اخبار

رئیس دیده بان شفافیت:

مصوبه اخیر کنکوری در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده است

دوشنبه  10مرداد  3 1401محرم 1444
1آگوست 2022شماره 3613

ایران و جهان

2

www.asre-iranian.ir

اخبار
تیم اقتصادی دولت باید ترمیم شود

عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س گفت:
دول��ت در بحث ترمیم کابینه خ��ود به ویژه
در حوزه اقتصادی بای��د به طور جدی عمل
کند .به گ��زارش «عصر ایرانیان» ،غالمعلی
کوهساری در جلس��ه علنی مجلس شورای
اسالمی طی تذکر ش��فاهی ،گفت :پرداخت
پول گندم به کش��اورزان هنوز کامل نش��ده
است .وی بیان کرد :همچنین پول دانههای
روغن��ی به وی��ژه کلزا و دان��ه روغنی کاملیا
علیرغم گذش��ت بی��ش از  ۷۰روز پرداخت
نشده اس��ت .نماینده مردم رامیان و آزادشهر
در مجل��س ش��ورای اس�لامی تصریح کرد:
دولت در اج��رای قانون رتبهبندی فرهنگیان
قانون گریزی میکند .سوال ما این است که
چرا این مصوبه مجلس که در اس��فند ماه به
تصویب رس��یده ،هنوز اجرایی نش��ده است؟
وی اظهار داشت :بارندگیهای اخیر یک بار
دیگ��ر ثابت کرد که در حوزه مدیریت بحران
چقدر آس��یبپذیر و با بحران مواجه هستیم.
دولت در حل این مش��کل باید چارهاندیشی
کند .کوهس��اری تاکید کرد :تبدیل وضعیت
نیروهای وزارت بهداش��ت به ویژه نیروهای
طرحی و شرکتی ،معلمان حقالتدریس ،خرید
خدمات ،غیرانتفاعی ،نهضتی و حل مش��کل
مربوط به بازنشستگان ضرورت دارد .نماینده
مردم رامیان و آزادش��هر در مجلس ش��ورای
اس�لامی تصریح کرد :دولت در بحث ترمیم
کابینه خود به ویژه در حوزه اقتصادی باید به
طور جدی عمل کند تا مش��کالت اقتصادی
مردم حل شود.
پرونده بدهیهای مالیاتی بانکها و
بنگاههای اقتصادی بررسی شد

س��خنگوی کمیس��یون اص��ل  ۹۰مجلس
گفت :پرونده بدهی مالیاتی بنگاههای عمده
اقتصادی ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مورد بررس��ی قرار گرفت .علی خضریان در
گفتگو با «عصر ایرانیان» در تشریح نشست
کمیس��یون اصل  ۹۰قانون اساس��ی مجلس
شورای اسالمی که با موضوع پیگیری پرونده
بده��ی مالیاتی بنگاههای عم��ده اقتصادی،
بانکه��ا و مؤسس��ات مال��ی و اعتب��اری با
حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور،
معاونان و مدیران این سازمان در کمیسیون
اصل  ۹۰برگزار شد ،اظهارداشت :این جلسه با
توجه به مکاتبات گذشته کمیسیون با سازمان
امور مالیات��ی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی و
طرح  ۳س��وال اساس��ی در رابطه با مس��ائل
مرتبط با مالیات برگزار ش��ده است .نماینده
م��ردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی
بی��ان کرد :نخس��ت اینکه اعالم فهرس��ت
اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه بنگاههای
عمده اقتصادی ،بانکها و مؤسسات مالی و
اعتباری که میزان مانده بدهی مالیاتی آنها
تا پایان ش��هریور سال  ۹۸بالغ بر  ۱۰میلیارد
تومان اس��ت .وی افزود :دومین سوال میزان
مالیات قطعی ش��ده مجموعههایی مثل بنیاد
مستضعفان ،س��تاد اجرایی فرمان امام (ره) و
این دست مجموعهها و سوم هم راهکارهایی
برای جلوگیری از فرار مالیاتی بود که مطرح
شد.
الیحه قانونی آبخیزداری تهیه و به
مجلس ارائه میشود

با دستور معاون اول رئیسجمهور وزارت جهاد
کشاورزی مکلف شد الیحه قانون آبخیزداری را
با قید فوریت تدوین و برای سیر مراحل قانونی
و ارس��ال به مجلس شورای اسالمی به هیات
دولت ارائه کند .ب��ه گزارش «عصر ایرانیان»،
در جلسه مشترک قرارگاههای مردمی بسیج،
خاتم االنبیا (ص) و امام حس��ن مجتبی (ع) با
دستگاههای اجرایی دولت در خصوص موضوع
آبخیزداری با تس��لیت ایام ش��هادت س��رور و
ساالر ش��هیدان امام حسین (ع) ،آبخیزداری و
آبخ��وان داری را از ضرورتهای مهم کش��ور
برای پیشگیری از تخریب و آسیبهای ناشی
از سیالب برشمرد و گفت :آبخیزداری و آبخوان
داری عالوه بر پیش��گیری از بروز خس��ارات،
منافع اقتصادی و اشتغال برای مردم به همراه
دارد و در ذخی��ره س��ازی آب و جلوگی��ری از
فرسایش خاک نیز بسیار راهگشا و مؤثر است.
وی با بیان اینکه در س��الهای گذشته غفلت
اساس��ی در زمینه آبخیزداری در کشور صورت
گرفته اس��ت ،بر ل��زوم تمرکز ج��دی بر این
موضوع و جبران کاستیها تاکید و وزارت جهاد
کشاورزی را مکلف کرد ظرف دو هفته طرحی
جامع با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود به
همراه مدل تأمین مالی و فازبندی ش��ده برای
آبخیزداری در کشور تدوین و ارائه کند.

احمد توکلی در نامهای از مصوبه کنکوری
شورای عالی انقالب فرهنگی انتقاد کرد و
گفت :این مصوبه در جهت منافع ثروتمندان
تهیه ش��ده است و احتمال پیروزی آنها را
در کنک��ور افزایش می دهد .احمد توکلی
رئیس هیات مدیره دیده بان ش��فافیت و
عدالت با ارس��ال نامهای به رئیس جمهور
نس��بت به ابالغ مصوبه کنکوری شورای
عالی انق�لاب فرهنگی انتقاد کرد و آن را

خالف عدالت و مطلوب اقش��ار خاصی از
جامعه و بستر مفسده های دیگر برشمرد.
وی در بخشی از این نامه با انتقاد از ابالغ
مصوبه کنکوری ش��ورای عال��ی انقالب
فرهنگی توسط رئیس جمهور ،این مصوبه
را موجب نهادینه ش��دن ش��کاف طبقاتی
توس��ط نظام آموزشی دانس��ت و نوشت:
نوع و تع��دد مدارس در آموزش و پرورش
فعلی ما به  ۲۳نوع رس��یده است .هر کدام

از این مدارس کیفیت آموزش��ی متفاوتی
را به دانش آم��وزان ارائه می دهند .یکی
در کپرهای سیس��تان و بلوچستان درس
می خواند و یکی در مدرس��ه منطقه یک
ته��ران .وضعیت آموزش مدارس دولتی و
غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت
بسیار دارد .و حتی بین دو مدرسه دولتی در
یک منطقه نیز تفاوتهای آموزشی هست.
توکلی در قس��مت دیگری افزوده اس��ت:

با ای��ن مصوبه و کش��اندن رقابت کنکور
به امتحانات نهایی س��ال ده��م ،یازدهم
و دوازده��م ،دانش آموزان برای کس��ب
آموزش عالی ،از سنین پایین تر به کیفیت
آموزشی بهتر نیازمند می شوند که الزمه
آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه های
خصوصی اس��ت که اکثری��ت خانواده ها
ت��وان پرداخت هزینه ه��ای آن را ندارند.
از س��وی دیگر ،داوطلبان ب��رای افزایش

نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم
معدل (ترمیم س��وابق تحصیلی) ش��رکت
کنند که این امتحانات نیز بار مالی باالیی
به داوطلب��ان و خانواده های آنان تحمیل
خواهد کرد .بنابراین با شیوع نمره گرایی و
به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده
های غنی و در مقابل آن ،جاماندن خانواده
ه��ای فقیر  ،ش��اهد تعمی��ق بیعدالتی و
شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا :پیشنویس توافق ارائهشده توسط اروپا همان قلبی است

اتحادیه اروپا صحنهگردان جدید بازی علیه ایران

دولت س��یزدهم با پشتوانه تجربه شکست توافق برجام و
بدعهدی طرف امریکایی ،هی��چ گاه نخواهد پذیرفت در
سایه توافقی سس��ت و ضعیف از چاله برجام به چاه یک
توافق کوتاهمدت و ضعیف بیفتد .سهشنبه چهارم مردادماه
بود که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی
که در روزنامه فایننش��التایمز منتش��ر کرد مدعی ش��د
برای نجات مذاکرات هس��تهای ایران از بنبست موجود،
پیشنویس جدیدی را ارائه کرده که بهترین نوع پیشنهاد
است .جوزپ بورل در این یادداشت اینگونه آورده بود« :بعد
از ۱۵ماه مذاکره در وین و تعامل با حاضران به این نتیجه
رسیدم که دیگر فضا برای اهمالکاری گذشته و باید برای
احیای برجام تمام تحریمها برداشته شود ».او همچنین در
ادامه آورده بود« :اکنون باید تصمیماتی اتخاذ شود تا بتوان
از این فرصت منحصربهفرد برای موفقیت اس��تفاده کرد.
م��ن هیچ جایگزین جامع یا مؤثر دیگری به غیر از برجام
نمیبینم ».وی در نهایت از طراحی جدید برای رس��یدن
تواف��ق بین ایران و امریکا خبر داد و گفت« :من بهترین
گزینه را براى احیاى برجام روى میز گذاش��تهام و اکنون
زمان تصمیمگیرى است ».پس از این بود که انریکه مورا
معاون مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در همین
زمینه در توئیتی با اش��اره به اظهارات اخیر بورل نوش��ت:
«بهترین تواف��ق ممکن برای طرفها روی میز اس��ت.
این توافق مزایای اقتصادی روش��ن و قابل اندازهگیری را
برای مردم ایران و همچنین مزایای قابل راس��تیآزمایی
عدم اشاعه را برای جامعه بینالمللی تضمین میکند .من
تمامی طرفها را دع��وت میکنم تا گام آخر را بردارند».
این س��خنان که ناظر به ایران بود ،نش��ان میداد منظور
اروپاییها از برداش��تن گام آخر برای رفع تحریمها اقدام
ایران برای پذیرش خواستههای اروپا بوده است.
 واکنش معنادار باقری به بورل


علی باقری مذاکرهکننده ارش��د کش��ورمان پس از اینکه
ط��رف اروپای��ی از یک تواف��ق روی میز س��خن گفت
در توئیت��ی معن��ادار نوش��ت« :در طول هفته گذش��ته،
تبادلنظرهای جدی و س��ازندهای ب��ا طرفهای مقابل
پیرامون مذاکرات وین انجام ش��ده است .هماهنگکننده
اروپ��ا ایدههای خود را ب��رای جمعبندی مذاک��رات ارائه
کرده اس��ت و ما نیز ایدههایی برای جمعبندی مذاکرات،
هم از لحاظ ش��کلی و هم محتوایی داریم که به اشتراک

بنابراین همچنانکه بورل در یادداش��ت خود اعالم کرده
بود باید تحریمهای ایران برداش��ته ش��ود ،این مسأله را
میبایس��ت به صورت مؤث��ر در پیشنویس خود نیز ارائه
کند .در سوی دیگر اروپاییها نیز زمانی تقال برای دستیابی
به یک توافق را پیگیری کردهاند که با مش��کالت کمبود
انرژی ،افزایش قیمت نفت و بحران در کش��ورهای خود
روبهرو ش��دهاند و این درحالی است که آنها در تمام طول
مدت شروع فشارهای حداکثری علیه ایران هیچ هزینهای
برای زنده ماندن برجام و کاهش فش��ار بر تهران را قبول
نکرده و ایران یکطرفه هزینه تنفس به برجام را پرداخت
کرده است .ایاالتمتحده هم در پرتو دولتی ضعیف توان
تصمیمگیری ندارد تا جاییکه بورل نیز در یادداشت اخیر
خود یکی از موانع در مس��یر رس��یدن به توافق را نزدیک
بودن انتخابات کنگره امریکا معرفی کرده است.
 از چاله برجام تا چاه یک توافق بدتر


گذاشته خواهد شد ».این گفته مسئول تیم مذاکرهکننده
کشورمان نشان داد آنچه در طراحی اروپاییها آمده است با
خواستههای منطقی تهران همچنان فاصله دارد ،به همین
دلیل ایران اعالم کرد ایدهه��ای خود را برای جمعبندی
مذاکرات به اشتراک خواهد گذاشت تا زمینه برای دستیابی
به یک توافق خوب فراهم ش��ود .در ابتدا قابل پیشبینی
بود که طرح جدی��د اروپا در هماهنگی با ایاالتمتحده و
با در نظر گرفتن و تأمین خواستههای این کشور صورت
گرفته اس��ت اما گذر زمان به سرعت نشان داد این گزاره
واقعیت دارد.
 آمریکا :این همان پیشنویس قبل است!


سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در نشست خبری روز
سهش��نبه دریافت این پیشنویس را تأیید کرد و گفت :در
حال بررسی آن هستیم و نتایج را بزودی اعالم میکنیم.
ند پرایس در نشس��ت خبری روز پنجش��نبه ششم مرداد
نیز خبر از آمادگی کش��ورش ب��رای امضای پیشنویس
پیش��نهادی داد .در نهایت روز جمعه هفت��م مردادماه در
واکن��ش به ادعای مطرح ش��دن طرحی جدید از س��وی
اروپا برای بنبستش��کنی در مذاک��رات رفع تحریم ،ند
پرایس نتایج بررس��ی پیشنویس پیش��نهادی مس��ئول

سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا را اعالم کرد و گفت :این
پیشنهاد عمدت ًا همان توافقی است که از ماه مارس روی
میز بوه و ما آماده پذیرش آن هس��تیم .وی صراحت ًا اعالم
ک��رد ما میدانیم این متن جدی��دی که آقای بورل به آن
اش��اره کرده ،مبنا و اساس آن پیشنویسی است که از ماه
مارس روی میز بوده است .سخنگوی وزارت امور خارجه
ایاالتمتحده همچنین مدعی شد جمهوری اسالمی ایران
مانع دستیابی به توافق میشود .او در ادامه ادعاهای واهی
علیه کش��ورمان گفت :ما غیرمستقیم پیام صریح خود را
برای بازگشت به برجام ب ه طرف ایرانی رساندهایم ،اما آنها
آماده پذیرش نیستند.
ی برای مقصرنمایی
 طرح 


همه این صحبتها ب��دون نیاز به تحلیل منحصربهفرد،
گویای یک پرده جدید از نمایش ضدایرانی غرب اس��ت
که ت�لاش دارد ت��وپ را در زمین ایران بین��دازد و عدم
تصمیمگی��ری تهران را عامل وضعی��ت کنونی مذاکرات
معرفی کند .این در حالی است که آنچه غربیها با عنوان
پیشنویس ماه مارس معرفی میکنند ،خواستههای ایران
را در خصوص رفع مؤثر تحریمها و دریافت تضمین برای
جلوگیری از بدعهدی مجدد امریکا تأمین نکرده اس��ت.

در ط��رف مقابل ایران اکنون در ش��رایطی قرار دارد که
فناوری هس��تهای کشورمان به مراتب قویتر از گذشته
ش��ده اس��ت و همچنین تیغ تحریمها نیز در کندترین
وضعیت ممکن قرار دارد .پیگیری سیاس��ت همسایگی
در یک س��ال گذش��ته منجر به آن ش��ده تا کشورهای
مختلف در صف رابطه با ایران قرار بگیرند .فعال ش��دن
کریدورهای ترانزیتی ،افزای��ش صادرات ایران ،افزایش
درآم��د ارزی ،افزایش فروش نفت ،ش��روع روند اجرایی
شدن توافق جامع ایران و چین ،تفاهمنامه سرمایهگذاری
40میلیارد دالری روس��یه در ایران ،عضویت در سازمان
همکاریهای ش��انگهای ،موافقت کش��ورهای مختلف
ب��ا عضویت ای��ران در گروه اقتص��ادی بریکس و دهها
موفقی��ت دیگر ،باعث ش��ده جمهوری اس�لامی ایران
تحت ش��رایط اضطرار قرار نداش��ته باشد و تنها توافقی
که به حصول منافع جمعی ایرانیان منتج شود را بپذیرد.
از همین رو دولت س��یزدهم با پش��توانه تجربه شکست
تواف��ق برجام و بدعه��دی طرف امریکای��ی ،هیچ گاه
نخواهد پذیرفت در سایه توافقی سست و ضعیف از چاله
برجام به چاه ی��ک توافق کوتاهمدت و ضعیف بیفتد .به
همین دالیل قابل پیشبینی است که بازی جدید غرب
علیه ایران به مانند دیگر سناریوهای ضدایرانی همچون
بازی ضرباالجلها ،مقصرنمایی و اجماعسازی از پیش
شکست خورده خواهد بود.

فرمانده کل سپاه:

سرلش��کر س�لامی با بیان اینکه مس��احت
سیاس��ی آمری��کا در ح��ال عقبرف��ت و
شکس��ت اس��ت ،گفت :دش��منان ما امروز
حت��ی نمیتوانند به یکدیگ��ر کمک کنند؛
آنها از هم گسس��ته و جدا شدهاند .سردار
سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سیامین
همایش هادیان و مدیران سیاس��ی س��پاه
اظهار داش��ت :دشمن س��عی میکرد جهان
را در ی��ک تراک��م بردگی نگ��ه دارد .یعنی
میخواس��ت با مظاهر دنی��ا مردم را در یک
جهالت عمیق محبوس کند .اما با طلوع افق
ذهن امام (ره) این جهلها کنار زده ش��د و
نهضتی در علم و آگاهی طلوع کرد .نهضتی
که با تمام س��ختیها ،تحریمها ،جدالهای
روانی دشمن و فشارهای سنگین سیاسی تا
کنون رو به رش��د بوده است و عرصه تقابل
را به سود اس�لام کشانده است .به گونهای
که توانس��ته مدیریت و کنترل را به دس��ت
خود بگیرد .وی افزود :این پیشروی انقالبی
هم در بعد ذهن بود هم در ابعاد جغرافیایی،
سیاسی و اقتصادی که تاثیرش در دنیا قابل
قضاوت اس��ت .فرمانده کل س��پاه با اشاره
به شکس��ت آمریکاییها در پیگیری راهبرد
تحریم و فش��ار حداکثری خاطرنشان کرد:
وقتی در جنگ اقتصادی هستیم ،اما هیات
و شکل یک کشور شکست خورده را نداریم
این نشانه پیروزی و بیانگر این حقیقت است
که مردم باور دارند کشور در مسائل نظامی،
سیاس��ی و پیشرفتهای فرهنگی به سمت
اقتدار ،پیشرفت و برانگیختگی میرود .وی

مساحت سیاسی آمریکا در حال عقبرفت و شکست است

با اش��اره به اینکه بیرقداران علم و آگاهی
باید حقیقت دش��من را به خوبی بیان کنند،
تصری��ح کرد :دش��من ق��ادر ب��ه رویارویی
شفاف ،صریح و صادقانه در میدان مبارزه با
شما نیست ،نگاهی به این فضای مجازی و
موهومی بیاندازید ،به گونهای آن آراستهاند
که در آن همه چیز مبهم و تردیدپذیر دیده
میش��ود .سرلشکر س�لامی فضای موهوم
دش��من را فض��ای تکثیر ناامی��دی و قلب
حقیقت توصیف ک��رد و افزود :بدون تردید
اگ��ر این فضای موه��وم را در جهاد تبیین،
واضح و روش��ن بیان نکنیم در جدال تبیین
موفق نخواهیم بود .فرمانده کل سپاه گفت:
اینکه دش��من از خطوط مق��دم خود که در
اعماق ذهن و جغرافیای بشری ایجاد کرده
بود در حال عقب نشینی است ،یک حقیقت
است .باید باور کنیم که بین ما و دشمنان ما
یک حالت جزر و مد است .هر گاه که ما مد
میکنیم ،دشمن به حالت جزر عقب نشینی
میکند .این مساله دائمی و همیشگی بوده و
در همه عرصههای انقالب جاری است .وی
با اشاره به اینکه مساحت سیاسی آمریکا در
حال عقب رفت و شکست است ،خاطرنشان
کرد :دولت سازیهای متداول آمریکا را که
به صورت دومینو در حال شکس��ت اس��ت؛
خوب نگاه کنید .به فرار آنها از افغانس��تان
توجه کنید .به شکس��تهای آنان در سوریه
و مصر نظر کنید .ب��ه برنامهها و طرحهای
کالنی که در رژیم صهیونیستی به پا کرده
بودند ،ولی به حاشیه کشیده شد دقت کنید.
این موارد نش��انههایی هس��تند که از یک

اتفاق ب��زرگ خبر میدهند و آن شکس��ت
آمریکا است .سرلش��کر سالمی تاکید کرد:
دشمنان ما امروز حتی نمیتوانند به یکدیگر
کم��ک کنند آنه��ا از هم گسس��ته و جدا
شدهاند ،چرا که صیغه اخوت آنها را شیطان
رجیم خوانده است و عناصر و عواملی که که
آنها را بهم متصل میکند از بین رفته است.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه امروز نه
عربس��تان میتواند برای آمریکا کاری کند،
نه آمریکا برای عربس��تان گفت :عربستانی
که با پول به کمک آمریکا میرس��ید امروز
برای حل مشکالت اقتصادی خود کم توان
ش��ده اس��ت .وی در خصوص سفر رئیس
جمهور ب��ه خاورمیانه هم گف��ت :جوبایدن
از س��فر اخیر منطقهای خود با دستان خالی
و بدون هیچ دس��تاوردی به خانه بازگش��ت
و ای��ن اتفاق ناش��ی از حرکتهای مومنانه
و آگاهیبخ��ش رهب��ر معظم انق�لاب در
منطق��ه اس��ت که تح��ت ضواب��ط دقیق،
دشمنشناس��یهای وس��یع ،تجربی��ات
طوالنیمدت و حکمتهای بالغه و منحصر
به فرد ایش��ان شکل گرفته است .سرلشکر
س�لامی به هادیان سیاس��ی تصریح کرد:
واقعیات را به مردم بگویید .کشور خودتان را
با کشورهای که قدرت بیسابقهای در فیلم
و سریال و ادراک س��ازی و مدیریت دارند،
مقایسه کنید .با دقت تفاوتها را احصا کنید.
آن وقت روشن میشود کدام کشور غرق در
سختیها و مشکالت است .مطمئنا خواهید
دید که مشکالت دشمنان ما بسیار بیشتر از
مشکالت ما اس��ت .فرمانده کل سپاه دریا،

انرژی ،زمین ،دانش ،هوش ،ایمان ،مکتب،
عاش��ورا ،امام حسین (ع) ،امام خمینی (ره)،
رهب��ر معظم انق�لاب را از س��رمایههای و
داشتههای قدرتمند ایران اسالمی توصیف
و افزود :در کجای عالم با وجود سختیها و
دغدغههای موجود مردم با شور و شعف این
چنی��ن در روز عید غدیر به خیابان میآیند؟
دشمن چشم دیدن اینها را ندارد و تمام سعی
خودش را میکند تا با روح ش��یطانیاش در
جه��ت عکس این حقایق صحبت کند .وی
با اش��اره به اینکه اراده دشمن سست شده،
اظهار داشت :دشمن همیشه با اراده شناخته
میش��ود .ابزارها تابع ارادهاند .اراده دش��من
سست شده است .یاس و ناامیدی در چهره
دشمنان دیده میشود .نباید یاس و ناامیدی
در ما به وج��ود بیاید ،ناامی��دی فقط برای
جبهه دشمن است .امید صفت جبهه اسالم
است .سرلشکر سالمی تصریح کرد :پیمودن
قلهها سخت اس��ت ،اما این مشکلی نیست
که مخرب باشد .این سختیها قدرتآفرین
هس��تند .مانند کشتیگیری که برای نبرد با
حریف متحمل سختیهای فراوانی میشود،
اما در نهایت پیروزی شادمانه دارد .جامعه ما
در انگی��زه ،امید و حرکت چیزی کم ندارد و
حتی در این س��الها به این سرمایه بزرگ
افزوده هم ش��ده است .فرمانده کل سپاه در
تبیین وضعیت امروز ملت ایران و دش��منان
نظام و انقالب گفت :ش��ما امروز میتوانید
در س��واحل مدیتران��ه قدم بزنی��د و قدرت
اس�لام را ببینید .کالفگی دشمن به وضوح
دیده میشود .دشمن برای شکست ما تمام

مسیرها را رفته اس��ت .هیچ قدرتی نیست
که اعمال نکرده باش��د .ه��ر آنچه که بوده
انجام داده است ،اما به نتیجه نرسیده است.
وی با اش��اره به س��رود «س�لام فرمانده»
خاطرنش��ان کرد :این یک ندای آس��مانی،
ی��ک بیان لطیف الهی اس��ت ک��ه ژرفای
عمیق انسانی را نش��ان میدهد .نوجوانان
و جوان��ان ب��رای ام��ام زمان (عج) اش��ک
میریزند .درحالیکه دشمنان تصور میکردند
دیگر کس��ی رغبتی برای این حرکات الهی
نداش��ته باش��د ،اما به یکب��اره همه چیز بر
خالف رویا و تصور دش��من ش��د .پدیدهای
ساده ،اما ش��گفتانگیزی شکل گرفت که
تا عمق وجود افراد نشس��ت .چقدر دشمن
برای تس��خیر ذهنها ،قلبها قدم برداشته
بود ،اما به یکباره با یک تالش خداخواهانه
تمام نقشههای آنها از بین رفت .سرلشکر
س�لامی در پای��ان اظه��ار داش��ت :امروز
فراوان��ی جمعیت ،قویتری��ن رکن قدرت ما
اس��ت .ما نیازمن��د تربیت اف��رادی مومن،
متعهد ،منس��جم و بصیر هس��تیم .انقالب
ما از طریق همین مردم به پیروزی رس��یده
اس��ت .نصر و فتح و ظفر الهی که هر س��ه
برای غلبه بر دش��من کفایت میکند همراه
ما اس��ت .دشمن میخواهد با وارونه سازی
تاریخ ،مهرههای طواغیت را قهرمان نشان
دهد .دش��من میخواهد این انقالب را که
خانهش��ان را خانه عنکبوت کرده اس��ت از
میان بردارد ،اما شما ناامید نشوید و به نصر
و فتح و ظفر الهی امیدوار باشید که پیروزی
حتمی است.

اتهامزنی مقامات صهیونیست به یکدیگر به خاطر افشای عملیات موساد

رئیسسازمانجاسوسیرژیمصهیونیستی(موساد)،مشاور
نخستوزیر س��ابق این رژیم را به افشای یک عملیات
اخیر موس��اد در رس��انهها متهم کرد .به گزارش روزنامه
صهیونیستی هآارتص ،در حالی که «دیوید بارنی» رئیس

موساد« ،ش��مریت مئیر» مشاور سیاسی «نفتالی بنت»
نخست وزیر وقت اسراییل را به افشای یک عملیات اخیر
موساد متهم کرده ،وی این ادعا را تکذیب کرد .هآارتص
نوش��ت :بنت نیز با توجه به اینکه مئیر بعید است درباره

عملیاتهای موساد اطالعاتی داشته باشد ،به این ادعاها
بی توجه بود .مئیر گفته است :بدون تایید بنت ،هیچ کاری
در دفتر نخستوزیری انجام نداده است .موساد بعدا با تایید
بنت ،جزئیات عملیات موساد را علنی کرد .هآارتص درباره

جزئیات عملیات مورد اشاره رئیس موساد توضیحی نداده
است ،اما اتهام زنی مقامات رژیم صهیونیستی به یکدیگر
درباره افش��ای عملیات موساد حاکی از شکاف عمیق و
بیاعتمادی بین سران این رژیم است.

دومین هواپیمای حامل کمکهای
ترکیه به سیلزدگان ایران در راه است

وزارت دف��اع ترکی��ه اع�لام ک��رد دومین
هواپیم��ای باری این کش��ور آم��اده انتقال
کمکهای دولتی این کشور به سیلزدگان
اخی��ر در ایران اس��ت .به گ��زارش آناتولی،
وزارت دفاع ترکیه با انتش��ار بیانیهای اعالم
کرد دومین هواپیمای ب��اری نیروی هوایی
ارتش این کش��ور ،آم��اده انتقال کمکهای
دولت ترکیه به آسیب دیدگان سیلهای اخیر
در ایران اس��ت .آنطور که در این بیانیه آمده
نخستین هواپیمای حامل کمکهای ترکیه
عصر دیروز ش��نبه از فرودگاه «اتیمسقود»
آنکارا راه��ی ایران ش��ده و دومین هواپیما
نیز با بارگیری محمول��ه خود آماده پرواز به
سمت ایران اس��ت .به نوشته آناتولی ،مرکز
مقابله با ح��وادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) در
اینب��اره بیانیهای صادر کرده که در آن آمده
اس��ت :در پی وقوع سیل در ایران ،به دستور
رئیسجمه��ور اردوغان کمکهای انس��انی
شامل چادر ،پتو و همچنین ابزار و تجهیزات
فنی به مناطق سیلزده ایران ارسال کردیم.
مناطق مختل��ف ایران ط��ی روزهای اخیر
شاهد بارشهای ش��دید باران و وقوع سیل
بوده است .بر اساس آمارهای رسمی تاکنون
 ۶۹نف��ر از هم وطنانمان بر اثر وقوع س��یل
در اس��تانهای مختلف کشور جان خود را از
دس��ت دادهاند و  ۴۵نفر نیز همچنان مفقود
هستند.
تحرکات چین ،تهاجمیتر شده است

روزنام��ه نیویورکتایم��ز آمری��کا در ادامه
سلس��له گزارشه��ای هش��دارآمیز اخی��ر
خود درب��اره افزایش تنشه��ا بین پکن و
واش��نگتن در تای��وان ،تأکید ک��رد :ارتش
چی��ن تهاجمیتر ش��ده و پی��روزی آمریکا
قطعی نیست .به گزارش «عصر ایرانیان»،
نیویورکتایمز در گزارش��ی تصمیم رئیس
مجلس نمایندگان این کش��ور برای س��فر
به تایوان را بررس��ی کرده و نوش��ته است:
پک��ن قاطعان��ه تهدید کرده اس��ت که اگر
«نانس��ی پلوسی» طبق تصمیم اعالمی به
تایوان س��فر کند ،از نیروی نظامی استفاده
خواهد ک��رد .جزیره تایوان ب��ا  ۲۳میلیون
نف��ر جمعیت و در  ۸۰مایلی ( ۱۲۸کیلومتر)
س��احل چی��ن ،از مدتها پیش ب��ه کانون
تنش بین واش��نگتن و پکن تبدیل ش��ده و
اکنون این تنشها به باالترین س��طح خود
رسیده است .به نوشته نیویورکتایمز ،چین،
جزیره خودمختار تایوان را بخشی از قلمرو
خود میداند و تأکید کرده است که اگر نیاز
باشد ،با استفاده از زور و نیروی نظامی این
منطقه را ب��ه حاکمیت خ��ود برمیگرداند.
«ش��یء جینپین��گ» ،رئیسجمهور چین
در گفتوگ��وی تلفنی پنجش��نبه گذش��ته
ب��ا ج��و بای��دن ،رئیسجمهور آمری��کا ،به
ش��دت نس��بت به مداخله واشنگتن در این
موضوع هش��دار داد .پکن قاطعانه به سفر
نانس��ی پلوس��ی به تایوان اعتراض کرده و
نسبت به پیامدهای نامشخص این سفر ،به
آمریکا هشدار داده است .پس از تهدیدها و
هشدارهای جدی مقامات نظامی و سیاس
چین ،در نهایت دفتر نانسی پلوسی ،رئیس
مجل��س نماین��دگان آمریکا روز یکش��نبه
به انتش��ار بیانیهای اعالم کرد که نانس��ی
پلوسی به همراه هیئت همراه به کشورهای
س��نگاپور ،مالزی ،کره جنوبی و ژاپن سفر
خواهد کرد.
نیروی دریای روسیه به موشکهای
فراصوت جدید تجهیز میشود

رئیس جمهور روسیه گفت :با سرعتی برقآسا
به دش��منان پاس��خ میدهیم .ب��ه گزارش
رویت��رز ،والدیمی��ر پوتی��ن ،رئیسجمهور
روسیه روز یکش��نبه در مراسم روز نیروی
دریایی این کشور اعالم کرد نیروی دریایی
روسیه ظرف چند ماه آینده به موشکهای
کروز فراصوت (هایپرسونیک) تجهیز خواهد
ش��د و منطقه استقرار آنها بستگی به منافع
روس��یه خواهد داش��ت .پوتی��ن در اینباره
افزود :ناوچ��ه آدمیرال گروش��کوف اولین
ناوچهای خواهد بود که با این س�لاحهای
س��همگین و نیرومند روی عرش��ه خود ،به
مأموریت نظامی خواهد رفت .رئیسجمهور
روسیه در ادامه گفت :نکته اصلی توانمندی
نیروی دریایی روس��یه است که قادر است
با س��رعت ن��ور با همه آنهایی پاس��خ دهد
ک��ه تصمیم دارن��د حاکمی��ت و آزادی ما
را نق��ض کنند .بنا بر بیانی��ه کاخ کرملین،
رئیسجمهور روسیه امروز همچنین فرمان
تصویب دکترین دریایی و منش��ور ناوگان
نظامی روس��یه را امضا کرده است .جزئیات
دکترین جدید نیروی دریای روس��یه هنوز
منتشر نشده است .به نوشته رویترز ،سرعت
حرکت تسلیحات فراصوت ۹ ،برابر سرعت
صداس��ت و روس��یه طی یک سال گذشته
آزمایشهای موفق و دقیقی از موشکهای
فراصوت «زیر ُکن» انجام داده است؛ هم از
کشتیهای جنگی و هم از زیردریاییها.

