
  گزارش

»جهش توليد«
 و تفاوت آن با »رونق توليد«

رهبر انقالب اسالمي در پيام نوروزي خود، با اشاره به نام گذاری سال ۹۸ به 
رونق توليد و تحركات مثبت انجام گرفته در سال گذشته، سال ۹۹ را به نام 
جهش توليد نام گذاری كردند و درباره چرايي نام گذاری امسال به جهش 

توليد فرمودند: 
»... سال گذشته گفتيم »رونق توليد«، امسال بنده عرض مي كنم »جهش 
توليد«؛ امسال ساِل جهِش توليد اس��ت. اين شد شعار امسال؛ كساني كه 
دست اندركار هستند جوري عمل كنند كه توليد ان شاء اهلل جهش پيدا كند 
و يك تغيير محسوسي در زندگي مردم ان شاء اهلل به وجود بياورد. «  هرچند 
تا رونق توليد به معناي واقعي، فاصله زيادي داريم اما تحقق همين مقدار 
با توجه به مشكالت بزرگي كه سال گذشته كشور داشت، از سيل گسترده 
ابتداي سال ۹۸ و خسارت هاي سنگيني كه به كشور وارد آمد تا آشوب هاي 
آبان ماه و از بين رفتن بخشي از زير ساخت هاي كشور تا ويروس كرونا كه عماًل 
در ماه پاياني سال، كل فعاليت های كشور را تعطيل كرد در كنار يك سال 
تحريم گسترده و بي سابقه دشمنان ملت ايران، مي توان گفت ايران عزيز 
براي رونق توليد كارهاي بزرگي را انجام داد و همين اقدامات است كه اميد 
به »جهش توليد« را در سال ۹۹ به وجود آورده است و رهبري معظم انقالب 
را بر آن داشته تا از ظرفيت به وجود آمده در سال ۹۸ براي رسيدن به نقطه 

جهش در سال ۹۹ بهره گرفته شود. 
برخي از اقداماتي كه سال ۹۸ انجام شد و زمينه اي گرديد تا سال ۹۹ بر مدار 

همان شعار سال ۹۸ حركت كنيم ، عبارتند از: 
۱- توجه به رش��د فعاليت های ُخرد با محوريت كارآفريني؛۲- ورود افراد 
متخصص و كم سرمايه به س��مت كس��ب و كارهاي كوچك؛۳- ارتقاي 
سطح فعاليت شركت های دانش بنيان با آورده اي حدود ۱۲۰هزار ميليارد 
تومان؛۴- افزايش توليدات راهبردي در حوزه كشاورزي و حركت به سمت 
خودكفايي در كاالهاي اساسي؛ ۵- افزايش توليد بنزين باوجود تحريم هاي 
گسترده با راه اندازی سه فاز ستاره خليج فارس و توليد بنزين تا مرز ۱۱۵ 
ميليون ليت��ر در روز و فراتر از نياز داخلي؛۶- حض��ور فعال مراكزي مانند 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا و ستاد اجرايي فرمان امام و بنياد مستضعفان 
در عرصه توليد و رونق توليد؛7- كاهش وابستگي به نفت به خاطر تشديد 
تحريم و افزايش صادرات غيرنفتي؛۸- ايرانی تر شدن سفره ايرانيان با توليد 
كاالهاي ايراني )به رغم كوچك تر شدن سفره مردم(؛ ۹- حضور فعال تر و 
نويدبخش گروه هاي آتش به اختيار نيروه��اي انقالبي در عرصه اقتصاد و  
۱۰- حضور فعال و مؤثر قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي و حركت به 

سمت شفافيت اقتصادي.
بنابراين، مجموع فعاليت های انجام شده به عالوه شكل گيری مجلسي كه 
ان شاء اهلل اقتصاد مقاومتي و تحقق الزامات آن را هدف اصلي خود قرار خواهد 

داد، زمينه جهش توليد را در سال ۹۹ پديد آورده است. 
از بيانات رهبر معظم انقالب چنين برداشت مي شود كه بين رونق توليد- 
كه امري الزم و ضروري اس��ت- و جهش توليد، تفاوت هاي��ي وجود دارد. 
تفاوت هايي از جنس تفاوت بين »حركت« و »سرعت«. شايد عبارت زير 
گوياترين مثال براي رساندن تفاوت مفهومي بين »رونق توليد« با »جهش 

توليد« باشد. 
هواپيمايي را در نظر بگيريد كه قصد پرواز دارد. ابتدا اين هواپيما كه از قبل 
تمام مسائل فني آن بررسي شده و آماده پرواز است، بايد موتور آن روشن و 

سپس حدود يك كيلومتر و بيشتر روي باند حركت كند. 
درست است كه اين هواپيما به حركت درآمده است، اما براي پرواز نياز به » 

خيز«) take oof( دارد. 
تيك آف يا »خيز« يعني » كندن از شرايط قبلي در زمين و پرواز تا رسيدن به 
سطح مناسب پرواز«! در واقع جهش در توليد را تداعي مي كند.  در سال های 
گذشته و به خصوص در سال ۹۸، موتور توليد روشن شد و هواپيماي اقتصاد 
روي باند قرار گرفت و به حركت در آمد، اما الزمه تحول اساسي در اقتصاد 
فاصله گرفتن ازشرايط قبلي و جهش به سمت وضعيت جديد است. البته 
جهشي كه با كنترل مناسب و حركت متوازن و هماهنگ به سمت باال همراه 
است و صدالبته تكانه هاي طبيعي خود را براي قرارگرفتن در سطح مناسب، 
براي ادامه حركت دارد.  اينجاست كه سخنان رهبر معظم انقالب اسالمي 
معنا پيدا مي كند كه حركت های انجام شده اگرچه خوب است اما يك دهم 
حركت مورد انتظار نيست! درست مثل هواپيمايي كه بعد از حركت روي باند 
انتظار مي رود از جاكنده شود و در حركت خود تحول محسوس ايجاد كند و 
اال نه تنها به مقصد نخواهد رسيد بلكه ممكن است با خروج از باند يا رسيدن 
به انتهاي باند و برخورد با موانع، متوقف شود و آسيب ببيند و خطرات زيادي 
را متوجه سيستم كند.  با اين مثال، براي روشن تر شدن تفاوت های شعار 

اين دو سال، به چند نكته اشاره مي شود: 
۱- رونق توليد براي زماني است كه بخواهيم توليد از ركود خارج شود. درست 
مانند وقتي كه كارخانه اي عماًل به تعطيلي كش��يده شده است. مجموعه 
تالش هاي انجام گرفته براي خروج اين كارخانه از تعطيلي، رونق بخشي به 
توليد است اما جهش توليد در زماني است كه كارخانه اي با يك ظرفيتي در 
حال كار است ولي با چند اقدام اساسي و چند تغيير اصلي مي توان ظرفيت 

اين مركز توليدي را به دو برابر يا بيشتر افزايش داد. 
۲- رونق توليد نوعي حركت براي شناسايي نقاط ضعف و قوت و بررسي هاي 
الزم براي شناخت بهتر مسير است اما جهش توليد هم افزايي و مشاركت 

جدی تر بر مبناي تالش های انجام گرفته براي رونق اقتصادي است. 
۳- در رونق توليد، بيش��تر فعاليت ها در سطح برنامه اي و عملياتي است 
اما در جهش توليد، عالوه بر س��طح برنام��ه اي و عملياتي، بايد س��هم 
سياستگذاري درست، برنامه ريزی راهبردي و آينده نگرانه برچرخه قبل 

افزوده شود. 
۴- در رونق توليد شايد بيشتر برنامه ريزان عرصه توليد نگاه خويش را معطوف 
توليد كاالهاي مصرفي و زود بازده كنند اما در جهش توليد در عين توجه به 
مقوله توليد كاالهاي مصرفي، تمركز بيشتر بر توليد و فعاليت در عرصه كاالهاي 
سرمايه اي و خارج كردن كشور از دايره وابستگي به واردات كاالها و تكنولوژي 

از كشورهاي ديگر است. 
بر همين اساس است كه رهبر معظم انقالب در شعار سال ۹۹ جايگاه دو قوه 
مقننه و قضائيه را در جهش توليد در كنار دولت برجسته ديدند. بنابراين، نقش 
مجلس جديد و قوه قضائيه اهميت و ضرورت زيادي در تحقق شعار سال ۱۳۹۹ 
خواهد داشت. چراكه بدون برنامه مناسب و قوانين صحيح از سوی مجلس و 
بدون نظارت بازدارنده از فساد و پيش برنده ي توليد و مبارزه قاطع با مفسدان 

از سوی قوه قضائيه، جهش توليد امكان پذير نخواهد بود. 

حسن رشوند

پيام رهبر معظم انقالب به  مناسبت روز جانباز 
جانبازان

 مجاهدان فداكار و شهيدان زنده اند
در سالروز والدت با سعادت قمر بني هاشم حضرت اباالفضل العباس 
عليه السلالم و روز جانباز، رهبلر معظم انقالب اسلالمي با صدور 
پياملي از مقام شلامخ جانبازان انقالب اسلالمي تجليلل كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، در پيام رهبر 
معظم انقالب اسالمي آمده اس��ت: روز والدت قمر بني هاشم حضرت 
ابي الفضل العباس س��الم اهلل عليه را كه ت��ا ابد مفتخر ب��ه پرچمداري 
كربالست به جانبازان عزيز كشور كه نام شان مفتخر به تقارن با اين روز 
است، تبريك عرض مي كنم. شما جانبازان، مجاهدان فداكار و شهيدان 
زنده ايد. چشم و دل شما با پاداش الهي روشن خواهد شد ان شاءاهلل. از 
خداوند متعال براي ش��ما و خانواده هاي صبورتان كه خدمات شان در 
شمار برترين حسنات است، س��المت، عزت، ثبات قدم و عافيت نيكو 

مسئلت مي كنم. 
همه ساله در روز جانباز، هيئت هايي از طرف رهبر معظم انقالب اسالمي 
در تهران و شهرستان ها براي تجليل از جانبازان سرافراز به منازل آنان 
و آسايشگاه ها مراجعه مي كردند كه امسال به دليل شيوع ويروس كرونا 
و تأكيدات مس��ئوالن امور بهداش��ت و درمان مبني ب��ر رعايت فاصله 

اجتماعي، اين ديدارها ملغا شد.
 

يك كارشناس مسائل سياسي: 
روشنفكرنماها 

نمي توانند اقتصاد پايدار ايجاد كنند
يك كارشلناس مسلائل سياسلي با تأكيد بر اينكه روشلنفكري 
در كشلور ما بيملار متولد شلده اسلت، گفلت: روشلنفكرنماها 
نمي تواننلد اقتصلاد پايلدار و توسلعه يافتله ايجلاد كننلد. 
ناصر ايماني در گفت وگو با مهر، با اش��اره به فرمايش هاي رهبر انقالب 
در خصوص روش��نفكرنماها در كشور اظهار داش��ت: شناخت جريان 
روشنفكري در ايران از زمان اواسط دوران قاجار تاكنون به تنهايي يك 
پروژه مطالعاتي است تا اساساً جريان روشنفكري را در كشور بشناسيم و 
ببينيم به چه كساني روشنفكر يا منورالفكر مي گوييم و يا به چه كساني 
روشنفكرنما گفته مي ش��ود و ابتدا بايد اين تعاريف مشخص شود، زيرا 
وقتي مي گوييم روشنفكرنما، ممكن است اين تصور در ذهن برخي ايجاد 
شود كه اساساً كسي با جريان روشنفكري مخالفت دارد و اعتقاد دارد 
كه همه چيز بايد با جريان سنتي اداره شود، به همين دليل تفكيك اين 
موضوع اهميت زيادي دارد. مطالعه تاريخي راجع به مسئله روشنفكري 

و تعريف آن بسيار حائز اهميت است. 
اين كارشناس مسائل سياسي تصريح كرد: جريان روشنفكرنما در يك 
مقطع كوتاهي پس از پيروزي انقالب كمتر ابراز وجود مي كردند اما پس 
از آن آرام جريان روشنفكرگرايي تجديد حيات كرد باالخص اينكه در 
مصاديق قدرت هم قرار گرفت و اينجا آغاز يك هشدار بزرگ براي كشور 
بود كه افرادي كه به نوعي خودش��يفتگي نسبت به داشته ها و فرهنگ 
غرب دارند مي خواهند آن الگوها را در كشور پياده كنند در مسند قدرت 
هم قرار گرفتند. اينجا هشداري به همه ما بود. در عرصه هاي فرهنگي و 
اقتصادي و ساير عرصه ها اين جريان در كشور رشد پيدا كردند و وجود 

هم دارند. 
ايماني خاطرنشان كرد: تا زماني كه اين جريان در افكار عمومي نخبگان 
ما و نهادهاي رسمي حضور داشته باش��د اجازه نمي دهد كه كشور به 
لحاظ اقتصادي ب��ه توانايي هاي داخلي خود متكي باش��د و با توجه به 
امكانات داخلي پيشرفت هاي الزم را به دست بياورد. اين خطري است 
كه مقام معظم رهبري در صحبت هاي نوروزي خود به آن اشاره كردند. 
اين كارشناس مسائل سياس��ي اضافه كرد: روشنفكرنماها نمي توانند 
اقتصاد پايدار و توسعه يافته ايجاد كنند، مگر اينكه به داشته هاي داخلي 
و فناوري هاي داخلي متكي ش��ويم. اگر ما اين وابس��تگي اقتصادي را 
همچنان داشته باشيم، به هر ميزاني كه مغرب زمين اين شير تكنولوژي 
را شل و سفت كند اقتصاد كشور تحت تأثير قرار مي گيرد و متناسب با 
آن بيكاري، اش��تغال و توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي با فرمان 

غربي ها كم و زياد خواهد شد. 
ايماني در پايان اظهار داش��ت: ما چاره اي نداريم در كشور جز اينكه با 
داشته هاي بومي داخلي و نيروي انس��اني كافي و دست يافتن به علوم 
جديد به پيشرفت برسيم. تا وقتي به داشته هاي داخلي متكي نشويم 
اقتصاد پايدار نخواهيم داشت زيرا اقتصاد وابسته است و شاهد هستيم 
پس از تحريم ه��ا كه بايد ميزان تأثيرپذيري ما كاهش داش��ته باش��د 

همچنان زياد است كه اين نشان دهنده وابستگي اقتصاد است. 

عضو فراكسيون نمايندگان واليي: 
بعد نظارتي مجلس يازدهم بايد تقويت شود

اميدواريم كه در مجلس يازدهم بتوانيم با تقويت بعد نظارتي مجلس، 
نظارت بيشتري بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي و دولت داشته باشيم. 
عباس گودرزي در گفت وگو با مهر درباره اولويت هاي مجلس يازدهم، 
اظهار داشت: حل مشكالت اقتصادي، اصالح ساختار بودجه، شناسايي 
فرارهاي مالياتي و معافيت هايي كه ضرورت ندارد و همچنين تكيه بر 
ظرفيت هاي داخلي اولويت هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. وي 
ادامه داد: اميدواريم كه در مجلس يازدهم بتوانيم با تقويت بعد نظارتي 
مجلس، نظارت بيشتري بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي و دولت داشته 
باشيم.  عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد در مجلس آينده پيگيري 
شود، گفت: ما بايد تهديد تحريم هاي بيگانگان را به فرصتي براي اقتصاد 
كشور تبديل كنيم و به ظرفيت هاي داخلي خودمان باور داشته باشيم. 
به هر ميزان كه بتوانيم بودجه كشور را مستقل از نفت تعريف كنيم، طبعاً 
فرصت تضعيف اقتصاد توسط بيگانگان و دشمنان كه هر روز با ترفند 

جديدي دنبال شكست جمهوري اسالمي هستند از بين مي رود. 

به رغم ادعاي توئيتر در خصوص بروز اشتباه
تداوم كارشكني توئيتر 

KHAMENEI. IR در فعاليت
شلركت امريكايلي توئيتلر، باملداد ۱۲ فرورديلن ۱۳۹۹، تمامي 
اطالع رسلاني  پايلگاه  بله  مربلوط  كاربلري  حسلاب هاي 
KHAMENEI. IR را -كله بله زبان هلاي مختللف در ايلن 
شلبكه اجتماعلي مشلغول فعاليلت بلود- مسلدود كلرد. 
اين اقدام با واكنش فعاالن رسانه هاي داخلي و خارجي مواجه شد و شركت 
توئيتر ساعتي بعد حساب هاي انگليسي و فارسي KHAMENEI. IR را رفع 
تعليق و در بيانيه اي غيررسمي مدعي شد كه مسدودسازي اين حساب ها 
صرفاً به خاطر بروز يك اشتباه داخلي در اين شركت بود و به همين دليل 

اين حساب ها مجدداً بازگشايي شدند. 
اما برخالف ادعاي توئيتر با گذشت چهار روز از اين اقدام، حساب هاي 
KHAMENEI. IR به زبان هاي عربي )ar_Khamenei(، فرانسوي 
)Khamenei_fra(، اردو )ur_khamenei( و حس��اب اختصاص��ي 
ويدئو )Khamenei_video( در اين شبكه اجتماعي همچنان مسدود 
هستند. در ماه هاي اخير حساب اس��پانيايي )khamenei_es( اين 

مجموعه نيز، بدون ارائه هيچ دليلي از سوي توئيتر حذف شده است. 
پيش از اين نيز شركت هاي اينستاگرام، يوتيوب و فيس بوك در اقدامي 

مشابه به دفعات حساب هاي KHAMENEI. IR را مسدود كرده اند. 
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 رهبر انقالب درگذشت مجاهد فداكار 
ميرزا محمد ُسلگي را تسليت گفتند

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسلالمي در پيامي، 
درگذشت مجاهد فداكار و جانباز سرافراز آقاي ميرزا محمد سلگي، 
راوي كتاب ارزشلمند »آب هرگلز نمي ميرد« را تسلليت گفتند. 

متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح است: 
بسمه تعالي

درگذشت جانباز عزيز و سردار فداكار جناب آقاي ميرزا محمد ُسلگي را 
به همه  كساني كه به ايثارگران دفاع مقدس ارادت می ورزند و به همه ي 
خانواده های شهيد و به همه  جانبازان و خانواده های آنان و همه  يادگاران 
دفاع مقدس و به ويژه به همسر فداكار و فرزندان و ديگر بازماندگان وي 

تسليت عرض می كنم. 
اين مجاهد فداكار در دوره  پس از پايان دفاع مقدس نيز با تحمل رنج 
جسماني، مجاهدت در راه خدا را ادامه داد تا به لقاء اهلل پيوست. خداوند 
روح مطهر او را با ارواح طيبه  شهيدان محش��ور كند و مجاور اولياء اهلل 

قرار دهد. 

  فرماندهان ارشد نظامي در واكنش  به تهديدات تروريست هاي امريكايي در عراق: 
كوچك ترين   تهديد عليه ايران با شديدترين پاسخ مواجه مي شود

هشدار نظامی ايران به تحركات امريكايی ها در عراق 

در هياهوي اين روزهاي كرونايي كه بسلياري 
از نقاط دنيا را درگير خود كرده اسلت، از چند 
روز پيش شلايعاتي در فضاي مجازي از منشأ 
عربسلتان و كانال هلاي ضد انقالب به شلكل 
گسترده اي منتشلر شلد كه گويا تحركاتي از 
سوي نيروهاي تروريست امريكايي در منطقه 
در جريان است و به زودي حمالت گسترده اي 
عليه نيروهاي مقاومت در عراق و سوريه صورت 
خواهد گرفت و پاي جمهوري اسالمي را نيز به 
اين معركه باز خواهد كرد؛ شايعاتي كه از همان 
ابتدا دروغ بودن آن آشلكار بود و همه شواهد 
و واقعيلات صحنه نشلان مي داد كله امريكا و 
متحلدان او در منطقه توان آغلاز هيچ جنگي 
عليه مقاومت را ندارند چرا كه در صورت هرگونه 
ماجراجويي، شكست سلختي خواهند خورد. 
در اين ميان برخي تحليلگران سياسي معتقدند، 
خبرس��ازي هاي اخي��ر محصول اتاق ه��اي فكر 
پادوهاي منطقه اي امريكا و رژيم صهيونيس��تی 
است و بيش از آنكه واقعيت خارجي داشته باشد، 
بازي رسانه اي و عمليات رواني دشمن براي ارزيابي 
آمادگي هاي جبهه مقاومت در منطقه اس��ت. اما 
اين قبيل خبرسازی ها با هر انگيزه و هدفي توليد و 
بازنشر داده شود، مانع از آن نمي شود كه نيروهاي 
مسلح جمهوري اسالمي ايران و جبهه مقاومت از 
ماجراجويي هاي دشمن غافل شوند. چنانكه رئيس 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح گفت: »اگر چنانچه 
امريكايی ها كوچك ترين اقدام يا نظري سوء نسبت 
به امنيت كش��ور ما داشته باش��ند با شديدترين 

عكس العمل ها مواجه خواهند شد.« 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار محمد 
باقري، رئيس س��تاد كل نيروهاي مسلح در جمع 
خبرنگاران پيرامون تحركات اخي��ر امريكايی ها 
در منطق��ه به ويژه در ع��راق اظهار داش��ت: »در 
روزهاي اخير فعاليت هاي نظامي امريكايی ها در 
فضاي عراق و خليج فارس تا حدودي توسعه پيدا 
كرده است كه اين فعاليت ها نيز از طرفي با شكل 
انبوهي از خبرپراكني و فضاسازي رواني و رسانه اي 
مبني بر اينكه آنها علي��ه مجموعه هاي مقاومت و 

حشدالشعبي برنامه هايي دارند، همراه بوده است. 
جمهوري اسالمي ايران تمامي فعاليت هاي آنان را 
تحت نظر دارد و در جمع آوری های اطالعاتي كليه 
فعاليت هاي امريكايی ها را ثب��ت مي كند و امروز 
مجموعه هاي دفاعي ما همگي با هوشياري كامل 
از مرزهاي زميني، هوايي و دريايي كشور محافظت 
مي كنن��د.«  وي در خصوص اينك��ه امريكايی ها 
برخي حوادث را در عراق به اشتباه به ايران نسبت 
مي دهند و ايران را به فرافكني متهم مي كنند، گفت: 
»اتفاقاتي كه در هفته ه��اي اخير عليه پايگاه هاي 
امريكايي در كش��ور ع��راق رخ داد، عكس العمل 
طبيعي مردم عراق و نيروهاي مقاومت برابر اقدام 
شيطاني دشمنان در ترور شهيد قاسم سليماني 
و ش��هيد ابومهدي المهندس فرمان��ده نيروهاي 
مقاومت عراق است و ارتباطي با كشور ما ندارد.«  

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: 
»امريكايی ه��ا به خوبي مطلع هس��تند كه مردم 
منطقه از جمله مردم ع��راق با حضور نظامي آنان 
در منطقه مخالف هس��تند و اي��ن عكس العمل 
طبيعي مردم منطقه اس��ت.« سرلش��كر باقري 
گفت: »همان طوری كه هم��واره تأكيد كرده ايم، 
اگر دشمنان كوچك ترين چشمداشت، يا اقدام و 
نظري سوء نسبت به امنيت كشور ما داشته باشند با 
شديدترين عكس العمل ها مواجه خواهند شد«. وي 
در پايان يادآور شد: »جمهوري اسالمي هيچ گونه 
دخالتي در صحنه هاي پيش آمده در عراق نداشته و 
قصدي هم براي تعرض به نيروهاي بيگانه ندارد. «

 دفاع اجتناب ناپذير عراق
 برابر ماجراجويي  امريكا

سردار سرلشكر پاسدار سيد يحيي صفوي، دستيار 
و مش��اور عالي فرمانده��ي معظم كل ق��وا نيز در 
يادداشتي در تحليل تحركات نظامي امريكا در عراق 
و در واكنش به ادامه حضور نامشروع و غيرقانوني 
ارتش تروريس��تي امريكا در عراق نوشت: »دولت 
و حاكميت امريكا بايد تكليف خود را در پايبندي 
به معاه��دات و قوانين بين الملل معي��ن كند، اگر 
دولت فعلي پايبند ب��ه قوانين حقوقي بين الملل و 
تصميمات نمايندگان قانوني ملت ها است، پارلمان 

عراق طي مصوبه اي در دي ماه تحت عنوان اخراج 
نظاميان خارجي از كشور خواستار خروج نظاميان 
تروريست امريكايی از خاك عراق شد و ادامه حضور 
اين نظاميان بعد از اين مصوبه نماد نقض حاكميت 
ملي عراق است، اگر دولت و حاكميت امريكا پايبند 
قوانين و معاهدات بين الملل نيس��ت، بايد تبعات 
حضور غيرقانوني و اش��غال خاك عراق را بپذيرند 
و دفاع مشروع و قانوني مردم، دولت و ارتش عراق 
در برابر شرارت ها و ماجراجويي هاي امريكا اجتناب 

ناپذير است.« 
در ادامه اين يادداشت آمده است: »حضور قانوني بعد 
از مصوبه پارلمان عراق منتفي است و مردم عراق در 
برابر حضور غيرقانوني ارتش امريكا مي ايستد و با 
شرايط فعلي اياالت متحده و ارتش امريكا در عراق، 
نقض حاكميت ملي عراق به نفع ارتش امريكا و دولت 
مركزي اياالت متحده امريكا نمي باشد و البته منطقه 
تحمل تنش هاي جديد را ندارد.«  سرلشكر صفوي 
ادامه داده است: »دوران افول قدرت سياسي و نظامي 
امريكا در جهان و منطقه غرب آسيا فرا رسيده است 
و نظاميان امريكايی مي دانند به نفع آنها نيست كه 
اقدامي بكنند، البته تغيي��رات نظامي پايگاه هاي 
امريكا در عراق در راستاي تغييرات آرايش دفاعي و 
امنيتي ارتش امريكا و در جهت تحمل آسيب پذيری 
كمتر تحليل مي شود، اما به هر جهت ادامه تنش ها 
با توجه به ادامه اشغالگري امريكايي ها دور از ذهن 
نمي باش��د و در اين بين سياس��ت كلي جمهوري 
اسالمي ايران دفاع از دولت، پارلمان و ملت عراق و 

حقوق قانوني عراق مي باشد«. 
دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل با اشاره 
به اوضاع اقتصادي و سياس��ي پيش روي امريكا 
نوشت: »شرايط داخلي امريكا در رابطه با بيماري 
كرونا و اشاعه وسيع آن كه متأسفانه جان عده اي 
از م��ردم امريكا را گرفته، نزديكي ب��ه انتخابات و 
رقابت هاي انتخاباتي پيش رو و س��ختي كنترل 
اوضاع داخلي اياالت متحده امريكا شرايط را براي 
درگيري نظامي امريكا در منطقه پيچيده و دشوار 
مي سازد و سياستمداران و فرماندهان ارشد نظامي 
آنه��ا از درگيري نظامي وس��يع در منطقه پرهيز 

مي كنند و در صورت وخامت اوض��اع در منطقه 
بايد منتظر بحران بزرگ ت��ري در اياالت متحده 
امريكا باشيم و اين در حالي است كه افكار عمومي 
امريكايي ها و سياس��تمداران آن قصد ندارند در 
معادالت ميداني عراق شاهد كشته شدن سربازان 
امريكايی باش��ند و وقوع چنين بحراني مي تواند 
انتق��ادات جدي را از جانب ح��زب مقابل متوجه 

حزب حاكم كند.« 
دستيار و مش��اور عالي فرماندهي معظم كل قوا 
در ادامه نوشته است: »به سياستمداران و ارتش 
امريكا توصي��ه می كنيم قب��ل از ه��ر اقدامي به 
مس��ئوليت و تبعات اقدام��ات تحريك آميز خود 
بينديشند، در ماجراي ترور سپهبد شهيد قاسم 
سليماني آنها تصور نمي كردند با چنين پاسخي 
از جانب جمهوري اس��المي ايران روبه رو شوند و 
اين اقدام آنها باعث ش��د هيمنه قدرت امريكا در 
منطقه فرو بريزد. هم اكنون نيز ملت عراق جوانان 
برومند عراقي و گروه هاي مقاومت با هوشمندي و 
درايت كامل آماده دفع تحركات احتمالي نظاميان 
امريكايی هس��تند و ه��ر اقدام امريكا شكس��ت 
راهبردي بزرگ تري را در كارنامه رئيس جمهور 

فعلي امريكا رقم خواهد زد. «
   هشدار دانشجويان 

به فرماندهي سنتكام امريكا
واكنش ها به تحركات تروريست هاي امريكايي در 
منطقه تنها به فرماندهان ارش��د نظامي نيروهاي 
مسلح محدود نشد و دو روز قبل جمعي از دانشجويان 
دانشگاه هاي استان تهران نامه اي را خطاب به »كنت 
مك كنزي« فرمانده سنتكام امريكا نوشته و تحويل 

سفارت سوئيس در ايران داده اند. 
سنتكام امريكا س��تاد فرمانده كل نيروهاي ارتش 
امريكا در منطقه خاورميانه، شرق آفريقا و آسياي 
مركزي است و جنگ خليج فارس، جنگ افغانستان 
و جنگ عراق از جمله جنگ هايي هستند كه تحت 
فرماندهي اين ستاد رهبري شدند.  دانشجويان در 
اين نامه خطاب به فرمانده سنتكام امريكا نوشته اند: 
با توجه به آنكه دس��ت و پازدن هاي بزدالنه چند 
ماهه اخير شما و سربازان تان براي ماندن در منطقه 
غرب آسيا، تماماً نتيجه معكوس داشته است و پيرو 
جوسازي پوش��الي اخيرتان در عراق، تحقق شعار 
»سننتقم« محور مقاومت بسيار نزديك مي نمايد. 

علي الظاه��ر حماقت هاي س��ران تصميم گيرنده 
براي شما در واشنگتن تمامي نداشته و مايلند آن 
اتفاقاتي كه قرار بود در يك روند زماني براي اخراج 
شما از منطقه رقم بخورد سرعت و شتاب گيرد و 
رژيم غاصب صهيونيستي زودتر از زمان موعود به 
هدم دروني و بيروني دچار گردد. اگر تاريخ كشور 
اس��تكباري خويش را خوانده باش��يد، از ضربات 
س��خت جنبش دانش��جويي به پيكره ضعيف و 
پرمدعاي تان نيك مطلعيد، از سال ۱۹۵۳ و سفر 
تلخ نيكسون تا فتح النه جاسوسي تان در انقالب 
دوم، همه و همه به دست جنبش دانشجويي رقم 
خوردند. آنها در نامه خود تصريح كرده اند: امروز 
دانشجويان تهراني به شما هش��دار مي دهند كه 
كوچك ترين خطاي شما در منطقه مانند هميشه 
چش��مان تان را به دريچه اي جدي��د از قدرت ما 
خواهد گشود. هر حركت نسنجيده و اشتباه شما  
در عراق، جرقه آتشي خواهد بود كه امريكايی ها و 
اذناب شان را در منطقه به خاكستر تبديل خواهد 
كرد. مطابق جمله سردار شهيد قاسم سليماني، 
»از جايي ضربه خواهيد خ��ورد كه فكرش را هم 
نمي كنيد«. ش��ما خوب مي دانيد كه حاج قاسم 

سخني نمي گفت كه تحقق نيابد. 

       خبر 

ادامه از صفحه يك 
 رهبر انقالب اسالمی در ادامه با اشاره به تأكيد خداوند 
متعال در قرآن به موضوع دشمنی های گسترده با 
پيامبران الهی و پيامبر اس��الم)ص(، دشمنی های 
وسيع با نظام اسالمی را عجيب ندانستند و افزودند: در 
ميان دشمنان جمهوری اسالمی، امريكا خبيث   ترين 
و عنود  ترين دشمن است زيرا مس��ئوالن آن، انواع 
رذائل اخالقی اعم از دروغگويی، پش��ت هم اندازی، 
طمع ورزی، وقاحت و شارالتان بودن را دارند، ضمن 
آنكه ظالم، تروريست و به شدت بی رحم و سنگدل 
نيز هستند.  حضرت آيت اهلل خامنه ای تأكيد كردند: 
خداوند متعال از ابتدای بعثت يك دستورالعمل به 
پيامبر اس��الم)ص( برای مقابله با دش��منی  ها داده 
كه عبارت اس��ت از »صبر« يعنی »ايس��تادگی«، 
»مقاومت«، »محاسبات دقيق خود را با خدعه گری 
دش��من تغيير ندادن«، »با روحيه به سمت اهداف 
واالی ترسيم ش��ده حركت كردن« و »ادامه دادن 

به مسير.«
رهبر انقالب اس��المی با تأكيد بر اينكه اگر »صبر و 
اس��تقامت« با »عقل، تدبير و مشورت « همراه شود 
پيروزی قطعی خواهد ب��ود، افزودن��د: با قاطعيت 
می گويم كه ملت ايران ملت صبوری است و ملت در 
اين ۴۰ سال صبر و استقامت خود را نشان داده است، 
اگرچه برخی اوقات مسئوالن بی صبری كرده اند و يا 
برخی روشنفكر نما  ها بی صبری از خود نشان داده اند 

و تا مرز همكاری با دشمن هم پيش رفته اند. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای افزودند: نقطه مقابل اين 

افراد بی صبر، جوانان بس��يار زياد و مؤمنی هستند 
كه در عرصه های مختلف فرهنگی، علمی، فناوری، 
سياس��ی و فهم بين المللی مس��ائل حضور دارند و 
هر روز نيز بر تعداد آنها افزوده می ش��ود. ايشان در 
جمع بندی اين بخش از سخنان ش��ان گفتند: صبر 
كردن به معنای تسليم نشدن، دچار ضعف و ترديد 
نشدن، با شجاعت و تدبير جلوی دشمن را گرفتن و او 

را مغلوب كردن است. 
   تأكيد بر لزوم قوی شدن كشور 

در ابعاد مختلف
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به تأكيدهای اخير 
خود مبنی بر لزوم قوی شدن كش��ور، آن را فراتر از 
عرصه دفاعی و نظامی دانستند و خاطرنشان كردند: 
قوی شدن ش��امل ابعاد اقتصادی، علمی، فرهنگی، 

سياسی و تبليغاتی هم می شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای با تأكيد بر اينكه قوی شدن 
نيازمند ابزار  هايی است، گفتند: يكی از اين ابزارها، 
حفظ اكثريت جمعيت جوان كشور است و به همين 
علت در س��ال های اخير بار  ها بر اين موضوع تأكيد 
شده است. ايشان قوت و برتری در فضای مجازی و 
پيشرفت و برتری در زمينه بهداشت و درمان را كه 
كار  ها و تحقيقات علمی فراوانی نيز در اين عرصه انجام 
شده است، از ديگر ابزارهای قوی شدن برشمردند و 
افزودند: جهش توليد يكی ديگر از ابزارهای قوی شدن 
است كه البته الزاماتی از جمله مقابله با قاچاق كاال و 
واردات بی رويه، اعطای مشوق  ها به توليدكنندگان و 
برخورد قضايی با سوء استفاده كنندگان از كمك های 

دولتی دارد كه اين كار  ها بايد امسال انجام شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای همچنين به موضوع بيماری 
همه گير و بين المللی كرونا اشاره كردند و گفتند: اين 
ويروس كه تقريباً همه كشورهای دنيا را گرفتار كرده و 
برخی كشور  ها حقايق را درباره اين بيماری و تلفات آن 
می گويند و برخی هم پنهان كاری می كنند ، مصداق 
آيه شريفه قرآن يعنی ابتال با خوف و ترس، مشكالت 
اقتصادی و گرفته شدن جان  ها است اما خداوند متعال 
در مقابل اين ابتال نيز به صبر توصيه می كند. ايشان 
افزودند: صبر در اينجا به معنای انجام درست و عاقالنه 
كار  ها يعنی عمل به دستور  ها و توصيه های مسئوالن 
ذی ربط برای حفظ جان خود و مردم كشور و كنترل 

اين بيماری خطرناك است. 
    به امريكايی   ها هيچ اعتمادی نيست

رهبر انقالب اسالمی به اظهارات چندباره مقام های 
امريكايی مبنی بر آمادگی برای ارس��ال كمك های 
دارويی و درمانی در صورت درخواس��ت ايران اشاره 
كردن��د و گفتن��د: صحبت ه��ای امريكايی   ها جزو 
حرف های بس��يار عجيب اس��ت زيرا اوالً خودشان 
دچار كمبود ش��ديد دارو و تجهيزات پيشگيری از 
بيماری هستند و برخی مسئوالن ش��ان صراحتاً از 
اين كمبودهای وحشت آور سخن به ميان آورده اند، 
بنابراين آنها اگر امكاناتی دارند به مردم خودش��ان 

برسند. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای افزودند: ثانياً امريكايی   ها 
خودش��ان متهم به توليد اين ويروس هستند البته 
نمی دانيم اين اتهام چقدر صحت دارد اما با وجود اين 

اتهام، كدام انسان عاقلی، كمك از اين كشور را قبول 
می كند. ايشان گفتند: به امريكايی   ها هيچ اعتمادی 
نيست زيرا ممكن است دارو  هايی را ارسال كنند كه 
ويروس را در ايران شايع تر و يا ماندگار كند و يا حتی 
ممكن است افرادی را به عنوان درمان كننده بفرستند 
تا ببينند اثرگذاری اين ويروسی را كه گفته می شود 
بخش��ی از آن فقط مخصوص ايران س��اخته شده، 
چگونه بوده و اطالعات خود را تكميل و دش��منی 
خود را بيش��تر كنند، بنابراين سخنان امريكايی   ها 

قابل قبول نيست. 
   ظرفيت های كشور زياد است بايد شناسايی 

و به كار گرفته شوند
ايشان با يادآوری تجربه ۴۰ ساله و ظرفيت فوق العاده 
كشور برای مقابله با همه چالش  ها و مشكالت، خطاب 
به ملت عزيز ايران تأكيد كردند: ظرفيت  های كشور 
بسيار زياد است ولی مهم آن است كه مسئوالن اين 
ظرفيت  ها را شناسايی كنند و در همه بخش  ها افراد 
جوان، مؤمن، با انگيزه و متشّرع به كار گرفته شوند. 
ايشان در پايان بار ديگر همه مردم را به جدی گرفتن و 
عمل به دستورهای مسئوالن ستاد ملی مبارزه با كرونا 
توصيه كردند و افزودند: بر اساس اين دستورالعمل   ها 
حتی اجتماعات دينی و حرم های مطهر تعطيل شد 
كه در طول تاريخ ما به اين ش��كل بی سابقه بود اما 

چاره ای نبود و مصلحت اينگونه اقتضا می كرد. 
رهبر انقالب اسالمی اظهار اميدواری كردند خداوند 
متعال هرچه زودتر اين بال را از ملت ايران و ملت های 

مسلمان و همه بشريت دفع كند. 

رهبر انقالب خطاب به ملت ايران به مناسبت عيد مبعث و سال نو:

 صبر و استقامت تنها راه رسیدن به پیشرفت و قدرت است


