رئیسجمهور روز دانشجو به دانشگاه صنعتی شریف میرود

دوشنبه  15آذر 1۴۰۰
وطنامروز      شماره 3368

رئیسجمهور به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه صنعتی شریف میرود .به گزارش ایسنا ،آیین
بزرگداشت روز دانشجو با عنوان «صریح ،شفاف ،دانشجویی» ساعت  ۱۰صبح روز سهشنبه  ۱۶آذر
با حضور حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی در دانشگاه شریف برگزار میشود.

سیاسی

اخبار

انقالب اسالمی مردمی است
و تا آخر باید مردمی بماند

رئیس مجلس خبرگان رهبری 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 که
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی مردمی باشد.
آیتاهلل احمد جنتی در آیین تکریم و معارفه ریاست
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان اینکه شورای
هماهنگ��ی تبلیغات انق�لاب اس�لامی از قدیمیترین
شوراهاست که از ابتدای انقالب شکل گرفته است ،گفت:
بنا بود فقط یک صدا از این نهاد بیرون بیاید؛ «هماهنگی
تبلیغات اس�لامی» ،یعنی از صداوسیما تا سایر نهادها و
رسانهها همه یک حرف بزنند و شاهد اختالف نباشیم .دبیر
شورای نگهبان با اشاره به اینکه تا حدود زیادی تالشها
در این زمینه موفقیتآمیز 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 .رئیس مجلس خبرگان رهبری
عنوان کرد :بنابراین گفتیم مردم را به صحنه بکشید؛ این
مردم هستند که برگزارکننده مراسم 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 که قضاوت جهانی
بر مبنای مردمی بودن نظام باشد .آیتاهلل جنتی تاکید
کرد :مردمی بودن افتخاری برای ما و نظام است که باید
همینطور باقی بماند .باید مراقب باشیم همیشه وحدت
کلمه بر مملکت حاکم باش��د .باید زیر لوای مقام معظم
رهبری مسیر خود را ادامه بدهیم.

هدفگذاری  ۵میلیارد یورویی برای
روابط اقتصادی تهران -مسکو

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور
خارجه از تالش دستگاه دیپلماسی
برای افزایش مناس��بات اقتصادی
میان تهران -مسکو به رقمی بیش
از  5میلیارد یورو خبر داد.
مهدی صفری در حاش��یه نشس��ت بررسی آخرین
وضع روابط اقتصادی تهران و مسکو گفت :در این جلسه
موضوعات مختلفی بررسی شد که یکی مربوط به کریدور
شمال -جنوب بود که مسائل و مشکالت آن بررسی و بر
تکمیل بخشهای مختلف این کریدور در مسیر دریای
خزر تاکید ش��د .وی در ادام��ه افزود :یکی از بخشهای
این کریدور ،تکمیل بندر انزلی -کاس��پین است که در
این مسیر  ۲خط آهن به سمت دریای خزر داریم ،یکی
مربوط به بندر امیرآباد و دیگری در مسیر انزلی -کاسپین
که بندر امیرآباد آماده شده است اما بندر کاسپین هنوز
آماده نیست و از  ۲ماه پیش فعالیت برای تکمیل آن ادامه
دارد .صفری اجرای طرحهای مشترک مربوط به وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات با روسها را از دیگر موضوعاتی
برشمرد که در نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی
تهران -مسکو ،پیگیری شد .معاون دیپلماسی اقتصادی
وزیر امور خارجه گفت :یکی دیگر از موضوعات مطرح در
این نشست ،اجرای طرح فاینانسهایی است که حدود 5
میلیارد یورو ارزش دارد که یکی مربوط به نیروگاه سیریک
و دیگری تقویت  ۲نیروگاه رامین و گتوند است .صفری
اف��زود :در چارچوب اجرای این طرح ،نیروگاه س��یریک
فعال شده و بالفاصله تقویت  ۲نیروگاه رامین و گتوند نیز
انجام میشود که ارزش یکی از این طرحها  ۳۸۰میلیون
دالر و دیگری  ۲۸۰میلیون دالر اس��ت .وی اجرای طرح
اینچهبرون را از دیگر طرحها برشمرد و اضافه کرد :درباره
اجرای این قرارداد با روسها تفاهم کردیم اما باید تالش
شود آن را اجرا کنیم.

مشاور امنیت ملی امارات
امروز به تهران میآید

به دعوت رسمی دریابان علی شمخانی ،نماینده مقام
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان،
ش��یخ طحنون بنزاید ،مشاور امنیت ملی امارات عربی
متحده امروز به تهران میآید.
به گزارش ایس��نا ،وی در این سفر عالوه بر مالقات با
همتای ایرانی خود با برخی مقامات بلندپایه کشورمان دیدار
و گفتوگو خواهد کرد .توسعه و تقویت روابط دوجانبه و
رایزنی پیرامون آخرین تحوالت منطقهای از اهداف سفر
شیخ طحنون بنزاید به تهران است.
رئیس دفتر رئیسجمهور:

دولت هیچوقت تصمیم
غافلگیرکنندهای نمیگیرد

رئی��س دفتر رئیسجمهور گف��ت :دولت خدمتگزار
مردم بوده و هر تصمیمی درباره ارز  4200تومانی گرفته
ش��ود ،به اطالع مردم خواهد رسید و هیچوقت تصمیم
غافلگیرکنندهای در این زمینه نخواهیم داشت.
غالمحسین اسماعیلی در برنامه نگاه یک شبکه اول
س��یما گفت :ما با اراده و برنامه وارد مذاکره ش��دیم و با
برداشتن تحریمها به دنبال نتیجهمحور بودن این مذاکرات
در وین هس��تیم .وی با بیان اینکه ما همه مردم ایران را
امین خود میدانیم ،اظهار داشت :بدون شک هموطنان
عزیز ما در جریان کامل مذاکرات خواهند بود و ما آمادگی
داشتیم در وین مذاکرات را ادامه دهیم اما طرفهای ما
در این مذاکرات اعالم کردند باید مسائل مطروحه را در
پایتختهای خود مطرح کنند .اس��ماعیلی با اش��اره به
سفرهای استانی رئیسجمهور یادآورشد :رئیسجمهور ۶
روز کاری در تهران و یک روز کاری در مناطق مختلف و
استانهای محروم دارد ،زیرا دکتر رئیسی با انجام سفرهای
استانی به دنبال حل مشکالت مردم در مناطق مختلف
کشور است .رئیس دفتر رئیسجمهوری گفت :در این۱۰۰
روز ،سفرهای استانی رئیسجمهور بیش از  ۱۰مورد بوده
و در این مدت فقط  ۲بار به استان خوزستان سفر کرده
و اگر  ۲سفر خارجی رئیسجمهور را مالک قرار دهیم،
در واقع رئیسجمهور به طور میانگین هر هفته یک سفر
انجام داده است.

یک مقام عالیرتبه وزارت امور خارجه تشریح کرد

س ایران
محور های  2پیشنوی 

نحوه رفع تحریمها روشن و اجرایی نشده ،نمیتوان از جمهوری
اسالمی ایران انتظار داشت که گامهای جبرانی خود را که نه
یک اقدام اولیه ،بلکه واکنشی به تحریمها بودهاند ،متوقف کند.
دیپلمات ارشد ایرانی یادآور شد :البته پیشنویسهای دیگری نیز
وجود دارد که نظرات ما در ادامه در قالب این پیشنویسها ارائه
خواهد شد .نحوه و زمان راستیآزمایی و موارد مربوط به دریافت
ضمانت عدم خروج مجدد آمریکا از توافق از جمله مواردی است
که در ادامه مطرح خواهد شد .در روزهای اخیر شاهد بودهایم
که شماری از سناتورها و نمایندگان کنگره تهدید کردهاند در
صورت به قدرت رس��یدن ی��ک رئیسجمهور جمهوریخواه،
آمریکا بار دیگر از توافق هستهای خارج میشود .همین مساله
نشانگر تشتت شدید در داخل آمریکا و این واقعیت است که
آمریکا در مذاکرات قابل اتکا نیست و برای بازگشت به برجام،
باید ضمانتهایی معتبر و قابل قبول ارائه کند .وی تصریح کرد:
آنها خوب میدانند جمهوری اسالمی ایران اجازه نخواهد داد
تکرار بدعهدیهایی که بعد از امضای توافق در سال  ۲۰۱۵اتفاق
افتاد ،مجددا اقتصاد ایران را گروگان خود کند.
■■تکاپویصهیونیستها

گروه سیاسی :دور نخس��ت مذاکرات جدید وین در شرایطی
لوحوش ارائه  ۲سند
به پایان رس��ید که بحثها همچنان حو 
پیشنویس تیم ایرانی به  4+1در جریان اس��ت .در این میان
نکتهای که از البهالی مواضع طرف اروپایی و آمریکایی نسبت
به این اسناد قابل تأمل است ،این است که آمریکا و شرکایش
همچنان با انتظارات غیرواقعی از ایران ،ارادهای از خود برای رفع
موثر و کامل تحریمها نشان نمیدهند.
به گزارش «وطنامروز» ۲ ،روز گذشته به روایتهای وزارت
خارجه ایران و آمریکا از نشس��ت دور نخس��ت و پیشنویس
پیشنهادی کشورمان گذشت .در واشنگتن یک مقام ارشد وزارت
خارجه این کشور که از وین بازگشته بود یک نشست توجیهی
برای خبرنگاران ترتیب داد و در تهران هم مقام ارش��د وزارت
امور خارجه کشورمان نشستی مشابه برگزار کرد.
مقام وزارت خارجه آمریکا که تحت قوانین ناشناس ماندن
صحب��ت میکرد ،درباره مذاکرات اظهار داش��ت :از زمانی که
تهران مذاکرات را در ژوئن به حالت تعلیق درآورد ۵ ،ماه و نیم
صبورانه منتظر بودیم .دولت ایران گفت برای آماده ش��دن به
لوحوش دیدیم،
زمان نیاز دارد .آنچه هفته گذشته و همین حو 
معنای آمادگی برای آنها بود ،این به معنای تداوم تسریع برنامه
هس��تهای آنها بویژه به روشه��ای تحریکآمیز بود تا اهرمی
برای گرفتن امتیازات غیرمنطقی بسیار فراتر از محدوده توافق
اولیه به دست آورند .دیپلمات آمریکایی در ادامه ادعا کرد :اگر
پیشرفتهای هس��تهای ایران بازگشت به توافق را غیرممکن
کند ،باید نتیجههای دیپلماتیک دیگری نیز وجود داشته باشد
که ما آماده پیگیری آن باشیم .قطعا ما باید از ابزارهای دیگری
استفاده کنیم؛ ابزارهایی که میتوانید تصور کنید ،تا فشار بر ایران
را افزایش دهیم تا به موضع معقولی در میز دیپلماتیک بازگردد.
وی در ادامه با اشاره به  ۲سند ارائهشده از سوی هیأت ایرانی،
ادعا کرد :اما مذاکرهکنندگان جدید تهران با پیشنهادهایی به میز
مذاکره بازگشتند که عقبنشینی از هر یک از مصالحههایی بود
که ایران قبال مطرح کرده بود؛ همه مصالحههایی را که دیگران و
بویژه ایاالتمتحده کرده بودند ،به جیب میزد و درخواستهای
بیشتری مطرح میکرد .این مقام آمریکایی گفت :اگر ایران به
این رویکرد ادامه دهد ما به روشهایی تعدیل خواهیم کرد که
به نظر من کامال بدیهی است .او سپس مدعی شد حتی روسیه
و چین هم «از میزانی که ایران از مصالحههای خود عقبنشینی
کرده و سپس دوچندان کردن درخواستهایش از ما و شرکای
ما ،ش��گفتزده شدهاند اما روس��یه و چین هر  ۲اولویتهای
خود را در منطقه و همچنین منافع خود را در تضعیف اهداف
ایاالتمتحده دارند».
مقام وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد :واش��نگتن امید خود
را در این باره که هنوز توافق با ایران ممکن اس��ت ،از دس��ت
نمیده��د و در عین حال فکر میکند هنوز زود اس��ت بگوید
توافق قابل نجات است .وی در پاسخ به این سوال که «آیا زمان

باقری :ایران از خواستههای خود عقب نخواهد نشست

معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات وین در گفتوگو با خبرگزاری
«آنسا» ایتالیا با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران از درخواستهای خود در مسیر احیای توافق هستهای سال  ۲۰۱۵عقب
نخواهد نشست ،افزود :از آنجا که این آمریکاییها بودند که توافق را در سال  ۲۰۱۸ترک کردند ،وظیفه آنهاست که گام اول را
بردارند .طبق گزارش این رسانه ایتالیایی ،وی تاکید کرد که پیشنهادات ایران منطقی و مستند است .در ادامه این گزارش در
اشاره به  ۲سند ارائه شده از سوی ایران؛ یکی درباره رفع تحریمها و دیگری درباره موضوعات هستهای ،ذکر شده که بر اساس
آنچه باقری توضیح داد ،مورد اول باید به وضوح اولویت داشته باشد .مذاکرهکننده ارشد تهران گفت :بر عهده آمریکاییهاست
که نخستین گام برای احیای توافق را بردارند .درباره اروپاییها نیز آنها هم به تعهدات خود برای جبران اقدام آمریکا احترام
نگذاشتند .باقری با رد انتقادات غرب از پیشنهاداتی که در وین از سوی ایران مطرح شد ،گفت« :این پیشنهادات منطقی و
مستدل هستند و میتوانند به عنوان مبنایی برای مذاکره مورد استفاده قرار گیرند .طرفها میتوانند پیشنویسهای خود
را ارائه کنند اما ما انتظار داریم که پاسخ منطقی به پیشنهادات ایران بدهند» .طبق گزارش خبرگزاری ایتالیایی ،وی با بیان
اینکه جمهوری اسالمی ایران به مذاکرات باور دارد و حتی درباره نتایج احتمالی خوشبین است ،افزود :اما رفتار غیرسازنده
گذشته سایر امضاکنندگان توافق و نقض مکرر تعهدات از سوی آنها ،ما را ملزم میکند که خوشباور نباشیم .با این حال ،باید
دید از دور بعدی مذاکرات که باید در روزهای آینده انجام شود ،چه نتیجهای بیرون میآید.

آن رس��یده که تصدیق کنیم توافق قابل احیا نیست» ،گفت:
میخواهم تاکید کنم که به آن نقطه نرسیدهایم .ایاالتمتحده
همچنان فکر میکند فرصت بازگشت وجود دارد و این بهترین
و سریعترین راه است.

■■ایران پیشنهاداتی عملگرایانه روی میز گذاشت

همچنین مقام ارشد وزارت امور خارجه کشورمان در نشستی
توجیهی به تشریح آخرین وضعیت مذاکرات وین پرداخت .این
دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد :دولت جدید اساسا با رویکردی
عملگرایانه و طراحی روش��ن وارد گفتوگوها شده و پیش از
سفر هیأت به وین ،پیشنهادهای ایران نهایی شده و برای ارائه
به طرف مقابل آماده بود .دیپلمات ارشد ایرانی تصریح کرد :متن
پیشنهادی ایران مبتنی و بر اساس پیشنویس  ۶دور قبل بوده
و همان متن مبنا قرار گرفته و اصالحات و پیشنهادهای مورد
نظر ایران روی متن مشخص و ارائه شدهاند .این پیشنهادها از
آن جهت که کامال منطبق بر برجام ارائه شده ،طبیعتا حداکثری
نبوده و نیس��تند اما متاس��فانه رویکرد طرف مقابل نسبت به
تعهداتش حداقلی است.
مقام ارشد وزارت امور خارجه اضافه کرد :طرفهای اروپایی
و همینطور آمریکا که مرتبا با این  ۳کش��ور در ارتباط است،
انتظار آن را نداشتند که ایران در این مرحله با متنی کامل که
هم در انطباق با برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت است
توگوهای ادوار پیشین را حفظ کرده،
و هم اصول مشترک گف 
وارد مذاکرات شود .به همین دلیل نیز بود که طرف مقابل از
زمان دریافت این پیشنویسها بحث توقف گفتوگو و بازگشت
به پایتختها برای دریافت مشورت را مطرح کرد .دیپلمات ارشد
ایرانی با بیان اینکه روش��ن است طرفهای غربی که با تصور
اعطای امتیازات ان��دک و دریافت امتیازات حداکثری به وین

رئیسی در تماس تلفنی با رئیسجمهور ونزوئال:

آمدهاند ،از متون پیش��نهادی و خواستههای روشن جمهوری
اسالمی ایران رضایت کامل نداشتند ،یادآور شد :اما هیچ یک
از این کش��ورها نتوانستند بر این متون ایراد حقوقی گرفته یا
آنها را در تضاد با برجام توصیف کنند .تنها نکته مطر ح شده از
سوی این کشورها این بود که اوال حتی حاضر به اعطای امتیازات
مصرح در برجام نیستند و ثانیا تمایل ندارند مباحثی را که در
پیشنویسها آمدهاند ،مجددا مورد بحث بگذارند .این در حالی
است که آنچه از  ۶دور مذاکرات پیشین به دست آمده ،تنها یک
پیشنویس است و همانطور که بارها گفته شده اصلی اساسی
همواره وجود داش��ته اس��ت که هیچ توافقی در میان نیست،
مگر درباره همه چیز توافق ش��ود .وی خاطرنشان کرد :اکنون
روشن شده است که بیمیلی آمریکا به دست کشیدن کامل از
تحریمها ،مهمترین چالش در مسیر پیشرفت گفتوگوهاست.
ما معتقدیم هر زمان دولت آمریکا از کارزار فش��ار حداکثری
دست بردارد و طرفهای اروپایی در گفتوگوها اراده سیاسی
الزم را نش��ان دهند ،راه برای دستیابی سریع به یک توافق باز
میشود .دیپلمات ارشد ایرانی درباره محتوای  ۲سندی که به
طرف مقابل ارائه ش��د ،توضیح داد :پیشنویس نخست که به
موضوع رفع تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران میپردازد،
دربرگیرنده تعهدات رفع تحریمها از سوی آمریکاست .یکی از
نکاتی که در گفتوگوها با طرف مقابل مورد تأکید قرار گرفته،
این است که تمام تحریمهای وضعشده در چارچوب سیاست
فشار حداکثری با هدف روشن از میان برداشتن برجام طراحی
شده و از این رو تمام این تحریمها با برجام در ارتباط هستند.
وی ادامه داد :سند دیگر نیز گامهای هستهای جمهوری اسالمی
ایران و کیفیت توقف گامهای جبرانی ،در صورت رفع تحریمها
را تشریح میکند .در این باره نیز تأکید شده است تا زمانی که

برآش��فتن تلآویو از روند پیش��رفت برنامه هستهای ایران
روزبهروز ش��دت بیش��تری به خود میگیرد .صهیونیستها
که هیچ گزینهای برای فش��ار بر ایران در اختیار واش��نگتن
نمیبینند و اخیرا پالسهای زیادی در موافقت با احیای برجام
و بازگش��ت آمریکا به توافق ص��ادر کردهاند ،وضع موجود در
تکمیل بازدارندگی هستهای ایران را بر نمیتابند .بر این اساس
«نفتالی بنت» نخستوزیر رژیم صهیونیستی یکشنبه گفت که
قدرتهای جهانی باید تهران را تحت فشار بگذارند تا غنیسازی
اورانیوم خود را قبل از ازس��رگیری دور دیگری از مذاکرات در
وین متوقف کند .بنت در جلسه کابینه خود گفت :من از هر
کشوری که در وین با ایران مذاکره میکند میخواهم که موضع
محکمی اتخاذ کند و به ایران بفهماند که نمیتوانند همزمان هم
غنیسازی اورانیوم انجام دهند و هم مذاکره کنند .نخستوزیر
رژیم صهیونیستی افزود :هدف ما این است از پنجره فرصتی
که بین دورها باز ش��ده اس��تفاده کنیم تا به دوستان خود در
ایاالت متحده بگوییم «دقیقا زمان استفاده از ابزاری متفاوت
در برابر تاخت و تاز ایران در حوزه غنیسازی است» .بنت در
ادامه به گزافهگویی علیه ایران پرداخت و تهران را متهم کرد
که رویکردی تهاجمی و قلدرمآبانه برای «باجخواهی» از آمریکا
به منظور برداشتن تحریمهای موجود اتخاذ کرده تا به ادعای
او بتواند از طریق پیگیری غنیس��ازی اورانیوم« ،فعالیتهای
تروریستی جهانی» خود را تأمین مالی کند .در این بین «دیوید
بارنیا» رئیس س��ازمان جاسوسی «موساد» هم برای بحث با
مقامهای ارشد دولت «جو بایدن» رئیسجمهوری آمریکا راهی
واش��نگتن شده است .روزنامه «هاآرتص» گزارش کرده است
بارنیا در صدد است در سفر به واشنگتن ،مقامهای آمریکایی را
ترغیب کند به دنبال توافق موقت که ایران را ملزم به پایبندی
کامل به تعهدات برجامیاش نمیکند ،نباشند و در عوض به
دنبال جلب حمایت جامعه بینالملل برای تشدید تحریمهای
ایران باش��ند .روزنامه «یدیع��وت آحارانوت» نیز گزارش کرد
رئیس موساد در صدد است در این سفر به مقامهای آمریکایی
تأکید کند در صورت حصول توافق نهایی با ایران ،اس��رائیل
به آن پایبند نخواهد بود و به تالش برای بینتیجه گذاش��تن
فعالیتهای هستهای ایران ادامه میدهد .این گزارش همچنین
مدعی شده است بارنیا در سفر به واشنگتن به عنوان نماینده
«نفتالی بنت» نخس��توزیر رژیم صهیونیستی در صدد است
اطالعاتی را درباره برنامه هس��تهای ایران در اختیار مقامهای
آمریکایی قرار دهد.

■■رسانه کنگره :زمان را دریابید

نش��ریه هیل وابسته به کنگره در گزارشی به دولت آمریکا
توصیه کرد مانع خرید زمان توسط ایران در مذاکرات وین شود.
در این گزارش آمده :تهران با ادعای همکاری و حسننیت در
مذاکرات ،در واقع درصدد خرید زمان برای افزایش اهرمهای فشار
است .بر این اساس آمریکا باید با تعیین ضرباالجل برای رسیدن
به توافق مانع پیشرفت برنامه هستهای ایران شود .زیرا اکنون هم
حجم و هم غنای اورانیوم غنیشده ایران به حدی رسیده که
میتواند فلز اورانیوم الزم برای کالهک هستهای را تولید کند.
این گزارش میافزاید :احیای برجام نه مانع ایران هستهای
میشود و نه توافق «طوالنیتر و قویتر» مورد نظر دولت بایدن
را ممکن میسازد .در این گزارش به دولت آمریکا توصیه شده
پایان سال میالدی به عنوان ضرباالجل پایان مذاکرات تعیین
ش��ود .در ضمن واشنگتن از دادن هر تضمینی برای پایبندی
آمریکا به توافق خودداری کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار همتای قرقیز خود:

همکاریهای نفتی  ۲کشور باید شکل جدیدی پیدا کند

وضعیت فعلی افغانستان نتیجه سیاستهای آمریکاست

برگزاری انتخابات ،نشاندهنده اقتدار دولت ونزوئالست.
رئیسی با اشاره به جایگاه ایران و ونزوئال در سازمان اوپک،
گفت :همکاریهای نفتی  ۲کشور باید شکل جدیدی پیدا
کند و در حوزه پاالیش��گاهی و تأمین منابع پتروشیمی
الزم اس��ت گامهای بلندتری برداری��م .رئیسجمهور با
اشاره به توافقنامهها بین ایران و ونزوئال ،گفت :باید این
توافق��ات کامال اجرایی و زمینه ب��رای توافقهای جدید
نیز فراهم شود.
مادورو نیز در این گفتوگوی تلفنی با اشاره به برگزاری
انتخابات در ونزوئال ،گفت :به رغم تهدیدات و تعرضهایی
که امپریالیس��م به ما تحمیل میکند ،با تالش ملتمان
توانستهایم از صلح داخلی دفاعکنیم .رئیسجمهور ونزوئال
با تأکید بر لزوم ایجاد تحرک جدید در روابط اقتصادی ۲
کشور ،به نتایج خوب جلسات کمیسیونهای مشترک بین
 ۲کشور اشاره کرد و گفت :با کمک یکدیگر تحرک بزرگی
در رواب��ط دوجانبه بویژه در حوزههای انرژی و اقتصادی
رقم خواهیم زد .وی با اشاره به شراکت ایران و ونزوئال در
اوپک اظهار داشت :باید کاری کنیم اوپک در بازار نفت به
یک ثبات پایدار برسد .رئیسجمهور ونزوئال گفت :کارهای
مش��ترک زیادی بین ایران و ونزوئال وجود دارد و بسیار
خوشبین هستم با کمک کمیسیونهای مشترک بتوانیم
قراردادهای جدیدی منعقد کنیم.

و  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 مؤلفههای مهم
برای تحقق چنین هدفی میدانیم.
در این دیدار مصدقاف ،معاون رئیسجمهور در شورای
امنیت ملی قرقیزستان نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران،
بر وجود اش��تراکات قابل توجه در رویکردهای منطقهای
 ۲کش��ور تاکید کرد و گفت :قرقیزستان عالقهمند است
همزمان با استقرار دولت جدید در ایران ،سطح مناسبات
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی خود را با تهران ارتقا دهد .وی
با اش��اره به مواضع مشترک ایران و قرقیزستان در زمینه
بحران افغانستان اظهار داشت :الزم است کشورهای منطقه
برای جلوگیری از شکلگیری بحران انسانی ،فقر مطلق و
رشد تروریسم در افغانستان ،با اتخاذ ابتکارهای مشترک
و هماهن��گ ب��ه ایجاد ثبات در این کش��ور کمک کنند.
مصدقاف استفاده از بنادر جنوبی ایران برای ترانزیت کاال
به قرقیزس��تان را در ردیف اولویتهای همکاری  ۲کشور
عنوان کرد و افزود :همکاریهای امنیتی و تبادل تجربیات
برای مبارزه با تروریسم ،مواد مخدر و جرائم سازمانیافته
از جمله زمینههای مهمی است که میتواند در دستور کار
توسعه مناسبات تهران -بیشکک قرار بگیرد.

گروه سیاس�ی :رئیسجمهور با اش��اره به ظرفیت باالی
 ۲کش��ور ایران و ونزوئال ،گفت :توس��عه مناسبات بین
ته��ران و کاراکاس بویژه در مس��ائل تجاری و اقتصادی
یک ضرورت است.
حجتاالس�لام سیدابراهیم رئیس��ی در گفتوگوی
تلفن��ی ب��ا «نیکالس م��ادورو» رئیسجمه��ور ونزوئال،
روابط ایران و ونزوئال را راهبردی دانس��ت و گفت :روابط
کنونی  ۲کش��ور باید در دولت جدید ایران افزایش یابد.
رئیسجمهور با اش��اره به ظرفیت باالی  ۲کشور ایران و
ونزوئال ،گفت :توسعه مناسبات بین تهران و کاراکاس بویژه
در مسائل تجاری و اقتصادی یک ضرورت است .رئیسی
با تاکید بر استقاللخواهی ،عدالتخواهی ،حقخواهی،
استکبارس��تیزی و مبارزه م��ردم و دولت ونزوئال با نظام
س��لطه گفت :علت تحریمهایی که نظام سلطه و آمریکا
بر م��ردم و دولت ونزوئال تحمیل کردهاند ،اس��تقالل و
آزادیخواهی آنهاست.
وی ب��ا بیان اینکه به لطف خدا ،تالش مس��ؤوالن و
همت مردم ،راه پیش��رفت را با قدرت ادامه خواهیم داد،
تصریح کرد :این گفتوگوی تلفنی میتواند نقطه عطفی
برای توس��عه مناسبات و افزایش همکاریهای تجاری و
اقتصادی  ۲کشور باشد .رئیسجمهور با تبریک برگزاری
موفق انتخابات در کشور ونزوئال ،گفت :موفقیت شما در

گروه سیاسی :معاون رئیسجمهور در شورای امنیت ملی
قرقیزستان در دیدار با شمخانی از عالقهمندی کشورش
برای ارتقای روابط با دولت جدید جمهوری اسالمی ایران
خبر داد.
«طلعت بیک مص��دقاف» مع��اون رئیسجمهور در
ش��ورای امنیت ملی قرقیزستان که برای انجام یک دیدار
رس��می  ۳روزه ب��ه تهران س��فر کرده اس��ت ،صبح روز
گذش��ته با علی شمخانی دیدار و درباره طیف وسیعی از
همکاریه��ای دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی گفتوگو
ک��رد .در این دی��دار طرفین بر گس��ترش همکاریهای
همهجانبه تهران -بیشکک در حوزههای سیاسی ،امنیتی
و اقتصادی تأکید کردند .شمخانی در این مالقات با اشاره
به اشتراکات تمدنی و منافع و تهدیدات مشترک تصریح
کرد :با برنامهریزی مناسب میتوان همکاریها بین  ۲کشور
را در همه س��طوح گس��ترش 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 توس��عه همهجانبه همکاریها بین  ۲کشور اعالم
کرد .شمخانی با اشاره به تحوالت افغانستان خاطرنشان
کرد :شرایط بغرنج کنونی منطقه بویژه اوضاع افغانستان
حاصل سیاستهای غلط و بحرانآفرین آمریکا در منطقه

