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فرافکنی غربی ها در خط پایان مذاکرات وین
 با وجود پیشرفت های به دست آمده در وین، بیانیه تروئیکای اروپایی و آمریکا در نشست فصلی شورای حکام نشان می دهد 

غربی ها همچنان از اراده کافی برای دستیابی به »توافق مثبت« برخوردار نیستند
اگرچه در روزهای اخیر طرف های 
مذاکره کننــده در وین بر این نکته 
تأکید کرده اند که مذاکرات تقریبا 
به خط پایان رسیده و همه چیز برای 
دستیابی به توافق آماده است، اما شواهد موجود نشان 
می دهد با وجود حصول پیشــرفت های قابل توجه، 
برخی موضوع های حل نشــده همچنان باقی است؛ 
گره هایی که تنها با اتخاذ تصمیم های سیاسی الزم 
ازســوی طرف های غربی و به ویژه آمریکا گشــوده 

می شود.
به گزارش همشــهری، این درحالی اســت که علی 
باقری کنــی، مذاکره کننده ارشــد کشــورمان در 
گفت وگوهای هسته ای که برای مشورت با مقام های 
ارشد کشورمان به تهران آمده بود، صبح دیروز برای 
ادامه مذاکرات به وین بازگشــت تا طرفین با ادامه 
رایزنی ها درباره موضوع هــای باقی مانده، تصمیم 

بگیرند.
در چنین شرایطی روایت منابع مطلع حکایت از آن 
دارد که گفت وگوهای وین همچنان معطل تصمیم 
و پاسخ آمریکاست و واشــنگتن برخالف فرافکنی 
روزهای اخیر، باید هرچه سریع تر تکلیف خود را با 
مذاکرات مشخص کند. بر این اساس گفته می شود 
گفت وگوها در هتل کوبورگ به دلیل ابتکارعمل   ها 
و حســن نیت ایران طی چنــد هفته گذشــته، از 
پیشــرفت های قابل توجهی برخوردار بوده اســت؛ 
موضوعی که توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در روزهای اخیر برای ترسیم نقشه راه مشترک 
به منظور رفع موضوع های باقی مانده، شــاهدی بر 

این مدعاست.
شواهد موجود نشان می دهد تیم آمریکایی با کندی 
در تصمیم گیری سیاسی، روند دستیابی به یک توافق 
خوب را معطل کرده  و مذاکره کنندگان این کشور در 
وین نیز همچنان در انتظار دریافت دستورالعمل های 

الزم پیرامون موضوع های باقی مانده هستند.

حسن نیت غربی ها، شرط موفقیت  در مذاکرات 
تعلل طرف های غربی و به ویــژه آمریکایی ها برای 
تصمیم  گیری درباره موضوع های باقی مانده درحالی 
اســت که آنها در روزهای اخیر تــالش کرده اند با 
فضاسازی رسانه ای، درخواســت تضمین ازسوی 
روســیه را به عنوان مانعی برای به نتیجه رســیدن 
گفت  وگوها در وین جلوه دهند؛ رویکردی که به نظر 
می رسد چندان با موفقیت همراه نبوده است و اکنون 
همچنان توپ تصمیم گیری درباره احیای برجام در 

زمین آمریکاست.
همه اینها درحالی اســت که مباحث مطرح شــده 
در نشســت فصلــی شــورای حــکام آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی نیز حکایــت از این دارد که 
جمهوری اسالمی ایران در توافق با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گام های اعتمادســاز کافی را برای رفع 
اختالف های موجود برداشته است و اکنون نوبت به 
طرف های غربی رسیده تا ابتکارعمل خود را در این 

زمینه نشان دهند.
درچنین شرایطی هم بود که سرپرست نمایندگی 
دائم ایران نزد ســازمان های بین المللی در وین در 
سخنرانی خود در نشست شــورای حکام با موضوع 
»راســتی آزمایی و نظارت بــر اجــرای برجام در 
جمهوری اســالمی ایران« تأکید کرد درصورتی که 
آمریکا و سایر اعضای برجام در مذاکرات حسن نیت 
خود را نشــان دهند و تصمیم های سیاسی الزم و 
درستی را برای رفع ســریع تحریم های ظالمانه و 
غیرانســانی اتخاذ کنند، جمع بندی موفقیت آمیز 

مذاکرات دور از دسترس نیست.
محمدرضا غائبی همچنین با اشــاره به محرومیت 
ایران از حقوق مشــروع خود ذیل برجام به واسطه 
خروج آمریکا و اعمال سیاســت رســوای »فشــار 
حداکثری« از ســوی این کشــور، عنوان کرد که 
تروئیکای اروپایی و همچنین اتحادیه اروپا در اجرای 
تعهدهای خود و جبران نقض آشکار قطعنامه۲۲۳۱ 
از سوی ایاالت متحده، برای ایران چاره ای جز توسل 
به تنها راه حل موجود، یعنی توقف اجرای تعهدهای 
متقابل که به صراحت در بندهــای ۲۶ و ۳۶ برجام 

مجاز شمرده شده است، باقی نگذاشت.
وی به این نکته هم اشاره کرد که جمهوری اسالمی 
ایران همواره اعالم کــرده درصورتی که طرف های 
دیگر به اجرای کامل و قابل راستی آزمایی تعهدهای 

خود در چارچوب برجام بازگردند، اقدام های جبرانی 
خود را برمی گرداند؛ »با این حال، آژانس براســاس 
موافقتنامه پادمان، به تأسیســات هسته ای ایران 
دسترســی منظم دارد و گزارش هــای مدیرکل، 
جلوه  بارزی از سطح بی ســابقه شفافیت در برنامه و 

فعالیت های هسته ای ایران است.«

عزم ایران؛ ادامه فضاسازی های آمریکا
ازسوی دیگر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی مســتقر در وین در جلسه 
شــورای حکام، بر عزم جدی ایران برای توافق در 
مذاکرات هسته ای تأکید و در بیانیه کشورش در این 
زمینه تصریح کرد که جدیدترین گزارش مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد ایران 
طی ماه های گذشته در زمینه گسترش فعالیت های 
هسته ای خودش خویشــتنداری نشان داده است؛ 
موضوعی که عزم جدی تهران بــرای توافق جهت 

احیای برجام را نشان می دهد.
این در شرایطی است که به نظر می رسد آمریکایی ها 
درمســیر فضاســازی علیه فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای کشورمان گام برمی دارند. با توجه به همین 
رویکرد هم بود کــه معاون نمایندگــی آمریکا در 
سازمان های بین المللی در وین با انتشار بیانیه ای، 
راستی آزمایی و نظارت آژانس را مبنای اجرای کامل 

برجام دانست.
این بیانیه بــا رویکــردی فرافکنانه، مدعی شــد 
»درحالی که مذاکرات برای احیای برجام ادامه دارد، 
ایران همچنان به گســترش فعالیت های هسته ای 
خود، ازجمله نصب ظرفیت بیشــتر غنی ســازی، 
استقرار سانتریفیوژهای پیشرفته و انباشت اورانیوم 
غنی شده بسیار فراتر از محدودیت های برجام، ادامه 

می دهد.«

این ادعا درحالی مطرح می شــود که  گزارش جدید 
دفتر مدیر اطالعات ملی آمریکا دربــاره »ارزیابی 
ساالنه تهدیدها برای ســال۲۰۲۲« نشان می دهد 
برخالف همــه لفاظی ها، »براســاس ارزیابی های 
واشنگتن، تهران فعالیت های تولید سالح هسته ای 
انجام نمی دهد.« در این گزارش تأکید شده است که 
ایران درحال حاضر مشغول انجام اقدام های الزم و 

اساسی برای تولید سالح هسته ای نیست.

موضع دوپهلوی تروئیکای اروپایی
با وجود موضع مبهم آمریکا در نشست شورای حکام، 
۳کشور اروپایی حاضر در مذاکرات )انگلیس، فرانسه 
و آلمان( در بیانیه ای مشترک در جلسه شورای حکام 
مدعی شــدند طرف های حاضــر در گفت وگوهای 
هســته ای وین به نهایی کردن توافق در مذاکرات 

جاری بسیار نزدیک هستند.
دراین بیانیه بدون اشاره به ضرورت انجام اقدام های 
الزم ازســوی طرف های غربی برای احیای برجام 
عنوان شده اســت که »مــا با نگرانی خاطرنشــان 
می کنیم که از زمان آخرین نشســت شورای حکام 
در ماه نوامبر ایران پیشــبرد برنامه هسته ای اش را 
از طریق توســعه ذخایر اورانیوم غنی شــده خود و 
انجام دادن فعالیت  هایی که باعث ایجاد دانش دائمی 

و برگشت ناپذیر می شود، ادامه داده  است.«
در ادامه این بیانیه آمده اســت: »میزان پیشــرفت 
در برنامه هســته ای ایران به معنای آن است که این 
توافق نمی تواند برای مدت نامعلوم روی میز باشد. 
پنجره فرصت رو به اتمام اســت. ما از همه طرف ها 
می خواهیم همین حاال تصمیم هــای الزم را برای 
جمع بندی این توافق اتخاذ کنند و از روســیه هم 
می خواهیم شرایط جدید برای خاتمه بخشیدن به 
توافق اضافه نکند.« همچنیــن در بیانیه تروئیکای 
اروپایی از ایران خواســته شــده »از انجام هر اقدام 
تنش زای جدید خودداری کنــد« و »با روش های 
زیر برای برداشــتن گام هایی جهت اجرای مجدد 
برجام آماده شود: اول، متوقف کردن تولید اورانیوم با 
غنای باال و هرگونه غنی سازی باالی محدودیت های 
برجام. دوم، آماده شدن برای انهدام ذخایر اورانیوم 
غنی شــده ای که فراتر از محدودیت هــای برجام 
هستند. سوم، بازگرداندن ظرفیت های غنی سازی 
و تحقیق و توســعه به محدودیت های مورد توافق. 
چهارم، متوقف کردن همــه فعالیت های مرتبط با 
تولید اورانیوم فلزی و پنجم، احیای کامل شفافیت ها 

و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی.« 

دیپلماسی

 لحن مالیم بیانیه های وین
 برای عبور از تنگنای انرژی 

  مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسالمی 
ایران و ۱+4در وین تقریبا به پایان راه خود 
رســیده و همانگونه کــه در روزهای اخیر 
برخی طرف هــای حاضــر در گفت وگوها 
اذعان کرده اند، مذاکرات به حد کفایت انجام 
شــده و اکنون زمان تصمیم گیری غربی ها و به ویژه آمریکایی ها 
فرارسیده است. در این میان اما برای رمزگشایی از گره های موجود 
در مذاکرات در هتل کوبورگ، باید نگاهی به مباحث مطرح شده 
در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی که اخیرا در وین 

برگزار شد، داشته باشیم.
بیانیه هایی که تروئیکای اروپایی و آمریکا پــس از برگزاری این 
نشست صادر کردند، حاوی نکات مهمی بود که باید به تحلیل و 
واکاوی آنها پرداخت. اگرچه در این بیانیه ها فضاسازی همچنان 
وجه غالبی دارد و به صورت آشکار به چشم می آید، اما نباید از کنار 
تفاوت لحن این بیانیه ها با آنچه در گذشته شاهد آن بودیم به آسانی 
گذشت؛ موضوعی که نشان می دهد طرف های غربی در شرایطی 
گرفتار آمده اند که به صورت ضمنی خود را ناگزیر از کنار آمدن با 

ایران می دانند.
در بیانیه هایی که در روزهای اخیر ازسوی ۳کشور فرانسه، انگلیس و 
آلمان و همچنین آمریکا صادر شد، اگرچه به موضوع هایی که عنوان 
»نگرانی« بر آنها نهاده شده، مانند »گسترش فعالیت های هسته ای 
ایران با وجود انجام مذاکرات«، »نصب ظرفیت بیشتر غنی سازی«، 
»استقرار سانتریفیوژهای پیشرفته« و »انباشت اورانیوم غنی شده 
بسیار فراتر از محدودیت های برجام« اشــاره می شود، اما به نظر 
می رسد لحن بیانیه ها به سمتی میل می کند که گویای تمایل آنها 

برای باز نگه داشتن باب مذاکره است.
شواهد موجود از روند پیشــرفت مذاکرات در وین نشان می دهد 
طرف های غربی به شدت مترصد این موضوع هستند که هرچه 
سریع تر گفت وگوهای هســته ای با جمهوری اسالمی ایران را به 
نتیجه برسانند و توافق را امضا کنند؛ رویکردی که در صحبت ها 
و مواضع اخیر آنتونی بلینکن، وزیــر امورخارجه آمریکا نیز قابل 

مشاهده است.
باید درنظر داشت که لحن مالیم تر بیانیه های صادرشده ازسوی 
غربی ها در جریان برگزاری نشســت فصلی شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی حکایت از این دارد که آنها قصد دارند هرچه 
سریع تر از سد وین عبور کنند تا بتوانند با تمرکز بیشتری به رفع 

بحران هایی که در هفته های اخیر به آن گرفتار آمده اند، بپردازند.
ازســوی دیگر معتقدم تکرار برخــی ادعاهای واهــی پیرامون 
فعالیت های صلح آمیز هســته ای جمهوری اسالمی ایران در این 
بیانیه ها، بیشتر تداعی کننده اصطالح »یکی به نعل و یکی به میخ 
زدن« است؛ چراکه واکاوی مواضع اتخاذشده ازسوی طرف های 
غربی در روزها و هفته های اخیر نشــان می دهد آنها بر همکاری 
برای به نتیجه رسیدن مذاکرات در وین تأکید دارند و می کوشند 
پس از ماه ها گفت وگو و رایزنی، توافق هسته ای ۲۰۱5را احیا کنند؛ 
بنابراین به نظر می رســد برخالف فرافکنی و بازی های رسانه ای 
و تبلیغاتی ماه های اخیر، غربی ها و به ویژه آمریکا برای به نتیجه 
رسیدن گفت وگوهای هسته ای در وین تعجیل دارند؛ چراکه اکنون 

بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند که از سد وین عبور کنند.
درعین حال باید به این موضوع هم توجه داشــت که غربی ها با 
وجود اشتیاق برای احیای توافق هســته ای و به نتیجه رسیدن 
گفت وگوهای برجامی در وین، می کوشند همچنان فشار را روی 
تیم  مذاکره کننده کشورمان حفظ کنند تا بتوانند از این مسیر، 
مطالبات طرف ایرانی را کاهش دهند. برهمین اســاس است که 
شــاهدیم در روزهای اخیر و با وجود پیشرفت های به دست آمده 
در جریان مذاکــرات، غربی ها همچنان به طــرح موضوع هایی 
مانند »ضرب االجل« و »لزوم اتخاذ تصمیم سیاسی مهم ازسوی 
ایران« اشاره و تالش می کنند توپ تصمیم گیری درباره سرنوشت 
مذاکرات وین را به زمین جمهوری اسالمی ایران بیندازند. با توجه 
به همین موضوع هم بود که آمریکایی ها در بیانیه ای که در جریان 
نشست  فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر 
کردند، بار دیگر به تکرار ادعاهای واهی خود پیرامون فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای کشورمان پرداختند و راستی آزمایی و نظارت 
آژانس را مبنای اجرای کامل برجام عنوان کردند. ازســوی دیگر 
تروئیکای اروپایی نیز در بیانیه خود برخی تهدیدهای توخالی مانند 
اینکه »توافق نمی تواند برای مدت نامعلوم روی میز باشد« یا اینکه 
»پنجره فرصت رو به اتمام است« را مطرح مي کند تا همچنان فشار 

خود را روی تیم  مذاکره کننده کشورمان حفظ کند.
بنابرایــن در حال حاضر این غربی ها هســتند که بــرای احیای 
برجام عجله دارند؛ چراکه بازگشــت نفت ایران به بازار تا حدود 
زیادی می تواند به کاهش شــعله های بحران انــرژی در اروپا و 
آمریکا کمک کند؛ بنابراین اکنون بیش از هر زمان دیگری الزم 
اســت تیم مذاکره کننده کشــورمان در وین قویا بر موضع بحق 
جمهوری اسالمی تأکید کند و از مطالبات مطرح شده در مذاکرات 

کوتاه نیاید. 

گام مهم دولت برای شفاف سازی 
حقوق مدیران

حجت االسالم حسن درویشیان، بازرس ویژه 
و نماینده رئیس جمهور در مبارزه با فســاد، 
خواســتار ایجاد امکان دسترســی عمومی 
به اطالعات ســامانه ثبت حقــوق و مزایای 
مدیران شــد. به گزارش ایرنا، درحالی که به موجب ماده ۲۹ 
قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده ضمن راه اندازی 
ســامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دستگاه های اجرایی 
امکان دسترســی به اطالعات آن را برای عموم مردم فراهم 
کند و انتشار گزارش از اطالعات مندرج در پایگاه اطالعات 
کارکنان نظام اداری )پاکنا( و سامانه ثبت حقوق و مزایا در 
قانون بودجه سال ۱4۰۰ نیز مورد تأکید قرار گرفته  است، در 
عین حال هنوز این امکان جهت دسترسی عموم فراهم نشده 
 است. با توجه به این موضوع، نماینده ویژه رئیس جمهور برای 
هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با 
فساد، در راستای سیاســت دولت در شفاف سازی و تحقق 
نظام عادالنه حقوق و مزایــای کارکنان دولت و در پیگیری 
اجرای تکالیف قانونی، براساس ابالغیه ۱۱اسفندماه۱4۰۰از 
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته است ضمن 
ایجاد دسترســی عمومی به گزارش های آمــاری ماهانه از 
میانگین های پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه های مختلف 
اجرایی در پایگاه اطالعاتی آن سازمان، دستور دهد هرچه 
زودتر امکان دسترسی عمومی به بانک اطالعاتی از ناخالص 

پرداختی به مدیران دستگاه های اجرایی نیز فراهم شود.

محمد مخبر 
معاون اول رئیس جمهور

مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور 
خط قرمــز دولــت اســت و وزرا و رؤســای 
دســتگاه های اجرایــی بایــد مصوبــات 
مربوط به دســتگاه خــود را بــا جدیت در 
اســتان ها پیگیــری کننــد. همانطــور که 
مصوبــات ســفرهای اســتانی بــه مــردم 
اطالع رسانی می شــود، نتایج اجرای این 
مصوبات هــم باید به صورت مســتمر به 

مردم گزارش داده شود. / ایرنا

سعید خطیب زاده
سخنگوی وزارت امورخارجه

اقــدام جنایتکارانــه برگرفتــه از خــوی 
رژیــم  تــرور  و  اشــغال  تجاوزگــری، 
موشــکی  حملــه  در  صهیونیســتی 
بــه حومــه دمشــق را به شــدت محکــوم 
و  گســتاخی   ایــن  قطعــا  می کنیــم. 
رژیــم  تــرور  ماشــین  عملیات هــای 
کودک کــش صهیونیســتی بی مکافــات 

نمی ماند. / ایسنا

رمضان شریف
سخنگوی سپاه

پرتاب ماهواره »نور۲« نماد پیروزی ملت 
ایران در عرصه »جنگ تحریم« دشمنان 
به حســاب می آید. راهبرد »ایران قوی« 
دستورکار دائمی سپاه و نیروهای مسلح 
کشور اســت و دشــمن قادر نخواهد بود 
مسیر بالندگی و پیشــرفت ما را متوقف 
کند. امروز شکست ســختی برای جبهه 
دشــمنان انقــالب بــه ســرکردگی رژیــم 
مافیایی آمریکا رقم خورده  است. / فارس

   تکذیــب خبر مکاتبــه رئیس جمهور 
با رهبرمعظم انقالب درباره صداوسیما 

محمدمهدی رحیمــی، مدیــرکل روابط عمومی 
ریاست جمهوری خبر منتشر شده مبنی بر مکاتبه 
رئیس جمهور با مقام معظم رهبــری و ابراز گالیه از 
عملکرد صداوسیما نسبت به دولت را تکذیب کرد. 
به گزارش ایرنا، دیروز شایعاتی مبنی بر نامه نگاری 
سیدابراهیم رئیســی با رهبرمعظم انقالب درباره 
عملکرد معاونت سیاسی صداوســیما در مواجهه 
با اخبــار دولــت در فضای مجازی مطرح شــد که 
مدعی بود پس از بررســی گالیه های ۱۰صفحه ای 
رئیس جمهور، تصمیم هایی برای تغییر رویکرد رسانه 

ملی دراین خصوص اتخاذ شده است.

   وداع بــا شــهدای جنایــت اخیــر 
رژیم صهیونیستی

مراســم وداع بــا شــهدای جنایــت اخیــر رژیم 
صهیونیستی در سوریه در ستاد معراج شهدای تهران 
برگزار شد. به گزارش فارس، علی بهادری جهرمی، 
سخنگوی دولت با حضور در ســتاد معراج شهدا، 
ضمن وداع با این شــهیدان، بــه خانواده های آنان 

تسلیت گفت.  

   ویرایش نخست »ســند تحول دولت« 
منتشر شد

نخســتین ویرایش ســند تحول دولت مردمی که با 
کوشــش چندماهه جمعی از نخبگان تنظیم شده، 
با هدف اعمــال نظارت های مردمــی و برخورداری از 
دیدگاه های اندیشمندان و صاحب نظران در ویرایش های 
بعدی، منتشــر شــد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، این سند که پیش از این به اعضای 
کابینه ابالغ شده بود، برای ترمیم اساسی در ۳۷حوزه 

کالن کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده است.

واکنش کاخ  سفید به درخواست تضمین ایران 
سخنگوی  کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره تضمین خواهی ایران از آمریکا برای عدم ترک  
دوباره توافق درصورت بازگشــت به آن، ابراز امیدواری کــرد دولت های بعدی آمریکا، چه 
دمکرات و چه جمهوریخواه، به تأثیر »مهلک« خروج از توافق پی ببرند. جن ساکی افزود: اگر به 
چیزهایی که در چند سال اخیر رخ داده نگاه کنید، می بینید توافق هسته ای در اصل در دولت 
اوباما- بایدن تأیید و پیش برده شد. وقتی رئیس جمهور قبلی، از توافق خارج شد، شاهد تأثیر 
مهلکش بودیم، ازجمله فقدان اشراف به برنامه هسته ای ایران؛ آنها پیشرفت زیادی به سمت 
دستیابی به یک سالح هسته ای داشته اند. وی ادامه داد: باید امیدوار باشیم همه دمکرات ها و 
جمهوریخواهان پی ببرند این اقدام چه اشتباهی بوده است و اگر ما به توافق بازگردیم، چیزی 
که به آن نزدیکیم، اگرچه همیشه جزئیات آخری وجود دارند که باید رویشان کار کنیم، پیامی 
که به جهان می فرستیم این  خواهد بود که این اقدام نه تنها دربرگیرنده منافع جهانی است، بلکه 

در راستای منافع ملی آمریکاست، فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشد. 

مکث

نقل قول خبر

 خبرهای کوتاه

ابوالفضل ظهره وند؛ کارشناس مسائل بین المللیادداشت

نهمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد
توصیه های خبرگان ملت به کارگزاران نظام

دومین روز از نهمین اجالسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری دیروز درحالی با صدور 
بیانیه ای به کار خود پایان داد که ناطقان پیش از دستور در سخنانی به تشریح مواضع خود 
پیرامون مهم ترین مسائل روز کشــور پرداختند. به گزارش همشهری،  در بیانیه پایانی 
این اجالسیه که در ۱۱بند تنظیم شده است با اشــاره به »اولویت حیاتی« جهاد تبیین، خطاب به همه 
کسانی که دل در گرو انقالب اسالمی دارند و به ویژه نخبگان حوزه، دانشگاه، رسانه ملی و اصحاب رسانه 
تأکید شده است که با استفاده از همه ابزارهای موجود، در حد توان به حمایت همه جانبه از تدابیر حکیمانه 
رهبرمعظم انقالب در تبیین صحیح دستاوردهایی که در راســتای مقابله با این حربه دشمنان ازسوی 
معظم له صادر شده است، اهتمام ورزند. در بخش دیگر این بیانیه از دولت خواسته شده است که با حفظ 
روحیه مردمی خود، عقالنیت و غیرت دینی درجهت تحول در عرصه های مدیریتی کشور اهتمام ورزد و 
بر پایه بیانیه گام دوم انقالب و بسط عدالت اجتماعی و رفع تبعیض، بر اولویت های اقتصادیـ  معیشتی 
و حمایت ویژه از قشرهای آسیب دیده در جامعه تمرکز کند. مبارزه جدی با ابتذال فرهنگی، به ویژه رفع 
آسیب ها و ســاماندهی فضای مجازی، از دیگر محورهای مورد تأکید در بیانیه پایانی اجالسیه خبرگان 
رهبری بود که طی آن از »سران قوا« و »نهادهای فرهنگی کشور« خواسته شد  از بروز مفاسد فرهنگی و 
معضالت اجتماعی آسیب زا بکاهند. مذاکرات هسته ای جاری در وین نیز بخش دیگری از این بیانیه بود 
که در آن بر اینکه راهبرد اصلی جمهوری اسالمی در مذاکرات هسته ای باید در راستای کاهش آالم مردم 
و تالش برای لغو تمامي تحریم ها با تضمین معتبر و درنهایت بی اثر کردن ابزار تحریم باشد، تأکید شد. 
محکومیت فاجعه دردناک عملیات تروریستی که جمعه گذشته در مسجد شیعیان پیشاور پاکستان رخ 
داد و به شهادت رسیدن و مصدوم شــدن جمعی از نمازگزاران مظلوم این مسجد منجر شد هم از دیگر 

محورهای بیانیه پایانی اجالسیه خبرگان ملت بود. 
رئیس جمهور کشورمان نیز در دومین ســخنرانی خود در جمع اعضا، از آغاز کنترل و نظارت بر چرخه 
تولید تا مصرف کاالهای اساسی خبر داد و بر اصالح بسترهای فسادزا به نفع مردم تأکید کرد. سیدابراهیم 
رئیسی در این سخنرانی گفت که یکی از کارهایی که در دولت دنبال می شود، اصالح بسترهای فسادزا 

مانند »صدور مجوزها« و »امضاهای طالیی« است.
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