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اخبار
بسیجی در همه مسائل کشور میتواند
اثرگذار و مشکل گشا باشد

روسیه از همکاری آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ایران حمایت میکند

«میخائیل اولیانوف» در واکنش به مواضع
«رافائل گروسی» درباره سفرش به ایران،
گفت :مسکو از همکاری آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ب��ا تهران حمایت میکند .به
گزارش مهر« ،میخائیل اولیانوف» ،نماینده
روسیه در س��ازمانهای بین المللی امروز
چهارش��نبه در واکنش به سخنان «رافائل
گروس��ی» ،مدی��رکل آژان��س بینالمللی
انرژی اتمی درباره س��فرش ب��ه ایران در
پیامی توییتری اعالم کرد :رافائل گروسی
مدی��رکل آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی

گفت که س��فرش به ایران بی نتیجه بود.
توافق کامل حاصل نشد؛ اما او به همکاری
با طرف ایرانی برای حل مسائل مهم ادامه
خواهد داد .نماینده روسیه در سازمانهای
بین المللی در ش��هر وین در این خصوص
ادامه داد :روس��یه از این تالشها حمایت
میکند .مدیرکل آژانس بین المللی انرژی
اتمی در جلسه امروز چهارشنبه ،خطاب به
شورای حکام گفت مذاکراتی که در تهران
داش��ته؛ بی نتیجه بوده است .وی در این
باره مدعی شد :به رغم نهایت تالشم ،این

مذاکرات و رایزنیهای طوالنی -با هدف
رسیدگی به مس��ائل (باقی مانده) پادمانی
ایران که در دو گزارش به تفصیل ش��رح
داده ش��د -بی نتیجه بود .ای��ن در حالی
است که گروس��ی پیشتر هم مدعی شده
ب��ود ک��ه تعوی��ض تجهی��زات نظارتی و
بازرسی از س��ایت هستهای ایران در کرج
ب��رای این نه��اد بین الملل��ی یک چالش
تلقی میش��ود .گروسی همچنین از ایران
خواس��ته تا پاس��خگوی س��واالتی درباره
منش��أ ذرات اورانیوم پیدا شده در برخی از

سایتهای قدیمی باشد که از قبل درباره
آنها به آژانس اطالع رس��انی نشده است.
وی همچنین در نشس��ت خب��ری امروز
خود ضمن عذرخواهی بابت لغو نشس��ت
مطبوعاتی ش��ب گذش��ته اعالم کرد که
آنچه دیروز در ایران درباره آن صحبت شد
منجر به حصول توافق نشد و ما همچنان
در ح��ال صحب��ت درب��اره آن هس��تیم.
گروس��ی ادامه داد :معنی آن این است که
ما نتوانستیم آن را به پایان برسانیم .من از
رسیدن به یک تفاهم در این زمینه دست

نمی کش��م اما درباره مسائلی که دیروز با
یکدیگر در حال صحبت بودیم نتوانستیم
به توافق برسیم .بیش از این وارد جزئیات
نمیش��وم ،فقط اینکه ما دیروز به توافق
نرس��یدیم .من درباره انجام این کار تردید
خواهم کرد .ش��ما به ط��ور کلی میدانید
که مس��ائل مطرحه چه هس��تند .به ویژه
ما میخواهیم که نظ��ارت و ظرفیتهای
راستی آزمایی را که نیاز داریم ،برگردانیم
و همچنین مس��ائل برجس��ته در رابطه با
مسائل پادمانی مطرح است.

اراده جدی رئیسی بر احیای شوراهای عالی

رهب��ر انق�لاب در پیامی به مناس��بت هفته
بسیج اظهار داشتند :بسیجیان در همه مسائل
عمومی کشور میتوانند ،اثر بخش و مشکل
گشا باش��ند .به گزارش «عصر ایرانیان» به
نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهب��ری ،آیت اهلل خامن��های در پیامی هفته
بس��یج را تبریک گفتند .متن کامل این پیام
به ش��رح زیر است :هفته بس��یج بر همگان
مبارک باد بویژه بر رویشهای تازه با طراوت
بسیجی ،که همچنان مانند نسل پیش از خود،
فرزندان محبوب امام راحل عظیم الشان اند.
عزیزان قدردان جایگاه خود باشید و بدانید که
با همت بلند و در پرتو خردمندی و درس��ت
اندیش��ی و با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و
توانا میتوانید در همه مسائل عمومی کشور
و ملت اثر بخش و مش��کل گشا باشید ،این
تجربه چند دهه ملت ایران است.
رئیسی به ترکمنستان میرود

رئیس جمهور به منظور ش��رکت در اجالس
س��ازمان همکاری اقتص��ادی منطقهای اکو
به ترکمس��تان س��فر خواهد کرد .به گزارش
مهر ،حجت االس�لام س��ید ابراهیم رئیسی
رئیسجمه��ور ب��رای ش��رکت در اج�لاس
سازمان همکاری اقتصادی منطقهای اکو که
از ش��نبه هفته آینده در پایتخت ترکمنستان
برگزار خواهد ش��د ،عازم عشقآباد میشود.
براس��اس این گزارش ،پانزدهمین نشس��ت
سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو)  ۷آذر
ماه سال جاری به میزبانی ترکمنستان برگزار
خواهد ش��د و این کش��ور رییس دورهای اکو
خواهد بود .اجالس��یه پانزدهم این سازمان،
به صورت حضوری است گرچه چهاردهمین
اجالس سران اکو اسفند ماه سال گذشته به
دلیل ش��یوع کرونا به صورت مجازی برگزار
شد و پاکستان ریاست این نشست را بر عهده
داشت .ش��عار چهاردهمین نشست سران اکو
نیز «همکاری اقتصادی منطقهای در دوران
پسا کرونا» بود.
لزوم پیگیری تخلفات ارز  ۴۲۰۰تومانی

عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در
دیدار با نمایندگان مجلس خواستار همکاری
س��ه قوه برای بررس��ی فرجام تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومان��ی و همچنین برخورد قانونی با
گیرندگان متخلف این منابع شد .به گزارش
«عص��ر ایرانی��ان» ،جمع��ی از نماین��دگان
مجلس ش��ورای اس�لامی در دیدار با سعید
جلیلی نماینده رهبر انقالب در شورای عالی
امنیت ملی به بررسی تبعات «ارز ترجیحی»
پرداختند و دغدغههای دولت جدید پیرامون
ای��ن موضوع را مورد تحلیل و بررس��ی قرار
دادند .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
با اشاره به اختصاص بیش از  ۵۷میلیارد دالر
ارز با قیمت  ۴۲۰۰تومان در چند سال گذشته،
خواس��تار همکاری س��ه قوه برای بررس��ی
فرج��ام تحق��ق این تخصی��ص و همچنین
برخورد قانونی و قضایی با گیرندگان متخلف
این منابع ش��د .وی تاکید کرد :در ش��رایط
فعل��ی که دول��ت نیازمند مناب��ع مالی برای
کمک به معیش��ت مردم است ،بازپسگیری
ارزی که به مصرف صحیح نرس��یده است و
توزی��ع آن بین آحاد مردم ،یکی از موثرترین
اقداماتی است که باید با دقت پیگیری شود.
جلیلی ضمن یادآوری راهکارهای ارائه شده
ب��ه مجلس دهم و یازده��م در زمینه توزیع
کااله��ای ه��دف ،روش توزی��ع مویرگ��ی
کاالهای اساس��ی در همه واحدهای تجاری
مانن��د س��وپرمارکتها و قصابیه��ا و  ...با
اس��تفاده از ظرفیت تلفنهای همراه و کارت
بانکی متصل به یارانه را روش��ی س��اده و با
کمترین انحراف برای رساندن منفعت مدنظر
دولت به شهروندان برشمرد .وی عنوان کرد:
با ایجاد این س��اختار ،عالوه بر جلوگیری از
هدررفت منابع ارزی ،میتوان بس��تر اجرای
«طرح س��بد مطلوب غذایی ایرانیان» را نیز
اجرا کرد.

جلساتی که روحانی تشکیل نداد

گروه سیاس�ی :تشکیل جلسات ش��وراهای عالی دولت
به ریاست س��ید ابراهیم رئیسی که به لحاظ راهبردی
میتواند به حل مش��کالت کمک بسیاری کند ،حاکی
از این اس��ت که ش��خص رئیسجمهور نسبت به حل
معضالت کش��ور اهتم��ام جدی دارد .س��نگ بنای به
چالش کشیده شدن دولت پس از  ۱۰۰روز برای اولین
بار از س��وی حس��ن روحانی رئیسجمه��ور دولتهای
یازده��م و دوازدهم در قالب ش��عاری انتخاباتی مطرح
ش��د و حاال که دولت س��یزدهم روی کار آمده اس��ت
علیرغم اینکه چنین ش��عاری از سوی آن مطرح نشده
بود ،مطالبه عمومی برای گ��زارش عملکرد  ۱۰۰روزه
از ناحیه او نیز مورد انتظار اس��ت .س��ید ابراهیم رئیسی
نیز در آخرین گفتگوی تلویزیونی با مردم و در پاسخ به
درخواست مجری برنامه ،خود را آماده پاسخگویی پس
از  ۱۰۰روز دانست و به موجب این پذیرش ،قرار است
دولت بزودی در مسند قضاوت قرار بگیرد تا اقداماتش
در این زمان ارزیابی ش��ود .در راستای بررسی اقدامات
صورت گرفته در دولت س��یزدهم ،یکی از تفاوتهای
چشمگیری که با در نظر گرفتن همین مدت زمان ۱۰۰
روزه مشهود است اینکه رئیسی به نسبت دولت روحانی
اهتمام بیشتری به تشکیل جلسات شوراهای عالی آن
هم به ریاست شخص خود داشته و این موضوعی است
ک��ه تفاوت آن در قیاس با دولت یازدهم و دوازدهم به
چشم میخورد.

آبان ماه ب��ود که رئیسجمهور ریاس��ت آن را برعهده
داشت .بررسی تعداد جلسات این شورا در  ۱۰۰روز اول
دولت روحانی ،نش��ان میدهد هیچ جلسهای از شورای
عالی مس��کن به ریاس��ت رئیسجمهور دولت یازدهم
برگزار نشده است.
«ش�ورای عالی آب»


 ۶آبان ماه  ،۹۲روحانی در چهارمین کنگره سراس��ری
خانه کش��اورز اعالم کرد« :صبح فردا شوای عالی آب
بعد از س��الیان درازی که تعطیل بوده است ،با ریاست
رئیسجمهور تش��کیل جلس��ه خواهد داد»؛  ۷آبان ماه
طبق وعده روحانی ،این جلس��ه تشکیل شد اما جلسه
دوم آن دیگر خب��ری از حضور روحانی نبود و این بار
به ریاست «اسحاق جهانگیری» تشکیل شد .در دولت
سیزدهم نیز ،سید ابراهیم رئیسی  ۲۵مهر ماه  ۱۴۰۰از
دستور تشکیل شورای عالی آب خبر داد و  ۴آبان ماه،
این دستور عملیاتی ش��د و جلسه این شورا به ریاست
او برگزار ش��د.
انق�لاب فرهنگی در دولت س��یزدهم ب��رای اولین بار
 ۱۶ش��هریور ماه  ۱۴۰۰به ریاست سید ابراهیم رئیسی
تش��کیل ش��د و با توجه به اینکه هنوز آذر ماه به پایان
نرس��یده ،ت��ا این لحظه  ۵جلس��ه این ش��ورا با حضور
شخص رئیسجمهور تشکیل شده است.
«ش�ورای عالی فضای مجازی»


ش��ورای عالی فضای مجازی نیز از جمله ش��وراهایی
اس��ت که تا این لحظه  ۳بار به ریاس��ت رئیسجمهور
دولت س��یزدهم تش��کیل جلسه داده اس��ت که اولین
جلس��ه آن در تاریخ  ۲۳شهریور ماه  ۱۴۰۰بوده است.
اما رئیسجمه��ور دولت یازدهم در این بازه زمانی تنها
یک جلسه را آن هم در تاریخ  ۱۱آبان ماه سال  ۹۲به
شورای عالی فضای مجازی اختصاص داده بود.

تفاوت حضور روحانی و رئیسی در جلسات «شورای

عال�یانقلابفرهنگ�ی»

برای نمونه ،اولین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی
در دولت یازدهم که به ریاس��ت حس��ن روحانی برگزار
شد ،مربوط به  ۲۶شهریورماه  ۱۳۹۲میشود و تا پایان
آذر ماه همان س��ال ،این ش��ورا  ۴مرتبه تشکیل جلسه
میدهد .این در حالی اس��ت که جلس��ه ش��ورای عالی

«ش�ورایعالیاش�تغال»


ش��ورای عالی اشتغال از جمله ش��وراهایی است که در
مدت زمان  ۱۰۰روز اول دولت روحانی ،تنها به ریاست
جهانگیری و در تاریخ  ۲۲مهر ماه  ۹۲تش��کیل ش��د،
این در حالی اس��ت که رئیس��ی بر خالف دولت قبل،
اولین جلس��ه این ش��ورا را  ۶آبان ماه  ۱۴۰۰به ریاست
خود برگزار کرد.

«ش�ورای عالی آموزش و پرورش»


ش��ورای عالی آموزش و پرورش ،شورایی است که ۲۹
ش��هریور ماه اولین بار به ریاس��ت سید ابراهیم رئیسی
تشکیل جلسه داد ،در حالی که بررسیها نشان میدهد
در  ۱۰۰روز اول دولت روحانی ،هیچ جلسهای از شورای
عالی آموزش و پرورش به ریاست رئیسجمهور برگزار
نشده بود.

«ش�ورای عالی مناطق آزاد»


ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد تجاری-صنعت��ی و ویژه
اقتصادی از جمله ش��وراهایی اس��ت ک��ه در  ۱۰۰روز
اول دولت روحانی نه به ریاس��ت رئیسجمهور و نه به
ریاس��ت جهانگیری تشکیل جلسه داد ،در حالی که در
بازه  ۱۰۰روزه دولت سید ابراهیم رئیسی ،این شورا در
 ۳۰آبان ماه به ریاست رئیسجمهور برگزار شد.

«ش�ورایعالیمس�کن»


 ۱۰مهر ماه  ،۱۴۰۰س��ید ابراهیم رئیس��ی در سفری
که به کهگیلویه و بویر احمد داش��ت از تشکیل جلسه
ش��ورای عال��ی مس��کن در روزه��ای آتی خب��ر داد و
بالفاصل��ه پس از آن یعنی  ۱۴مهر ماه این جلس��ه به
ریاس��ت او تشکیل شد .دومین جلسه این شورا نیز۲۵ ،

رأی الیوم:

یک نویس��نده فلس��طینی طی یادداشتی با
اشاره به تشدید تنشها علیه محور مقاومت
در منطقه غرب آس��یا در آس��تانه مذاکرات
هس��تهای ای��ران ،ب��ه تش��ریح برنامههای
واش��نگتن علی��ه ای��ن کش��ور و منطقه و
پیامده��ای خطرناک آن ب��رای موجودیت
رژی��م صهیونیس��تی پرداخت .ب��ه گزارش
گ��روه بینالملل خبرگزاری فارس« ،بس��ام
أبو ش��ریف» نویس��نده و تحلیلگر سیاسی
فلسطینی طی یادداشتی با اشاره به عملیات
استش��هادی اخیر در قدس ،تشدید حمالت
ائتالف س��عودی تحت حمایت آمریکا علیه
یم��ن و داغ ش��دن جبه��ه نب��رد در مأرب،
توطئههای واشنگتن در لبنان علیه حزباهلل

دولت بایدن برای ایران و منطقه چه برنامهای دارد؟

و در عراق با تاثیرگذاری بر فرایند انتخابات
این کش��ور و کلیه تالشهای کاخ س��فید
برای ب��ه زانو درآوردن ایران در میز مذاکره،
نوش��ت که تداوم این سیاستهای دوگانه و
دو وجهی «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا
در خاورمیان��ه در نهایت به ضرر آن یا متحد
اصلیش در منطقه یعنی رژیم صهیونیس��تی
تمام خواهد شد.

تش�دید تنش آمریکا علیه محور مقاومت

در غربآسیا با هدف تسلیم شدن ایران

در این یادداشت که در روزنامه «رأی الیوم»
منتشر شد ،آمده است «:تشدید تنش آشکار
و مستمری علیه حزباهلل لبنان ،انصاراهلل در
یمن و گروههای انقالب فلسطین وجود دارد،

تا جایی که موضوع کامال روشن نیست ،اما
تا حد زیادی علیه سوریه است ،در حالی که
در دیگر س��و به وضوح ما شاهد توطئه کاخ
س��فید و بایدن در ع��راق از طریق تقلب در
انتخابات هس��تیم .مقابله با ایران در عراق،
بخش��ی جدایی ناپذیر از نب��رد بایدن برای
تحت فش��ار قرار دادن ایران به منظور تغییر
سیاست آن به عنوان یکی از شروط بازگشت
ایاالت متحده به توافق هس��تهای است که
مذاکرات در مورد آن مورخ  ۲۹نوامبر جاری
در وین آغاز میشود».

 بایدن و تکمیل اتحاد استراتژیک ایران

و روسیه

بر این اس��اس کاخ س��فید به هر وسیلهای

بر ایران فش��ار میآورد و متح��دان اروپایی
خود را تش��ویق میکند ک��ه در مواضع خود
در قب��ال توافق هس��تهای از آمریکا پیروی
کنند .روس��یه و ایران با درک این موضوع،
مذاکرات��ی دوجانب��ه انج��ام دادن��د که به
پیشرفت در جهت تکمیل اتحاد استراتژیک
میان ایران و روسیه منجر شد .از سوی دیگر
الوروف به وضوح اع�لام کرد که که فعال
کردن مجدد توافق هس��تهای ایران مستلزم
بازگشت کامل به توافقی است که قبال امضا
کرده بود و رئیسجمهور ترامپ از آن خارج
شد .به اعتقاد نویسنده به این ترتیب بود که
یک جبهه توافق هس��تهای قبل از جلسات
وین و مذاکرات در آنجا باز ش��د و روس��یه

موض��ع صریح حمایت از ایران و مواضع آن
را اتخاذ کرد و لغو تحریمها و بازگش��ت به
احیای کامل توافقی که در ابتدا وجود داشت
را خواستار ش��د .در ادامه این یادداشت آمده
است که وزیر دفاع آمریکا از طریق نشست
منامه پیامهای کاخ س��فید را به ایران رساند
و ب��ه صراح��ت اعالم کرد ک��ه «ایران باید
نبردها و مش��کالتی را که در منطقه ایجاد
کرده متوق��ف کند» .منظ��ور وی از توقف
«مداخل��ه ایران » ،بی��ش از یک منطقه در
خاورمیانه بود .اشاره آشکار او به انصاراهلل در
یمن ،حزب اهلل لبنان ،الحشد الشعبی و حزب
اهلل در عراق ،مقاومت در س��وریه و مقاومت
فلسطین در فلسطین اشغالی بود.

اخبار
روسیه باید نیروهای نظامی بیشتری
در مرزهای خود با ناتو مستقر کند

وزی��ر دفاع روس��یه گف��ت :این کش��ور به
اس��تقرار نیروهای مسلح بیش��تر در مواجهه
ب��ا افزایش فعالی��ت نات��و در مرزهای خود
نیاز دارد .به گزارش اس��پوتنیک« ،سرگئی
شویگو» وزیر دفاع روس��یه ،روز چهارشنبه
گفت :این کشور به استقرار نیروهای مسلح
بیش��تر در مواجهه با افزایش فعالیت ناتو در
مرزهای خود نیاز دارد .براساس این گزارش،
ش��ویگو طی اظهارات تلویزیونی خود گفت:
«وضعیت سخت نظامی و سیاسی در جهان
و افزایش فعالیت کش��ورهای عضو ناتو در
نزدیکی مرزهای روس��یه مس��تلزم توسعه
کیفی بیش��تر نیروهای مس��لح اس��ت.وزیر
دفاع روسیه افزود« :افزایش اثربخشی ،حفظ
آمادگی رزمی نیروهای هس��تهای و تقویت
پتانس��یل نیروهای بازدارنده غیرهستهای»
از اولویتهای نیروهای مسلح روسیه است.
الزم به ذکر اس��ت ،کشورهای غربی در این
ماه نس��بت به فعالیته��ای نظامی گزارش
شده روسیه در نزدیکی اوکراین هشدار دادند
و ای��االت متحده اعالم کرد که نس��بت به
افزای��ش نیروهای جدید در مرز نگرانیهای
واقعی دارد .مس��کو ادعاهای فزاینده غرب
مبنی بر اینکه روس��یه ممکن اس��ت برای
حمله ب��ه اوکراین آماده ش��ود را رد کرده و
میگوید هرگونه افزایش نظامی پاسخی به
فعالیت فزاینده ناتو در نزدیکی مرزهای این
کشور است.
واکنش چین به دعوت آمریکا از تایوان
برای شرکت در کنفرانس دموکراسی

دفت��ر امور تای��وان در ش��ورای دولتی چین
ب��ا انتش��ار بیانیه ای ب��ه دع��وت از جزیره
تای��وان برای ش��رکت در کنفرانس مجازی
دموکراسی به میزبانی آمریکا واکنش نشان
داد و به صورت آشکار با آن مخالفت کرد .به
گزارش شینهوا« ،ژو فنگ لیان» سخنگوی
دفتر امور تایوان در شورای دولتی چین طی
اطالعیهای به دعوت شدن جزیره تایوان به
کنفرانس مجازی درباره دموکراسی که قرار
است از سوی آمریکا در خالل روزهای  ۹و
 ۱۰دس��امبر سل جاری برگزار شود ،واکنش
نش��ان داد .س��خنگوی دفتر امور تایوان در
ش��ورای دولتی چین دعوت از تایوان در این
کنفران��س را به عنوان «خطا» توصیف کرد
و گفت :با هر گونه تماس و ارتباط رس��می
بین آمری��کا و جزیره مخالفت میکنیم«.ژو
فنگ لی��ان» همچنین آمریکا را به پایبندی
ب��ه مفاد «س��ه بیانیه مش��ترک» که روابط
دیپلماتی��ک بی��ن چین و آمریکا ب��ر آن بنا
شدهاست ،فراخواند .گفتنی است روز گذشته
خبری مبنی بر دعوت از تایوان توس��ط جو
بای��دن ،رئیس جمهور آمری��کا به کنفرانس
مذکور تایید شد .در لیست حاوی  ۱۱۰کشور
دعوت شده در این کنفرانس که در تارنمای
وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد ه است،
اسم جزیره تایوان نیز دیده میشود .تحریک
جری��ان های جدایی طلب مناطق تابع چین
ازجمله تای��وان ،تبت و هنگ کنگ به رغم
ادع��ای ظاهری آمریکا مبنی ب��ر احترام به
اصل چین واحد ،ب��ا هدف مهار قدرت یابی
پکن در منطق��ه راهبردی ایندوپاس��یفیک
انجام می شود که اصلی ترین آوردگاه رقابت
قدرت های جهانی در قرن  ۲۱است.
باقیمانده نیروهای خارجی تا ۱۵
روز دیگر از عراق خارج میشوند

سرلشکر باقری:

حضور بسیج در عرصههای مختلف باعث تثبیت و قدرتافزایی انقالب شد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :بسیج به عنوان
یک��ی از مهمترین نیروهای درونزای کش��ور ،ایفاگر
نقشهای راهبردی و سرنوشتساز بوده و با حضور در
عرصههای مختلف ،تثیت و تداوم را رقم زده است .به
گزارش خبرگزاری مهر ،سرلشکر محمد باقری رئیس
س��تاد کل نیروهای مس��لح ،در پیامی ضمن تبریک
فرارسیدن سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی
بر تشکیل بسیج مس��تضعفین ،این نهاد مردمی را به
عنوان یکی از مهمترین نیروهای درونزای کشور در
روند تکاملی و آرمانی انقالب دانست و نوشت :بسیج
همواره ایفاگ��ر نقشهای راهبردی و سرنوشتس��از
بوده و با حضور آگاهانه ،شجاعانه و پیشتازانه خود در
عرصههای مختلف نیاز کش��ور ،توانسته است تثبیت،
تداوم ،ماندگاری ،پیشرفت و قدرتافزایی برای انقالب
و نظام را در همراهی با سایر نیروهای انقالب رقم زند.
متن کامل این پیام به شرح زیر است :فرارسیدن پنجم
آذرماه سالروز صدور فرمان تاریخی و دوراندیشانه معمار
کبیر انقالب اس�لامی حضرت امام خمینی (ره) مبنی
بر تشکیل «بسیج مستضعفین» را به آحاد ملت ایران
به ویژه بسیجیان سلحشور و دریادل تبریک و تهنیت
عرض میکنم .تاریخ ایران عزیز پس از استقرار نظام
مقدس جمهوری اس�لامی نشان میدهد «بسیج» به
عن��وان یکی از مهمترین نیروهای درونزای کش��ور
در رون��د تکاملی و آرمانی انق�لاب ،ایفاگر نقشهای

راهبردی و سرنوشتس��از بوده و با حض��ور آگاهانه،
ش��جاعانه و پیشتازانه خود در عرصههای مختلف نیاز
کشور ،توانسته است تثبیت ،تداوم ،ماندگاری ،پیشرفت
و قدرتافزایی ب��رای انقالب و نظام را در همراهی با
س��ایر نیروهای انقالب رقم زند .دفاع مقدس  ۸ساله
برابر استکبار جهانی و رژیم بعثی صدام ،جهاد بیمنت
در حوزه بازس��ازی و سازندگی کش��ور پس از جنگ
تحمیل��ی ،مقابل��ه موفق برابر فتنهه��ای ضد انقالب
داخلی و خارجی ،خنثیس��ازی توطئههای آمریکایی
صهیونیستی در حوزه نفوذ ،تحریف و ناکارآمد جلوهدادن نظام ،آمادگی برای نقشپذیریهای س��ترگ و
تعیینکننده در جدال با دش��منیهای جدید و پیچیده
نظام سلطه و صهیونیسم در حوزه «جنگ اقتصادی»
و «جنگ ش��ناختی» و کارگزاران جریان «تحریم» و
«تحریف» و همچنین حضور مخلصانه و شکوهمند در
صحنههای مردمیاری و خدمترسانی به مردم در بالیا
و مصائ��ب طبیعی به ویژه در عصر کرونا و همهگیری
ای��ن بیماری منحوس از جمله جلوههای نقش و تاثیر
بس��یج در پی��ش روندگی و پیش برندگ��ی انقالب و
کشور عزیزمان است که بایستی خدای بزرگ را بابت
این نعمت عظیم شکرگزار بود .اینک در شرایطی که
جمه��وری اس�لامی و ملت ش��ریف و قهرمان ایران
عزم و هم��ت خود در «گام دوم انقالب» به س��مت
«تمدن س��ازی نوین اسالمی» را جزم کردهاند ،بسیج

و بس��یجیان عزیز با توجه ب��ه «افق تمدنی انقالب»
عهده دار مس��ئولیتهای خطیر و سنگینی هستند که
به فضل الهی و به مدد تجارب ارزنده گذشته ،تمامی
توان و ظرفیتهای خود برای این آرمان واال را فعال و
به میدان آوردهاند .پر واضح است امیدآفرینی و ترویج
نگاه خوشبینانه و واقعیت محور نسبت به آینده ،کمک
به مقابله با جنگ اقتصادی و خنثی س��ازی تحریمها،
تروی��ج معنوی��ت و اخالقم��داری بین نس��ل جوان،
مطالبهگری مومنانه در حوزه عدالت ،کمک به مبارزه
با فساد ،ارائه الگوی مطلوب ،روزآمد و موفق از سبک
زندگی ،ظرفیتسازی برای مقابله با تحریف واقعیات
و حقایق و در زمره رس��الت و مسئولیتهای این نهاد
مق��دس مردم��ی در امروز و آینده پی��ش روی میهن
اسالمی است که مطمئن ًا به مانند گذشته با سربلندی
و افتخار از آن بی��رون خواهد آمد .در این رهگذر و با
نگرش به ش��رایط بسیار حساس و خطیر موجود و در
حالی که دشمن پس از ناکامی در آزمودن عرصهها و
سیاههای متنوع از توطئههای خطرناک و بنیان افکن
با روی آوردن به «جنگ هیبریدی» و «نبرد ترکیبی»
دوره جدیدی از خصومت ورزی علیه انقالب اسالمی
و ملت ایران را کلید زده است و در راستای استراتژی
«هزار زخم» در تالش برای تش��دید فشار حداکثری
به مل��ت ایران در عرصههای مختلف اس��ت ،تصویر
ش��کوهمند حضور بس��یجیان در این صحنه بس��یار

معنادار است .بس��یج و بسیجیان بصیر در خط مقدم
صفبندی برابر این نقشه پلید و شیطانی ،راست قامت
ایستادهاند و بیتردید به عنوان نقشآفرینان موفق این
صحن��ه با رصد هوش��مندانه راهبردها و تاکتیکهای
دش��من ،در همراهی و همافزایی با نیروهای مس��لح
و مدافعان امنیت کش��ور و اندیشیدن به واکنشهای
موث��ر و موفق ،خود را مهیای برهم زدن محاس��بات
و باورهای باطل دش��من در این میدان ساختهاند .در
پایان از فرماندهان و مسئولین بسیج و آحاد بسیجیان
انتظار میرود تصویب «سند راهبردی  ۱۰ساله اعتالی
بسیج» توسط مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا
که متن حرکت همه جانبه بس��یج طی ده سال پیش
رو خواهد بود را فرصتی عظیم و سرنوشتساز در این
طریق مبارک تلقی و با هوشمندی از همه ظرفیتها،
قابلیتها و توانمندیهای خود در پهنه میهن اسالمی
بهرهگی��ری و با نش��اط معن��وی و روحی��ه انقالبی و
جهادی تحق��ق آن را تضمین کنند .ب��ه روح تابناک
حضرت امام راحل و ارواح مطهر ش��هیدان همیش��ه
جاوید بس��یج مستضعفین درود میفرستم و موفقیت،
عزت و س��رافرازی روز افزون بس��یجیان سلحشور را
تح��ت عنایات حضرت ولی عصر (ع��ج) و منویات و
رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای والیت و رهبری و
فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای از درگاه قادر
متعال طلب میکنم.

فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق امروز
اعالم کرد :بیش��تر نیروه��ای نظامی رزمی
خارجی پیش از موعد مقرر از این کشور خارج
ش��دند .به گزارش خبرگ��زاری عراقی واع،
فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق امروز
اعالم کرد :بیش��تر نیروه��ای نظامی رزمی
خارج��ی پی��ش از موعد مقرر از این کش��ور
خارج شدند .تحس��ین الخفاجی ،سخنگوی
فرمانده��ی س��تاد عملیات مش��ترک گفت:
پرونده پایان حضور نیروهای نظامی خارجی
طبق زمانبندی مش��خص پی��ش میرود و
هی��چ پایگاه برای حض��ور آنها غیر از بخش
اندکی از پایگاه عیناالس��د وجود ندارد .وی
افزود :بیش��تر نیروهای رزمی از عراق خارج
شدند و تنها مستشاران نظامی و کسانی که
در بخ��ش اطالعاتی ،شناس��ایی ،آموزش و
مشاوره فعالیت میکردند ،ماندهاند .الخفاجی
بیان کرد :شمار اندکی از این نیروها ماندهاند
و همه آنها طی  ۱۵روز خارج میش��وند ،اما
آنهای��ی که ماموریتش��ان به مش��اوره ،ارائه
اطالعات و حمایت از نیروهای امنیتی عراق
تغیی��ر یافته ،باق��ی میمانن��د .وی در پایان
تصریح کرد :برنامهای برای تحویل سالح و
تجهیزات به نیروهای رزمی وجود دارد.

