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سرمقاله

خبر
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی

حقوقهای نجومی با حضور رئیس
سازمان اداری و استخدامی کشور
بررسی شد

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی از بررسی
موضوع حقوق های نجومی ،عدم بهره وری و
بزرگتر شدن بدنه دولت بر خالف شش برنامه
توسعه ،با حضور رئیس سازمان اداری و
استخدامی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علی نیکزاد ثمرین در
تشریح نشست صبح امروز (یکشنبه  ۱۴آذر ماه)
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ،گفت:
اتفاقاتی در مواجه با قوانین و مقررات رخ می
دهد که مرتبط با کارمندان در سطح کشور است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:
موضوع حقوقهای نجومی ،استثناء برخی از
شرکت های دولتی و وزارتخانهها و سازمان ها،
بزرگتر شدن بدنه دولت برخالف شش برنامه
توسعه و عدم بهره وری در این عرصه از جمله
دغدغه های نمایندگان مجلس شورای اسالمی
است که با حضور لطیفی مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد :اقدامات خوبی از سوی
سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به
مسائل یاد شده صورت گرفته که امیدواریم ادامه
یابد تا شاهد بروز وضعیت مطلوب استخدامی
در کشور باشیم.

اخبار

عزتاهلل ضرغامی عدهای یاران و همکاران سابق در صدا و سیما را گرد هم آورده است

صبر مردم نیاز به انگیزه دارد
ادامه از صفحه یک
در این بین موضوع به نتیجه رسیدن مذاکرات در
جای خود و به صورت تخصصی قابل بررسی است
اما حداقل امروز جایی برای انکار تاثیر تحریمها
بر معیشت و زندگی اقتصادی مردم باقی نمانده
است .با این تفاسیر به نظر میرسد به موازات
پیشبرد مذاکرات و روابط بین المللی و همچنین
بازدیدهای سرزده و ...در صد روز دوم به معنای
واقعی از متخصصان امر بخواهیم تا برای اقتصاد
کشور چشم انداز ترسیم کنند .چنانکه در دورهای
این چشم انداز در کشور ترکیه توسط شخصی به
نام کمال درویش ترسیم شد و همه ارکان تصمیم
گیری بر اساس آن حرکت کردند که نتیجه آن رشد
اقتصادی ترکیه شد( .شاید افت دوباره اقتصاد این
کشور اتفاقا عدول سیاست ورزان از اصول علمی
و منطقی بود) از سوی دیگر هرچند اقدامات
مجلس فعلی چندان برای کمک به این وضعیت
امیدوارکننده نبوده است اما ای کاش مجلس هم با
قبول این ناکارآمدی از کمک متخصصان بهره ببرد
چرا که نقش این نهاد برای اصالح قوانین ناکارآمد
بسیار مهم است.
برای این منظور البته الزم است تا تغییرهای
اساسی هم در ساختارهای اداری کشور نیز ایجاد
شود .ساختارهایی که به شدت از حضور افراد غیر
متخصص رنج می برد و هیچ خروجی خاصی برای
کشور نداشته است .این تغییر نه به حرف که باید
در عمل صورت گیرد .ای کاش این بار فارغ از
سیاسیکاری فکری برای عبور از بحران شود .ای
کاش همانطور که با تغییر دولت برای عدهای که
مذاکره را بد میدانستند و حاال خوب میدانند ،این
تغییرات را هم به عنوان یک مطالبه قبول کنند و
حضور افراد متخصص فارغ از گرایشهای سیاسی
زیر چتر همین دولت و مجلس را بپذیرند .به نظر
میرسد وضعیت کشور چارهای جز بهره جستن
از همه متخصصها و ظرفیتهای آنان ندارد.
حضور این افراد میتواند مردم را به داشتن چشم
انداز مثبت برای صبر کردن امیدوارتر کند .هرچند
که ارکان دولتی از دروغ بودن برخی انتصابهای
فامیلی سخن گفتهاند که البته در جای خود درست
است ،اما این سوال به قوت خود باقی است که آیا
این انتصابها همه بر مبنای تخصص افراد بوده
است؟ پاسخ به این پرسش هرچند به گذر زمان
و نتیجه عملکرد این افراد وابسته است اما از سوی
دیگر زمان برای آزمون و خطای این مدیران کمی
دیر است .وضعیت معیشتی مردم و مشکالت آنها
زیاد است .جست و جو برای مقصران وضع فعلی
به تنهایی مشکلی را برطرف نمیکند بلکه ترسیم
یک چشم انداز توسط متخصصان میتواند به صبر
مردم برای عبور از بحران انگیزه دهد.

سیاستروز
قوهقضائیه:

ی و غیر تخصصی آقای وزیر
انتصابهای رفاقت 
به گزارش خبرآنالین ،آمده بود زیر میز بزند،
اصطالحی که هنگام نامنویسی در انتخابات
ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت :زیر میز
میزنم .ولی حاال گویی عزت الله ضرغامی ترجیح
می دهد در وزارت میراث فرهنگی ،گعده ای برای
دوستان و همکاران سابقش در صدا و سیما فراهم
کند و عالقهای برای زدن زیر میز ناکارامدیها
ندارد .هرچند خود می گوید :باید زیر میز خیلی از
فرایندهای غلط و ناکارآمد بزنیم زیرا عدهای در پشت
پرده این فرایندهای نادرست معرکه گرفتهاند ،لذا
سعی میکنیم این موضوعات غلط را برطرف کرده و
ماموریت وزارت فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
انجام داده و در خدمت مردم باشیم.
این چیزی است که بخش مهمی از ناظران عملکرد
او درباره  ۱۰۰روز کاریاش در وزارتخانه می گویند:
انتصابات مدیر ارشد وزارتخانه را قبول نداریم ،چون
افراد غیرمتخصص و با سوابق بی ربط در وزارتخانه
منصوب شده اند .نمونه جدید آن را هم انتصاب یکی
از مدیران سابق سازمان صدا و سیما در راس کانون
جهانگردی و اتومبیلرانی است.
البته هنوز هم برخی از ناظران حوزه میراث فرهنگی
معتقدند فرصت برای زدن زیرمیز تفکرات قدیمی
حاکم بر این وزارتخانه فراهم است چرا که با تداوم
رویکردهای قبلی نمی توان امید به تغییر و تسهیل و
بهبود امور داشت.
عالوه بر این انتظارات که به نظر می رسد در  ۱۰۰روز
اخیر پاسخ درخوری نیافته ،باید پذیرفت ضرغامی از
پرحاشیه ترین اعضای کابینه دولت سیزدهم بوده که
از ماجرای دیدارهای او تا خبر سکته کردنش در یکی
از سفرهای استانی و تکذیب پس از آن و همچنین
سخنانی که درباره مقبره کوروش هخامنشی به زبان
رانده ،حواشی زیادی را برایش ایجاد کرده.
برخی ناظران درباره حرفهای اخیر او نوشته اند:
این سخنان وزیر میراث فرهنگی تاسفبار و هولناک
است؛ با وجود قوانین سفت و سخت در حوزه میراث
فرهنگی ،باز هم حریم آثار تاریخی با خطر و تعرض
مواجه میشوند ،خدا رحم کند به روزی که وزیر
میراث فرهنگی با سخنانش این قوانین را به هماوردی
و زورآزمایی دعوت کند .وزیری که باید مدافع و
م آثار تاریخی باشد ،چرا اینگونه چوب
محافظ حری 
حراج بر میراث فرهنگی میزند؟ باید به ایشان یادآور
ت زمین در فارس بر اثر برداشتهای
شد که نشس 
بیرویه آب به نقطه بحرانی رسیده که نمونه آن را
ت جمشید مشاهده کرد.
میتوان در اطراف تخ 
با این حال ،برخی از ناظران از حضور میدانی
ضرغامی در سایتهای میراثی تقدیر کرده اند و می
گویند این روش می تواند از نزدیک مشکالت را به
مدیران ارشد وزارتخانه منتقل کند.
چشم اسفندیار وزیر
با این وجود چشم اسفندیار وزیر جدید میراث،
انتصابات اوست که به نظر می رسد از سوی ناظران
این حوزه ،قابل قبول نیست .یک پژوهشگر صنایع

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

نشت اطالعاتی در سامانههای قوه
قضائیه رخ نداده است

عزت الله ضرغامی که داعیه ریاست جمهوری داشت پس از سالها مدیریت بر صدا و سیما حاال بر صندلی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
تکیه زده است .نقد عملکرد  ۱۰۰روزه او از دیدگاه ناظران حکایت از انتظاراتی دارد که ظاهرا در  ۳ماه اخیر برآورده نشده است.

چشماسفندیار
وزیر جدید
میراث،
انتصاباتاوست
که به نظر می
رسد از سوی
ناظران این
حوزه ،قابل
قبولنیست
دستی و مدرس دانشگاه در اعتراض به این روند می
گوید :انتصابات اخیر در وزارت میراث فرهنگی ،به
جز دکتر شالبافیان در معاونت گردشگری ،موجب
نگرانی شده است .از جمله انتصاب آقای علی دارابی
با تخصص علوم سیاسی به عنوان معاون میراث
فرهنگی وزارتخانه که سابقه قبلی او معاونت استانهای
سازمان صدا و سیما بود .همچنین او معاونت علمی
دانشکده صدا و سیماست که تالیفاتی درباره انقالب
اسالمی و حوزه ارتباطات دارد.
حجتاله مرادخانی ،معتقد است :همچنین
انتصاب سجاد نوروزیان به عنوان رئیس موزه ملی
فرش ،که در کارزار انتخاباتی آقای ضرغامی به عنوان
دستیار او در حوزه کسب و کارهای دیجیتال فعالیت
میکردند و سوابقشان هم بیشتر در حوزه کودک
بوده است و انتشار یک فیلم تبلیغاتی از او در حوزه
برندسازی برای توتون و تنباکو هم مورد توجه بسیار
قرار گرفته از دیگر انتصابات بیربط به حوزه میراث
فرهنگی است .از اولین کارهای او تبدیل کردن
حوضهای موزه فرش به باغچه بود که یک مداخله
در یک اثر ملی است و بسیار هم مورد انتقاد قرار
گرفت.
او توضیح میدهد :در مورد دیگر انتصاب آقای
محمدحسین صوفی دبیر پیشین نظارت بر سازمان
صدا و سیما به عنوان مدیرعامل کانون جهانگردی
و اتومبیلرانی ایران است .این ذهنیت را متبادر می
کند که قرار است بسیاری از مدیران پیشین صدا
و سیما سکاندار راهبردی وزارتخانه میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی باشند.

به گفته مرادخانی هنوز معاون صنایع دستی
تکلیف مشخصی نداشته و هنوز در این مدت آقای
ضرغامی نشستی در این باره نداشته است و این
هم باعث نگرانی طیف دیگری از فعاالن مرتبط با
وزارتخانه شده است.
این فعال میراث فرهنگی می گوید :این وزارتخانه
 ۳۱مدیرکل استانی دارد که با  ۳معاونت میدانی،
 ۹۳معاونت میدانی هم خواهند داشت .چنانچه ۳۱
مدیرکل استانی هم از صدا و سیما انتخاب شوند و
معاونان میدانی هم تخصصی در حوزه های مرتبط
با این وزارتخانه نداشته باشند ،چالش مهمی در
فعالیتهای این وزارتخانه از ستاد تا صف به وجود می
آید .فعالیتهای حوزه های این وزارتخانه ،تخصصی
است و عالوه بر دانش فنی ،نیازمند شناخت میدانی
افراد نسبت به چالشها ،فرصتها ،تهدیدها و مشکالت
است.
مرادخانی با بیان اینکه اگر قرار باشد افراد غیر
مرتبط و بدون سوابق در ستاد و استانها پستها را
در اختیار بگیرند ،این پرسش را مطرح می کند که
مشکالت فراوان این وزارتخانه را چطور می شود
برطرف کرد؟ در این میان حوزه هایی مانند رئیس
موزه ملی ،مجمع جهانی کاخ گلستان ،مجموعه کاخ
نیاوران و مجموعه تاریخی سعدآباد که دارای گنجینه
های بین المللی و مهم هستند ،چه سرنوشتی
خواهند داشت؟
این مدرس دانشگاه معتقد است :بسیاری امیدوار
بودند با آمدن آقای ضرغامی به این وزارتخانه با توجه
به نفوذ سیاسی او و سابقه کار فرهنگی اش ،جایگاه

مستحکمی پیدا کند ،با توجه به انتصابات اخیر و
احتماال انتصابات آینده ،تردیدهای جدی به ذهن
می آید که آیا این وزارتخانه سرانجام خیری خواهد
داشت یا روندی که در دولت قبلی ضربات مهلکی
را به این وزارتخانه وارد کرد ،در این دوره هم تکرار
شود .امیدواریم با دقت نظر و توجه به حساسیت
کنشگران و فعاالن حوزه این وزارتخانه که دغدغه
ملی و انسانی دارند ،تجربه های تلخی که در
دولتهای گذشته داشتیم ،تکرار نشود.
ضرغامی و رویای جبران کسری بودجه
به نظر می رسد ضرغامی به دنبال ارزآوری از
طریق توسعه و رونق گردشگری خارجی در کشور
است .رویایی که سالهاست مدیران این حوزه با آن
خاطره سازی کرده اند ولی عمال به دالیل مختلفی
از جمله مسائل سیاسی ،امکان حضور گسترده
گردشگران خارجی در ایران فراهم نشده است.
از آنجایی که در شرایط کنونی ،ریال ایران در مقابل
ارزهای جهانی ارزش چندانی ندارد ،ایران عمال تبدیل
به مقرون به صرفه ترین مقصد گردشگری بین
المللی در جهان شده است که فرصت بی نظیری
را در اختیار وزارت میراث فرهنگی و گردشگری قرار
می دهد تا با مدیریت درست و اقتصادمحور ،بتواند
عالوه بر جبران بخشی از کسری بودجه فزاینده
دولت ،رونقی برای کسب و کار از نا افتاده فعاالن
این حوزه فراهم کند .ولی سوال اصلی اینجاست با
مدیرانی که شناخت کافی از حوزه تخصصی میراث
فرهنگی ندارند و فاقد سوابق و دانش مرتبط امکان
استفاده از این فرصت تاریخی فراهم است؟

با جدیت وارد مذاکرات شدیم

رئیس دفتر رئیس جمهوری در ارتباط با مذاکرات  ۴+۱گفت :در این
مذاکرات کامال ًجدی هستیم .با اراده و جدیت و با برنامه وارد این دور
از مذاکرات شده ایم .در این مذاکرات نتیجه گرا هستیم و به دنبال
نتایج مناسب هستیم هدف نهایی ما برداشتن همه تحریم هاست.
به گزارش ایسنا به نقل از صدا و سیما ،غالمحسین اسماعیلی در
برنامه نگاه یک شبکه اول سیما اظهار کرد :یکی از سیاست های کلی
دولت سیزدهم برقراری ارتباط با دیگر کشورها ،فعال کردن دیپلماسی
و توجه به همسایگان است و در همین راستا حضور رئیس جمهوری
در پانزدهمین اجالس سازمان اکو با رویکرد توسعه روابط اقتصادی
کشورهای عضو سازمان اکو در حوزه های گوناگون شکل گرفت.
وی ادامه داد :انتخاب یک رابطه آسیامحور در عرصه های تجاری،
انرژی ،محیط زیست و همچنین استفاده از اقتصاد دیجیتال و
پلتفرم های گوناگون آن و ارتباط فیبر نوری میان کشورهای عضو
سازمان و کشورهای همسایه با یکدیگر از دیگر رویکردها و اهداف
رئیس جمهوری در این دوره از اجالس سازمان اکو بشمار می رود.
وی تصریح کرد :عالوه بر اهداف و برنامه هایی که در دستور کار
اجالس قرار داشت دیدگاه های رئیس جمهوری سبب شد تا در
حاشیه اجالس با روسای جمهوری کشورهای شرکت کننده مالقات
های دوجانبه ای انجام دهیم ،کشورهای پاکستان ،ترکمنستان،
آذربایجان ،ترکیه ،ازبکستان از آن جمله هستند .در این نشست
های دوجانبه موضوعاتی از قبیل توسعه روابط حمل و نقل ،انتقال
انرژی به خصوص گاز  -که البته در این مورد توافقات سه جانبه به
عمل آمد  -بررسی و نیز دستاوردهای خوبی در حوزه امنیت بویژه
در مورد اوضاع افغانستان حاصل شد .اسماعیلی گفت :لزوم روی
کار آمدن یک دولت فراگیر که در برگیرنده همه اقوام و ملیتها
باشد از جمله موضوعاتی بود که با روسای جمهوری کشورهای
همسایه با افغانستان به بحث و مذاکره گذاشته شد؛ روی هم رفته
این سفر دستاوردهای بسیاری در خصوص مسائل تجاری ،سیاسی
و اجتماعی داشت .رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود :نگرش تمام

کشورهای عضو و روسای جمهوری شرکت کننده در پانزدهمین
اجالس سازمان اکو هم به لحاظ نقش اولیه ایران در تاسیس سازمان
همکاری های اقتصادی اکو و هم به لحاظ پیشینه و تمدن و جایگاه
ایران در منطقه و هم به جهت رویکردهایی که دولت سیزدهم اتخاذ
کرده بخصوص توسعه دیپلماسی همسایه محور ،سبب شد تا سایر
اعضاء و حضار مشتاقانه با رئیس جمهوری کشورمان در مذاکرات و
نشست ها از موضع اعتماد و متناسب با شأن و جایگاه ایران رفتار
کنند ،در همین راستا بسیاری از سوء تفاهم هایی که در گذشته
بوجود آمد در این مدت کوتاه رفع شد.

تحریمها وجود دارد ،اما قابل خنثیسازی است
وی گفت :در حال حاضر بر اثر تحریم های ظالمانه با نامالیمات
و مشکالتی مواجه هستیم اما در گام اول معتقد به خنثی سازی
تحریم ها هستیم؛ معتقدیم با ارتباطات کامال اصولی با کشورهای
منطقه می توانیم آنها را خنثی کنیم و در گام های بعدی هم رفع
تحریمها را انجام خواهیم داد ،اما تا همین مرحله هم نشان دادیم
با وجود تحریمها ،با اراده قوی و ورود به موضوعات از موضع اقتدار
توانسته ایم کارمان را پیش ببریم .مردم به یاد می آورند روزی در
ایران گفته می شد که نمی توانیم بخاطر  FATFواکسن کرونا وارد

علی باقری:

کنیم ،اما امروز میبینید که  ۱۲۰میلیون دوز واکسن وارد ایران شد.
این عمل با وجود تحریم ها اتفاق افتاد .تحریم ها وجود دارد اما قابل
خنثی سازی است البته اگر اهل فکر و اندیشه باشیم.
با اراده و برنامه وارد این دور از مذاکرات شدهایم
رئیس دفتر رئیس جمهوری در ارتباط با مذاکرات  ۴+۱گفت :در
این مذاکرات کامال ً جدی هستیم .با اراده و جدیت و با برنامه وارد
این دور از مذاکرات شده ایم .در این مذاکرات نتیجه گرا هستیم و
به دنبال نتایج مناسب هستیم هدف نهایی ما برداشتن همه تحریم
هاست.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به سفرهای استانی اقای
رئیسی گفت :برخی از رسانه ها نوشته و گفته بودند که آقای رئیسی
در ۱۰۰روز حدود  ۱۰سفر استانی داشت ،اما این رقم دقیق نیست
رئیس جمهوری بیش از این میزان سفر استانی انجام داده است.
ادعای انتصابات فامیلی خالف واقع است
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره خبررسانی هایی که در زمینه
انتصابات خانوادگی در دولت انجام شده بود ،گفت :این از ظلم ها
و خطاهایی بود که برخی از افراد در حق این دولت انجام دادند و
ذهنیت سازی غیر واقعی در جامعه انجام شد؛ بسیاری از افرادی که
این ادعا را کردند همکاران به آن ها مراجعه کردند تا مصداق را بگویند
اما هر کدام از مصادیقی را که گفتند خالف واقع بود.
وی اضافه کرد :خواستند به اعتمادی که دولت در دل مردم ایجاد
کرده است آسیب بزنند و شاید هم عامدانه بود؛ زمانی که دیدند در
نظرسنجیهای داخلی و بینالمللی ،این دولت و رئیس جمهوری بعد
از انتخابات رشد فزاینده محبوبیتهای اجتماعی پیدا کرده است به
داستان سرایی و ادعای انتصابات فامیلی پرداختند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت :البته برخی افراد از جمله
نمایندگان مجلس گفتند که می خواستند تذکر دهند تا دولت گرفتار
این وضعیت نشود و دولت هم این تذکر را می پذیرد و تا کنون
گرفتار این وضعیت نشدیم و گرفتار هم نخواهیم شد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد که هیچ
نشت اطالعاتی در سامانههای قوه قضائیه رخ
نداده است.
به گزارش ایسنا ،مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم
کرد:
در پی انتشار مطلبی در خصوص نشت بانک
اطالعاتی مربوط به وکال در دستگاه قضا ،کسب
اطالع مرکز رسانه قوه قضائیه از مرکز آمار و
فناوری قوه قضائیه حاکی از آن است که این
موضوع مربوط به پایگاه مستقل کانون وکالی
دادگستری است و هیچ ارتباطی با سامانههای
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ندارد.
بنابراین اطالعیه ،هرگونه ارتباط این موضوع
با سامانههای مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه
قضائیه صحت ندارد و تکذیب میشود.

آیت اهلل جنتی:

نمیتوانیم از مردم کنار بکشیم ،یا
مردم کنار بکشند
سعی ما بر این بوده کاری کنیم که یک صدای
واحد از نظام به گوش برسد ،موفقیتهایی هم
داشتهایم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت :مردمی
بودن افتخاری برای ما و نظام است که باید
همینطور باقی بماند .باید مراقب باشیم که
همیشه وحدت کلمه بر مملکت حاکم باشد و
باید زیر لوای مقام معظم رهبری مسیر خود را
ادامه بدهیم.
به گزارش صدا و سیما ،احمد جنتی صبح
امروز یک شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس
جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با
بیان اینکه این شورا از قدیمیترین شوراهاست
که از ابتدای انقالب شکل گرفته است ،گفت:
بنا بود فقط یک صدا از این نهاد بیرون بیاید،
«هماهنگی تبلیغات اسالمی» یعنی از صدا و
سیما تا سایر نهادها و رسانهها همه یک حرف
بزنند و شاهد اختالف نباشیم.
آیتالله جنتی با اشاره به اینکه تا حدود زیادی
تالشها در این زمینه موفقیت آمیز بوده است،
ادامه داد :سعی ما بر این بوده که این شورا
مردمی باشد .انقالب اسالمی انقالبی مردمی
است و باید تا آخر مردمی بماند.
وی با بیان اینکه تا مردم هستند ،قدرت
هست ،گفت :تا پشتوانه مردم وجود دارد
قوت بسیار است؛ بنابراین سعی بر این بوده که
مسیری مردمی پیش گرفته شود.
جنتی با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی مردمی
است و باید تا آخر مردمی بماند ،گفت :تا مردم
هستند ،قدرت هست و سعی ما بر این بوده
است که شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
مردمی باشد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد:
بنابراین گفتیم مردم را به صحنه بکشید؛ این
مردم هستند که برگزارکننده مراسمهای مختلف
هستند ،این مردم هستند که در مساجد حضور
دارند.
وی با تاکید بر اینکه دنیا هم روی مردمی بودن
انقالب اسالمی حساب میکند ،ادامه داد :تالش
بر این بوده است که قضاوت جهانی بر مبنای
مردمی بودن نظام باشد.
آیت الله جنتی تاکید کرد :مردمی بودن
افتخاری برای ما و نظام است که باید همینطور
باقی بماند .باید مراقب باشیم که همیشه وحدت
کلمه بر مملکت حاکم باشد .باید زیر لوای مقام
معظم رهبری مسیر خود را ادامه بدهیم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه
هماهنگی و وحدت کلمه پیش از این بوده است
و بعد از این هم
ادامه خواهد داشت ،تاکید کرد :شورای
هماهنگی تبلیغات بود که مراسمها را به شکل
مردمی مدیریت و برگزار میکرد و باید تا آخر هم
همینطورباشد.
وی افزود :ما نمیتوانیم هیچ کجا از مردم
کنار بکشیم ،نمیشود که مردم کنار بکشند،
اگر اینها اتفاق بیفتد آثار و مفهوم بدی خواهد
داشت.

علیشمخانی:

یکنیم
از خواست ههایمان عقبنشینی نم 

شرایط بغرنج کنونی منطقه حاصل سیاستهای غلط و بحرانآفرین آمریکاست

مذاکره کننده ارشد کشورمان در مذاکرات وین در گفتوگو با یک رسانه ایتالیایی بار دیگر بر مواضع صریح تهران مبنی بر لغو
تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران تاکید و تصریح کرد که جمهوری اسالمی در این مسیر از خواستههای خود عقب نخواهد
نشست.
به گزارش ایسنا ،علی باقری کنی ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین در گفتوگو
با خبرگزاری آنسا ایتالیا اظهار کرد :جمهوری اسالمی ایران از خواستههای خود در مسیر فعالسازی دوباره قرارداد هسته ای
سال  ۲۰۱۵و لغو تحریمها عقبنشینی نخواهد کرد.
باقری در ادامه تاکید کرد که با توجه به اینکه این آمریکا بود که در سال  ۲۰۱۸از توافق خارج شد ،بنابراین واشنگتن باید گام
نخست را بردارد.
این دیپلمات ارشد ایران تصریح کرد :پیشنهادهای ارائه شده از جانب تهران به گروه  ۴+۱در روند مذاکرات وین مستند و منطقی
است و به همین دلیل میتواند مبنایی برای مذاکرات باشد .ایران در این مذاکرات برنامههای خود را در قالب دو متن پیشنهادی ،یکی با
موضوع لغو تحریمهای ظالمانه و غیر قانونی و دیگری با موضوع هستهای به طرف مقابل ارائه کرد .این پیشنهادها مبنایی برای مذاکره است و طرف مقابل باید
پاسخ مستند به پیشنهادهای تیم ایران ارائه کند.
به گفته باقری ،در صورت پذیرش دو پیشنهاد قبلی که به طرف مذاکره کننده ارائه شده است ،ایران پیشنهاد سوم را نیز ارائه خواهد داد.
بنابر گزارش شبکه العالم ،مذاکره کننده ارشد ایران پیش از این در گفتوگو با الجزیره نیز تاکید کرد که پیشنویس پیشنهادهایی که طرف ایرانی با هدف لغو
تحریم های ظالمانه آمریکا به گروه  ۴+۱داده ،به گونه ای است که طرف مقابل نمیتواند این پیشنهادها را رد کند.
با ارائه پیشنهادات تهران که حاکی از ابتکار عمل در وین است اکنون همهچیز به رفتار طرفهای مقابل بستگی دارد واگر طرفهای اروپایی به طور کامل به
تعهداتشان عمل کنند و طرف آمریکایی به این توافق بازگردد ،توافق احیا میشود.
با این حال واکنش غربی ها به این دور از گفتوگوها مایوس کننده بوده است و نشان میدهد که تصور نداشتند ایران با دست پر در مذاکرات حضور داشته
باشد.
مذاکرات هستهای در دولت سیزدهم در حالی روز جمعه گذشته در وین پایان یافت که تیم ایران پیشنهادهای مشخصی به طرفهای توافق اعالم کرده و انتظار
می رود سایر طرفها با رویکردی واقع بینانه این بستهها و پیشنهادات را بررسی کرده و پاسخ منطقی به این پیشنهادات ارائه کنند.

طلعت بیک مصدق اف معاون رئیس جمهوری و رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان که برای انجام یک دیدار رسمی سه روزه به
تهران سفر کرده است؛ صبح امروز با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و
پیرامون طیف وسیعی از همکاری های دوجانبه و منطقه ای و بین المللی با وی گفتوگو کرد.
ن-بیشکک در حوزههای سیاسی ،امنیتی
به گزارش ایسنا ،در این دیدار طرفین بر گسترش همکاریهای همه جانبه میان تهرا 
و اقتصادی تاکید کردند.
دریابان شمخانی در جریان این مالقات با اشاره به اشتراکات تمدنی و منافع و تهدیدات مشترک تصریح کرد :با برنامه ریزی
مناسب می توان همکاری میان دو کشور در همه سطوح را گسترش و تعمیق داد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با تشریح ظرفیتهای ایران در حوزههای ترانزیتی ،انرژی ،علمی ،پزشکی ،فناوری،
آیتی و شرکتهای دانشبنیان ،آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای توسعه همه جانبه همکاری میان دو کشور اعالم کرد.
دریابان شمخانی با اشاره به تحوالت افغانستان خاطر نشان کرد ،شرایط بغرنج کنونی منطقه به ویژه اوضاع افغانستان حاصل سیاست
های غلط و بحران آفرین آمریکا در منطقه و بیش از  ۲۰سال تجاوز و اشغالگری واشنگتن در افغانستان است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت :با توجه به لزوم ایجاد صلح ،ثبات و امنیت پایدار در افغانستان تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت همه اقوام را
از مولفه های مهم برای تحقق چنین هدفی میدانیم.
در این دیدار مصدق اف معاون رئیس جمهوری و رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران بر وجود اشتراکات قابل توجه در
رویکردهای منطقه ای دو کشور تاکید کرد و گفت :قرقیزستان عالقه مند است که هم زمان با استقرار دولت جدید در ایران ،سطح مناسبات اقتصادی ،سیاسی
و امنیتی خود را با تهران ارتقاء بدهد.
وی با اشاره به مواضع مشترک ایران و قرقیزستان در زمینه بحران افغانستان اظهار داشت :الزم است کشورهای منطقه برای جلوگیری از شکل گیری بحران
انسانی ،فقر مطلق و رشد تروریسم در افغانستان ،کشورهای منطقه با اتخاذ ابتکارهای مشترک و هماهنگ به ایجاد ثبات در این کشور کمک کنند.
مصدق اف استفاده از بنادر جنوبی ایران برای ترانزیت کاال به قرقیزستان را در ردیف اولویتهای همکاری دو کشور عنوان کرد و افزود :همکاری های امنیتی و
تبادل تجربیات برای مبارزه با تروریسم ،مواد مخدر و جرایم سازمان یافته از جمله زمینه های مهمی است که می تواند در دستور کار توسعه مناسبات تهران -
بیشکک قرار بگیرد.

