
یادداشت  سیاسی

ویژه های جوان

 بسيج و عرصه مقابله 
با جنگ نرم

 بياييد باز هم 
از ترامپ بترسيم!

هركسي كانديداي ۱۴۰۰ شود 
بايد به عقلش شك كرد!

عباس حاجی نجاری

اگرچه اوج حضور بسيج در دفاع مقدس تجلي يافت و نيروهاي 
مردمي همراه با سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ارتش جمهوري 
اسالمي ايران توانستند سرنوشت يكي از مهم ترين جنگ هاي 
تاريخ معاصر را به رغم خواس��ت ، اراده ، كمك ومداخله همه 
قدرت های جهاني و منطقه ای از رژيم صدام ، به نفع مردم ايران 
رقم بزنند، اما پس از آن نيز كمتر عرصه اي را مي توان يافت كه 
بسيج قابليت و توانمندي خود را اثبات نكرده و گرد و غبار ترديد و 
ناتواني را از چهره نظام اسالمي نزدوده و شكست ناپذيري انقالب 
در مقابله با همه تهديدات و چالش ها را اثبات نكرده باشد.  اين 
ظرفيت و توانمندي را در تمامي عرصه هاي سخت و نرم كه نظام 
اسالمي در طول ۴۲ ساله پس از پيروزي انقالب اسالمي با آن 

مواجه بوده است مي توان ديد | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه 5 آذر 1399 - 9 ربيع الثانی 1443
سال بيست و د  وم- شماره 6081  - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

عمر قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه كه اسفندماه سال 1395 
از س��وی رئيس وق��ت مجلس 
شورای اسالمی به رئيس جمهور 
ابالغ ش��د، در اس��فندماه سال 
1۴00 به پايان می رسد. برنامه 
پنج ساله هفتم، اولين برنامه گام 
دوم انقالب اسالمی است و اگر 
بخواهيم از »بياني��ه گام دوم « 
الهام بگيريم، بايد بگوييم »دولت 
جوان انقالبی« كه ان شاءاهلل متولی تدوين و اجرای اين برنامه 
خواهد بود، بايد با همت و هوشياری و سرعت عمل و ابتكار، از 
تجربه    ها و عبرت های گذشته بهره گيرد، نگاه و روحيه انقالبی 
و عمل جهادی را به كار بندد و با خوش بينی به آينده و همت 
بلند، روی بهره برداری از دستاوردهای گذشته و ظرفيت های 
استفاده نشده متمركز شود تا در پيشرفت مادی و معنوی كشور 
به معنی واقعی جهش ايجاد شود. درباره ماهيت و محتوای اين 
برنامه، نكاتی وجود دارد كه توجه وي��ژه جريان جوان مومن 
و انقالبی كشور را كه ان شاءاهلل س��كان داران دولت سيزدهم 

خواهند بود، می طلبد | صفحه 8

رئيس جمهور از همه مردم، صاحبان مش�اغل و 
اصناف به خاطر همکاری ب�رای اجرای مطلوب 
طرح جام�ع مقابله با کرونا در کش�ور قدردانی 
و ابراز اميدواری کرد که اي�ن همکاری مطلوب 
تا پايان مه�ار کرون�ا و عادی ش�دن اوضاع در 
ش�هر های مختلف کش�ور ادامه داش�ته باشد. 
به گزارش ايسنا، حس��ن روحانی روز سه   شنبه در 
جلس��ه كميته های تخصصی س��تاد ملی مقابله با 
كرونا، خاطر نشان كرد: صاحبان مشاغل و اصناف 
به رغم متحمل شدن ضرر و زيان اقتصادی ، به خاطر 
تأمين سالمت مردم فعاليت خود را در زمان اعمال 
محدوديت  ه��ا تعطيل كردند و هم��كاری خوبی با 
اجرای طرح جامع مقابله با كرونا داشتند كه جای 

قدردانی دارد. 
رئيس جمهور همچنين در اين جلسه به كميته های 
تخصصی ستاد ملی مقابله با كرونا مأموريت داد همه 
تالش خود را به عمل آورند تا اقدامات و اطالع رسانی 
در اجرای ط��رح جامع به گونه ای باش��د تا با پايان 
محدوديت های اعمال شده در شهرهای زرد، نارنجی 
و قرمز پس از خروج از اين وضعيت ها، دوباره شاهد 

بروز بحران و شيوع ويروس نباشيم. 
در اين جلسه همچنين رؤسای كميته های تخصصی 
گزارشی از اقدامات انجام ش��ده در راستای اجرای 

طرح جامع ملی مقابله با كرونا ارائه كردند. 
در جلس��ه ديروز كميته های تخصصی ستاد ملی 
كرونا همچنين در گزارش قرارگاه عملياتی ستاد از 
همكاری مردم و صاحبان مشاغل و اصناف با اجرای 
طرح جامع و اعمال محدوديت  ها در شهرهای زرد، 
نارنجی و قرمز قدردانی و تأكيد ش��د كه كس��به و 
اصناف همكاری خوب��ی با اين طرح داش��ته اند به 
گونه ای كه كمتر با جريمه و اعم��ال قانون مواجه 

شديم. 

در اين جلس��ه همچنين كميته اقتصادی گزارش 
كاملی از هماهنگی با دستگاه های ذی ربط درخصوص 
ارائه بسته های حمايتی به افراد نيازمند و همچنين 
مش��اغل زيان ديده از كرونا ارائه و بر تداوم ارائه اين 

كمك های حمايتی تا پايان سال تأكيد كرد. 
كميته بهداشتی و درمانی ستاد ملی كرونا نيز در اين 
جلسه از مراحل ساخت و دستيابی به واكسن، ارائه 
دستاوردهای ايران در اين زمينه به سازمان بهداشت 
جهانی و ثبت ش��دن نام ايران در زمره س��ازندگان 
واكس��ن در جهان و همچنين اقدامات انجام شده 

برای خريد واكسن خارجی، گزارشی ارائه كرد. 
رئيس جمهور با قدردانی از تالش های صورت گرفته 
در زمينه ساخت واكسن و اقدامات انجام شده برای 
خريد واكسن از خارج كشور، گفت: بی ترديد با توجه 
به قوت  ها و توانايی های علمی و تكنولوژيك در داخل 
كشور ، ايران با اتكا به دانشمندان خود توانايی ساخت 
واكسن در داخل كشور را خواهد داشت و با توجه به 
فراهم آوری زير ساخت های الزم قادر به توليد انبوه 

خواهد بود. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: دول��ت در جهت تأمين 
س��المت مردم ، هم از توان داخلی بهره خواهد برد 
و هم اقدام��ات مؤثر درخصوص خريد واكس��ن از 
كش��ور  هايی كه زودتر به واكس��ن مطمئن دست 

يافته اند، انجام داده است. 
دكتر روحانی همچنين گفت: تس��ت گس��ترده و 
رديابی مبتاليان به عنوان يكی از راهبردهای اصلی 
طرح جامع مقابله با كرونا می بايست با قدرت انجام 
گيرد چرا كه با افزايش تست  ها به 100هزار در روز، 
رديابی مبتاليان و نزدي��كان آنان مهم  ترين گام در 
جهت كاهش آمار مرگ و مير خواهد بود و اميدوارم 
اين اقدامات هر چه س��ريع تر به قطع زنجيره ابتال 

بيانجامد و به مرحله قطع زنجيره برسيم. 

 روحانی: هم واكسن كرونا می سازيم
هم از خارج می خريم

  سید یاسر جبرائیلی

كارشناس اقتصاد سياسي

سر مقاله

 خطوط راهنمای تدوين 
برنامه هفتم

 برادر بزرگوار
سردار بسیجی حاج حسن حسن زاده

گروه جهادي مکتب سلیمانی پوشاك پریمو- قیاسی

 برادر بزرگوار
سردار بسیجی حاج حسن حسن زاده

گروه جهادي مکتب سلیمانی پوشاك پریمو- قیاسی

 برادر بزرگوار
سردار بسیجی حاج حسن حسن زاده

گروه جهادي مکتب سلیمانی پوشاك پریمو- قیاسی

 برادر بزرگوار
سردار بسیجی حاج حسن حسن زاده

گروه جهادي مکتب سلیمانی پوشاك پریمو- قیاسی

 برادر بزرگوار
سردار بسیجی حاج حسن حسن زاده

گروه جهادي مکتب سلیمانی پوشاك پریمو- قیاسی

 برادر بزرگوار
سردار بسیجی حاج حسن حسن زاده

گروه جهادي مکتب سلیمانی پوشاك پریمو- قیاسی

 برادر بزرگوار
سردار بسیجی حاج حسن حسن زاده

گروه جهادي مکتب سلیمانی پوشاك پریمو- قیاسی

 برادر بزرگوار
سردار بسیجی حاج حسن حسن زاده

گروه جهادي مکتب سلیمانی پوشاك پریمو- قیاسی

سالروز تأسيس بسيج مستضعفين گرامی  باد

   جهاد بسيجيان عليه كرونا
 با طرح شهيد سپهبد قاسم سليماني

   افتتاح 2887 پروژه محروميت زدايي 
در هفته بسيج

   جوان بسيجی در سخت ترين شرايط 
خدمت به مردم را ترک نمی كند

   با روحيه بسيجي  به كمك برادران 
شيعه و سني مان شتافتيم

   رئيس سازمان بسيج مستضعفين خبر داد
 آزادي 2 هزار و 493 زنداني غير عمد 

با مشارکت بسيج در سال جاري

هفته  بسيج
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 فرار مالياتی و پولشويی 
با3ميليون و 800 هزار کارتخوان بي هويت

لل
لم

ن ا
بی

ترامپ باالخره واداد
    ترامپ باالخره واداد و در نهايت با فرايند انتقال قدرت موافقت كرد، هرچند ضمن 
تكرار وعده پيگيری شكايت خود دوباره تأكيد كرد كه اين انتخابات، فسادآلودترين 
انتخابات رياست جمهوری امريكا بوده است و نتايج برآمده از »آرای تقلبی« را هيچ وقت 
نخواهد پذيرفت. با اين حال بعد از فرمان او، پنتاگون هم اعالم كرد كه همكاری خود با 

تيم جو بايدن را آغاز می كند تا معلوم شود كه ترامپ قرار است برود| صفحه 15

    با وجود فعاليت ۸/5 ميليون دس��تگاه كارت خوان در سراس��ر كشور، حدود 
۴0درصد اين دستگاه ها از نظر سازمان امور مالياتي فاقد هويت مشخص و بستري 
براي فرار مالياتي و پولشويي است. بيش از ۲00هزار كارتخوان بانكی نير در خارج 

از مرزهای ايران در دست اتباع خارجی است | صفحه 12

مذاکره برای رفع تحریم نتیجه نمی دهد
راه غلبه بر تحریم ها را پیش بگیرید

   حضرت آيت اهلل خامنه ای: اقتصاد خانواده ها به علت ركود 
تورمي در چند سال اخير به شدت تحت فشار بوده و اكنون نيز 
كرونا بر مشكالت افزوده و دشواري هاي جدي معيشتي براي 
گروه هاي زيادي از مردم به وجود آورده اس��ت كه بايد در اين 
زمينه اقدامي جدي انج��ام داد. »ايجاد نظ��ام متمركز تأمين 
اجتماعي براي آحاد مردم« و »ايجاد پايگاه ملي ايرانيان با اتصاِل 

پايگاه هاي مختلف اطالعاتي به يكديگر« از جمله پيشنهادهاي 
كارشناسان براي كاهش مشكالت مردم است. بايد بنا را بر اين 
بگذاريم كه گشايش��ي از خارج انجام نخواهد شد. كساني كه 
برخي چشم اميد به آنها دارند با ما دشمني مي كنند، ضمن آنكه 
شرايط داخلي آنها به هيچ وجه روش��ن نيست و گرفتاري هاي 
اخير، امكان صحبت و موضع گيري در مسائل بين المللی را به 

آنها نمي دهد و نمي توان روي حرف آنها حساب و برنامه ريزي 
كرد.  وضع امريكا كه مش��خص نيست و اروپايي ها هم دائماً در 
حال موضع گيری بر ضد ايران هستند. آنها درحالی كه خودشان 
بيشترين دخالت هاي نادرست را در مسائل منطقه دارند، به ما 
مي گويند در منطقه دخال��ت نكنيد و درحالی ك��ه انگليس و 
فرانسه داراي موشك هاي مخرب اتمي هستند و آلمان نيز در 

اين مس��ير قرار دارد، به ما مي گويند موشك نداشته باشيد. به 
شما چه ربطي دارد، شما اول خودتان را اصالح كنيد و بعد اظهار 
نظر كنيد. به بيگانگان نمي توان اطمينان كرد و به اميد گشايش 
آنها بود.  اگر حركت و عمل در دستور كار قرار گيرد و كارهايي 
كه مي تواند به نفع مردم باشد، انجام شود، يقيناً دولت دوازدهم 

پايان خوبي خواهد داشت | صفحه ۲

مشکل، نداشتن يا ندانستن راهکار نيست بلکه نيازمند همت، شجاعت و اهتمام جدي و پيگيري هستيم

رئيس سابق موساد: 

 نخست وزیران ما 
 شبانه با  لباس زنانه

به دیدار اعراب می رفتند لل
لم

ن ا
بی

صفحه 15

رهبر معظم انقالب در ديدار اعضاي شورای عالی هماهنگي اقتصادي: 
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