری رئیس جمهوری روند مقابله با 
کرونا را سرعت بخشید. همچنین سپاه، بسیج و ارتش با درخواست 
وزارت بهداشت به صحنه آمدند و خسارات جانی ویروس کرونا روند 

نزولی به خود گرفت. 
کوثری، س��فرهای استانی و گفت وگوی بی واس��طه با مردم مناطق 
مختلف کشور را از کارهای موفق آیت اهلل رئیسی عنوان کرد و گفت: 
رئیس جمهوری به مردم اهمیت می دهد و حضور میدانی رئیس��ی 
در استان   ها باعث می شود که مش��کالت و مسائل را از نزدیک ببیند 
و تصمیم درست را بگیرد. فرماندهان در هشت سال دفاع مقدس از 
دور جنگ را کنترل نمی کردند و یکی از دالیل موفقیت مقابل دشمن 
حضور فرماندهان در میدان بود. اگر حاج قاسم عزیز به عنوان فرمانده 
در میدان حضور پیدا نمی کرد تا عملیات طراحی کند، نمی توانست به 

خوبی فرماندهان را هدایت کند. 
فرمانده پیشین لش��کر محمد رس��ول اهلل تهران بزرگ، خاطرنشان 
کرد: ممکن اس��ت برخی شنیده   ها اشتباه باش��د و یا بعضی مدیران 
برای چاپلوس��ی آمار و ارقام غیرواقعی اعالم کنند و بر اس��اس این 
آمار تصمیم گی��ری غلطی انجام ش��ود. بنابراین، بازدی��د میدانی و 
حضور بی واس��طه باعث موفقیت هر مدیری است. رئیس جمهوری 
همواره زمان مش��خصی را اختصاص می دهد تا مش��کالت مردم را 
مش��اهده کند و براس��اس آن طرح و برنامه ارائه دهد. وی، مواجهه 
مستقیم رئیس جمهوری با مسائل مردم استان  ها را از اقدامات مثبت 
رئیس جمهوری دانست و یادآور شد: آیت اهلل رئیسی شاید به ظاهر با 
سفرهای استانی برای خود سختی بخرد اما می تواند به راحتی تصمیم 
بگیرد. این روش موفق در ژاپن باعث ش��د مسائل در ذهن مدیران و 

مسئوالن رده باال باقی بماند تا بهتر و صحیح تصمیم بگیرند. 

روابط عمومی سپاه خبر داد
شناسایی شبکه قاچاق سازمان یافته 

لوازم خانگی
رواب�ط عموم�ی کل س�پاه پاس�داران انق�اب اس�امی در 
اطاعیه ای ازشناس�ایی یکی از سرش�بکه های ب�زرگ قاچاق 
س�ازمان یافته لوازم خانگ�ی و ضربه ب�ه این ش�بکه خبر داد. 
به گزارش س��پاه نیوز، روابط عمومی کل س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی در اطالعیه ای اعالم کرد:پاس��داران گمنام امام زمان در 
س��ازمان اطالعات س��پاه پس از ماه   ها رصد اطالعاتی، با هماهنگی 
دستگاه قضایی موفق به شناسایی یکی از سرشبکه های بزرگ قاچاق 
سازمان یافته لوازم خانگی و ضربه به این شبکه شدند. شبکه مذکور 
در مدت دو سال فعالیت خود اقدام به قاچاق حدود 30هزار دستگاه 
انواع لوازم خانگی غالباً با نش��ان های تجاری کش��ور کره جنوبی به 

کشور کرده  است. 
بنا بر اعالم روابط عمومی کل سپاه در این عملیات اطالعاتی، اعضای 
اصلی ش��بکه دس��تگیر و حدود 4هزار دس��تگاه انواع لوازم خانگی 
شامل یخچال، ماشین لباسش��ویی، ماشین ظرفشویی و کولرگازی 
و تلویزیون کشف و ضبط شد. این شبکه با سوءاستفاده از رویه های 
قانونی کولبری و ته لنجی که به منظور حمایت از معیشت مرزنشینان 
وضع شده اس��ت، اقدام به قاچاق کالن این کاال  ها از مرزهای غربی 
و بنادر جنوبی کش��ور و انتق��ال آن به انبارهای خ��ود و یا فروش به 

مشتریان خود در سراسر کشور می کرد. 
در حالی که بنابر قانون س��اماندهی مبادالت مرزی، ورود تجمیعی 
و تجاری کاالهای مش��مول این قانون به داخل کشور ممنوع است. 
در اطالعیه روابط عمومی کل س��پاه جاس��ازکردن لوازم خانگی در 
کامیون های حمل گندم و ذرت از بندر ام��ام خمینی )ره( و انتقال 
آن با استفاده از خودروهای سبک و شوتی   ها به انبارهای غیرمجاز از 
شگردهای این شبکه برای قاچاق عنوان و تصریح شده است: شبکه 
مذکور جهت تأمین منابع ارزی کاالی قاچ��اق، اقدام به واریز مبالغ 
ریالی به حساب  شرکت های بزرگ صادرکننده داخلی می نمود. در 
این فرایند ارز حاصل از صادرات که باید وارد سامانه نیما گردد، صرف 

تأمین کاالی قاچاق   می شد. 
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      بهارستان

      خبر

رئیس کمیس�یون اقتصادی مجلس ش�ورای 
اس�امی با اش�اره به اراده دولت در راستای 
توس�عه مت�وازن اس�تان  ها و تمرکززدای�ی 
گفت: ب�رای تمرکززدایی از اداره سیاس�ی و 
اجتماعی استان ها، دولت الیحه ای ارائه دهد. 
محمدرضا پورابراهیم��ی در گفت وگو با مهر، در 
خصوص تمرکززدایی در اداره کشور گفت: انقالب 
اس��المی به رغم تمام خدماتی که به ملت ایران 
ارائه داده، در حوزه معیشت، اشتغال و توسعه با 
چالش های مهمی رو به رو است. وی عدم توسعه 
متوازن، تمرکزگرایی در مراکز استان   ها و پایتخت 
را یکی از چالش های مهم کشور خواند و تصریح 
کرد: استانداران بیشتر وظیفه هماهنگی امور را 
برعهده دارند و نمی توانند خالقیتی در مدیریت 
داش��ته باش��ند. لذا برای ایجاد رویکرد عدالت 
محورانه و تحقق آرمان ه��ای امام )ره( و رهبری 
در راس��تای توسعه متوازن کش��ور باید رویکرد 
تمرکززدایی در دستور کار دولت قرار گیرد. در 
حال حاضر استانداران کم  ترین اختیارات را دارند 

و عماًل جای مانور مدیریتی ندارند. 

رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اسالمی تأکید کرد: در برخی موارد که اختیارات 
جزئی به استانداران واگذار شده کارهای بزرگی 
برای محرومیت زدایی از شهر  ها و استان   ها انجام 

شده است. 
پورابراهیم��ی با بی��ان اینکه س��طح اختیارات 
استانداران با توجه به ش��رایط استان های تحت 
مدیریت آنها بای��د متفاوت باشد،خاطرنش��ان 
کرد:شرایط در اس��تان های مرزی، استان هایی 
که به دریا یا خشکی وصل هستند، متفاوت است 
از این رو اختیارات استانداران در این شهر  ها نیز 
باید متفاوت باشد. وی با بیان اینکه گزارش   هایی 
از س��وی دولت در موضوع تمرک��ز زدایی ارائه 
شده اس��ت، گفت: در پایان مجلس نهم نامه ای 
با امضای 1۶0 نماینده به رئیس جمهور وقت در 
راستای تمرکززدایی ارائه شد اما روحانی عالقه ای 

به تفویض اختیارات خود و وزرایش نداشت. 
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر اینک��ه تمرکز زدایی ناف��ی اختیارات 
رئیس جمهور و وزرا نیست و نظارت آنها را کاهش 

نمی دهد، اظهار داش��ت: در دولت سیزدهم نوع 
نگرش و مدیریت رئیس جمهور به گونه ای است 
که عالئم و شواهد حاکی از اراده دولت برای اجرای 
این طرح است. کمیسیون اقتصادی نیز از تقویت 
تصمیم گیری در استان   ها با تفویض اختیارات به 
اس��تانداران حمایت می کند. پورابراهیمی ادامه 
داد: اولین گام برای تمرکززدایی و توزیع عادالنه 
امکانات، تفویض اختیارات به استانداران با توجه 
به ظرفیت استان هاست که در این راستا، اصالح 

قانون بودجه 1401 ضروری است. وی با بیان اینکه 
استانداران هیچ قدرتی در مورد تصمیم گیری برای 
بودجه استان   ها ندارند، گفت: ایجاد صندوق مالی 
در استان   ها و تأمین بودجه های عمرانی بهترین 
راه��کار برای توس��عه متوازن استان هاس��ت که 
آغازگر تحوالت مهمی در عرصه اقتصادی کشور 

خواهد بود. 
 نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اراده دولت در راستای توسعه متوازن 
اس��تان   ها و تمرکززدای��ی، تأکی��د ک��رد: برای 
تمرکززدایی از اداره سیاسی و اجتماعی استان ها، 
دولت می تواند الیحه ای ارائه دهد. پورابراهیمی 
با بیان اینکه طب��ق اص��ول 128 و 138 قانون 
اساسی دولت می تواند اختیارات خود را تفویض 
کند، افزود: طب��ق قوانین موجود به رغم تفویض 
اختیارات وزرا و رئیس جمهور به استانداران، این 
افراد باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند و این 
تفویض اختیارات نافی پاسخگویی آنان نیست. 
دولت می تواند با ارائه الیحه ای، استانداران را نیز 

در قبال مجلس، مسئول و پاسخگو کند. 

در  س�اختگی  دادگاه ه�ای  تش�کیل  ب�ا  انگلی�س 
م�ورد ح�وادث آبان م�اه 98 ب�ه دنب�ال پرونده س�ازی 
اس�ت.  برج�ام  مذاک�رات  در  ای�ران  ب�ر  فش�ار  و 
روبرت بیگلریان، نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت و گو با فارس، با اش��اره به دادگاه های 
س��اختگی انگلیس با موضوع حوادث آبان ماه 98 گفت: انگلیس 
از یک س��و با همکاری با امریکا تحریم های اقتصادی علیه ایران را 
اعمال می کند و از طرف دیگر با تشکیل دادگاه   ها به دنبال اعمال 
فشار رسانه ای بر جمهوری اس��المی ایران است. هدف انگلیس از 
تش��کیل این دادگاه های ساختگی پرونده س��ازی برای جمهوری 

اسالمی ایران است تا چنانکه به خیال خودش��ان جامعه ایران به 
خاطر تحریم های اقتصادی دچار آشوب شد، نیروهای انتظامی و 
پلیس ایران به خاطر این فضاسازی های سنگین نتوانند برخوردی 

با آشوبگران داشته باشند. 
نماینده مس��یحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس اظهار داشت:  
عالوه بر این انگلیس با این اقدام خود س��عی دارد فشارهای روانی 
علیه ایران در مذاکرات پیش رو در قالب برجام را تشدید کند و در 
یک فضای روانی سنگین، دیپلمات های کشورمان پای میز مذاکره 

با انگلیس حاضر شوند. 
بیگلریان خاطرنش��ان کرد: انگلیس نقش پررنگی در حوادث آبان 

ماه سال 98 داشت و موجبات آشوب های خیابانی در کشور را فراهم 
آورد و حال با این اقدامات سعی دارد رد پای خود در آن آشوب   ها 
را پاک کند. وی گفت: انگلیس می خواهد با این اقدامات خود را از 
اتهاماتش تبرئه سازد و به جای پاسخگویی فضای روانی سنگینی 

را علیه ایران به راه اندازد. 
نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران اظهار داشت: اقدامات ضد 
ایرانی انگلیس و دیگر کشورهای جبهه استکبار از زمان انقالب تا 
چند سال قبل اقدامات بین دو دولت و س��ازمان  ها بوده اما امروز 
انگلیس و امریکا این دش��منی   ها را با اقداماتشان به سطح جامعه 
کشاندند و می خواهند با ایجاد آشوب اهداف خود را دنبال کنند. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت برای توسعه متوازن، افزایش اختیارات استانداران را الیحه کند

نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس: 

انگلیس با دادگاه های ساختگی  دنبال فشار بر ایران در مذاکرات است


