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◾

خبر
روز

پنجره جدیدی
برای تأمین
منافع ملی
گشوده شد

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس گفت:
رویکرد واقعگرایانه و
چندجانبهنگر دولت
به منظور بهرهگیری
از تمامی ظرفیتهای
راهبردی در حوزه
سیاست خارجی،
پنجره جدیدی برای
تأمین منافع ملی به
ویژه بهرهگیری از
ظرفیتهای اقتصادی
کشور گشوده است؛
چرا که امروز روابط
خارجی متوازن بر پایه
استقالل و عزت ملی
و دیپلماسی عملگرا
و فهم واقعبینانه از
نظام چندقطبی حاکم
بر مناسبات جهانی،
ضرورتی انکارناپذیر
است.

خبـر

در حاشيه

مدیرعامل
منطقهآزاد
چابهار
بازداشتشد
مدیرعاملفعلی
منطقه آزاد چابهار
توسط پاسداران گمنام
امام زمان در سازمان
اطالعات سپاه سیستان
وبلوچستان بازداشت
شد .به گزارش روابط
عمومی سازمان
اطالعات سپاه سیستان
وبلوچستان ،در پی
گزارشهای متعدد واصله
از سوی شهروندان
سیستانوبلوچستانبه
ویژه مردم فهیم و بصیر
جنوب استان ،رسیدگی
به پرونده شکایات
وتخلفاتاحتمالی
مدیرعامل منطقه آزاد
چابهار به قید فوریت در
دستور کار قرار گرفت.
براساس این گزارش ،پس
از بررسی و کارشناسی
از پروندههای موجود
در سازمان منطقه آزاد
چابهار ،وجود برخی
تخلفات عمده و کالن
تشخیص داده شد که
با دستور و ورود جدی
دادستان جهادی و
انقالبی دادسرای عمومی
و انقالب مرکز سیستان
و بلوچستان ،مدیرعامل
منطقه آزاد چابهار
احضار و هم اکنون در
بازداشت موقت است.

◾همایش ملی «ایران و همسایگان» برگزار میشود
همایش ملی ایران و همسایگان با سخنرانی محمد باقر
قالیباف رئیس مجلس ،سرلشکر صفوی دستیار و مشاور
عالی فرمانده معظم کل قوا و رئیس همایش ،دکتر حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و دکتر خاندوزی وزیر
اقتصاد و با ارائه مقاله از سوی استادان شاخص کشور امروز
در مرکز مطالعات سیاسی و بینالملل وزارت امور خارجه
برگزار میشود.

◾

◾مصوبه«وارداتخودرو»بااصرارنمایندگانبهمجمعرفت

در نشست علنی روز گذشته مجلس شــورای اسالمی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی
صنعت خودرو اعاده شده ازشورای نگهبان مورد بررسی
قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۶رأی موافق و ۳۹رأی مخالف از
مجموع ۲۳۶نماینده حاضر بر مصوبه مجلس در این طرح
اصرار کردند و این طرح برای تصمیمگیری نهایی به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

 9220000293انرژیهای نو خورشیدی و بادی
و دیگر انواع آن کم هزینه ،مقرون به صرفه و پاک
هستند .تجربه هم نشان داده بهرهمندی و توسعه
آن امکانپذیراست .از متولیان امرانتظار میرود برای
آینده کشور و فرزندانمان هم که شده در توسعه این

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
در خـ ـجـ ـسـ ـت ــه سـ ـ ــا لـ ـ ــروز
والدت بــا س ـعــادت حضرت
فاطمهزهرا(س) رهبر انقالب
اســامــی در دی ــدار جمعی از
مداحان اهلبیت ،با اشــاره به
برخی ابعاد واالی شخصیت
ح ـضــرت صــدیـقــه ک ـبــری از جمله حــرکـتهــای
اجتماعی و خدمت بی منت به مردم ،هیئتها را
کانون جهاد ِ بزرگ تبیین دانستند و تأکید کردند:
هیئتها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و
درســت به پرسشهای روز جامعه بهویژه نسل
جوان باشند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر
رهبر معظم انقالب اسالمی ،حضرت آیتهللا
خامنهای در این دیدار ضمن تبریک سالروز میالد
حضرت فاطمهزهرا سال مهللاعلیها و سالروز والدت
امام خمینی(ره) و روز گرامیداشت مقام مادر و زن،
به برخی ابعاد شخصیت فوقالعاده حضرت زهرا
سال مهللاعلیها براساس آیات قرآن کریم و احادیث
اشاره کردند و گفتند :جایگاه طهارت ،کار برای خدا
و خدمت بیمنت و موقعیت ممتاز در مواجهه با
جبهه باطل در قضیه مباهله از جمله ویژگیهای
بینظیر آن حضرت هستند کــه در قــرآن کریم
بهصراحت به آنها اشاره شده است.

◾

◾الگو بودن حضرت فاطمه زهرا در همه جهات
ایشان با اشــاره به آیــات ســوره «ده ــر» ،خدمت
بیمنت و کمک خالصانه بــه نـیــازمـنــدان را از
نشانههای مهم جامعه فاطمی خواندند و افزودند:
به لطف الهی ،بعد از پیروزی انقالب اسالمی،
جامعه ایران ،فاطمی شده است و در طول ۴۳سال
گذشته حرکت فاطمی را در دوران دفاع مقدس ،در
دوران حرکت علمی و خدمات بیمنت شهیدانی
همچون فخریزاده ،شهدای هستهای و دانشمند
بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی و در حوادث طبیعی
همچون سیل و زلزله بارها دیدهایم .رهبر انقالب
دوران شیوع بیماری کرونا و خدماتی را که بدون مزد
و منت ارائه شد و همچنان ادامه دارد ،نمونه دیگری
از حرکت برگرفته از الگوی فاطمی برشمردند و
تأکید کردند :حضرت فاطمه زهــرا باید در همه
جهات بهویژه حرکتهای اجتماعی و انقالبی،
اسوه و الگو باشند.

◾

◾هیئت؛مرکزمهمتبیینمفاهیمومعارفاسالمی

حضرت آیتهللا خامنهای در بخش دیگری از
سخنانشان به موضوع هیئتها اشاره کردند
و گفتند :محور شکلگیری هیئتها به عنوان

خبر
حضور ایران در
نشست سازمان
همکاری اسالمی
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◾

◾صدور مجوز ترانزیت گازوئیل به افغانستان از ایران
مجوز ترانزیت گازوئیل به افغانستان از قلمرو ایــران به
مــدت سه مــاه صــادر شــد .حسین کاظمیقمی نماینده
ویژه رئیسجمهور در امور افغانستان با انتشار مطلبی
در حساب کاربری خود نوشت :در راستای تأمین نیازهای
مردم افغانستان در فصل زمستان و با توجه به درخواست
مقامات آن کشور از ایران ،مجوز ترانزیت گازوئیل به این
کشور از قلمرو ایران به مدت سه ماه صادر شد.

محور اهتمام ویژه به این موضوع داشته باشند.
 9360000158درآستانه جشنواره فجرهستیم
و هنوزمشخص نیست که آیا مانند هرسال این
جشنواره در مشهد هم برگزار میشود یا خیر؟
 9900000186لطف ًا از گردهمایی حامیان اصالح قانون

رهبر انقالب در دیدار ساالنه مداحان اهلبیت(ع) مطرح کردند

هیئت،کانونجهادتبیین

مهریه که پنجم بهمن جلو مجلس برگزار خواهد
شد گزارش تهیه کنید .مهریه برای برخی به کاسبی
تبدیل شده ،لطف ًا به داد ما برسید.
 9150000633به جای اینکه حقوق پزشکان کاهش
پیدا کند یا حداقل در همین حد بماند تا کمی شکاف

صدا ،آهنگ و هندسه خوانندگی صورت هنر
مداحی را تشکیل میدهد ،اما این صورت که
در واقع وسیله و ابزار است نباید بر محتوا غلبه
کند و آن هــدایــت و محبت جهتدهنده به
حرکت جامعه در درون آن گم شود .حضرت
آیــتهللا خــامــنـهای ،ابتکار و نـــوآوری در امر
مداحی را خوب و مفید برشمردند و افزودند:
نــوآوری نباید به هنجارشکنی و تغییر هویت
مداحی منجر شود و اجرای مداح را به سمت
ام ــوری کــه مــداحــی نیست بــلــغــزانــد؛ چــرا که
مداحی ،موسیقیِ پاپ نیست.

◾

اجتماعی به مردم در شرایطی که دشمن با ایجاد
فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آنها در مقابل
نظام اسالمی دارد ،جهادی ارزشمند است.

یک واحد اجتماعی ،مودت اهلبیت و زنده نگه
داشتن راه و مکتب ائمه بوده که از زمان خود
آن بزرگواران شکل گرفته است .ایشان ،نقش
و کارایی هیئتها را در مقاطع مختلف بهویژه
دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،بزرگ و
بسیار تأثیرگذار خواندند و افزودند :براساس
فرمایشهای ائمه اطهار ،هیئت کانون جهاد
عظیم ِتبیین و روشنگری است.
رهبر انقالب ،ساختار هیئت را مرکب از «مغز
و معنا» و «تحرک و پویایی» دانستند و گفتند:
مــغــز و مــعــنــای هیئت هــمــان تبیین مکتب
اســت و هیئت ،مرکز مهم تبیین مفاهیم و
معارف اسالمی و پاسخ به سؤالهای گوناگون
جوانان دربــاره مسائل اصولی و سبک زندگی
اســت .پویایی و تحرک هیئت نیز بــه معنی
فرصت مواجهه مستقیم با مخاطب و انتقال
احساسات است .ایشان قوام و اساس هیئت را
مقوله جهاد خواندند و افزودند :هر تالش خوب
و بجایی ،جهاد نیست .جهاد یعنی تالش برای
هد فگیری دشمن و در هر زمــان باید عرصه
جهاد را به درستی تشخیص داد.
حضرت آیتهللا خامنهای با اشاره به عرصههای
گــونــاگــون جهاد در دورههـ ــای مختلف همچون
جهاد نظامی ،علمی و فعالیت و خدمت اجتماعی
خــاطــرنـشــان کــردنــد :بــه ع ـنــوان نمونه خدمت

ایشان با اشاره به تحرک گسترده دشمنان ملت
ایــران بــرای وارون ـ هســازی افکار و تخریب ایمان و
باورهای مردم بهوسیله انبوه رسانهها و با استفاده
از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانیهای
هنگفت مالی و امنیتی ،مهمترین عرصه جهاد
را عرصه «تبیین و روشنگری» دانستند و تأکید
کردند :در مقابل این حرکت شیطانی ،هیئتها
باید از خود سؤال کنند در جنگ بیامان جبهه
حق و باطل و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا
قرار دارند و چگونه آرمانها و مبانی اصلی انقالب را
گسترش میدهند.
رهبر انقالب« ،واعــظ» و «مــداح» را دو ستون
مهم و پایدار هیئت برشمردند و با تأکید بر
منحصر بـهفــرد ب ــودن هنر مــداحــی ،گفتند:
مــداحــی بــا جــا دادن دل مخاطب و بــردن او
به عمق تاریخ ،به او معرفت دینی ،اخالقی و
سیاسی میبخشد .ایشان با تحسین همکاری
شــاعــران آیینی و مــداحــان ب ــرای پــربــار کــردن
مجالس اهلبیت و اعتالی شعر آیینی ،گفتند:

خــبــرگــزاری فــرانــســه خبر داد دیپلما تهای
ایرانی بــرای نخستین بار پس از سال ،۲۰۱۶
در نشست ســازمــان هــمــکــاری اســامــی در
عربستان حضور یافتند .به گــزارش تسنیم،
به گفته مقاماتی در این سازمان به خبرگزاری
فرانسه ،سه دیپلمات ایــرانــی هفته گذشته
وارد شهر «جده» شدند تا در کنار  ۵۶کشور
دیگر در نشست این سازمان حضور یابند.
این افراد هم اکنون در دفتر نمایندگی ایران در

جده مستقر هستند و در نشست روز گذشته
این سازمان حضور یافتند .در تاریخ  ۲۲مارس
قرار است وزیــران خارجه کشورهای عضو در
اســا مآبــاد پاکستان حضور یابند و نشست
اخــیــر در جــده ب ــرای آمـــاده س ــازی مقدمات
برگزاری نشست اسالمآباد بود.
دولــت سعودی در پنج سال گذشته از صدور
ویــزا بــرای نمایندگان ای ــران امتناع کــرده بود.
سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت خارجه

◾

◾نوآوری نباید به هنجارشکنی و تغییر هویت
مداحی منجر شود

◾جذب جوانان به هر قیمتی نباشد
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به نقشآفرینی و
امتحانهای خوب مداحان در دوران دفاع مقدس
و همچنین در فتنه  ۸۸گفتند :مداحان به معنی
واقعی کلمه مجاهدپروری و شهیدپروری کردند
و در جنگ رســانـهای و فرهنگی میان جمهوری
اسالمی و دشمن ،صدای رسای مداحان انقالبی
کارساز بود و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید
در مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد.
حضرت آیتهللا خامنهای تالش و نوآوری مداحان
برای جذب جوانان را اقدامی خوب و تعالیبخش
خواندندودرعینحالتأکیدکردند:مراقبباشید،
جذب جوانان به هر قیمتی نباشد و اینگونه نشود
که برای جذب جوان ،از برخی آهنگها و نواهای
نامناسب استفاده شود .ایشان با تأکید بر اینکه
جذب جوانان باید با حفظ ساختار صحیح هیئت
باشد ،گفتند :باید مراقبت شود تا ترکیب مداحی
و حقیقت و هویت آن از بین نرود.
رهبر انقالب اسالمی ،مداحان را به استفاده از
مطالبواشعارمتقنومعتبرتوصیهوخاطرنشان
کردند :برخی مواقع یک حرف سست و یا یک بیان
نارساوغلط،دستاویززیرسؤالبردناسالموتشیع
و حمله به علمای بزرگ و معارف دینی می شود،
بنابراین استفاده از مطالب مستند و متقن حتما ً
در برنامه کــاری مداحان باشد .پیش از سخنان
رهبر انقالب اسالمی ،یازده تن از مداحان و شاعران
به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت
فاطمهزهرا سال مهللاعلیها پرداختند.
گـ ـفـ ـتـ ـن ــی اس ـ ـ ـ ــت؛ پـ ــای ـ ـگـ ــاه اط ـ ــاعرس ـ ــان ـ ــی
 ،KHAMENEI.IRدر نظر دارد کتاب «آداب
مداحی» را که شامل مجموعه توصیههای حضرت
آی ـتهللا خامنهای به مــداحــان اســت را ب ـهزودی
منتشرکند.مخاطبانایناثر،مستمعین،مادحین
و ستایشگران اهل بیت(علیهمالسالم) هستند.

ایــران نیز در  ۲۷دی ماه گفته بود تمرکز تهران
بر آغــاز فعالیت نمایندگی جمهوری اسالمی
ای ــران نــزد ســازمــان همکاری اسالمی در جده
است .در مقابل «حسین ابراهیم طه» ،دبیرکل
جدید ســازمــان همکاری اسالمی نیز چندی
پیش با ارســال پیامهایی بــرای حجتاالسالم
والمسلمین ابراهیم رئیسی و همچنین حسین
امیرعبداللهیان ،نسبت به تقویت همکاری با
جمهوری اسالمی ابراز آمادگی کرده بود.

گزارش

دیدگاه

رئیسی در مراسم تجلیل از بانوان خردمند:

بررسی فعالیتهای دستگاه دیپلماسی کشور در 6ماه گذشته بهما چه میگوید؟

بیمه زنان دغدغه ماست
رئیسجمهور در جلسهای که
صبح روز گذشته به مناسبت
ب ــزرگ ــداش ــت مــی ــاد حـضــرت
فاطمه(س) ،روز زن و تجلیل از
بانوان خردمند در محل اجالس سران کشور
بــرگــزار شــد ،با بیان اینکه شخصیت فاطمه
اطهر (س) باید شناخته شود و برای شناخت
شخصیت او باید از وجود خود ایشان و خدای
ایشانکمکگرفت،گفت:اگرفاطمهاطهر(س)
شناخته شود ،درک شب قدر صورت خواهد
گرفت .به گزارش خبرنگار مهر ،حجت االسالم
سید ابراهیم رئیسی در ادامه با بیان اینکه امروز
نمیخواهندحضرتفاطمه(س)شناختهشود
و الگوی زنان و جوانان قرار گیرد ،تأکید کرد :تالش
میکنند انسان از باورهای الهی خود دور شود و
باید سعی کنیم تمدن فاطمی و تمدن فرزندان
فاطمه (س) که نجاتبخش انسان معاصر
خواهد بود ،مورد توجه قرار گیرد .رئیسی با بیان
اینکه فهم «گمگشتگی» زنان موضوع بسیاری
از سمینارهای جهانی و بینالمللی ا ســت،
گفت :نگاه ابزاری به زن در بسیاری از کشورها
وجود دارد ،اما باید کشورهایی که دغدغه دارند،

سال سی و پنجم

موضوع زنــان را مــورد توجه قـرار دهند .رئیس
جمهور با اشاره به اینکه نقش زنان در پیروزی
انقالب و در دفاع مقدس و به شهادت رسیدن
 ۷هزار زن بر هیچ کسی پوشیده نیست ،گفت:
ام ــروز باید سنگ زیربنای جامعه بر مبنای
عقالنیت ،عدالت ،اخــاق و معنویت استوار
باشد؛ زنان در این جامعه نقش تعیین کننده
دارند .رئیسی افزود :رفع آسیبهای اجتماعی
و بیمه شدن زنان سرپرست خانوار مورد توجه
دول ــت قــرار دارد و دغــدغــه مــاســت .امـیــدوار
هستیم آنچه دغدغه بانوان و خانوادههاست
از سوی سازمانهای مردمنهاد دنبال شود و
دولت وظیفه دارد حمایت و نظارت این مسائل
را دنبال کند.

گزینه توافق موقت؛ خارج از میز مذاکرات
زارع در روزهـ ــای گذشته در
چارچوبمذاکراتبرجامی،عبارت
«توافق موقت» را زیاد شنیدهایم.
خبری کــه نخستین بــار روزنــامــه
رأیالیوم آن را افشا کرد و بهطور کلی عبارت بود
از توافقی دوساله بین ایران و غرب برای بازگشت
به برجام .2015آیا دولت بهچنین توافقی رضایت
خواهد داد؟ دیپلماسی که دولت در پیش گرفته
دو ویژگی اصلی دارد؛ نخست اینکه رنگوبوی
اقتصادی دارد و دوم ،رئیسی و یارانش بر توافقات
بلندمدتتأکیددارند.تالشرئیسیبرایعضویت
ایــران در سازمان شانگهای که اتفاقا ًبهثمر هم
نشست،اولینفکتاینادعاست.همهمیدانیم
رنگوبوی اقتصادی در شانگهای بیشتر دیده
میشود و همچنین عضویت در آن مادامیکه
تصمیم به خــروج نباشد ،دائمی اســت .سوآپ
گازی که برای آن سقف زمانی در نظر گرفته نشده
نیز یکی دیگر از اقدامات اقتصادی و بلندمدت
دولت است .اقدام سریع و پیگیرانه دولت برای
اجراییشدن تفاهمنامه بلندمدت و 25ساله با
چین(که9بنداز11بندآناقتصادیوعلمیاست)
را هم باید در نظر گرفت .سفر رئیسی با هیئت

کارشناسانش به روسیه درحالیکه دستور کار
اصلی آن تفاهم بلندمدت (20ساله) اقتصادی
و امنیتی بود ،شاهدی دیگر در این زمینه است.
آخرین اقدام دولت در این راستا را هم میتوان در
گفتوگویتلفنیرئیسیبااردوغاندید،آنجاکه
گفته است« :جمهوری اسالمی ایران به رابطه و
همکاریباترکیهنگاهبلندمدتوهمهجانبهدارد».
باتوجهبههمهایناتفاقاتدرهمینچندماهعمر
دولــت است که میتوان نتیجه گرفت ،رئیسی
و یارانش بنا دارند به توافقات بلندمدت با دیگر
کشورها و بهویژه همسایگان دست پیدا کنند؛
بنابراین میتوان اینچنین نتیجه گرفت توافق
موقت حداقل در دستور کار فعلی دولت نیست
مگرآنکهبهاندازهکافیوسوسهکنندهباشد.

شماره 9730

◾
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◾افزایش سقف معافیت مالیاتی خانههای لوکس
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  1401در
نشست خبری روز گذشته خــود گفت :بر اســاس یکی
از مصوبات کمیسیون ،سقف معافیت مالیاتی ساالنه
باغویالها و خانههای گران قیمت افزایش پیدا کرد ،به نحوی
که خانههای تا سقف  ۲۰میلیارد تومان معاف از مالیات
شدند .پیش از این مالکان خانههای باالی ۱۰میلیارد تومان
مشمول پرداخت مالیات به صورت پلکانی میشدند.
حقوقی و طبقاتی کاهش پیدا کند ،برخی زیر
نفوذ البی و گروههای فشار قدرتمند و ثروتمند
پزشکان کم آورده و پذیرفتهاند حق ویزیت پزشکان
برای سال آینده 40درصد افزایش یابد .امیدوارم
نهادهای مسئول جلو این حق خوری را بگیرند.

یادداشت
پشت پرده اختالف
در تیم مذاکر ه آمریکایی

مسعود براتی این روزهــا خبر جدا شدن
«ریچارد نفیو» معمار تحریمهای ضدایرانی
از تیم مذاکرهکننده آمریکا و اخــتــاف او با
«راب ــرت مالی» دســت به دســت میچرخد و
برخی رسانهها با نگاه خوشبینانه از اختالف
در اردوگــاه کاخ سفید خبر میدهند ،اما این
تمام قضیه نیست .اصل این خبر را خبرگزاری
 MBCبه نقل از وزارت خارجه آمریکا منتشر
کــرد .آنهــا با اشــاره به بیانیه منتشر شــده از
سوی این نهاد ،علت جدایی نفیو از تیم مذاکره
کننده ایاالت متحده را اختالفات وی با رابرت
مالی نماینده ویــژه امــور آمریکا در امــور ایران
عنوان کردهاند.
 MBCاین خبر را منتشر کرد ،اما تا امروز هیچ
خبری از انتشار اصل بیانیه وزارت امورخارجه
آمریکا نیست و این مشکوک است .با کنار رفتن
ریچارد نفیو از تیم مذاکره کننده ،رابــرت مالی
اصلی ترین کنشگر برجامی آمریکا تلقی خواهد
شد .یکی از اهداف انتشار این خبر با توجه به
شخصیت رابرت مالی و دفاع همه جانبه او از
ضرورت حفظ برجام میتواند عزم آمریکا برای
نمایش امتیازدهی باشد .با توجه به این تحلیل
در صورت کوتاه آمدن واشنگتن ممکن است
مذاکره کنندگان ایرانی هم یک انعطاف نسبی
در رفتار خود داشته باشند.
ریچارد نفیو فردی است که تخصص اصلیاش
اعمالوپیادهسازیتحریمهاستوخروجاینفرد
از تیم مذاکره کننده آمریکا به معنی اختالف در
اردوگاه آنها نیست ،بلکه آرایش بازی آنها تغییر
کرده است .نفیو به وزارت خارجه آمریکا منتقل
میشود تا با همکاری اندیشمندان آمریکایی
بر پروژه بازسازی تحریمها متمرکز شوند .آنها
متوجه شکست تحریمها شدهاند وبه همین
خاطرمیخواهندساختارجدیدیراتدوینکنند.
آمــریــکــایـیهــا در مــذاکــره بــا ایـ ــران دو برنامه
بلندمدت و کــوتــاه مــدت دارن ــد .آنه ــا ممکن
است در کوتاه مدت با ایران توافق موقت داشته
باشند ،اما ساختار جدید که طراحی میکنند
فشار بیشتر و امتیازگیری بیشتر را به همراه
خواهد داشت .تغییری که در تیم مذاکره کننده
آمــریــکــایــی ایــجــاد شــد در راســتــای طــرح های
راهبردی آنهاست و نباید با نگاه غیر واقعبینانه
و به دور از شناخت آمریکا آنها را تحلیل کنیم.
رفتن نفیو به وزارت امور خارجه آمریکا و اجتماع
او با افرادی مانند الیزابت روزنبرگ به عنوان یک
نخبه تحریمهای خزانه داری منجر به طراحی
شکل جدیدی از تحریمها خواهد شد که در
صورت قبول توافق موقت از سوی ایران میتواند
آسیبهای سنگینی به ارمغان بیاورد .امروز اگر
قــرار است توافقی حاصل شــود ،باید با دیدن
همه جنبهها و دائمی باشد ،پس هرگز نباید
اج ــازه شــروع بــازی تــوافــق موقت بــه طرفهای
مذاکره داده شود .توافق موقت اقتصاد و جامعه
ایران را شرطی میکند و این به ضرر امنیت ملی
و زیرساخت هــای کشور اســت .البته تهران
تاکنون با تیزبینی بخش قابل توجهی از عوامل
شرطی سازی جامعه و اقتصاد را مرتفع کرده،
اما همچنان برخی از این عوامل پا برجا هستند.

خبرکوتاه
خود را برای جمهوری دوم
آماده کنیم

محمدرضا باهنر ،دبیرکل جامعه اسالمی
مهندسین بــا بــیــان اینکه بــایــد خــود را بــرای
جمهوری دوم آماده کنیم ،گفت :اگر مؤلفههای
مختلف را از نظر کمی و کیفی با سایر کشورها
مقایسه کنیم ،خواهیم دیــد پیشرفتهای
افــتــخــارآمــیــزی نــســبــت ب ــه قــبــل از انــقــاب
داشتهایم و رتبه ما نسبت به سال  ۵۷بسیار
باالتر است.

مبادالت با کشورهای همسایه
سه برابر شده است

سزادهمشکینیسخنگویکمیسیون
محمودعبا 
امنیت ملی و سیاستخارجی مجلساظهار کرد:
امــروز با توجه به دست باالی جمهوری اسالمی
در منطقه دادوستدهای کشور در دولت جدید
افزایش یافته است و حجم مبادالت کشورمان
با کشورهای همسایه حدود سه برابر شده است
و با این تحرکات در آینده شاهد رونق در اقتصاد
خواهیم بود.

