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تازه های مطبوعات
••ایران -این روزنامه در یادداشتی با اشاره به
خروج نخبگان از کشور نوشت :نخبگانی که قب ً
ال
از سهم مناسبی در کشور برخوردار شد هاند،
مانند پزشکان متخصص معتبر ،در صورتی که
تمایل جدی برای مهاجرت دارند ،باید مالیات
سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور طی
سالهای رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند.
••کیهان  -حسین شریعتمداری مدیر مسئول
این روزنامه نوشت :در حالی که بیش از سه ماه از
شروع کار دولت انقالبی و مردمی جناب رئیسی
میگذرد،کاربررسیصالحیتبرخیازمدیرانی
کهدردولتقبلبهبدنهقوهاجراییهتزریق(بخوانید
تحمیل)شدهاندوازشایستگیالزمبرایحضوردر
مسئولیتهایحساسبرخوردارنیستند،صورت
نگرفته است .بدیهی است که دولت از مدیران و
مسئوالن شایسته فراوانی برخوردار است و تعداد
ناالیقهاانــدک و کمشمارند ولی همین تعداد
اندکبااقداماتپلشتخود،ازیکسوبرایملتو
دولتمشکلمیآفرینندوازسویدیگربهموقعیت
وشخصیتمدیرانالیقفراوانیکهساختاراصلی
دولتراتشکیلدادهاند،لطمهمیزنند.
••آرمان ملی  -این روزنامه نوشت :آمارها نشان
میدهد طی یک بازه زمانی  ۱۱ساله ۲۵ ،درصد
نخبگان ایرانی از کشور مهاجرت کــردهانــد .بر
اساس جدیدترین آمارهای رصدخانه مهاجرت
ایران ۳۷،درصدازدارندگانمدالدرالمپیادهای
دانشآموزی در بازه زمانی سالهای  ۸۰تا ۹۱
مهاجرت کردهاند ۲۵ .درصد از مشموالن بنیاد
نخبگان و  ۱۵درصد از رتبههای زیر هزار کنکور
سراسریهممقیمکشورهایدیگرهستند.
••همشهری  -این روزنامه در گزارشی با عنوان
«انتخاب استانداران در گامهای پایانی» نوشت:
انتصاب مدیران ارشد اجرایی استانها با معارفه
و آغاز کار حدود  90درصد استانداران کشور
زودتر از آن چه تصور میشد ،به مراحل پایانی
خــود نزدیک مـیشــود .عــدد ایــن تغییرات در
هفته جاری در مجموع به  27استاندار رسید و
تا تکمیل فهرست مدیران ارشد اجرایی دولت
سیدابراهیم رئیسی انتصاب چهار استاندار
خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،کرمان و
کرمانشاه باقی مانده است.
••شرق  -این روزنامه نوشت :دولت و مجلس
هرچند اختالفاتی دارنـــد ،امــا یکی از نقاط
اشــتــراک آن هــا «محرمانه کـــردن» جلسات،
مقررات و قــراردادهــا به نفع خــود اســت و این
در حالی است که «شفافیت» شعار همیشگی
پاستورنشینان و بهارستانیها بود.

انعکاس
••فردانیوز نوشت :بنیاد مکتب حاج قاسم در
نامهای به رئیس صداوسیما نامه اعطای هدیه
زینب سلیمانی برای ازدواج لبنانیها را جعلی و
ناشیانه خوانده و در ادامه نوشته است :این بنیاد
در واکنش به انتشار پست موهن درباره سردار
سلیمانی توسط یکی از کارمندان صداوسیما هم
از رئیس این سازمان خواست درباره او با رافت
اسالمی تصمیمگیری شود.
••جــهــان نــیــوز نــوشــت :حسین مــرعــشــی ،از
حامیان روحانی و دبیرکل حزب کارگزاران
سازندگی در بخشی از یک مصاحبه ،با اشاره
به مذاکرات هستهای ایران گفته است« :همه
میدانیم که غرب دروغگوست ،اما باید بپذیریم
که قدرت نیز در اختیار آن هاست»!
••فــرارو نوشت :زنگنه در واکنش به ممانعت
تلویزیون از شرکت وی در شبکه افق ،در توئیتر
نوشت : همکارانشبکه افق خودشان بنده را
دعوت کردند و من هم در همان ابتدا گفتم نمی
گذارند من بیایم و همان شد که گفتم ،گویا در
موضوعکرسنت فرصتصداوسیما تنها برای
اتهام زنندگان است!
••چند ثانیه نوشت :سرلشکر سالمی فرمانده
کــل سپاه بــا بیان ایــن کــه ایــن ای ــران اســت که
آمریکا را مدیریت میکند ،افزود:با وجود همه
تحریمها ،لبنان را با ارسال کشتیهای نفت از
فروپاشی اقتصادی نجات داده ایم و پول نفت
را هم میگیریم و کسی فکر نکند که این نفتها
رایگان ارسال میشود.
••الف نوشت :مرکز پژوهشهای مجلس طی
گزارشیبهاظهارنظرکارشناسیدرخصوصطرح
افزایشتعدادنمایندگانمجلسشورایاسالمی
پرداختوتوصیهبهردکلیاتاینطرحکرد.
••انتخاب نوشت :علی اصالنی عضو هیئت
مدیره کانونهای شوراهای اسالمی کار سراسر
کشور گفت :اگر یک فرد دو بار در مسیر تهران -
کرج مسافر ببرد ،روزی حدود  ۳۰۰تومان درآمد
دارد .یعنی پولی که از مسافرکشی به دست
میآید از حداقل حقوق شورای عالی کار بیشتر
است .در چنین وضعیتی مجلس با چه استداللی
به دنبال توافقی کردن مزد است؟

اذان مغرب  16:38نیمه شب  22:34اذان صبح فردا 4:50

تهران اذانظهر11:51

طلوعآفتاب فردا 6:18

تعاملایرانو«آژانس
درسایهاختالفها

رئیس مجلس ش ــورای اســامــی در نشست
صمیمی با جمعی از نویسندگان به مناسبت
هفته کتاب و کتاب خوانی در مجلس حضور
یافت .دکتر قالیباف در این دیدار صمیمانه که
شامگاه دوشنبه بیش از چهار ساعت و تا پاسی
از شب به طول انجامید ،با بیان این که قدرت
ما باورهای مردم است که اگر دل به جمهوری
اسالمی ندهند ،هرچه موشک داشته باشیم
فایده ای ندارد ،این پرسش را بیان کرد که «چرا
به این شرایط رسیده ایم؟» و در پاسخ اظهار
کرد :تصور می کنم به این دلیل است که همه
کارهایی را که مبتنی بر سنت های الهی بود،
کنار گذاشتیم .تا دوران دفاع مقدس مسیر را به
درستی آمدیم اما بعد از آن در حوزه نظامی نیز
هنوز می گوییم سه برابر دشمن باید آفند داشته
باشیم اما مگر زمان حصر آبادان که بنی صدر
را که نه خــودش را و نه مــردم را بــاور داشــت،
حذف کردیم چه تحولی در حوزه نظامی رخ
داد که حصر آبــادان شکست ،طریق القدس
را انجام دادیم و بعد از آن خرمشهر آزاد شد؟
به گزارش خانه ملت ،وی با تاکید بر این که در
آن برهه تغییر نگاه و اتکا به سنت های الهی و
مردم باعث تحول در جبهه شد ،گفت :همه این
اتفاقات پشت سر هم انجام شد بنابراین امروز

ی آزمــایــی حرف
▪گــروســی از کــدام راســتـ 
میزند؟

ای ــران دو نــوع نظارت را در خصوص صنعت
هستهای خود پذیرفته بود .اول نظارتهای
پادمانی آژانس که مربوط به عضویت ایران در
آژانــس است و ما دسترسیهایی را به آژانس
دادهایــم و دوم نظارتهایی که در برجام فراتر
از نظارتهای پادمانی مورد قبول طرف ایرانی

▪اول،نظارتهایبرجامی

گــروســی االن بــه دنــبــال همین نظارتهای
برجامی است ،یعنی همه آن چه فراتر از شرایط
عضویت عــادی ایــران در آژانــس است و صرفا
ایران در برجام پذیرفته بود .نکته مهم این است
که آژانس در مسئله برجام صرفا مجری بوده و
مسئولیتنظارتبراجرارابرعهدهداشتهاست،
چون توافق میان ایران و  5+1صورت گرفته و

اگرمردمدلبهنظامندهند،هرچهموشکداشتهباشیمفایدهایندارد

▪در هر  ۲۴ساعت 5.5 ،میلیون بشکه نفت
درکشورمصرفمیکنیم

رئیس مجلس یازدهم در ادامه با بیان این که

انگیزههای چرخش ابوظبی به سمت تنشزدایی
شیخنشیناماراتازتصمیمخودبرایبهبودروابطباایرانخبردادهاست.چرا
ابوظبیبهدنبالکاهشتنشباتهراناست؟
درشرایطیکهپسازیکدورهتوفانیرقابتهای
منطقهای میان قدرتهای غرب آسیا و شمال
آفریقا ،امواج خروشان مناقشه مدتی است که
جای خود را به ساحل آرام تنشزدایی و روی
آوردنبهدیپلماسیدادهاند،دراقدامیمتناسب
با این فضا شیخ نشین امارات متحده از تصمیم
خود برای تنش زدایی و بهبود روابط با جمهوری
اسالمی ایــران خبر داده اســت .در ایــن رابطه
ابتدا انــور قرقاش وزیــر مشاور امــارات در امور
خارجی گفت:اینکشوردرحالانجاماقداماتی
استتابهعنوانسیاستیدرراستایدیپلماسی
و دور از هرگونه تقابل ،در روابــط با ایــران تنش
زدایــی کند .به دنبال ایــن موضعگیری مقام
اماراتی ،خبرگزاری رویترز نیز از سفر یک مقام
امنیتی بلندپایه به تهران بــرای پیشبرد این
موضوع و احتما ًال شنیدن مواضع طرف ایرانی و
زمینهسازیهایالزمبرایانجاممذاکراتآینده
پردهبرداشتکهدرادامهرسانههاسمتاینمقام
اماراتیرامشاورامنیتملیابوظبیاعالمکردند.
از سوی دیگر ،منابع رسمی امارات به تازگی از
گفتوگوی تلفنی «حسین امیر عبداللهیان»
وزیــر امــور خارجه جمهوری اسالمی ایــران با
«عبدا ...بن زاید آل نهیان» همتای اماراتی او

قرار گرفته بود ،از جمله نظارتهای پروتکل
الحاقی .ایران همچنان نظارتهای پادمانی
خود را طبق روال سابق ادامه میدهد و هیچ
تغییری در نظارتهای پادمانی ایجاد نشده
است .ایران هیچ بحثی هم در این حوزه ندارد
و کامال همکاریهای خود را ادامــه میدهد.
فارس نوشت :اما طبق برجام بنا بود که ایران
محدودیتهایی را در برنامه هستهای خود
بپذیرد و طــرف هــای غربی هــم تحریمهای
ظالمانهعلیه ایران را کناربگذارند .طرف غربی
وقتی تحریمها را لغو نکرد و اجرای آن ها ادامه
یافت ،ایــران هم طبق قانون اقــدام راهبردی
برای رفع تحریمها ،نظارتهای فراپادمانی از
جمله پروتکلالحاقی راکنارگذاشت.

قالیباف :مشکلما نبود پولنیست؛ ضعف
مدیریت است

باید این فرهنگ را که به پیروزی منجر می شد
حتی در سپاه تدریس کنیم .رئیس نهاد قانون
گذاری کشورمان تاکید کرد :مردم تکیه گاه
کشور هستند درحالی که ما آن ها را با دسته
بندی های مختلف جدا کرده ایم .وی ادامه
داد :زمانی که از انقالبی گری حرف می زنیم
اگر در متن آن عدل و عقل نباشد و انسان ها
حرمت نداشته باشند و اگر ما به عنوان مدیری
سیاسی ،حرف و دعواهای سیاسی و باورهای
مختلف مردم را نپذیریم و نگاه عدل و عقل بر
تصمیمات ما نباشد و جامعه آن را نبیند ،در
موضوعات ملی که بر سرنوشت همه ما تأثیر
دارد به سمت بی هویتی می رود و فرهنگ برای
آن بی ارزش می شود.

خبر دادنــد .الوقت نوشت :با آغــاز رونــد خروج
نظامی آمریکا از منطقه که اکنون با بهانه تمرکز
بیشتر بر منطقه شــرق آسیا و چین ،شکست
راهبرد نظامی واشنگتن در برابر محور مقاومت
توجیه میشود ،معمای امنیتی در خلیج فارس
به احساس ضعف اعضای شورای همکاری در
برابر قــدرت منطقهای ایــران دامــن زده است.
اگرچه نقش اختالفات سیاسی و ژئوپلیتیکی
و بعض ًا مــرزی در این احساس تهدید غیرقابل
انکار است اما عامل مهمتر ،نبود سازوکارهای
امنیتی مشترک همانند پیمان امنیت جمعی
(که ایران بارها خواستار آن شده است) همراه
با نبود استقالل عمل در سیاست خارجی و
دنبالهرویهای شیخ نشینانی چون امــارات از
سیاستهای مخرب و تفرقهآمیز آمریکاست .در
چنین شرایطی گرایش به عادیسازی روابط با
رژیمصهیونیستیبرمبنایایجادحفاظامنیتی
تحتراهبردهمیشگیایاالتمتحدهبرایایجاد
ائتالفمنطقهایعلیهایران،عاملدیگریبرای
تمایلابوظبیبهتنشزداییباتهرانبودهاست.
از بعدی دیگر مسئله جنگ یمن و به بن بست
رسیدن تجاوز شش ساله به این کشور موضوعی
است که اماراتیها را برآن داشته تا در فرایند
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نگاه سوم

▪دوم،طرحآنچهدر PMDخاتمهیافتهبود

اسالمیدرنشستخبریمشترکبعدازدیدارباگروسیازتاکیدآژانسبرعدمانحراف
ایراندرفعالیتهایهستهایخبرداد.امیرعبداللهیاننیزگفت:آژانسدرچارچوب
فنیبههمکاریادامهدهد
هــادی محمدی – در آستانه نشست فصلی
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و
پنج روز مانده به آغاز مذاکرات وین میان ایران و
 ،4+1رافائل گروسی مدیرکل آژانس به تهران
آمد و این بار با چراغ سبز تهران توانست مجوز
دیــدار با وزیرخارجه کشورمان را نیز به دست
آورد ،هرچند هنوز پشت درهای بسته پاستور و
دیدار با رئیس جمهور ایستاده است تا شاید در
سفربعدیاگررفتاروگفتارشاصالحشدهباشد
بتواندبهدیداررئیسیهمبرود.روزگذشتهابتدا
گروسی که برای دومین بار در دولت سیزدهم
به تهران سفر کرده بود با استقبال کمالوندی
معاونبینالمللسازمانبرایمذاکرهبااسالمی
وارد سازمان انرژی اتمی شد .پس از دو ساعت
گفتوگوپشتدرهایبستهدوطرفدرنشست
خبریمشترکدربرابرخبرنگارانحاضرشدند
و بدون پاسخ به پرسشی تنها به بیان مواضع و
جمع بندی خود از گفت وگوها پرداختند .به
گزارشخراسان،محمداسالمیرئیسسازمان
انرژیاتمیدرنشستخبریبامدیرکلآژانس
بینالمللی انرژی اتمی با بیان این که ایران در
برنامه هستهای خود مصمم است ،افزود :نکته
حائز اهمیتی که برای ما و آژانس بینالمللی
انرژیاتمیمطرحاستایناستکهمسائلبین
ایرانوآژانسفنیاستوآژانسمسائلسیاسی
و نفوذهای توطئه آمیزی را که دشمنان ایران
در مسیر پیشبرد برنامه هستهای ایران اعمال
میکنند ،مدنظر نــدارد و از آن تاثیر نخواهد
پذیرفت .وی خاطرنشان کرد :آقای گروسی
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اجراشدنیانشدنایننظارتهاصرفامربوطبه
طرفهایتوافقبرجاماست.ایرانهمبراساس
این که طرف قرارداد به تعهد خود پایبند نبوده
اجرایتعهداتخودرالغوکردهاست.

»

امــروز چندین بــار گفت که هیچ انحرافی در
برنامههای هستهای ایران مشاهده نکردهاند و
طبقمعاهداتوضوابط،فعالیتهایهستهای
ایــران در حــال انجام اســت .مدیرکل آژانــس
بینالمللیانرژیاتمینیزگفتوگویامروزش
با رئیس سازمان انرژی اتمی را فشرده خواند و
گفت:بهدنبالاینهستیمکهمذاکراتراباایران
ادامهدهیمتازمینههایمشترکیراپیداکنیمو
به نتیجه گیری مثبتی برسیم .امیرعبداللهیان
وزیر خارجه کشورمان نیز در دیدار با مدیرکل
آژانسگفت:ازنظرایرانآژانسبایددرچارچوب
وظایف فنی خــود به همکاری با ایــران ادامــه
دهد و از اتخاذ مواضع سیاسی اجتناب کند.
گروسیهمتاکیدکردکهآمادهامتاباحسننیت
وهمکارینزدیکباایرانمسائلفنیباقیمانده
میانآژانسوایرانرادرکوتاهترینزمانممکن
حلوفصلکنم.اوپیشترنیز درصفحهشخصی
توئیتر خود بار دیگر ابراز امیدواری کرده بود که
فعالیتهای راستی آزمایی آژانس در ایران از
سرگرفتهشود.
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امروز در اقتصاد در هر 24ساعت 5.5،میلیون
بشکه نفت در کشور مصرف می کنیم ،اظهار
کرد :کدام کشور دنیا نسبت به جمعیت خود
این میزان انــرژی مصرف می کند؟ نمی توان
به آن اســراف هم گفت چرا که اســراف تنها دو
تا سه برابر است اما ما چه میزان اضافه مصرف
می کنیم! با احتساب قیمت هر بشکه نفت،
حدود سالی  160میلیارد دالر هزینه مصرف
انرژی در کشور است .وی ادامه داد :اگر فقط
به فرهنگ مصرف که اسراف را در اسالم حرام
تنشزدایی ،از سعودیها عقب نمانند .اگرچه
اهدافاماراتوعربستاندرجنگیمنبهشدت
در حال فاصله گرفتن از هم هستند و ابوظبی
با اعالم خروج مستقیم از جنگ بخش مهمی از
بار پیشبرد برنامههایش را به نیروهای نیابتی در
جنوب یمن (تشکیالت شورای انتقالی جنوب)
واگــذار کــرده اســت امــا نگرانی از چالشهای
امنیتیوآیندهمناسباتصنعاباتشکیالتشورای
انتقالی موضوعاتی است که امــارات خواستار
گفتوگوباتهراندربارهآنهاست.اماراتالبته
این روند تنش زدایی با برخی رقبای قبلی خود
را فقط معطوف به ایران نکرده و به تازگی بعد از
 10سال بن زاید به آنکارا سفر کرده و یک توافق
ترانزیت کاالهای ترکیه از مسیر ایران را به امضا
رساندهاست.

مطلب دیــگــر گــروســی درخ ــواس ــت بخشی
از اطــاعــات در خصوص برخی سایتهای
هستهای ایــران اســت که علی القاعده ظن و
منشأ اطالعات گروسی همان ادعاهای رژیم
صهیونیستیاست.اینجاهممسئلهمهمتوجه
به این نکته است که آن چه مدیرکل آژانــس از
ایــران میخواهد باید اطالعات فنی باشد نه
اطالعاتی که امنیتی است و منشأ آن ادعاهای
واهی رژیم صهیونیستی .یادآوری این نکته هم
ضروریاستکهایرانیکباربهتماماینمسائل
درقالب PMDپاسخدادهوپروندهاینادعاهاهم
بستهشدهاست.
▪سوم،سایتتساومطالبهخالفقانون

ادعایدیگرگروسیدرخصوصسایتتساست.
ایران یک بار پذیرفت به رغم این که پروتکل را
اجرانمیکندولیدوربینهاینظارتپروتکلی
سرویس شوند و فلش کارتشان جابه جا شود.
البته این کار با رعایت این نکته انجام شد که
آژانــس امکان دسترسی به محتوای حافظه
دوربینهارانداشتهباشد.بااینحالاتفاقیکه
برای دوربینهای این سایت افتاد این بود که با
اقدامخرابکارانهرژیمصهیونیستیدوربینهای
این مرکز هم از بین رفت .اکنون گروسی بدون
این که اقدام رژیم صهیونیستی در این حرکت
خرابکارانه را محکوم کند ،مدعی اســت که
باید دوربینهای جدیدی را نصب کند .این
درخواست گروسی هم خالف قانون مصوب
مجلس است ،چرا که اوال ایران نباید پروتکل را
اجرا کند و ثانیا آن چه دسترسی داده شده بود
صرفاتعویضحافظهدوربینهایموجودبودونه
نصبوراهاندازیدوربینهایجدید.
دانسته ،توجه کنیم مشکالت حل می شود چرا
که فرهنگ معنا و شاخصه دارد از این رو بدون
شکمیتوانیمنصفاینمیزانمصرفراصرفه
جویی کنیم .برای داشتن یک اقتصاد باثبات
صرفاازطریقاینیکقلمبا 70میلیارددالرمی
توان ثبات پیدا کرد .قالیباف در ادامه با تأکید بر
این که باید این فرهنگ را داشته باشیم که برای
مردماحترامقائلشویموآنهاراعزیزبشماریم،
بیانکرد:مشکلماپولوامکاناتنیست؛ضعف
مدیریتیکمشکلمهماست.رئیسقوهمقننه
تصریح کرد :در زمانی که فرمانده ناجا بودم،
گفتمآلودگیوترافیکتهرانقابلحلاستکه
به من گفتند همه طرح هایت را کنار بگذار ،در
یکی از بخش ها به بستن کمربند ایمنی تأکید
کرده ای اگر توانستی این موضوع را در فرصت
ششماههاجراکنیمابقیهرامیپذیریموکمک
می کنیم تا حل شود .من گفتم شش ماه وقت
نمی خواهم شما دو ماه وقت بدهید و دستگاه
نظارتی بگذارید تا ببینید اگر باالی  70درصد
مردمکمربندبستندقبولکنیدکهدیگرکارهارا
نیز انجام دهیم .وی ادامه داد :در آن برهه بیش
از  80درصد مردم ایران ظرف  45روز با کار
فرهنگی نظیر تولید فیلم ،شعر ،پلیس کودک،
لباسوغیرهایناقدامراجدیگرفتند.
اگرچه تمایل به تنشزدایی می تواند گامی مهم
در کاهش اختالفات میان دو کشور بردارد اما به
طور حتم پیشبرد تنشزدایی نیازمند حداقلی
از بسترسازی اســت .بی تردید تمایل به حفظ
و گسترش همکاریهای اقتصادی از مهم
ترین اولویتهای دو کشور برای روی آوردن به
دیپلماسی به منظور کاهش اختالفات است.
نبایدازیادبردکهبهرغماختالفاتسیاسیبرسر
موضوعات منطقهای که کم نیز نیستند ،تهران
و ابوظبی همچنان دو شریک مهم تجاری برای
یکدیگرمحسوبمیشوند.

«استفانی لیختن اشتاین» خبرنگار نشریه
آمریکایی «فارین پالیسی» خبرداد که نشست29
نوامبر (هشتم آذر) «وین» برای احیای برجام در
هتل «پــلــه کــوبــورگ» بــرگــزار خــواهــد شــد .از
اواســط فــروردیــن امسال تا پایان خــرداد و در
دولــت دوازدهـــم ،شهر ویــن میزبان مذاکرات
ایران و گروه  ۴+۱برای احیای برجام بود .اکثر
مذاکرات منتهی به برجام نیز در این هتل برگزار
شد .با روی کار آمدن دولت سیزدهم مذاکرات
بــرای بــررسـیهــای بیشتر متوقف شــد و قــرار
است دوشنبه هفته آینده هشتم آذر دور جدید
مذاکرات به منظور رفع تحریمهای ظالمانه و
غیرقانونی آمریکا به ریاست علی باقری معاون
سیاسی وزیر امور خارجه ایران با نمایندگان گروه
 ۴+۱در وین برگزار شود/.فارس

چهره
رئیسی:افتخارمایناستکهبسیجیباشم
دولت با روحیه و تفکر بسیجی برای ایجاد
گشایش در معیشت مردم تالش میکند

رئیس جمهور با تاکید بر این که با حفظ و تقویت
روحیه بسیجی میتوان بر مشکالت غلبه کرد،
گفت:افتخارمایناستکهبسیجیباشمومجموعه
دولتباروحیهوتفکربسیجیبرایخدمترسانی
و ایجاد گشایش در معیشت و اقتصاد مردم تالش
میکنند .آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی در دیدار
رئیس ســازمــان بسیج مستضعفین و جمعی از
فرماندهان ایــن ســازمــان ،تــاش بــرای تقویت
ماموریتهای بسیج در مسیر رفع مشکالت مردم
را ضروری دانست و گفت :جریاناتمعاندبه دنبال
انحرافدرفکر،اندیشهوعملدرحوزههایمختلف
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی هستند اما بسیج به
عنوان سد محکم و استوار در مقابل این انحرافات
قد علم کــرده و نقشهها و توطئههای فراوانی را
خنثی کرده است .رئیس جمهور افزود :دشمن با
برخورداری از پول ،قدرت و رسانه به دنبال ریزش
درمجموعهنیروهایانقالبوایجادتغییردرسبک
زندگی و اخالقیات مردم است اما چون رویش و
گستردگیماموریتهایبسیجزیاداست،همواره
باشکستمواجهشدهاند.رئیسجمهوربسیجرااز
مهم ترین مولفههای قدرت کشور دانست و گفت:
جریان فراگیر بسیج به واسطه مسئولیتپذیری و
خطرپذیر بودن و حضور در صحنه ،به رمز صیانت
از نظام اسالمی تبدیل شده است .آیت ا ...رئیسی
برنامهها و اقدامات بسیج در حوزههای مختلف
اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،فــنــاوری ،اقتصاد
مقاومتی و به ویژه عمران و سازندگی در مناطق
محرومراراهکارهاییارزشمندبرایرفعمشکالت
مردمدانستوگفت:دولتمصمماستازظرفیت
بسیجبرایرفعدغدغههاومشکالتمردماستفاده
کند .رئیس جمهور تالش و برنامه ریزی برای احیا
و تقویت روحیه امید و اعتماد در بین مردم را حائز
اهمیت دانست و گفت :راهبرد دشمن ایجاد یاس
وناامیدیدرجامعهاستودراینشرایطالزماست
تمام ظرفیتهای نظام در کنار هم قرار بگیرند تا با
ایجادتحولدرزندگیمردمورفعمشکالتکشور،
مردم را به آینده امیدوار کنند و در این زمینه دولت
با همه تــوان آمــاده حمایت
و پشتیبانی است / .پایگاه
اطـــاع رســانــی ریــاســت
جمهوری

