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سرمقاله

سال سخت برای دیپلماسی ایرانی
ادامه از صفحه یک

ایده های ابتکاری آنان با مقاومت دو طرف اصلی 
گفت  وگوها )تهران - واشنگتن( به سرعت ناکارآمد 
یک سو،  از  که  داد  رخ  حالی  در  وضع  این  شد. 
رقابت های  زمان مشغول  این  در  که  اسرائیلی ها 
داخلی خود بودند، سیاست بنشین و ببین را دنبال 
کردند. آنان فرایند تحوالت تخریبی را در خدمت 
به هدف خود یعنی ناکام شدن مذاکرات برجامی 
ارزیابی کرده و به این دلیل سکوت را ترجیح دادند. 
از سوی دیگر، مذاکرات تهران -ریاض نیز به مغاک 
فاصله  میانجیگری  از  رفته  رفته  اروپائیان  رفت. 
گرفته و در بستری از شکل گیری ائتالف با واشنگتن 
علیه تهران قرار گرفتند. بدتر این که ابتکار عمل الزم 
از سوی تهران در مجامع بین المللی از جمله آژانس 
متحد،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  هسته ای، 
شورای حقوق بشر و زنان خارج شد. به این ترتیب 
تهران شاهد انتشار قطعنامه های بین المللی شد 
که بیش از هر چیز اعتبار آن را در جامعه جهانی 
ناآرامی های  اتهام های سخت قرار داد.  در مظان 
داخلی و بازتاب جهانی آن بر شدت فشار ها افزود و 
سرانجام، پایان سال گذشته میالدی، چشم اندازی 
را پیش رو گذاشت که سال جدید را برای تهران در 
تالش برای خروج از انزوا سخت  تر از گذشته کرده 

است. 
دستگاه دیپلماسی برای اصالح و برون رفت از 
کمتری  مراتب  به  فرصت های  از  جاری،  وضع 
برخوردار  داشت،  اختیار  در  این  پیش از  آنچه  از 
عبور  در  استعدادی  کم  و  سوزی  فرصت  است. 
جاری،  واقعیت های  با  بیگانه  پندارگرایی های  از 
و  در جهان حاضر  قدرت  معادالت  نادیده گرفتن 
ایجاد فرصت برای دیگران در بهره مندی از اوضاع 
پیش آمده، همه و همه سبب تنگناهایی است که 
عبور از آن به ایده های نو و راهگشا نیازمند است. 
داخلی  دشمن ترین های  حتی  روزها  این  اگرچه 
برجام،  از بازگشت به مذاکرات  هسته ای - حتی 
مذاکرات مستقیم - می گویند و این تجدید نظر را 
با رنگ ولعاب توجیه  می کنند اما به فرصت های از 
دست رفته ای اشاره ندارند که خود و در همراهی 
با دشمنان خارجی منافع ایران مسبب آن بوده اند. 
فاقد  همچنان  دیپلماسی  دستگاه  حال،  این  با 
ابتکار راهگشایی است که بتواند ضمن گشایش 
از  گفت  وگوها،  دوباره  شروع  در  تازه  دروازه های 
مواضع کلیدی منطبق با منافع و امنیت ملی در دو 
سطح توانمندی هسته ای و دفاعی برخوردار باشد. 

در  تهران  شدن  فرسوده  روی  بر  اکنون  غرب 
است.  کرده  سرمایه گذاری  خود  مواضع  حفظ 
در  تهران  کردن  رها  با  آنان  می رسد  نظر  به 
مشکالت گریبانگیر خود، به تسلیم آن  در برابر 
خواست هایشان امید بسته اند. تهران در این باره 

چه باید کند؟
سیاست   منطقی  ادامه  را  سیاست خارجی  اگر 
داخلی بدانیم، آنگاه چاره کار ممکن خواهد بود. 
منافع  از  مشروع  و  مشترک  فهم  ایجاد  و  توافق 
تالش  هرگونه  بستر  داخل،  در  ملی  امنیت  و 
دیپلماتیک برای خروج از انزوایی خواهد بود که 
اکنون بر ایران تحمیل شده است. »اراده گرایی« 
امری مطلوب است اگر الزام های مربوط به تحقق 

اهداف آن را بتوان مراعات کرد. 
ایجاد  برای  نخست  شرط  ملی،  توافق  اگر 
حساب  به  خارجی  ساز  موقعیت  فرصت  های 
آورده شود آنگاه می توان از امکانات باقی مانده در 
خدمت به بیرون شدن از وضع حاضر بهره گرفت. 
مهم ترین این امکانات، همانا پرهیز همه طرف ها از 
اعالم رسمی پایان برجام و فقدان ایده پس از مرگ 

برجام است. 
سال ۲۰۲۳ برای دستگاه دیپلماسی ایران سخت 
و صعب العبور خواهد بود اگر همچنان در داشتن 

ایده های قوی و راهگشا فقیر باشد.

خبر

اخبار

به تهدیدات احتمالی رژیم 
صهیونستی قاطع پاسخ می دهیم

مسلح  نیروهای  گفت:  ارتش  کل  فرمانده 
جمهوری اسالمی ایران در صورتی که تهدیدی از 
رژیم صهیونیستی متوجه هر یک از نقاط جمهوری 
برابر  ایران شود به طور قاطعانه و چند  اسالمی 

پاسخ خواهند داد.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در پایان رزمایش 
مشترک ذوالفقار 14۰1 ارتش در جمع خبرنگاران 
گفت: بیش از ۲۰۰ ماموریت در این رزمایش پیش 
بینی شده بود که بخشی از این ماموریت ها به این 
دو ناوگروه واگذار شد. یک ناوگروه، ماموریت خود 
را در فاصله بیش از ۲۵ هزار کیلومتری از نقطه ای 
ناوگروه دیگر در  و  داد  انجام  ایستاده ایم،  ما  که 
با موفقیت ماموریت خود را  باب المندب توانست 
اینکه رزمایش ها  بیان  با  به سرانجام رساند. وی 
معموالً حاوی پیام صلح و دوستی برای ملت های 
منطقه و کشورهای دوست و هم سو است، افزود: 
پیام دیگر رزمایش ها برای دشمنان و بدخواهان 
بدانند  ایران  اسالمی  جمهوری  بدخواهان  است. 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران برای دفاع 
از ارزش ها، آرمان ها و حدود و ثغور و کشور و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران و تمامیت ارضی این 
کشور عزیز در ماموریت خود جدی هستند و پاسخ 
هرگونه تهدید را با قاطعیت خواهند داد. فرمانده 
کل ارتش با بیان اینکه رژیم صهیونیستی اکنون 
در بدترین وضعیت در تاریخ حیات بی ریشه خود  
قرار دارد، تصریح کرد: به همین دلیل، نخست وزیر 
آن رژیم مجبور شده تا با افراطی ترین افراد ائتالف 
انجام دهد تا بتواند کابینه به هم ریخته خود را سر 
و سامان بدهد. وی ادامه داد: گاهی یاوه گویی هایی 
را از رژیم صهیونیستی و بعضی مسئوالن آن ها 
می شنویم، از اینجا به آن ها پاسخ می دهیم که 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در صورتی 
که تهدیدی از رژیم صهیونیستی متوجه هر یک از 
نقاط جمهوری اسالمی ایران شود به طور قاطعانه 
 و با پاسخ چند برابری آن را جواب خواهند داد.
سرلشکر موسوی بیان کرد: رزمایش ها معموال برای 
بازدارندگی و ایجاد امنیت هستند و برای این اجرا 
می شوند که کشورهای متجاوز و کسانی که خوی 
تجاوزگری و تمامیت طلبی دارند اگر احساس کنند 
دراز  تجاوز  دیگری دست  کشور  به  می توانند  که 
کنند، ممکن است در محاسبات خود اشتباه کنند.

دیدار معاون رئیسی با وزیر خارجه 
عربستان در برزیل

حاشیه  در  جمهوری  رئیس   پارلمانی  معاون 
مراسم تحلیف لوال داسیلوا رئیس جمهوری جدید 

برزیل با وزیر خارجه عربستان دیدار کرد.
از  نمایندگی  به  که  حسینی  محمد  سید 
سیدابراهیم رئیسی برای حضور در مراسم تحلیف 
به  برزیل  جدید  جمهوری  رئیس  داسیلوا  لوال 
پایتخت این کشور سفر کرده است در حاشیه این 
مراسم با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان 
که  گفتگوهایی  ادامه  ضرورت  بر  و  کرد  دیدار 

بواسطه عراق آغاز شده، تأکید کرد.
وزیر خارجه عربستان هم بر این نکته تاکید کرد 
که مصمم هستیم شرایط و نگرانی های موجود را 
یک به یک مورد بحث قرار داده تا بتوان به نتیجه 

رسید.
فیصل بن فرحان همچنین متذکر شد که نوع 

روابط تهران - ریاض بر منطقه تاثیرگذار است.
به گزارش ایرنا، وزرای خارجه ایران و عربستان 
اواخر آذرماه گذشته )۲۸ آذر( در حاشیه اجالس 
بغداد ۲ که در امان پایتخت اردن برگزار شد، با 
یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند؛ حسین امیر 
عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان پس از این 
دیدار در توئیتی به زبان عربی از آمادگی عربستان 

برای ادامه گفت وگو با ایران خبر داد.
به  مذاکره  دور  پنج  تاکنون  ریاض  و  تهران 
میزبانی عراق برای از سرگیری روابط سیاسی و 
گشایش سفارتخانه های دو کشور داشته اند و 

تفاهمات اولیه نیز انجام شده است.

آیا قیمت حامل های انرژی تغییر 
می کند؟

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
در  بحثی  تاکنون  کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای 
در  انرژی  های  حامل  قیمت  افزایش  خصوص 

بودجه سال آینده مطرح نشده است.
عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت وگو با ایسنا، 
در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت حامل های 
انرژی در بودجه سال 14۰۲ تغییر خواهد کرد؟ 
بیان کرد: بحثی در خصوص افزایش قیمت حامل 
از آنکه بخواهیم  انرژی وجود ندارد و قبل  های 
قیمت حامل های انرژی را تغییر دهیم باید به فکر 

توزیع عادالنه سرانه انرژی در کشور باشیم.
وی در ادامه اظهار کرد: حامل های انرژی شامل 
تمام  و  گازوئیل  و  بنزین  نفت،  آب،  گاز،  برق، 
حامل هایی می شود که به شکل مستقیم انرژی 
تولید کرده یا تبدیل به انرژی می شود و طبیعتا 
اگر بخواهیم توزیع عادالنه سرانه انرژی در کشور 
را انجام دهیم باید یک انقالبی در حوزه اقتصاد 

انرژی انجام دهیم که کار بسیار سنگینی است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:  اگر ما 
فشار عدالت انرژی را صرفا روی یکی از حامل های 
انرژی وارد کنیم شاید در آن حوزه موفق شویم اما 
به سمت سایر حامل های  بار  این  است  ممکن 
انرژی برده شود که خودش مشکل ساز خواهد 

بود.
مجلس  در  سروستان  مردم  نماینده 
شورای  اسالمی، تصریح کرد: مجلس به دنبال 
تغییر قیمت حامل های انرژی در بودجه سال 
اول  باید در وهله  ما  از نظر  بلکه  آینده نیست 

توزیع عادالنه سرانه انرژی محقق شود.

تبادل نفت با آب افغانستان مطرح 
نیست

رئیس مرکز بین المللی و هماهنگی دیپلماسی 
آب و برق وزارت نیرو گفت: سال قبل مقامات 
افغانستانی اعالم کردند که اگر ایران آب بیشتری 
موضوع  روی  می توان  دارد  تقاضا  هیرمند  از  را 
تبادل نفت با آب حساب کرد اما با توجه به این که 
ایران مطالبه بیشتری نداشت این مساله منتفی 
شد و اکنون نیز هیچ بحثی در این رابطه مطرح 

نیست.
هجدهمین  حاشیه  در  فرحناکیان  محمدعلی 
نمایشگاه بین المللی آب در نشستی خبری و در 
پاسخ به سوال ایسنا در خصوص برنامه وزارت نیرو 
برای تبادل نفت با آب  در کشور افغانستان و یا 
کشورهای دیگر اظهار کرد: مسئوالن دولت قبل و 
دولت فعلی افغانستان هیچ کدام معاهده موجود 
را نفی نکردند و اکنون نیز ایران تقاضایی برای 
آب بیشتر ندارد و تنها مذاکرات بر سر دریافت 
حق آبه تعیین شده است. در مورد سایر کشورها 
نیز ایران نیازمند مطالعات دقیق است اما اگر در 
داخل کشور مدیریت مصرف صورت گیرد با منابع 

فعلی می توانیم نیاز را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی هیچ بحث و 
مطالعه ای روی تبادل نفت با آب صورت نمی گیرد 
قرار  نیرو  وزارت  اولویت های  در  موضوع  این  و 

ندارد.

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
اعضای  دیدار  در  )دوشنبه(  دیروز  ظهر  اسالمی 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  مرکزی  شورای 
دانشجویان در اروپا، انجمن های اسالمی را یکی از 
ثروت های جمهوری اسالمی و دارای مأموریت هایی 
منحصر بفرد خواندند و تأکید کردند: استمرار ثبات 
قدم، اثرگذاری بر محیط پیرامونی و تبیین حرف نوی 
جمهوری اسالمی از کارهای الزم انجمن های اسالمی 

است.
مرحوم  یاد  گرامیداشت  با  دیدار  این  در  ایشان 
اتحادیه  بنیانگذاران  از  اژه ای  دکتر  حجت االسالم 
فعالیت  اروپا،  در  دانشجویان  اسالمی  انجمن های 
جوانان دانشجو و برخوردار از نگاههای نو و تحولی 
اسالمی  انجمن های  افزودند:  و  دانستند  مغتنم  را 
با دو هدف تقویت پایه های فکری و اعتقادی خود 
اعضاء و همچنین اثرگذاری بر محیط پیرامونی شکل 
گرفت اما انجمن های اسالمی در خارج از کشور یک 
مأموریت دیگر نیز دارند که معرفی تفکر بنیادی و 

مرکزی جمهوری اسالمی است.
از جمله  ایشان تبیین اصول جمهوری اسالمی 
کلیدی  را  اسالمیت  و  جمهوریت  ارتباط  و  پیوند 
برشمردند و گفتند: حرف نوی جمهوری اسالمی 
همین است که در تشکیل یک حکومت، عالوه بر 
اثرگذاری مردم، اصول دینی و ایمانی نیز اثرگذار 

است.
رهبر انقالب، به روز رسانی انجمن های اسالمی با 
حفظ اصول و مبانی را الزام دیگری برای شرایط امروز 
دانستند و خاطرنشان کردند: برخی اصول و مفاهیم 

ثابت و ماندگار هستند همچون اصل عدالت که از 
هزاران سال قبل وجود داشته و کهنه نمی شود اما 
در شکل اجرای عدالت امکان تغییر و نوآوری وجود 

دارد.
ایشان مسئله علم و پیشرفت علمی را گفتمان 

تقدیر  با  و  خواندند  اخیر  سالهای  در  کشور  رایج 
کنونی  همایش  در  علمی  گردهمایی  برگزاری  از 
گفتند:  اروپا  در  دانشجویان  اسالمی  انجمن های 
مسئله پیشرفت علمی و عبور از مرزهای دانش نباید 
فراموش، و اینگونه تصور شود که توجه به جنبه های 

دینی و انقالبی موجب غفلت از پیشرفت های علمی 
است. در ابتدای این دیدار، حجت االسالم واعظی 
نماینده مقام معظم رهبری در انجمن های اسالمی 
و  فعالیت ها  از  گزارشی  نیز  اروپا  در  دانشجویان 

برنامه های این انجمن ها بیان کرد.

معاون اول رییس جمهوری جلسه مشترک هیات دولت و استانداران 
را جلسه ای پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: این نشست به صورت فصلی 
برگزار می شود و چندین هدف مهم را برای توسعه و حل مسائل کشور 

دنبال می کند.
محمد مخبر در حاشیه جلسه مشترک هیات وزیران و استانداران 
سراسر کشور که در سالن اجالس سران برگزار شد، در گفت وگو با 
خبرنگاران ضمن تسلیت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، 
اظهار داشت: وقتی یک تصمیم کالن و ملی نظیر احداث مسکن توسط 
دولت اتخاذ می شود، برای اجرای این تصمیم، تقسیم کار متناسب با 

هر منطقه در استانها و اقصی نقاط کشور صورت می گیرد.
معاون اول رییس جمهوری افزود: تصمیمات دولت در استانها و 
شهرستانهای کشور به صورت برنامه های مجزا در دستور کار اجرا قرار 
می گیرد، به عنوان نمونه، در دولت برای تولید مسکن تاکنون برای 
احداث ۲میلیون و چهارصدهزار واحد مسکونی برنامه ریزی و تقسیم 
کار انجام شده که در برخی موارد زمین شناسایی شده، برخی موارد کار 

احداث آغاز شده و مواردی نیز کار در حال اتمام است.
وی ادامه داد: برای اجرای چنین طرحی، کارها از روستاها آغاز شده 
و تا مرکز کشور و تهران استمرار داشته است، اجرای چنین برنامه ای 
نیازمند آن است که به صورت مستمر نظارت و پیگیری شود و موانع 

پیش روی آن مرتفع شود.
مخبر همچنین با اشاره به برنامه دولت برای ایجاد ساالنه یک میلیون 
فرصت شغلی تصریح کرد: طبیعتا اجرای چنین برنامه ای بدون پیگیری 
مستمر محقق نمی شود، دولت برای اجرای این طرح در همه استانها، 
شهرستانها و مراکز شهری و روستایی کشور برنامه ریزی کرده است 
و امروز با استناد به آمار و ارقام و کد ملی متقاضیان اشتغال اعالم 

می کنیم که تا کنون بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به برنامه دولت برای 
تحقق رشد اقتصادی گفت: سهم هر استان برای تحقق هدفگذاری رشد 
اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه تعیین شده که اینگونه برنامه ها 
در جلسات مشترک دولت و استانداران به صورت دقیق مرور و بررسی 
می شود و اگر نیازمند مانع زدایی یا مصوبه ای از سوی دولت باشد در 

همین جلسه ترتیب اثر داده می شود.
وی با تاکید بر اینکه قطار پیشرفت کشور راه افتاده است، تصریح 
کرد: در بخش های مختلف نفت، صنعت، آب و برق کارها و پروژه 
های بزرگی به ارزش ۲۰۰میلیارد دالر شامل سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی در کشور آغاز شده است که بخشی از این طرح ها وارد مرحله 

اجرا شده اند، تعدادی در مرحله تفاهم و توافقنامه است و بخشی نیز 
در دست برنامه ریزی است که طبیعتا چون قرار است این طرح ها 
در استانهای مختلف کشور اجرا شود، استانداران باید پیگیری الزم را 

انجام دهند.
دولت  در  خوشبختانه  کرد:  تصریح  جمهوری  رییس  اول  معاون 
سیزدهم از رییس جمهوری تا سایر اعضای دولت از ابتدا کارهای میدانی 
وسیعی را آغاز کرده اند و در جلسات مشترک دولت با استانداران، 

مسائل اصلی کشور در نشستی سه چهار ساعته مرور می شود.
مخبر کمبود منابع آب را از مسائل اصلی کسور برشمرد و گفت: برای 
تامین آب تصمیمات خوبی در دولت اتخاذ شده است که استفاده از 
آب ژرف، انتقال آب، مکانیزه شدن مصرف و بهره گیری از تکنولوژی و 
روشهای دانش بنیان از جمله این موارد است که می تواند در مدیریت 

منابع آبی کشور بسیار موثر باشد.
وی با اشاره به برخی موارد مورد تاکید رییس جمهوری در جلسه 
مشترک دولت و استانداران خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری از موارد 
مورد تاکید رییس جمهوری بود چراکه رشد اقتصادی، اشتغال، پایه 
پولی و برخی شاخص های دیگر اقتصادی به تولید کشور بستگی دارد و 
اگر بتوان تولید را در کشور رونق ببخشیم، بسیاری از مسائل همچون 
ارزش پول ملی حل خواهد شد که یکی از موضوعات اصلی در این 

خصوص سرمایه گذاری است که با جدیت دنبال می شود.
را  خصوصی  بخش  به  دادن  میدان  جمهوری  رییس  اول  معاون 
از راهبردهای جدی دولت برشمرد و گفت: این موضوع نیز در حال 

پیگیری است و به صورت دقیق دنبال می شود.
بیشتر  اختیارات  درخواست  جلسه  این  در  استانداران  افزود:  وی 
داشتند تا بتوانند برنامه های دولت را با جدیت بیشتر دنبال کنند که 
قرار شد گروهی تعیین شوند و اختیارات مورد نیاز استانداران برای 

پیگیری برنامه های دولت را احصاء کنند تا تصمیمات الزم در این رابطه 
اتخاذ شود.

و دقیق مصوبات  کامل  اجرای  برای  اهتمام جدی دولت  از  مخبر 
سفرهای استانی رییس جمهوری خبر داد و گفت: عملکرد و تعهد 
بانکهای عامل از موضوعاتی است که در اجرای مصوبات و سایر برنامه 
ها همچون اشتغال تاثیر جدی دارد که در این جلسه تاکید شد که این 

موضوع پیگیری شود.
دیگر  از  را  کشور  مرزهای  در  یکپارچه  و  واحد  مدیریت  نبود  وی 
مشکالت کشور دانست و افزود: قرار شد که این موضوع نیز بررسی و 

تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شود.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه رییس جمهوری حساسیت 
ویژه ای نسبت به تغذیه، سالمت و مسکن مردم دارد، اظهار داشت: 
مردم در بخش معیشت مشکالتی دارند و تصمیم خوبی برای جلوگیری 
از نوسانات قیمت کاالهای اساسی اتخاذ شده است که برای مدت دو 
سال بتوانیم نرخ ارز این کاالها را ثابت نگه داریم که با تنش جدی در 

قیمت این اقالم مواجه نشویم.
مخبر از برنامه ریزی دولت برای کمک به بخش سالمت جامعه و 
جبران هزینه های درمان بویژه در بیماری های خاص خبر داد و گفت: 
دولت برنامه ریزی خوبی انجام داده است تا با اجرای طرح پزشک 

خانواده بتوانیم موضوع درمان مردم را ساماندهی کنیم.
وی با اشاره به تردید برخی افراد نسبت به امکان تولید چهار میلیون 
مسکن تصریح کرد: قرار نیست مسکن فقط از طریق منابع دولتی 
احداث شود، مسکن توسط مردم ساخته می شود و دولت شرایط را 
برای تحقق برنامه های تولید مسکن تسهیل می کند و زمین مورد نیاز را 
در اختیار قرار می دهد که خوشبختانه کارهای وسیعی در این خصوص 
انجام شده و در هزار و صد شهر که جمعیت زیر ۲۵هزار نفر دارند 
و هم زمین و هم متقاضی وجود دارد که زمین را در اختیار مردم این 

شهرها قرار می دهیم.
افزود:  ناتمام  واحد مسکن مهر  به وجود ۲4۰هزار  اشاره  با  مخبر 
مرحوم رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی برای حل مسائل زمین 
یک میلیون و 4۰۰ هزار واحد مسکونی اقدام کرده بود و انتظار داریم 
با برنامه ریزی های انجام شده اقدامات خوبی در بخش مسکن انجام 

شود.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم برای حل 
مسائل معیشتی مردم کار ضربتی انجام دهیم و عالوه بر اقدامات 
ضربتی، برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی شده است.

در دیدار اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا مطرح شد

مسئله پیشرفت علمی و عبور از مرزهای دانش نباید فراموش شود
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا بر این مساله که پیشرفت علمی و عبور از مرزهای دانش نباید فراموش 

شود، تاکید کردند.

خ کاالهای اساسی را 2 سال ثابت نگه می داریمقول اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری نر

رهبر انقالب: 
حرف نوی 
جمهوری 

اسالمی همین 
است که در 

تشکیل یک 
حکومت، عالوه 

بر اثرگذاری 
مردم، اصول 

دینی و ایمانی 
نیز اثرگذار 

است

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای با گرامیداشت سومین سالگرد سردار دلها 
»سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی«، انتقام از عامالن و قاتالن شهید سلیمانی در زمان 
ممکن را امری قطعی و تخلف ناپذیر و تکثیر سردار سلیمانی ها و ترویج مکتب حاج قاسم 

را راهبرد کتمان ناشدنی این نهاد انقالبی برشمرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: با گذشت سه سال از شهادت مظلومانه سردار 
عالیقدر شهید قدس  سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی ، نام، یاد ، آرمان ها و حماسه 
آفرینی های افتخار آمیز فرمانده مقاومت در منطقه غرب آسیا که کانون توجه افکار 
عمومی جهانیان به ویژه نسل های جوان و مجاهدان مومن ،حق طلب و ظلم ستیز ملل 
و جوامع بشری است ، نضج گرفتن گفتمان مقاومت و استکبار ستیزی در اقصی نقاط 

عالم را رقم زده است.
این بیانیه می افزاید: شهید حاج قاسم سلیمانی به برکت ایمان، اخالص، انگیزه، اراده 
، شجاعت، عمل انقالبی و باورهای عمیق و راستین نسبت به قدرت الهی و نهراسیدن از 
دشمن در میدان های دفاع از امت اسالمی ، اسوه و اسطوره ماندگار برای ایران و ایرانی و 
بلکه جبهه مقاومت ضد استکباری و ضد صهیونیستی جهان است که کارنامه و اندیشه 

های او به عنوان مکتب شهید سلیمانی هم اینک راهگشای آنان شده است.
این بیانیه با اشاره به ابعاد شخصیت زالل و الهام بخش شهید سلیمانی که محصول 
تربیت فاطمی ، فرهنگ علوی و عمل حسینی و عاشورایی او و ترکیبی از عقل ، منطق 
و تدبیر است تصریح کرده است: حاج قاسم هم مرد میدان و هم یک دیپلمات کارکشته 

و فهیم بود که با هوشمندی ، درایت ، زمان شناسی مثال زدنی و درک عمیق از شرایط 
و مقتضیات و نصب العین قرار دادن تدابیر و منویات حضرت امام خمینی )ره( و خلف 
صالح ایشان مقام عظمای والیت و رهبری )مدظله العالی( پاسخ به نیازهای انقالب و ایران 
عزیز و ملت های مسلمان منطقه در مقابله با تروریسم تکفیری و داعش با بهره گیری 
از ظرفیت های جبهه مقاومت و متحدان و حامیان آن را قاطعانه دستور کار خود قرار 

داده بود.
در ادامه این بیانیه دفع فتنه داعش و اشقیای تکفیری از منطقه و امنیت پایدار امروز 
ایران عزیز ، مرهون مجاهدت های حماسی و فداکارانه حاج قاسم و مدافعان سرافراز و 
جاودانه حرم توصیف و تاکید شده است: عمق راهبردی امروز جمهوری اسالمی ایران و 
پهلو گرفتن در مرزهای مقاومت ضدصهیونیستی، که از ارکان بازدارندگی و ضامن امنیت 
کشور به شمار می رود به عنوان افتخارات بزرگ این سرزمین بایستی برای همیشه تاریخ ، 
به نسل جوان جامعه یادآوری و درس های هنرمندانه آن را به نیروهای مسلح و مدافعان 

امنیت وطن نیز آموخت.
این بیانیه استحکام و شادابی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیش 
برندگی راهبرد حمایت و همراهی با جبهه مقاومت اسالمی را بیانگر تداوم راه سردار 
سلیمانی و زنده ماندن آرمان ملت ایران در حمایت از ملت فلسطین و رهایی قدس 
شریف دانست و با یادآوری یوم الله تشییع و خاکسپاری فرمانده پر افتخار مقاومت و 
جایگاه و پایگاه شگفت انگیز مردمی او در قلوب یکایک ایرانیان ، خاطرنشان کرده است : 

حاج قاسم با تمام وجود هستی خود را پای کار امنیت، آسایش و سربلندی ملت ایران آورد 
و در مقابل اقیانوس بی کران ملت در آیین های تشییع تاریخی و خاکسپاری باشکوه حاج 
قاسم میزان عشق، ارادت و قدرشناسی خود به این سردار سرافراز را در تاریخ ماندگار کرد.
این بیانیه در پایان با پاسداشت سومین سالگرد شهادت سپهبد پاسدار حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس فرماندهان عالیقدر مقاومت اسالمی و یاران فداکار شان 
در جنایت تروریستی رژیم جنایتکار و تروریست امریکا در بامداد 1۳ دیماه سال 1۳۹۸ در 
بغداد و تاکید بر برافراشته نگه داشتن پرچم پرافتخار مقاومت و پیشروی میراث ماندگار 
سردار دلها و اهتمام همه جانبه ملی برای تربیت و پرورش حاج قاسم های جدید در ایران 
عزیز ؛ انتقام از عامالن و قاتالن شهید سلیمانی در زمان ممکن را امری قطعی و تخلف 
ناپذیر قلمداد و آورده است : سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشراف همه جانبه بر 
شرایط و وضعیت جبهه دشمن در منطقه و آگاهی از تهدیدات متصور و فراروی جبهه 
مقاومت اسالمی ، تدابیر و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای 
) مدظله العالی( را نقشه راه خود دانسته و ضمن رصد و دیده بانی فرایند اخراج آمریکا 
از منطقه غرب آسیا ، تکثیر سردار سلیمانی ها و ترویج مکتب حاج قاسم در ایران و 
جغرافیای مقاومت را راهبرد کتمان ناشدنی این نهاد مقدس می داند و بار دیگر تاکید 
می کند پاسداران انقالب در قامت فداییان ملت ایران در دفاع از خیمه والیت و حرم 
جمهوری اسالمی و میدان های پاسخ به دشمنی های نظام سلطه و صهیونیسم ، با اقتدا 

به سیدالشهدای جبهه مقاومت اسالمی هزاران بار جان خود را فدا خواهند کرد.

بیانیه سپاه در سالگرد شهادت سردار سلیمانی
ویج مکتب حاج قاسم در ایران و منطقه است راهبرد سپاه تر
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عضو کمیسیون عمران مجلس:
باید در سیاست های غلط آبی تجدید نظر شود

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: سیاست های آبی کشور در بخش های کشاورزی و 
صنعت نیازمند تغییرات اساسی است.

مجتبی یوسفی با اشاره به کاهش منابع آبی در سطح کشور با تاکید بر ضرورت مدیریت و مصرف بهینه منابع 
موجود، بیان کرد: کشور ما در منطقه خشکی قرار گرفته است بنابراین در تامین منابع آبی با محدودیت مواجه 
هستیم پس باید منابع آبی موجود را به درستی مدیریت کنیم. تنها یک درصد منابع آب شیرین در سطح کشور 

وجود دارد که باید نیاز شرب، صنعت و کشاورزی را از این محل تامین کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه مصارف آبی کشور شامل شرب، صنعتی، کشاورزی و محیط زیست می شود، اظهار 
کرد: برای تامین نیاز آبی کشور باید در سیاست های گذشته خود تجدید نظر کنیم. با توجه به رشد جمعیت و نوع 
رویکرد نسبت به کشت کاالهای اساسی مانند گندم و ذرت باید در مسیر مدیریت صحیح منابع آبی گام برداشت. 
در بخش کشاورزی باید به الگوی کشت، کشت جایگزین و روش های آبیاری نوین توجه شود چراکه متاسفانه 

حدود ۷۵ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی با آبیاری به روش سنتی مصرف می شود.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: انتقال آب از سرشاخه ها و 
حوزه های بین بخشی به جای حرکت به سمت آبخیزداری و سد سازی سبب شده تا در پایین دست با تغییرات 

اکوسیستم مواجه شویم. همان طور که در شرق کشور دچار مشکل شده و در تامین آب برای نگهداشت مرز 
نشینان در شرق کشور با مشکل مواجه هستیم در غرب کشور نیز این اتفاق تکرار شده و با پدیده های ریزگردها 
مواجه هستیم. زمانی که تاالب شادگان، هویزه و هورالعظیم خشک می شوند بخشی از رطوبت مورد نیاز برای 
تشکیل جبهه های ابری از دست می رود و در ادامه با کاهش بارندگی مواجه می شویم. وی در ادامه با بیان 
اینکه سیاست های غلط آبی در بخش صنعت نیز دیده می شود، خاطرنشان کرد: ما دو دریا در کشور داریم هم 
در شمال و هم در جنوب اما صنایع آب بر ما در مرکز کشور تاسیس شده است در حالی که صنایع آب بر باید 

به کنار دریا منتقل شود تا با استفاده از آب شیرین کن ها منابع آبی مورد نیاز خود را از طریق دریا تامین کنند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: امروز محروم ترین استان ها و ضریب باالی نرخ بیکاری در استان های 
همجوار دریا است. امروز به جای اینکه اجازه توسعه به صنایع آب بر نداده و آنها را به کنار دریاها منتقل کنیم، 
مجددا ۲۰ تا فوالد در کویر کشور می سازیم و اکوسیستم  آنجا را برهم می زنیم بعد مجبور می شویم آب را هزاران 

کیلومتر انتقال دهیم. باید در این سیاست ها تجدید نظر صورت گیرد. 
یوسفی در پایان گفت: در عین اینکه کارهای بزرگی در این دولت صورت گرفته و در وزارت نیرو اقدامات خوبی 

برای تامین آب شرب انجام شده است اما باید در سیاست های کالن آبی تجدید نظر شود.


