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سرلشکر سالمی:

از دل تحریم ها 
 انواع ماهواره   را به آسمان فرستادیم

فرمانده  کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: دشمن هرگز 
ذره ای به ایده آل ها و آرزوهایش نرســید و اعتراف کرد تحریم ها 
ملت ایران را قوی تر کرده اســت. از دل تحریم انواع  ماهواره  را  به 
آسمان  فرســتادیم . پاالیشگاه  ساختیم، نیروگاه  راه اندازی کردیم، 
واکسن کرونا تولید شــد ،  طرح های بزرگ عمرانی به  بهره برداری 
رسید که همه حاصل تحریم بود  و مردم برنده این مشکالت و صبر 

بر سختی ها هستند.
ســردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در مراسم یادواره شهدای بدر و 
خیبر و بزرگداشت یاد و خاطره سردار شهید مهدی باکری که در حسینیه 
ثاراهلل)ع( ارومیه برگزار شــد، اظهار داشت: آذربایجان  غربی مهد باکری ها و 

کاظمی ها و بخش مهم و مقتدر ایران اسالمی است.
به گزارش تســنیم، فرمانده  کل ســپاه افزود: ما هر ســاله شهادت این 
بزرگ مردان فراموش نشدنی تاریخ ایران اسالمی را گرامی می داریم که عزت 
و ســربلندی را برای اسالم، والیت و امت به ارمغان آوردند و رایحه دل انگیز 

شهیدان باکری ها و قهاری ها مشام زنده دالن را عزت می بخشد.
وی با اشاره به راز جاودانگی شهید باکری از دیدگاه مقام معظم رهبری، 
عنوان کرد: حقیقت آن  اســت که همه شهیدان ما طالب جاودانگی بودند، 
شــهدای ما مثل حضرت ابراهیم)ع( اهل یقین بودند، تا کســی به حیات 
پس از مرگ یقین نداشته باشد، از مرگ به جای زندگی استقبال نمی کند، 
وقتی صاحب یقین می شــوند، طالب جاودانگی هستند، حضرت ابراهیم)ع( 

افول کنندگان را دوست نداشت که شهدا هم این گونه هستند.
سرلشکر سالمی بیان داشت: شهدا طریق جاودانگی را می پیمایند و به 
یک امت حیات جاودانه و طیبه می بخشند که خود اهل کالم صادق هستند، 

اسوه حسنه و اهل ادب هستند.
فرمانده  کل سپاه با اشاره به شخصیت شهید مهدی باکری، ابراز داشت: 
شهید باکری بر قله فضیلت ها ایستاده و در تواضع و فروتنی یک پهلوان آزاده 
و نامدار بود که کمتر کسی به قله ادب و تواضع او می رسید، شهدا این گونه 

هستند در پذیرش خطر پیشگام بودند.
وی با تأکید بر اینکه شــهیدان باکری مقابل دشمنان سترگ، ایستاده، 
ثابت قدم و محکم بودند که می توانستند در برابر صف های دشمن بایستند، 
بیان داشت: شهدا در قلب حوادث کوه آرامش بودند، با شرح صدر و ایمان و 
انگیزه که این عامل پیروزی آنها بود و توانستند طی 8 سال در طوالنی ترین 
جنگ قرن بیستم و در مواجهه با قدرت های بزرگ دنیا بایستند و یک وجب 

از این خاک را به بیگانگان ندهند.
یک تحریم اقتصادی برای شکست قدرتی مثل آمریکا کافی است

سرلشکر سالمی با اشاره به اینکه فرمانده شجاع موجب تکثیر شجاعت 
در زیرمجموعه خود می شود، بیان داشت: رهبر معظم انقالب ایستاد تا این 
شــکوه شکل بگیرد و این قدرت قابل غلبه کردن نباشد، این ایستادگی راز 

نصرت الهی است و در ایستادن تمایلی به شکست نشان نداد.
فرمانده  کل سپاه با اشاره به تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران گفت: 
یک تحریم اقتصادی برای شکســت قدرتی مثل آمریکا کافی اســت تا یک 
نظام قدرتمند را بشــکند، یک عملیات روانی کافی است تا یک نظام و یک 
ملت را بشــکند، یک جنگ نظامی در شدت جنگ 8 ساله ایران کافی بود 
تا ایران را بشکند، تحریم ها، اغتشاشات، جنگ اقتصادی و... برای فروپاشی 
نظام ها بر اثر این فشــارها کافی است اما چه  سّری درون این امت است که 

این گونه مقاومت و ایستادگی کرده و پایدار است.
وی یادآور شد: من فقط یادآوری می کنم به مصداق »وذّکرهم بایّام اهلل« 
که جنگ همین گونه پایان یافت، مردم به کمک نیروهای مســلح شتافتند 
و نابرابرترین و طوالنی ترین جنگ قرن بیستم به نام این ملت ثبت شد که 
همه قدرت ها در این جنگ شرکت کردند و ما تنها بودیم و در تنهایی، ملت 

این تحریم را کم اثر کرد و آن را به سمت بی اثر شدن پیش برد.
فرمانده  کل سپاه تأکید کرد: دشمن هرگز ذره ای به ایده آل ها و آرزوهایش 
نرسید و اعتراف کرد تحریم ها ملت ایران را قوی تر کرده است. از دل تحریم 
انواع  ماهواره  را  به آســمان  فرستادیم . پاالیشگاه  ساختیم، نیروگاه  راه اندازی 
کردیم، واکســن کرونا تولید شــد ،  طرح های بزرگ عمرانی به  بهره برداری 
رســید که همه حاصــل تحریم بود  و مردم برنده این مشــکالت و صبر بر 

سختی ها هستند.
سرلشکر سالمی عنوان کرد: نظام و ملت کنار هم، مشکالت را با اراده های 
مستحکم حل خواهند کرد. ما مردمی نیستیم که در برابر مشکالت زانو بزنیم. 
دشــمنان در این کشور اغتشاش کردند، دیدید که فرزندان کشور با تصاویر 
شــهدا و پیشــوایان دینی و رهبر معظم انقالب بر دست وارد میدان شدند، 

روحیه بخشیدند و قوام دادند و این مردم عزیز و شریف هستند.
وی گفت: دشــمنان هر عملی انجام دادند، مردم آن را محکوم و خنثی 
کردند. مردم ما جنگ، تحریم، فشــار سیاســی، اغتشاش داخلی، عملیات 
روانی سخت را تجربه کردند و این مربوط به نفوذ روح آگاهی در ملت است. 
دشمنان بدانند هر چقدر فشارها و دشمنی ها بیشتر باشد، پاسخ ملت ایران 
قاطع تر و دشمن شــکن تر خواهد بود و ملتی که ایمان به خدا دارد از هیچ 

ابرقدرتی باک ندارد.
فرمانده  کل سپاه ابراز داشت: بهار در مسیر است، امیدواریم زندگی شما 
بهار باشد، ما به شما افتخار می کنیم که با شعور، دشمن شناس و وفادار به 

والیت هستید.

درمکتب امام

شهدا را قرین انبیا قرار داده اند
جلوه ای که حق تعالی می کند بر انبیا همان جلوه را هم بر شــهدا 
می کند. شــهید هم یَْنُظُر الی  َوْجِه اهللِ و حجاب را شکســته اســت. 
همان طوری که انبیا حجاب ها را شکسته بودند. و آخر منزلی است که 
برای انســان ممکن است باشــد. مژده داده اند که برای شهدا این آخر 
منزلی که برای انبیا هم هســت، شــهدا هم به حسب حدود وجودی 

خودشان به این آخر منزل می رسند.
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قالیباف در نطق پیش از دستور:

سیاست ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه است
نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

دیپلماسی دولت سیزدهم امیدبخش است
سرویس سیاسیـ 

روزنامه ابتکار دیروز در مطلبی نوشت: »نشانه های امیدبخش در افق سیاست خارجی ایران دیده می شود. 
تهران در روزهای اخیر با کاستن از شدت تنش ها با آژانس بین المللی انرژی هسته ای و عربستان سعودی، 

توانسته تا حدود زیادی بر »کنترل« آشفتگی های سیاست  خارجی خود فائق شود.«
در ادامه این مطلب آمده است: »هرچه هست این که اکنون دو اتفاق مهم در حوزه دیپلماسی ایرانی رخ 
داده است: جلوگیری از صدور قطعنامه چهارم در سال جاری از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای و نیز بازگشت به مسیر عادی سازی روابط با یکی از اصلی ترین بازیگران منطقه در خدمت به تقویت 
منافع مشترک. پنهان نیست که دو رویداد اخیر از بار فشارهای جاری علیه ایران می کاهد. این وضع شاید 
مدیون ترجیح تهران به رویکرد »دیپلماسی پنهان« باشد که نتایج دلخواه را حداقل در مقطع کنونی برای 
همه طرف ها داشته است. مهم ترین نتیجه، همانا کنترل اوضاع در وضعی است که اگر چنین نمی شد، آینده 
مبهم و خطرناک را رقم می زد. از این رو منطقی است که به رویکرد تازه لبخند زد و از آن حمایت کرد.«

نرخ دالر کاهشی شد، مدعیان اصالحات آچمز شدند 
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان »نوسان زدایي، مهم تر از کاهش نرخ ارز« 
نوشت: »پس از روي کار آمدن دولت سیزدهم و به دلیل نگاه هاي پرتنش خارجي اغلب قیمت ها ظرف 
یکسال گذشته به صورت رواني رشد پیدا کرده بود و در صورتي که توافقي صورت گیرد و در منطقه هم 
آرامش حاکم شــود و روند مذاکرات مثبت باشــد اینکه بقیه قیمت ها هم متناسب با نرخ دالر افت کنند 
در بلندمدت باز وجود دارد. بنابراین در بلندمدت، طي یک دوره دو سه ساله، جلوگیري از نوسان نرخ ارز 
مهم تر از کاهش آن اســت.« گفتنی است، مدعیان اصالحات که تا چندی پیش اختالالت بازار ارز را که 
بخش عمده ای از آن ناشی از اغتشاشات اخیر طراحی شده از سوی آمریکا و کشورهای غربی و با همراهی 
همین طیف داخلی بود، با هیجان خاصی منتشر می کردند و با حمله به امنیت روانی جامعه، تخریب دولت 
را در دستور کار قرار داده بودند اما این روزها که پس از اقدامات موثر و مثبت دولت در کنترل بازار ارز با 
محوریت بانک مرکزی و همچنین دیپلماسی عزتمندانه و عملگرایانه، نرخ دالر در شیب سقوط قرار گرفته، 

یا آن را سانسور می کنند یا در تقال هستند که این رویداد را کم اهمیت جلوه دهند.

رئیس مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
احیای روابط ایران و عربســتان، گفت: سیاست 
جمهوری اسالمی ایران حفظ ثبات و امنیت در 
منطقه و خلیج فارس بدون دخالت خارجی بوده 

و خواهد بود.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه 
علنی دیروز )یکشنبه ۲۱ اسفندماه( مجلس شورای 
اسالمی درباره احیای روابط میان ایران و عربستان، 
گفت: سیاست جمهوری اسالمی ایران حفظ ثبات و 
امنیت در منطقه و خلیج فارس بدون دخالت خارجی 
بوده و است و این توافق نشان داد عامل اصلی اختالف 

در منطقه، دخالت همین قدرت ها بوده است.
وی بیان کرد: احیای روابط دو کشور مهم همسایه 
این امید جدی را ایجــاد کرده که این اتفاق آغازی 
برای توسعه همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور 
باشد که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می برند.
رئیس مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
پیش شرط تحقق توســعه همکاری ها میان ایران و 
عربستان، رعایت ُحســن همجواری و ایجاد اعتماد 
متقابل است. همچنین امیدواریم عربستان در برابر 
خطرات رژیم تمامیت خواه و ضداسالم صهیونیستی 
هوشــیارانه و دوراندیشانه عمل کند و در برابر طرح 
سازش و عادی  سازی روابط موضع قاطع و شفاف اتخاذ 
کند. از کشــورهای چین، عــراق و عمان که در این 
مذاکرات نقش مناسبی را ایفا کردند، تشکر می کنیم.

وی در ادامه درباره مسمومیت دانش آموزان، گفت: 
مجدداً از کمیسیون های امنیت ملی، شوراها، بهداشت 
و آموزش مجلس می خواهــم هرچه زودتر گزارش 
اقدامات و نتایج به دســت آمده خود درباره ماجرای 
دختران دانش آموز را به نمایندگان و مردم ارائه کنند.

قالیباف در بخش دیگری از اظهارات خود، اظهار 
داشت: سرانجام با تالش شــبانه روزی همکارانم در 
مجلس، بودجه سال آینده کشور تصویب و برای تأیید 
به شورای نگهبان ارسال شد. باید از همه کسانی که 
در تصویب بودجه تالش کردند، مخصوصاً نمایندگان 
مجلس که با مســئولیت پذیری زیاد در سه شیفت 
کاری تالش کردند تا سندی تا حد ممکن کارآمد را 

برای مردم تصویب کنند، تشکر کرد.
وی اظهار داشــت: ویژگی مهــم مجلس در نظام 

جمهوری اسالمی این است که پل ارتباطی بین مردم 
و نظام حکمرانی است و مردم مطالبات شان را از طریق 
نمایندگان خود پیگیری می کنند، بنابراین نمایندگان 
وظیفه خود می دانند پیگیر خواسته های موکلین خود 
باشند و همین مسئله باعث می شود تا نمایندگان مجلس 
در توجه به مطالبات قشــرهای مختلف مردم و رعایت 
مصالح کالن ملی وظیفه سختی به عهده داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: البته ضمن 
تشکر از دولت که پیشرفت های خوبی در تنظیم الیحه 
بودجه در راســتای اصالح ســاختار بودجه انجام داده 
اســت، باید اذعان کرد که هنوز تا تصویب بودجه ای با 
شــاخص های مطلوب فاصله داریم. در این راستا تمام 
تالش نمایندگان مجلس این بود در بررسی و تصویب 
الیحه دولت، در عین حال که با توجه به تورم بســیار 
سنگین موجود، معیشت مردم را مدنظر قرار می دهند، 
سقف بودجه دستخوش تغییرات زیاد نشود چرا که این 
افزایش ناترازی فقط باعث تورم بیشتر و کاهش قدرت 

خرید مردم می شود.
رئیس مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: در 
عین کاهش ســقف بودجه، مجلس در عرصه کمک به 
معیشت مردم و اقشــار مختلف مجموعه ای از احکام 
به نفع معیشــت مــردم را تصویب کرده اســت که از 
جمله آنها می توان به باال بردن سقف معافیت مالیاتی 
حقوق بگیران تــا ماهی ۱۰ میلیون تومــان، افزایش 
حقوق برای سربازان وظیفه متأهل و مجرد در مناطق 
عملیاتــی، افزایش ۵۰ درصدی تســهیالت ازدواج و 
فرزنــدآوری، افزایش مســتمری مددجویان نهادهای 
حمایتی مخصوصاً معلوالن شــدید فاقد شغل و درآمد 
و همچنین به رزمندگان معسر، الزام دولت به ثبت نام 
متقاضیان جدید یارانه، صدور مجوز واگذاری ســهام 
عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام و 

موارد دیگر اشاره کرد.
وی افزود: همچنین از اقدامات راهبردی و اثرگذار 
دیگر، تعیین شیوه فروش ارز براساس نرخ شناور مدیریت 
شده و مبتنی بر میانگین قیمت ارز صادراتی است که 
در صورت اجرای مناسب توسط دولت فاصله بین نرخ 
غیررسمی بازار و نرخ فروش کاهش پیدا می کند و زمینه 
فساد و رانت گســترده از یک طرف و کاهش عرضه و 
افزایش تقاضــای ارز از طرف دیگر را برطرف می کند. 

مجلس همچنان معتقد به اجرای سیاست های جبرانی 
با استفاده از کاالبرگ الکترونیک است که باعث می شود 
اثر افزایش قیمت ارز بر معیشت مردم را مدیریت کند. در 
این راستا مجلس در مصوبه خود دولت را مجاز دانسته 
است که از این سیاست برای حفظ قدرت خرید مردم 
استفاده کند که امیدواریم دولت سال آینده این شیوه 

را برای حفظ قدرت خرید مردم به کار گیرد.
قالیبــاف با بیان اینکه در کنار توجه به معیشــت 
مردم همانند سال های گذشته احکام عدالت محورانه 
و انضباطی جزو سیاست های جدی مجلس بوده است، 
گفــت: در این زمینــه می توان به شــفافیت در الزام 
بانک ها و مؤسسات اعتباری به انتشار اطالعات مربوط 
به تســهیالت کالن و میزان وثیقه دریافت شده، وضع 
مالیات پلکانی بر حقوق ها برای جلوگیری از پرداخت های 
نجومــی به مدیران، الزام دولت به اعالم برخط گزارش 
تخصیص بودجه، تکلیف دولت به شفاف  سازی درآمدها و 
هزینه های شرکت های دولتی، تکلیف شرکت های دولتی 
به ثبت آمار نیروی انسانی و نحوه محاسبه دستمزد آنها 
در سامانه پاکنا، تصویب مالیات بر خانه ها و خودروهای 

لوکس و موارد مشابه اشاره کرد.
کلیات طرح حمایت مالی

از افشاگران فساد تصویب شد
دیروز همچنین کلیات طرح یک فوریتی حمایت 
مالی از افشــاگران فســاد با ۱۲۳ رأی موافق، ۴۶ رأی 
مخالــف، 8 رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر 

در مجلس تصویب شد.
این طرح در جلسات متعدد با حضور کارشناسان 
مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان دســتگاه های 
اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. در این طرح به خوبی 
به مواردی مانند حمایت از گزارشگران فساد اشاره شده 
اســت. راه های حمایت از گزارشــگران فساد و پاداش 
گزارشگران فســاد از جمله مواردی است که در طرح 
کمیســیون قضایی و حقوقی دربــاره حمایت مالی از 

افشاگران فساد آمده است.
تقدیر نمایندگان

از زحمات سربازان گمنام امام زمان)عج( 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی دیروز طی 
بیانیه ای از زحمات ســربازان گمنــام امام زمان)عج( 

قدردانی کردند.

در بخشــی از این بیانیه تصریح شــده اســت: 
»معاندین و طاغوتیان در رأس آنها آمریکای جنایتکار 
و رژیم کودک کش صهیونیستی با محاسبات اشتباه 
خــود خصوصاً در جنگ ترکیبــی اخیر علیه مردم 
عزیزمان خیال خام براندازی درخت تنومند انقالب 
اسالمی را در سر پرورانده و هر آنچه در توان داشتند 
بــه میدان آوردنــد اما دالورمــردان عرصه جهاد و 
شهادت در وزارت اطالعات با حضور مقتدرانه خود 
نقشــه شوم دشــمنان را نقش بر آب کردند تا این 
انقالب اســالمی ایران عزیز یک گام به سوی تحقق 

وعده الهی نزدیک تر گردد.«
وکالی ملــت در مجلــس در بیانیه خود تاکید 
کردنــد: »ما نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
با توجه به شــرایط حساس کشــور و خنثی  سازی 
توطئه های دشــمنان به ویژه در آشوب های اخیر و 
حوادث تروریستی شیراز و اصفهان و به دام انداختن 
عوامل موساد ضمن تبریک هفته سربازان گمنام امام 
زمان)عج( مراتب تشکر و قدردانی خود را از زحمات 
این عزیزان مخلص و بی ادعا در پایگاه عظیم مبارزه 
و جهاد اعالم داشــته و یاد و خاطره شهیدان عرصه 

گمنامی را گرامی می داریم.«
مجلس از هیچ تالشی برای رفع فقر و محرومیت 

فروگذار نخواهد کرد
نمایندگان همچنین در بیانیه ای به مناسبت سالروز 
تاسیس کمیته امداد امام)ره(، تاکید کردند: »امروز در 
سالگرد ۴۴ سالگی این نهاد انقالبی و الهی که همواره 
حیاتش وقف احیای محرومین و نیازمندان واقعی بوده 
است، کارنامه درخشانی از رشد و تعالی میلیون ها انسان 
آزاده به چشم می خورد که لیست متحول نخبگان علمی، 
خیرین نیکوکار و کارآفرینــان عرصه جهاد اقتصادی 

موید آن است«.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصریح کردند: 
»ما نمایندگان ملت غیور انقالب اسالمی ایران به نیابت 
از ملت شریف ایران با ارج نهادن به تالش های مخلصانه 
و خدمات گسترده این نهاد مقدس در رفع محرومیت از 
چهره امت اســالمی به ویژه در شرایط سخت اقتصادی 
اعالم می داریم در راستای رفع هرگونه فقر و محرومیت 
تا گسترش تمدن اسالمی و اهتزاز پرچم عدل علوی از 

هیچ تالش و کوششی فروگذار نخواهیم بود.«

بقیه از صفحه ۲
استقبال تونس از بازگشت روابط ایران و عربستان 

سعودی به حالت عادی
درباره  دیروز شنبه،  بعدازظهر  تونس،  وزارت خارجه 
بازگشت روابط ایران و عربستان سعودی بیانیه ای صادر کرد.

خود  کاربری  حساب  در  تونس  خارجه  امور  وزارت 
در شبکه فیسبوک اعالم کرد: »تونس از توافق پادشاهی 
عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران برای ازسرگیری 
روابط استقبال می کند و امیدوار است که این توافق بین دو 
کشور همسایه به تحکیم پایه های امنیت و ثبات در منطقه 
کمک کند و تمام علل تنش در منطقه را از بین ببرد و زمینه 
را برای مرحله ای جدید از همکاری بین کشورها فراهم کند.«

لیبی: توافق ایران و عربستان
 به نفع هر دو کشور و منطقه است

برای  و عربستان سعودی  ایران  از تصمیم  نیز  لیبی 
ازسرگیری روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه های 

خود در ریاض و تهران استقبال کرد.
لیبی  خارجه  وزارت  آبزرور«  »لیبیا  وبگاه  نوشته  به 
یکشنبه در بیانیه ای اعالم کرد که این توافق به نفع هر دو 
کشور و منطقه است زیرا زمینه را برای گفت وگوی عربی و 
ایرانی فراهم و به کاهش تنش در خاورمیانه و خلیج فارس 

کمک می کند.
در بخش دیگر این بیانیه آمده است: »این توافق صفحه 
جدیدی را برای توسعه روابط دوجانبه بین دو کشور باز می کند 

که در آن احترام متقابل و حسن همجواری حاکم است«.

وزارت خارجه لیبی در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه 
مذاکرات مستمر و با حمایت چین و عمان و میانجیگری 
عراق به نتیجه رسید، اعالم کرد: »این پیشرفت نشان دهنده 
و  گفت وگو  به  دادن  اولویت  برای  طرف ها  همه  تمایل 
و  برای خشونت  عنوان جایگزینی  به  ابزارهای صلح آمیز 

رویارویی است«.
ونزوئال: توافق ریاض- تهران 

گامی در راستای ایجاد جهانی چندقطبی است
وزیر خارجه ونزوئال نیز دیروز یکشنبه در پیامی توئیتری 
از توافق میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی با 

میانجیگری چین استقبال کرد.
»ایوان خیل پینتو« )Yvan Gil Pinto( وزیر امور 
خارجه ونزوئال در پیامی توئیتری در این خصوص نوشت: 
توافق مذکور یک دستاورد دیپلماتیک مهم به شمار می آید.

وی در این باره اضافه کرد: رایزنی میان کشورها محور 
اصلی اجرای دیپلماســی بر اساس اصول منشور سازمان 

ملل متحد است.
وزیر امور خارجه ونزوئال افزود: مردم و دولت بولیواری 
امیدوارند توافق حاصل شده میان جمهوری اسالمی ایران 
و پادشــاهی عربستان سعودی راهی برای تقویت صلح و 
امنیت منطقه و گامی بیشــتر در راستای ساختن جهانی 

چندمرکزی و چند قطبی باشد.
میقاتی: توافق سعودی-ایرانی

بر منطقه  تأثیر مثبت دارد
به گزارش روســیاالیوم »نجیب میقاتی« نخست وزیر 

دولت پیشبرد امور لبنان، خرسندی لبنان از تحوالت اخیر 
در پرونده روابط عربستان و ایران را اعالم کرد.

میقاتی افزود: عربستان دارای نفوذ قوی در جهان عرب 
است و ثقل عربی، اسالمی و منطقه ای گسترده ای دارد و 
توافق در روابط عربســتان و ایران بر کل منطقه از جمله 

لبنان تأثیر مثبت می گذارد.
وی تاکیــد کرد که آرامــش و توقف دخالت در امور 
داخلی کشــورهای منطقه موجب افزایش سطح توسعه 

می شود.
میقاتی افزود که تحوالت عربســتان و ایران فرصتی 

است تا در منطقه نفسی بکشیم و به آینده بنگریم.
نخســت وزیر دولت پیشبرد امور لبنان اشاره کرد که 
بین پیشرفت روابط عربستان و ایران و تأثیر آن بر جهان 
عــرب، با پرونده انتخابات ریاســت جمهــوری در لبنان 

ارتباطی وجود ندارد.
میقاتی با تأیید سخنان فیصل بن فرحان، وزیر خارجه 
عربستان گفت: ما نباید منتظر خارج باشیم و خودمان باید 
به وظیفه مان برای انتخاب رئیس جمهور و باز سازی نهادهای 

ملی و آغاز حل مشکالت بسیار و بزرگمان عمل کنیم.
وزیر پیشین اردن: 

وقت احیای روابط با ایران است
»محمد ابو رمان« وزیر پیشین فرهنگ و جوانان اردن 
در واکنش به توافق ایران و عربســتان سعودی با اشاره به 
اینکه اکنون فرصت مناســبی برای احیای روابط اردن و 
ایران است، تأکید کرد که احیای این روابط اکنون یک امر 

دیپلماتیک ضروری است. وی گفت که با توجه به تغییر و 
تحوالت منطقه و روابط اردن با کشورها، احیای روابط ایران 
و اردن نیز ضروری است. به نوشته روزنامه »رأی الیوم«، 
ابورمان همچنین گفت: »به عقیده من احیای روابط ایران و 
اردن یک امر دیپلماتیک ضروری است و پیش بینی می کنم 
که همه موانع بر سر راه احیای این روابط برداشته شود«.

اردن از جمله کشورهایی است که از حصول توافق بین 
ایران و عربستان سعودی استقبال کرد و در همین ارتباط 
وزارت خارجه اردن در بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که این 
توافق به تقویت امنیت و ثبات در منطقه، حفظ حاکمیت 
کشــورها و عدم مداخله در امور داخلی این کشورها و نیز 

حفظ منافع مشترک کمک کند.
عبدالباری عطوان مطرح کرد

پایان هژمونی ۸۰ ساله انگلیس و آمریکا بر منطقه
عبدالباری عطــوان، تحلیلگر جهان عرب در مطلبی 
در رأی الیوم با اشــاره به ازسرگیری روابط میان ایران و 
عربستان از پایان هژمونی هشتاد ساله آمریکا و انگلیس بر 

منطقه خلیج فارس و خاورمیانه خبر داد.
وی نوشــت: توافقنامه های صلح آبراهام که اسرائیل 
روی آنها حســاب بازکرده بود، منتظر جایزه بزرگ یعنی 
پیوســتن عربستان بود اما پس از توافق ایران و عربستان، 

وارد اتاق مراقبتهای ویژه شد.
رسانه عراقی: ایران در برابر آمریکا

به پیروزی سیاسی دست یافت
یک وبگاه عراقی با اشاره به پیروزی سیاسی تهران در 

برابر واشــنگتن، گزارش داد که با توافق ایران و عربستان 
ســعودی، هژمونی آمریکا در منطقه غرب آســیا، در هم 

شکسته شده است.
»محمد الشــمری« نماینده ائتالف »دولة القانون« 
عراق درباره تأثیرات توافق عربستان سعودی و جمهوری 
اسالمی ایران به پایگاه خبری المعلومه گفت: با توجه به 
سیاست متوازنی که چین در خاورمیانه ایفا می کند، این 
توافق تأثیرات مثبتی بر عراق خواهد داشــت. عراق هم 
به همراه چین، نقش میانجی را داشت تا روابط ایران و 

عربستان از سر گرفته شود.
الشمری تأکید کرد: چنین توافقات و روابط به منزله 
آغاز نشانه های ضعف آمریکا در منطقه است. از سرگیری 
روابط خارجی ایران و عربستان با میانجیگری چین، ضربه 
مهلکی به هژمونی آمریکاست. این توافق باعث ثبات در 
عراق خواهد شــد. این توافق پیروزی سیاسی ایران در 

برابر آمریکاست.
»صباح العکیلی« تحلیلگر مسائل سیاسی عراق هم 
در این زمینه گفت: این توافق و از سرگیری روابط طی 
دو مــاه آینده، باعث مســائل مثبتی در منطقه و عراق 
خواهد شد. این توافق با چالشهایی رو به روست از جمله 
تالش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای بر هم زدن آن. 
ورود چین به خاورمیانه به منزله کمرنگ شــدن نقش 

واشنگتن است.
العکیلی با بیان اینکه این توافق نشــانگر تغییر 
سیاســت عربســتان مبنی بر تکیه به آمریکا و در 

نتیجه گرایش به شرق است، تأکید کرد: این توافق، 
نشانگر شکست سیاست آمریکا در خاورمیانه و ورود 
چین به عنوان یک بازیگر اصلی در سطح سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی اســت؛ زیرا ]چین[ بر اساس 
اولویتهای کشورها، برای منطقه مجدداً برنامه ریزی 

خواهد کرد«.
روزنامه اماراتی: توافق ایران و عربستان سعودی 

بهنگام بود
روزنامه اماراتی الخلیج در سرمقاله خود نوشت، توافق 
ایران و عربستان سعودی بهنگام بود و درخصوص تعهدات 

طرفین هم چین ضامن آن است.
الخلیج نوشــت: »توافق در شــرایطی انجام شد که 
بحران های بین المللی و جهانی در پی جنگ ها و تهدیدات 
و محاصره اقتصادی روی هم انباشته شده است و منطقه 

ما نیز در قلب این بحران ها قرار دارد«.
در ادامه سرمقاله آمده است: »همزمان برخی قدرت ها 
نیز در تالش برای تشدید تنش در روابط ریاض و تهران و 
ریختن بنزین روی آتش اختالفات هستند تا یک شکاف 
دائمی بین دو کشور سپس میان تمامی کشورهای منطقه 

به وجود آورند«.
الخلیــج تأکید کرد که اهداف این قدرت های جهانی 
بر کســی که تحوالت و تنش هــای جهانی و تنش میان 

قطب های بین المللی را دنبال می کند، پوشیده نیست.
الخلیج افــزود: »این توافق به هفت ســال اختالف 
میان تهــران و ریاض که اثرات منفی بــر روابط ایران و 

عمده کشورهای عربی گذاشته بود، خاتمه داد و چه بسا 
بتواند پایانی به درگیری ها و تنش در یمن، لبنان، عراق و 
ســوریه باشد و روابط دوستانه ای میان ایران و کشورهای 
عربی برقرار ســازد، چرا که در نهایت این کشورها منافع 
مشترکی در جغرافیای مشترک و تاریخی هزاران ساله دارند 

که سرنوشتشان را به یکدیگر گره زده است«.
 هاآرتص: 

توهمات نتانیاهو برای ائتالف با کشورهای عربی ضد ایران
در حال نابودی است

روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« در گزارشی با محور 
توافق جمهوری اســالمی ایران و عربستان سعودی برای 
ازسرگیری روابط دوجانبه تأکید کرد که توهمات »بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی برای تشکیل 
ائتالف اسرائیلی-ُســنی با هــدف متوقف کردن ایران در 

حال از بین رفتن است.
طبق این گزارش، هم اکنون عربســتان به این درک 
رســیده اســت که ایاالت متحده برای این کشور مبارزه 
نمی کنــد و چین آماده میانجیگــری برای برقراری صلح 

میان ریاض و تهران است.
روزنامه هاآرتص در گزارش خود نوشت که تهران در 
حال تقویت جایگاه استراتژیک خود است و وقایع ماه های 
اخیر صحبت های پوچ نتانیاهو را در مورد ایران آشکار کرده 
است. خیاالت او در مورد اتحاد صهیونیست ها و کشورهای 
عرب حاشیه خلیج فارس برای متوقف کردن ایران در حال 

نابودی و از بین رفتن است.

ادامه واکنش ها به توافق ایران و عربستان 

نیویورک تایمز: توافق ایران و عربستان نشانه به حاشیه رفتن آمریکاست

سرویس سیاسی ـ
همه امور را موکول و معطل برجام و FATF گذاشــته 
بودنــد اما دولت مردمی با تفکر و روحیه انقالبی آن فضای 

دروغین را شکست.
دولت انقالبی و مردمی با عبور از معضل برجام و دیپلماســی 
فعــال، دروغ بزرِگ متوقف بودن کارها به برجام و FATF را برمال 
کرده اســت. بدون برجام و FATF و بــا وجود تحریم ها و تالش 
بی وقفه دولت سیزدهم چتر دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به ویژه 
در آسیا، اوراسیا و آمریکای التین گسترش پیدا کرده است؛ دامنه این 
سیاست خارجی فعال، از عضویت در پیمان شانگهای گرفته تا ارتقای 
روابط با همسایگان و کشورهای منطقه از سوریه و لبنان و عراق و 
ترکمنســتان و تاجیکستان تا چین و روسیه، مذاکرات با عربستان 

و آمریکای التین و برخی کشورهای اروپایی را در بر می گیرد.
این رویکرد راهگشا و پر برکت، برخالف رویه مدعیان اصالحات-

اعتدال در دولت قبل است که با گروگان گیری اقتصاد ایران با کمک 
آمریکا، معطل چند دولت خبیث و بدعهد مانند آمریکا و تروئیکای 
اروپایی مانده و به آنها اعتماد کرده بودند. پیشــبرد امور را منوط 
بــه برجام و FATF جا می زدند و فرصت های شــکوفایی و رونق 

اقتصادی را بر باد دادند. 
دولت ســیزدهم اکنون عالوه بر دستاوردهای چشمگیر بدون 
برجــام و FATF، روزهای پرکار دیپلماســی را نیــز می گذراند. 
شــرکای تجاری خود را گســترش داده و سیاست خارجی بسیار 

پویا و فعال دارد.
سفر رئیس جمهور بالروس به تهران

»الکســاندر لوکاشــنکو«، رئیس جمهور بالروس دیشب برای 
دیداری رسمی و گفت وگو با مقام های عالی رتبه جمهوری اسالمی 

ایران، وارد تهران شد.
به گزارش تسنیم، دفتر ریاست جمهوری بالروس در بیانیه ای 
ضمن اعالم این مطلب افزود: لوکاشنکو دو روز در تهران اقامت خواهد 
داشت و طی آن با آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران 

دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
یکی از مهم ترین رویدادهای اصلی ســفر لوکاشنکو به ایران، 
امضای »نقشه راه« برای همکاری همه جانبه بین مینسک و تهران 
اســت. رؤسای جمهور دو کشــور پیش از این در اواسط سپتامبر 
در جریان نشست سران ســازمان همکاری شانگهای )SCO( در 
سمرقند )ازبکستان( دیدار کردند. پیش از این، لوکاشنکو و رئیسی 
به وزرای خارجه خود دســتور دادنــد تا روابط دیپلماتیک خود را 

بررسی و قوت ببخشند.
دیدار وزیر خارجه بالروس با امیرعبداللهیان

»سرگئی آلینیک«، وزیر خارجه بالروس هم که در آستانه سفر 
»الکساندر لوکاشنکو« رئیس جمهور بالروس به تهران سفر کرده، 
بعدازظهر یکشنبه ۲۱ اسفندماه با حضور در محل وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران مورد استقبال رسمی حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه قرار گرفت و پس از آن وزرای خارجه دو کشــور 
بر ســر یک میز به گفت وگو درباره مناســبات دوجانبه و تحوالت 

منطقه ای و بین المللی پرداختند.
دکتر رئیسی: ایران و ازبکستان با توجه به ظرفیت های متقابل 

باید سطح روابط را ارتقا دهند
در همین راســتا، »بختیار ســعیداف«، سرپرست وزارت امور 

خارجه ازبکستان که همراه با وزیر راه و ترابری این کشور به تهران 
سفر کرده است، روز یکشنبه با آیت اهلل رئیسی دیدار و گفت و گو کرد.
رئیس جمهور در این دیدار ضمن تاریخی توصیف کردن روابط 
دو کشور تصریح کرد: اگرچه ایران و ازبکستان اقدامات خوبی برای 
توسعه روابط انجام داده اند، اما با توجه به ظرفیت های متقابل، باید 

با تالش بیشتر سطح روابط را ارتقا داد.
سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان: سفر آیت اهلل رئیسی به سمرقند 

صفحه جدیدی در تاریخ روابط دو کشور گشود
»بختیار سعیداف« سرپرســت وزارت امور خارجه ازبکستان 
نیز در این دیدار با بیان اینکه کشورش به دنبال تقویت همه جانبه 
روابط خود با جمهوری اسالمی ایران است، به مشترکات تاریخی و 
روابط عمیق تمدنی و فرهنگی دو کشور و دو ملت اشاره کرد و سفر 
آیت اهلل رئیسی به سمرقند را باعث گشوده شدن صفحه جدیدی در 

تاریخ روابط دو کشور دانست.
وی با اشــاره به توافقات صورت گرفته با ایران برای توســعه 
و تقویت فعالیت های کمیســیون مشترک همکاری های اقتصادی 
و برگــزاری همایش تجاری بین دو کشــور و همچنین مذاکرات 
صورت گرفته در جهت بهره گیری از کریدورهای مشــترک تأکید 
کرد: ازبکستان همه تالش خود را برای اجرایی شدن توافقات حاصله 

به کار خواهد گرفت.
سفر امیرعبداللهیان به ترکیه و سوریه

بــه همین قرار، وزیر امور خارجه بــه منظور ابراز همدردی با 
دولت و ملت ترکیه و سوریه سفری به این ۲ کشور داشت. حسین 
امیرعبداللهیان بامداد چهارشنبه ۱۷ اسفندماه در رأس هیئتی به 
منظور اعالم همدردی با دولت و ملت ترکیه در پی زلزله اخیر در 
این کشور وارد آنکارا شد و اعالم کرد داغ ترکیه را داغ خود می دانیم.

مولــود چاووش اوغلــو نیز در نشســت خبری مشــترک با 
امیرعبداللهیــان در آنکارا، از ایــران به خاطر حمایت هایش بعد از 

زلزله های ویرانگر اخیر در ترکیه تشکر کرد.
وزیر امور خارجه پنجشنبه ۱8 اسفند نیز به سوریه رفت و در 
دمشق گفت همچنان دوست  روزهای سخت سوریه خواهیم ماند. 
امیرعبداللهیان با بشار اسد دیدار کرد. رئیس جمهور سوریه در این 
دیدار از پیام ها و مواضع همبستگی و همدردی مقام معظم رهبری 
و آیت اهلل رئیســی و کمک هــا و حمایت های دولت و ملت ایران از 
زلزله زدگان سوریه تقدیر و تشکر کرد و خطاب به امیرعبداللهیان 
گفت: سفر امروز شما به مناطق زلزله زده نشان داد که حمایت های 
دولت و ملت ایران از سوریه و زلزله زدگان سوری تنها یک حمایت 

مادی نیست، بلکه جنبه های قوی معنوی دارد و ارزشمند است.
وزیر امور خارجه همچنین در محل وزارت خارجه ســوریه با 
همتای سوری خود دیدار و گفت وگو کرد و در ادامه نیز در نشست 

خبری مشترک حضور یافت.
توافق ایران و عربستان

در همین زمینه، متعاقب ســفر اخیر آیت اهلل رئیسی به چین 
و پس از برگزاری ۵ دور مذاکرات اولیه ایران با عربستان به میزبانی 
عراق و عمان، علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از روز 
دوشنبه ۱۵ اسفندماه در شهر پکن با هدف پیگیری توافقات سفر 
رئیس جمهــور، مذاکرات فشــرده ای را به منظور حل وفصل نهایی 
موضوعات فی مابین ایران و عربســتان سعودی با همتای سعودی 
خود آغاز کرد که سرانجام روز جمعه ۱۹ اسفندماه دو کشور توافق 

کردند که پس از ۷ سال، روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. 
سفر علی باقری به عمان

به همین ترتیب، علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران که به منظور برگزاری کمیته مشورت های 
سیاسی به مسقط سفر کرده، روز یکشنبه با »سید بدر البوسعیدی« 
وزیر خارجه عمان و همچنین »شیخ خلیفه الحارثی« معاون وزیر 

خارجه عمان دیدار و گفت وگو کرد.
سفر گروسی به تهران

گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز جمعه ۱۲ 
اسفند وارد تهران شد. وی با محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی دیدار و گفت و گو کرد و ســپس دو طرف در نشســت خبری 
مشــترک حاضر شــدند. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همچنیــن در محل وزارت امور خارجه حضور یافت و با حســین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد. وی بعد از 

آن به دیدار آیت اهلل رئیسی رفت.
در جریان سفر، ایران و آژانس بیانیه مشترکی را صادر کردند 
که در بخشی از آن آمده است: تعامالت بین آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و ایران با روحیه همکاری و با رعایت کامل صالحیت های آژانس 
و حقوق و تعهدات جمهوری اسالمی ایران براساس موافقت نامه های 

جامع پادمانی صورت خواهد پذیرفت.
گروسی: در سفر به تهران 

درخصوص مسائل عملی به تفاهم رسیدیم
به گزارش ایسنا، رافائل گروسی در گفت وگو با شبکه الجزیره 
تاکید کرد که سفر هفته گذشته ام به تهران بسیار مهم بود و طی 

آن توانستیم درخصوص مسائل و قضایای عملی به تفاهم برسیم.
سفر دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی شانگهای به تهران

آیت اهلل رئیسی: ایران برای همکاری با کشورهای عضو سازمان شانگهای 
اهمیت زیادی قائل است

همچنین، »ژانگ مینگ«، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی 
شانگهای دوشنبه ۱۵ اســفند به تهران آمد و با آیت اهلل رئیسی و 

حسین امیرعبداللهیان دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش فارس، رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به پیوستن 
جمهوری اســالمی ایران به این ســازمان گفت: عضویت ایران در 
سازمان شانگهای عالوه بر تحرک بیشتر در همکاری های منطقه ای 

روابط تجاری با کشورهای عضو را نیز تقویت خواهد کرد.
آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه ایران برای همکاری و تعامل با 
کشورهای عضو سازمان شانگهای اهمیت زیادی قائل است، افزود: 
برخورداری کشــورهای عضو سازمان شانگهای از نیروی انسانی و 
جمعیت قابل توجه، منابع و ذخایر غنی و گستره جغرافیایی وسیع، 
ظرفیت های فوق العاده ای برای این سازمان ایجاد کرده تا در مقابله 
موثر با یک جانبه گرایی و ایجاد همگرایی منطقه ای و بین المللی به 

شکل موثر ایفای نقش کند.
دبیرکل سازمان همکاری شانگهای: 

ایران می تواند عضوی فعال و سازنده در شانگهای باشد
»ژانگ مینگ«، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای نیز در این 
دیدار با ارائه گزارشی از روند پیوستن ایران به سازمان شانگهای و 
روابط خوب جمهوری اسالمی ایران با کشورهای عضو، بر اهمیت 
نقــش و جایگاه ایران در صلح، ثبات و توســعه منطقه تاکید و از 
عضویت کشورمان در این سازمان استقبال و ابراز خوشنودی کرد 

و افزود: پیشنهادهای ایران برای ارتقای ساختار سازمان شانگهای 
در دبیرخانه در دست پیگیری است.

ژانگ مینگ گفت: اطمینان داریم ایران با توجه به پیشینه تمدن 
و تاریخ غنی خود می تواند عضوی فعال و ســازنده در امر گسترش 
حوزه عمل و اقتدار سازمان شانگهای برای دستیابی به اهداف باشد.

دیدار دبیرکل سازمان شانگهای با امیرعبداللهیان
ژانگ مینگ: حضور ایران در شانگهای

می تواند گام مهمی در تحقق اهداف این سازمان باشد
به گزارش فارس، امیرعبداللهیان نیز روز دوشنبه ۱۵ اسفندماه 
در دیدار دبیرکل سازمان همکاری شانگهای و هیئت همراه، عزم و 
جدیت جمهوری اسالمی ایران برای حضور و نقش آفرینی فعاالنه 
در سازمان شانگهای را مورد اشاره قرار داد و از تالش ها و اقدامات 
دبیرکل و دبیرخانه سازمان برای تسهیل فرآیند عضویت جمهوری 

اسالمی ایران تشکر کرد.
امیرعبداللهیان در ادامه اظهار داشــت: باور داریم که سازمان 
در ترتیبــات امنیتی و اقتصــادی بین المللی جدید می تواند نقش 
مهمی ایفا کند و توســعه همکاری های اقتصادی به امنیت پایدار 

کمک خواهد کرد.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران ظرفیت های 
فراوانی در حوزه های فنی، صنعتی، فناوری، گردشــگری، فرهنگی 
و... در اختیار دارد که می تواند در راســتای تحقق اهداف سازمان 

آنها را ارائه کند.
دبیرکل سازمان همکاری شانگهای: 

تجربه ایران در مواجهه با چالش های بین المللی 
می تواند برای اعضای سازمان بسیار مفید باشد

ژانگ مینگ نیز در این دیدار گفت: نگاه ویژه جمهوری اسالمی 
ایران به سازمان شانگهای در مواجهه با روند عضویت کاماًل مشخص 
بود و تردیدی وجود ندارد که حضور ایران به عنوان یکی از کشورهای 
قدرتمنــد و تأثیرگذار در منطقه و جهــان می تواند گام مهمی در 
تحقق اهداف سازمان و توسعه روابط ایران با کشورهای عضو باشد.

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای افزود: امیدواریم با آخرین 
گام عضویت نهایی ایران در اجالس آینده شورای سران کشورهای 
عضو سازمان در اجالس هند بتوانیم بیش از پیش شاهد نقش آفرینی 
ایران در ســازمان و توسعه فعالیت ها و روابط فیمابین خصوصاً در 

موضوعات اقتصادی، فنی، صنعتی، مواصالتی و انرژی باشیم.
وی افــزود: مطمئن هســتیم که تجربه ایــران در مواجهه با 
چالش های بین المللی می تواند برای اعضای سازمان بسیار مفید باشد.
گفتنی است، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
برای شرکت در پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین 
جمهوری اســالمی ایران و عراق و رایزنی با مقامات عراقی درباره 
توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی شامگاه یکشنبه به بغداد رفت.

موفقیت های امیدآفرین دولت انقالبی 
FATF بدون وجود برجام و

با ایــن اوصاف باید گفت؛ رویکرد دولت انقالبی؛ کاربســت 
عقالنیت انقالبی و رویکرد مقتدرانه و فراگیر در سیاست خارجی 
و ایستادگی بر حقوق ملت، متفاوت است با رویه التماس، وادادگی، 
تعلیــق، اعتماد و اتکاء به غرب در دولــت روحانی. آن زمان که 
دولتمــردان و تیــم مذاکره کننده دولت قبــل در ازای واگذاری 
امتیازات هسته ای نقد، مشــتی وعده بدون تضمین گرفتند، نه 

خسارتی در صورت نقض عهد پیش بینی کردند، نه جایگاه معتبر 
حقوقی برای شــکایت در صــورت بدعهدی طرف مقابل، از خط 
قرمزها عبور کردند، منتقدان را که نسبت به رعایت قواعد نگارش 
توافق و خسارت های اعتماد بالوجه به آمریکا هشدار می دادند، به 
جهنــم حوالت دادند، رویکرد توافق به هر قیمت، حفظ توافق به 
هر قیمت، توجیه عهدشکنی و خباثت دشمن و ادامه اجرای برجام 
را در پیش گرفتند و تحریم های چند برابری جدید دموکرات ها و 
جمهوری خواهان را به ارمغان آوردند. رویکرد فشلی که برجام را 
به عنوان ســند طالیی برای آمریکا قرار داد و ترامپ وقتی از آن 
خارج شد که دولت به موگرینی قول داد در صورت خروج آمریکا 

از برجام، ایران از آن خارج نخواهد شد!
افراطیون مدعی اصالحات 8 ســال با گره زدن حیات و ممات 
کشــور به رفع تحریم، ناامیدی را به جامعه تزریق کردند و ضمن 
معطل گذاشتن ظرفیت های رشد و رونق اقتصادی، با سیاست های 

غلط فرصت ها را هدر دادند و کشور را دچار عقبگرد ساختند.
آنها با شرطی  سازی اقتصاد و بزرگ نمایی تحریم، بر ناکارآمدی 
خود ســرپوش گذاشــتند، نفس تولید و پیشران های اقتصادی را 
گرفتند و دشــمن را به تحریم بیشتر تشــویق کردند. شش پله 
پســرفت در رتبه بندی اقتصادی جهان، رکود تورمی بی ســابقه، 
تحمیــل تورم های ۷۰۰ تا ۱۰۰ درصدی در بســیاری از اقالم، 8 
برابر کردن حجم نقدینگی ســرگردان، افزایش چشمگیر ضریب 
جینی )شــکاف طبقاتی(، تحمیل رکود و تورم به اقتصاد از جمله 
در بخش های پیشــرانی مثل مســکن و خودرو و کشاورزی و...، 
وابسته تر کردن اقتصاد به درآمد نفتی، حذف سهمیه بندی بنزین 
و وارد کردن خســارت ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی به اقتصاد کشور، 
حقوق های نجومی، زدن چوب حراج به ذخایر طال و دالر، کاهش 
شرکای تجاری ایران، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ 
سیاســت های ضد شفافیت و مسبب قاچاق )حذف کارت سوخت، 
ایران کد، شبنم و...(، کوتاهی در تأمین و اخذ مالیات از فعالیت های 
غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف، دو برابر شدن تحریم، بر باد 
دادن فرصت های گشــایش اقتصادی و... از جمله مصایبی اســت 
که مدعیان اصالحات در 8 ســال سوءمدیریت خود بر سر کشور 
آوردند و راهبردی جز برجام نداشتند. آنها با چنین کارنامه سیاه 
و پرخسارتی با گستاخی تداوم همان سیاست های آلوده را تجویز 
می کنند، در حالی که باید پاسخگوی خسارات سنگین خود به کشور 
باشــند. اما افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی، آزاد  سازی سواحل، 
مهار کرونا، واکسیناســیون عمومی، احیای کارخانه های تعطیل 
شــده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و دســتور محدود کردن 
واردات دارای مشــابه داخلی، وصول درآمدهای نفتی، ســفرهای 
استانی و رسیدگی از نزدیک به مشکالت مردم و کارگران، اجرای 
طرح جهش تولید مســکن، مبارزه با فســاد و بستن گلوگاه های 
فساد، بازگرداندن تدریجی دالرهای بلوکه شده، حل مشکل قطع 
پی در پــی برق، اعطای وام بدون ضامن، تعیین تکلیف اموال مردم 
در سازمان اموال تملیکی، شفاف  سازی اطالعات و آمار از جمله در 
زمینه تشکیالت بانکی و بدهکاران بزرگ، کوتاه کردن دست برخی 
رانت خواران و نجومی بگیران از شرکت های بزرگ دولتی، تکمیل 
درگاه ملی صدور مجوزهای کســب  وکار و... بــدون وجود برجام 
و FATF از جمله دســتاوردها و خدمات چشــمگیر و رفتارهای 

امیدآفرین دولت انقالبی است.

کیهان بررسی کرد

FATF روزهای پُرکار دیپلماسی بدون برجام و

یزد- خبرنگار کیهان:
گردشــگری شورای  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شــهر یزد از آمادگی کامل این شهر 
برای استقبال از مسافران نوروزی خبر داد و 
گفت: برنامه های فرهنگی متعددی برای ایام 

نوروز 1۴02 در نظر گرفته شده است.
بی بی فاطمه حقیرالسادات تصریح کرد: سال 
گذشــته این کالنشــهر میزبان تعداد بسیاری از 
گردشگران نوروزی بود و امسال نیز طبق پیش بینی ها 
انتظار می رود که تعداد مسافران نوروزی که به یزد 

مسافرت می کنند، بیشتر از قبل باشد.
وی خاطرنشــان کرد: سعی شــده است که 
جاذبه های گردشــگری یزد در حوزه های مختلف 

طبیعی، مذهبی و تاریخــی آمادگی کامل را برای 
استقبال از مسافران داشته باشد. حقیرالسادات یکی 
از ویژگی هایی که مســافران نوروزی ۱۴۰۱ به طور 
گسترده به آن اشاره می کردند را نظافت بسیار خوب 
شهر دانست و تصریح کرد: با توجه به اقدامات صورت 
گرفته، به هرکجای بافت و شــهر یزد که سرکشی 
می کردیم، نظافت بسیار خوبی را شاهد بودیم و امسال 
نیز تالش شده اســت که این روند همچنان ادامه 
داشته باشد. وی افزود: از دیگر مباحثی که به صورت 
ویژه برای ایام نوروز برنامه ریزی شده است، با توجه 
به تقارن با ماه مبارک رمضان اقدامات و برنامه های 
فرهنگی است که ویژه این ایام در نقاط مختلف شهر 

به ویژه مناطق گردشگرپذیر اجرا می شود.

یزد، آماده استقبال از میهمانان نوروزی


