سهشنبه  ۲آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 335۷

سیاسی

اخبار
علی باقری در گفتوگو با الجزیره:

آمریکا باید واقعیتهای جدید توافق
هستهای را بپذیرد

شبکه الجزیره به نقل از مذاکرهکننده ارشد کشورمان
نوشت :آمریکا هیچ چارهای جز پذیرش واقعیت جدید در
قبال توافق هس��تهای ندارد .علی باقری ،معاون سیاسی
وزارت امور خارجه کشورمان در گفتوگو با شبکه خبری
الجزیره خاطرنش��ان کرد آمریکا چارهای ندارد جز اینکه
واقعی��ت جدید در قبال توافق هس��تهای را بپذیرد .وی
ادامه داد :تا زمانی که طرف مقابل متعهد نش��ود ،هیچ
دلیلی برای بازگشت ما از سیاستهای هستهایمان وجود
ندارد .ما مطابق با متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
فعالیتهای هس��تهای خود را توسعه و ادامه میدهیم.
مذاکرهکننده ارشد کشورمان در رایزنیهای وین در بخش
دیگری از این گفتوگو تاکید کرد مشکالت منطقه تنها
میان کشورهای منطقه و توسط کشورهای منطقه مورد
بحث قرار میگیرد .معاون سیاس��ی وزارت امور خارجه
کشورمان همچنین تاکید کرد :ایران مطابق با بندهای
برجام به فعالیتهای هستهای خود ادامه خواهد داد.

ایرانیان خارج از کشور بدون نگرانی به ایران سفر کنند و بازگردند

وزیر امور خارجه با بیان اینکه موضوع ایرانیان دوتابعیتی یکبار برای همیشه باید حل و روند قانونی آن در مجلس طی شود ،در اینستاگرام نوشت :ایرانیان خارج از کشور میتوانند با آرامش
و بدون نگرانی به کشور سفر کنند و بازگردند .حسین امیرعبداللهیان ادامه داد :سامانهای در سایت وزارت امور خارجه در حال بارگذاری است که به این افراد در این زمینه راهنمایی کرده و
مشخص میکند شما هیچ مشکلی برای ورود و برگشت ندارید و اگر مشکلی پیش آمد وزارت امور خارجه مسؤول است و ما این مساله را تضمین میکنیم.

تقویت چرخه بازدارندگی هستهای با پیشروی فزاینده توسعه برنامه هستهای توسط ایران وضعیت فعلی را برای تلآویو به کابوس تبدیل کرده است

چرا اسرائیل برجام میخواهد؟

سخنگوی وزارت امور خارجه:

تمرکز ما در وین بر رفع تحریمهاست

سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد سفر
گروس��ی به تهران سازنده باش��د و درباره مذاکرات وین
گفت :امیدواریم طرفهای مقابل به جای شبههافکنیهای
رسانهای ،با اراده جدی و نیت خوب و دستیابی به توافق
عملی و جامعاالطراف درباره رفع تحریمها به وین بیایند.
سعید خطیبزاده درباره مواضع این روزهای فرانسه درباره
ایران نیز گفت :برخی کشورها به نظر میرسد با نزدیک
شدن به مذاکرات وین ،اشتباهات محاسبهای دارند که فکر
میکنند با مواضع و ادعاهای رسانهای جای مجرم را عوض
کنند .بهتر است همه متمرکز شویم بر اینکه گفتوگوهای
وین جدی باش��د .طرفهای مقاب��ل بخوبی میدانند و
باید باز هم بدانند تمرکز ما بر رفع تحریمهای یکجانبه،
فراسرزمینی و غیرقانونی است که ضد ایران اعمال شده
است .سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات دبیرکل
شورای همکاری خلیجفارس مبنی بر اینکه گفتوگوهای
وین بدون حضور کشورهای عرب خلیجفارس به نتیجه
نمیرسد ،اظهار داشت :این اظهارات را ندیدم ولی موضع
ما کامال روشن است .آنچه در وین انجام میشود تمرکز بر
رفع تحریمهایی است که به صورت یکجانبه ،فراسرزمینی،
ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران اعمال شده است.

اجالس اکو فرصت خوبی
برای تعمیق دیپلماسی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
حض��ور در اج�لاس اکو را فرصت خوب��ی برای تعمیق
دیپلماس��ی ایران خواند و گف��ت حضور در این اجالس
میتواند در راستای تعمیق روابط بین کشورهای عضو و
همچنین حل مشکالت تاثیرگذار باشد .غالمرضا مرحبا
در گفتوگو با ایسنا با اشاره به حضور ایران در اجالس اکو
در ترکمنستان اظهار کرد :اکو ظرفیت و فرصت اقتصادی
خیلی خوبی اس��ت که ما تاکنون بخوبی از آن استفاده
نکردهایم .بسیاری از کشورهایی که عضو اکو هستند با
ما اشتراکات فرهنگی و تاریخی دارند .کشورهای بزرگ
منطقه مثل ایران ،پاکستان و ترکیه عضو اکو هستند و
کشورهایی همچون جمهوری آذربایجان و ترکمنستان
هم در آن عضوند که ظرفیتهای بس��یار خوبی دارند.
وی با بیان اینکه یخهای روابط در دنیا در حال آب شدن
است ،گفت :باید از فرصت برگزاری اجالس اکو به بهترین
شکل استفاده کرد .حضور در این اجالس فرصتی برای
حل مشکالت و تعمیق روابط خواهد بود ،چون اکو تنها
یک سازمان صرفاً اقتصادی نیست و میتواند مشکالت
کشورها را حل کند.
سخنگوی سپاه پاسداران:

کشور با حرکت بسیجیان رو به جلو است

سخنگوی س��پاه پاسداران گفت :کش��ور با حرکت
بسیجیان رو به جلو است اما دشمن تالش میکند ما را
ناامید و مایوس کرده و ش��رایط ما را بحرانی نشان دهد.
س��ردار رمضان ش��ریف با بیان اینکه ملت ما اخالص و
صداقت و تالش ارزشمند بسیجیان در دوران دفاعمقدس
را به عنوان یک تابلوی ماندگار و حماسی در شرایط سختی
که صدام به نمایندگی از همه دش��منان اس�لام و ایران
قد علم ک��رده بود ،به یاد دارند ،اظهار کرد :امام راحل با
شناخت عمیقی که از بنیانهای قوی موجود در کشور و
عملکرد دشمنان انقالب اسالمی داشتند ،بسیج را بنیان
گذاشتند .ایشان بسیج را با افق بلندی ترسیم کردند که
برای زمانی بود که کش��ور  ۳۵میلیون جمعیت داشت،
قطعا امروز انتظار رهبر انقالب خیلی بیشتر از  20میلیون
اس��ت .وی یادآور شد :در  ۲سال اخیر بعد از همهگیری
ویروس کرونا ،بسیجیان در عرصههای مختلف حضور پیدا
کردند و کمکهای بسیار موثری در حوزه تامین نیازهای
اولیهای که برای کرونا وجود داشت ،انجام دادند؛ از بسیج
پزشکان ،کارگری و کارخانهها گرفته تا بسیجیان دانشآموز
و دانشجو و بسیج طالب ،در این مراحل سخت در کنار
مردم عزیزمان بودند و روحیه امیدبخشی را به جامعه تزریق
کردند .شریف اظهار کرد :در اوایل اوجگیری کرونا اروپاییان
نهتنها به خودشان بلکه به دیگران هم رحم نمیکردند و
وسایل بهداشتی و ماسک را به سرقت میبردند که زبانزد
خاص و عام ش��ده بود اما ملت ما با صبر و اس��تقامت و
روحیه بس��یجی توانست این مرحله را پشت سر بگذارد
که بسیج و بسیجیان نقش ماندگاری در کمک به عبور از
این بحران ملی داشتند.

بازدید هیأت پارلمانی ایران از
حوزههای رأیگیری انتخابات ونزوئال

اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و ونزوئال در سفر
به کاراکاس از حوزههای رأیگیری انتخابات منطقهای و
شهرداریهای پایتخت این کشور بازدید کردند .در جریان
بازدید هیات پارلمانی کشورمان ،وزیر دفاع ونزوئال از حضور
هیات ایرانی به عنوان ناظر بینالمللی انتخابات منطقهای و
شهرداریهای ونزوئال قدردانی کرد.

گروهسیاسی«:زمان علیه آمریکاست»؛ این عبارت پربسامدترین
گزاره بهکارگیری شده توسط رسانههای آمریکایی درباره وضعیت
فعلی برنامه هستهای ایران است .معنای این گزاره برای اسرائیل
بحرانیتر و به معنای شبکهای پیچیده از مخاطرات برای تلآویو
اس��ت .به گزارش «وطنام��روز» ،نیویورکتایمز در این رابطه
گزارش میدهد :در داخل کاخ سفید ،در روزهای اخیر تقالهایی
وجود داشته برای بررسی اینکه آیا نوعی توافق موقت ممکن است
برای محدود کردن برنامه هستهای ایران قابل دستیابی باشد و
در مقابل ،ایاالت متحده ممکن است تعداد محدودی از تحریمها
را کاهش دهد که مشکل را حل نمیکند اما ممکن است برای
مذاکره زمان بخرد و در عین حال تهدیدات اسرائیل برای بمباران
تأسیسات ایران را هم متوقف میکند .طبق این گزارش ،خرید
زمان ،شاید به میزان زیادی ضروری باشد .اما بسیاری از مشاوران
بایدن در این باره تردید دارند که اعمال تحریمهای جدید علیه
مقامات ایران ،ارتش یا تجارت نفتیاش  -در کنار ۱۵۰۰تحریمی
که ترامپ تحمیل کرد  -موفقیتآمیزتر از تالشهای گذشته
به منظور تحت فشار قرار دادن ایران برای تغییر مسیر باشد.
با نزدیک شدن به موعد دور تازه مذاکرات در وین طی هفته
آینده ،مقامات رژیم صهیونیستی با نگرانی فزایندهای به وین و میز
مذاکرات چشم دوختهاند تا شاید خروجی آن ،خروج ایران از مدار
بازدارندگی هستهای باشد؛ اتفاقی که نفتالی بنت ،نخستوزیر
چرخشی این رژیم از آن به عنوان جنگ سرد با ایران یاد کرده
است .بنت ماه گذشته در گفتوگو با نشریه تایمز چاپ لندن
گفت :اینکه ایران اکنون در پیشرفتهترین نقطه توانایی خود در
غنیسازی اورانیوم قرار دارد ،دیگر راز نیست .ما در حال حاضر
در جنگ سرد با آنها هستیم .در  ۳۰سال اخیر ایران در اطراف
ما مستقر شده تا ما را به خود مشغول کند و از عمل باز دارد.
از طرف دیگر ،پیش��رفت چشمگیر برنامه هستهای ایران و
گس��تردهتر شدن ابعاد آن در کنار ذخایر ترسناک غنیسازی
اورانیوم  60و  20درصد ایران برای تلآویو ،راهی جز پذیرش
احیای توافق هستهای نزد سران صهیونیست نگذاشته است.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که اخیرا خدمتکار شخصیاش
به جاسوسی برای ایران متهم شد یکشنبهشب گفت از توافق
طوالنیتر و با نظارت دقیقتر با ایران حمایت میکند.
به نوشته پایگاه عروتص شوع« ،بنی گانتس» در نشستی در
دانشگاه کالیفرنیا گفت« :من از توافق هستهای که طوالنیتر،
قویتر و با نظارت دقیقتر باشد ،حمایت خواهم کرد» .وزیر جنگ
اسرائیل پیش از این در تابستان و در مصاحبه با فارین پالیسی
گفته بود تلآویو حاضر است توافق هستهای و بازگشت آمریکا

    گروسی :امیدوارم فعالیتهای راستیآزمایی آژانس در ایران از سر گرفته شود  

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیروز در توئیتی درباره سفرش به تهران توضیحاتی ارائه داد.
وی در این باره نوشت :امروز به تهران سفر میکنم تا با مقامات ایرانی دیدار کنم و به سواالت مهم در ایران بپردازم .امیدوارم
بتوانم یک کانال ثمربخش و مشارکتی گفتوگوی مستقیم ایجاد کنم تا آژانس بتواند فعالیتهای راستیآزمایی ضروری را
در این کشور از سر بگیرد.

به آن را بپذیرد .گانتس اعالم کرد تلآویو حاضر به پذیرش توافق
هستهای ایران که طرفهای برجام و ایاالت متحده و جمهوری
اسالمی در حال مذاکره درباره آن هستند ،است.
عالوه بر گانتس« ،آحارون زیوی» رئیس س��ابق دس��تگاه
اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی هم گفته توافق هستهای جدید
می��ان ایران و قدرتهای جهانی احتماال از برجام بدتر خواهد
بود اما گفت حتی چنین توافقی که ضعیفتر از برجام است از
نبود هیچ توافقی بهتر است .مقام سابق رژیم صهیونیستی در
مصاحبهای با روزنامه صهیونیستی جروزالمپست گفته بود حتی
یک توافق بد به اسرائیل فرصت خواهد داد «تهدید هستهای
تهران» را تا سال  ۲۰۳۱به عقب بیندازد ،در حالی که ایران در
حال حاضر در آستانه هستهای شدن است .زیوی گفته انتظار
دارد توافق جدید بر سر برجام ظرف چند ماه آینده حاصل شود.
وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی جدیدترین نفری است که
به برجام راضی است« .موشه یعلون» طی سخنرانی در کنفرانس
امنیتی روزنامه هاآرتص گفت« :با نگاهی به سیاست دهه گذشته
درباره ایران درمییابیم اشتباه اصلی خروج از توافق بود .این توافق
به خودی خود یک اشتباه تاریخی بود اما خروج از آن بهانهای
برای ادامه [غنیسازی] به آنها داد .ترامپ تصمیم خروج از توافق
در سال  ۲۰۱۸را با تشویقها و تمجید نتانیاهو اتخاذ کرد».
وزیر سابق جنگ اسرائیل با ادعای اینکه هنوز میتوان مانع
دستیابی ایران به آنچه شد که او آن را قابلیت تسلیحات اتمی
خواند ،گفت« :این به دولت آمریکا بستگی دارد .توصیه من به
کابینه کنونی اس��رائیل این اس��ت که از نزدیک و بیسروصدا
ب��ا دولت بایدن همکاری کند و از درگیریهای عمومی مانند
س��خنرانی نتانیاهو در کنگره در سال  ۲۰۱۵خودداری کند».
یعل��ون همچنین اف��زود« :در آن زمان از ای��ن موضوع راضی
نبودم .ما میتوانیم بحث کنیم اما نباید با آمریکاییها بجنگیم.
م��ا باید درباره اختالفات با آنها صحبت کنیم ،نه اینکه به آنها
حمله کنیم .هر چند با این ایده که آمریکا میتواند از خاورمیانه
عقبنشینی کرده و جدا شود ،مخالف هستم .اگر از تروریسم

قالیباف بر پیگیری شفافیت در تمام نهادها تأکید کرد

فرار کنید ،تروریسم پیش شما میآید» .وی مدعی شد« :ایران
منبع اصلی بیثباتی در منطقه است و امیدوار است به یک چتر
اتمی دست یابد تا مداخله تهاجمی خود را در دیگر کشورهای
منطقه تشدید کند».
■■هشدار واشنگتن به تلآویو

«نیویورکتایمز» در گزارشی نوشت در ۲۰ماه گذشته عوامل
اطالعاتی رژیم صهیونیستی ،دانشمند ارشد هستهای ایران را
ترور کرده و انفجارهای بزرگی را در  ۴تأسیس��ات هستهای و
موشکی ایران به راه انداختند به این امید که سانتریفیوژهای
تولیدکننده سوخت هستهای را فلج کنند و روزی را به تاخیر
بیندازند که ایران ممکن اس��ت قادر به ساخت بمب باشد اما
مقامات اطالعاتی آمریکا و بازرسان بینالمللی میگویند ایرانیها
به سرعت دوباره آنها را احیا کردهاند ،اغلب با نصب ماشینهای
جدیدتر که میتوانند اورانیوم را با سرعتی بسیار بیشتر غنیسازی
کنند .در ادامه این گزارش آمده :زمانی که کارخانهای که قطعات
کلیدی سانتریفیوژ را میساخت ،اواخر بهار دچار آنچه انفجاری
فلجکننده به نظر میرسید ،شد که بسیاری از موجودی قطعات
و دوربینها و حسگرهای نصب شده توسط بازرسان بینالمللی
را از بین برد ،تولید تا اواخر تابستان از سر گرفته شد .یکی از
مقامات بلندپایه آمریکایی آن را طرح «بازسازی بهتر» تهران
خواند .نیویورکتایمز به نقل از چند مقام آگاه از بحثهای پشت
صحنه گزارش داد مقامات آمریکایی به همتایان اسرائیلی خود
هشدار دادهاند حمالت مکرر به تأسیسات هستهای ایران ممکن
است از نظر تاکتیکی رضایتبخش باشد اما این حمالت در نهایت
نتیجه خالف انتظار دارند .به ادعای این گزارش ،مقامات اسرائیلی
گفتهاند قصد کاستن از این اقدامات را ندارند و هشدارها را مبنی
بر اینکه چنین اقداماتی ممکن است تنها بازسازی سریع برنامه
ایران را تش��ویق کنند ،نادیده گرفتهاند .به نوشته این روزنامه
آمریکایی ،گامهای تهاجمیتر که سالها پیش موفقیتآمیز
بود ،ممکن است نتیجهای را که در ذهن دارند به همراه نداشته
باشند .در آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری ایاالت متحده،

اتفاق نظر وجود دارد که اکنون انجام آن نوع حمله سایبری که
ایاالت متحده و اس��رائیل بیش از یک دهه پیش انجام دادند،
زمانی که به ادعای این روزنامه آمریکایی ،یک عملیات مخفی با
نام رمز «بازیهای المپیک» سانتریفیوژها در سایت غنیسازی
هستهای نطنز را برای بیش از یک سال فلج کرد ،بسیار سختتر
است .بر اساس این گزارش ،مقامهای فعلی و سابق آمریکایی
و صهیونیست خاطرنشان میکنند ایرانیها از آن زمان به بعد
سیستم دفاعی خود را بهبود بخشیده و نیروهای سایبری خود
را ساختهاند که دولت آمریکا هفته گذشته هشدار داد به طور
فزایندهای در داخل ایاالت متحده فعال هستند.
■■چرا اسرائیل به دنبال برجام است؟

رون��د بازدارندگی هس��تهای ایران به حدی ب��رای تلآویو
دردسرساز شده که مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در
کابینه بنیامین نتانیاهو هم اخیرا درباره از سرگیری مذاکرات
در وین طی یادداش��تی برای اندیشکده «بنیاد اورشلیم برای
استراتژی و امنیت» خواستار گرفتن تعهد تلآویو از واشنگتن
برای بسته شدن سریع توافق شد« .یاکوف عمیدرور» نوشت:
«اسرائیل نمیتواند و نباید در مذاکرات آمریکا با ایران دخالت
کند .با این حال ،اسرائیل باید از آمریکا تعهد بگیرد که مذاکرات
را در زمان کوتاهی به اتمام برس��اند و اجازه ندهد ایران ماهها
مذاک��رات را معطل کند».عالوه بر این ،خود بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی هم چندی قبل اعالم کرد
در برابر ایران ضعیف هستیم و سپس «دان حالوتس» فرمانده
پیشین ستاد کل فرماندهی و عملیات ارتش رژیم صهیونیستی
گفت تلآویو تنها یک قدرت منطقهای است و توانایی مقابله با
ایران را ندارد و «توافق بد با ایران بهتر از شکست نظامی از آن
است»« .وطنامروز» تاکنون طی چند گزارش مبسوط به چرایی
اینکه اسرائیل به دنبال برجام است پرداخته است .در یکی از این
گزارشها در تاریخ  24آبان با عنوان «کابوس دائمی» آمده بود:
حرکت فزاینده ایران به سمت بازدارندگی هستهای با گسترش
حجم برنامه غنیسازی با سانتریفیوژهای پیشرفته ،در کنار اوضاع
متزلزل دولت بایدن در داخل و خارج از ایاالت متحده که منجر
به خروج تدریجی نظامیان آمریکایی از غرب آسیا شده ،مواجهه
و مقابله تلآویو با طیفی از تهدیدات پیش رو را به یک معمای
الینحل تبدیل کرده است .رمزگشایی از مواضع مقامات سابق و
فعلی این رژیم نشان میدهد تلآویو هیچ گزینهای ندارد و آنها
به احیای توافق هستهای و بازگشت به برجام راضی شدهاند ،چرا
که پیشرفتهای هستهای ایران بیش از هر چیزی برای اسرائیل
یک کابوس دائمی است.

رئیسجمهور با قطعی دانستن گشایشهای جدی در آینده:

  شفافیت  از  مجلس شروع میشود

امیدوارتر  شدهام

شفافسازی فقط برای مجلس نیست اما گام اول را خودمان برمیداریم

هر روز که از عمر دولت میگذرد به پیشرفت کشور امیدوارتر میشوم

گروه سیاس�ی :رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی ب��ا تأکید بر
موضوع شفافسازی عنوان کرد:
این موض��وع را از پیش از ورود
به مجلس پیگی��ری میکردم
و اکنون خ��ود را متعهد به آن
میدانم .شفافسازی فقط برای
مجلس نیس��ت و باید در همه
دستگاهها اجرا ش��ود ولی گام
اول را خودمان برمیداریم تا بعد از آن نیز پیگیر باش��یم.
محمدباقر قالیباف در هفتمین اجالسیه کنگره همفکری
بسیج دانشآموزی اظهار داشت :در یک جلسهای که جای
مهمی بود اشاره کردم اگر روزی مسؤولیتی داشته باشم
که در دولت اثرگذار باش��م حتما تمشیت امور وزارتخانه
شوپرورش را به صورت جزئی و دقیق شخصا پیگیری
آموز 
خواهم کرد .وی افزود :در طول سالهای گذشته در حالی
که س��ند تحول بنیادین داشتیم متأسفانه بیثباتترین
شوپرورش بوده
وزارتخانه در عدم حضور باثبات وزیر ،آموز 
است .رئیس مجلس تصریح کرد :قریب به  17سال است
شوپرورش نداشتهایم و
مدیریت باثباتی در وزارتخانه آموز 
شوپرورش
چه توقعی میتوانیم داشته باشیم بتوانیم آموز 
را متح��ول کنیم .قالیباف با یادآوری اینکه امروز امکانات
مادی و پول س��رمایه نبوده و جوانان و نیروی انس��انی به
عنوان ظرفیت ما هستند ،عنوان کرد :قسم میخورم همه
مشکالتی که امروز در حوزه اقتصاد باعث رنج ما شده به
دلیل نبود امکانات نیس��ت ،بلکه به دلیل ضعف در حوزه
تربیت ،مدیریت و نداش��تن باور به سنتهای الهی است.
وی اضاف��ه کرد :برخی مدیران نیز به «ما میتوانیم» باور
ندارند چنانکه در مراسم سالروز شهادت شهید طهرانیمقدم
گفتیم ،فاصله تاثیر تفکر «میتوانیم» تا «نمیتوانیم» عرض

اتوبان تهران -کرج است که در
قسمت ابتدایی آن توان سنگین
و تکنولوژی بهروز دیده میشود
که بدون شک در حوزه صنایع
نظامی و بخشهای پیچیده هوا-
فضا و الکترونیک بین  5کشور
اول دنیا هستیم اما چند کیلومتر
آن طرفت��ر در ابتداییتری��ن
صنایع دچار «م��ا نمیتوانیم»
ش��دهایم .رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره
به  4رویکرد مجلس در حوزه شفافسازی ،مردمیسازی،
هوشمندسازی و کارآمدسازی ابراز داشت :رویکرد تحولی
ما در مجلس به این شکل است که همه اقشار بتوانند در
کمیسیونها نقش داشته باشند و اگر امروز مجلس ،نماینده
مردم نباشد ،فلسفه وجودی خود را از دست میدهد ،لذا ما
صدای مردم هستیم ،پس شما نیز فعال بوده و با مجلس
در ارتباط باشید .قالیباف اضافه کرد :اینکه میگویید نحوه
انتقال پیام به گونهای است که گویا همچون گذشته پیامها
با کبوتر نامهرسان جابهجا میشود را مدنظر قرار داده و در
جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی نکات مدنظر شما را
بیان خواهم کرد تا آنها بدانند نگاه نسل انقالبی جوان امروز
نسبت به ما چیست و همین به معنای کار جهادی است
که از کف میدان مطلع باشیم تا بتوانیم تصمیمات درست
بگیریم؛ تصمیمس��ازی درست باید از پایین به باال باشد،
تصمیمگیری از باال به پایین اشتباه است .وی همچنین با
تأکید بر موضوع شفافسازی عنوان کرد :این موضوع را از
پیش از ورود به مجلس پیگیری میکردم و اکنون خود را
متعهد به آن میدانم؛ شفافسازی فقط برای مجلس نیست
و باید در همه دستگاهها اجرا شود اما گام اول را خودمان
برمیداریم تا بعد از آن نیز پیگیر باشیم.

گ�روه سیاس�ی :رئیسجمهور
در دی��دار بس��یجیان نه��اد
ریاستجمهوری و سازمانهای
تابعه با گرامیداشت هفته بسیج،
با بی��ان اینکه مس��ؤولیتپذیر
بودن و خطرپذیری از ویژگیها
و شاخصههای اصلی بسیجیان
اس��ت ،اظه��ار داش��ت :اگر در
نهاد ریاستجمهوری کارکنان
مسؤولیتپذیر بوده و به مردم و ارباب رجوع پاسخگوییای
شایسته و مناسب داشته باشند ،بدون تردید بقیه سازمانها
نیز از این نهاد الگو خواهند گرفت .حجتاالسالم سیدابراهیم
رئیس��ی اصالح نظام اداری و تالش برای تقویت کارآمدی
در سازمانها و ادارات را ضروری دانست و گفت :کارآمدی
در سیستم اداری به این است که کارکنان نسبت به وظیفه
خود شناخت کامل داشته و با احساس مسؤولیت و محبت
نس��بت به رفع مشکالت مردم و ارباب رجوع عمل کنند.
وی با تاکید بر اهمیت روحیه مسؤولیتپذیری انسان در
نهاد خانواده و جامعه ،اظهار داشت :در فرهنگ دینی ،همه
مسؤول هستند و باید نس��بت به موضوعات اطراف خود
احساس مسؤولیت کنند و همه وظیفه داریم برای ترویج
عدالت ،صفا و صمیمیت ،امانتداری ،گسترش خوبیها و
نهی از منکر در جامعه تالش کنیم.
رئیسجمهور با اش��اره به اینکه در جامعه قرآنی ،صبر در
مقابل نامالیمات و مصائب و ایستادگی در برابر دشمنیها از
اصول اساسی است ،خاطرنشان کرد :در جامعه دینی صالح بودن
به تنهایی کافی نیست ،بلکه انسان باید مصلح باشد و دیگران
را نیز به کارهای خوب دعوت و از منکرات نهی کند و باید فرد
بسیجی در اداره و سازمان خود ،روحیه بسیجی و جهادی را در
بین همکارانش نیز گسترش دهد .رئیسی با انتقاد از نارساییها و

مشکالت موجود در سیستم اداری
کشور ،گفت :یقینا اگر نظام اداری
کشور از روحیه بسیجی برخوردار
باشد ،شاهد بسیاری از مشکالت
و ناکارآمدیهای موجود نخواهیم
بود ،لذا برای کارآمدی نظام اداری،
الزم اس��ت این روحیه را ترویج و
گسترش دهیم.
رئیسجمه��ور در ادام��ه
وظیفهشناسی و عمل به وظیفه را مورد تأکید قرار داد و گفت:
همه باید وظیفه خود را بهدرستی شناخته و به بهترین نحو
ممکن آن را انجام دهند .در اصول فکری حضرت علی(ع) ،اگر
کس��ی در سنگر وظیفهشناسی و عمل به وظیف ه خود فوت
کند این فرد از درجه شهادت برخوردار است .رئیسی با تأکید
بر اینکه با روحیه بسیجی میتوان مشکالت کشور را برطرف
کرد ،گفت :تفاوت و وجه امتیاز نظام اداری ایران اسالمی با سایر
کشورها برخورداری از روحیه بسیجی است .رئیسجمهور با
تأکید بر اینکه تحریم هرگز کشور را متوقف نخواهد کرد ،گفت:
هر روز که از عمر دولت میگذرد به پیشرفت کشور امیدوارتر
میش��وم و یقین دارم گشایشهای جدی در مسائل مختلف
ایجاد خواهد شد و امروز دشمنان بخوبی متوجه شدهاند ایران
در موضع اقتدار ایستاده است و این اقتدار را از خون شهیدان
خود داریم و اجازه نمیدهیم آثار خون شهدا از بین برود .رئیسی
افزود :ما به هیچکس در دنیا باج ندادیم .فروش نفت و منافع
مالیمان بیشتر شده و ارتباطات منطقهای و جهانیمان بهبود
یافته است .وی تصریح کرد :باید با روحیه بسیجی و همت و کار
مضاعف در مسیر رفع مشکالت و ایجاد گشایش حرکت کنیم و
بیتردید اگر درست حرکت کنیم ،یاری خداوند نیز برای جبهه
حق حتمی خواهد بود .رئیسی در پایان تأکید کرد :با پیشرفت
در ابعاد مختلف ،روزهای روشنی را برای کشور انتظار میکشیم.

