
رئیس س�تاد کل نیرو های مس�لح با بیان اینکه 
جمهوری اس�امی ایران و جمهوری آذربایجان 
مش�ترکات و نزدیکی ه�ای فراوان�ی ب�ه لحاظ 
تاریخی، دینی، مذهبی، زبانی و سایر موضوعات 
دارند، گفت: سیاس�ت ای�ران توس�عه روابط با 
همسایگان و مخالفت با هرگونه اشغالگری است. 
به گزارش خبرگزاری دفاع پرس، س��ردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 
روز گذشته در دیدار سپهبد ذاکرحسن، وزیر دفاع 
جمهوری آذربایجان  اظهار امیدواری کرد سفر ایشان 
به ایران فرصت مناسبی برای توسعه و تحکیم روابط 
میان دو کشور به خصوص در موضوعات دفاعی،فنی 
و نظامی باشد.  سرلشکر باقری ادامه داد: »ما همواره 
از دیدن برادران آذربایجانی خود خوشحال می شویم، 
زیرا همه ملت ایران احساس نزدیکی با ملت مسلمان 

جمهوری آذربایجان دارند«. 
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با اشاره به سیاست 
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر مخالفت با هرگونه 
اشغالگری گفت: »آزادسازی سرزمین های اشغالی 
آذربایجان که بعد از مدت س��ه ده��ه اتفاق افتاد، 
موجب خرسندی رهبر معظم انقالب اسالمی و مردم 
عزیز ایران شد. دو کشور مشترکات و نزدیکی های 
فراوانی از جهت تاریخی، دینی، مذهبی، زبانی و سایر 

موضوعات دارند و سیاست دولت جمهوری اسالمی 
ایران هم توسعه روابط با همسایگان است؛ تمام این 
موارد باعث می ش��ود که تالش کنیم تا مناسبات 

بسیار نزدیک تری را با شما داشته باشیم. «
سرلشکر باقری با تأکید بر لزوم احترام گذاشتن به 
تمامیت ارضی همه کشور  ها خاطرنشان کرد: »ما 
همان مقدار که نسبت به کشور خودمان حساسیت 
داریم، نسبت به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان 

هم حساس هستیم. «
      مقابله با ترویسم 

نیازمند همکاری کشورهای منطقه
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح در ادامه با بیان اینکه 

تروریست   ها در سوریه و عراق شکست خورده اند، اما 
نابود نشده اند، گفت:»این تروریست   ها تالش دارند 
در منطقه از جمله افغانستان، قفقاز و آسیای مرکزی 
گسترش یابند که با توجه به این موضوع، مقابله با آنها 
نیازمند همکاری کشورهای منطقه است«. وی سپس 
بر لزوم رایزنی های بیش��تر بین دو کشور به منظور 
جلوگیری از بروز سوءتفاهمات تأکید و عنوان کرد: 
»سیاست اصولی ما حل و فصل مسائل منطقه توسط 
کش��ورهای منطقه، بدون دخالت بیگانگان است. 
س��ردار باقری حضور رژیم صهیونیستی در منطقه 
را عامل ایجاد تفرق��ه و تهدیدکننده امنیت و ثبات 

کشورهای منطقه دانست. «

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح همچنین آمادگی 
جمهوری اسالمی ایران برای مشارکت در بازسازی 
اراضی آزادشده جمهوری آذربایجان را اعالم کرد. 

      توس�عه همکاری ه�ای نظامی ای�ران و 
جمهوری آذربایجان

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیرو های مس��لح همچنین در حاش��یه دیدار 
سپهبد ذاکر حسن، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان ، 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: »مالقات خوبی 
را با وزیر دفاع کش��ور برادر و مسلمان جمهوری 
آذربایجان داشتیم و در این دیدار سیاست جمهوری 
اسالمی ایران در توسعه روابط با همسایگان از جنبه 
روابط نظامی و دفاعی با کشور آذربایجان را توضیح 
دادیم. همچنین در مورد اینکه با همکاری نیرو های 
مس��لح دو کش��ور چگونه می توان امنیت و دفاع 
مطمئن برای دو کشور را فراهم کنیم، با یکدیگر 

تبادل نظر کردیم. «
سردار باقری اضافه کرد: »با سفر وزیر دفاع جمهوری 
آذربایجان به ایران به طور حت��م روابط نظامی دو 
کشور توسعه چشمگیری خواهد یافت و این موجب 
امنیت هر دو کشور می ش��ود؛ به نحوی که مرز دو 
کشور، مرز صلح و دوس��تی و توسعه تجارت و نیز 

رفت و آمد مردم خواهد بود. «

      خبر یک

 تحول معنادار نقش ایران 
در تحوالت جهانی

مؤلفه های قدرت نرم در دوران معاصر نسبت به مؤلفه های سنتی قدرت و 
به عنوان معیاری برای ارزیابی قدرت ملی کشور  ها اهمیت بیشتری یافته 
اس��ت. یکی از این مؤلفه   ها رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی 
کشورهاست که در کنار قدرت نظامی و پایگاه مردمی نظام های سیاسی 

می تواند نقشی اساسی در توسعه قدرت ملی کشور  ها ایفا کند. 
آنچه این روز  ها در عرصه جهانی عالوه بر عرصه داخلی درزمینه عملکرد 
دستگاه سیاس��ت خارجی ایران پیرامون سفر رئیس جمهور به روسیه 
،روند مذاکرات هسته ای و همچنین اجرایی شدن قرارداد25 ساله ایران 
با چین مطرح شده است، نشانه   هایی از این تحول است که بازتاب های 
آن و خصوصاً مخالفت های صورت گرفته با آنها از س��وی جبهه متحد 

رسانه های غربی و معاندان داخلی گواهی براین مدعا است. 
 در عرصه مذاکرات هسته ای به رغم چندین دور مذاکره در دولت های 
گذشته از زمانی که موضوع هس��ته ای ایران به بهانه فشار قدرت های 
سلطه برای مهار مردم ایران تبدیل شده است،هیچ گاه دست قدرت های 
غربی برای تعیین خط مش��ی و تحمیل دیدگاه های خود مانند شرایط 
کنونی خالی نبوده اس��ت و این در حالی اس��ت که امریکایی ها و دیگر 
قدرت های غربی در تحمیل تحریم های اولیه و ثانویه علیه مردم ایران 
به پایان خط رسیده اند ،مضافاً بر اینکه درروند تحوالت سال های اخیر 
ایستادگی و مقاومت مردم ایران کار را به جایی رسانده است که غربی   ها 
دیگر نمی توانند برای امتیاز گی��ری، قول رفع تحریم   هایی را بدهند که 
بی اثر شده است. امریکایی ها نیز که با خروج از برجام و اعمال تحریم های 
فلج کننده اقتصادی علیه م��ردم ایران تصور می کردن��د که می توانند 
فروپاشی نظام اس��المی و یا تغییر رفتار آن را شاهد باشند )طبق اعالم 
صریح ماه گذشته جان بولتن، مشاور امنیت ملی امریکا در دوران ترامپ 
که طراح این سناریو بود( اکنون با اذعان به شکست در برابر مردم ایران، 
برای حضور در نشست های مذاکرات در وین ، برای کسب اجازه از دولت 

جمهوری اسالمی لحظه شماری می کنند. 
روابط ایران و روسیه نیز بعد از فروپاش��ی شوروی سابق و روی کار آمدن 
عمل گرایان ملی گرا در دوران آقای پوتین وارد مرحله جدیدی شد. روسیه 
بعد از فروپاشی در جست وجوی بازیابی هویت تاریخی خود بود و به همین 
دلیل جمهوری اسالمی ایران به دلیل قدرت و نفوذ منطقه ای و سیاست 
مستقل در برابر غرب برای این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار بود در 
مقابل جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه سیاست مستقالنه اش در برابر 
قدرت های جهانی ،روابط برابر با روسیه را به دلیل همسایگی ،ظرفیت های 
اقتصادی و نظامی ،عضویت دائم در ش��ورای امنیت و...  به عنوان گزینه 
راهبردی در عرصه سیاست خارجی خود در نظر گرفت و آنچه در جریان 
مراودات قبلی و س��فر کاری اخیر رئیس محترم جمهور به این کشور در 
دستور کار قرار داشت همین مؤلفه   ها بود و داستان سرایی رسانه های غربی 
و معاندان داخلی درزمینه تشریفات استقبال،قد و اندازه میز مذاکرات و یا 
القای وابستگی ایران به شرق ، صرفاً کارکرد عملیات روانی و البته سرپوش 

گذاشتن بر شکست سناریوی انزوای ایران داشت. 
 در مورد توافق ایران و چین نیز فارغ از منافع اقتصادی و سیاس��ی برای 
دو کشور ،اذعان نشریات امریکایی اهمیت آن را آشکارتر می کند. نشریه 
وال استریت ژورنال در این زمینه می نویسد: با امضای این سند همکاری، 
تهران و پکن، تالش های امریکا برای منزوی کردن این دو کشور را خنثی 
کردند. این توافق، همکاری های بین تهران و پک��ن را درزمانی که ایران 
به دنبال راه   هایی برای تقویت اقتصاد خود در پی تحریم هاس��ت، تعمیق 
می کند. این روزنامه امریکایی امضای س��ند راهبردی بین ایران و چین 
را چالش��ی برای دولت جدید امریکا می داند و دراین باره می نویس��د که 
تعامل نزدیک تر تهران و پکن، می تواند به تقویت اقتصاد این کشور در برابر 
تحریم های امریکا کمک کند. واشنگتن تایمز نیز با اشاره به اینکه نشانه های 
واضحی از فروپاش��ی تحریم   ها وجود دارد، نوش��ت: چین اکنون آشکارا 
تحریم   ها را به بازی گرفته و تهران نیز این جسارت را دارد تا خواسته بایدن 
برای اینکه نخست ایران به تعهدات توافق هسته ای بازگردد را نادیده بگیرد. 
وبگاه امریکایی بلومبرگ نیز اتحاد تهران و پکن را چالشی برای دولت بایدن 
می داند و دراین باره می نویسد تعامل نزدیک تر ایران و چین منجر به تقویت 
تهران در برابر تحریم های امریکا می شود و هم زمان پیام واضحی را به دولت 
بایدن درباره تفکرات تهران می دهد. پایگاه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل 
هم در این بار نوشت هرچند این توافق، توافقی بیشتر اقتصادی است اما 
می تواند اهرم فشار امریکا علیه ایران را قبل از مذاکرات مورد انتظار تضعیف 

کند و از نفوذ امریکا در غرب آسیا بکاهد. 
مجموعه تحوالت فوق بیانگر آن اس��ت که ایران راهبرد متوازن سازی 
روابط خارجی خود را باقدرت پیگیری می کند و مسکو، پکن و وین برای 
تأمین منافع ملی ایران نقش مکمل دارن��د و در این میان دوگانه های 
»میدان و دیپلماسی« یا »شرق نگری و غرب  محوری « همگی آدرس 
غلطی است که کارکرد سیاست خارجی را در ادوار گذشته محدود کرده 
بود. این راهبرد فرصتی را برای ایران ایجاد می کند که نه تنها با روسیه یا 
چین بلکه با هر بازیگری در هر نقطه از جهان در صورت رعایت دوگانه 
»اس��تقالل « و تأمین »منافع ملی « ارتباط متوازن برقرار کند تا از یک 
سو ایران بتواند در حوزه غرب آسیا محور مقاومت را در تراز یک قدرت 
منطقه ای و تعیین کننده در معادالت هدایت نماید و از سوی دیگر، به 
دنبال فعال سازی و بهره گیری از س��ایر ظرفیت های بین المللی جهت 

کسب اهداف خویش باشد. 
در کنار این روند  ه��ا باید به نقش ای��ران در تأثیرگ��ذاری بر تحوالت 
بین المللی اشاره کرد که مورد اعتراف دوست و دشمن است . سیاست های 
جمهوری اسالمی ایران چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی ، باعث 
شده است ایران امروزه به یکی از مهم  ترین کشورهای جهان تبدیل شود 
که امکان نادیده گرفتن آن در تحوالت بین المللی وجود ندارد برخالف 
رژیم پهلوی که کشور ما صرفاً نقش ابزاری ایفا می کرد و به راحتی متأثر 

از انواع تغییر و تحوالت در عرصه روابط قدرت   ها  می شد. 
روز گذشته یک تحلیلگر صهیونیست به بخشی از این واقعیت اعتراف 
کرده و می گوید که ایرانیان در تاریخ می نویسند: » ما امریکایی   ها را اخراج 
کردیم .« زویی یحزکلی، کارشناس اسرائیلی در تحلیلی در رابطه با تقابل 
میان ایران و امریکا و هم زمانی مذاکرات وین با اشاره به فرار امریکایی ها 
از افغانستان و فرار قریب الوقوع از عراق و سوریه می گوید: ایاالت متحده 
در بازدارندگی ایران شکست خورده اس��ت. ایرانی   ها فرصت را از دست 
نمی دهند و متوجه هستند که اآلن زمان مناسبی است. این کاماًل شبیه 
به آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، است ، این  یک تحقیر برای امریکایی   ها 

است. این حادثه تبدیل به داستان شکست امریکا خواهد شد.

عباس حاجی نجاری

سرلشکر باقری در دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان:

سیاست ایران توسعه روابط با همسایگان و نفی اشغالگری است
رژیم صهیونیستی تهدیدکننده امنیت منطقه است

   دفاعی

رئیس جمهور در چهارمین گفت وگوی تلویزیونی با مردم:

ارز  ترجیحی  را  با  شرط  حفظ  قدرت  خرید مردم حذف  می کنیم
تلویزیون�ی  گفت وگ�وی  چهارمی�ن 
رئیس جمه�ور با م�ردم، ب�ا س�خن گفتن از 
» تاش دولت س�یزدهم برای تنظی�م روابط 
مت�وازن با دنی�ا و به خصوص همس�ایگان که 
جب�ران کم کاری  های گذش�ته اس�ت«، آغاز 
ش�د و با »امیدواری نس�بت به آینده و ایجاد 
گش�ایش و امید در کش�ور« به پایان رس�ید. 
شامگاه سه   شنبه س��ید ابراهیم رئیسی بر اساس 
وع��ده ای که به م��ردم داده بود، باز ه��م در قاب 
تلویزیون ظاه��ر ش��د و در گفت وگویی   صریح و 
صمیمی با مخاطبان به پرسش های متعدد درباره 
اوضاع سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست 

خارجی پاسخ داد. 
» ما در سیاست بین المللی در جمهوری اسالمی 
فعالیت های بیشتری داشتیم و داریم، لکن در این 
سیاست توازن برقرار نشده است، حتی در حوزه 
اقتصادی هم همین طور است. باید یک توازن در 
بین سیاست های مان در حوزه بین المللی برقرار 
شود. «  این نکته نخستین موضوعی بود که دکتر 
رئیسی در پاسخ به برخی منتقدان که سفر او را به 
روسیه ناقض شعار » نه شرقی، نه غربی« تفسیر 

کردند، عنوان کرد. 
رئیسی در تداوم دفاع از سیاست نگاه به همسایگان 
تصریح کرد: »چرا نباید همکاری  ها با همسایگان 
اتفاق بیفتد؟ مثاًل در س��فری که به تاجیکستان 
داشتم اکنون حجم مبادالت سه برابر شده است 
یا در سفر به ترکمنستان س��وآپ گازی یا بحث 
ترانزیتی را داش��تیم و اخیراً با کشور آذربایجان 
نی��ز اتفاقاتی در حال وقوع اس��ت. چ��را نباید با 
روسیه ارتباط برقرار کنیم؟ می توانیم با استفاده 
از ظرفیت های موجود در کش��ور های دنیا سطح 
علمی، فضایی و اقتصادی کشور را ارتقا دهیم، زیرا 
ظرفیت های در ایران وجود دارد که برای روسیه 
مهم است و بالعکس ظرفیت هایی در روسیه وجود 

دارد که برای ایران مهم است. «
 محصول سفر نباید فقط یک لبخند باشد

رئیسی با یادآوری این نکته که شعار دولت تعامل 
با دنیاست و ما با تمام کش��ورهای جهان درصدد 
ارتباط هستیم و این موضوع از بدو ورود به دولت در 
دستور کار دولت سیزدهم بوده و هست، با اشاره به 
سفر به روسیه اظهار داشت: »اتفاقات خوبی در سفر 
روس��یه افتاد که حتی آقای الوروف، وزیر خارجه 
روس��یه به آقای امیرعبداللهیان گف��ت که بعد از 
جلسه، آقای پوتین به همه وزرا دستور داد توافقات 
فی مابین به مرحله اجرا در بیاید. در سفر ما لبخند 
زیاد بود، اما اینکه نتیجه یک سفر، لبخند باشد که 
چیزی برای م��ردم ن��دارد.« رئیس جمهور درباره 
درخواست مذاکره مستقیم امریکایی ها با جمهوری 
اسالمی با بیان اینکه امریکایی  ها خیلی وقت پیش 
پیشنهاد گفت وگوی مس��تقیم داده بودند، تأکید 
کرد: »ابتدا تحریم های ظالمانه را که بر مردم ایران 
وضع کردند بردارند جا برای هرگونه توافق وجود 
دارد، ما مذاکرات را پیش می بریم اما همه چیزمان 
مذاکره نیست؛ در خنثی س��ازی تحریم   ها یکی از 

راه های ما ارتباط با روسیه است. «
 وام ازدواج حذف نمی شود

اعطای تس��هیالت بانکی س��ؤال دیگری بود که 
رئیس جمه��ور درباره آن از بانک  ها خواس��ت به 
سمت اعطای تس��هیالت س��هل به مردم پیش 
برون��د و تأکید کرد که جوانان ب��رای گرفتن وام 
ازدواج نباید با مشکل روبه رو شوند. طی سال های 
گذشته توجه بیشتر به س��ود بانک   ها بوده است 
و اگر نقدینگی در بانک   ها به س��مت تولید رود، 
خوب است اما در غیر اینصورت ضرر است. با هر 
شرکت یا بانکی که دستورات دولت را -که به نفع 
مردم است- اجرا نکند، برخورد و مدیر آن برکنار 

خواهد شد. 

رئیس جمهور با اشاره به شایعات حذف وام ازدواج، 
تأکید کرد: ب��ه هیچ وجه این وام از بودجه س��ال 
آینده حذف نشده، زیرا این سیاست دولت است 
که جوانان به ازدواج ترغیب ش��وند و حتی قانون 
جمعیت خانواده هم دولت را بر این امر مکلف کرده 

است، پس این وام برای سال آینده پابرجاست. 
  می خواهیم »دولت صادق الوعد« باشیم

رئیسی با تأکید بر این موضوع که دولت سیزدهم 
می خواه��د » دولت ص��ادق الوعد « باش��د، بیان 
داشت: »در ساخت مسکن اتفاقات خوبی افتاده 
است و الزامات آن در وزارت راه و شهرسازی انجام 
شده است و وام مسکن با قوت پیگیری می شود. 
ساخت مس��کن هم که با برخی س��یاه نمایی   ها 
روبه روس��ت طبق وعده صادقانه ای که به مردم 
دادیم پیگیری می ش��ود. در چندس��ال گذشته 
شاهد تورم بیش از حد در کش��ور بودیم و دولت 
سیزدهم سعی دارد این تورم ۳۰ یا 2۰ ساله ای را 
که کشور را در بر گرفته است کاهش دهد. بنای 
ما بر کنترل تورم اس��ت  و گزارش مرک��ز آمار و 
بانک مرکزی و مراجع اقتصادی هم نشان دهنده 
موفقیت دول��ت در این زمینه اس��ت. همچنین 
بودجه سال ۱۴۰۱ طوری بس��ته شده است که 
رشد در درون خود دارد و س��عی شده پایه پولی 
کش��ور افزایش نیابد و استقراض از بانک مرکزی 

جزو خطوط قرمز دولت است. «
رئیس جمهور در پاسخ به این س��ؤال که قیمت 
کاال  ها در بازار در حال افزایش است و اقدام دولت 
در کنترل این قیمت  ها چیست، گفت: »کنترل 
قیمت   ها مس��ئله ای  مهم و خواسته  به حق مردم  
اس��ت که دولت، خود را موظف به آن می داند. از 

این رو دولت سعی بر کنترل بازار دارد. « 
رئیس��ی با بیان اینکه برخی دستگاه های دولتی 
در برابر فروش اموال دولت��ی برای تأمین بودجه 
مورد نیاز دولت مقاومت می کنند، گفت: »دولت 
به راحتی اموال را از دستگاه   ها می گیرد. البته آنها 
به س��هولت اموال را واگذار نمی کنند. در دولت 

تصمیمی گرفته نمی شود یا اگر تصمیمی گرفته 
شد باید به جد دنبال شود. « 

 ع�ده ای درآمد نجوم�ی دارند ام�ا فرار 
مالیاتی می کنند

موضوع مالیات و فرار مالیاتی کسانی که درآمدهای 
کالن دارند اما حاضر به پرداخت مالیات نیستند، 
موضوع دیگری بود که رئیس جمهور به آن اشاره 
کرد. او درباره کنت��رل این ف��رار مالیاتی گفت: 
»اکنون کار شروع شده است و فرارهای مالیاتی 
دنبال شده و مؤدیان مالیاتی شناسایی شده اند. 
قرار نیس��ت درآمد از کارمند گرفته شود، بلکه با 
فرار مالیاتی مقابله می شود. مبلغ سنگینی فرار 
مالیاتی داریم، عده ای درآمد نجومی دارند اما فرار 

مالیاتی می کنند.«
 تصمیم غافل گیر کننده نمی گیریم

رئیسی در پاسخ به این س��ؤال که دولت چگونه 
تبعات حذف ارز ترجیحی را مدیریت خواهد کرد، 
گفت: »برای دولت س��یزدهم ارز ترجیحی باقی 
نمانده بود و دولت قبلی همه آن را مصرف کرده 
بود. من هم غافل گیری را نمی پس��ندم و چنین 
چیزی در قاموس من نیست و ش��وک به بازار را 

هم نمی پسندم. «
رئیس جمهور ادام��ه داد: »ارز ۴2۰۰ تومانی در 
مقطعی برای حل مشکلی ایجاد شد، اما مشکالت 
جدی ایجاد کرده است که باید دو سه سال قبل 
مش��کل حل   می شد، ولی نش��د، زیرا زمینه های 
فساد و رانت در این ارز وجود دارد. در این زمینه 
باید اجماع نس��بی میان دول��ت و مجلس وجود 
داشته باشد. نخبگان و مردم باید اقناع شوند. باید 
تبعات ارز ۴2۰۰ تومانی برای مردم، به خصوص 
اقشار ضعیف جبران ش��ود. باید ارز به مردم داده 
ش��ود نه واردکننده. باید مبلغی به مردم در ازای 
افزایش قیمت  ها داده شود که بهتر است به شکل 
کارت خرید باشد. درباره حذف یارانه نان و دارو 
برنامه نداریم. خط قرمز ما معیشت مردم است اما 
اصالحات اقتصادی از ضرورت های کشور است و 

باید سال های قبل انجام   می شد. «
 اوضاع کنونی بورس میراث دار دولت قبل

رئیس جمهور در ادامه این گفت وگوی تلویزیونی 
مشکالت ناشی از بازار بورس را از میراث های به 
جا مانده از دولت گذشته عنوان کرد و با اشاره به 
وضعیت بورس و ضرر مردم در این بازار، تصریح 
کرد: »ما می��راث دار دولت قبل��ی در این زمینه 
ش��دیم. عده زیادی با تبلیغات وارد بورس شده 
بودند که س��هامداران خ��رد بودند. م��ن تأکید 
کردم بورس نباید قلک تأمین نیاز دولت ش��ود. 
راهکارهای برون رفت از وضعیت بورس مشخص 
شده است و مردم بدانند دغدغه آنها دغدغه ما هم 
هست و تا وقتی مردم احساس آرامش کنند، برای 

حل مشکالت اقدام می کنیم. «
 الیحه دولت برای نظام هماهنگ پرداخت 
متناسب س��ازی حق��وق موضوع دیگ��ری بود که 
رئیس جمهور مورد توجه قرار داد. دکتر رئیس��ی با 
بیان اینکه به دلیل تورم حقوق و مزایا کفاف زندگی 
مردم را نمی دهد، بیان داشت:  »دولت قبل، الیحه 
برای متناسب سازی حقوق داد، اما منابع آن مشخص 
نیست. سؤالی که وجود دارد این است که چرا این 
الیحه در ماه های آخر دولت قبل داده ش��د؟مردم 
به حق می گویند که حقوق آنه��ا کفاف نمی دهد. 
یک راه این اس��ت که هر اداره دنبال حل مشکالت 
کارکنان خود باشد ما هم باید در دولت به فکر همه 
مردم باش��یم که راه آن عدالت در پرداخت اس��ت. 
دولت تیمی را مأمور کرده اس��ت تا نظام هماهنگ 
پرداخت تهیه شود، ولی نه مثل نظام هماهنگ قبلی 
که ناهماهنگی آن بیشتر بود. این نظام باید شفاف 
باشد. اگر این نظام عادالنه را نداشته باشیم، باید به 
نظام چانه زنی متوسل شویم. اقشار مختلف درست 
می گویند که حقوق آنها کم اس��ت اما من به همه 
اقش��ار و کارکنان دولت بیان می کنم که به مشکل 
نظام ناعادالن��ه پرداخت واقف هس��تیم و بنابراین 

الیحه ای در این زمینه در حال تهیه است. «
 نق�اط ق�وت دول�ت را ب�ا نقط�ه ضع�ف

 نشان می دهند
رئیس جمهور با اشاره به سفر های استانی گفت: 
»برخی  ها می گویند چرا بعد از س��فر روس��یه به 
کرمان رفت��م و باید کمی اس��تراحت می کردم؛ 
باید بیان کن��م که من وقتی بین م��ردم می روم 

لذت می برم .«
 وی با اش��اره به انتصابات در دولت، بیان داشت: 
»دولت از انتقاد اس��تقبال می کن��د، اما برخی از 
اظهارنظر  ها گاه��ی با واقعی��ت همخوانی ندارد، 
اگر نگوی��م غیر منصفانه اس��ت. در ای��ن دولت، 
کس��ی را اتوبوس��ی نیاوردیم و مالک انتصابات 
شایسته ساالری بوده، نه ارتباطات حزبی و گروهی  
و نسبت های فامیلی. بعد از طرح موضوع انتصابات 
فامیلی درخواست کردم پنج نفر را اسم بیاورند که 
به عنوان مس��ئول دولت پیگیری کنم اما جواب 
دادند »رس��انه   ها گفتن��د، ما ه��م گفتیم«. پس 
انتصابات در دولت سیزدهم بر اساس روابط فامیلی 

و دوستی نبوده و این از نقاط قوت دولت است . «
رئیسی با بیان اینکه یکی دیگر از نقاط قوت دولت، 
سفرهای اس��تانی اس��ت، گفت: »من وقتی بین 
مردم می روم از این ارتباط و حضور در دل مردم 
و ش��نیدن حرف های آنها لذت می ب��رم  و اینکه 
به محض برگشت از مس��کو به کرمان رفتم هیچ 
زحمتی برای من نبود. یکی دیگ��ر از نقاط قوت 
دولت هماهنگی تیم اقتصادی است ولی متأسفانه 
بعضاً با طرح برخی مسائل تالش می شود به عنوان  

نقطه ضعف جلوه دهند. «
دکتر رئیسی در پایان این گفت وگوی تلویزیونی 
تصریح کرد که روزنه های امید زیادی پیش روی 
ملت ایران است و در آینده گشایش های زیادی 

برای کشور ایجاد خواهد شد. 

      فارس: رئیس جمهور به منظور تحکیم و تقویت ارتباط ریاس��ت 
جمهوری با مراجع عظام تقلید، ائمه جمع��ه، علمای بالد، حوزه های 
علمی��ه و س��ایر ش��خصیت های روحان��ی، در اح��کام جداگان��ه ای 
حجت االسالم سید رضا تقوی و حجت االسالم محمد حاجی ابوالقاسم 
دوالبی را به عضویت »شورای هماهنگی ارتباطات ریاست جمهوری با 

حوزه و روحانیت « منصوب کرد. 
      ایرنا: دریابان علی ش��مخانی، دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در 
توئیتی نوشت: تاکنون ارتباط با هیئت امریکایی حاضر در وین با مبادله 
نوشتار غیررسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نیز نبوده و نخواهد 
بود. این روش ارتباطی تنها زمانی با روش های دیگر جایگزین می شود 

که توافق خوب در دسترس باشد. 
      مهر: رئیس سازمان تبلیغات اس��المی: بد  ترین ضربه به این مردم 

ناامیدی و شرایط را سخت تر نشان دادن است.

رئیس جمهور :
 ناترازی با شاخص های اصلی انقالب   

مردم را رنج می دهد
جریان تحریف و شایعه س�از با فضاس�ازی های کاذب به دنبال ایجاد 
انحراف در مسیر اصاح و تحول است و ش�رط موفقیت در این میدان 
صابت، ایستادگی و حرکت براساس برنامه ریزی دقیق و آگاهانه است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی 
روز گذشته در جلسه س��تاد بزرگداش��ت دهه فجر با گرامیداشت یاد امام 
بزرگوار و شهدای عالیقدر انقالب اسالمی و با قدردانی از فعالیت های شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون به ویژه 
تالش های مستمر آیت اهلل جنتی در این شورا، اظهار داشت: »امروز الزم است 
با خالقیت و ابتکار عمل، گام های بلندی در جهت بالندگی هر چه بیشتر این 
شورا برداشته شود و در این مسیر دوره ۴۰ سال گذشته، تجربه ارزشمندی 

برای گام های آتی خواهد بود.« 
      امیدآفرینی مأموریت همه دستگاه های کشور

رئیس جمهور ضرورت ایجاد تحول در همه دستگاه ها و نهادهای کشور از 
جمله شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی را مورد تأکید قرار داد و گفت: »امروز 
تحول در همه دستگاه ها یک نیاز ضروری است. مأموریت اصلی و محوری همه 
دستگاه های کشور ایجاد تحول و تالش در جهت تبیین دستاورد  ها در راستای 

نشاط و امیدآفرینی در جامعه است.«
 دکتر رئیسی اولین الزام برای ایجاد تحول را »تحول شناختی « دانست و اظهار 
داشت: »در تحول شناختی، باید نگرش کسانی که در مجموعه حضور دارند، 

متحول شود؛ در غیر این صورت نتیجه ای حاصل نمی شود.« 
مسیر تحول       جریان تحریف به دنبال ایجاد انحراف در 

»جریان تحریف و شایعه ساز با فضاسازی های کاذب به دنبال ایجاد انحراف در 
مسیر اصالح و تحول است و شرط موفقیت در این میدان صالبت، ایستادگی 
وحرکت براساس برنامه ریزی دقیق و آگاهانه است.«  رئیس جمهور ضمن 
دعوت و تبیین خوبی   ها و نهی از زشتی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی درمقابل صحنه سازی، شایعه پراکنی و فضاسازی های تحریف آمیز،به 
تالش جریان تحریف و تحریم اشاره کرد و اظهار داشت: »امروز دشمن به 
دنبال ادامه تحریم با تحریف است. در مقابل تحریف و برای غلبه بر آن باید 
تبیین درست انجام شود و در این راستا شورای هماهنگی از جایگاه حساس و 
مهمی برخوردار است.«  رئیس جمهور »تحول در فرایند « را به عنوان دومین 
الزام در ایجاد تحول موفق برشمرد و گفت: »الزم است بازنگاهی در فرایند 
تصمیم گیری تا اجرا شود و تأثیر آن بر روی مخاطبان مختلف بررسی گردد. 
در تحول فرایندی باید نوع مأموریت   ها و نقاط مثبت و منفی فعالیت های 
شورای هماهنگی مورد بررسی قرار گرفته و مبتنی بر نتایج به دست آمده 

برای اقدامات آتی برنامه ریزی شود. «
رئیسی با تأکید بر اهمیت و ضرورت اس��تفاده از دانش ارتباطات در حوزه 
تبلیغات، اظهار داشت: امروز ارتباطات، علم بسیار مهمی است و استفاده از این 
علم در کنار تجربیات اندوخته شده، می تواند در تأثیر فعالیت   ها مفید باشد. 

      ساختار شورای هماهنگی باید متحول شود
رئیس جمهور س��ومین الزام برای ایجاد تحول را »تحول نهادی« دانست و 
اظهار داشت: »بی تردید ساختار شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیازمند 
تغییر و تحول است و در این مسیر باید نوع مأموریت   ها با ساختار و سازوکار 
موجود شورا تناسب و هماهنگی داشته باشد، لذا متناسب سازی ساختار با 
نوع مأموریت از اهمیت زیادی برخوردار است. شورای هماهنگی در کنار انجام 
وظیفه ذاتی از وظیفه هم افزایی و جمعی نیز برخوردار است و حرکت هماهنگ 

در این مسیر در دستیابی به موفقیت بسیار مؤثر است. « 
رئیس جمهور در ادامه ب��ا تأکید بر ضرورت حرکت در مس��یر نورانی خط 
امام)ره(، اظهار داش��ت: »بهترین تبیین کننده خط امام)ره(، رهبری عزیز 
هستند. خط امام)ره( نجات بخش کشور است و هر کجا به این خط نورانی و 

شاخص   ها توجه شده، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است. «
رئیسی با بیان اینکه مراسم دهه فجر و 22 بهمن درحقیقت بازخوانی جریان 
انقالب اسالمی است، اظهار داش��ت: »امروز مردم می خواهند تا نهادهای 
برخاسته از اراده آنها در دولت و مجلس عقب ماندگی   ها را جبران کنند. ناترازی 
با شاخص های اصلی انقالب اسالمی مردم را رنج می دهد و انتظار دارند همه 
دستگاه و نهاد  ها در تراز انقالب اسالمی در مسیر رفع مشکالت و پیشرفت و 

آبادانی کشور گام بردارند. «
      حقانیت ملت ایران در دل دولت   ها و ملت های مستقل جهان

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه مراسم دهه فجر و 22 بهمن صرفاً بیان 
یک اتفاق تاریخی نیست و این مراسم هر س��ال پیام خاص خود را دارد، 
به حقانیت مواضع جمهوری اس��المی ای��ران در عرصه های منطقه ای و 
بین المللی، اشاره کرد و اظهار داشت: حقانیت ملت ایران در دل دولت   ها و 
ملت های مستقل جهان قرار دارد. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت ایجاد و 
تقویت روحیه امید در بین مردم، گفت: دشمنان تالش بسیار زیادی برای 
ایجاد یأس و ناامیدی، انجام می دهند و در این راستا بیان اقدامات انجام شده 
و طرح   هایی که برای اجرا وجود دارد، می تواند موجب افزایش امید در بین 
مردم باشد. دکتر رئیسی اهمیت مردمی کردن مناسبت های دینی و ملی 
به ویژه ایام دهه فجر را مورد تأکید قرار داد و گفت: از افتخارات جمهوری 
اسالمی ایران آن است که مبتنی بر اراده و رأی مردم، شکل گرفته و حرکت 

می کند و مردم در همه امور محوریت دارند. 
      ایجاد یأس و ناامیدی راهبرد دشمن است

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه امروز هر حرکتی در جهت امیدآفرینی 
در بین مردم حرکت در جهت راهبرد جمهوری اس��المی ایران است و هر 
حرکتی در جهت ایجاد یأس و ناامیدی حرکت در جهت راهبرد دش��من 
است، تأکید کرد: 22 بهمن جلوه امید در بین مردم و قله و جلوه تحول است 
که باید تداوم یابد. در این مراس��م حجت االسالم موسی پور رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی و سید نظام الدین موسوی رئیس ستاد مرکزی 
دهه فجر انقالب اسالمی در س��خنانی با قدردانی از مواضع و رویکردهای 
انقالبی دولت سیزدهم، گزارشی از برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری 

بزرگداشت ایام دهه فجر ارائه دادند. 

سفیر ایران در روسیه:
 ائتالف ایران، چین و روسیه 

برای غرب دردناک است
س�فیر جمهوری اس�امی ایران در روس�یه، با توجه به ظرفیت های 
اقتص�ادی و دفاعی ایران، روس�یه و چی�ن بر اهمیت روابط س�ه گانه 
این کش�ور تأکید و آن را برای غ�رب، موضوعی دردن�اک تلقی کرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، کاظم جاللی، سفیر ایران در روسیه 
در سفری کاری به منطقه اوستیای ش��مالی در قفقاز، در جمع خبرنگاران 
درباره روابط سه کش��ور ایران، روسیه و چین گفت: ائتالفی احتمالی میان 
ایران، روسیه و چین برای غرب بس��یار دردناک خواهد بود. طبیعتاً، امریکا 
و به طور کلی غرب، درباره ائتالف های جدیدی که در حال حاضر در عرصه 
بین المللی در حال شکل گیری هستند، نگرانند. ائتالف جمهوری اسالمی 
ایران، فدراس��یون روس��یه و جمهوری خلق چین یک��ی از نمونه های این 
ائتالف های استراتژیک است.  سفیر ایران در مسکو افزود که روسیه قدرتی 
بزرگ با ظرفیت بزرگ اقتصادی، دفاعی، نظامی و تکنولوژیکی است. چین به 
بیان او، در شرف غلبه بر امریکا از نظر رشد اقتصادی است. ایران نیز طبق گفته 
جاللی، کشوری بزرگ با اقتصادی توسعه یافته است که پیشرفت زیادی در 

صنایع دفاعی اش کرده است. 
به گفته او، »به همین دلیل است که ایجاد چنین ائتالفی]با مشارکت روسیه، 
ایران و چین[ به مثابه رنجی بزرگ برای غرب خواهد بود.«  ایران، روسیه و 
چین در سال 2۰۱۹ رزمایشی دریایی به نام کمربند امنیت دریایی در اقیانوس 
هند و در دریای عمان انجام دادند. اظهارات جاللی در پی این مطرح می شود 
که هفته گذشته ایران، روسیه و چین مرحله  تازه ای از رزمایش کمربند امنیت 

دریایی را در شمال اقیانوس هند انجام دادند. 
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