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سیاسی
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اخبار

امامجمعه تهران
با اشاره به بیانیه گامدوم انقالب:

جوانان به میدان بیایند

ام��ام جمع��ه موق��ت تهران
گفت :حماسه مردم ایران در
 ۲۲بهمن امسال یک هشدار
جانانه برای نفوذیها ،خائنان،
ناراضیتراشه��ا و کمگذاران
بود .به گزارش مهر ،حجتاالسالم والمسلمین
حاجعلیاکبری در خطبههای نماز جمعه این
هفته تهران که در مص�لای امام خمینی(ره)
برگزار ش��د ،با اش��اره به بیانیه راهبردی مقام
معظم رهبری اظهار داشت :رهبر معظم انقالب
در این بیانیه ،امید واقعبینانه را به عنوان روح و
رکن اصلی و برخاسته از خودباوری مد نظر قرار
دادند .این در حالی است که در زمان حکومت
پهلوی ،به مردم تحمیل کردند که نمیش��ود
و نمیتوانید ام��ا در این بیانیه روح خودباوری
به ملت ایران بازگش��ت و در آن برخالف زمان
طاغوت ،آمده که «میتوانیم ،میشود و خواهیم
توانست» .وی با اشاره به ابعاد گوناگون و قابل
توجه این بیانیه اظهار داشت :از یکسو عقالنیت،
حکمت و ژرفنگری بر این بیانیه حاکم است و
از س��وی دیگر ،بسیار پخته ،منطقی و مستند
است .امام جمعه موقت تهران گفت :ما حدود
 ۳۶میلیون جمعیت در آستانه ۴۰سالگی داریم
و این آمار به کوری چش��م دشمنانی است که
اغلب گرفتار پیری جمعیت هستند و امیدواریم
جوان��ان ما به میدان آیند و نگذارند این بیانیه
بایکوت شود و روی زمین بماند و باید با تکیه بر
تجارب نسل گذشته ،وارد میدان شوند.

حمایت جامعه مدرسین
از بیانیه راهبردی رهبر انقالب

جامعه مدرسین در پیامی از بیانیه راهبردی
رهبر حکیم انق�لاب درب��اره گام دوم انقالب
اسالمی حمایت کرد و خواستار توجه مسؤوالن
و نخبگان به این مسأله ش��د .به گزارش رسا،
در بخشی از پیام جامعه مدرسین آمده است:
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تقدیر
و تشکر از رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت
آیتاهلل العظمی امام خامنهای مدظلهالعالی و
تجدید بیعت با معظمل��ه آمادگی کامل خود
را ب��رای حرکتی پویاتر و پرتحرکتر در صراط
پرفروغ انقالب اس�لامی اعالم میدارد و چون
همیش��ه پیش��تاز پیگیری و اجرای منویات و
رهنمودهای ایش��ان خواهد بود .در این میان
حوزههای علمیه و عالمان دینی که همواره با
ایثار جان خود از شجره طیبه انقالب اسالمی
صیان��ت کردهاند ،امروز نیز تم��ام توان خود را
برای برداش��تن گام دوم انقالب و نقشآفرینی
در میدانهای عمل و مجاهده به منصه ظهور
خواهند رس��اند .امید داریم مردم و مسؤوالن
نیز با التزام و توجه به این منش��ور برای تحقق
فصل جدید زندگی در جمهوری اسالمی ایران
گامهای بلندی بردارند.

علما پیام رهبر انقالب را
برای مردم تبیین کنند

عضو فقهای شورای نگهبان گفت :نامه رهبر
انق�لاب باید در میان ط�لاب به مطالعه و بحث
گذاشته ش��ود تا از طریق فهم دقیق آن ،بخوبی
برای مردم تبیین ش��ود .به گزارش رسا ،آیتاهلل
محمدمهدی شبزندهدار در جلسه درس اخالق
و سلوک انقالبی که در مدرسه علمیه نواب برگزار
شد ،نامه رهبر معظم انقالب درباره شروع گام دوم
انقالب را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد:
طالب و روحانیان باید این نامه را به فرموده ایشان
به دقت مطالعه کنند و آن را به بحث و بررس��ی
بگذارند .این امر موجب خواهد شد محتوای این
نامه بخوبی فهم شود و از این طریق نشر و انتقال
آن به جامعه به آسانی انجام شود.

به  FATFهم بپیوندیم
مشکالت حل نخواهد شد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:
اگر م��ا به  FATFهم بپیوندیم مش��کالت حل
نخواهد شد چون ریش��ه مشکالت داخلی است،
اصال خودشان هم میگویند معلوم نیست با این
کار وضعیت بهتر ش��ود .به گزارش فارس ،احمد
توکلی در جمع متحصن��ان معترض به تصویب
لوایح  FATFدر مسجد امام خمینی بازار بزرگ
تهران گفت :اینکه کنواسیونهای پالرمو و CFT
با اس��تقالل س��ازگار نیس��ت موضوعی است که
همه آن را قبول دارند .اس��تقالل هم یعنی اینکه
بدون فشار موثر خارجی مردم یک کشور بتوانند
درباره امورات خودشان تصمیم بگیرند .وی ادامه
داد :یکی از عالئم بیاعتمادی مردم این است که
میگوییم با برجام هم چرخ سانتریفیوژ میچرخد
هم چرخ اقتصاد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد! االن درباره
 FATFه��م همین حرفها زده میش��ود .عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد :اگر
ما به  FATFهم بپیوندیم مشکالت حل نخواهد
شد چون ریشه مشکالت داخلی است ،خودشان
هم میگویند معلوم نیست با این کار وضعیت بهتر
ش��ود .بعد هم گفتند ما نمیتوانیم کشور را اداره
کنیم! خب اگر نمیتوانید استعفا کنید.
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نشست  2روزه ورشو که قرار بود به یک ائتالف بینالمللی علیه ایران تبدیل شود بدون هیچ دستاوردی برای آمریکاییها به پایان رسید
شرکتکنندگان در نشست ورشو حتی بر سر یک بیانیه مشترک هم به توافق نرسیدند

گروه سیاس�ی :س��یرک تمام ش��د .هم��ه به خانه
بازگشتند .ائتالفی هم تشکیل نشد .میهمانی آمریکا
در لهستان گرم نش��د .درست مانند سرمای هوا در
همین روزهای ورش��و .تنها اتفاق میهمانی ،حضور
عدهای در یک س��الن بود .یا شاید آن میکروفنی که
الیمانی ،وزیر خارجه دولت مستعفی یمن ،دقایقی به
بنیامین نتانیاهو قرض داد .دورهمی آمریکا در ورشو
ک��ه به گفته مایک پمپئو قرار ب��ود آغاز یک ائتالف
و اجماع جهانی علیه ایران باش��د ،هیچ چیزی علیه
ایران نداش��ت ج��ز اظهاراتی که تندت��ر از آن را نیز
قبلها گفته بودند .آش آنقدر شور شد که نمایندگان
کش��ورهای شرکتکننده حتی حاضر به صدور یک
بیانیه مشترک هم نش��دند .تنها بیانیه صادر شده،
امض��ای آمریکا و لهس��تان میزبان را داش��ت؛ یک
آبروریزی تمامعیار برای مایک پمپئو .ورش��و ش��هر
شانس پمپئو نبود .به گزارش «وطن امروز» ،نشست
ورشو با وجود عملیات روانی گسترده آمریکا و رژیم
صهیونیستی و تروریستهای ضد ایرانی ،بدون حتی
ثبت یک سند یا یک برگه توافق مشترک علیه ایران
به پایان رس��ید .پس از  2روز مذاکره و گفتوگو که
گفته ش��ده با حضور نمایندگان  60کشور در ورشو
پایتخت لهستان برگزار شد ،نمایندگان این کشورها
حاضر به مش��ارکت در یک بیانیه مشترک نشدند.
در نهایت تنها آمریکا و لهس��تان بیانیهای مشترک
صادر کردند .بیانیهای که طی هفتههای اخیر توجه
گروههای تروریستی و اپوزیسیون جمهوری اسالمی
ای��ران را معطوف و امیدوار به خود کرده بود ،تنها به
ایج��اد کارگروههایی درباره امنیت و صلح خاورمیانه
اختص��اص یاف��ت .البته ع��دم تمایل کش��ورهای
ش��رکتکننده به مش��ارکت در هر اق��دام و ائتالف
ضدایرانی از همان روزهای منتهی به شروع نشست
هم پیدا بود .شاید به همین خاطر بود که مایک پمپئو
که پیشتر گفته بود نشست ورشو برای ایجاد ائتالفی
ضد ایرانی برگزار میشود؛ برای آنکه کشورهای مدعو
را ترغیب به حضور در نمایش ورشو کند ،ناچار شد
اذعان کند نشست ورش��و ارتباطی به ایران ندارد و
دستور کار آن موضوع تروریسم و ثبات در خاورمیانه
اس��ت .حاال دالیل روند نزول��ی مواضع آمریکاییها
نسبت به نشست ورشو قابل مشاهده است .از ابتدای
ریاستجمهوری دونالد ترامپ ،شاید نشست ورشو

فضاحت ورشو

را بتوان نخس��تینسیلی سختی دانست که ترامپ
در قب��ال اجرای راهبردهای ضد ایرانی خود دریافت
کرده است ،آن هم در همایشی با حضور مایک پنس،
مع��اون رئیسجمهور آمریکا و مای��ک پمپئو ،وزیر
خارجه ناکام دولت ترامپ! این نخس��تین شکست
سیاستهای ضد ایرانی دولت جدید آمریکا بود .شاید
به همین خاطر است که آنها تالش کردهاند دستور
کار و اهداف نشست ورشو را که قرار بود با تمرکز بر
ایران برگزار شود ،حاال به موضوع فلسطین و پیگیری
معامله بزرگ ،و یکجانشینی چند حاکم دسته دوم
کشورهای عربی با نخستوزیر صهیونیستها در زیر
یک س��قف تقلیل دهند .همین تغییر دستور کار را
میتوان واضحترین دلیل برای اعالم شکست آمریکا
در ورشو در مقابله با جمهوری اسالمی ایران دانست.
اظهارات تند و توهینآمیز پمپئو در این نشست نیز
نتوانس��ت بر وضعیت شکست آمریکا در تبدیل این
نشس��ت به یک اجماع ضد ایرانی سرپوش بگذارد.
هرچند کارشناسان واقعبین نیز معتقدند حتی همان
حضور چند مقام دسته چندم عربی در همایشی که
نتانیاهو نیز در آن حضور داشت را نیز نمیتوان یک
دستاورد برای برگزارکنندگان نمایش ورشو دانست.
کیم یلمگارد ،خبرنگار نش��ریه «یواسای تودی»
در این باره نوشته است« :صحبتهای پمپئو شبیه به

نما

نما

عطوان :کنفرانس ورشو ،ایران را نماد جهان اسالم کرد
عبدالباری عطوان ،نویسنده سرشناس جهان عرب ارزیابی قابل تاملی از نشست ورشو و نتایج آن مطرح
کرد .عطوان با اشاره به رفتار برخی نمایندگان کشورهای عربی شرکتکننده در این همایش ،معتقد است
عربها با گذاش�تن تاج رهبری جهان عرب بر سر نتانیاهو و به ذلت کشاندن خود درکنفرانس ضدایرانی
ورشو ،ایران را به «نماد» مقاومت و دفاع از ملتهای عربی و اسالمی و مقدسات آنها و مسائل برحق و عادالنه
تبدیل کردند« .عبدالباری عطوان» ،در بخش س�خن سردبیر روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم» کنفرانس
ورشو را رخدادی فاجعهبار و شرمآور در تاریخ جهان عرب توصیف کرد .در بخشی از یادداشت عبدالباری
عطوان آمده است :به وزیران خارجه عربی که خود را تحقیر کرده و همسفره نتانیاهو ،جرد کوشنر و مایک
پمپئو ش�دند ،تبریک میگوییم بهخصوص به آنها که ملتهایشان و سرمایههای نسلهای کنونی و آتی
بهای آن را خواهند داد و احتماال شهرهایشان خاکستر و چاههای نفتشان به کوههایی از آتشفشان مبدل
شده و با این جنگ ،آبهای خلیجفارس را به آلودگی هستهای دچار خواهند کرد .وی تصریح کرد :ما آرزو
داش�تیم یکی از وزیران عرب حاضر در این نشست شجاعت داشت تا میکروفن را بگیرد و درباره تهدید
اسرائیل برای منطقه صحبت کند یا درباره هزینه  7تریلیون دالری آمریکا برای جنگ در عراق ،افغانستان،
سوریه ،لیبی و یمن و کشتار میلیونها نفر با بمبهای هوشمند مرگبار و اورانیوم غنیشده صحبت کند اما
زمان وزیران شجاع در این دوره حاکم بر جهان عرب که غرق در نادانی است ،به پایان رسیده است .عطوان
گفت :ما نمیدانیم چگونه این ش�رکتکنندگان پس از بازگش�ت از این کنفرانس
مشکوک با مردم خود روبهرو خواهند شد اما خیلی خوب میدانیم که آنها
ایران را به «نماد» مقاومت و دفاع از ملتهای عربی و اسالمی و مقدسات
آنها و مس�ائل برحق و عادالنه تبدیل کردند؛ وقتی که تاج رهبری جهان
عرب را بر س�ر نتانیاهو گذاشته ،او را به عنوان رهبر ائتالف جدید خود
برگزیده و پذیرفتهاند که دنبالهروهای حقیر وی باشند .این
یک لحظه تاریخی است و ما اطمینان میدهیم کسانی
که آمریکا را در افغانس�تان ،عراق ،سوریه و اسرائیل
در جنوب لبنان ( 2بار) و نوار غزه ( 4بار) شکس�ت
دادن�د ،در هر جنگ آتی علیه محور مقاومت برنده
خواهند شد.

دیپلماسی دور جدید گفتوگوهای سهجانبه
ایران ،روس��یه و ترکیه درباره
تحوالت سوریه روز پنجشنبه در سوچی روسیه
با حضور والدیمیر پوتین ،رجب طیباردوغان و
حسن روحانی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،ای��ن دور از
گفتوگوهای س��ران ای��ران ،روس��یه و ترکیه
درب��اره تح��والت س��وریه از آن جهت اهمیت
بیش��تری یافته بود که همزمان با آن نشس��ت
ورش��و با موضوع تح��والت خاورمیانه در حال
برگزاری بود .با این حال اما کش��ورهای اثرگذار
در تح��والت منطقه غرب آس��یا مانن��د ایران،
روس��یه و ترکیه در نشس��ت ورشو غایب بودند
تا خودش��ان که ابتکار عم��ل در منطقه بویژه
س��وریه را در اختیار دارند در س��وچی گرد هم
بیایند و درباره ایجاد ثبات و امنیت در س��وریه
همفک��ری و پس از آن اقدام کنن��د .از این رو،
نشس��ت سوچی ،در مقابل نشست ورشو برگزار
ش��د .اگر نشست ورشو تنها با صدور یک بیانیه
پایانی میان آمریکا و لهستان به اتمام رسید اما
کشورهای موثر و اثرگذار در تحوالت غرب آسیا
در نشس��ت س��وچی به توافقات مهمی درباره

مقامی نبود که توانسته باشد دیدگاهش درباره ایران،
اس��رائیل  -فلسطین ،یمن یا هر چیز دیگری را پیش
ببرد .ش��اید هم خسته و بیحال بوده ،یا از هوای سرد
زمستانی لهستان کالفه شده بود اما به هر حال لحن
او بیرمق بود .او از تش��کیل ی��ک «ائتالف تازه» برای
مقابله با مسائل خاورمیانه گفت اما شور و شوق کسی
که توانسته چنین ائتالفی تشکیل دهد ،در او به چشم
نمیخورد .معلوم هم نیس��ت در این چند روز داشته
با چه کس��ی صحبت میکرده است .تنها یک رئیس
سرشناس در این جمع حضور داشت ،آن هم نتانیاهو
بود .آنه��ا (پمپئو و نتانیاهو) از مدته��ا پیش از این
نشست هم درباره ایران اتفاقنظر داشتند .حتم دارم که
او در نشستهای غیرعلنی با اعتراضات قدرتمندی در
موضوع ایران روبهرو شده است .هیأتها خیلی تالش
داش��تند روی این مساله مانور دهند که اسرائیلیها با
عربها دست دادهاند و درباره صلح صحبت میکنند اما
هیچ نمایندهای از فلسطینیها حضور نداشت .درست
مثل مذاکرات برگزیت ،لهستانیها فکر میکردند دارند
با اتحادیه اروپایی مذاکره میکنند اما فقط داشتند با
خودشان صحبت میکردند».
اش��اره این نشریه آمریکایی به شکست نشست
ورشو در مساله فلسطین نیز توجه به این نکته است
که تشکیالت خودگردان فلسطین که نماینده جریان

سازش فلسطینی بوده ،در نمایش ورشو شرکت نکرده
است .به عبارتی ،آمریکاییها نهتنها نتوانستند در ورشو
ائتالفی علیه ایران تشکیل دهند ،بلکه حتی در مساله
فلسطین نیز یک نمایش صوری میان فلسطینیها و
سران رژیم صهیونیستی نتوانستند برپا کنند.
گزارش اندیشکده آمریکایی اس��تراتفور درباره
نتایج نشست ورشو نیز قابل تامل است .اندیشکده
استراتفور در گزارشی درباره این نشست به شکست
آمریکا در رس��یدن به اهداف ضد ایرانی خود اذعان
و گزارشی با این عنوان منتشر کرد« :خاورمیانه :در
نشست ورشو هیچ پیشرفتی برای آمریکا درباره ایران
صورت نگرفت» .استراتفور نوشت« :نشست 2روزه به
رهبری آمریکا در ورشو درباره امنیت خاورمیانه ۱۴
فوریه پایان یافت .در این گردهمایی برای مقامهای
 ۶۰کشور فرصتی برای صحبت درباره استراتژیهای
تقویت امنیت خاورمیانه فراهم شد و همچنین این
نشست فرصتی برای رایزنیهایی درباره وعده آمریکا
برای رونمایی از طرح صلح اسرائیل -فلسطین بعد
از انتخابات نهم آوریل اسرائیل ایجاد کرد اما فقط
یکسوم کشورهای ش��رکتکننده ،وزرای خارجه
خودشان را به نشست فرستادند» .به گزارش فارس،
این اندیشکده آمریکایی درباره دلیل حضور نیافتن
وزرای خارجه اکثر کش��ورهای جهان در نشس��ت
ورشو نوشت« :بخشی از دالیل (عدم حضور وزرای
خارجه) ناش��ی از این واقعیت ب��ود که آمریکا این
نشس��ت را تبدیل به یک اجالس ضد ایرانی کرده
بود» .اس��تراتفور ادامه داد« :البته پیشرفتهایی در
زمینه بهب��ود روابط بین کش��ورهای عربی خلیج
[فارس] و اس��رائیل شامل دیدار بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر اسرائیل با وزیر خارجه عمان در حاشیه
نشست حاصل شد .همچنین وزیر خارجه بحرین
اعالم کرد «بتدریج» منامه روابط خود با اس��رائیل
ی خواهد کرد» .طبق گزارش این اندیشکده
را عاد 
آمریکایی« ،نشس��ت ورشو به جای برجسته کردن
همگرایی و اتفاق نظر در مس��ائل مربوط به امنیت
خاورمیانه ،تاکیدی ب��ر واگرایی و اختالفنظر بود.
از همه قابل مالحظهتر اینکه ،استداللهای آمریکا
درباره لزوم اتخاذ مواضع سرسختانه علیه ایران در
همراه کردن بس��یاری از مقامه��ای اروپایی با این
مواضع بار دیگر شکست خورد».

قاسمی :بیانیه پایانی ورشو سند شکست و ناکامی آن است
س�خنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه پایانی کنفرانس ورش�و گفت :بهرغم تالشهای گسترده
واش�نگتن برای برگزاری یک نشست فراگیر و ایجاد یک ائتالف جدید علیه جمهوری اسالمی ایران ،تعداد
و سطح پایین شرکتکنندگان که آنان نیز از همراهی با هر گونه تصمیم ضد ایرانی امتناع کردند ،در فرجام
این نشست از پیش شکستخورده ،بیانیه پایانی آن را به سندی بیخاصیت تبدیل کرد؛ متن و نوشتهای که
تنها از سوی  2کشور برگزارکننده صادر شد و فاقد هر گونه اعتبار و تصمیم بود .بهرام قاسمی در ادامه تأکید
کرد :برای همه دوراندیشان و تحلیلگران و سیاستمداران برجسته و فهیم جهان این شکست کام ً
ال از قبل و
از همان آغاز طرح اولیه آن قابل تصور و پیشبینی بود .کنفرانسی تحت عنوان صلح و امنیت در خاورمیانه
چگونه میتواند موفق باشد در حالی که بازیگران اصلی منطقه همچون ایران ،ترکیه ،لبنان ،سوریه ،عراق و
فلسطین در آن حضور ندارند و کشورهای مهمی چون چین ،روسیه و بسیاری از کشورهای مهم اروپایی و
غیراروپایی در آن حضور نداشته یا صرف ًا در سطح بسیار پایین و کمرنگی در آن شرکت کردند؟ سخنگوی
وزارت خارجه همچنین اظهار کرد :رفتار و کردار عصبی و متشنج وزیر خارجه و معاون رئیس جمهوری آمریکا
در سخنرانیها و مصاحبهها که علن ًا از اروپا گله و شکایت کرده و از سر ضعف اصرار به خروج آنها از برجام
کرد ،بهترین گواه و نشانه ناکامی و ناتوانی آنان در تحقق اهداف مورد نظرشان از اجالس ورشو است .قاسمی
خاطرنش�ان کرد :ایاالت متحده آمریکا از یک س�و بانی کنفرانس صلح و امنیت در خاورمیانه میشود اما از
سوی دیگر با خروج یکجانبه و خالف تمام موازین بینالمللی از برجام ،و
با سیاستهای ریاکارانه خود تنش و درگیری و حمایت از تروریسم
و نزاع و خصومت در میان ملتهای منطقه را افزایش داده و ناامنی،
بیثباتی ،فقر ،جنگ و افراطگرایی را گس�ترش میدهد .وی در
پایان تصریح کرد :به رغم تمام سیاس�تهای خصمانه
و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس ،مبارزه و
مقاومت برای برقراری منطقهای امن ،باثبات و عاری
از حضور قدرتهای بیگانه و متجاوز ادامه خواهد
داش�ت و آمریکا باید سریعتر با درک واقعیات
این منطقه حس�اس از جهان از ادامه اینگونه
کینهتوزیهای بیحاصل دست بردارد.

ایران ،روسیه و ترکیه بر آغاز روند بازسازی سوریه و گفتوگوهای سوری -سوری تأکید کردند

توافق مهم در سوچی

سوریه رسیدند؛ توافقاتی که
محور آن تأکید بر پایبندی
به حاکمیت ملی و تمامیت
ارضی سوریه بود و از همین
رو اراده این کش��ورها برای
حف��ظ حاکمی��ت مل��ی و
مرزه��ای س��وریه از روزهای��ی خب��ر میدهد
که س��وریه رنگ آرامش و پش��تسر گذاشتن
بحران را خواهد دید .بر همین اساس ،در بیانیه
پایانی نشس��ت س��وچی ،ایران ،روسیه و ترکیه
ب��ر اراده خود برای ایس��تادگی در برابر مقاصد
تجزیهطلبان��ه با ه��دف تضعی��ف حاکمیت و
تمامیت ارضی س��وریه و همچنین امنیت ملی
کشورهای همسایه تاکید کردند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه  3کش��ور ایران،
روس��یه و ترکی��ه از خ��روج آمریکا از س��وریه
استقبال کردند.
اما نکته مهمتر در مذاکرات سوچی ،موضوع

مذاکرات س��وری -س��وری
ب��ود .س��ران  3کش��ور در
س��وچی در بیانی��ه پایان��ی
موضوع گروههای تروریستی
را از مذاک��رات س��وری-
س��وری تفکی��ک ک��رده و
تصریح کردند تنها این مذاکرات سوری -سوری
است که میتواند پایانبخش منازعه در سوریه
باشد .در همین راستا  3کشور در این بیانیه بر
عزم خود برای تس��هیل راهاندازی کمیته قانون
اساس��ی در اسرع وقت ممکن از جمله از طریق
توافق بر س��ر ترکیب آن و نیز ارائه توصیههایی
برای تدوی��ن آیین کار بر پایه فعالیت  3ضامن
تاکی��د کردن��د .آنها در این راس��تا ب��ر اهمیت
ادام��ه تعامل و هماهنگی با طرفهای س��وری
و فرس��تاده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در امور
سوریه ،گیر پدرسون ،تاکید کردند.
حس��ن روحان��ی نیز در این نشس��ت اظهار

داش��ت« :گفتوگوه��ای س��وری -س��وری با
ه��دف ایجاد صلح بادوام در س��وریه باید بدون
دخالت خارجی ادامه یابد و استقالل ،حاکمیت
و تمامی��ت ارضی این کش��ور و عدم دخالت در
امور داخلی سوریه در هر شرایطی مورد احترام
قرار گیرد».
روحان��ی همچنی��ن اظهار داش��ت« :اصول
مشترک مورد تاکید ما ادامه مبارزه با تروریسم
تا ریش��هکنی این بالی خانمانسوز ،گفتوگو،
مصالحه ،کاهش تنش ،استمرار روند سیاسی و
اصالح قانون اساس��ی ،بازگشت آوارگان ،تبادل
بازداشتش��دگان و بازس��ازی س��وریه اس��ت؛
س��وریهای آزاد و مس��تقل ،س��وریهای ک��ه نه
م��ورد تهدید دیگران باش��د و نه پایگاهی علیه
دیگ��ران ،س��وریهای به دور از اش��غال و تهدید
خارجی و مبرا از تروریس��م ،س��وریهای متحد،
منسجم با حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
و س��وریهای که تکتک فرزن��دان آن از حقوق
ذاتی ،طبیعی و شهروندی خود برخوردار باشند.
در این مس��یر ،فقط و فقط سوریها نسبت به
آین��ده خود تصمیم میگیرن��د و دیگران نباید
اجازه یابند در امور داخلی آنها دخالت کنند».

اخبار

مهرداد بذرپاش با اشاره به بیانیه رهبر انقالب:

جوانسازی مدیریت کشور
ضرورت است

مهندس مه��رداد بذرپاش با
تاکید بر ضرورت جوانسازی
سیس��تم مدیریتی کش��ور،
در توئیتر نوش��ت :زمانی که
مشاوران جوان را راه انداختم،
هدف شکستن الیههای بست ه مدیریتی به سود
جوانان بود ۵۰۰ .جوان مشاور دستگاهها شدند
و پلی ش��د برای عبور از بروکراسی خفهکننده
اداری .بس��یاری از کارهای خوب دولت قبل با
همت آنها جلو رفت .این دولت اسمش را تغییر
داد و ش��د دستیار جوان(!) عنوان مهم نیست،
سرانجام آن کار خوب چه شد؟
برخ��ی خ��رده میگرفتن��د مگ��ر جوانان
تجربهای دارند که مشاور باشند! غافل از اینکه
عدهای فکر میکنند  ۳۰س��ال تجربه دارند اما
درواقع  ۳۰سال سابقه دارند و فقط یک کار را
تکرار کردهاند .در بس��یاری از حوزهها مثل IT
این جوانترها هستند که تسلط بیشتری دارند.
جوانسازی سیس��تم مدیریتی کشور یک
انتخاب نیست ،بلکه برای برونرفت از مشکالت
موجود ،یک ضرورت است.
هرجا موفقیتی بهدس��ت آمده ،ب��ا احتمال
حداکثری یک جوان خالق یا پیگیر آن بوده است.
متاسفانه شرایط خستگی و فرسودگی دولت
و انباشت مش��کالت بویژه در حوزه معیشت و
اقتصاد ،این ضرورت را اجتنابناپذیر کرده است.
در حکمران��ی جدید ،جوانها دیگر منتظر
حضور در س��اختارهای رسمی تصمیمگیری
نمیمانن��د ،بلکه خود مش��غول وضع مقررات
جدید هستند .پیشش��رط اداره علمی کشور،
آمادگی ش��انههای جوان��ان ب��رای رفتن زیر
بار مسؤولیتهاس��ت .ش��انهها آماده اس��ت و
این امی��دواری رونق گرفته ک��ه در همافزایی
تجرب�� ه باتجرب��گان و نش��اط و عل��م جوانان
آینده روشن برای ایران عزیز رقم بخورد.

اینستکس کاله گشادی است
که سر ما گذاشتهاند

عضو فراکس��یون نمایندگان
والیی مجلس ب��ا بیان اینکه
قراردادهایی همچون پالرمو و
 CFTقراردادهای استعماری
است ،گفت :وقتی یک قرارداد
استعماری اس��ت بیتردید باید مقابل آن یک
موضع منطق��ی و دقیق اتخاذ ک��رد و از هیچ
مالمتی در این راه نترس��ید .حجتاالس�لام
احمد سالککاشانی در گفتوگو با فارس اظهار
داش��ت :اروپاییها در مذاکراتشان ابتدا کانال
مالی ( )SPVرا مطرح کردند ،بعد اینستکس را
مطرح کردند و این یعنی یک دفتر حسابرسی
در فرانسه تاسیس شود و ریاست آن را یک فرد
آلمانی برعهده داشته باشد و عالوه بر اروپاییها
چین و هند هم که از ما نفت خریدند پول نفت
ما در این ش��رکت حسابداری نگهداری شود و
نکته اینجاست پول را این شرکت حسابداری به
ایران نمیدهد و ایران میتواند در قبال این پول
کاالی غذایی ،دارویی و تجهیزات بیمارستانی
س��فارش ده��د .س��الک خاطرنش��ان ک��رد:
اینستکس کاله گشادی است که در این ماجرا
بر س��ر ما گذاشته میشود .وی افزود :پالرمو و
 CFTهم تکمیلکننده موضوع تحریمهاست،
اروپا بیانیهای ص��ادر کرد و در این بیانیه خود
عنوان کرد اگر بنا باش��د اینستکس عملیاتی
ش��ود باید ایران  FATFرا تایید و قانونی کند
که این در واقع دخالت در کار ما نیز هست.

جانباز حادثه تیراندازی
در خرمآباد به شهادت رسید

«جابر بیرانوند» افس��ر ناج��ا که در جریان
حادث��ه تیراندازی خرمآباد مجروح ش��ده بود،
در بیمارس��تان ولیعصر(ع��ج) ناج��ا به فیض
ش��هادت نائل آمد .س��رهنگ رضا ش��یراوژن،
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرس��تان
در گفتوگ��و با ف��ارس ،درباره وضعیت جانباز
جابر بیرانوند ،افسر پلیس خرمآباد که در حادثه
درگیری هفدهم بهمن ۹۷در خرمآباد مجروح
ش��ده بود ،گف��ت :این جانباز گرانق��در بامداد
دیروز (پنجشنبه) در بیمارستان ولیعصر(عج)
با کاهش ضریب هوش��ی روبهرو ش��د و ظهر
ام��روز (دیروز) ب��ه درجه رفیع ش��هادت نائل
آمد.

همسر دکتر شریعتی درگذشت

همس��ر مرحوم دکتر علی ش��ریعتی روز
گذشته درگذش��ت .به گزارش ایس��نا ،پوران
ش��ریعترضوی ،همس��ر مرح��وم دکتر علی
شریعتی که در بیمارستان بستری بود ،دیروز
درگذش��ت .پیکر پ��وران ش��ریعترضوی در
امامزاده عبداهلل و در کنار مزار برادرش مهدی،
احمد قندچی و مصطفی بزرگنیا 3 ،دانشجوی
شهید  ۱۶آذر  ۳۲به خاک سپرده خواهد شد.
مراسم تشییع پیکر همسر دکتر شریعتی صبح
روز یکشنبه  ۲۸بهمنماه برگزار میشود.

