تشکر فرمانده انتظامی کشور
از رهبر معظم انقالب
فرمان�ده کل انتظام�ی ط�ی نام�های
برای حمایت رهبر انقلاب از عملکرد
فرمانده�ی انتظام�ی جمه�وری
اسلامی در کش�ف س�رقت صندوق
امان�ات بان�ک مل�ی تش�کر ک�رد.

به گزارش تس��نیم ،در نامه سردار حسین
اشتری ،فرمانده کل انتظامی به فرماندهی
معظم کل قوا حضرت آیتاهلل العظمی امام خامنهای آمده است« :عنایت
و حمایت حضرت مستطاب عالی از عملکرد فرماندهی انتظامی جمهوری
اس�لامی ایران در کشف س��رقت صندوق امانات بانک ملی که در دیدار
دستاندرکاران کنگره شهدای جامعه عشایری کشور بیان فرمودید ،باعث
مسرت و دلگرمی بیش از پیش کارکنان این فرماندهی شد.
برای سربازان والیت چه عزتی باالتر از اینکه رضایت خاطر فرمانده و ولی
امرشان را جلب کنند .فرمایشات حکیمانه ،ناصحانه و پدرانه حضرتعالی
همچون گذشته روشناییبخش مسیر همه مسئوالن کشوری و لشکری،
بهخصوص فرزندان و سربازانتان در فرماندهی انتظامی انتظامی جمهوری
اس�لامی ایران از مرکز تا مرز گردید .بار دیگر با ولی ام��ر و فرمانده خود
تجدیدمیثاق میکنیم و با شهدا عهد و پیمان میبندیم در مسیر دفاع از
عزت و آرمانهای مقدس انقالب اسالمی و صیانت از جان و مال و ناموس
مردم ایران اس�لامی تا پای جان دفاع کرده و همچون گذش��ته با جهاد
مؤمنانه و روحیه انقالبی اهل اقدام و عمل باشیم .انشاءاهلل».

علی حسن حیدری

فرصتهای راهبرد همسایه محور
کمرنگ شدن نظم قدیم و شکلگیری تدریجی نظم جدید ازشاخصهای
جهان امروز است که از آن به عنوان دوره گذار یاد میشود.
سیالیت ،بی ثباتی و نظم گریزی از مختصات این دوره است .در چنین
وضعیتی ،درحالی که کشورهای پیرامونی متأثر از آنارشیست حاکم
برجهان و منطقه ،درحالت بالتکلیفی و انتظار به سرمی برند ،جمهوری
اس�لامی ایران با ثب��ات ،مقتدر ،هوش��مندی ،نق��ش تعیینکننده و
مسئولیتسازی را در روابط بین الملل ایفا میکند و در حال بازطراحی
و نهادینهسازی نقش منطقهای و جهانی خود ،از طریق ترسیم روابط
پایدار با همسایگان وکشورهای آسیایی است .دولت جدید در بازطراحی
و بازتولید راهبرد همسایهمحور وآسیا محور درچارچوب سیاست نگاه به
شرق ،نقش تعیینکننده تاریخی دارد.
تجانس هویتی ،فرهنگی ،تاریخ��ی و قرابت جغرافیایی با همس��ایگان،
مزیتی است که نقش مؤثری در تس��هیل مسیر پیشرفت ،تعامل سازنده
پایدار همهجانبه بربنیاد راهبرد نگاه به شرق ،با اولویت همسایه محوری و
آسیا محوری دارد .ظهور قدرتهای چین و روسیه و افول تدریجی هژمون
امریکا ،نویددهنده تحوالت بنیادین درنظام جهانی است .سیالیت سیاست
خارجی دولتهای منطقه و اتخاذ تصمیمات تاکتیکی وتغییرات مکرر در
تصمیمات آنها نیز معلول همین تحوالت عمیق در عرصه جهانی است.
دولت جدید با درک درست روند این تحوالت ،با رعایت سه اصل عزت،
حکمت و مصلحت ،سیاس��ت خارجی متوازن ،مبتنی برمنطق دقیق
دیپلماسی و منطبق با منفعت ملی را در دستورکار قرارداده است که
سیاست «همسایه محور و آسیا محور» نقطه کانونی آن است.
پایهریزی این راهبرد به پایدارسازی نقش و جایگاه ایران در معادالت
آینده کمک خواهدکرد .اگر روابط دیپلماس��ی نظام اس�لامی نسبت
به همسایگان را در سه دوره رکود ،بازس��ازی و دوره تحکیم و توسعه
دستهبندی کنیم ،راهبرد جدید درپی عبور از دوران رکود ،حرکت به
سمت بازسازی هدفمند و ورود به مرحله تحکیم و توسعه پایدار در حوزه
راهبردی است .این منطق بر الزامات و بایستههایی استوار است که در
سایه تحول گرایی منطقی ومنطبق با منافع و مصالح ایران ،منطقه و
آسیا درحال پیادهسازی است .رویکرد جدید که به حق میتوان از آن
به عنوان«انقالب در دیپلماسی»یاد کرد ،درصورت تحقق ،فرصتهای
متع��دد و متنوع��ی درحوزهه��ای ژئواس��تراتژیک ،ژئواکونومیک و
ژئوکالچر(جغرافیای فرهنگی) برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
الف -فرصتهای سیاسی
 .1تس��هیل تعامل راهبردی دربرنامه ریزی ،سیاستگذاری،طراحی و
اجرای پروژههای کالن دوجانبه و چندجانبه.
 .2تضعیف پروژه ایران هراسی و شیعه هراس��ی درسایه شفاف شدن
سیاستهای همسایگان در قبال همدیگر.
 .3تثبیت وگسترش حوزه نفوذ ایران در منطقه و امکان نهادینهسازی
دستاوردهای گفتمانی و میدانی مقاومت.
 .1خلع ید دش��من وخارج کردن ابزارها و اهرمه��ای تحریم ،تهدید و
فشارسیاسی از دست دشمن در جنگ نرم و جنگ اقتصادی.
 .2پایه ریزی همزیس��تی مبتنی بر تعامالت عملگرایانه چندجانبه با
هدف ایجاد مصالح ومنافع راهبردی مشترک مطمئن وپایدار.
 .3پیادهسازی دیپلماس��ی متوازن با ایجاد تعامل همزمان با دولتها،
تجار ،ملتها و اصحاب فکر ،فرهنگ و رسانه از طریق دیپلماسی رسمی،
دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی.
 .4پیوند نظری و عملی دیپلماسی و میدان ،با هدف تبدیل قدرت میدانی
به پشتوانه دیپلماسی وتبدیل عنصر اقتدار به دستاورد دیپلماسی.
ب -فرصتهای اقتصادی
 .1خنثیسازی و رفع تحریمها و تهدیدات موجود و ایجاد بازدارندگی
در اعمال تحدیدات وتحریمهای جدید.
.2پایه ریزی ائتالف اقتصادی پایدار مبتنی بر رقابت مثبت ،برای بازسازی
کشورهای همسایه آسیب دیده از بحرانهای نظامی و امنیتی.
 .3بهرهگیری از ظرفیت ترانزیتی و تب��ادل محصوالت و فراوردههای
پایین دس��تی و باال دس��تی انرژی(نفت ،گاز ،برق ،فناوری و خدمات
مهندسی) درقالب مشارکت جوی مثبت همگرایانه .با فروکش کردن
رقابتهای منفی درحوزه منابع آب و انرژی ،و جایگزین ش��دن آن با
تعامل و تبادل دوجانبه ،چندجانبه.
 .4فراه��م ش��دن اس��تفاده ازظرفی��ت س��رمایهگذاری ،س��یاحتی
وگردشگری(سالمت ،س��یاحتی،زیارتی ،علمی،صنعتی و اقتصادی.
برای ایران به عنوان دومین کشور پر همسای ه دنیا).
 .5امکان دستیابی هدفمند و مدیریت شده مستمر به بازار مصرف بزرگ
کشورهای همسایه و آسیا.
 .6فراهم شدن زمینه تعامل حداکثری و همکاری با قدرتهای نوظهور
اقتصادی در غرب و شرق آسیا
 .7فراهم شدن شرایط پیادهسازی شعارتولید ملی از طریق تنوع بخشی
به مبادی صدورکاال و ارتقای صادرات و درمقابل تأمین واردات مورد نیاز
با هزینه کمتر ،وبا اطمینان بیشتر ،از کشورهای همسایه.
ج -فرصتهای فرهنگی
فراهم شدن فرصت برای تعامل ملتها ،نخبگان و اصحاب رسانه با همدیگر
درچارچوب پایه ریزی دیپلماسی عمومی ،نقش باالیی درآگاهی جمعی
متقابل ملتها و اصحاب فکر و فرهنگ و رسانه دارد .این عالوه برتصحیح
ذهنیتهای منفی تاریخی ،عامل بسیار مهمی برای خنثیسازی جنگ
نرم دشمن خواهد داشت .درسایه تعامل با همسایگان نوعی آگاهی جمعی
درباره اشتراکات هویتی ،فرهنگی وتاریخی بهوجود خواهدآمد که خود به
پاسخگویی به سواالت ،شبهات و ابهامات انباشته شده دراذهان عمومی
کمک خواهد کرد .این یعنی تحول تاریخی در روابط دولتها ،ملتها و
حتی شبکههای رسانهای کشورهای همجوار با همدیگر.
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تمجید رئیسجمهور از جانفشانی کادر سالمت در کرونا

رس�انههای بیگان�ه خصوص� ًا ش�بکههای
فارس�ی زب�ان ش�بانه روز برای ایج�اد یأس
و ناامی�دی در دل م�ردم تلاش میکنند اما
همواره ب�ا حضور م�ردم عزیز م�ا در صحنه
شکست خوردهاند و به هدفشان نرسیدهاند.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت
جمه��وری ،آی��تاهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی،
رئیسجمهور در جلس��ه دی��روز هیئت دولت،
امید آفرینی در جامعه را از مطالبات مقام معظم
رهبری و وظیفه مهم دولت برشمرد و تأکید کرد:
حواش��ی نباید دولت را از متن کار که خدمت به
مردم و امیدآفرینی در دلهاست ،بازدارد.
رئیسجمهور ایجاد یأس در دلها را کار شیطان
و شیاطین دانست و اظهار داشت :انسان خداجو
همواره به امید زنده اس��ت و ما به عنوان خادمان
ملت ،هم باید نسبت به آینده امید داشته باشیم و
هم روح امید را در جامعه تزریق کنیم .رئیسی با
گرامیداشت یاد و خاطره شهید مصطفی چمران
گزارش

و سرلشکر حاج قاسم سلیمانی که با امید و روحیه
جهادی از مشکالت و سد «نمیش��ود»ها عبور
کردند و ب��ا کمترین امکانات کاره��ای بزرگی را
در میدان مبارزه با دش��منان تا بن دندان مسلح

انجام دادند ،از آنها به عنوان الگوهای امیدآفرینی
یاد کرد .وی اقدام��ات و تالشهایپزش��کان و
پرستاران در مواجهه با همهگیری کرونا را از دیگر
مصادیق امیدآفرینی در جامعه دانس��ت و افزود:

کادر درمان بهویژه شهدای س�لامت در شرایط
بسیار س��خت همهگیری کرونا که زندگی همه
مردم را تحتالشعاع خود قرار داده و نگرانیهایی
را برای خانوادهها به وجود آورده بود ،با جانفشانی
و از خودگذشتگی به رغم همه کمبودها در عرصه
خدمترسانی میدانداری کردند و زمینه بازگشت
امید و نشاط به جامعه را فراهم کردند.
رئیسی افزود :برخی رس��انههای بیگانه خصوصاً
شبکههای فارسی زبان شبانه روز برای ایجاد یأس
و ناامیدی در دل مردم تالش میکنند اما همواره با
حضور مردم عزیز ما در صحنه شکست خوردهاند
و به هدفشان نرسیدهاند .رئیسجمهور با بیان
اینکه امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم ،گفت:
همه همکاران دولت به ویژه کسانی که مسئول
بازار و تأمین سفره مردم هستند ،شبانه روز برای
خدمترس��انی و امیدآفرین��ی در جامعه تالش
میکنند و این اقدامات باید تا حصول نتایج نهایی
تداوم داشته باشد.

محسنی اژهای در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام (ره):

مسئولیم دست مفسدین را ازحقوق مردم کوتاه کنیم

علی شیربند | میزان

رئی�س ق�وه قضائی�ه و مس�ئوالن عالی دس�تگاه
قض�ا همزم�ان ب�ا نخس�تین روز از هفت�ه ق�وه
قضائی�ه ب�ا حض�ور در ح�رم ام�ام خمین�ی(ره) با
آرمانه�ای ام�ام راح�ل تجدی�د میث�اق کردن�د.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجتاالسالم
محسنی اژهای ،طی س��خنانی با بیان اینکه قوه
قضائیه طی بی��ش از چهار دهه اخیر ش��هدای
گرانقدری را تقدیم اسالم و انقالب و کشور کرده
اس��ت و در ایام کرونا نیز از خانواده دستگاه قضا
شهدایی تقدیم میهن اس�لامی شده اظهار کرد:
امروز در نخس��تین روز از هفته قوه قضائیه و در
آستانه سالگرد ش��هادت معمار دستگاه قضایی
آیتاهلل بهش��تی و یاران ایش��ان ،در جوار مرقد
مطهر امام راحل ،با بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی
دفاعی

و شهدا و مردم تجدید میثاق میکنیم تا بتوانیم
مسئولیت خطیری را که قانون اساسی ،شرع انور
و رهبری معظم انقالب بر دوش ما نهادهاند به نحو
احس��ن ایفا کنیم و از آرمانه��ای واالی انقالب
اسالمی و امامین انقالب پاسداری کنیم.
آمدهایم حق مظلوم را از ظالم بگیریم
رئیس عدلیه با اشاره به مس��ئولیتهای قانونی
قوه قضائیه بیان داشت :خداوند به ما این توفیق
را دهد که بتوانیم در س��نگر قوهقضائیه دس��ت
مفسدین و تطاولکنندگان به جان ،مال ،عرض
و حقوق م��ردم و نظام اس�لامی را کوتاه کنیم و
بتوانیم در این جایگاه به استیفای حق مظلوم از
ظالم و بسط و گسترش عدالت که از اهداف واالی
امام راحل بود بپردازیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد
واالی شخصیتی امام راحل گفت :حضرت امام(ره)
از خود گذشت و به خدا پیوس��ت و الهی شد و با
ایمان راسخ و خالص به خداوند و با در کنار مردم
بودن ،توانست در عصر حاضر در برابر مستکبران و
گردنکشان بدون هیچگونه مالحظه و واهمهای
بایستد و بینی مستکبران دنیا را حقیقتاً به خاک
بمالد .حجتاالسالم محسنی اژهای با بیان اینکه
نفس خداباور و اتکا
امام خمینی(ره) با اعتماد به ِ
به مردم متدین توانست در عصر حاضر انقالب بی
نظیری را محقق کند ،گفت :امام بزرگوار ما نسبت
به مسائل دینی و نس��بت به اصل نظام اسالمی و
حتی نسبت به نظامات جامعه ما بسیار حساس
بودند و چنانچه کس��انی میخواستند در مقابل

نظام اسالمی بایس��تند و به نظام اسالمی لطمه
وارد کنن��د ،حضرت امام هیچ گذش��تی در قبال
چنین افرادی نداشتند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امام بزرگوار ما نسبت
به مردم بسیار رئوف و مهربان بودند و کوچکترین
ظلمی را به آحادی از افراد جامعه تحمل نمیکردند،
تصریحکرد:حضرتامامخمینی(ره)نسبتبهحقوق
و کرامت و حریم خصوصی افراد جامعه بسیار حساس
بودند و خطاب به همه مسئوالن در خصوص متحد و
همدل بودن و اجتناب از اختالفات که ناشی از هواهای
نفسانی است ،تأکید داشتند.
رئیس عدلی��ه در پایان ب��ا بی��ان اینکه مکتب
امام راح��ل زنده اس��ت و ت��ا ابد زن��ده خواهد
ماند ،از سیدحس��ن خمینی به سبب تالشها و
راهنماییهای ارزشمند وی قدردانی کرد.
سید حسن خمینی :سالمت دستگاه قضا
یعنیسالمتهمه
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه ،حجتاالسالم
سیدحسن خمینی تولیت حرم مطهر امام راحل،
طیسخنانی،بااشارهبهدشمنیهایدشمنانعلیه
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران گفت :توکل
به پروردگار متعال ،بهرهگیری از علم و دانش و توان
مدیریتی باال و همچنین وحدت کلمه ،مهمترین
عوامل در خنثیسازی دش��منیها و از بین بردن
کیدها و مکرهای دشمنان هستند .وی مهمترین
نهاد در پیگیری مقوله عدالت را قوه قضائیه دانست
و اظهار کرد :چنانچه دستگاه قضایی در یک نظام
از سالمت وافی و کافی برخوردار باشد ،سایر نهادها
نیز الجرم به چنین صفتی متصف میشوند.
همچنین محسنی اژهای به همراه اعضای شورای
عالی قوه قضائیه پس از حض��ور در مرقد مطهر
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و تجدید میثاق با
آرمانهای امام راحل ،در آستانه سالگرد شهادت
شهید مظلوم آیتاهلل دکتر بهش��تی و  ۷۲تن از
یاران باوفای امام امت(ره) درقطعه  ۷۲بهش��ت
زه��را (س) بر مزار این ش��هیدان حض��ور یافته
و جهت ش��ادی روح به خون خفت��گان انقالب
اسالمی فاتحهای قرائت و از خداوند متعال برای
آنان علو درجه و مقام را خواستار شدند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

توسعه بازدارندگی دفاعی از اهداف نیروهای مسلح است

رئیسستادکلنیروهایمسلح،کسبمرجعیت
علمی،اشرافهوشمندانه،شناساییتهدیدات
و توس�عه بازدارندگی دفاع�ی را از مؤلفههای
اهداف عال�ی نیروهای مس�لح عن�وان کرد.

به گزارش ایرنا ،س��ردار سرلشکر محمد باقری ،رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح در ششمین جشنواره سلمان
فارسی ،با بیان اینکه وقوع انقالب اسالمی نقطه عطفی
در تاریخ ملت ایران به وج��ود آورد ،افزود :از مهمترین
جلوههای انقالب اسالمی کاهش وابستگی و از بین رفتن
نگاه نیاز صنعت دفاعی به بیگانگان بود .وی در همین
زمینه افزود به برکت انقالب اسالمی و خون شهیدان
و تالش پیشکسوتان عرصه تحقیقات ،امروز نیروهای
مسلح به س��طحی از دانش و فناوری رسیده که بخش
اعظم نیازهای خودش را به دست جوانان همین مرز و
بوم و با تکیه بر ظرفیتهای داخلی تأمین میکند و در
این حوزه وابستگیاش را به حداقل کاهش داده است.
کشورآرمانخواهبدوننیرویمسلحکارآمد
به اهداف نمیرسد
سرلش��کر باق��ری تأکید کرد :کش��وری ک��ه دارای
آرمانهای متعالی برای شکست جبهه باطل و پیروزی
حق و زمینهسازی برای ظهور حضرت بقیه اهلل االعظم
و برقراری حکومت عدل است ،بدون برخورداری از یک
نیروی مسلح کارآمد و قدرت دفاعی و امنیتی روزآمد و
پویا و همچنین بهره مندی از مجموعهها و سامانههای
پژوهشی و پژوهشگران نخبه قطعاً نخواهد توانست
چنین آرم��ان و ارزش واالی��ی را محقق کند .رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه کشوری که در
تفکرات ،آموزشها ،روشها ،تسلیحات و تجهیزات
گذشته ،س��نتی و کالس��یک خود بماند محکوم به
شکست است ،تصریح کرد :نبردهای روزهای اخیر و

سالهای اخیر را که رصد میکنیم کام ً
ال واضح است
که نیروی مسلحی که ضرورت و الزامات نبرد خود را
متناسب با تهدیدات به روز نکرده باشد ،در صحنه نبرد
چیزیبرایگفتننداردودچارعقبماندگی،شکست،
تأخیر و توقف خواهد شد.
بررسی تحوالت جهانی نیاز امروز و فردای ماست
سرلشکر باقری با اشاره به نبردهای قفقاز ،جنگ
اوکراین و روسیه و اتفاقات منطقهای و بینالمللی
که در اقصی نقاط جهان در حال رخ دادن اس��ت
گفت :بررسی و واکاوی این نبردها بخشی از نیاز
امروز و فردای ما را تعیین میکند و پژوهشگران
میبایست با سنجش دقیق نیازها ،بررسی نوع و
شیوههای تهدیدات وآینده پژوهی ،اقدامات مؤثر

و کارآمدی را در این حوزه به انجام رسانند.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح با بیان ضرورت
تحقیق و پژوهش آگاهانه و هدفمن��د در نیروهای
مسلح تأکید کرد :تحریمها ،هم س��ال و هم عمر با
انقالب اسالمی ،انتظار دس��تیابی به هر سطحی از
تجهیزات و تسلیحات از طریق خرید و واردات را از
بین برده است و ما را به این نتیجه رساند که تنها راه
رسیدن به محصول ضروری و حیاتی مورد نیاز ،مسیر
تحقیق و پژوهش آگاهانه ،هوشمندانه و معطوف به
نیاز صحنههای نبرد اس��ت و بحمداهلل این مهم در
جمهوری اسالمی سال به سال و روز به روز از سوی
مسئوالن تحقیقاتی نیروهای مسلح ،مدیریت و به
دستپژوهشگرانونخبگاندفاعیونظامیبهصحنه

عمل تبدیل میشود و به نتیجه میرسد.
سرلش��کر باقری با بیان پیادهس��ازی اهداف عالی در
نیروهای مس��لح همچون استحکامبخش��ی ساخت
درونی کشور در بعد دفاع و امنیت ،رسیدن به سطح
جهان ترازی و پیشتازی و پیش برندگی انقالب اسالمی
در عرصههای دفاعی ،خاطرنشان ساخت :توانمندی و
خوداتکایی در طراحی ،س��اخت و تولید تجهیزات و
تسلیحات در همه سطوح نوپدید ،مهمترین مؤلفهای
است که باعث میشود در وهله نخست غافلگیر نشویم
و در ادامه نیز دشمن را غافلگیر کنیم.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح ،کسب مرجعیت
علمی ،اشراف هوشمندانه ،شناسایی تهدیدات و توسعه
بازدارندگی دفاعی را از دیگ��ر مؤلفههای اهداف عالی
نیروهای مس��لح عنوان کرد و گفت :یک��ی از الزامات
اساسیحصولوتحققاینموضوعات،بهعهدهمحققان،
دانشمندان و نخبگان دفاعی و نظامی خواهد بود.
سرلشکر باقری با بیان اینکه نیروهای مسلح به کار
و اقدامات پژوهش��گران و محققان زنده و پویاست
خاطرنش��ان ساخت :جش��نواره س��لمان فارسی
فرصت مناسبی برای تمرکز و توجه به امر پژوهش
و پژوهشگران در نیروهای مسلح است و ما در ستاد
کل نیروهای مسلح از هیچ تالشی برای حمایت و
پشتیبانی از این عزیزان فروگذار نخواهیم کرد .وی
افزود :دستیابی به جایگاههای متعالی توسط عناصر
مؤمن ،متعهد ،بابصیرت ،دانش��مند ،سختکوش
و ایثارگر امکانپذیر اس��ت و همانگونه که خداوند
متعال در قرآن کریم میفرمایند ساختن زره را ما به
حضرت داوود یاد دادیم؛ میبایست با امید به عنایت
و الهام پروردگار در مس��یر الهی حرکت کنیم و به
استعانت از خداوند متعال ایمان داشته باشیم.

فرمانده کل سپاه خبر داد

سپاه امسال به  8هزار روستا
آبرسانی میکند
فرمانده کل س�پاه پاس�داران انقالب
اسلامی با بیان اینکه امس�ال ۸هزار
روس�تا از س�وی س�پاه آبرس�انی
خواه�د ش�د ،گفت :عب�ور موف�ق از
جنگاقتص�ادی موضوع ورود س�پاه
ب�ه صرف�ه جوی�ی آب و ب�رق اس�ت.

به گزارش س��پاه نیوز ،س��ردار سرلشکر
پاسدار حسینسالمی صبح دیروز در آیین آغاز رزمایش مشترک صرفه
جویی مصرف آب و برق که با حضور علی اکب��ر محرابیان ،وزیر نیرو و
جمعی از فرماندهان و مسئوالن در س��تاد فرماندهی کل سپاه برگزار
شد ،اظهار داشت :اینکه در جنگ اقتصادی قرار داریم واقعیتی پذیرفته
ک ما از شرایطی که در آن هستیم ،بیانگر قرار
شده است ،از این رو ادرا 
داشتن در این جنگ است ،آن هم با تمام مشخصاتی که برای یک جنگ
میتوان متصور بود .وی افزود:جنگها با هر ماهیتیکه تحمیل میشوند
هدفشان شکس��تن اراده طرف مقابل اس��ت و امروز ما در یکتهاجم
اقتصادی از سوی دشمن قرار داریم.
س�لامی تصریح کرد :هرچند این تحریمها تاکنون موجب رویشهای
ارزشمند برای گسستنتمام بندهای وابستگی از بیگانگان شده است،
نکشور باید
اما از آنجایی کهما در حصر و جنگاقتصادی هس��تیم ،ای 
قادر باشد با اس��تفاده از منابع داخلی استمرار حیات و استقالل خود را
تداوم بخشد .وی افزود :عبور موفق از جنگاقتصادی موضوع ورود سپاه
به صرفه جویی آب و برق است ،البته در صرفه جویی همیشه برداشتن
بار اضافی مدنظر است؛ کشوری که میخواهد پیشرفت کند الزمه آن
چ کس حق ندارد سرمایههای
برخورداری از آب است ،به همین جهت هی 
خود را با مصرف بیهوده هدر دهد .سرلشکر سالمی با بیان اینکه امسال
 ۸هزار روستا را سپاه آبرسانی خواهد کرد ،افزود :سپاه همواره اهل عمل
است ،بنابراین در اجرای مصرف بهینه انرژی نیزمصمم است ،زیرا بدین
وسیله تالش داریم توطئههای شوم دشمن در سیاه نمایی در حوزه آب
و برق را شکست دهیم و از زحمات کس��انی که در سرما و گرما تالش
میکنند تا انرژی در دسترس همگان قرار گیرد ،قدردانی کنیم.

رئیس سازمان بسیج خبر داد

شکلگیری بسیج حل مسائل کشاورزی از
دانشگاه تا مزرعه

با هماهنگی دولت قرار است بسیجی شکل بگیرد تا نهضت عمومی
برای حل مس�ائل کش�اورزی از دانش�گاه تا مزرعه رق�م بخورد.

بهگزارشفارس،سردارغالمرضاسلیمانی،رئیسسازمانبسیجمستضعفین
روز گذشته در گرامیداشت سالروز تشکیل سازمان بسیج جامعه کشاورزی
در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تهران در کرج ،گفت :با هماهنگی
دولت قرار است بسیجی ش��کل بگیرد تا نهضت عمومی برای حل مسائل
کشاورزی از دانشگاه تا مزرعه رقم بخورد ،در این خصوص کارهای بسیار
خوبیدرسالهایگذشتهباکمکبسیججامعهکشاورزیانجامشدهاستو
این میز اندیشهورزی میتواند به مجلس اندیشهورزی کشاورزی تبدیل شود
و با کمکهمه اندیشمندان این حوزه موجبات یک حرکت عالمانه در کشور
و یک حرکت عمومی تحولی را فراهم کند و در این کار تأخیر جایز نیست.
وی اضافه کرد :روش کار به این نحو است که طرحهای عالمانه و دانش بنیان
را آماده و به صورت مردم نهاد پیادهسازی کنیم؛ یعنی این طرحها براساس
توانمندی کشاورزان و علمی کردن عرصههای کشاورزی اجرا شود .به عنوان
مثال موضوع بذرهای مورد نیاز کشاورزان مورد توجه است که چه هزینههای
سنگینی کشاورزان برای تهیه بذر متحمل میشوند،در این راستا اقدامات
خوبی در خصوص اصالح و تولید بذر در دانشکدههای کشاورزی انجام شده
است .وی افزود :ما با استفاده از تجربیات و تکیه بر ظرفیتهای بسیج پیش
میرویم که ظرفیتهای الزم آن همه آماده است.

علی الریجانی:

معارضه ایران و اسرائیل
با دیپلماسی قابل حل نیست
معارضه اسرائیل با ملت ایران به عمق
مسئله استراتژیک روابط مربوطه است
کهبرگمنهمدرکتاب«نبردمخفیعلیه
ن
ایران و نیم ق�رن ناکامی» به آن اذعا 
میکند ک�ه نتیجهاش این اس�ت که با
دیپلماسی این مسئله قابل حل نیست.

به گزارش ایرنا ،علی الریجانی ،مش��اور
مقام معظم رهبری روز گذشته در آیین رونمایی از کتاب «نبرد مخفی
علیه ایران و نیم قرن ناکامی» که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
برگزار ش��د ،اظهار داش��ت :این کتاب از کارهای مهم و قابل توجه در
فهم تاریخ ایران در قبل و بعد از انقالب است ،به ویژه نقد عالمانه آقای
سلیمی نمین که تحت عنوان نیم قرن ناکامی نگاشته شده است.
وی افزود :آقای برگمن از تحلیلگران نظامی و امنیتی مشهوری که در
روزنامههای اسرائیلی مقاله مینویسد و از کارشناسان ارشد نظامی و
امنیتی محسوب میش��ود ،در کتاب مورد نقد ،چهره دیگری از خود
نشان داده که ش��اید برای یک محقق صاحب نظر نشان دادن چنین
چهرهای بسیار مضر باشد .الریجانی ادامه داد :اوالً مطالب غیرمستند
در این کتاب بسیار زیاد است و برای کسی که میخواهد ادعایی راجع
به حوادث انقالب کند ،استناداتش باید خیلی روشن باشد ،در حالی که
استناد در این کتاب ندیدیم و بیشتر شاهد داستان سرایی بودیم.
رئیس س��ابق مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه مطالب دروغ و
توهینآمیز را در کتاب برگمن زیاد میبینیم ،گفت :این کتاب بس��یار
متکی به دادههای موس��اد اس��ت ،این درحالی اس��ت ک��ه دادههای
سرویسهای اطالعاتی هدایت شده است و این هم از اشکاالت این کتاب
است که البته برای تأثیرگذاری بر مخاطب شیوه مرسوم این است که بین
اطالعات دروغ و راست ،خلط مبحث کنند که البته این خلط مبحثها در
نقد آقای سلیمی نمین به خوبی نشان داده شده است.
مش��اور رهبر معظم انقالب ادامه داد :معارضه اسرائیل با ملت ایران به
عمق مسئله استراتژیک روابط مربوطه است که برگمن هم در این کتاب
به آن اذعان میکند که نتیجهاش این است که با دیپلماسی این مسئله
قابل حل نیست .امام و انقالب اسالمی حقیقتا نقشه خاورمیانه را متحول
کردند که سخن برگمن هم این اس��ت که انقالب اسالمی مانع بزرگ
تحقق خواستههای امریکا و اسرائیل در منطقه است.
الریجانی با بیان اینکه پیش��رفت امروز و فردای ما در گروی در میدان
بودن است ،گفت :هرچه مش��ارکت ملت در امور مختلف بیشتر باشد،
این قدرت ملی تبلور بیشتری خواهد داشت و پیشرفت و عدالت واقعی
محقق میشود و سد اصلی در برابر خواستههای دشمن خواهد بود .وی
با تأکید بر اینکه اسرائیل امروز دچار بحران موجودیت است ،خاطرنشان
کرد :صهیونیستها برای حل این بحران نیازمند ابهتسازی هستند که
محتوای کتاب برگمن هم در همین راستای ابهتسازی تصنعی است.
مشاور رهبر معظم انقالب ادامه داد :االن هم در تحرکات منطقهای که
با چند کشور عربی رابطه برقرار کردند ،به دنبال این هستند که برای
خود یک سپهر سیاسی فراهم کند .البته به نظر من این دستاورد آنها
ماندگار نخواهد بود و بعید نیست این چند کشور کوچک عربی با طغیان
مسلمانان در برابر چنین رفتاری از سوی حاکمانشان مواجه شوند.

