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برکات مدیریت انقالبی
در جهانی که در هر روز بلکه هر ساعت آن پیشرفتهای قابلتوجهی به
دست میآید و کشورها برای سبقت از یکدیگر در ساحت علم ،فناوری و
اقتصاد ،رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند ،پیادهسازی نسخهای که بتواند
کشــور را در این هماورد بینالمللی برنده کند یا دستکم در خط پیشتازان
قرار دهد ،حائز اهمیت بسیار است .الگوی امتحان پس داده و تجربهشده
برای کشورمان ،التزام به اصول انقالبی و حرکتهای جهادی است که
میتواند ضمن حفظ هویت و عزت کشــور ،جریان پرشتابی نیز به مسیر
پیشرفت بدهد.
در محافــل علمی و بعضــی از نهادهای اجرایی در برخــی از ادوار ،این
گمانه غالب بود که برای همراه شدن با قافله علم و برخورداری از مزیت
چراغ پرچمدارانش ،باید از روشهای موردپســند غرب و ساز و کارهای
آنها در حاکمیت و امور اجرایی تبعیت کرد .همین دیدگاه باعث شــد که
شق و ر ّقی که تنها هنرشان تکرار چند تئوری
مدیریتهای اتوکشیده و ّ
نظری بود ،برای مدتی امور را به دســت گرفتنــد اما خروجی آن موجب
پســرفت و معطل ماندن کارها شد .درنهایت نیز کشور از قطار علم عقب
ماند و تنها زمانی این شکاف پر شد که مدیریتهای جهادی و انقالبی با
کار شبانهروزی و همت بلند ،باعث تحرک و پویایی شدند.
این یک واقعیت تأسفبار است که هرجا چالشها و مخاطرات جدی برای
نظام اسالمی پیشآمده ،تفکرات غیرانقالبی و عمدت ًا غربی نقش مهمی
ایفا کردند .از فتنههای ابتدای انقالب گرفته تا آشوبهایی که در خالل این
سالها رخ داد؛ ازجمله فتننه  ۸۸همگی به جهت زاویهدار بودن رهبران آن
جریانها با اصول و آرمانهای اصیل انقالب رخ دادند و هزینههای بعض ًا
سنگینی به کشور تحمیل کردند.
الگوی تمدن اسالمی که در صدر اسالم شاهد آن بودیم و بعدها نمونههای
تاریخی آن در قالبهای کوچکتر عملی و محقق شد ،این واقعیت را ثابت
کرده که برای پیشرفت و ترقی نیازمند تبعیت گام به گام و مطلق از غرب
نیستیم و نباید در هاضمه خطرناک اقتصاد جهانی و فرهنگ غربی به این
بهانه هضم شویم.
نکته مهم در این میان ،آن است که حرکتهای انقالبی ناشی از فهم دقیق
و بصیرت نسبت به تحرک خصمانه دشــمن است و اال حرکت جهادی
بیمعنا خواهد بود .زمانی هم که جهادی در کار نباشــد و جریان امور در
بستر تفکرات غربی و منفعل قرار گیرد ،اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست و همه
امور مرتبط با اقتضائات جامعه و مردم ،دچار خدشه و مشکل میشود.
به بیان دیگر ،جهاد عبارت است از تحرکی که در برابر یک چالش از سوی
قدرتهای معاند انجام میشود و در نتیجه ،مدیریت جهادی وارد میدان
شده و دست به اقدامات پدافندی میزنند .بهعنوان نمونه ،وقتی حرکت
و نهضت علمی کشــور به دلیل کارشکنیهای غرب دچار عقبماندگی
میشود ،این اساتید و برجستگان نخبگان علمی و انقالبی هستند که وارد
میدان شده و کشور را از حالت خمودگی و رکود در میآورند.
افزون بر این ،نتیجه رویکردهای انقالبی و اقدامات جهادی به این دلیل
که با نیت الهی ممزوج است ،دارای برکت بوده و دستاوردهای آن از مدت
مشابهی که بدون روحیه جهادی طی شده و سپریشده بیشتر و با کیفیتتر
است .از طرفی ،برای برخی این شائبه نیز پیشآمده بود که انقالبیگری
و اقدام و عمل پرحجم و پر شتاب ،با کار تشکیالتی دقیق ،حسابشده و
منطقی قابل جمع نیست و منافات دارد .این در حالی است که برخالف این
شبهه ،اقدامات جهادی با پشتوانه علمی در حال پیشبرد امور هستند و گواه
آن ،پیشتازی جمهوری اســامی در عرصههای علمی و ورود به باشگاه
کشورهای برخوردار از فناوریهای بسیار پیشرفته است.
ضمن اینکه در مدیریتهای غیرانقالبی عموم ًا ســاز و کارهایی وجود
دارد که در برخی از موارد ،مانع از حضور مردم برای مشارکت میشوند .از
باب مثال ،در برخی از کشورهای غربی ،ورود مردم برای کمک به آسیب
دیدگان از حوادث طبیعی ممنوع است و حتی جرم تلقی میشود! مردم در
یک چارچوب مشــخص مجاز به ورود هستند و بیش از آن نمیتوانند در
اقدامی خودجوش ،کمککار و یاریدهنده باشند.
این در حالی است که در نگاه انقالبی ،موضوع مردم و میدانداری آنها
یک اصل بســیار حائز اهمیت و پررنگ اســت و هر جا به یاری شتافتند،
گرههای بزرگ و بهظاهر ناگشودنی باز شــدند .در اصل انقالب که این
روزها نزدیک سالگرد دهه فجر هستیم ،مردم به میدان آمدند و با همراهی
و جانفشانی در مسیر آرمانهای انقالب و امام ،آن پیروزی افتخار آفرین
را در  ۲۲بهمن  ۵۷رقم زدند .در جنگ تحمیلی در حالی که کشور با انواع و
اقسام مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم میکرد ،بسیج در کنار ارتش
غره به پشتیبانیهای جهانی را به زانو
و مردم در پشت جبههها ،دشــمن ّ
در آوردند .بنابراین ،میدانداری ملت ،نقاط عطف و شــاهکارهای بسیار
زیادی را به وجود آورده است.
نکته پایانی اینکه ،اقدام و عمل انقالبی و بســیجیوار است که میتواند
نظام پیشرفت را به سوی تمدنسازی و تحقق گام دوم انقالب رهنمون
شود .این نگرش از چاشنی نشاط و شوق بهره میبرد ،به این مفهوم که هر
قدر که مدیریتهای غیرانقالبی ،منزوی ،تنپرور ،کسل و بیکار بودند،
مدیریتهای جهادی با نشــاط ،پرقوت ،مصمم و عازم به سمت اهداف
از پیش تعیینشده هستند و با این پشــتوانه قطع ًا آینده و مقدرات کشور
روشنتر از امروز خواهد بود.

خبرکوتاه
محسن رضایی معاون اقتصادی رییسجمهور با اشاره به ظرفیتها و
توانمندیهای موجود در ایران و نیکاراگوئه ،بر توسعه ،تحکیم و تقویت
همهجانبه مناسبات و همکاریهای دو کشور تاکید کرد.
سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه روایت نقل شده از دیدار سرلشکر
ســامی در بهمن ۹۸با خانواده شهیدان اســدی الری از شهدای پرواز
هواپیمای اوکراینی را ناقص ،جهتدار و تحریفشده عنوان کرد.
«ذبیحاهلل مجاهد» سخنگوی طالبان در صفحه شخصی خود در فضای
مجازی ،از دیدار هیات طالبان در تهران با «احمد مســعود» رهبر جبهه
مقاومت ملی افغانستان و «اسماعیل خان» والی پیشین هرات خبر داد.

روند مذاکرات لغو تحریم ها در وین ادامه دارد

توافق خوب به جای توافق موقت

روند مذاکرات وین بــرای لغو تحریمهای ظالمانه علیه
کشــورمان همچنان ادامه دارد .با اینکه به گفته برخی
مقامات حاضر در این مذاکرات ،روند پیشرفت کند است
اما فضای مثبت و رو به جلویی در این دور از مذاکرات به
صورت ملموس دیده میشود.
علی باقری رییس تیم مذاکره کننده کشورمان در وین شنبهگذشته با
اشاره به فضای مثبت حاکم بر مذاکرات وین ،تأکید کرد :موارد اختالفی
بین طرفها در حال کاهش است .اما همچنان فضاسازی رسانهای و
کارشکنی آمریکاییها به عنوان سد بزرگی در مسیر رسیدن به توافق
خوب ،خودنمایی میکند؛ موضوعی که وزیر امور خارجه کشورمان نیز
بر آن تأکید کرد .در همینخصوص حسین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره ،درباره مذاکرات هستهای
در وین ،تأکید کرد که دور هفتم مذاکــرات ،پیچیده بود ،ولی در دور
هشتم ،مذاکرات در مسیر صحیح قرار گرفت .وی افزود :مسیر صحیح
مذاکرات ،به خاطر پیشنهادهایی بود که ایران مطرح کرد .اگر طرف
غربی ،نیت و اراده کافی داشته باشد ،امکان حصول توافق خوب وجود
دارد .امیرعبداللهیان با بیان اینکه مقصود از توافق خوب این است که
همه طرفها احساس خرســندی کنند ،خاطر نشان کرد :این مسئله
مســتلزم اجرای تعهدات توســط تمامی طرفهای توافق هستهای
است .وزیر امور خارجه ،با تأکید بر اینکه اگر کشورهای غربی و آمریکا
به سخنان خود عمل کنند ،میتوان در مدت زمان کوتاهی به توافق
رسید ،گفت :ما وقتی از لغو تحریمها یا برطرفشدن تحریمها صحبت
میکنیم ،منظور اجرای کامل بندهای برجام است .امیرعبداللهیان با
اشــاره به اینکه در این دور از مذاکرات ،در پی لغو تحریمهای مرتبط
با برجام هســتیم ،تصریح کرد :اما ما تأکید داریم که در مراحل بعدی
مذاکرات ،باید تمام انواع تحریمها ،به صورت کامل لغو شود .وی در
پاســخ به اینکه درباره تحریمهای آمریکا که مدعی اســت به خاطر
مسائل حقوقبشری و نفوذ منطقهای ،بر ایران تحمیل کرده ،تهران
چه خواهد کرد ،اظهار داشت :این یکی از بخشهایی است که در میز
مذاکره درباره آن اختــاف نظر وجود دارد .آمریکاییها و طرفهای
غربی بر این باور هســتند که در بهترین حالت میتوان بخشی از این
تحریمها را لغو کرد که ترامپ مجددا اعمال کرده بود تا ایران بتواند از
عوائد اقتصادی برجام بهرهمند شود.
وزیــر امور خارجه در ادامه با بیان اینکه مــا تأکید داریم که باید همه
تحریمهایی لغو شــود که ترامپ پس از خــروج از برجام ،وضع کرد،
خاطر نشــان کرد :دیدگاه طرف مقابل در مذاکــرات ،مبتنی بر لغو
همه تحریمهای اعمالشده از ســوی ترامپ نیست ،بلکه در پی لغو
تحریمهایی هســتند که میتواند به توافق هستهای ضربه بزند .اما
علت این اختالفات این است که آمریکا نیت جدی در رسیدن به یک
توافق خوب ندارد.
امیرعبداللهیــان درباره ضمانتهای سیاســی ،اقتصادی و حقوقی
مورد انتظــار ایران نیز گفت :ما وقتــی از تضمین صحبت میکنیم،
مصادیقی داریم .به ایــن معنی که ایران باید بتواند در زمینه اقتصاد و
تجارت خارجــی هر فعالیتی انجام دهد که در صدر آن ،صادرات نفت
به صورت عادی و کسب درآمدهای آن هستیم .وی ادامه داد :وقتی
درباره تضمین صحبت میکنیم به این معنی اســت که نباید تحریم
جدید علیه ایران وضع شود ،نباید تحریمهای سابق ،تحت هر بهانه

دیگری ،مجددا اعمال شود .وزیر امور خارجه درباره مکانیزم ماشه هم
تأکید کرد :مکانیزم ماشــه یکی از مسائلی است که باعث اختالفات
شده است .ایران خواستار تضمینهای درباره مکانیزم ماشه شده است؛
زیرا بر اساس آن ،سایر طرفهای توافق نیز فرصت پیدا میکنند که
به خاطر تصمیمات سیاسی ،تعهدات خود را در هر زمانی متوقف کنند.
لذا درآمدهای نفتی باید بدون هیچ مشکلی و از طریق سیستم بانکی
داخلی به دست ایران برسد که این مســائل بخشی از راستیآزمایی
مدنظر ماست.
وزیر امور خارجه همچنین گفت :جمهوری اسالمی ایران ،ابتکارات
و طرحهای عملی در مذاکرات ارائه کرده که میتواند روند رســیدن
به توافق را تســهیل کند ،اما هنوز طرف غربی نیت و جدیت الزم را
برای مذاکرات ندارد .اگر طرف غربی نگران ســقف زمانی است ،باید
ســریعا به اجرای تعهدات خود بازگردد .ولی غربیها در پی استفاده از
شــیوههای جنگ روانی هســتند تا اینکه افکار عمومی نیز به سمت
آنان متمایل شود .اما هنوز پیشــنهادات یا ابتکاراتی حقیقی و جدی
از غربیها ندیدهایم.
امیرعبداللهیان همچنین یکشنبه گذشته در جلسه کمیسیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس حضور یافت که محمود عباسزاده
به نقل از وزیر خارجه تاکید کرد که خطوط قرمز جمهوری اســامی
ایران در مذاکرات هســتهای کامال روشن اســت و مذاکرهکنندگان
مــا درچارچوب این خطوط قدرت مانــور و آزادی عمل دارند .البته با
آمریکاییها هیچگونه گفت وگوی مستقیم نداشتهایم .وی ادامه داد:
امیرعبداللهیان در این نشست تاکید داشت که غربیها میخواهند با
توافق موقت مسائل و نگرانیهای خودشان را رفع کنند .ولی هدف و
تالش ما یک توافق خوب است.
حمایت آمریکاییها از رفع تحریم ایران
اما براساس سخنان امیرعبداللهیان ،آمریکاییها در شرایطی جنگ
روانی و رسانهای علیه کشــورمان اعمال کردهاند که مردم آمریکا از
توافق هستهای ۲۰۱۵ایران حمایت میکنند و بسیاری از آنها معتقدند
تحریمهــا علیه ایران باید رفع شــود .به گزارش فارس ،بر اســاس
نظرسنجی جدید موسسه «مورنینگ کانسالت» اکثر رایدهندگان
آمریکایی همچنان از توافق هستهای ۲۰۱۵ایران حمایت میکنند و
بسیاری از آنها در این نظرسنجی که در آستانه ازسرگیری مذاکرات

رییسجمهور گفت :اجــرای کامل طرح
تأمین مالی زنجیرهای قطعاً آثار بســیار
مناسبی به دنبال خواهد داشت.

در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که
یکشنبهشــب به ریاست آیتاهلل ســیدابراهیم
رئیسی رییسجمهور برگزار شد ،احکام پیشنهادی
مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و
صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور
ارتقاء شیوههای تأمین مالی سرمایه در گردش،
کاهش هزینههای تولید و کمک به رشد اقتصادی
بدون آثار تورمی بررسی و تصویب شد .در شیوه
تأمین مالی زنجیرهای ،بنگاههای تولیدی به جای
دریافت تسهیالت مســتقیم از بانک ،به صورت
پیوسته و در طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای
تعهدی تامین مالی خواهند شــد .بر اساس این
احکام دستگاههای اجرایی موظفند تمام الزامات
و زیر ســاختهای مورد نیاز توسعه تأمین مالی
زنجیرهای را فراهم سازند .این روش در هفتههای
اخیر به صورت آزمایشــی توسط وزارتخانههای
امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت
و بانک مرکزی اجرا شده است.
رییسجمهور پس از این گزارش ،اجرای آزمایشی
تامین مالی زنجیرهای را از نمونههای خوب وحدت
نظر ،تعامل و هماهنگی دســتگاههای مختلف
اقتصادی دولت دانست و گفت :اجرای کامل این
طرح قطعا آثار بسیار مناسبی برای تولید به دنبال
خواهد داشت .آیتاهلل رئیســی بار دیگر بر لزوم
بسیج و همکاری همه دستگاههای دولتی برای
عرضه کاالها بویژه اقالم خوراکی و سفره خانواده

به قیمت منصفانه و باثبات تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
در این جلسه ،ســازمان حمایت از تولیدکنندگان
و مصرفکننــدگان موظف شــد بــا همکاری
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن
و تجارت قیمت کاالهــا را منصفانه تعیین و به
مردم اعالم کند.
تخصیص منابع بــرای رفع نیازهای
ضروری استانهای سیلزده
رییسجمهور همچنین در جلســه هیات دولت
کــه بصــورت کامل بــه گزارشدهــی و اخذ
تصمیم برای رفع مشــکل ســیلزدگان کشور
اختصاص داشت ،پس از ارائه گزارش مفصلی از
وضعیت 4استان ســیلزده کشور از سوی وزرا و
استانداران ،ضمن تشکر از همه کسانی که در این
چند روز برای کاهش آالم مردم سیلزده تالش
کردند ،گفت :همکاری و همافزایی دستگاههای
دولتی ،نهادهای انقالبــی و عمومی ،نیروهای
بســیج و نیروهای مســلح و نیروهای مردمی از
جلوههای ویژه در مــوارد بروز حوادث طبیعی در
کشورمان است.
وی افزود :باید به شکلی برنامهریزی و اقدام شود
که خسارات وارده به مردم در زمینه مسکن ،شغل
و لوازم ضروری زندگی آنها به ســرعت جبران و
تامین گردد و عالوه بر مبلغ 200میلیارد تومان که
به عنوان تنخواه به استانهای سیلزده پرداخت
میشود ،رییس سازمان برنامه و بودجه منابع الزم
برای رفع نیازهای ضروری و فوری سیلزدگان
را محاسبه و تامین کنند.

به دنبال توافق پایدار و قابل اتکا هستیم
در ادامه مواضع مقامات تهران درخصوص مذاکرات وین و روند این
مذاکرات ،ســعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز گفت:
درباره آنچه در وین اتفاق میافتد نتیجه تالش همه طرفهاست که
به تفاهم پایدار برسیم .بعد از اینکه طرف مقابل کمپین ضداطالعاتی
را در فضای عمومی به راه انداخته بود که در اتاقها چیزی به دســت
بیاورد متوجه شــد این مسیر بیثمر است .در وین آنچه اتفاق میافتد
تمرکز بر چهار موضوع رفع تحریمها ،تضمینها ،راســتیآزمایی و
موضوعات هســتهای است و پیشــرفتهای خوبی بوده و در برخی
پیشرفتها بیشتر یا کمت ر بوده است .موضوعات باقیمانده موضوعات
حائز اهمیتی است .ما به نقاطی رسیدیم که این نقاط به ما نشان خواهد
داد که آیا طرف مقابل اراده الزم را برای پیشبرد مذاکرات دارد یا خیر.
وی ادامه داد :بسیار درباره ســرعت مذاکرات و گفتوگوها صحبت
میشود .ســرعت گفتوگوها برای ایران مهم است ،ولی سرعت امر
دو طرفه است ،نمیشــود طرف مقابل الکپشتی حرکت کند و از ما
توقع سرعت نور داشته باشد .ما باید به مذاکراتی ادامه دهیم که نتیجه
آن توافق پایدار و قابل اتکا باشد و این هم با سرعت بیش از حدی که
از سوی ما فقط اعمال شــود ،همخوان نیست .ایران به دنبال توافق
پایدار و قابل اتکا است.
اما از سوی دیگر ،صهیونیستها همچنان بر ایرانهراسی و تحت تأثیر
قرار دادن فضای مذاکرات ،تأکید دارند .در همین رابطه« ،نفتالی بنت»
نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته بار دیگر ادعاهای خود علیه
احیای برجام را تکرار کرد و مدعی شد :درخصوص مذاکرات هستهای
در وین با قطع ًا نگران هســتیم .اسرائیل طرف این توافق نیست .اگر
توافقی امضا شــود اســرائیل به مفاد آن مقید نخواهد بود و به حفظ
آزادی عمل در هر مکان و هر زمان بدون محدودیت ادامه خواهد داد.

سفیر ایران در روسیه تبیین کرد

آیتاهلل رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تأکید کرد

اجرای کامل تأمین مالی طرح زنجیرهای

وین در دولت جدید ایران انجام شــد ،گفتنــد در صورتی که کاهش
تحریمها علیه ایران باعث ازســرگیری مذاکرات میشود ،باید این
اتفاق بیفتد .در این نظرسنجی۵۶ ،درصد از شرکتکنندگان از برجام
اعالم حمایت کردند۱۸ ،درصد نظری نداشتند و ۲۶درصد با آن مخالف
بودند .آنها همچنین با کثرت ۴۲درصدی از برداشته شدن تحریمها
علیه ایران برای آغاز مذاکرات حمایــت کردند ،در حالیکه ۲۳درصد
نظری نداشتند و ۳۵درصد مخالف این اقدام بودند.

غرب درپی تضعیف روابط تهران و مسکو
کاظم جاللی گفت :غربیها به ســفر
رییسجمهور به روسیه چشم دوختهاند
و تالش میکنند که این ســفر تضعیف
شود.
سفیر ایران در روسیه در یک گفتوگوی رادیویی
با بیان اینکه ســفر آیتاهلل رئیسی رییسجمهور
به روســیه که طی روزهای آتی انجام خواهد شد
از ابعاد مختلف دارای اهمیت اســت و در همین
چارچوب شاهد برخی از حساسیتها و بعض ًا حتی
ض نسبت به این ســفر هستیم ،اظهار داشت:
بغ 
ایران کشوری است که در طول ۴۳سال گذشته
پس از پیروزی انقالب اســامی همواره بر روی
استقالل خود تاکید کرده و در برابر هژمونی غرب
که سمبل آن آمریکاست ،ایستادگی کرده و برای
این ایستادگی هزینههای زیادی پرداخته است و
از همان روزهای اول شــعار نه شرقی و نه غربی
را مطرح کرده اســت .وی افزود :بعد از فروپاشی
شرق نیز موقعی که غرب به دنبال جشن گرفتن
این موضوع و پیشــبرد یکجانبهگرایی خود بود،
مخالفت خود را با یکجانبهگرایی غرب اعالم کرد.
جاللی با اشاره به سیاست جمهوری اسالمی ایران
در راستای مقابله و نفی یکجانبهگرایی گفت :در
راستای مقابله با این یکجانبهگرایی است که ما
میبینیم آمریکاییها مجبور شــدهاند از منطقه
خاورمیانه عقبنشــینی کنند و این عقبنشینی
موفقیت بزرگی برای ایران و کســانی است که
یکجانبهگرایی را برنمیتابند.
سفیر ایران در روسیه همچنین در بخش دیگری
از صحبتهــای خود با اشــاره به جدی شــدن

رویارویی غرب و روسیه به دالیل مختلف ،افزود:
روسیه تصمیم گرفته که غرب را از کشورهایی که
پیش از این عضو اتحادیه جماهیر شوروی بودند
و اکنون همسایه این کشور هستند دور نگه دارد
و اجازه ندهد که آنها وارد حیات خلوتش شــوند.
همچنین در حوزه اوکراین و پیشروی ناتو در این
منطقه شاهد درگیریها و اختالفاتی بین روسیه
و غرب هستیم.
بغض غرب از همپیمانی
تهران-پکن-مسکو
وی همچنین اظهار داشت :از سوی دیگر شاهد
این هستیم که کشــوری به نام چین در عرصه
جهانی از لحاظ اقتصادی در جایگاه قابل توجهی
قرار گرفته و دارد به این سمت حرکت میکند که
اقتصاد یک دنیا شود در حالیکه از اقتصاد جوانی
نیز برخوردار است .در حال حاضر اقتصاد آمریکا،
اقتصاد یک دنیاســت ولی این اقتصــاد دوران
فرتوتی و پیری خود را طی میکند و اقتصاد چین
به سرعت در حال رشد اســت .جاللی ادامه داد:
در این مرحله وقتی سه قدرت بزرگ یعنی چین،
روسیه و ایران در کنار هم قرار بگیرند این موضوع
حتما به نفع غرب نیست ،لذا در همین چارچوب
است که میبینیم در مورد ســفر رییسجمهور
ایران به روسیه این حجم از تبلیغات و حساسیت
وجــود دارد .وی با تاکید مجــدد مبنی بر اینکه
ســفر رییسجمهور به روسیه سفر خیلی مهمی
است ،گفت :غربیها به این سفر چشم دوختهاند
و تالشهایی صــورت میگیرد که این ســفر
تضعیف شود.

سرلشکر سالمی:

بخشی از انتقام سخت هنوز باقی مانده است
فرماندهکل ســپاه گفت :بخشی از انتقام
ســخت را گرفتهایم و بخش دیگری از آن
هنوز باقی مانده اســت و مطمئناً همه این
را میدانند ،مقامــات آمریکایی باید بدانند
که نمیتوان به ملتی تهاجم کرد و از انتقام
متقابل او در امان بود.

سرلشکر حسین سالمی فرماندهکل سپاه پاسداران
در آیین بزرگداشت شهدای عرفه ،ضمن تسلیت ایام
شهادت حضرت زهرا(ع) و سالگرد شهادت سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی ،اظهار داشت :ما دشمن
را از اینکه بر این ســرزمین تســلط یابد ،متفرق
ساختهایم و روح جهاد در همهجا برافراشته است و
این موضوع نشان میدهد که انقالب اسالمی پیش
رفته و سرزمینهای وسیع و قلبهای بیشماری
را به تصرف خود درآورده اســت و دشمن درحال

عقبنشــینی اســت و این حقایق را ما در گستره
جغرافیای شهادت بهزیبایی میبینیم .فرماندهکل
سپاه با بیان اینکه موازنه در حال تغییر و نبرد بین
استکبار و اسالم حقیقتی است که از مرزهای ایران
گذشته است و ســرزمینهای اسالمی بههمدیگر
پیوند خوردهاند و اخوتها فراتر از مرزها مستحکم
شده اســت ،گفت :جهاد امروز یک حقیقت جاری
است و جوانان مسلمان با الهام از شهیدان روح جهاد
را دریافتهاند و عشق به شهادت امروز برای جوانان
ما به یک آرزو تبدیل شده است.
فرماندهکل سپاه ادامه داد :نقشه آمریکاییها برای
شکست دادن انقالب ما ،نقشه کاملی بوده و تمام
ابعاد جنگهای متعدد جهان علیه ملتهای مختلف،
یکجا برای ملت ما تدارک دیده شــده بود ،از همه
جهات به کشور ،ملت و رهبر ما حمله میکردند ،از
جهت اقتصادی ما را در محاصره و تحریم قرار دادند،

اما شاهکار هدایت ملت توسط نایب امام زمان(عج)
این است که میتواند یک کشــور را چندین سال
مقابل محاصره اقتصادی و تحریم مقاوم نگه دارد و
ظرفیتهای درونی کشور را فعال کند و اجازه جنگ
و گزینه نظامی به دشمن ندهد و کشور را پیش ببرد.
وی موشــکباران پایگاه آمریکایی عیناالسد را
سیلی سخت توســط ایران بر صورت آمریکاییان
دانســت و تأکید کرد :آمریکا ما را تهدید به مقابله
کرده بــود در حالی که ما یــک صحنه نبرد جنگ
جهانی را مردانه مدیریت کردیم و مانند آمریکاییها
یک فرمانده بیسالح را که بهدعوت مقامات عراق
به این کشور سفر کرده بود نیمهشب ترور نکردیم.
فرماندهکل سپاه گفت :بخشــی از انتقام سخت را
گرفتهایم و بخش دیگــری از آن هنوز باقی مانده
اســت و مطمئن ًا همــه این را میداننــد ،مقامات
آمریکایی بایــد بدانند که نمیتوان به ملتی تهاجم

کرد و از انتقام متقابل او در امان بود.

وحشت از انتقام در اردوی دشمن
اما پس از مواضع موکد مقامات کشورمان نسبت به
قطعی بودن انتقام سخت ،آمریکاییها به وحشت
بزرگی دچار شدهاند .در همین رابطه ،پایگاه خبری
«واشنگتن اگزمینر» با اشاره به اظهارات یک مقام
آمریکایی در زمینه تحریم دهها آمریکایی توســط
ایران و تهدیدهای ایران علیه مقامات دولت «دونالد
ترامپ» رییسجمهور ســابق آمریکا گزارش داد
دولت جو بایدن در این زمینه نگران است .براساس
این گزارش« ،جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی
کاخســفید در بیانیهای در واکنــش به تهدیدهای
ایران در زمینه انتقام از ترور شــهید قاسم سلیمانی
و ابومهدی المهندس گفته که دولت واشــنگتن از
شهروندان آمریکایی محافظت خواهد کرد.

گزیده ها

انهدام باند زمینخواری و جعل اسناد
توسط وزارت اطالعات

مرکــز روابــط عمومــی و
اطالع رسانی وزارت اطالعات
کرد :با اقدامــات اطالعاتی و
عملیاتی ،یکــی از بزرگترین
باندهای حرفهای زمینخواری
که مبــادرت به جعل اســناد،
کالهبرداری ،تصاحب و فروش
اراضی عمومی و اموال شهروندان میکرد ،شناسایی و مورد ضربه قرار
گرفت .این باند با تمرکز بر مناطق مرغوب استان تهران نظیر شمیران،
کن ،لویزان ،ســعادتآباد ،ازگل ،قلهک ،پونک ،فشــم ،فیروزکوه،
کهریزک و برخی پالکهای ثبتی در استانهای مازندران ،بوشهر،
خراسان رضوی ،خوزستان ،البرز و  ...با اقدامات متقلبانه ،تعداد زیادی
از قطعات اراضی مذکور را تصاحب کرده بودند .در بخش دیگری از
این اطالعیه آمده است :شبکه مزبور متشکل از تعدادی از دالالن و
جاعلین حوزه زمین بوده که با همکاری بعضی از بازنشستگان ثبت
اسناد و یکی از دفترخانههای اسناد رسمی ،طی یک فرآیند پیچیده،
اقدام به شناسایی اراضی بالصاحب ،امالک اشخاص خارجنشین و
اراضی عمومی در اقصی نقاط کشور کرده و با جعل اسناد مربوط به
این اراضی به نام تعدادی از افراد فریبخورده و اخذ وکالت فروش از
آنها ،موفق به اخذ ســند رسمی برای این اراضی شدند .این اطالعیه
افزود :با ورود سربازان گمنام امام زمان(عج) به این پرونده ،از انتقال
مالکیت اراضی مذکور به مساحت بیش از 200هزار متر مربع و ارزش
تقریبی 3000میلیارد تومان جلوگیری و 15نفر از اعضای اصلی باند
مذکور دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

اقتدار و قدرت نظام از مردم است

احمد وحیدی وزیر کشور روز
گذشته در آیین تودیع و معارفه
استاندار کرمانشــاه ،از دولت
ســیزدهم به عنــوان دولت
مردمی یاد کرد و اظهار داشت:
این دولت خــود را خدمتگزار
مــردم میدانــد و همیــن
خدمتگزاری مالک اصلی انتصاب مسئولین در این دولت است .وی
افزود :مالک مهم دیگر برای انتخاب مسئولین مردمی بودن آنها است
و تمام مسئولین باید مردمی باشند .وحیدی تصریح کرد :اقتدار و قدرت
این نظام از مردم اســت و هر زمان که مردم در صحنه بودهاند پیروز
شدهایم و مسئولین ما باید حائز این خصلت مردمی بودن و خدمتگزار
بودن باشــند .وزیر کشور گفت :امروز اگر استکبار جهانی بیش از هر
زمان خوار و ضعیف است ،ناشی از همین در صحنه بودن مردم است
و مسئولین باید خود را خادم مردم بدانند .به گزارش مهر ،وحیدی در
ادامه با بیان اینکه شرایط و وضعیت کرمانشاه کار جدی و شبانهروزی
میطلبد ،تأکید کرد :این استان حق زیادی بر گردن کشور دارد و باید
مسئولین تالش خود را مضاعف کنند.

عضویت ایران در شانگهای
به نفع همه اعضا است

«نظامالدین زاهدی» ســفیر
تاجیکســتان در تهــران طی
ســخنانی در همایــش
«چشمانداز روابط تاجیکستان
و ایران» به مناسبت  30سالگی
برقراریروابطدیپلماتیکمیان
تاجیکســتان و ایران ،با بیان
اینکه تاجیکســتان اطمینان دارد که عضویت ایران در ســازمان
شانگهای به نفع این سازمان و همه کشورهای عضو آن خواهد بود،
اظهار داشت :طی سفری که رییسجمهور ایران به تاجیکستان داشت
توافق شد که حجم تجارت دو کشور تا 500میلیون یورو افزایش یابد.
وی افزود :در طول سه دهه همکاری امروز حدود 170سند همکاری
در حوزههای گوناگون بین دو کشــور به امضاء رســیده اســت و
مناســبتهای دوســتانه کشــورها به دســتاوردها قابل توجه بر
همکاریهای اقتصادی و تجاری منجر شده است که احداث تونل
استقالل ،نیروگاه برق آبی سنگ توده نمونههایی از این همکاریها
میباشد و توســعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور یکی از
مهمترین اهداف در برنامه روابط دوجانبه محسوب میشود زیرا میزان
معامالت تجاری بین تاجیکستان و ایران جوابگوی امکانات امروزه
نیست.

سامان ه تسهیل ارتباط دولت
با نخبگان راهاندازی میشود

محمدصادق خیاطیان رییس
مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاســتجمهوری در صفحه
شخصی خود در فضای مجازی
نوشــت :در آیندهای نزدیک
سامانهای جامع و کارآمد برای
تسهیل و تحکیم ارتباط دولت
با نخبگان و صاحبنظران راهاندازی میشــود .وی ادامه داد :ارتقای
حکمرانی و تدبیر عالمانه چالشهای پیش روی کشور ،جز با تسهیل
و قوامبخشی به ارتباط دولت و شبکه نخبگانی کشور ممکن نیست.
در دولت سیزدهم عمیق ًا اعتقاد داریم که غفلت از این ظرفیت بزرگ،
نه فقط یک تصمیــم نابجای مدیریتی که یــک خطای راهبردی
سرمایهسوزاست.خیاطیانهمچنینازآمادگیاینمرکزبرایدریافت
نظرات و پیشنهادات نخبگان خبر داد و نوشت :این آمادگی را داریم،
نظرات و پیشنهادات نخبگانی را دریافت کرده و آن را به بخشهای
مختلف دولت انتقال دهیم.

پیروزی مکتب مقاومت بر ائتالف
دشمن های جهانی

سردارغالمرضاسلیمانیرییس
سازمان بسیج مستضعفین روز
گذشته در چهارمین همایش
سراسری راویان انقالب و دفاع
مقدس ،بــا تاکید بــر این که
مکتب مقاومت در جهان خلق
شد ،ریشه دواند و به یک شجره
تبدیل شد که ائتالف دشمنهای جهانی را شکست داد ،گفت :فتح
واقعی در یمن نزدیک اســت .در سوریه ،عراق ،لبنان و فلسطین هم
شاهد مقاومت هستیم .بر این اساس باید گفت که امروز مکتب دفاعی
جدید ،با الگوگیری از دفاع مقدس در منطقه به وجود آمده اســت .به
گزارش ایرنا ،وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا ایجادکننده
داعشبودند،خاطرنشانکرد:شهیدسلیمانیدربرابراینجریانایستاد
و به همین دلیل بود که رهبر معظم انقالب فرمودند که حاج قاسم یک
فرد نیست بلکه یک مکتب است بنابراین شما امروز راوی این مکتب
خواهید بود تا دشمنان به واسطه فضای مجازی با غرضورزیها آن
را تحریف نکنند.

