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انقالب اسالمی اینچنین آغاز شد
دفتر پژوهش های موسسه کیهان

در پی انتشار خبر تصویب الیحه انجمن های ایالتی و والیتی در 16 مهرماه 1341 که در آن اوال 
قید »اسالم« از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده و به جای سوگند به قرآن، 
سوگند به »کتاب آسمانی« قرار گرفته و دوم به زنان حق رای داده شده بود، امام خمینی بی درنگ 

مراجع بزرگ حوزه علمیه قم را به یک جلسه مشورتی برای نوشتن نامه ای به شاه، دعوت نمود. 
این نشست در منزل مرحوم آیت اهلل العظمی حائری و با حضور آیات گلپایگانی، شریعتمداری، 
شیخ مرتضی حائری یزدی )فرزند آیت اهلل العظمی حائری( و شخص امام برگزار شد )این نخستین 
جلســه تشکیالتی در نهضت امام خمینی بود(. ایشان طی سخنانی »نقشه های خانمانسوز و ایران 
برباد ده رژیم شاه و ماموریت او را در پاسداری از منافع استعمار در ایران که با نابودی اسالم و ملت 
مسلمان همراه است، بازگو کرد، توطئه ها و دسیسه های خطرناکی را که در پشت پرده علیه اسالم 
و مبانی قرآن در جریان است را تشریح نمود، مسئولیت سنگین علماء و زعمای روحانیت را در این 
عصر تاریک در برابر نقشه های خطرناک عوامل و ایادی استعمار یادآوری کرد و هشدار داد که اگر 
در مقابله و مبارزه با این خطرات قریب الوقوع مسامحه بورزند و دیر بجبند، اسالم، ملت مسلمان و 
کشــورهای اسالمی را در معرض ســقوط و زوال قرار داده و در پیشگاه قرآن و پیامبر عظیم الشان، 

مواخذه و مسئول خواهند بود.1
در این جلسه تصمیم گرفته شد طی تلگرامی به شاه از وی لغو تصویب نامه فوق درخواست شود، 
همچنین با تلگرام های جداگانه، علماء و روحانیون شهرستان ها از خطرات این تصویب نامه برای اسالم 
و کشور، باخبر شده و در جریان تصمیمات مراجع بزرگ قم قرار گیرند، ضمنا قرار شد که جلساتی 
مانند جلسه فوق با شرکت مراجع عظام حوزه علمیه به طور مداوم و لزوما هر هفته و یا بیشتر برای 

مشاوره و تبادل نظر بر سر مسائل مختلف مسلمین برگزار شود.2
امام برای آگاهی مردم از تصمیمات مراجع مذهبی خود، علیرغم مخالفت سایر علماء، بر انتشار 
تلگرامی که برای شاه می فرستند، تاکید داشته و سرانجام با پافشاری موفق شدند که آن را چاپ و 

نشر داده و بوسیله شاگردانشان توزیع نمایند.
در همان شب، مدرسین انقالبی حوزه علمیه قم که در واقع همان شاگردان امام بودند، با تشکیل 
جلســه ای تصمیم گرفتند نظرات آقایان مراجع در مورد تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی را 
بوسیله طالب و روحانیون مبارز در سراسر کشور تکثیر و پخش نمایند. و این نقطه آغاز نهضت امام 
خمینی بود. لحظه ای که امام سالیان دراز برای آن زمینه سازی کرده و طرح و نقشه تدارک دیده بودند. 
روز 17 مهرماه، در حالی که فقط یک شــب از اعالم خبر تصویب الیحه انجمن های ایالتی و 

والیتی می گذشت، تلگرام امام خطاب به شاه انتشار یافت.
تردیدی نیست که حضرت امام نه تنها با رای دادن زن ها مخالفتی نداشتند، بلکه حضور آنها را 
در صحنه های سیاسی اجتماعی واجب می دانستند، چنانچه در طول دوران نهضت، این قشر فعال 
نقــش عمــده ای در تداوم مبارزات و پیروزی انقالب برعهده داشــته و پس از پیروزی نیز در اغلب 
صحنه های سیاسی و نظامی کشور اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی، 

حضوری برجسته داشته است. 
شــاید هر تحلیل گر سیاسی و تاریخی به خوبی دریابد که مقصود امام در آن زمان از تاکید بر 
حق رای زنان به عنوان مخالفت با دین اســالم، عالوه بر برانگیختن حساســیت علمای دینی که از 
ورود به عرصه سیاست ابا داشتند و تحریک غیرت دینی اقشار سنتی، ایجاد مانع در راه دمکراتیزه 
کردن ظاهری مملکت بود که از برنامه های اصلی آمریکا جهت اجرای طرح های استعماری اش در 

ایران به شمار می رفت. 
حضرت امام چندی بعد هم طی یکی از سخنرانی هایشان، به این موضوع  اشاره کرده و فرمودند:
»...ما با ترقی زن ها مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم. مگر 
مردها در این مملکت آزادی دارند که زن ها داشــته باشــند؟! مگر آزاد زن و آزاد مرد با لفظ درست 

می شود ؟...«3
اما 17 مهرماه 1341، مجمعی از روحانیون و طالب مبارز تشــکیل شد و برای رسانیدن پیام 
امام خمینی و دیگر مراجع قم به سایر شهرها و روستاهای کشور، افرادی تعیین شدند. برخی علما 
و شاگردان حضرت امام در خاطرات خویش نوشته اند که ایشان در همان شب اول، 150 نامه به قلم 

خودشان برای علمای بالد نوشته تا آنها را در جریان امر قرار دهند.4
در آن روزها که مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا )علیهاالسالم( بود و مجالس سوگواری 
در تمام نقاط ایران برپا می شــد، خطبا و گویندگان مذهبی بنا به وظیفه و رســالت دینی، حداکثر 
استفاده را در بازگویی نامه و پیام و نظرات حضرت امام برای توده های مردم نمودند و آنها را نسبت 

به اهمیت موضوع آگاهی بخشیدند.  
از آنجا که شاه در پاسخ تلگرام علما، قضیه تصویب نامه را متوجه دولت دانسته بود، حضرت امام 
خمینی ضمن تشــکیل دومین جلسه آیات عظام قم، در تلگرامی به تاریخ 28مهرماه 1341 برای 
اسداهلل علم )نخست وزیر وقت( مصوبه انجمن های ایالتی و والیتی را مورد اعتراض قرار دادند و البته 
اعتراض را از حدود تصویب نامه یاد شده فراتر برده و به تعطیل طوالنی مجلسین که برخالف قانون 
اساسی است، کشاندند و هشدار دادند که تخلف از احکام اسالم با واکنش شدید مردم مسلمان مواجه 

خواهد شد و علما اعالم هم ساکت نخواهند ماند.5 
علما و روحانیون تهران ضمن تشکیل اجتماعاتی، تصمیم به پشتیبانی از اعالمیه های امام و دیگر 
آیات عظام نموده و در تاریخ 2 آبان 41، اطالعیه شدیداللحنی در اعتراض به اعمال خالف انسانی و 
ضداسالمی رژیم شاه صادر کردند. این اعالمیه که با  اشاره به آشفتگی و پریشانی مردم شروع می شد، 
اعالم می کرد که همه جا مظاهر فساد اخالقی، فقر، هرج و مرج و هرگونه اعمال نامشروع مشهود است.6

همچنین وعاظ و خطبا و اهل منبر و گویندگان مذهبی نیز جداگانه به تشکیل جلسه و صدور 
اعالمیه پرداختند. گروه های مختلف مذهبی به تماس مستمر با علما اقدام نموده و کسب تکلیف 
کردند. موضوع کم کم به دانشگاه ها و محافل تحصیلی راه پیدا کرده و موج ناراحتی در بین عموم 
مردم پدیدار شد. سیل طومار و تلگراف و نامه از اقشار و طبقات مختلف دائر بر پشتیبانی از خواسته 
علمای قم و اعتراض به تصویب نامه به ســوی دربار، نخست وزیری و دولت  سرازیر گشت، خطبای 
مذهبی در مجامع عمومی موضوع را مورد بحث و تفسیر قرار داده و متن تلگرافات را که از صدها 

مورد می گذشت، در باالی منابر، قرائت می کردند.7
از جمله به دعوت علما و روحانیون قم، مجلس عظیم و باشکوهی که بیش از 20 هزار نفر در 
آن شرکت کرده بودند، در مسجد اعظم قم، تشکیل شد که در آن گویندگان متعددی به منبر رفته 

و در اعتراض به الیحه انجمن های ایالتی و والیتی، سخنرانی کردند.
شخص حضرت امام نیز از هر فرصتی برای فرستادن تلگرام های روشنی بخش خطاب به روحانیون 
و ایراد سخنرانی و فعالیت مستمر در بیداری و آگاهی مردم و افشاگری های مداوم استفاده کرده، کم 
کم مردم را عالقمند به مسائل سیاسی می نمودند. چنانچه امام جماعت هایی که تا دیروز تنها مسئله 
می گفتند و نماز میت می خواندند، یک مرتبه علیه حکومت اعالمیه صادر و سخنرانی کردند. اولین 

اطالعیه علمای تهران با 120 امضاء صادر شد که تا آن موقع بی سابقه بود. 
هنگامی که پاسخی از سوی دولت به تلگرام ها داده نشد، دو تلگراف دیگر به تاریخ 15 آبان ماه 
41 از سوی امام به عنوان شاه و علم مخابره شد که می توان گفت در آن روز از قهرآمیزترین برخورد 
یک مقام برجســته روحانی با هیئت حاکمه ایران به شمار می آمد. در این دو تلگراف، حضرت امام 
ضمن مخالفت با تصویب نامه، به خطرهایی که از ســوی رژیم شــاه متوجه اساس اسالم شده بود، 
 اشاره کردند و به این شکل به سرعت مقدمات یک نهضت اسالمی و آزادیبخش را تدارک دیدند.8 

بــا چــاپ و پخش دو تلگراف مزبور در میان مردم، موج مخالفــت و عصیان علیه دولت ایران 
اوج گرفت و برای نخستین بار ملت مسلمان ایران به تدریج آگاهی یافت که که رژیم شاه به طور 
خزنده ای علیه اسالم و قرآن اعالن جنگ داده و توطئه خطرناکی را جهت سلب آزادی و استقالل 

ایران تدارک دیده است. 
اینچنیــن بود که آیت اهلل العظمی روح اهلل خمینی که تا چندی قبل، فقط در محافل دینی از 
ایشان نام برده می شد و به اعتبار علمی و روحانی شان  ارج می گذاشتند، اینک به صورت یک انقالبی 
تمام عیار می رفت که رهبری یک نهضت سیاسی و اجتماعی را بدست بگیرد. امام در طول اعتراض 
علیه تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی، یک انتقاد ساده مذهبی را قدم به قدم به یک مبارزه 
گسترده سیاسی تبدیل ساختند. در هر تلگراف، نامه و یا خطابه ای کوشیدند با تکیه روی نکته ای 
حساس، توده ها را با افکار سیاسی و انقالبی اسالم آشنا ساخته و برروی باورهای کهنه آنان مبنی 

بر »تفکیک دین از سیاست« و »تقبیح دخالت روحانیون در امور سیاسی« خط بطالن بکشند. 
ایشان برای اولین بار به عنوان یک رهبر و زعیم سیاسی مذهبی، از خطر »صهیونیسم« نام برده 
و به افشای فرقه ضاله بهاییت به عنوان پایگاه آن در کشور  اشاره کرده که درصدد قبضه استقالل 

و اقتصاد مملکت هستند.
روز 9 آذرماه 1341 اولین راهپیمایی نهضت نوپای اسالمی در ساعت 2 بعدازظهر از مسجد اعظم 
قم شروع شد و به طرف منزل امام ادامه یافت، در مدت کوتاهی طالب حوزه و عده قابل توجهی از 

مردم، به صفوف راهپیمایان پیوستند.
ســرانجام دولت علم که از سوی نهضت امام تحت فشــاری طاقت فرسا قرار گرفته بود، در 
روزنامه های عصر شنبه 10 آذرماه 1341 با تیتر درشت خبر لغو تصویب نامه انجمن های ایالتی 

و والیتی را اعالم کرد.
حرکت علیه تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید 
و به نظر برخی غائله پایان یافت، اما نهضت امام تازه آغاز گشته بود. این موضوع را شخص امام در 

سخنرانی 11 آذرماه خود اعالم کردند.
___________________________
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درمکتب امام

اهمیت مجالس عزای ائمه)ع(
هیچ قدرتی نمی تواند این ملتی که از همه جوانب به او هجوم شــده اســت و 
از همــه قدرت های بزرگ برای او توطئه چیده اند، این توطئه ها را خنثی کند، ااّل 

همین مجالس عزا.
صحیفه امام؛ ج16؛ ص346 | جماران؛ 31 خرداد 1361

امیرعبداللهیان:

ایران در كنار لبنان خواهد ماند 
بیگانگان عامل تنش در منطقه هستند

سرویس سیاسی _
رسانه های بین المللی و منطقه ای روزانه اخبار و 
تحلیل های مختلفی را درباره ایران منتشر می کنند. 
ترجمه گلچینی از این گزارشــات و تحلیل ها به 
معنای تاییــد محتوای آنها نبــوده و صرفاً برای 
آشنایی مخاطبان با فضای رسانه های خارجی درباره 

کشورمان است.
فارین پالیسی:  

هاروارد ایران موفق بوده است
نشریه آمریکایی »فارین پالیسی« در مطلبی نوشت:  
هاروارد تهران، دولت جدید ایران را تصاحب کرده اســت. 
مأموریت این دانشــگاه از زمان تاســیس خود، یافتن با 
استعدادترین ایرانیان مایل به خدمت به دولت و دسترسی 

آنها به قدرت است.
پردیس دانشــگاه امام صادق)ع( که در منطقه ای 
مرفه در شمال تهران واقع شده است، یکی از نمونه های 
فریبنده معماری مدرن پایتخت است. این دانشگاه در 
ابتدا به عنوان شــعبه ای از مطالعات مدیریت دانشگاه  
هاروارد آغاز به کار کرد و به عنوان یک فضای آموزشی 
برای آموزش مدیران اقتصادی ایران پیش بینی شده بود. 
اما انقالب اسالمی 1979 این برنامه ها را تغییر داد. اما 
این دانشگاه همچنان به عنوان خط ارتباطی برای نخبگان 
ایران یعنی نخبگان سیاسی عمل می کند. این دانشگاه 
در سال های پس از انقالب به آموزش »سیاستمداران و 
حقوقدانان موعظه گر اسالم« با تمرکز بر الهیات، علوم 
سیاسی و حقوق اختصاص یافته است. بعدها، ارتباطات، 
مدیریت و امور مالی نیز به سرفصل رشته ها اضافه شد. 
امروزه تأمین مالی فعالیت های این دانشــگاه، از طریق 
مجاری مختلف و همچنین بودجه بنیاد مذهبی قدرتمند 

آستان قدس رضوی می باشد.

شبکه های فوق العاده عمیق ایجاد شده در این دانشگاه 
از دیرباز کلیدی برای رسیدن به رده های باالی سیاسی در 
ایران بوده است. بسیاری از فارغ التحصیالن امام صادق)ع( 

در ایران صاحب مناصب مختلف بوده اند.
اخذ پذیرش از دانشــگاه امام صادق)ع( آسان نیست. 
داوطلبان احتمالی باید در امتحان ورودی و همچنین در 
آزمون ســختگیرانه ای که طی آن با گرایش ها و اعتقادات 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مصاحبه می شوند، 
قبول شــوند. نامزدها همچنین برای تأیید وفاداری قاطع 
خود با ایدئولوژی این نهاد اسالمی، مورد بررسی سابقه قرار 
می گیرند. به طور خاص، مسائل مذهبی، معیار تعیین کننده 
نیستند. دانشگاه واقعاًً به دنبال با استعدادترین و باهوش ترین 
جوانان است؛ تا زمانی که آنها مایل به خدمت به کشور بر 

اساس قانون اساسی کنونی آن باشند.
در میان فارغ التحصیالن این دانشــگاه همواره تعداد 
معقولي بوده اند که اصالح طلب بوده اند. در واقع سیاســت 
دانشگاه بطور ســنتی اســتقبال از دیدگاه های مختلف 
سیاســی برای آماده ســازی رهبران آینده برای حکومت 

اسالمی بوده است.
آنچه طی ســال ها در بدنه دانشگاه ثابت مانده است، 

هویت جمعی است که توســط دانشگاه از طریق تقویت 
شــبکه های عمیق میان دانشجویان و فارغ التحصیالن در 
سراسر نهاد های سیاسی پیگیری می شود. فارغ التحصیالن 
امام صادق از یکدیگر حمایت می کنند، هر چند که ممکن 

است اختالف نظر و دیدگاه داشته باشند.
دو وزیر جوان در دولت رئیسی، احسان خاندوزی، 
وزیر دارایی و امور اقتصادی و حجت اهلل عبدالملکی، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فارغ التحصیالن جوان امام 
صادق هستند. هر دو قبل از تصفیه ایدئولوژیک دانشگاه 
در دهه 2000 فارغ التحصیل شدند، اگرچه عبدالمالکی 
دارای دیدگاه های جزمی خاص است. رئیسی همچنین 
میثم لطیفی، یکی از اعضای هیئت علمی امام صادق را 
به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی منصوب 
کرد. انتظار می رود لطیفی فارغ التحصیالن بیشتری از 
این دانشگاه را استخدام کند تا زیر نظر وی خدمت کنند.

در میان بسیاری دیگر، رئیسی همچنین از معتمدین 
دوستان قدیمی  خود و فارغ التحصیل امام صادق، غالمحسین 
اسماعیلی، به عنوان رئیس دفتر خود نام برد. اسماعیلی پیش 
از این سخنگوی قوه قضائیه در دوران رئیسی به عنوان قاضی 

عالی ایران بود. 
اگرچــه نمی توان نفوذ فارغ التحصیالن امام صادق در 
دولت رئیسی را انکار کرد، اما هرگونه موفقیت یا شکست 
در مذاکرات هسته ای یا سایر وعده های انتخاباتی رئیسی به 
عوامل دیگر هم بستگی دارد؛ زیرا نهادهای قدرتمند موازی 

نقش مهمی  در فرایندهای تصمیم گیری ایفا می کنند.
با این حال، درســت خواهد بود کــه محافظه کاران 
ایرانی دانشگاه امام صادق را یک داستان موفقیت آمیز در 
این کشــور بدانند. زیرا اگر هدف دانشگاه پرورش مدیران 
اجرایی و صاحبان قدرت برای اداره امور دولتی بود، بدون 

شک موفقیت آمیز بوده است.

ایران در رسانه های جهان

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید 
بر اینکه جمهوری اسالمی ایران با قدرت 
در کنار لبنان در تمام لحظات و بحران ها 
خواهد ایستاد گفت: اتفاق نظر داشتیم 
که مشکالت منطقه ای در درون منطقه 

باید حل و فصل شود.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان روز پنجشــنبه)15 مهرماه ( با 
هدف دیدار و رایزنی با مقام های لبنانی وارد 

بیروت شد.
همزمان با ورود وزیر خارجه کشــورمان 
به بیروت، لبنانی ها با انتشار گسترده هشتک 
»خــوش« آمدیــد از حمایت های جمهوری 
اسالمی ایران در شکست حصار آمریکا علیه 

این کشور قدردانی کردند.
امیر عبداللهیان در آغاز دیدارهای خود با 
مقامات لبنان، با میشل عون رئیس جمهوری 
آن کشــور دیدار و پیرامون موضوعات روابط 

دوجانبه و تحوالت منطقه ای گفت وگو کرد.
در این مالقات که در کاخ ریاست جمهوری 
لبنان برگزار شد، امیرعبداللهیان تشکیل دولت 
جدید در لبنان را تبریک گفت و ضمن تاکید بر 
حمایت قوی جمهوری اسالمی ایران از لبنان، 
آمادگی دولت برای ارائه حمایت همه جانبه به 

لبنان اعالم کرد.
  رئیس جمهور لبنان اظهار داشت در لبنان 
چه مردم و چه مسئولین، ایران را دوست خود 
می دانند و ما همواره حمایت های جمهوری 
اسالمی ایران را در کنار خود احساس می کنیم.
میشل عون گفت وگوهای میان جمهوری 
اسالمی ایران و عربستان سعودی را مهم خواند 
و ارتباطــات نیک میان جمهوری اســالمی 
ایران را مایه خشنودی لبنان و عامل آرامش 

منطقه دانست.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــه 
توانمندی های فنی و مهندســی جمهوری 
اســالمی ایران اشــاره کرد و اظهار داشــت: 
جمهوری اســالمی ایران آماده اســت تا در 
پروژه های توسعه ای لبنان حضور قوی داشته 
و به ویژه در پروژه های نیروگاهی این کشــور 
شرکت های ایرانی در تراز باالی جهانی را در 

لبنان فعال کند.
آمادگی ایران برای اجرای

پروژه های نیروگاهی در لبنان 
امیــر عبداللهیان همچنین در دیدار با 
»نبیه بری« رئیس مجلس نمایندگان لبنان 
تقویت دوســتان جمهوری اسالمی ایران را 
یکی از محورهای اصلی سیاست های دولت 
جدید ایــران خواند و تاکید کرد جمهوری 
اســالمی ایران آماده فراهــم آوردن زمینه 
گسترش همکاری های دو کشور و تشویق 
فعــاالن اقتصــادی ایران بــرای حضور در 

لبنان است.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: وزارت نیروی 
جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد با اجرای 
پروژه های مختلف در لبنان مشــکل کمبود 
برق این کشــور را برطرف نماید. همچنین 
شرکت های فنی و مهندسی ایران توانایی ارائه 
خدمات به بازار لبنان با کیفیتی در سطح باالی 

جهانی و با قیمت پایین تر را دارند.
نبیه بری نیز ضمن تشــکر از پیام های 
تبریک مقامات ایرانی به مناســبت تشکیل 
دولــت جدید در لبنان و ابراز خرســندی از 
سفر وزیر امور خارجه کشورمان، روابط خوب 
و همکاری کشورش با ایران و روابط خوب و 
همکاری کشورش با جمهوری اسالمی ایران 

و دریافت خدمات فنی و مهندسی از ایران در 
زمینه های مختلف را یک ضرورت برای توسعه 

لبنان توصیف کرد.
وی افزود: ما معتقدیم که دوست را باید در 
زمان سختی ها شناخت و ایران کشوری بوده 
اســت که در زمان های دشوار در کنار لبنان 
بوده و به تحکیم و ارتقاء جایگاه آن در منطقه 

مساعدت کرده است.
ایران در هر عرصه ای

 در کنار مردم لبنان ایستاده است
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در 
دیدار نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان تصریح 
کرد: جمهوری اسالمی ایران مانند همیشه در 
هر عرصه ای در کنار مردم لبنان ایستاده است 

و آمادگی دارد به این کشور کمک کند.
دو  همکاری  زمینه های  امیرعبداللهیان 
کشور در زمینه انرژی برق نفت و گاز را تشریح 
و آمادگــی کشــورمان را برای کمک به حل 
مشکل کمبود برق در لبنان و همچنین تامین 
نفت و گاز مورد نیاز این کشــور در چارچوب 

حقوق بین المللی را مورد اشاره قرار داد.
نخســت وزیر لبنان ضمن ابراز قدردانی 
از اراده نیــک جمهوری اســالمی ایران در 
گسترش روابط با کشــورش، ایران را قدرت 
بزرگ اقتصادی و فعال توصیف و تاکید کرد 
ایــران در زمینه های اقتصادی از قدرتمندی 

برخوردار است.
وی همکاری کشورهای منطقه و ایران را 

برای کل منطقه مفید ارزیابی کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در بخشی 
از این دیدار، سیاست های جمهوری اسالمی 
ایران در ارتباط با گسترش مناسبات دوستانه با 
کشورهای منطقه و نحوه بازگشت به مذاکرات 
هسته ای و تحوالت افغانستان را تشریح کرد.
مشکالت منطقه ای در درون منطقه

باید حل و فصل شود
امیر عبداللهیان سپس در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: جمهــوری اســالمی ایران 
همکاری های بسیاری با لبنان در زمینه های 
مختلف خواهد داشت. ایران پر قدرت در کنار 

لبنان خواهد ماند.
وی عنوان کرد: در گفت وگوها بر ضرورت 
توسعه همکاری های دو کشور در زمینه های 
مختلف تاکید داشتیم و از نقش ویژه مقاومت 
درمقابل رژیم صهیونیســتی تجلیل به عمل 

آوردیم.
امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه جمهوری 
اسالمی ایران با قدرت در کنار لبنان در تمام 
لحظات و بحران ها خواهد ایستاد گفت: اتفاق 
نظر داشتیم که مشکالت منطقه ای در درون 

منطقه باید حل و فصل شود.
وی اضافه کرد: تداوم گفت وگوهای ایرانی 
و سعودی را مثبت ارزیابی کردیم و معتقدیم 

حضور نیروهای خارجی و بیگانگان عامل اصلی 
مشکالت و تنش ها در منطقه ماست.

وزیــر امور خارجه کشــورمان در پایان 
گفت: همچنین در مورد تحوالت در افغانستان 
گفت وگوهای مفصلی با یکدیگر داشتیم و بار 
دیگر تاکید می کنیم جمهوری اسالمی ایران 
آمادگی دارد برای عبور لبنان از شرایط کنونی 

هر گونه مساعدتی را به عمل بیاورد.
دیدار امیر عبداللهیان
با سید حسن نصراهلل 

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشورمان که به منظور دیدار با مقامات لبنانی 
به بیروت ســفر کرده اســت ، با سیدحسن 
نصراهلل، دبیــرکل حزب اهلل لبنــان دیدار و 

گفت وگو کرد.
دیدار با زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین و دیدار با جمعی از سران و 
نمایندگان احزاب، نمایندگان مجلس، وزرای 
سابق و شخصیت های برجسته لبنان از دیگر 
برنامه هــای وزیر امور خارجه کشــورمان در 

لبنان بود. 
حســین امیرعبداللهیــان همچنین به 
منظور تسلیت به مناسبت درگذشت همسر 
امام موســی صدر و شــیخ عبداالمیر قبالن 
رئیس سابق مجلس اعالی شیعیان لبنان در 
محل این مجلس در بیروت حاضر و با مسئولین 
مجلس اعالی شــیعیان لبنان و خانواده امام 

موسی صدر دیدار و گفت وگو کرد.
نمی گذاریم جنگ اقتصادی آمریکا 

علیه کشورهای منطقه به نتیجه برسد
امیرعبداللهیــان ادامــه داد: رهبران و 
ملت های منطقه اجازه نخواهند داد که جنگ 
اقتصادی آمریکا علیه ملت های منطقه به نتیجه 
برسد و اجازه موفقیت به آنان داده نخواهد شد. 
ما معتقدیم از مسیر همکاری ها و گفت وگوهای 
منطقه ای می توان بر همه مشکالت فائق آمد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات بین 
ایران و عربستان سعودی گفت: گفت وگوهای 
ایرانی و سعودی در مسیر درست خودش قرار 
دارد. ما نیازمند گفت وگوهای بیشتر هستیم. به 
نتایج و توافقاتی تا این مرحله رسیدیم. نسبت 
به اجرای آن توافقات در زمان مناسب خودش 

دو طرف اقدام و اطالع رسانی خواهند کرد.
وزیــر امور خارجه افزود: ما از اســتمرار 
گفت وگوهــا و نتایــج عملی که بــه نفع دو 
طرف و منطقه باشد، استقبال می کنیم. ایران 
قطع کننده رابطه دیپلماتیک با عربستان نبود 
بلکه این تصمیمی بود که عربستان سعودی 

چند سال پیش اتخاذ کرد.
وقت خود را

 در مذاکرات تلف نمی کنیم
رئیس دستگاه دیپلماسی درباره مذاکرات 
وین اظهار داشــت: ما به مذاکــرات وین باز 

می گردیم. در دولت جدید به جمع بندی نهایی 
در این زمینه نزدیک می شــویم. برای دولت 
جدید ایران که یک دولت عملگرا و نتیجه گرا 
است، بسیار مهم است که در مذاکرات منافع 
و حقوق ملت ایران به طور کامل تأمین شود.

امیرعبداللهیان ادامه داد: ما وقت خودمان 
را در مذاکــرات تلف نخواهیــم کرد. برای ما 
مهم است که نشــانه هایی از طرف مقابل از 
جمله آمریکا دریافت کنیم که نشان دهنده 
نیت جدی آمریکایی ها برای بازگشت کامل 

به تعهداتشان باشد.
دعوت از وزیر خارجه لبنان

برای سفر به تهران
وزیر امورخارجه کشــورمان همچنین با 
»عبــداهلل بو حبیب« وزیر امور خارجه لبنان 
دیدار کردند و موضوعات مورد عالقه مشترک 
دو کشور را مورد ارزیابی و تبادل نظر قرار دادند.
در این دیدار، امیرعبداللهیان تشــکیل 
دولت جدید در لبنان را به همتای خود تبریک 
گفت و آن را گام مهمی برای رسیدن به وحدت 

ملی در لبنان توصیف کرد.
وزیر خارجه کشــورمان همچنین اراده 
جمهوری اسالمی ایران برای استمرار پشتیبانی 
از لبنان در عرصه های مختلف را مورد تاکید 
قــرار داد و افزود: ظرفیت هــای بزرگ برای 
گسترش همه جانبه مناسبات میان دو کشور 

وجود دارد.
رئیسی و پوتین دیدار می کنند؛

تغییر ژئوپلیتیک قفقاز را نمی پذیریم
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان که پیش از ســفر به لبنان برای 
دیدار و رایزنی با همتای روسی خود به روسیه 
سفر کرده بود، در نشست خبری مشترک با 
سرگی الوروف تصریح کرد: ما روسیه را یک 
شریک راهبردی برای جمهوری اسالمی ایران 
می دانیم و معتقدیم در سیاست خارجی متوازن 
دولت سیزدهم، روسیه در اولویت قرار دارد و 
امیدواریم همکاری های روبه رشد دو کشور در 
آینده نه چندان دور در همه زمینه ها به بهترین 

سطح خودش ارتقا پیدا کند.
وزیر امــور خارجه گفت: اعالم می کنیم 
که در آینده ای نه چندان دور روسای جمهور 
دو کشــور در پایتخت یکی از دو کشور با هم 

دیدار خواهند کرد.
امیرعبداللهیان ادامه داد: توافق ما بر سر 
این موضوع هم یکی دیگر از نشانه هایی است 
که تایید کننده روابط ممتاز و راهبردی بین 

ایران و روسیه است.
وزیر امور خارجه با اشاره به تحوالت قفقاز 
گفت: در مسئله قفقاز جنوبی ما نگرانی هایی 
داریم و این نگرانی ها را با جناب آقای الوروف 
در میان گذاشته و معتقدیم که منطقه تحمل 

زیاده خواهی های جدید را ندارد.
امیرعبداللهیان ادامه داد: نگاه ما به همه 
همسایگان نگاه دوســتی و برادری همراه با 
حسن همجواری و توســعه روابط است و از 
این خرسند نیستیم که برخی اظهارات مایه 
دلســردی در توســعه روابط ایران و یکی از 
همسایگان شــود. معتقدیم که کشورها باید 
در پاسخ به سیاست خارجه مثبت ایران عمل 

کرده و سخن بگویند.
وی تاکیــد کرد: تحت هیچ شــرایطی 
تغییــر ژئوپلتیک و تغییر نقشــه را در قفقاز 
نخواهیــم پذیرفت و نگرانی هــای جدی از 
حضور صهیونیســت ها و تروریست ها در این 

منطقه داریم.

سالگرد آغاز مبارزه امام خمینی علیه رژیم آمریکایی شاه

کاخ سفید از رایزنی های »کارگروه 
مشورتی راهبردی اسرائیل-آمریکا« با 
موضوع برنامه هسته ای ایران و برجام 

خبر داد.
کاخ سفید در بیانیه ای روایتی از دیدار 
»جیک سالیوان«، مشاور امنیت ملی آمریکا 
با »ایال حوالتا«، مشاور امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی در کاخ سفید ارائه کرده است.

کاخ ســفید تصریح کرده این دیدار در 
چارچوب رایزنی های »کارگروه مشــورتی 
راهبردی اسرائیل-آمریکا« برگزار می شود. 
این کارگروه بخشی از تالش های مشترک 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی برای مقابله با 
برنامه هسته ای ایران و تصمیم گیری درباره 

برجام است.
مطابق بیانیه کاخ سفید در این جلسه 
مقام های ارشــد دفاعی، نظامی، اطالعاتی 
و دیپلماتیک آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
حضور داشــته اند. کاخ سفید تصریح کرده 
است: ســالیوان بر تعهد بنیادین بایدن به 
امنیت اســرائیل و تضمین عدم دستیابی 

ایران به سالح هسته ای تأکید کرد.
در ادامه این بیانیه با لحنی گستاخانه 
مدعی شــده است: سالیوان توضیح داد که 
این دولت معتقد اســت دیپلماسی بهترین 
مسیر برای دستیابی به این هدف است. او 
همچنین خاطرنشان کرد که رئیس جمهور 
تصریح کرده چنانچه دیپلماســی شکست 
بخورد ایاالت متحده آمریکا آماده توسل به 

سایر گزینه ها است.
دربخش پایانی این بیانیه آمده اســت: 
مشاوران امنیت داخلی ]آمریکا و اسرائیل[ 
توافق کردند گفت وگوهای باز و ســازنده را 
حفظ کــرده و هماهنگی های نزدیک میان 
تیم های بین ســازمانی طرف ها درخصوص 
مسائل حیاتی اثرگذار بر امنیت ملی اسرائیل 

و امنیت منطقه را حفظ کنند.
همچنین یک مقام مطلع از رایزنی های 
مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی گفته 
واشنگتن و تل آویو هیچ طرح جایگزینی برای 
حالت فرضی شکست مذاکرات برجام ندارند.

کشــورهای غربی به رهبری آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی در ســال های گذشته 
ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه 
هسته ای این کشور متهم کرده اند. ایران قویاً 

این ادعاها را رد کرده است.
ایــران تأکید می کند بــه عنوان یکی 
از امضاکننــدگان پیمــان منع گســترش 
ســالح های اتمــی )ان پی تــی( و عضوی 
از آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی، حق 
دستیابی به فناوری هسته ای را برای مقاصد 

صلح آمیز دارد.
عالوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی تاکنون بارها از تاسیســات 

هســته ای ایران بازدیــد کرده اند اما هرگز 
مدرکی که نشــان دهــد برنامه صلح آمیز 
انرژی هسته ای این کشور به سمت مقاصد 

نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.
علی رغم اذعان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، 
دولت آمریکا هیچگاه به تعهدات خود ذیل 
برجام عمل نکرده و نهایتا در اردیبهشــت  
1397 بــه صورت یکجانبــه از این توافق 

خارج شد.
دولت جو بایــدن، علیرغم اعتراف به 
شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران 
از انجام اقداماتی که برای بازگشت به برجام 
ضروری بوده خودداری کرده و عمالً پیگیری 
سیاست ترامپ را علیه ایران در دستور کار 

قرار داده است.
حفظ میراث ترامپ توسط بایدن

ســعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه در توئیتی با اشاره به مصاحبه اش 
با فرانس 24 نوشت: در مصاحبه با فرانس 24 
گفتم زمانی که روند بازبینی داخلی مان به 
جمع بندی برسد، به وین بازخواهیم گشت.

خطیــب زاده همچنین در اظهارنظری 
دیگر درباره اظهارات امیرعبداللهیان درباره 
آزاد شــدن 10 میلیارد دالر از دارایی های 
ایــران در خارج از کشــور و این که آیا این 
یک پیش شرط است؟ اظهار داشت: ایشان 
آنچــه بیان کرد درخصوص این اســت که 
منطق آمریکا همچنان تغییر نکرده است. 
دولــت بایدن می خواهد میراث شکســت 
خورده تحریم ها علیه برجام و ملت ایران را 
حفظ کند و در عین حال می خواهد از وین 
نتیجه ای را که مایل اســت و یا بازگشت به 

برجام را حاصل کند. این باید تغییر کند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: 
هم آمریکا باید نشــان دهد در روش تغییر 
کــرده و هم در اقدام. نمی شــود تا به امروز 
تمامی تحریم های آمریکا باقی بماند و هیچ 
کدام از پول های ایران، نه هدیه کس دیگری 
در بانک های بین المللی و بانک های کشورهای 
دیگر، توقیف باشــد و بعد آمریکا به عنوان 
طرف خواهان ادعاهایی را مطرح کند.آن چه 
آقای امیرعبداللهیان گفت این بود که آمریکا 
بــه روش ها و انحای گوناگون می توانســت 
حسن نیت خود را نشان دهد از جمله اینکه 
پول هایی که متعلق به مردم ایران اســت و 

اعانه کسی نیست، بتواند به ایران برگردد.
سخنان تکراری بلینکن

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا 
چهارشنبه هفته گذشته در یک کنفرانس 
مطبوعاتی در »پاریس« در حاشیه نشست 
»سازمان همکاری و توسعه اقتصادی« در 
ارتباط با بازگشت متقابل ایران و آمریکا به 
تعهدات برجامی گفت: ما درباره تعهد آمریکا 

به بازگشــت به تعهدات برجامی گفت وگو 
کردیم و بر ضرورت تمایل ایران برای انجام 

اقدام مشابه نیز تأکید کردیم.
وزیــر خارجه آمریکا بــار دیگر انفعال 
واشنگتن برای کمک به ازسرگیری مذاکرات 
»وین« برای احیای برجام را نادیده گرفت 
و اظهــارات تکراری خود دربــاره به پایان 
رسیدن فرصت برای از سرگیری مذاکرات 
»وین« را تکــرار کرد و گفت: فرصت برای 
آن چشــم انداز و عالقه ای که ما به اشتراک 
گذاشتیم )بازگشت متقابل آمریکا و ایران به 
تعهدات برجامی( کوتاه تر و کوتاه تر می شود 
زیرا همانطور که قبال نیز گفته ام و همانطور 
که قباًل درباره آن بحث کردیم، با توجه به 
فعالیت های هســته ای ایران که ناسازگار با 
تعهدات برجامــی و محدودیت های برجام 
برای چرخش ســانتریفیوژهای پیشرفته تر 
اســت و اورانیوم را تــا 20 درصد و حتی 
60 درصد غنی ســازی می کنــد، ما روز به 
روز بیشتر به نقطه ای نزدیک می شویم که 
بازگشــت مجدد به تعهدات برجامی دیگر 
مزایای این توافق )برجام( را احیا نمی کند 
بنابرایــن ما فرصت مقایســه وضع موجود 
با وضعیتی که امیدواریم به آن برســیم را 

داشتیم.
این اولین بار نیست که بلینکن مدعی 
می شود که فرصت برای احیای برجام رو به 
اتمام است و پیش از این در هشتم مهرماه 
نیز در این خصوص گفته بود: زمان بازگشت 
ایران به برجام رو به پایان است، مسئولیت 
بر عهده ایران است و توپ برجام اکنون در 

زمین ایران است.
تشکر واشنگتن از سئول
برای اقدامات ضدایرانی

وزارت امور خارجه کره جنوبی پنجشنبه 
هفته گذشته اعالم کرد که »چوی جونگ 
کان« معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی و 
»رابرت مالی« نماینده ویژه ایاالت متحده در 
امور ایران طی یک تماس تلفنی درخصوص 
همکاری در زمینــه مذاکرات برای احیای 

برجام گفت وگو کردند.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش 
کرد، وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه ای 
درخصوص تماس تلفنی چوی جونگ کان و 
مالی گفت که چوی بر تعهد سئول برای ارائه 
حمایت الزم به منظور ازسرگیری مذاکرات 
ویــن »با توجه به اهمیت روابط ســئول و 

تهران« تأکید کرد.
همچنین ند پرایس، سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا در اظهارنظری خصمانه 
مدعی شد که واشنگتن خواستار بازگشت 
فوری ایران به مذاکرات احیای برجام است 
و از ســوی دیگر از اجرای تحریم ها توسط 

کره جنوبی قدردانی کرد.

در دیدار مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد

رایزنی كارگروه مشورتی دولت بایدن و اسرائیل
برای تصمیم گیری مشترک درباره برجام

بقیه از صفحه 2
بتن ریزی در قلب رآکتور هسته ای

و مکانیزم ماشه 
یکی از فعالین رســانه ای نیز با  اشــاره 
بــه اظهــارات ظریف نوشــت: »ظریف در 
کالب هاوس گفته که اشتباه از من بود. چهار 
بار کلمه »تعلیق« در برجام وجود دارد ولی 
مذاکره کننده ما به من اطالع نداده بود. سؤال 

اینجاست مذاکره کننده چه کسی بوده؟«.
همچنین یکی دیگر از فعالین رسانه ای 
در توییتر نوشت: » کلمه  »تعلیق« رو به شما 
اطالع ندادن، جناب دکتر ظریف! بتن ریزی 
در رآکتور اراک چی؟ مکانیزم ماشــه چی؟ 
تغییر ماهیــت مجتمع غنی ســازی فردو 
چی؟ بازجویی از اســاتید دانشگاه و بازدید 
از آزمایشگاه های تحقیقاتی چی؟ بازگشت 
تحریم های ایران در صورت بدعهدی طرف 

آمریکایی چی؟«.
چند تا اعتراف دیگر مانده؟

یکی از کاربران فضای مجازی در توییتر 
نوشت: » ظریف باالخره اعتراف کرد که 4 بار 
کلمه  »تعلیق« توی برجام اومده و بعد گفته 
که مذاکره کننده  بهش اطــالع نداده بوده! 
 یاد  گریه های مرحوم زارعی تو روز تصویب
20 دقیقه ای برجام افتــادم... خدا می دونه 

چندتا اعتراف دیگه مونده...«.
دیگر کاربر فضای مجازی نیز در توییتر 
نوشت:   »ظریف اعتراف کرد که متن برجام 
رو نخونده بود!یاد اون روزها افتادم، برای یه 
تحقیق دانشــگاهی، کل متن منتشر شده 
)حدود130 صفحه(،  ترجمه غیررســمی، 
 ترجمه رسمی  و... رو خونده بودم. یعنی: من 
واســه نمره کالس، خوندمش، ولی ظریف 
برای زندگی و آینده 85 میلیون نفر نخوند!!«.

دوگانه دروغین میدان و دیپلماسی
یکــی از فعالین رســانه ای در واکنش 
بــه اظهــارات اخیــر ظریــف در مطلبی 
نوشــت:»ظریف ساعتها وقت گذاشت تا در 
مصاحبه ای تئوریزه کند که چطور دیپلماسی 
فدای میدان شده و برجام آسیب دیده. امروز 
اما خودش اعتراف کرده چطور مذاکره کننده 
کشورمان درج واژه »تعلیق« در برجام را به 
وی نگفته و وزیر خارجه وقت یعنی ظریف 
اصال متوجه نشــده!حال پیــدا کنید عامل 

شکست دیپلماسی را«.
گاندو در راه است

مجتبی امینــی، تهیه کننده گاندو در 
توییتر نوشــت: »جهت اســتحضار، جناب 
ظریف فرمودند گاندو دروغ بوده است؛ اعتراف 
آقای ظریف دربــاره بی اطالعی اش از مفاد 
راهبردی  برجــام، دروغ و خیانت های زیان 
بار دولت اصالحات را برای مردم شفاف کرد. 
بزرگ ترین دروغ تاریخ این خاک بودید...مردم 
بیدار و هوشیار هستند...گاندو در راه است...«.

کاسبان تحریم
احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد 
در مجلس شورای اســالمی درباره اعتراف 
محمدجواد ظریف به عدم مطالعه بخش های 
مختلف برجام اظهار داشت: اینکه محمدجواد 
ظریف اذعان می کند در برجام دقت نکردیم 
و واژه تعلیق را متوجه نشده و یا متن آن را 
به درستی نخوانده ایم اعترافات دیرهنگام و 

بی اثری است.
راستینه تصریح کرد: اعترافات دیرهنگام 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت سابق 
نه تنها از بار گناهان آنها و تیم مذاکره کننده 
هسته ای کم نمی کند بلکه در تاریخ به عنوان 
افرادی که جاهالنه یــک قراردادی را امضا 

کــرده و آن را پذیرفتند و ملتــی را دچار 
 هزینه هــای سرســام آوری کردنــد صرف

خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: روزگاری برخی 
آقایان و حامیان برجام و دولتمردان، منتقدین 
برجام را بی سواد تلقی کرده و یا اتهام کاسبان 
تحریم به آنها می زدند اما با اعترافات ظریف 
مشخص شــد که آنچه برخی آقایان مدعی 
بودند در رفتار و عملکرد آنها وجود داشــته 
است و متأسفانه برجامی را به کشور تحمیل 
کردند کــه فرجام آن تحریــف و تحمیل 

فشارهای اقتصادی بر ملت ایران بود.
درس عبرت

رهبر معظم انقالب- 6 مرداد -1400 در 
آخرین دیدار رئیس جمهور و دولت دوازدهم 
با ایشان فرمودند: »در این دولت معلوم شد 
که اعتماد به غرب جــواب نمی دهد و آنها 
کمک نمی کننــد و هرجا که بتوانند ضربه 
خواهنــد زد و اگر جایی هم ضربه نمی زنند 

به این دلیل است که نمی توانند«.
ایشان در ادامه تأکید کردند: »هر جا که 
کارها را منوط به غرب و مذاکره با آن و آمریکا 
کردید ناموفق بودید و هر جا که بدون اعتماد 
بــه غرب، حرکت و از آنها قطع امید کردید 

موفق بودید و پیش رفتید«.
نکته قابل تأمل اینجاســت که اعتراف 
اخیر ظریف درباره برجام توســط مدعیان 
اصالحات سانســور و یا بزک شد. حامیان 
سیاســت خارجی انفعالی، با تحت فشــار 
قراردادن دولت رئیســی در پی آن هستند 
تا خســارت های هنگفت برجام را استمرار 
بخشــیده و آن را به دیگر مولفه های قدرت 
ایران تعمیم داده و معیشت مردم را همچنان 

شرطی و آسیب زا نگه دارند.

گزارش کیهان از اظهارات تازه ظریف درباره تعلیق تحریم ها

اعتراف ظریف
برگ تازه ای از فاجعه برجام

در جلســه روز چهارشنبه گذشته 
هیئت دولت به ریاســت رئیس جمهور، 
»علی صالح آبادی« به عنوان رئیس جدید 
بانک مرکزی معرفی شد و از اعضای دولت 

رأی اعتماد گرفت.
در جلســه روز چهارشنبه )14 مهرماه( 
هیئت وزیران به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی برگزار شد و در این جلسه آقای علی 
صالح آبادی که از ســوی وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی 

معرفی شده بود، از دولت رأی اعتماد گرفت.
رئیس جمهور پــس از انتخاب رئیس کل 
جدید بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نقش بانک 
مرکزی درحفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 
بسیار اساسی است، گفت: بانک مرکزی باید به 
صورت جدی بر عملکرد بانک ها نظارت دقیق و 

نه نظارت توصیه ای داشته باشد.
رئیســی رمز موفقیت در عرصه اقتصاد 
را ســالمت در نظام اقتصادی دانست و گفت: 
امکانات و پول زیادی در اختیار بانک مرکزی 
قرار دارد که اگر بر آن نظارت نباشــد، قطعاً 
مشــکل آفرین خواهد بود. اینکه در هر فساد 
اقتصادی ردی از بانک و شبکه بانکی به چشم 

می خورد، گواه آن اســت کــه در نظام بانکی 
کشور اشکاالتی وجود دارد.

رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی 
خواست با نظارت جدی و دقیق بر نظام بانکی 
کشــور، حفظ منافع ملت را اساس کار خود 
قرار دهــد و به خاطر هیچ منفعتی در مقابل 
منفعت ملت، کشور، ارزش پول ملی و منافع 

اساسی کوتاه نیایید.
دولت مصمم است همه ظرفیت های کشور را 

در حوزه مسکن فعال کند
همچنین در نخســتین جلســه شورای 
عالی مســکن که عصر چهارشنبه به ریاست 
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 
سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین 
دستگاه های اجرایی بررسی و بر لزوم همکاری 
همه نهادها و فعال شدن ظرفیت های کشور 

برای ساخت مسکن و رفع دغدغه های مردم 
در این زمینه تأکید شد.

درحاشیه نخستین جلسه شورای عالی 
مسکن به ریاست رئیس جمهور، شش تفاهم نامه 
همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و تعدادی 
از وزارتخانه هــا، نهادهــای انقالبی و بخش 
خصوصی برای احداث واحدهای مســکونی 

امضا شد.
احداث 500 هزار واحد مســکونی برای 
شــاغالن، اعضای وابسته و رزمندگان توسط 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تولید 
و تأمین مســکن برای خانواده های کارگری، 
بازنشستگان و مستمری بگیران وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، تأمین مسکن 360 هزار 
مددجوی تحت پوشــش کمیتــه امداد امام 
در مناطق شــهری و روستایی توسط کمیته 
امداد، تأمین زمین و احداث ساالنه 420 هزار 
واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن و احداث 
200 هزار واحد مســکونی برای خانواده های 
کارگری و بخش تعاون کشــور توســط اتاق 
تعاون ایران، تفاهم نامه هایی بود که بین وزارت 
راه و شهرسازی و دستگاه های مذکور در حضور 

رئیس جمهور به امضا رسید.

صالح آبادی رئیس بانک مركزی شد

رهبر جنبش اســالمی نیجریه در 
پیام به ششــمین اجالسیه بین المللی 
»مجاهدان در غربــت« با بیان اینکه 
امروز دشــمن در موضع عقب نشینی 
است، تصریح کرد: قباًل دشمن در حال 
حمله به ما بود و ما در موضع دفاع اما 

اکنون دشمن در موضع دفاع است.
ششمین اجالسیه بین المللی »مجاهدان 
در غربت« با حضور جمعی از مسئوالن کشوری 
و لشکری و همچنین نمایندگانی از گروه های 

جهادی و کشورهای اسالمی برگزار شد.
ششمین اجالسیه بین المللی مجاهدان 
در غربت با حضور سردار علی فدوی جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
علیرضا کاظمی  سرپرســت وزارت آموزش 
و پرورش، صالح زواوی ســفیر فلســطین، 
ابراهیــم دیلمی  ســفیر یمــن، عالءالدین 

بروجردی معاون بین الملل امور دانشجویان 
خارجی دانشگاه آزاد اسالمی، سهیال زکزاکی 
فرزند شــیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش 
اســالمی نیجریه و نمایندگانی از گروه های 
جهادی و کشورهای اســالمی در مجتمع 

فرهنگی تالش تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این مراسم که با 
محوریت نقش مقاومت در افول و اخراج 
آمریــکا از منطقه برگزار شــد، پیام های 
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی 
تولیــت آســتان قدس رضوی و شــیخ 
برگزار کنندگان اجالســیه  بــه  زکزاکی 
مجاهدان در غربت قرائت شــد و سفرای 
کشورهای فلســطین و یمن و همچنین 
جانشــین فرمانده کل ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش و معاون دبیرکل مجمع جهانی 

بیداری اسالمی سخنرانی کردند.
شــیخ ابراهیم زکزاکی در پیام خود به 
این اجالســیه خاطرنشان کرد: در زمانه ای 
زندگی می کنیم که با دو نوع جنگ طرفیم؛ 

جنگ عقیده و جنگ میدانی.
وی با بیان اینکه دشمن تالش می کند 
معنای اســالم را عوض کند و نام اسالم را 
خدشــه دار کند، ابراز داشت: امروز دشمن 
در موضع عقب نشــینی است زیرا مقاومت 
مســلمانان در سراســر دنیا نشان داده که 
جنــگ عقیــده و جنگ میدانی شکســت 

خورده است.
رهبر جنبش اسالمی نیجریه بر همین 
اســاس تصریح کرد: قباًل دشــمن در حال 
حمله به ما بود و ما در موضع دفاع اما اکنون 

دشمن در موضع دفاع است.
ابراز داشــت:  ابراهیم زکزاکی  شــیخ 

همبســتگی و درود خودم را ابراز می دارم 
به تمامــی مقاومت هــا در سراســر دنیا، 
به خصوص فلسطینی ها. پیروزی از آِن ماست 
و ان شاءاهلل مسجداالقصی در آینده نزدیک 
آزاد خواهد شد. همچنین همبستگی و درود 
و سالم خود را به مجاهدین کشمیر و بحرین 

اعالم می دارم.
وی همچنین بیان داشــت: همچنین 
همبستگی و تهنیت و ســالم خود را ابراز 
می دارم به مجاهدین یمن. ان شاءاهلل خداوند 

به همه ما پیروزی عطا بفرماید.
گفتنــی اســت، در جریــان برگزاری 
ششــمین اجالســیه بین المللی مجاهدان 
در غربــت همچنیــن از 8 نفر از مجاهدان 
عرصه های مقاومــت و نیز پدر و مادر علی 
لنــدی دانش آموز عرصه ایثــار و فداکاری 

به طور ویژه تجلیل شد.

پیام شیخ ابراهیم زکزاکی به ششمین اجالسیه بین المللی »مجاهدان در غربت«:

دشمن در حال عقب نشینی و در موضع دفاع است


