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روحانی:

اجازه ندادیم دشمن به 
اقتصاد آسیب بزند

امارات متحده عربی، با اقدام به اعالم رسمی 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خود 
را در مخمص��ه ای انداخته اس��ت که بیرون 
آمدن از آن تنها یک راه دارد و آن هم قطع 
رواب��ط و اع��الم پش��یمانی و عذرخواهی از 

مسلمانان و جهان اسالم.
هدف از عادی سازی روابط رژیم های عربی 
منطقه خلیج فارس که امارات پیشقراول آن 
شده است، گسترش نفوذ رژیم اسرائیل در 
این منطقه حساس است. این هدف برای آن 
دنبال می ش��ود تا اشراف رژیم صهیونیستی 
بر جمهوری اس��المی ایران گس��ترش یابد. 
عادی س��ازی روابط امارات و رژیم اسرائیل، 
با گس��ترش نفوذ تل آویو در این کشور در 
زمینه ه��ای امنیتی و نظام��ی دور از انتظار 
نیست. صهیونیست ها از این اتفاق غیر از آن 
که بخواهند در نزدیکی جمهوری اس��المی 
ایران حضور داش��ته باشند، هدف دیگری را 

دنبال نمی کنند.
اگر در مقابل تصمی��م و اقدام رژیم امارات 
متحده عربی با قاطعیت و ش��دت، مقاومت 
صورت نگی��رد و واکنش ها تنه��ا به صدور 
بیانیه و هش��دارهای سیاسی و دیپلماتیک 
ختم شود، دیگر رژیم های عربی منطقه نیز 
در اندیش��ه عادی سازی روابط خود با رژیم 
صهیونیس��تی هستند و با رصد واکنش ها و 
ش��دت آن، تصمیم خ��ود را در این زمینه 
اج��را خواهند کرد. بحرین نیز خود را آماده 
چنین اقدامی کرده است و پس از آن دیگر 
رژیم ه��ای عربی همچون کوی��ت، عمان و 
البته عربس��تان سعودی که خود زمینه ساز 
این سیاس��ت است، دس��ت به عادی سازی 

روابط با تل آویو خواهند زد.
تبعات چنین اقدامی در داخل این کشورها 
گریبان س��ران آن را خواه��د گرفت، قطعاً 
مردم کشورهای مس��لمان عربی با تصمیم 
زمامداران خود موافق نیس��تند  و نسبت به 
آن واکنش نش��ان خواهند داد اگر تاکنون 
واکنشی هم دیده نش��ده به خاطر سیستم 
امنیتی مخوفی اس��ت که ای��ن رژیم ها در 
کش��ورهای خود حاک��م کرده اند و به نوعی 
خفقان سیاس��ی علیه مردم مسلمان اعمال 
ک��رده اند، ام��ا از درون، مردم هس��ته های 
مقاوم��ت و مخالف��ت با خیانت های س��ران 
رژیم ه��ای عربی که با عادی س��ازی روابط 
با رژیم صهیونیس��تی به آرمان مسلمانان و 
مردم فلس��طین خنجر بر پیکر جهان اسالم 
وارد کرده اند، ش��کل خواهن��د داد و انتقام 

خیانت زمامداران خود را خواهند گرفت.
تاکنون از س��وی دیگر کشورهای مسلمان 
نس��بت به اقدام ام��ارات واکنش های تندی 
ص��ورت گرفته ک��ه در این می��ان، مقامات 
جمهوری اسالمی ایران چه مقامات سیاسی 
و چه مقامات ارشد نظامی نسبت به تصمیم 
حکام امارات هشدارهای جدی به این رژیم 
داده ان��د که اگ��ر با توجه ح��کام آل نهیان 
روبرو نشود، عواقب این تصمیم دامن آنها را 
خواهد گرفت. جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به امنیت منطقه، امنیت ملی و داخلی خود 
بس��یار حساس است و در این زمینه با هیچ 
رژیمی شوخی ندارد. بارها ثابت شده است 
که جمهوری اسالمی ایران هر جا که امنیت 
ملی خود را در خظر دیده اس��ت وارد عمل 
ش��ده و واکنش قاطع، منطق��ی و تندی از 

خود نشان داده است.
زمان��ی ک��ه پای��گاه آمریکایی ه��ا در عراق 
هدف موش��ک های ویرانگر نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران ق��رار گرفت، ترور 
س��ردار شهید حاج قاسم سلیمانی به دست 
نیروهای تروریست آمریکایی، تهدیدی علیه 
امنیت ملی ایران بود. واکنش ایران به اقدام 
ترور س��ردار س��لیمانی، انتقام اصلی نبود، 

انتقام اصلی قطعاً صورت خواهد گرفت.
ب��ا توجه به ای��ن که اماراتی ه��ا راه را برای 
حض��ور صهیونیس��ت ها در منطق��ه خلیج 
فارس هموار کرده اند، کوچکترین تهدیدی 
در خاک این کشور علیه جمهوری اسالمی 
ای��ران دیده ش��ود قطعاً و یقین��اً با واکنش 
جدی نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی 

ایران همراه خواهد بود.

آل نهیان هشدارها را 
جدی بگیرد
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محمد صفری

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(:
گره مشکالت کشور با اتصال صنعت و 

دانشگاه حل می شود
 بومی سازی محصول دانش بنیان MBS توسط نخبگان جوان

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( گفت: طبق بررسی های علمی 
۶۰ درصد اقتصاد دنیا در آینده ی نزدیک دیجیتالی خواهد شد، بنابراین 
نخب��گان و جوان��ان ماهر، خالق و مبتکر س��رمایه ی اصلی هر کش��وری 
محس��وب می شوند. به گزارش روزنامه سیاست روز صبح دیروز با حضور 
دکتر محمد مخبر رییس س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( و وزیر 
عل��وم، تحقیقات و فناوری از محصول دانش بنیان MBS که به تازگی از 
سوی یکی از ش��رکت های دانش بنیان این ستاد، بومی سازی شده است، 
رونمایی شد. رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، در این مراسم 
ضمن تبریک سال روز بازگشت آزادگان سرافراز به کشور، اکسیر حالل مشکالت کشور و راه گشایش 
اقتصادی در عرصه های علمی و صنعتی، همانند دفاع مقدس در دس��تان مردم دانس��ت که می توانند 
مثل همیشه مشکالت را مرتفع نمایند. دکتر مخبر با بیان این که جوانان باانگیزه و بااستعداد در کشور 
فراوان است، ادامه داد: خوش بختانه در دانشگاه های برتر کشور نخبگان باارزشی داریم اما نباید چشم 
ما همیش��ه به دانشگاه های مطرح باش��د، چون بنده در ده کوره های دورافتاده جوانانی از زن و مرد را 
دیده ام که در هیچ دانشگاهی نمی توان استعداد و دانش و ظرفیت آن ها را ارزیابی کرد. وی اضافه کرد: 
در گوش��ه ای از اس��تان سیستان و بلوچستان یک خانم ۳۰ ساله را دیدم که تولید کارگاهی خود را با 
کم ترین دسترسی و امکانات به ۹ کشور دنیا صادر می کرد و این ها همان ظرفیت های عظیم سرمایه ی 
انسانی هستند که عامل اصلی رشد و پیشرفت کشورها شناخته می شوند. رییس ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( افزود: طبق بررس��ی های علمی ۶۰ درصد اقتصاد دنیا در آینده ی نزدیک دیجیتالی 
خواهد ش��د، بنابراین نخبگان و جوانان ماهر، خالق و مبتکر س��رمایه ی اصلی هر کش��وری محسوب 

می شوند.
دکتر مخبر اضافه کرد: با توجه به اتفاقات خوبی که جوانان تحصیل کرده در صنعت کشور رقم زده اند و 
کشور را در برابر تحریم های ظالمانه به جلو حرکت می دهند، باید توجه داشت که گره مشکالت کشور 
با اتصال نخبگان دانشگاهی و صنعت باز می شود و بایستی بیش از پیش از آن ها حمایت کرد.  گفتنی 
اس��ت در این مراس��م از محصول دانش بنیان MBS س��اخت داخل که مورد نیاز صنایع بسته بندی 
دارویی و غذایی، تولید لوله و اتصاالت، پی وی سی، پروفیل، پنجره، لوازم خانگی، پوشش محافظ تلفن 

همراه و بسیاری از حوزه های صنعتی و تولیدی است، رونمایی شد.
مهندس فرزادی مدیرعامل شرکت پتروشیمی قائد بصیر که در حوزه ی زیست بوم دانش بنیان فعالیت 
می کن��د، در این مراس��م گف��ت: در حوزه ی پتروش��یمی و محصوالت با فناوری باال، کارهای بس��یار 
بزرگی انجام ش��ده اس��ت که به دلیل تخصصی بودن آن ها مردم خیلی در جریان این دستاوردها قرار 
نمی گیرند. فرزادی ادامه داد: محصوالت ABS که در سال های گذشته به دلیل تحریم ها به ایران داده 
نمی شد و بسیاری از صنایع از جمله حوزه ی تولید لوازم خانگی را با مشکل جدی روبه رو کرده بود به 
دس��ت توانمند جوانان تحصیل کرده و حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، بومی سازی شد 
و ب��ا افتخار اعالم می کنم در س��ال ۹۸ در این بخش بی��ش از ۴۰ میلیون دالر از واردات جلوگیری و 
صرفه جویی ارزی شد. مدیرعامل شرکت پتروشیمی قائد بصیر افزود: محصول دانش بنیان MBS نیز 
به تازگی بومی س��ازی شده و می تواند در شروع کار از ۷ میلیون دالر  و در سال های بعد چندین برابر 
این رقم، از خروج ارز جلوگیری نماید. دکتر محمد غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این 
مراس��م با تقدیر از اقدامات مؤثر س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( برای صنعت کشور، به ویژه در 
حوزه های دانش بنیان، بیان کرد: فعالیت های جهادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در شرایط 

کنونی اقتصاد و فشار تحریم های ناجوانمردانه، به مردم و فعاالن علمی و اقتصادی امید می بخشد.
دکت��ر غالمی افزود: در بحث جهش تولید و اقتص��اد مقاومتی، باید به ظرفیت های داخلی توجه ویژه 
کرده و بتوانیم به نقطه ای برس��یم تا در حوزه ی صنعت و تکنولوژی در دنیا حرف برای گفتن داش��ته 
باش��یم. الزم به توضیح است، در این مراس��م که با حضور دکتر محمد غالمی؛ وزیر علوم تحقیقات و 
فناوری برگزار شد، عالوه بر اهدای ۲ میلیون بسته اقالم بهداشتی مقابله با کرونا برای داوطلبان کنکور 
سراس��ری از سوی س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به وزارت علوم، بین شرکت پتروشیمی قائد 

بصیر و پژوهشگاه پلیمر ایران تفاهم نامه ی همکاری امضا شد.
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رویکرد ایران نسبت به امارات تغییر خواهد کرد

چرا مصدق 
مقاومت نکرد؟
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