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انتظارات مردم از جریان انقالبی در انتخابات ریاست جمهوری آینده بررسی شد

3

انقالبیگریوکارآمدیوجهتمایزدولتآینده

سعید نوروزی
ادامه از صفحه اول
البته الزم به ذکر است در انتخابات پیشرو
ب گرایانمیدانند کهامکانچندانیبرای
غر 
همراه کردنجامعهبا کاندیداینهاییشان
ندارند و باید بیشترین نگاهشان معطوف
به نقاط ضعف طرف مقابل و بهرهمندی
حدا کثری از آن باشد .در درجه اول ،تالش
برای ایجاد چندصدایی در میان نیروهای
انقالب (یعنی همان اتفاقات سال  )۹۲و در
درجه دوم تغییر محوریت بحثها از سمت
مطالبات مردم به سمت موجسازیهای
کاذب (همانند تجربه سال  )۹۶مهمترین
محور کارهای آنها بهحساب میآید .از
همین رو در کنار نیاز به رفتارهای عقالنی
کاندیداهاوجریانهایانقالبی،بایدهرچه
زودتر برای مردم روشن شود که ادامه
جریان غرب گرایی چه زیانهایی دارد و
تغییر رویکرد و آمدن نیروهای تازهنفس و
معتقد به آرمانها و قوی کردن ایران چه
دستاوردهایی میتواند داشته باشد.
اما چند نکته:
 -۱مسئله مهم آمدن جریانی است که
برای حل مشکالت نگاهش به داخل
است و قویتر شدن ایران را در اقتصاد
مقاومتی-مردمی میداند نه آمریکا و
اروپا .مطمئنا یکی از دالیل حائز اهمیت
بودن انتخابات  ،۱۴۰۰آینده اقتصادی
بوده و در صورت استمرار مدیران موجود
و نگاه آ نها به مذا کرات (دموکرا تها)
مشکالت اقتصادی دوچندان شده و
بهواسطه گذاشتن تمام تخممر غها در
سبد مذا کره دیگر نمیتوان امید داشت
که گرههای اقتصادی باز شود و درنتیجه

سفره مردم بازهم کوچکتر خواهد شد.
اماباروی کار آمدنجریانانقالبیمیتوان
امید داشت که جلوی افزایش گرانی و تورم
گرفته میشود و در کنار آن با نگاه به اقتصاد
داخلی و تولید ملی ،برای حل مشکالت
تالش خواهد شد .وجهه تمایز اصلی این
دو جریان (انقالبی-غر ب گرا) در همین
نگاه به داخل و خار ج است.
 -۲همچنین آنچه که شاخص جریان
انقالبی است ،توجه به آرمانها و باورهای
دینی است .جریان فکری که معتقد و
وفادار به ارزشها و انقالب است .اما در
مقابل ،جریان دیگر یعنی غر ب گرایان،
شیفته خار ج از ایران و مشخصا غرب بوده
و پیشرفت ایران را درگرو قرار گرفتن در مدار
غرب میداند .جریانی که مروج رفتارها و
ارزشهای غربی در جامعه است و میتوان
با نگاهی به گذشته گفت که غربیها نیز به
این جریان در داخل ایران بهعنوان یک
سرمایه نگاه می کنند .حاال امروز باتجربه
وجود نگاه غرب گرایی طی این سالها در
م گیریهاازجملهتوافقبرجام،روشن
تصمی 
است که ادامه وضع موجود میتواند با
دوری از ارزشها و اهداف انقالب و نظام،
کشور را به لبه پرتگاه ببرد.
 -۳یادمان نرود جریان غرب گرا در تمام
تحلیلهای خود با ضریب بخشیدن به
آمریکا ،سعی داشته تا چهره دشمن بودن
آمریکا را در ذهنها تغییر داده و با دوقطبی
دموکرا تها-جمهور یخواهان نیز یک
چهره مردمدوست از حزب دموکراتها
بسازد .بررسی مجموعه تحلیلهای این
جریان پیش از انتخابات ریاستجمهوری
 ۲۰۲۰آمریکا نیز خود مدعی اثبات این

گزاره است؛ تا جایی که تصمیم گیری
برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات
سال  ۱۴۰۰را نیز وابسته به نتیجه نهایی
صندو قهای رأی آمریکا میدانستند و
پس از رأی آوری جو بایدن ،امید آنها
به احیای برجام و استفاده از آن برای
انتخابات  ۱۴۰۰فراهم شد .حاال امروز در
شرایطی که نهتنها بایدن برجام را احیا
نکرده،بلکهحاضرنشدهتحریمهاخصوصا
تحریمهای دارویی در دوران کرونا را لغو
کند؛ باید از این جریان پرسید :آیا باید
تمام منابع کشور در خدمت غرب گرایان

مهدی سعادتی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

لغو تمام تحریمها ،تنها راه بازگشت آمریکا به برجام است
گروه سیاسی
مهدی سعادتی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در گفتوگو با «رسالت» به لزوم لغو تمام تحریمهای آمریکا اشاره
کرد و افزود :کشورهای انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،چین ،روسیه و آمریکا یک
توافق بینالمللی هستهای را با ایران امضا کردهاند و ا گر میخواهند ادامه
داشته باشد ،باید تمام تحریمهای آمریکا برداشته شود.
وی ادامه داد :آمریکا خودش از برجام خارج شده است و ا گر قصد بازگشت
دارد باید به این شرط عمل کند در غیر این صورت جمهوری اسالمی ایران

ی کند .هرچقدر در
هیچ اقدامی برای احیای برجام نم 
این سالها به تعهدات برجامی خود عمل کردهایم بس
است و بر موضع خود مصر هستیم.
ی که تمام تحریمهای آمریکا ،نه
سعادتی گفت :درصورت 
برخی از آنها یا صرفا تحریمهای هستهای ،لغو شود و ایران راستی آزمایی
کند که لغو آنها درست است و مجددا اعمال نخواهد شد به تعهدات
برجامی خود عمل میکند.
هیچ کس اجازه نقض موضع جمهوری اسالمی ایران را ندارد

برای تعامل با دولتی دموکرات قرار بگیرد و
باروی کار آمدن یک دولت جمهوریخواه
بازهم کشور در یک سراشیبی محض قرار
گیرد؟ و تا چه زمانی مردم باید توان این
نگاه شما به مسئولیتداری را بدهند؟!
امروز پیش از پیش لزوم تغییر جریان حا کم
بر دولت احساس میشود و با توجه به
عملکرد این جریان نیاز است که با آمدن
نگاه نو ،وضعیت کشور از آنچه که امروز
در آن قرارگرفته ،دور شده و به سمت
رشد برود .همچنین باید یادآوری کرد
این جریان ،انقالبی گری را افراطی گری و

تندروی میداند ،اما مذا کره و سازش و
تسلیم را عقالنیت دانسته و سادهلوحی
خودشان در برابر غربیها را انکار می کند و
بدعهدی و نقض پیمان را نیز نقص رویکرد
خودشان نمیداند.
 -۴یک مسئله دیگری که میتوان از روبه
رو قرار گرفتن جریان انقالبی با جریان
ب گراییدرآننامبرد،بحثسادهزیستی
غر 
ی گریاست.درجریانانقالبیوتفکر
واشراف 
آنها اشرافی گری وجود ندارد درحالی که
تنها با محل سکونت و سبک زندگی افراد
ب گرامیتوانبهراحتیمتوجهشد
جریانغر 

این عضو کمیسیون امنیت ملی تأ کید کرد :این موضع جمهوری
چ کساجازهنقضآنراندارد.یکبارمذا کرات
اسالمیایراناستوهی 
برجامیانجامشدهومذا کرهمجددوامتیازدادنمجددمعناندارد.
وی یادآور شد :طبق حقوق بینالملل این حق ایران است که طبق
مفادتوافقبرجامدرصورتعدماجرایتعهداتطرفمقابل،تعهدات
برجامیخودرا کاهشدهد.آنهادر تماماینسالهادر حالنقض
برجام بودند تا ایران را به خروج از این توافق وادار کنند و درنهایت
بگویند این ایران بود که باعث از دست رفتن برجام شد.
او گفت:هرچندباوجودپاره کردنبرجامتوسطترامپ،ایرانراناقضبرجام
می دانند و این جالب است .البته جای تعجب نیست چرا که اروپاییها
نیز نوچه و متحد آمریکا هستند و تمام گامهای آنها برای فشار بیشتر
به ایران است.سعادتی عنوان کرد :بعد از انجام گامهای جدی کاهشی

اصالحیه فراخوان شركت در مناقصه عمومی یك مرحله ای
نوبت اول

بدینوسیله به آ گاهی می رساند ،اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایرانشهر در نظر دارد بیمه مسئولیت مدنی را طبق شرح خدمات به پیوست از طریق برگزاری مناقصه
به پیمانكار واجد شرایط از درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) وا گذار نماید ،كلیه مراحل استعالم از دریافت و تحویل اسناد استعالم از طریق درگاه سامانه تداركات
الكترونیكی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است استعالم گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را
جهت شركت در استعالم محقق سازند .اطالعات و اسناد استعالم از طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد ،تا در صورت احراز شرایط شركت كنندگان مراحل عقد قرارداد انجام
گردد ،ضمنا مدارك ذیل باید در سامانه بارگذاری گردد.
 -1تصاویر كارت شناسه ملی – كارت كد اقتصادی – كارت ملی – و شناسنامه صاحبان حق امضا
 -2تصویر اساسنامه و آ گهی ثبت شركت
 -3پیشبینی و تضمین حسن انجام تعهد به میزان  10درصد كل مبلغ قرارداد در صورت برنده شدن و در هنگام عقد قرارداد ضمنا شایان ذكر است:
الف :پیشنهاد تغییرات می بایست در سربرگ شركت (حسب مورد) و با مهر و امضا صاحبان مجاز طبق اساسنامه و آخرین تغییرات ارائه گردد.
ب :پیشنهاد قیمت می بایست خالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.
ج :شركت برنده هنگام عقد قرارداد می بایست اصل مدارك فوق را جهت بررسی و تایید ارائه نماید.
د :كلیه مدارك ارسالی می بایست ممهور به مهر و امضا صاحبان امضا باشد در صورت عدم مهر و امضا و تكمیل نبودن مدارك خواستاری پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد
گردید.
 مبلغ بیمه نامه پس از صدور بیمه توسط بیمه گذار پرداخت می گردد. داشتن دفتر مركزی سرپرستی در استان سیستان و بلوچستان الزامی می باشد. داشتن دفتر نمایندگی در شهرستان ایرانشهر الزامی می باشد.هـ  :تمامی مدارك خواسته شده باید در سامانه تداركات الكترونیك دولت توسط پیمانكاران بارگذاری گردد .از قبول پیشنهادهای فاقد مدارك پیوستی جلوگیری خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  8صبح مورخه  1400/1/29الی  6بعدازظهر مورخه 1400/2/2
آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سایت جهت شركت در مناقصه :ساعت  8صبح مورخه 1400/2/13
زمان بازگشایی پا كت ها 1400/2/13 :ساعت  9صبح
مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه  1/000/000/000ریال است كه باید به صورت ضمانتنامه بانكی از طریق سامانه ستاد ایران ارائه گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/2/2
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/4
خ ش 1400/2/2

روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای
جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

فروش  6قطعه از اراضی و امالك شهرداری الیگودرز
شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز  7/311مورخ  99/11/7شورای اسالمی شهر تعداد  6قطعه از اراضی و امالك خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
مشخصات موضوع مزایده:
ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه – ریال

میزان سپرده تضمین شركت در مزایده (ریال)

مبلغ خرید اسناد (ریال)

1

فروش  6قطعه از اراضی و امالك شهرداری
الیگودرز (زمین و مغازه تجاری)

طبق جدول بارگذاری شده در سامانه

با توجه به تفاوت قیمت اراضی و امالك ،موضوع مزایده مبلغ
ثابت  300/000/000ریال در نظر گرفته شده است

19/000/000

شرایط مزایده:
 6-1قطعه امالك مورد مزایده شهرداری به تفكیك در قسمت مال های سامانه تداركات به تفكیك بارگذاری شده است كه متقاضیان می توانند در آن قسمت اقدام نمایند.
 -2كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مزایده شركت نمایند.
 -3متقاضیان می توانند از طریق سامانه تداركات الكترونیك از تاریخ  1400/2/2لغایت  1400/2/16نسبت به خرید اسناد و شركت در مزایده اقدام نمایند.
 -4متقاضیان می توانند نسبت به خرید و ارائه پیشنهاد قیمت در یك یا چند یا تمامی اراضی و امالك اقدام نمایند.
 -5پیمانكاران و طلبكاران و اشخاص حقیقی یا حقوقی كه از دادگاه رای محكومیت مطالبه طلب یا غرامت به نفع خود اخذ نموده باشند می توانند در مزایده شركت نمایند.
 -6برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به واریز وجه در مهلت مقرر در سامانه نشوند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -7متقاضیان می بایست همراه پیشنهاد قیمت خود مبالغ تضمین شركت در مزایده را به صورت زیر:
ضمانت نامه بانكی ،واریز و رسید آن را ضمیمه مدارك ارائه شده نمایند.
 -8لیست و جدول امالك موضوع مزایده در سامانه تداركات الكترونیك دولت بارگذاری شده است.
 -9مهلت نهایی قبول پیشنهادات طبق مهلت های مقرر در سامانه می باشد.
 -10به پیشنهاد مخدوش ،مبهم ،دارای شرایط  ،ناقص ،پیشنهادهای فاقد سپرده و غیرمعقول و سپرده های مخدوش و یا سپرده های كمتر از میزان مقرر و چك شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -11شهرداری در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دلیل باشد ،مختار است.
 -12كلیه كسورات قانونی به عهده برنده می باشد.
 -13هزینه چاپ آ گهی روزنامه در تمامی مراحل به عهده برنده مزایده می باشد و برنده مكلف است پس از اعالم برنده شدن و در زمان واریز مبلغ ملك رسید پرداخت هزینه آ گهی را به شهرداری ارائه نماید.
 -14مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره  0106080975006شهرداری نزد بانك ملی از طریق سامانه واریز گردد.
 -15كلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده می باشد.
 -16شركت در مزایده و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول تمامی شرایط و تكالیف شهرداری می باشد.
 -17هزینه كارشناسی تعیین قیمت پایه بالمنافصه به عهده برندگان خواهد بود.
 -18برنده مزایده می بایست ظرف مدت  7روز پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت واریز وجه ملك برنده شده به شهرداری مراجعه نماید.
در غیر این صورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد همین شرایط برای نفر سوم نیز قابل اعمال می باشد.
 -19این آ گهی از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت قابل دسترسی می باشد.
 -20تاریخ نهایی قبول پیشنهادات (در سامانه)  1400/2/18می باشد.
 -21تاریخ انتشار آ گهی نوبت دوم  1400/2/9می باشد.
 -22تاریخ بازگشایی پیشنهادات  1400/2/19می باشد.
تاریخ انتشار 1400/2/2
خ ش 1400/2/2

عباس ملك محمودی – شهردار الیگودرز

که آنها نهتنها زندگیای همچون مردم و
جامعهنداشتهبلکهحتیاز آرمانهاوآنچه
که در اسالم هم تعریفشده دور هستند.
از خودروها و پوشا ک برند خارجی گرفته
تا ویالهای شمال تهران و لواساننشینی
این جماعت .بهواسطه همین است که
مردم در این سالها فهمیدهاند که جریان
ی گری،
ش کارانیعنیاشراف 
ب گراییوساز 
غر 
نجومیبگیری،مرفهنشینیو...وبرعکسآن
گفتمانانقالبواسالمیعنیسادهزیستی،
تالش ،جهاد و مردمیبودن.
با این اوصاف در پایان باید گفت ،انتخاب
 ۱۴۰۰یعنی یا ادامه وضع موجود و بیشتر
شدن مشکالت یا اصالح مدیریت و آینده
روشن.انتخاباتریاستجمهوریامسال،
انتخاب میان جریانی است که یکی آمریکا
را چاره مشکالت میداند و دلخوش به
آ نها است و دیگری بهبود وضعیت را
در کمتر شدن رانتها ،مبارزه با فساد و
حمایت از تولید داخلی میداند و معتقد
است با برنامه میتوان کشور را اداره کرد
نه توافق با خار ج .امروز ا گر از لزوم رفتن
جریان غرب گرا صحبت می کنیم به خاطر
آینده کشور و سرنوشت مردم و نسلهای
بعدیاست.بهاینعلت کهدراینجریاننه
والیتپذیری مطرح است و نه اعتقادی به
مردموارزشهایانقالبوتولیدملیوجود
دارد! برعکس آن ،در مقابل این جریان،
جریان انقالب با باور بر این شاخصها بر
عدالتخواهی ،فسادستیزی ،دوری از
رانت ،حضور در بین مردم و حمایت از قشر
ضعیفجامعهتأ کیددارد.بهامیدانتخابی
کهسرانجامآن ،گفتمانعدالت،پیشرفت،
انقالبی گری و کارآمدی باشد.

ایران کهطبققانونمجلسصورت گرفتاروپاییهاطوری که گویامنتظر
فرصت بودند ،ایران را ناقض برجام و حقوقبشر خواندند و گفتند اقدامات
هستهایماخطرنا کاست.ایننمایندهمجلسافزود:ایندر حالیاست
کهخطرنا ک،خودشانهستندو کشورهاییبمباتمدارداروپاوآمریکاست.
ی کنیم اما دشمنان بدانند
چ گاه به سمت بمب هستهای حرکت نم 
ما هی 
ا گر بیشازحد به مواضع زورگویانه خود اصرار ورزند ایران با آنها همگام
نمیشود .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در انتها
خاطرنشان کرد:مالغوبرخیاز تحریمهارانمیپذیریموآمریکاموظفبهلغو
تمام تحریمهاست .سناریوی بازگشت گامب ه گام یا توافق موقت نیز طرح
کسانیاست کهمنافعشانبهخارجاز کشور ودشمنان کشور وابستهاست.
بههیچوجه این سیاست پذیرفته نیست و جای بحث هم ندارد .موضع
ایران مشخص و آسان است.

آ گهی دعوت از بستانكاران
شركتمنحله پیمان سپهر اندیشه
سهامی خاص به شماره ثبت  54742و
شناسه ملی - 14005003723نوبت اول
در رعایتماده225الیحهاصالحیقانونتجارتوپیروآ گهیانحاللشركت
مذكوربهشمارهمكانیزه139830406185005603مورخ98/3/19منتشرهدر
روزنامهرسمیشماره21628مورخ98/3/28بدینوسیلهاز كلیهبستانكاران
شركت مزبور درخواست می شود از تاریخ نشر اولین آ گهی به مدت  6ماه با
داشتنمداركمثبتهدالبرطلبخودجهترسیدگیوتعیینتكلیفبهآدرس
محلتصفیهشركتواقعدر استانخراسانرضویمشهدطالبعلیمردانی
 17پالك  70زنگ سوم مراجعه نمایند .بدیهی است پس از سه نوبت آ گهی و
انقضای مهلت مقرر هیچ ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/2/2
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/2
تاریخ انتشار نوبت سوم 1400/4/2
خ ش 1400/2/2
مدیر تصفیه شركت منحله پیمان سپهر اندیشه
(در حال تصفیه) جواد نمازی بایگی

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
سالیانه شركت سهامی خاص
سان سان شهد به شماره ثبت  2494و
شناسه ملی 10220058570
نظر به اینكه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1400/1/14نوبت
اول ا كثریت حاصل نشد لذا برای بار دوم مستندا به ماده  87الیحه اصالحی
قانون تجارت بدینوسیله از كلیه سهامداران محترم شركت سهامی خاص
سان سان شهد به شماره ثبت  2494و شناسه ملی  10220058570دعوت
می شود كه در ساعت  10صبح مورخ  1400/2/18در جلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه كه در نشانی ارومیه محل شركت منعقد خواهد شد ،حضور
به همراه رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضا هیات مدیره
 -2انتخاب بازرسان و روزنامه
تایر خ انتشار 1400/2/2
خ ش 1400/2/2
118
هیات مدیره شركت سهامی خاص سان سان شهد

سند كمپانی خودروی سواری پژو  405مدل  1389به
رنگ سفید به شماره انتظامی 468م 34ایران 45و به
شمارهموتور 12489265344بهنامنجمهبلوردیبه
شماره ملی  3070487300مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

نگاه

انتخابات  ۱۴۰۰و ضرورت جهاد
روشنگری در ماه مبارک رمضان
رسول رضایی
الف _ امام خمینی (ره) در بیانات روشنگرانه خود در تاریخ ۸مرداد ۱۳۶۴
پیرامون اهمیت و ضرورت شرکت مردم در انتخابات میفرمایند « :از مسائلی
که ما در پیش داریم اآلن قضیه انتخابات رئیسجمهور است .من کار ندارم
کی رئیسجمهور میشود ،به من مربوط نیست ،من خودم یک رأی دارم
به هر که دلم میخواهد میدهم ،شما هم همینطور .اما ا گر بخواهید در
مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگویید ما بعد از گذشتن چندین سال زنده
هستیم ،باید مشارکت کنید .ا گر خداینخواسته از عدم مشارکت شما یک
لطمهای بر جمهوری اسالمی وارد بشود ،بدانید که آحاد ما که این خالف را
کرده باشیم خداینخواسته ،مسئول هستیم .مسئول پیش خدا هستیم.
مسئله ،مسئله ریاستجمهور نیست ،مسئله ،مسئله اسالم است ،مسئله
مسئله قواعد اسالم است ،مسئله ،مسئله حیثیت اسالم است و مسئلهای
است که باید ما همه به آن اهمیت بدهیم و بیشتر از هر وقت و بیشتر از هرسال
و هر دوره باید انشاءاهلل شرکت بکنیم( .رک  :امام خمینی -صحیفه نور؛ جلد
۱۹؛ صفحه )۰۸/۰۵/۱۳۶۴ -۱۹۵
ب _ در عصری زندگیمی کنیم که توپخانه رسانهای و عملیات روانی دشمن
بهشدت علیه انقالب اسالمی مشغول فعالیت و درو غپرا کنی بهمنظور
تغییر و تحریف افکار عمومی جامعه است ،تا نهایتا کاهش مشارکت مردم
و ناامید سازی آنها از انتخابات  ۱۴۰۰را رقم بزنند .کم نیستند بلندگوهای
ریزودرشت تبلیغاتی جریان نفاق ،مزدوران داخلی ،کانالهای ماهوارهای
خارجی ،قلمهای منحرف و پستهای مسموم مجازی که چند هدف عمده
را در این جنگ نرم روانی رسانهای دنبال می کنند:
 _۱کمرنگ سازی انگیزه آحاد مردم برای حضور پرشور و آ گاهانه در انتخابات
ریاست جمهوری ۱۴۰۰
 _۲بزرگنمایی تحریم و ضریب دادن به آن ،با هدف الپوشانی سوء مدیریت
برخی مسئولین غربزده ،و نیز کتمان کم کاریها و تنبلی برخی دولتمردان
لیبرال ،کدخدا پرست ،کاخنشین ،حقوق نجومی بگیر
 _۳سیاه نمایی اوضاع کشور ،القاء یاس ،ترس ،ناامیدی ،بنبست نمایی
و اینکه برای رهایی از تحریمهای ظالمانه آمریکا هیچ چارهای نیست جز
کرنش در برابر کدخدا ،تسلیم ،مذا کره ،سازش و نهایتا بوسهزدن بر دست
گرگهای کروات پوش متمدن نمای غربی
ج _ در این نبرد تمامعیار جنگ اقتصادی فرهنگی و در این عرصه فضاسازی
رسانهای دشمن که با هدف تغییر افکار عمومی بهمنظور مدیریت رفتار عمومی
و کاهش مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰صورت می گیرد ،سنگینی مسئولیت
نخبگان ،فرهیختگان ،خواص ،طالب و دانشجویان ،اساتید حوزه و دانشگاه
و  ...در باب ضرورت عبرت گیری از پیامدهای ننگ نامه برجام و روشنگری
نسبت به خسارات معطل ساختن هشتساله اقتصاد کشور برای مذا کره با
چند کشور خبیث غربی ،اهمیتی دوصد چندان پیدا می کند.
به بیان واضحتر دغدغهمندان معیشت مردم در مقابل هجمه ناجوانمردانه
روانی رسانهای دشمن در شایعهپرا کنیها و دشمنیهای موذیانه و
فریبکاریهای پادوهای داخلی آنها و اغوا گریهای جریان تحریف و ...
میبایست اقدامات آجل و عاجل و روشنگرانه را سامان دهند .کمترین و
سادهترین وظیفه نخبگان آ گاه و مؤمنین بیدار حاضر درصحنه این است
که عالوه بر حضور مؤثرتر در فضای مجازی و کانالها و گروهها و تالش برای
پاسخدهی به شبهات و هجمههای روانی رسانهای دشمن ،با ارتباط گیری
چهره به چهره با افراد فامیل و همکار و همسایه در محافل دوستانه و بهویژه
در پایان جلسات جزء خوانی قرآن کریم ،قبل و بعد از مراسمات دعا و نماز ،بعد
از سفرههای افطاری ،بهره گیری از فرصت سخنرانی مناسبتهای معنوی
شبهای احیاء و قدر ماه مبارک رمضان ،و  ...مردم را نسبت به حضور پرشور
در انتخابات ۱۴۰۰راغب و مشتاق و امیدوار ساخته ،و در مرحله بعدی اطرافیان
خود را از زیانها و خطرات انتخاب کاندیدای منسوب به تفکر غرب گرای برجام
زده آ گاه ساخته و افراد را برای رأی دادن به کاندیدای منسوب به گفتمان
انقالبی ،جهادی ،با رویکرد تکیه به جوانان ،فعالسازی ظرفیتهای عظیم
داخلی ،فرهنگ ما میتوانیم ،و  ...مجاب و قانع نمایند.
نکته آخر آنکه فراموش نکنیم که بنیان گذار انقالب اسالمی مرحوم امام خمینی
بارها به ملت ایران هشدار دادند که نگذارید انقالب به دست نامحرمان،
لیبرالها ،غربزدگان ،اشراف،تجمل گرایان ،کاخنشینها ،مرفهین بیدرد
و  ...بیفتد (.قریب به مضمون)

خبر
روحانی در دیدار وزیر خارجه پاکستان:

ایران آماده تأمین انرژی پاکستان است
رئیسجمهور با تأ کید بر ضرورت تأمین صلح و ثبات در منطقه با محوریت
سازوکارهای منطقهای ،بر ضرورت تأمین امنیت مرزهای دو کشور همسایه،
ایران و پا کستان تأ کید کرد.
به گزارش پایگاه اطال عرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم حسن
روحانی روز چهارشنبه در دیدار «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه
پا کستان ،اهمیت همکاریها با این کشور بهعنوان همسایه مسلمان ایران را
مورداشاره قرار داد و بر توسعه و تعمیق روابط دو کشور در زمینههای مختلف
ازجمله روابط اقتصادی و تجاری و همچنین توسعه و تقویت بازارچههای
مرزی تأ کید کرد.
روحانی با اشاره به تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان ،با بیان اینکه حضور
نظامی آمریکاییها در منطقه کمکی به حفظ امنیت و ثبات نکرده است،
گفت :ایران و پا کستان بهعنوان مهمترین و مؤثرترین کشورهای همسایه
افغانستان باید با تعامل و همکاری نقش خود را برای مدیریت روند صلح در
این کشور ایفا کنند و جمهوری اسالمی ایران برای ایفای نقش خود در این
راستا از همکاری با پا کستان و افغانستان استقبال می کند.
رئیسجمهور در این دیدار همچنین با اشاره به توافقات قبلی دو کشور در
راستای توسعه همکار یها ،بر ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن توافقات
تأ کید و آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای تأمین نیازهای پا کستان
ٔ
درزمینه انرژی اعالم کرد.
وزیر امور خارجه پا کستان نیز در دیدار با رئیسجمهور کشورمان ،روابط
با جمهوری اسالمی ایران را منحصربهفرد ،ارزشمند و برادرانه توصیف و بر
تقویت و تحکیم این روابط در همه زمینهها تأ کید کرد.
شاه محمود قریشی با اشاره به تأ کید عمران خان نخستوزیر پا کستان بر
توسعه بیشازپیش روابط با ایران ،ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک
روابطدوجانبهواردمرحلهجدیدیشدهوشاهد گشایشهاینوینیدر توسعه
روابط دو کشور بهویژه در حوزههای تجاری و اقتصادی باشیم.
وزیر امور خارجه پا کستان همچنین با قدردانی از مواضع ایران در حمایت
از پا کستان در موضوعات منطقهای و بینالمللی ،با اعالم حمایت کشورش
از برجام بهعنوان یک دستاورد بزرگ دیپلماسی در عرصه جهانی ،گفت :از
اینکه با تالشهای ایران برجام حفظ شده و امروز شاهد مذا کرات دوباره
برای احیای این توافق چندجانبه هستیم ،بسیار خوشحالیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت:

مجلس در جریان جزئیات مذاکرات
وین قرار ندارد
ابوالفضل عمویی ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس هنوز در جریان مذا کرات وین قرار نگرفته
است ،از برگزاری جلسه فوقالعاده این کمیسیون با نمایندگان مذا کره کننده
کشورمان در روزهای آینده خبر داد.
ابوالفضل عمویی ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با تسنیم در خصوص مذا کرات وین اظهار داشت :ما
هنوز در جریانجزئیاتمذا کراتدر ویننیستیمامابنای کمیسیونایناست که
از نمایندگانمذا کره کننده کشورماندعوت کندوعلیرغماینکهمجلسبهدلیل
مالحظات کرونایی محدودیت دارد ،با مجوز خاص و با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی جلسهای بهصورت فوقالعاده در این رابطه برگزار خواهد کرد.
وی همچنین گفت :موضع مجلس اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمهاست .در این قانون تأ کید شده است که کلیه تحریمها علیه کشورمان
باید لغو شود ،ازاینرو مجلس درروند لغو تحریمها گزارش دقیقی از نمایندگان
دولت خواهد گرفت و در این مورد بررسیهای خودش را خواهد داشت و طبق
ماده  7قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها اقدام خواهد کرد.
مذا کرات کمیسیون ویژه برجام چندصباحی است در وین پایتخت اتریش در
جریاناستوا گرچهجزئیاتآنچهدر مذا کراتمی گذردبهصورتدقیقرسانهای
ً
نشده است و یک ابهام کلی بر اخبار مذا کرات حا کم است اما دراینبین بعضا
توصیفاتی بهصورت کلی از سوی مقامات ایرانی یا طرفهای مقابل مطرح
ً
شده است ،مثال از قول مقامات آمریکایی اعالم شد که این کشور تحریمها را
به سه دسته قابلرفع ،غیرقابلرفع و قابلمذا کره تقسیمبندی کرده است
و یا در جدیدترین این موارد روز گذشته آقای عباس عراقچی مذا کره کننده
ارشد ایرانی روند مذا کرات را مثبت خواند و گفت :در حال رسیدن به تفاهم
جدیدی هستیم.

