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قدرت آفرینی
و هدایتگری بسیج
 .1هفته بسیج فرصتی اســت مغتنم تا نقش این نیروی انقالبی و بسیار
کارآمد در صیانت از ارزشهای انقالب و پیشبرد اهداف کشور بازخوانی
و روایت شود .بسیج مستضعفین توسط امام راحل (ره) پایهگذاری شد و
به این جهت که ایشان به جوانان اعتقاد راسخ داشتند ،با تأسیس این نیرو
در حقیقت ،مقدرات انقالب را به دست آنها سپردند .این سپردهگذاری
تنها در اختصاص و اختیار جوانهای دوران جنگ نبود بلکه امانتی است
در دســت جوانان همه ادوار انقالب تا با حفــظ همان روحیه به مصاف
مشکالت کشور بروند.
هرچند که نســل جوان امروز ،دوران دفاع مقدس و امام خمینی (ره) را
درک نکردهاند اما درعینحال ،به دلیل نفس قدسی معمار کبیر انقالب،
روحیه انقالبی و بســیجی ،همان روحیه اصیل بــوده و حتی از جهاتی
کاملتر شــده است .جوانان امروز با اســتفاده از ابزارها و امکانات حال
حاضر و افزایش قدرت تحلیل ،دارای بصیرت و آگاهی ویژهای هســتند
که شــاید در آن دوران به شکل امروز وجود نداشت .از طرفی ،مأموریت
جوانان بســیجی در ورود به بزنگاهها ،تصمیمــات و اقدامات محوری
و سرنوشتساز به این مفهوم نیســت که دیگران وظیفهای ندارند و یا
نمیتوانند وارد این عرصهها شوند .بسیج شــامل همه اقشار و اصناف
میشود و ســن و سال نمیشناســد اما جوانان در این میان ،پرچمدار و
پیشران هستند و اگر پیشتازی آنها نباشد ،تجربه و فکر سالخوردگان نیز
به کار نمیآید.
 .2برخالف آنچه برخی القا میکنند بسیج یک جریان کام ً
ال متکی به فهم
و دانش است و از احساسات به دور .در حقیقت بسیج یک مکتب است که
از دل آن قهرمانان ملی و جهانی همچون حججیها و سلیمانیها بیرون
آمدند .بر این مبنا ،افرادی که از پشتوانه فکری و ایمانی برخوردار نباشند،
نمیتوانند در این مکتب دوام بیاورند .در ابتدای راه ،کســانی بودند که با
شور و اشتیاق به جرگه انقالبیون پیوستند اما به این جهت که نگاهشان
دارای عمق نبود ،بهتدریج از بدنه بسیج و انقالب فاصله گرفته و در برخی
از موارد نیز علیه نظام موضع گرفتند.
 .3از ســوی دیگر ،بســیج متعلق به همه آحاد مردم است و صبغهها و
وصلههای سیاســی و جناحی به آن نمیچســبد .امروز چارچوب بسیج
در همــه ادارات ،در میان همه اقشــار مختلف جامعــه و حتی اقلیتها
وجود دارد و متعلق به یک جناح و گروه سیاســی نیست .در حقیقت ،آن
هدفی که رسانههای بیگانه و دنبالههای آنها در داخل تعقیب میکنند
تا بســیج را جدای از جامعــه و فارغ از دغدغههای آنها نشــان دهند،
یک دو قطبی غیرواقعی و کاذب به شــمار مــیرود و اگر دوگانگیای
هم وجود داشــته باشــد ،در میان جریان انقالبی و ضدانقالبی اســت،
نه مردم و بسیج.
این نهاد پرقدرت ،در بزنگاههای مختلف و درجایی که دشمنان در یک
قدمی تحقق اهداف خود بودند ،وارد میدان شد و نقشههای آنها را نقش
بر آب کرد .در توطئههای امنیتی ،در بالیــا و مصائب طبیعی همچون
سیل و زلزله ،در ســازندگی و حضور در مناطق محروم و در کارآفرینی
و اشتغالزایی بسیجیان یک پای ثابت و تغییردهنده جریان بودهاند .به
تعبیر رهبر معظم انقالب ،بسیج در تحقق مردمساالری دینی نقش مؤثر
داشته اســت چراکه مردمســاالری تنها در پای صندوقهای رأی و در
مواقع انتخاباتی موضوعیت ندارد و حضور بسیج در همه عرصهها ،مظهر
مردمساالری دینی به شــمار میرود .به این مفهوم که اگر وارد اقتصاد،
علم ،سیاســت ،اجتماع و هر حوزه دیگری شــود ،آن حوزه ،نماد تحقق
مشارکت مردمی است.
 .4امروز در خط دفاع از ارزشها و درجایی که نیازمند جانفشانی باشد،
روحیه بسیجی عیار خود را کام ً
ال به اثبات رسانده است .برخی با ادعای
تشــبث به معارف اهلبیت (ع) و آموزههای دینی ،خــود را از مؤمنان
درجهیک و پرحرارت میدانند اما زمانی که میدان خطر پیش میآید جا
میزنند و از معرکه میگریزند .نمونه آن ،تهدید تکفیریها علیه حرمهای
آل اهلل در عراق و سوریه بود .در آنجا جوانان بسیجی مدافع حرم با شور و
اشتیاق به میدان رفتند و در مسلخ عشق ،جانبازی کردند تا شر دشمنان
را دفاع نمایند .این در حالی بود که برخی از مذهبینماهای دوآتشــه اما
غیر انقالبی ،کنج عافیت را ترجیح دادند و در امنیتی که بسیجیها تأمین
کرده بودند ،مشغول زیارت از راه دور شدند!
 .5بسیج امروز در چارچوب مرزهای جغرافیایی کشور ما محصور نیست
و به یک الگوی جهانی تبدیل شــده .برخی از دوستان ایران از این الگو
بهره گرفتند و دشــمنان را در میدانهای مختلــف زمینگیر کردند که
حزباهلل لبنان ،حشدالشــعبی عراق و انصار اهلل یمن ،ســه نمونه بسیار
بارز از الگوسازی و الهام بخشی بسیج در دیگر کشورهاست .در حقیقت،
بنایی که حضرت امام (ره) در ســالهای نخســت دهه  ۶۰پایهگذاری
کردند ،امروز آنچنان رفعت یافته و اســتحکام دارد که دشــمن از هر
راهی برای ضربه زدن به ریشههای آن اعم از نفوذ و به انحراف کشاندن
روحیه بسیجی واردشــده است .ایجاد جریانهای موازی برای رقابت با
بســیج و افســران جنگ نرم نیز یکی از راهکارهایی است که استکبار
برای بهاصطالح هدف قرار دادن این شــجره طیبه در دســتور کار قرار
داده است.
نکته پایانی اینکه در شرایط فعلی کشور که با انواع و اقسام مشکالت روبرو
هستیم ،بسیج نقطه قابلاتکا و اعتنایی برای آواربرداری از چالشهای
گذشته محسوب میشود ،با تکیه بر مؤلفههای قدرت آفرین و هدایتگر
میتواند ظرفیتهای خود را در جهت سازندگی و بهبود شرایط بکار گیرد
و بهعنوان یک نیروی اثرگذار در هدفگذاری و جهتدهی امور کشور،
مسئوالن را یاری دهد.

خبرکوتاه
هیات پارلمانی جمهوری اسالمی ایران در سفر به کاراکاس ،فشارهای
سیاسی از سوی کشورهای غربی از جمله آمریکا بر ایران و ونزوئال را در
راستای کم رنگ کردن اثربخشی منطقهای ارزیابی کرد.
سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفت :کشور با حرکت
بسیجیان رو به جلوست ،اما دشــمن تالش میکند ما را ناامید و مایوس
کرده و شرایط ما را بحرانی نشان دهد.
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درخصوص
ســفرش به تهران گفت :امیدوار اســت نتیجه این ســفر ایجاد کانال
گفتوگوی مستقیم برای ازسرگیری فعالیتهای راستیآزمایی ضروری
این نهاد در ایران باشد.

شبهه افکنی و عملیات روانی جبهه عبری -غربی در آستانه نشست وین ادامه دارد

سیاه بازی کاخ سفید و کودک کش ها
پس از آنکه صهیونیستها نتوانستند نظر
دولت بایدن درخصوص احیای برجام را
تغییر دهند ،رسانههای غربی در آستانه
نشســت وین از برنامه ادعایی تلآویو
برای حمله به تأسیسات هستهای ایران
خبر میدهند.
پــس از روی کار آمدن «جو بایــدن» در آمریکا،
دولت وی مدعی ضرورت احیــای برجام و لزوم
بهره گرفتن ایران از مواهب اقتصادی این توافق
شد اما هرچه زمان گذشت ،دولت بایدن نیز تحت
تأثیر البی صهیونیستها از ادعای اولیه خود مبنی
بر عدم تعیین پیششرط جهت احیای برجام ،عدول
کرد و امروز شــاهدیم در آستانه هفتمین نشست
وین جهــت احیای برجام ،واشــنگتن با لفاظی و
ایرانهراسی تالش دارد جای طلبکار و بدهکار را
تغییر دهد .اما صهیونیستها که از این فرایند اصال
راضی نبوده و تالشهایشان را بیثمر میبینند و
احیای برجام را خطری بزرگ برای خود میپندارند،
ادعا دارند برای حمله به تأسیسات هستهای ایران
برنامه دارند تا از این طریق شاید برنامه هستهای
ایــران را کمی با تأخیر روبرو کننــد؛ چیزی که با
هشدار جدی آمریکا درخصوص عواقب نامعلوم این
اقدام دیوانهوار روبرو شــده است .در همین رابطه،
روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در گزارشی،
مدعی شد :در ۲۰ماه گذشته عوامل اطالعاتی رژیم
صهیونیستی ،دانشمند ارشد هستهای ایران را ترور
کرده و انفجارهای بزرگی را در چهار تأسیســات
هستهای و موشکی ایران به راه انداختند به این امید
که سانتریفیوژهای تولیدکننده سوخت هستهای
را فلج کننــد و روزی را به تاخیر بیاندازند که ایران
ممکن است قادر به ساختن بمب باشد ،اما مقامات
اطالعاتی آمریکا و بازرسان بینالمللی میگویند
که ایرانیها بســرعت دوباره آنها را احیا کردهاند
اغلب با نصب ماشــینهای جدیدتر که میتوانند
اورانیوم را با سرعتی بسیار بیشتر غنیسازی کنند.
به نوشته روزنامه آمریکایی ،زمانی که کارخانهای
که قطعات کلیدی ســانتریفیوژ را میساخت ،در
اواخر بهار دچار آنچــه انفجاری فلج کننده به نظر
میرسید ،شــد که بســیاری از موجودی قطعات
و دوربینها و حســگرهای نصب شــده توســط
بازرســان بینالمللی را از بین بــرد ،تولید تا اواخر
تابستان از سر گرفته شد .یکی از مقامات بلندپایه
آمریکایی آن را طرح «بازسازی بهتر» تهران خواند.
نیویورکتایمز به نقل از چند مقام آگاه با بحثهای
پشــت صحنه گزارش داد مقامــات آمریکایی به
همتایان اســرائیلی خود هشدار دادند که حمالت
مکرر به تأسیسات هستهای ایران ممکن است از
نظر تاکتیکی رضایتبخش باشد ،اما این حمالت
در نهایت نتیجــه خالف انتظار دارند .اما به ادعای
این گزارش ،مقامات اســرائیلی گفتهاند که قصد
کاستن از این اقدامات را ندارند و هشدارهایی مبنی
بر اینکه چنین اقداماتی ممکن است تنها بازسازی
سریع برنامه ایران را تشویق کنند ،نادیده گرفتهاند.

به ادعای نیویورکتایمز ،این یکی از بســیاری از
زمینههایی اســت که در آن آمریکا و اسرائیل در
خصوص مزایای استفاده از دیپلماسی به جای زور
در قبال ایران اختالف نظر دارند.
در بخش دیگــری از این گزارش بعد از اعتراف به
ناکارآمدی چنین اقدامــات خرابکارانهای در کند
کردن برنامه هســتهای ایران ،به ناتوانی فشــار
تحریمی هم اذعان شــده اســت .نیویورکتایمز
نوشــته ،به طور علنی ،آمریکا اشاره کرده که اگر
ایران در وین ســنگاندازی کند ،ممکن اســت
مجبور شود تحریمهای جدیدی را در نظر بگیرد.
«رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران ،اخیراً
با انداختن توپ در زمین ایران مدعی شد در حالی
که انتخاب با ایران اســت که کدام مسیر را برود،
آمریکا و سایر متحدانش باید برای هر انتخابی که
تهران انجام میدهد آماده باشــند .به گزارش این
رســانه آمریکایی ،در داخل کاخسفید ،در روزهای
اخیر تقالهایی وجود داشــته برای بررسی اینکه
آیا نوعی توافق موقت ممکن اســت برای محدود
کردن برنامه هســتهای ایران قابل دستیابی باشد
و در مقابل ،آمریکا ممکن اســت تعداد محدودی
از تحریمهــا را کاهــش دهد که مشــکل را حل
نمیکند اما ممکن است برای مذاکره زمان بخرد
و در عین حال تهدیدات اســرائیل برای بمباران
تأسیســات ایــران را هم متوقــف میکند .طبق
این گزارش ،خرید زمان ،شــاید به میزان زیادی
ضروری باشد .اما بسیاری از مشاوران بایدن در این
خصوص تردید دارند که اعمال تحریمهای جدید
علیه مقامــات ایران ،ارتش یــا تجارت نفتیاش
 در کنــار ۱۵۰۰تحریمی که ترامپ تحمیل کرد موفقیتآمیزتر از تالشهای گذشــته به منظورتحت فشار قرار دادن ایران برای تغییر مسیر باشد.
در همین راســتا« ،یوســی کوهن» رییس سابق
ســازمان جاسوســی رژیم صهیونیستی(موساد)
ادعــا کرد کــه ایران از زمــان خــروج آمریکا از
توافق هستهای در ســال ،۲۰۱۸اورانیوم بیشتری
غنیسازی میکند .کوهن درباره اینکه تعدادی از
پیشینیان وی ،از تالشهای کابینه سابق اسرائیل
برای متقاعد کردن واشنگتن جهت خروج از توافق

انتقاد کردهاند مدعی شد :ما به آمریکاییها و جهان
نشان دادیم که ایران تا پایان توافق دروغ میگفت.
ایران در مورد بسیاری از مسائلی که از جهان پنهان
مانده بود شفافسازی نمیکرد .وی ضمن تکرار
ادعای انجام شدن عملیاتهای موساد داخل ایران
در زمان حضور او در این سازمان ،اظهار داشت :شما
میتوانید به تواناییهای آنها آسیب بزنید و آن را
کاهش دهید .طبق گــزارش مطبوعات خارجی،
هر کاری که ما در ایران انجــام دادیم این بود که
از نظر توانایی فاصلــه کافی را حفظ کنیم .رییس
سابق آژانس جاسوسی رژیم صهیونیستی ،با متهم
کردن مسئوالن دولتی ایران به داشتن نیاتی که با
فعالیتهای مخفیانه موساد قابل تغییر نیست ،ادعا
کرد :شک دارم که از مذاکراتی که قرار است در وین
آغاز شود ،توافقی حاصل شود.
آمریکا و اسرائیل هماهنگ هستند
اما علی رغم ســیاه بازی ها و جنگ زرگری سران
کاخ ســفید با مقامات صهیونیست ،پایگاه خبری
آمریکایی هیل هم در یادداشــتی ادعا کرد :دولت
آمریکا و رژیم صهیونیستی در تمام گامها در قبال
ایــران هماهنگ عمل میکننــد و مقامات رژیم
صهیونیستی نســبت به جایگاه خود در واشنگتن
احساس اطمینان دارند.
وحشت صهیونیستها از ضعف آمریکا
در مقابل ایران
امــا تــرس صهیونیســتها از این اســت که
آمریکایی ها به دلیل درگیریها و مشکالت داخلی
و خارجی خود ،نتوانند فضــای ملتهب با ایران را
ادامه دهند و در نشست وین در مقابل تهران پاپس
بکشند .در همین رابطه ،روزنامه الکترونیکی «رأی
الیوم» در یادداشــتی به قلــم «زهیر اندراوس»،
نوشت :در سایه باور سیستم امنیتی و سیاسی رژیم
صهیونیستی به اینکه واشنگتن در مسیر امضای
توافق جدید با جمهوری اســامی است ،توافقی
که رژیم اسرائیل به صورت کلی آن را رد میکند،
تلآویو همچنان به ارســال پیامهای مســتقیم و
غیرمستقیم مبنی بر عزم خود برای «حمله به ایران

امیرعبداللهیان در دیدار با مصطفییف تأکید کرد

با هدف نابودی برنامه هســتهای» ادامه میدهد.
در ادامه ایــن گزارش آمده ،اما دربــاره مذاکرات
واشنگتن و تهران ،یک کارشناس نظامی به نقل از
منابع معتبر در تلآویو گفت ،در دستگا ه امنیتی رژیم
صهیونیســتی بدبینی زیادی وجود دارد چراکه بر
اساس برآوردها ،ایران موضع محکمی اتخاذ خواهد
کرد در حالی که پیامهای رسیده از واشنگتن حاکی
از آن است که آمریکاییها آماده چشمپوشی از همه
چیز برای امضای توافق هستهای با ایران هستند.
در این راستا و چیزی که این وحشت صهیونیستها
را بیش از پیــش میکند اظهارات کارشناســان
آمریکایی درخصوص قاطعیــت تیم جدید دولت
در ایران اســت .در همین رابطه« ،جیمز ریش»
یک قانونگذار آمریکایــی در زمینه مذاکرات آتی
رفع تحریمهای ایران ،گفت :ایران پذیرای خطوط
قرمز آمریکا در مذاکرات آتــی نخواهد بود و این
گفتوگوها اتالف وقت است.
در ویــن بر رفع تحریمهــای ایران
متمرکز هستیم
نظری که شاید درســت هم باشد زیرا ایران بعد از
20ســال مذاکرات متمادی با غربیها به تجربه
دریافته که آمریــکا و اروپاییها اصال قابل اعتماد
نیســتند و دولت جدید در ایران هــم ،برجام را به
شرط رفع قطعی تحریمها خواهد پذیرفت .چیزی
که سعید خطیبزاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی
کشورمان نیز آن را دوباره تکرار کرد .وی در نشست
خبری روز گذشــته خود ،تأکید کرد :ایران با اراده
جدی برای رفع تحریمهایی که بر ضد مردم ایران
اعمال شده با یک تیم کامل براساس همین هدف
عازم وین خواهد شد و امیدواریم طرفهای مقابل
به جای شبهه افکنیهای رسانهای و عملیات روانی
که شاید بتوانند ماهیگیری از آبهای آلوده بگیرند
با اراده جدی و نیت خوب و دستیابی به توافق عملی
و جامعاالطراف به وین بیایند .اگر این اراده جدی
را نداشته باشند و بخواهند با نیتهای غیرسازنده
همراه کنند ،قطعا پاسخ ایران متناسب خواهد داد.
حتی علی باقری معاون سیاسی وزارت امورخارجه
کشورمان هم در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره،
خاطر نشان کرد که آمریکا چارهای ندارد جز اینکه
واقعیت جدید در قبال توافق هســتهای را بپذیرد.
چیزی که شــاید رســانه آمریکایی اینترست هم
پیامهای قاطع تهران را اینطور تفســیر کرده و با
اشاره به بیاعتمادی ایرانیان به وعدههای دولت
آمریکا مدعی شــده کاخســفید در حال تشدید
تالشهای پشتپرده خود برای هدف قرار دادن
اقتصاد تهران است.
اما آنطور که پیداست ،واشــنگتن درصدد احیای
برجام جهت نظارت بر برنامه هســتهای ایران در
شرایطی است که شاید دیگر در منطقه غر بآسیا
حضور جدی نداشته باشد و سازوکار برجام ،نگرانی
آمریکا را از هستهای شدن ایران بکاهد و آمریکا با
خیالی آسودهتر بر سیاست خود علیه چین در دریای
چینجنوبی متمرکز شود.

قالیباف:

گام اول شفافیت را در مجلس
برمیداریم

موضع قاطع ایران در تغییرناپذیری
مرزهای بینالمللی
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشاره به
موضع دائمی جمهوری اســامی ایران
در حمایت از تمامیت ارضی کشــورها بر
تغییرناپذیری مرزهای بینالمللی در منطقه
تأکید کرد.

و برقراری مجدد پروازها میان دو کشور تأکید کرد.
به گزارش مهر ،امیرعبداللهیان در بخش دیگری با
اشاره به موضع دائمی جمهوری اسالمی ایران در
حمایت از تمامیت ارضی کشورها بر تغییرناپذیری
مرزهایبینالمللیدرمنطقهتأکیدکرد.

رییــس مجلس گفت :شفافســازی
فقط بــرای مجلس نیســت و باید در
همه دستگاهها اجرا شــود اما گام اول
را خودمــان برمیداریم تا بعد از آن نیز
پیگیر باشیم.

«شــاهین مصطفییــف» معاون نخســتوزیر
جمهوری آذربایجان و رییس کمیسیون مشترک
همکاریهای اقتصادی این کشــور با جمهوری
اســامی ایران که برای دیدار کاری یک روزه به
تهران ســفر کرده بود ،یکشنبهشــب با حســین
امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشــورمان دیدار
کرد .امیرعبداللهیان در این دیدار با ابراز خرسندی
از روند رو به گسترش مناسبات تجاری فیمابین و
پیوندهایعمیقدوملت،آزادسازیاراضیجمهوری
آذربایجان را زمینهساز آغاز فصل نوین در مناسبات
اقتصادی دو کشورخواند .وزیر امور خارجه کشورمان
همچنین با اشــاره به توانمندیهــای جمهوری
اسالمی ایران ،آمادگی شــرکتهای ایرانی برای
مشارکت در بازسازی مناطق تازه آزاد شده را اعالم
کرد و با اســتناد به موفقیتهای دو کشور در زمینه
واکسیناسیون،بر لزومتسهیل مراودات اتباعطرفین

تأکید باکو بر کریــدور تهران-باکو-
مسکو
معاون نخســتوزیر جمهوری آذربایجان نیز در
این دیدار با ابراز خرســندی از دیدارهای سازنده
خود با وزرای نفــت و راه کشــورمان ،از نزدیک
بودن دو کشــور به توافقات تاریخی در حوزههای
نفت ،گاز و حملونقل خبر داد .مصطفییف گفت:
حملونقل بین ایران و جمهوری آذربایجان متوقف
نشد و برای توسعه بیشتر روابط اقتصادی دو کشور
نیازمند ایجاد زیرساختهای حملونقل جدید از
جمله پلها هستیم .در حال حاضر کارگروه هایی از
جمهوری آذربایجان و ایران در حال کار بر روی سند
تجارت بین دو کشور هستند .به گفته وی ،کریدور
شمال -جنوب از ایران به جمهوری آذربایجان و
روسیه یکی از پروژههایی است که هر دو کشور روی
آن کار میکنند.

محمدباقر قالیباف رییــس مجلس در هفتمین
اجالســیه کنگــره ملــی همفکــری بســیج
دانشآمــوزی ،خطاب به دانشآمــوزان اظهار
داشــت :به این موضوع توجه داشــته باشید که
موثرترین دوره زندگی خود را میگذرانید ،آن هم
زندگی که ابعاد سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شما
را رقم میزند .قالیباف در ادامه با اشــاره به تأکید
رهبر معظم انقالب بر جوانگرایی عنوان کرد :با
این حال در طی  ۴۰سال بعد از انقالب به صورت
اساســی به جوانگرایی و نوجوانگرایی پرداخته
نشده اســت لذا شــما باید عملکرد نامناسب در
حوزه جوانگرایی را فراموش کنید و خود را دستم
کم نگیرید و به ســن پایین خــود فکر نکنید .به
گزارش خانه ملت ،رییس مجلس در ادامه همین
بحث گفت :شما در این مقطع حساس میتوانید
اثربخشترین بخش جامعه باشید و ما مسئولین

نیز باید توجه کنیم که مبنای پیشرفت ما ،توسعه
منابع انســانی ،مهارتآموزی ،ایجاد ظرفیت و
بالفعل کردن استعدادها است.
ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش
نداشتهایم
قالیباف همچنین با تأکید بر پیگیری با وسواس
و با دقت موضوع آمــوزش و پرورش در مجلس
برای ادای دین نسبت به آن اظهار داشت :علیرغم
وجود ســند تحول ،وزارت آمــوزش و پرورش
تاکنون بیثباتترین وزیر را داشته و ۲۰سال است
مدیریت باثباتی در این وزارتخانه نداشتهایم پس
چه انتظاری از این حوزه داریم وقتی حکمرانی و
تعلیم و تربیت ایراد دارد .رییس مجلس در ادامه با
اشاره به ۴رویکرد مجلس در حوزه شفافسازی،
مردمیسازی ،هوشمندســازی و کارآمدسازی،
اظهار داشت :شفافیت را از پیش از ورود به مجلس
پیگیری میکردم و اکنون خــود را متعهد به آن
میدانم اما شفافسازی فقط برای مجلس نیست
و باید در همه دســتگاهها اجرا شود اما گام اول را
خودمان برمیداریم تا بعد از آن نیز پیگیر باشیم.

رئیسی:

پیشرفتهای کشور نویدبخش روزهای روشن است
رییسجمهور با اشــاره به نقش و تاثیر ترویج فرهنگ
و روحیه بســیجی در همه امور زندگی فردی و اجتماعی،
گفت :پیشرفت در ابعاد مختلف نویدبخش روزهای روشن
برای کشور است.
آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی رییسجمهور روز گذشته در دیدار بسیجیان
نهاد ریاســتجمهوری و ســازمانهای تابعه با گرامیداشــت هفته
بسیج ،با بیان اینکه مســئولیتپذیر بودن و خطرپذیری از ویژگیها
و شــاخصههای اصلی بســیجیان است ،اظهار داشــت :اگر در نهاد
ریاستجمهوری کارکنان مسئولیتپذیر بوده و به مردم و اربابرجوع
پاسخگویی شایسته و مناسب داشته باشند ،بدون تردید بقیه سازمانها
نیز از این نهاد الگو خواهند گرفت .رییسجمهور اصالح نظام اداری و
تالش برای تقویت کارآمدی در سازمانها و ادارات را ضروری دانست
و گفت :کارآمدی در سیســتم اداری به این است که کارکنان نسبت
به وظیفه خود شناخت کامل داشــته و با احساس مسئولیت و محبت
نسبت به رفع مشکالت مردم و ارباب رجوع عمل کنند .رئیسی با تاکید
بر اهمیت روحیه مســئولیتپذیری انســان در نهاد خانواده و جامعه،

اظهارداشــت :در فرهنگ دینی ،همه مسئول هستند و باید نسبت به
موضوعات اطراف خود احساس مسئولیت کنند و همه وظیفه داریم برای
ترویج عدالت ،صفا و صمیمیت ،امانتداری ،گسترش خوبیها و نهی از
منکر در جامعه تالش کنیم .وی با انتقاد از نارساییها و مشکالت موجود
در سیستم اداری کشــور ،گفت :یقینا اگر نظام اداری کشور از روحیه
بسیجی برخوردار باشد ،شاهد بسیاری از مشکالت و ناکارآمدی موجود
نخواهیم بود لذا برای کارآمدی نظام اداری ،الزم اســت این روحیه را
ترویج و گسترش دهیم.
رئیسی با تأکید بر اینکه با روحیه بسیجی میتوان مشکالت کشور را
برطرف کرد ،گفت :تفاوت و وجه امتیاز نظام اداری ایران اســامی با
سایر کشورها برخورداری از روحیه بسیجی است .وی با تأکید بر اینکه
تحریم هرگز کشــور را متوقف نخواهد کرد ،افزود :هر روز که از عمر
دولت میگذرد به پیشرفت کشــور امیدوارتر میشوم و یقین دارم که
گشایشهای جدی در مسایل مختلف ایجاد خواهد شد و امروز دشمنان
به خوبی متوجه شــدند که ایران در موضع اقتدار ایستاده است و این
اقتدار را از خون شهیدان خود داریم و اجازه نمیدهیم آثار خون شهدا
از بین برود .رییسجمهور تصریح کرد :باید با روحیه بسیجی و همت

و کار مضاعف در مســیر رفع مشکالت و ایجاد گشایش حرکت کنیم
و بیتردید اگر درست حرکت کنیم ،یاری خداوند نیز برای جبهه حق
حتمی خواهد بود .به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاستجمهوری،
آیتاهلل رئیسی تأکید کرد :با پیشرفت در ابعاد مختلف ،روزهای روشنی
برای کشور انتظار میکشیم.
تقویت تولید داخلی با سرمایههای مردمی
همچنین در جلسه یکشنبهشب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،وزیر
صمت طی گزارشی از وضع شاخصهای کالن اقتصادی کشور و روند
تنظیم بازارهای مختلف ،ضمن تشــریح اقدامات ستاد تنظیم بازار در
زمینه کنترل قیمتها بویژه اقالم خوراکی تصمیمات این ســتاد را در
جهت تثبیت بازار موثر دانست .رییسجمهور با تاکید بر اهمیت ثبات
در بازار و منطقی شدن نرخ کاالهای اساسی ،تداوم اجرای تصمیمات
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار را ضروری خواند.
در این جلسه همچنین گزارشی از روند افزایش تولید خودرو در کشور
ارائه و راههای تقویت تولید داخلی با اســتفاده از سرمایههای مردمی
بررسی شد.

گزیده ها

تجلیل از خدمات هفتادساله
مرحوم آیتاهلل مجتهد شبستری

درمراسمترحیمآیتاهللمحسن
مجتهد شبســتری از خدمات
هفتاد ســاله این عالم ربانی در
حوزههای علمیه و در پیروزی
انقالب اســامی تجلیل شد.
آیتاهلل محمدحســن اختری
رییس شــورای عالی مجمع
جهانی اهلبیت(ع) در این مراسم از جایگاه رفیع این عالم وارسته تقدیر
کرد و گفت :آیتاهلل شبســتری به عنوان عضــوی فعال در جامعه
مدرســین در حوزههای علمیه و در پیروزی انقالب اسالمی نقش
موثری داشت .وی با اشاره به فعالیتهای ایشان در ساخت مدارس،
تاهلل مجتهد شبستری در طول
مساجد و حوزههای علمیه ،افزود :آی 
هفتادسالخدمتدرحوزههایعلمیهتهران،آذربایجانومراکزعلمیه
دیگر کشورها نقش بســیار مهم هدایتگری طالب در این حوزهها
داشت .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،وی با اشاره به اینکه آیتاهلل
مجتهد شبستری در طول انقالب در کنار و در خط امام خمینی(ره) بود،
گفت :این عالم بزرگ در مجلس خبرگان رهبری ،مجلس شــورای
اسالمی،مجمعتشخیصمصلحتومجمعجهانیاهلبیت(ع)نقش
فعالی داشت .حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژهای
رییس قوه قضاییه و محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز با حضور در
این مراسم با قرائت فاتحه و دعا یاد و خاطره این فقیه پارسا ،عالم مبارز
و انقالبی را گرامی داشتند.

بدهیهای دولت قبل را میدهیم

سیدمحمد حســینی معاون
پارلمانی رییسجمهــور ،در
واکنش به اظهارات اخیر برخی
از جریانات سیاســی مبنی بر
اینکــه آیتاهلل رئیســی باید
گزارشعملکرد۱۰۰روزهدولت
را ارائــه دهد ،گفــت :دولت
برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت برای رفع مشــکالت
کشــور دارد .وی در ادامه گفتوگو با مهر ،بیان کرد :ما باید عملکرد
هشت ســاله دولت روحانی را مدنظر قرار دهیم و علیرغم اینکه آنها
وعدههای زیادی دادند ،همه دیدیم که نتیجه چه شد .االن بدهیهای
بسیار زیادی به دولت سیزدهم رسیده است و هر ماه دولت مبالغ زیادی
رابرایتسویهبدهیهایدولتسابقپرداختمیکند.معاونپارلمانی
رییسجمهور متذکر شد :باید این مسئله را هم مورد توجه قرار داد که
وزرا از سوم شهریور آغاز به کار کردند و باید به دولت فرصت داده شود
تا همه مسئوالن اجرایی خود به ویژه در استانها را مستقر کند که این
کار تا حدی زمانبر است.

اعتراف آمریکاییها به تحت
رصد بودن در منطقه

نشــریه آمریکایی «نشــنال
اینترســت» در مطلبی درباره
تجهیز بالگردهای نظامی ایران
به قابلیت سوختگیری هوایی
نوشــت :ایران در سال۲۰۱۵
یکی از بالگردهای قدیمی «آر.
اچ۵۳.دی» ساخت آمریکا به
لولههای ویژه سوختگیری هوایی حین پرواز مجهز کرد که به این
بالگرد سنگین و دوربرد اجازه میدهد مسافت پرواز خود را بیشتر کند.
به نوشته این نشــریه ،این اقدام ایران ،نشانه دیگری از تالشهای
مدبرانه برای حفظ و حتی بهبود زرادخانه هوایی خود بوده است .نیروی
هواییایرانعمدت ًامتشکلازسختافزارآمریکاقبلازانقالباسالمی
از دهه  ۱۹۷۰بهعالوه تجهیزات روسی است که ایران از عراق بدست
آورده است .پیشتر نیز اندیشکده آمریکایی «واشنگتن» در زمینه باز
آماد جنگنده «سوخو فیتر» توسط نیروی هوایی سپاه پاسداران ایران
نوشت :با وجودی که سوخو ۲۲-قدیمی است ،اما این جنگنده میتواند
با حمل بمب ۲۰۰۰کیلوگرمی و تا مسافت  ۶۰۰تا ۷۰۰کیلومتری در
ماموریتهای ارتفاع پایین به اهداف ســطحی حمله کند .فیترهای
مسلح ،با پرواز خارج از فضای پایگاه اصلی خود قادرند به ریاض نیز
برسند،مسافتیکهتمامیمناطقگشتزنیوپایگاههاینیرویدریایی
آمریکا را در خلیجفارس شامل میشود.

تالش عراق
برای مذاکرات ایران-عربستان

«فواد حسین» وزیر امورخارجه
عــراق در حاشــیه کنفرانس
امنیتی منامــه در گفتوگو با
شبکه صهیونیستی آی٢٤نیوز
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
آیا ممکن است باتوجه به توافق
عادی سازی روابط ،عراق نیز با
رژیم صهیونیستی ســازش کند؟ تاکید کرد که به دالیل متعددی
همچون مسئله فلســطین ،پارلمان عراق و فرهنگ سیاسی مردم
کشورش چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد .وی در بخش دیگری از این
گفتوگو دربارهامنیتعراقگفت:ماکشوریهستیمکهبهوعدههای
خودعملمیکنیم.عراقبهکشوریتبدیلشدهاستکهسایرکشورها
را گرد هم جمع میکند اما تنشها در منطقه خاورمیانه زیاد اســت.
مناقشات زیادی در خاورمیانه وجود دارد .به گزارش تسنیم ،فواد حسین
افزود :عراق به جای اینکه بخشی از مشکل باشد به بخشی از راهحل
تبدیل شده است.

عضویت در شانگهای از اقدامات
مهم دولت است

علی یزدیخواه نماینده مردم
تهران در خصــوص عملکرد
 ۱۰۰روزه دولت رئیسی گفت:
علیرغم شدت ویرانگری دولت
روحانــی از خالی کردن خزانه
گرفته تا بدهکار کردن دولت و
حــراج اوراق قرضــه ،دولت
سیزدهم توانست حجم عظیم بدهیهای دولت را ساماندهی کرده
و سررسید اوراق مشارکت ،کمبود کاالهای استراتژیک را مدیریت
کند .عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ادامه داد:
دولت سیزدهم با تزریق یک صد میلیون دوز واکسن توانست از شیوع
موج ششم کرونا جلوگیری کند .وی در گفت وگو با مهر افزود :در صد
روز اخیر رئیس جمهور اقدامات اساســی برای بازگرداندن رونق به
طرحهای عمرانی و جلوگیری از تعطیلی برخی پروژههای عمرانی
انجام داد .یزدی خواه عضویت در پیمان شانگهای و افزایش تعامالت
منطقهای را اقدامی مهم از سوی دولت رئیسی خواند و گفت :اجرای
پیمان  ۲۵ســاله ایران و چین در دستور کار دولت قرار دارد که منابع
مالی پایداری را برای توسعه زیرساختها فراهم خواهد کرد.

