دستگیری یکی از سرپلهای ارتباطی  BBCو اینترنشنال در اصفهان

پنجشنبه  3آذر 1401
وطنامروز شماره 3636

با تالشها و اقدامات پیچیده و فنی اطالعاتی ،یکی از سرپلهای ارتباطی شبکههای معاند و تروریستی  BBCو سعودی اینترنشنال توسط سربازان گمنام امام زمان در
سازمان اطالعات سپاه در استان اصفهان بازداشت شد .فرد دستگیر شده دارای رابطه مستقیم و نسبت فامیلی با برخی خبرنگاران این شبکهها و دارای تابعیت مضاعف
انگلیسی و متولد این کشور است .وی عالوه بر همکاری با شبکههای مذکور ،با برخی عناصر وابسته ضد انقالب در خارج از کشور ارتباط و همکاری داشته است.

سیاسی

اخبار

پیکر شهید داوود جعفری
به میهن بازگشت

امیرعبداللهیان :دولت مرکزی عراق متعهد شد گروههای تروریستی را از مرزهای ایران دور کند

ها جواب داد

مو

مقابله سپاه با گروهکهای تروریست تا زمانی که نظامیان عراق در مرز مشترک ایران با اقلیم کردستان مستقر شده و امنیت مرزها را تضمین کنند ،ادامه خواهد داشت

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی شامگاه
سهشنبه اول آذر در اطالعیهای اعالم کرد :صبح روز گذشته
پاسدار رش��ید اسالم سرهنگ داوود جعفری از مستشاران
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سوریه،
توسط ایادی رژیم صهیونیستی با انفجار بمب کنار جادهای
در حوالی دمشق به شهادت رسید .در این اطالعیه با تاکید
بر اینکه بیتردید رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی پاسخ
این جنایت را دریافت خواهد کرد ،آمده اس��ت :با تبریک و
تسلیت شهادت این افسر مؤمن ،مخلص ،فداکار و پاکباخته
به خانواده معظم و آحاد فرماندهان و کارکنان نیروی هوافضای
سپاه و رزمندگان جبهه مقاومت اسالمی ،آیینهای تشییع،
تدفین و خاکسپاری شهید عالیقدر متعاقباً به آگاهی ملت
شریف ایران رسانده خواهد شد.
همچنی��ن روابط عموم��ی نیروی هوافضای س��پاه در
اطالعیهای اعالم کرد :آیین تشییع مدافع سرفراز حرم سردار
شهید داوود جعفری که توسط ایادی رژیم صهیونیستی در
حوالی دمشق س��وریه به شهادت رسید ،از ساعت  ۸صبح
پنجشنبه س��وم آذر (امروز) از محل حسینیه امام رضا (ع)
جنب ستاد نیروی هوافضای سپاه برگزار میشود .بنا بر اعالم
روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه ،آیین وداع با پیکر این
شهید واالمقام شامگاه چهارشنبه دوم آذر (دیروز) از ساعت
 ۱۹در معراج شهدای تهران برگزار شد.
س��ردار شهید داوود جعفری از جمله پاسدارانی بود که
زمستان  1394ب ه همراه جمعی از همکارانش و سردار فدوی
(فرمانده وقت نیروی دریایی سپاه) به دیدار رهبر انقالب رفتند
که طی آن رهبر انقالب از آنها قدردانی کردند و به س��ردار
فدوی و  ۴تن از آنها نشان فتح دادند.
سردار فدوی:

با آشوبگران قاطعانه برخورد میکنیم

سردار علی فدوی ،جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در
دیدار مردم اصفهان درباره حوادث اخیر کشور اظهار کرد :ما به
تکلیفمانعملمیکنیمنهبهآنچهدشمنتصوریاپیشبینی
میکند .تکلیف ما بر مبنای آن چیزی است که فرمانده ما امر
میکند و شرایط میدانی ایجاب میکند چگونه این تکلیف را
عملیاتی کنیم .جانشین فرمانده کل سپاه عنوان کرد :ما این
دید را داریم که باید بین کس��انی که در خیابانها هستند
تفکیک قائل ش��ویم .در واقع باید بین گروهی که دشمنی
میکند و این دشمنیها را طراحی کرده و گروهی که تحت
تاثیر قرار گرفته است و عمل جنایتکارانه و خرابکاری و تهدید
نکرده ،تفکیک قائل شد .سردار فدوی در پایان درباره برخورد با
گروهی که مرتکب جنایت شده و دست به خرابکاری و تهدید
میزند ،تاکید کرد :حتما با کسانی که در حوادث اخیر دست
به جنایت و آشوب و تهدیدزده و به اموال عمومی و اموال
مردم آسیب رساندند ،برخورد قاطع میکنیم.

آمادگی ایران
برای گسترش همکاریها با هند

علی باقری ،معاون سیاسی وزارت امور خارجه که در
چارچوب رایزنیهای سیاسی وزارتخانههای خارجه ایران
و هند در دهلینو به سر میبرد ،عصر دیروز با سوبرامانیام
جایشنکار ،وزیر خارجه هند دیدار و گفتوگو کرد.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه در این دیدار پیوندهای
تاریخی  ۲کش��ور را پشتوانه مناسبات رو به رشد فیمابین
در عرصههای سیاس��ی ،اقتص��ادی و امنیتی قلمداد کرد و
از آمادگی کش��ورمان برای گسترش همکاریها در سطوح
دوجانبه و منطقهای خبر داد .باقری با تاکید بر لزوم بهرهگیری
از ظرفیتهای طرفین در راس��تای منافع  ۲ملت و مقابله
با تهدیدات مش��ترک ،همکاریهای ای��ران و هند بویژه در
عرصههای منطقهای و بینالمللی را تحکیمبخش زیرساخت
چندجانبهگرایی در نظام بینالملل خواند .وزیر خارجه هند نیز
در این دیدار با تاکید بر اهمیت رایزنیهای مستمر  ۲کشور ،از
آمادگی هند برای گسترش همکاریهای فیمابین خبر داد و
بر لزوم تسریع در بهرهبرداری از پروژه بندر چابهار تاکید کرد.

بازداشت عامالن انتحاری شهر قدس
قبل از اقدام تروریستی

فرمانده انتظامی غرب اس��تان تهران از دستگیری ۲
عامل انتحاری قبل از هر گونه اقدام تروریستی و کشف
 7کیلو مواد منفجره در شهرستان قدس خبر داد .سردار
کیوان ظهیری با اشاره به دستگیری عوامل ایجاد ناامنی
اظهار کرد ۲۵ :آبان سال جاری خبری به پلیس آگاهی
شهرس��تان قدس واصل میش��ود مبنی بر اینکه تیمی
انتحاری قصد عملیات انفجاری در یکی از اماکن مذهبی
این شهرس��تان را دارد ،لذا تیمهای مش��ترک از پلیس
آگاهی و امنیت عمومی بررسی موضوع را بهصورت ویژه
در دس��تور کار قرار دادند .وی گفت :ماموران انتظامی با
بررسیهای میدانی و تحقیقات مقدماتی مخفیگاه این
افراد را در شهرستان قدس شناسایی و با هماهنگی مرجع
قضایی ،ساعت  ۴صبح روز  ۲۶آبان در عملیاتی غافلگیرانه
و با رعایت اصل غافلگیری عامل اصلی این تیم را دستگیر
کردند .فرمانده انتظامی غرب اس��تان تهران ابراز داشت:
در بازرسی از مخفیگاه متهم اصلی ۲ ،قبضه سالح کلت
کمری ۹۱ ،عدد فشنگ جنگی ۳ ،قبضه صداخفهکن و
 7کیلو مواد منفجره و ریموت کشف شد .سردار ظهیری
تصریح کرد :مأموران انتظامی در عملیاتی دیگر عصر همان
روز ،عامل دوم را نیز در مخفیگاهش در شهرستان قدس
دستگیر کردند .فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان
خاطرنشان کرد :از شهروندان درخواست میشود هرگونه
تردد مش��کوک افراد را در این روزهای حساس به مرکز
فوریتهای پلیس��ی  ۱۱۰اعالم کنند تا امنیت و آرامش
برای شهروندان فراهم شود.

گروه سیاس�ی :در طول  ۲ماه گذشته که جریان ضدایرانی با
ایجاد اغتشاش و آشوب سعی در ایجاد ناامنی در ایران داشت،
گروهکهای تجزیهطلبی مثل حزب دموکرات ،کومله و پاک
نیز با تش��دید فعالیتهای خود ،اقدام به آش��وب علیه ایران
کردند .همین موضوع باعث شد نیروی زمینی سپاه از مهرماه
امس��ال تاکنون ،در چند نوبت مقر گروهکهای تروریس��تی
تجزیهطلب در اقلیم کردس��تان عراق را با حمالت موش��کی
و پهپادهای انتحاری منهدم کند .س��پاه پاسداران همزمان با
انجام این حمالت ،به مسؤوالن عراقی و اقلیم کردستان هشدار
میداد مرزهای خود با ایران را از وجود تروریستها تخلیه کنند
و اگر چنین اقدامی از سوی آنان انجام نشود ،حمله به مواضع
تروریستهای تجزیهطلب همچنان ادامه خواهد داشت .چنانکه
پس از حمله  23آبان سپاه ،سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی
سپاه در اظهاراتی ،ضمن نام بردن از مناطقی که تروریستها در
آنجاها مستقر هستند ،اعالم کرد مناطق مورد اشاره میتوانند از
اهداف آتی سپاه برای انهدام مواضع گروهکهای تجزیهطلب
باش��ند .سهشنبه هفته جاری نیز سردار پاکپور با اعالم اینکه
حمالت س��پاه تا خلع س�لاح گروهکها ادام��ه دارد ،اظهار

داشت :درخواست میکنیم مردم اطراف مقرها و مراکز استقرار
تروریستها در اقلیم شمال عراق را تخلیه کنند.
■■تعهد عراق برای خلع سالح تروریستها

پس از حمالت متعدد موش��کی و پهپ��ادی قرارگاه حمزه
سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه به مقر گروهکهای تروریستی
تجزیهطلب ،به نظر میرسد دولت عراق و اقلیم کردستان این
کشور هشدارهای ایران را جدی گرفتهاند .این خبر را روز گذشته
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان در نشست
خبری با خبرنگاران اعالم کرد .امیرعبداللهیان با بیان اینکه در
 ۸هفته گذش��ته دخالتهای خارجی در اوج خود قرار داشت،
افزود :ما در دستگاه دیپلماسی به طور مستمر با همسایگانی
که تروریسم از آن کشورها به سمت ایران هدایت میشد ،در
تماس بودیم.
امیرعبداللهیان با یادآوری غائله زاهدان و مشکالت امنیتیای
که در برخی اس��تانهای غربی روی داد ،اظهار داشت :به طور
مشخص  ۷۶مرکز تروریستی و ضد انقالب در اقلیم کردستان
فعال شدند و سالحهای اسرائیلی و آمریکایی وارد کشور شد.
وی ادامه داد :ما طی  ۸هفته گذشته در  ۲مرحله در بغداد و

تهران با مقامات عراق ،همچنین با تیم مهمی از مقامات امنیتی
در دولت مرکزی عراق و در اقلیم کردستان ،نشستهای متعددی
داشتیم و تصمیمات مهمی هم اتخاذ شد.
وی با یادآوری اینکه تروریس��تها از  ۷۶نقطه علیه امنیت
استانهای غربی از خاک اقلیم شمال عراق اقدام کرده بودند،
اظهار داش��ت :دولت مرکزی عراق متعهد ش��د این گروههای
تروریستی را از مرزهای ما دور کند و توافق کردیم نسبت به خلع
سالح آنها اقدام کنند؛ گفتوگوهای ما و پیگیری عملی شدن
توافقات با کشور دوست و برادر عراق ادامه دارد و طبعا زمانی
که نیروهای مسلح عراق در مرز مشترک جمهوری اسالمی ایران
با اقلیم کردستان مستقر شوند و امنیت این مرزها را تضمین
کنند دیگر نی��ازی به اینکه ما بخواهیم برای دفاع از تمامیت
ارضی خودمان و مقابله با سرایت ناامنیها به داخل کشورمان
برخورد کنیم نیست.
وزیر امور خارجه در ادامه تاکید کرد :مادامی که در چارچوب
حقوق بینالملل و منشور ملل متحد تهدیدی از سوی کشور
همس��ایه متوجه ایران باش��د ،نیروهای مسلح ما برای تامین
حداکثری امنیت ملی کشور به اقداماتشان ادامه خواهند داد.

امیرعبداللهیان افزود :ما هم در دستگاه دیپلماسی و امنیتی
کشور به گفتوگوها و مذاکراتمان با مقامات کشور دوست و
برادر برای عبور از این مرحله ادامه خواهیم داد.
در روزهای اخیر محمدکاظم آلصادق ،س��فیر جمهوری
اس�لامی ایران در عراق نیز از مذاک��ره با طرف عراقی درباره
مس��ائل مرزی و خلع س�لاح گروههای تروریستی حاضر در
منطقه کردستان خبر داده بود .در همین رابطه شبکه خبری
العهد به نقل از آلصادق گزارش داده بود :در جریان دیدار با
طرف عراقی« ،درخواست کردیم کنترل مرزها را دولت مرکزی
ع��راق در اختیار بگیرد» .وی با بیان اینکه دولت عراق با این
مطالبه موافقت کرده است ،خبر داد بغداد درباره خلع سالح
گروههای تجزیهطلب و اپوزیس��یون ،زمان درخواست کرده
اس��ت .س��فیر تهران در بغداد تأکید کرد در این گفتوگوها
از دولت عراق خواس��ته شده اس��ت برای انجام موضوع خلع
س�لاح تروریس��تها جدول زمانی تعیین کن��د .آلصادق با
تاکید بر اینکه گروههای تجزیهطلب باید خل ع سالح شده و
به اردوگاهها به عنوان آوارگان بازگردانده ش��وند ،خاطرنشان
کرد :همچنین با طرف عراقی ،بر اساس یک یادداشتتفاهم
بین دستگاههای قضایی ایران و عراق بر سر تبادل افراد تحت
تعقیب توافق کردیم.
شنبه هفته جاری نیز یک رسانه آمریکایی ادعا کرده بود سردار
قاآنی ،فرمانده نیروی قدس سپاه درباره گروهکهای تروریست
مستقر در اقلیم کردستان با مقامات عراق اتمام حجت کرده است.
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در این رابطه اعالم کرده
بود :فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سفر اخیر خود به
عراق ،به مقامات این کشور هشدار داده در صورت عملی نشدن
 ۲مطالبه ایران ،تهران در اقلیم کردستان عملیات زمینی اجرا
میکند .بر اساس گزارش آسوشیتدپرس ،مطالبه اول ایران خلع
سالح احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان و دوم حضور نیروهای
ارتش عراق در مرزهای اقلیم کردستان با ایران برای جلوگیری
از تردد شبهنظامیان کرد به خاک ایران بود که از سوی سردار
قاآنی به عراق عنوان شد.
با توجه به اظهارات اخیر امیرعبداللهیان مبنی بر تعهد عراق
و اقلیم کردستان مبنی بر تخلیه مرزهای غربی ایران از حضور
تروریستهای تجزیهطلب ،باید منتظر ماند و دید آیا عراقیها این
بار به وعده خود عمل خواهند کرد یا حمالت موشکی و پهپادی
سپاه به مقر گروهکهای تجزیهطلب در راستای پاکسازی مرزها
ادامه خواهد یافت .ایران بارها هشدار داده است بر سر امنیت
کشور و مردم تعارف نداشته و گروهکهای تروریستی ضدایرانی
را هر جا باشند ،مورد حمله قرار خواهد داد .حمالت چند وقت
اخیر سپاه به مقرها و مواضع تروریستهای تجزیهطلب نیز در
همین راستا بوده است .بنا بر اعالم مقامات نظامی و سیاسی
کشورمان ،خلع سالح و اخراج تروریستها از نزدیکی مرزهای
کشورمان ،مهمترین مطالبه ایران است.

روزنامه شرق؛ از جاسوسخبرنگار تا همنوایی با اینترنشنال علیه تیم ملی

چرکنویس

گروه سیاسی :جریان رسانهای آشوب که در بازی اول تیم
ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جامجهانی وظیفه خود
را بخوبی انجام داده و با ایجاد حاشیههایی علیه بازیکنان
تیم ملی ،تمرک��ز آنها را پیش از رویارویی با انگلیس به
هم ریخت ،این بار برای بازی تیمملی فوتبال کشورمان با
ولز نیز هدفگذاری کرده است .به گزارش «وطنامروز»،
روزنام��ه حامی فتنه ش��رق که در مدت اخیر به رس��م
همیشگیاش از آتشبیاران معرکه بود و با نحوه فعالیت
خود به اغتشاش��ات دامن میزد ،این بار پروژه تفرقه در
تیمملی فوتبال کشورمان را کلیدزده است .این روزنامه
اصالحطل��ب که ید طوالیی در تحریف و تقطیع واقعیت
دارد ،در جدیدتری��ن اق��دام خ��ود ،صحبتهای مهدی
طارمی ،ستاره تیمملی فوتبال کشورمان را تحریف کرد.
ش��رق در حساب رس��می توئیتر خود با عنوان «واکنش
طارمی به سوال درباره وضعیت ایران :به من ربطی ندارد»،
نوش��ت« :طارمی در پاسخ به خبرنگاران درباره وضعیت
فعلی اعتراضات در ایران گفته :من نه سیاس��ی هستم و
نه میخواهم به سواالت شما پاسخ دهم.
من در جامجهانی هستم تا فوتبال بازی کنم .من فقط
بازیکن فوتبالم و سیاس��ت به من ربطی ن��دارد» .روزنامه

ش��رق اظهاراتی را به ستاره
تیم فوتبال کشورمان منتسب
کرده که اساساً از سوی مهدی
طارمی گفته نش��ده اس��ت.
پایگاه خبری اس.وی.تی سوئد
نوش��ت خبرنگار اعزامی این
رسانه به رقابتهای جامجهانی
 ۲۰۲۲سراغ مهدی طارمی،
مهاجم تیمملی فوتبال ایران
رفت��ه و موک��دا از او درب��اره
نظ��رش در موض��وع اتفاقات
اخیر ایران س��وال پرس��یده
است.
«یوهان کوجوکاس�لان»
خبرنگار اس.وی.تی س��وئد بعد از مس��ابقه روز دوشنبه
تیمملی فوتبال ایران و انگلیس سراغ مهدی طارمی رفت و
از او پرسید« :آیا اتفاقات اخیر ایران بر تیمملی فوتبال تاثیر
گذاشته اس��ت»؟ طارمی پاسخ داد« :لطفا بیایید درباره
فوتبال حرف بزنیم» .با وجود پاس��خ صریح طارمی ،این
خبرنگار برای تاکید مجددا همین سوال را باز از طارمی

م ملی
پرسید که مهاجم تی 
فوتبال ایران در پاسخ افزود:
«ما اینجاییم تا فوتبال بازی
کنیم .بیایید درباره آن حرف
بزنیم .همانطور که من گفتم
این (بازی انگلیس) یک بازی
سخت برای ما بود» .اگرچه
روزنامه شرق پس از انتقادات
متعدد به دروغس��ازی این
روزنام��ه ،خبر م��ورد بحث
را از حس��اب توئیت��ر خود
ح��ذف کرد اما س��والی که
باید پرس��ید این است :چرا
ش��رق عامدانه دست به این
دروغسازی آشکارزده است؛ آن هم درست  ۲روز مانده
م ملی فوتب��ال ایران در رقابتهای جام
ب��ه بازی دوم تی 
جهانی؟ جریان رس��انهای آشوب و اغتشاش که نان خود
را در بحرانآفرین��ی برای ایران میبیند ،مدتها پیش از
اعزام تیم فوتبال کشورمان به قطر ،پروژه تخریب و البته
جنگ با تمرکز ذهنی بازیکنان تیم را در دستور کار خود

قرار داد .از راهاندازی کمپین حذف ایران از جامجهانی تا
فحاش��ی مجازی به بازیکنان تیم ملی ،از جمله اقدامات
جریان رسانهای آشوب در این رابطه بود که نتیجه ایجاد
این حواشی در نتیجهای که برای تیمملی فوتبال ایران
در مقابل انگلیس رقم خورد ،خود را نشان داد .اکنون که
بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان با توجه به باخت تلخ
به انگلیس ،نیاز به وحدت و همچنین حمایت مردم ایران
دارند ،رس��انههای آشوب  ۲روز مانده به بازی دوم ایران
در جام جهانی ،خط تفرقه در تیمملی و ایجاد حواش��ی
جدید برای بازیکنان را در دس��تور کار خود قرار دادهاند.
بدون ش��ک دروغسازی روزنامه شرق علیه ستاره گلزن
تیم ملی ،در شرایطی که تی م ملی به روحیه و حمایت نیاز
دارد ،مصداق خیانت بوده و نیاز است دستگاههای متولی،
ن بودن
پاسخ درخوری به این خیانت بدهند ،اگرچه خائ 
روزنامه شرق مدتها پیش از این به اثبات رسیده است.
بنا بر بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطالعات و سازمان
اطالعات س��پاه که در روزهای ابتدایی آبان در ارتباط با
اغتشاشات اخیر کشور منتشر شد ،نیلوفر حامدی ،خبرنگار
روزنامه شرق ،عامل آموزشدیده و نفوذی سرویسهای
بیگانه است.

گفتوگوهای مهم حجتاالسالم رئیسی و نخستوزیر بالروس در تهران

دیپلماسی فعال ،خنثیسازی تحریم
گروه سیاس�ی :حجتاالس�لام والمس��لمین س��یدابراهیم
رئیسی صبح دیروز چهارشنبه در دیدار «رومن گالوچنکو»
نخس��توزیر بالروس با بیان اینکه روابط  2کش��ور همواره
دوس��تانه بوده و در مالقاتهای اخیر س��ران  2کش��ور بر
گس��ترش همکاریهای فیمابین تاکید شد ،گفت :توسعه
و تقویت ارتباط کش��ورهایی که به دلیل تالش برای حفظ
اس��تقالل خود تحت تحریمه��ای ظالمانه قرار گرفتهاند ،از
راهکارهای موثر خنثی کردن و برونرفت از تحریمهاس��ت.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران با وجود
تحریمهای ظالمانه و بیسابقه پیشرفتهای چشمگیری در
همه عرصهها از جمله در زمینه اقتصادی داشته است ،افزود:
امروز ایران و بالروس ظرفیتهای متنوع و چشمگیری برای
توسعه تعامالت با یکدیگر دارند .رئیسی اظهار داشت :اراده
جدی س��ران  2کشور برای ارتقای س��طح روابط فیمابین
میتوان��د موانع احتمالی بر س��ر راه گس��ترش تعامالت را
برطرف کند.
«رومن گالوچنکو» نخستوزیر بالروس نیز در این دیدار
با بیان اینکه رویکرد جمهوری اس�لامی ایران برای تقویت
تعامالت منطقهای ،چش��مانداز جدیدی پیشروی ارتقای
سطح روابط  2کشور ایجاد کرده است ،تصریح کرد :سفر بنده
به ایران پیرو تاکیدات رئیسجمهور بالروس برای تسریع در

اجرای توافقات صورت گرفته در  2دیدار ایشان با جنابعالی
انجام شده است .نخستوزیر بالروس با اشاره به اینکه روابط
 2کش��ور همواره دوستانه بوده است و تهران و مینسک در
عرصه بینالمللی نیز همکاریهای سازندهای داشتهاند ،افزود:
امروز هماهنگی سیاسی میان  2کشور در باالترین سطح بوده
و زمان گسترش روابط اقتصادی فرارسیده است .گالوچنکو
همچنین با اش��اره به رشد  ۳برابری تجارت میان  2کشور
در یک سال گذشته خاطرنشان کرد :به دستور رئیسجمهور
بالروس سابقه روابط  ۲کشور را به دقت بررسی کرده و نقشه
راه گسترش همکاریها و سرفصلهای ارتقای سطح روابط
فیمابین را به شکل دقیق تعیین کردهایم تا بتوانیم با سرعت
آنها را اجرایی و عملیاتی کنیم .نخستوزیر بالروس در پی
توافقات صورت گرفته در مذاکرات بین رؤسای جمهور ایران
و بالروس در حاشیه اجالس شانگهای در سمرقند ازبکستان
در شهریورماه امسال ،روز سهشنبه در صدر هیاتی بلندپایه
از مقامات سیاسی و اقتصادی در سفری یک روزه به تهران
آمد .رئیسجمهور در فعالیت ۱۵ماهه خود تاکنون میزبان
 ۶همتای ترکمن ،ق��زاق ،روس ،تاجیک ،ونزوئالیی و ترک
و میزبان امیر قطر و نخس��توزیر ارمنستان در تهران بوده
که تا به امروز به بیش از  ۴۴یادداش��تتفاهم در زمینههای
اقتصادی -تجاری ،سیاس��ی ،فرهنگی،گردشگری ،نفتی و

دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد

حجتاالسالم رئیسی در جلسه روز گذشته هیات دولت ،ناامنی را خط قرمز دولت دانست و گفت :امنیت و آرامش زیربنای
رشد و پیشرفت کشور و فعالیتهای علمی ،اقتصادی و کسب و کارهای مردم است که دستگاههای مسؤول باید به آن توجه
ویژه داشته باشند .رئیسی افزود :دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد اما اعتراض با آشوب و اغتشاش
تفاوت دارد .اغتشاش هم مانع گفتوگو و هم مانع هر نوع توسعهیافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.
رئیسجمهور با اشاره به دستهای پنهان برای اخالل در بازار ارز ،از دستگاههای مرتبط خواست تدابیر اتخاذ شده در این
زمینه را با سرعت و دقت اجرایی کنند.

پتروش��یمی منجر شده اس��ت .در میزبانی رئیسجمهور از
همتایان خود در سفر به تهران تاکنون  ۱۷سند همکاری با
دوشنبه ،سند همکاری  ۲۰ساله بین ایران و ونزوئال ۹ ،سند

بین تهران و عشقآباد ۹ ،سند بین ایران و قزاقستان و  ۸سند
بین ایران و ترکیه امضا ش��ده است که امضای تفاهمنامه با
تاجیکستان در صدر قراردادهای همکاری قرار دارد.

