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نام سردار سلیمانی در فهرست
 ۱۰متفکر برتر دفاعی-امنیتی جهان

...

ویژه های خراسان
دستور دولت برای لغو ادغام
 2روستا پس از  9سال!
در حالی که هیئت وزیــران وقت در بهمن
ماه سال  1388به استناد ماده  13قانون
تقسیمات کشوری ،مصوب کــرده بود دو
روستای واقع در شمال غرب کشور پس از
ادغام با یکدیگر ،به یک روستای واحد تبدیل
و از این پس به نام یکی از روستاها شناخته
شوند ،یک مسئول ارشــد اجرایی در نامه
روزهــای اخیر خود به وزارت کشور اعالم
کرده حسب تصمیم جدید هیئت وزیران،
این مصوبه  9سال قبل ،با ابالغ این دستور
جدید لغو می شود.

برنامه جالب یک نهاد برای
سنجش زندگی کاری کارمندان
بر اساس اطالعیه یک نهاد مشهور دولتی
به کارکنان خــود ،اعــام شــده با توجه به
هماهنگی به عمل آمده برای برگزاری دوره
آموزشی سنجش " کیفیت زندگی کاری"
کارمندان به مدت  6ساعت ،تعداد 1200
نفر از مستخدمان بخش های مختلف برای
شرکت در دوره مذکور معرفی شــده اند
که این دوره شامل مــواردی چون تشریح
استراتژی های موجود برای بهبود کیفیت
زندگی کاری ،ابعاد آن و موانع و مشکالت
موجود در این حوزه است.

چهره ها و گفته ها

آیتا ...موحدی کرمانی رئیس شورای
مرکزی جامعه روحانیت با اشاره به این
که روحانی با سخنان اخیرش به مجمع
تشخیص بی لطفی کرد گفت :انتظار
نداشتیم رئیسجمهور چنین تعبیری
را که « ۲۰ ،۱۰نفر
بــــــرای کــشــور
تصمیمگیر ی
مـــیکـــنـــنـــد»
بـــگـــویـــد/ .
مهر

رابرت راکوو تاریخنگار و استاد رواب 
ط
بینالملل دانشگاه استنفورد ،اروپا را
شریک نامطمئنی برای ایران دانست و
در اینباره گفت :اروپا شریک نامطمئنی
است نه به این دلیل که خودش بخواهد
در تجارت با ایران خالف تعهداتش عمل
کند ،خیر .بلکه
به ایــن دلیل
که یک طرف
ایـــن مــاجــرا
آمریکاست.
/ایلنا

علی دایــی فوتبالیست سابق تیم
ملی با اشاره به ماجرای همسفر شدن
اتفاقی اش با محمود احمدی نژاد گفت:
دلم نمیخواست اص ً
ال ایشان (محمود
احمدی نژاد) را ببینم .متأسفانه افکار
ایشان (محمود احمدی نــژاد) با افکار
من فرسنگها فاصله دارد .عقایدی
که ایشان دارند من قبول ندارم و اص ً
ال
از نظر فکری بــه هــم نــزدیــک نیستیم
پس باید کنار هم
مـینــشــســتــیــم
کــه دربــــاره چه
مــــوضــــوعــــی
صــــحــــبــــت
کـــنـــیـــم؟ /
ایسنا
صــــادق زیــبــاکــام فــعــال سیاسی
اصالح طلب تأکید کرد :الریجانی از
شانس باالیی بــرای ریاستجمهوری
برخوردار نیست زیرا بدنه اجتماعی او را
نمیپذیرد؛ او فرد
محبوبی بــرای
بدنه اجتماعی
نیست/ .نامه
نیوز

حضرت آیـــتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در مورخ  24تیر امسال در نشستی که با
دعوتایشانازرئیسجمهورواعضایهیئتدولت
برگزار شد ،با تأکید بر توانایی کشور برای عبور از
مشکالتاقتصادیبابرخورداریازروحی هانقالبی
روزی مسئوالن و
و مجاهدت ،کار و تالش شبانه
ِ
همکاری و همراهی آحاد مردم ،شرایط و الزامات
استمرارپیشرفتوحرکتپرشتاببهسمتاهداف
رابیانکردند.ایشان در این دیدار با اشاره به تجربه
برجام و با تاکید بر این که اقتصاد کشور را به بسته
اروپایی موکول نکنید فرموده بودند« :من به آقای
رئیسجمهور هم گفتم که این ها همان نوامبری را
کهازا ّولگفتند،همانرادارنددنبالمیکنند-که
تا نوامبر ادامه بدهند -بعد که همه چیز تثبیت شد
و تحریم ها جا افتاد ،بعد یک چیزکی مث ً
ال بدهند یا
ندهند.دنبالاینهستندواین،خباثتاینهاست».
نکته جالب توجه اینجاست که رهبر انقالب در
این سخنان که 8ماه پیش بیان شده است نکاتی را
درباره رویکرد اروپا و بدعهدی آن ها و حتی برخی
جزئیات راهبردهای مخرب اروپا در قبال ایران
مطرح می کنند که تحوالت پس از آن و رفتارهای
اروپا درباره برجام نشان داد ،پیش بینی و تحلیل
حضرت آیت ا ...خامنه ای راجع به اروپایی ها،
دقیق بوده وآن چه ایشان در این دیدار مبنی بر
بدعهدی اروپا و لزوم هوشمندی درقبال اروپایی
ها مطرح کرده بودند ،محقق شده است .خبر این
جلسهدرتاریخمذکورمنتشرشدهبوداماروزگذشته
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیت ا ...خامنه ای ( )Khamenei.irگزیدهای از
بیانات ایشان در این دیدار تابستانی را منتشر کرد
کهدراینمطلبمیخوانید.
▪شجاعتوروددرمیدانرابهخودتانبدهید

در میدان نبرد و مبارزه آن چه بیش از همه به آن
تحرک ،روحیه
احتیاج دارید این است که روحیه ّ
پیشرفت ،روحیه مبارزه با شرایط را در خودتان
تقویت کنید؛ این شرط اول است .شجاعت ورود
در میدان را به خودتان [بدهید] ،عزم راسخ در این
زمینه را داشته باشید .مشکل طبع ًا پیش میآید.
همواره در اجتماعات ،در جوامع ،در کشورها
مشکلپیشمیآید.
▪مدیران دولتی باید وقتی با مشکل مواجه
می شوند دارای روحیه «حتم ًا اقدام می کنیم»
باشند

* در مواجهه با مشکل ،دو جــور آدم داریــم :یک
جــور آدم هست کــه وقتی بــا مشکل مــواجــه می
شود احساس مسئولیت مضاعف پیدا می کند،
جوشش غیرت پیدامیکند.وقتیمیبیندمشکل
ِ
پیش آمــد انگیزه او مضاعف می شــود ،احساس
مسئولیتش مضاعف می شود ،احساس می کند
تحرکبیشتریبایدانجامبدهد،واردمیدانبشود.
ّ
یک جور آدم هم هست که وقتی با مشکل مواجه
شد دچار یأس و ترس و منفیبافی و «نمی شود» و
«نمیتوانیم»و«چهکارکنیم»واینچیزهامیشود.
مدیران دولتی باید از نوع اول باشند یعنی وقتی با
مشکل مواجه می شوند این روحیه در آن ها وجود
داشته باشد؛ روحیه برخورد ،روحیه "می توانیم"،
روحیه«حتم ًااقداممیکنیم»،اینیکمسئلهاست؛
شجاعتدراقداموروحیهبرخوردبامشکلبهصورت
عاقالنه و مدبرانه .طبع ًا هر مشکلی ،نوعی برخورد
الزم دارد  ...این را باید همه دوستانی که در کار
دولت هستند ،هم خود شما ،هم مدیران زیردست
شما [داشته باشند ].بنده گاهی دیــدهام در یک
وزارتخانه مث ً
ال مدیر دارای روحیه خــوب ،قوی،
پرانگیزه ،میآیند ،صحبت می کنند ،می گویند و
آدماحساسمیکندکهانگیزهقویایوجوددارد.
* بایستی تصویر دولت در چشم مردم ،تصویر یک
گروه توانا و کارآمدی باشد که دارد تالش می کند.
حاال البتّه انسان که تالش می کند ،همیشه مو ّفق
نمی شــود؛ نفْ س این که دارنــد تالش می کنند،
کار می کنند ،این برای مردم ّ
جذاب است .شما
مالحظهکردیدمادربازیفوتبالامسال،درمقابل
اسپانیا گل خوردیم ا ّما همه تیم ما را تأیید کردند.
بندهخودمکهخیلیدیردراینقضایاواردمیشوم،
وارد شدم؛ گفتم کارتان عالی بود .مردم هم آمدند
به خیابان ها؛ در حالی که گل خورده بودیم .چرا؟
چون خوب بازی کردند؛ چون همه دیدند که این
ها در میدان تالش کردند ،عرق ریختند ،ابتکار به
خرج دادند ،شجاعت به خرج دادند .دروازهبان با
هوشمندی و فداکاری و سرعت عمل ،یک کاری
کرد که کارستان بود؛ این را مردم وقتی ببینند از
شما ،برایتان شعار می دهند؛ به نفع تان شعار می
دهند؛اینبایداحساسبشود.ممکناستیکجا
آدمنتواندمشکلراهمحلکند؛[ا ّما]همینقدرکه
بدانندواردمیدانهستیدوداریدتالشمیکنیدو
روزوشبنمیشناسید،اینبهمردماینپیاماقتدار
رامیدهد.بایداحساسبکنندداردکارمیشود.
▪فــروش ارز  4200تومانی به قیمت  6هزار
تومانخیانتاست

* برخورد قاطع با متخلف؛ وقتی کسی تخلف می
کند برخورد قاطع کنید .وقتی شما ارز ۴۲۰۰
تومانیرامیدهیدبهبانککهبهمردموبهآنکسانی

ایسنا-مجلهفارنپالیسیدرمعرفیمتفکرانبرترجهانیدرعرصههایمختلف ،سردارقاسمسلیمانیرا بهعنوانیکیاز 10متفکرعرصهدفاعی-امنیتیجهان
معرفیکرد .اینمجلهآمریکاییبااشارهبهنقشسردارسلیمانیدرعرصهنظامیایراننوشت:البته نقشاوهیچگاهبزرگترازامروزنبودهاست.ایننشریهآمریکایی
بههشدارسردارقاسمسلیمانیبهترامپدرجوالی ۲۰۱۸اشارهکردوبهنقلازوینوشت«:مانزدیکبهشماهستیم،جاییکهتصورشراهمنمیتوانیدبکنید».

با انتشار بیانات  8ماه قبل رهبر انقالب در دیدار هیئت
دولت مشخص شد

تحققپیشبینیبدعهدیاروپا
که معین شده داده بشود بعد این بانک ،بانک نه
دالل ،بانک این ارز را می فروشد شش هزار تومان
کهاینراآقایرئیسجمهورگفتندبهبنده.خباین
برخوردفوریالزمدارد،برخوردآنیالزمدارد،یعنی
این واقع ًا دیگر این ها خیانت دیگر معنای دیگری
ندارد .یا فرض بفرمایید که در همین چیزهایی که
شرکت های صــوریای که درست کردند و آمدند
بهعنوان این ها ارز گرفتند ،دستگاه امنیتی باید
دنبال کند ،فعال باشد ،این ها را شناسایی کند،
برخورد کند با این ها ،برخورد با متخلف ،برخورد
جدیبکنید،مردماستقبالمیکنندازاینبرخورد.
...آقایرئیسجمهورراجعبهاینواردکردنخودرو
یکدستورخوبیدادندکهبسیارخوباست.ازاین
کارها بکنید آقای دکتر روحانی هر چه می توانید،
اینمردمراواقع ًاخوشحالمیکندوکمکمیکند
بهپیشرفتکشور.اینکهشمادستوربدهیداینها
را دنبال کنند ببینند کیاند چیاند و از آن کسی
که بهش دستور دادید مطالبه کنید ،مطالبه کنید
من به ایشان چندی پیش همین اخیر ًا گفتم .گفتم
شما امروز یک دستوری به وزیر محترم می دهید،
شب ،فردا شب تلفن بزنید بگویید آقا چی شد ،آن
کارراچهکارکردید،بهکجابردید،یعنیدنبالگیری
کنید.یکیازخصوصیاتمرحومآقایهاشمیخدا
رحمتشکنداینبودکهدنبالمیکردقضایارا.شب
تویخانهنشستهبودیادشمیآمدمث ً
الفرضکنید
که فالن موضوع را با وزیر صحبت کرده از همان جا
تلفن می کرد به آن وزیر که آقا این قضیه چی شد؛
این خیلی خوب است ،این به وزیر انگیزه می دهد،
اوراوادارمیکندبهاینکهاینکاررادنبالبکند...
▪مبارزهبافسادبایدواقعیباشد

...مبارزهواقعیبا فساد؛واقع ًابافسادمبارزهبشود...
ما باید برخورد کنیم بعد برخورد را به مردم بگوییم،
برخوردرا،یکنفرفاسدراپیداکنیمیایکگروهفاسد
راپیداکنیمبرخوردقانونیقویرضایتبخشبکنیم
بعدهمینرابهاطالعمردمبرسانیم،بگوییماینکار
اتفاق افتاد؛ این خوب است ،این درست است .و
البته این کار مسئله برخورد مربوط می شود به وزرا
ومدیرانارشد،اینهایندکهبایدبرخوردکنندیعنی
این ارتباط به قوه قضاییه پیدا نمی کند ،شما باید
برخورد کنید و شما باید از قوه قضاییه بخواهید که
واردبشوند.
جدیبایدرسیدگی
* بهمشکلنظامبانکیبهطور ّ
بشود؛اینحرفیاستکههمهمیزنند....درنظام
بانکیومشکلنقدینگیایکهاالندرکشوروجود
دارد ،اگر چنان چه ما می توانستیم با هن ِر هدایت
این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید ،کشور
را پیش ببریم  ،این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛
االن یک بالی بزرگی است؛ واقع ًا یک چیز خیلی
خطرناکی اســت ....این رقم نقدینگی خیلی رقم
فوقالعادهای است؛ هم رقمش خیلی باالست،
هم رشدش زیاد است؛  ۱۵۰۰هزار میلیارد یک
چیز افسانهای است ....به نظر من مسئله بانکها و
بهخصوصتکیهرویمسئلهنقدینگیاحتیاجدارد
حساسُ ،پرکار ،خطرپذیر و
به یک کارگروه داناّ ،
شجاع؛دولتیککارگروهیتشکیلبدهد....یک
معینبشوندفقط
قویف ّع ِ
کارگروه ّ
الشبوروزکارّ ،
برای این که فکر کنند و ببینند با مسئله بانکها و با
مسئله نقدینگی چهجوری بایستی برخورد کنند؛
بخشهای ّ
جذابی را برای جذب نقدینگی در نظر
بگیرند که البتّه یک فهرستی به من داده شده... .
نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز
و به طرف طال و به طرف مسکن و به طرف کاالها،
که خب طبع ًا به هرجا که این نقدینگی رو کند و
هجوم بیاورد ،پدر آن منطقه درمیآید ... .البتّه
کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفتهای یک
جلسه داشته باشند ،فاید ه ندارد؛ باید یک کارگروه
دایم شبانهروزی از آدم های ف ّعال تشکیل بشود،
ِ
بنشینند واقع ًا کار کنند ،فکر کنند ،س ِر یک ماه ،دو
ماه،سهماهیکبرنامهکاریروشنی ّ
مشخصکنند
وبیاورندبدهندبهآقایرئیسجمهور،دستوراقدام
دادهبشودوبالفاصلهمشغولعملبشوند؛...یعنی
یکچنینچیزیالزماست.

▪آقای دکتر روحانی زحمت می کشند و انگیزه
خوبیهمدارند

ـد ًا معتقدم که انشـــاءا ...می توانید؛
* بنده جـ ّ
اگــر چنان چه کسی حــاال بعید اســت ،احساس
بکند که نمی تواند با این روند کنار بیاید خب طبع ًا
افرادیبایدبیایندجایگزینبشوندتااینمجموعه،
مجموعهحرکتکنندهخوبیباشد.خبآقایدکتر
روحانیزحمتمیکشندوانگیزهخوبیهمدارند،
باید مجموعه یک مجموعهای باشد که با ایشان
همکاریکندوبتواندانشاءا...پابهپاحرکتکند.
▪با مردم باید حرف بزنید و بگویید ما با همه
قدرتمیایستیم

* با مردم باید حرف بزنید .حرف زدن با مردم به
صورت روبه رو و رودررو ،با مردم حرف بزنید مسائل
را به مردم بگویید ،بگویید که دشمن می خواهد از
رخنه اقتصادی استفاده کند ،این را صریح به مردم
بگویید،بگوییدالبتهمامشکالتاقتصادیایداریم
ودشمنمیخواهدازایناستفادهکند،مانخواهیم
گذاشتوبهکمکشمااحتیاجداریم.بهمردمگفته
بشودمانمیگذاریمدشمنازاینرخنهواردبشودو
استفاده بکند و ضربه بزند به کشور اما به کمک شما
احتیاج داریم این را بگویید ،بگویید ما با همه قدرت
میایستیم...

▪افتتاح فالن کارخانه در فالن نقطه کشور
کافی نیست ،باید بروید در دل کار

...حاالمث ً
الفرضکنیدشمامیرویدفالنکارخانه
را افتتاح می کنید ،این کافی نیست .این که شما
بروید فرض کنید حاال فالن کارخانه را در فالن
نقطهکشور،یکنواریرامث ً
القیچیکنیداینکافی
نیست.اگرچنانچهواقع ًایککارخوبوکارستانی
انجام گرفته بهعنوان این کارخانه بروید در دل
کار ،مردم ببینند و این را منعکس بکنند .بروید با
کارگر تماس بگیرید ،بروید پای کوره ،بروید نمی
دانم محصول را تماشا کنید ،بروید جاها و انبارها
را ببینید ،بروید با کارگرها ،مجموع کارگرها حرف
بزنید ،وارد کار بشوید .این اگر شد ،مردم میبینند
بله ،دارد کار انجام می گیرد ...جزئی وارد کار
بشوید .این که حاال به شکل خیلی رسمی و با تفنن
وبافالنواردبشودانسانیکجاییوبعدراهنمایی
کنند ما را برویم با قیچی برداریم ما این نوار را مث ً
ال
فرض کنید ،این دل مردم را شاد نمی کند .مردم
افتتاح های چندگانه کم ندیدند ،شماها خودتان
هم یادتان است بعضیتان آن زمان وزیر هم بودید،
چندباریککاریافتتاحشد.یککاریافتتاحشده
درحالیکهآمادهنبوده.اینهاراکهعرضمیکنم،
چیزهایی است که ما خب یادمان است دیگر ،این
ها چیزهایی است که اطالع داریم ،شایعات و این
ها نیست ،زمان خود ما اتفاق افتاده؛ از این ها مردم
دیدند لذا این افتتاح کردن و این ها کافی نیست.
بایداگرچنانچهواقع ًاکاریدارددرکشورانجاممی
گیرد ،انصاف ًا کارهای خوبی هم دارد می شود ،این
هارابرایمردمدرستروشنکنید،تشریحکنید.
▪شرایط کشور ،شــرایــط خطیری اســت اما
خطیر به معنای بنبست و بحران نیست

* شرایط خب شرایط خطیری است .مشکالتی
وجود دارد ،مشکالتی هم احتما ًال در پیش خواهد
بود برای امسال ،سال .۹۷همه بایستی همکاری
کنند ،کمک کنند ،فکر کنند تا انشــاءا ...از این
مشکالتباسالمتوباقدرتعبورکنیم.همچنان
که در گذشته ،در سال های پیش مشکالتی در
مهمی هم بــوده .در
کشور پیش آمــده ،مشکالت ّ
مواردی از آن چه که امروز ما با آن مواجه هستیم
مهمترهمبوده؛مادردهه 60بهوضعیتیرسیدیم
که درآمد کشور در طول سال حدود هفت میلیارد
دالربود،یعنیغیرنفتی،درآمدغیرنفتیکهتقریب ًا
نداشتیم ،درآمــد نفت مان هم حــدود  ۷میلیارد
مجموعش بــود ،جنگ هم داشتیم .خب البته
جمعیت کشور کمتر بود ،شرایط گوناگونی هم
وجود داشت ،این ها را می دانیم اما باالخره مسئله
کوچکی نبود .بنده یادم است آنوقــت در هیئت

دولت ،نشسته بودیم آن جا ،هیئت دولت در دفتر
ماتشکیلمیشددریکمواقعی،اینمسئلهمطرح
شد ،خب ،با یک روحیه قوی ،روحیه انقالبی همه
همکاریکردند،اقدامکردندوبهنتایجیرسیدیم،
مهمی نیست،
یعنی بنابراین عبور از مشکل چیز ّ
در گذشته ما بارها این را تجربه کردیم .این هم که
بندهمیگویمشرایطکشورشرایطخطیریاست،
خطیر به معنای بنبست و بحران نیست ،اینجور
نیستکهشرایطکشوربحرانیباشد.حاالمنمی
شنوم گاهی کلمه بحران را از بعضی از تعبیرات،
غلطاست،کام ً
الغلطاست.خیر،نهبحرانیاست،
ن ه انشاءا ...بحرانی خواهد بود ،بنبست نیست،
بنبست هم نخواهد بود ولی خب مشکل است،
مشکالتیهست،بایدازمشکالتعبورکرد.بدیهی
است که در شرایط سخت مجاهدت در راه وظیفه و
در راه خدا ثواب مضاعفی هم دارد ،یعنی یک وقت
هستشمابیدردسر،بیدغدغه،بیمشکلکارتان
رادروزارتخانهانجاممیدهید،یکوقتمشکالتی
دارید ،خب وقتی مشکالت دارید و کار را با سختی
انجام می دهید طبع ًا ثــواب الهی بیشتر است و
ذین
«وا َّل َ
هدایت الهی هم وعده داده شده استَ .
هدینَّ ُهم ُس ُب َل َنا» یعنی شما وقتی
َج َ
اه ُدوا ِفی َنا َل َن َ
مجاهدت کــردیــد ،تــاش کردید خــدای متعال
هدایتمیکند،راهدرسترابهشمانشانمیدهد.
▪یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول
کــردیــم بــه بــرجــام ،بــرجــام نتوانست مشکل
توجهی بکند
اقتصادی را برطرف و کمک قابل ّ

جد ّیت
* کــار را در محدوده مقدورات کشور با ّ
دنبال کنید؛ منتظر این و آن نباشید .ما یک روز
مشکلاقتصادیکشورراموکولکردیمبه برجام،
[ا ّما] برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را
توجهیبکندونتیجه
برطرفکندوبهماکمکقابل ّ
اینشدکهمردمنسبتبهبرجامشرطیشدند،که
وقتی آن بابا[ترامپ] می خواهد از برجام خارج
مدتی که او می گوید خارج می شوم ،ما
بشود ،تا ّ
همینطور دچار تالطم در بازار خواهیم بود؛ ما
شرطی شدهایم دیگر ،مردم را ما شرطی کردهایم.
حاال هم «بسته اروپــایــی»؛ مــردم را دربــاره بسته
اروپایی شرطی نکنید .البتّه اروپاییها مجبورند،
ناچارند،چشمشانچهارتا!بایستیبگویندچگونه
خواهندتوانستاز منافعما دفاعکنند-کهاسمش
همانبستهاستّ -امااینراجزوموضوعاتاصلی
کشور قرار ندهید؛ بسته اروپایی بیاید ،نیاید .ما
کارهاییدرکشورداریم،مقدوراتیدرکشورداریم،
این مقدورات بایستی تح ّقق پیدا کند؛ دنبال این
مقدوراتبروید؛گرهنزنیدبهبوداقتصادکشوررابه
چیزیکهازاختیارماخارجاست.
▪اقتصاد کشور را به بسته اروپایی موکول
نکنید

آن ها هم البتّه در همین زمینه دارنــد بدجنسی
می کنند -البتّه من نمی خواهم درباره این بسته
اروپایی و اروپا و مانند این ها وارد بشومَ ،و ّال آن جا
همحرفزیاداست-ومنبهآقایرئیسجمهورهم
گفتم که این ها همان نوامبری را که از ا ّول گفتند،
همان را دارند دنبال می کنند -که تا نوامبر ادامه
بدهند-بعدکههمهچیزتثبیتشدو تحریمها جا
افتاد،بعدیکچیزکیمث ً
البدهندیاندهند.دنبال
این هستند و این ،خباثت این هاست .در روزنامه
خواندمکهترامپگفتهمنمیخواستمبهترزا ِمی
سفارشکنمراجعبهسختگیرینسبتبهایران،
[ا ّمــا] او به من سفارش کرد دربــاره سختگیری
راجع به ایــران! این ها این[جور] هستند دیگر.
آنوقت تلفن می زند به آقای دکتر روحانی و اظهار
ارادت و اخالص هم به ایشان می کند .این ها را
بایستی اینجوری و با این چشم نگاه کرد؛ این ها
بدند ،این ها خیلی بدند .بنده یک سینه حرف
دارمدرزمینهاروپاییها-نهبهخاطرسیاستهای
امروزشان-بهخاطرذاتخبیثیکهحکومتهای
اروپایی در طول این چند قرن از خودشان نشان
دادهاند؛خیلیحرفگفتنیاینجازیاداست،نمی
خواهیم حاال وارد آن مسائل بشویم .به هر حال،
اقتصاد کشور را به بسته اروپایی موکول نکنید.
بیاییم کارهایی ما داریم در داخل کشور ،این ها را
باید انجام بدهیم .آن ها هم البتّه بایستی حتم ًا آن
کار [خودشان] را بکنند منتها ما مشکالت مان را
بهآن[بسته]موکولنکنیم.
▪جز در یک موارد معدودی مثل آمریکا ،رابطه
با شرق و غرب تقویت بشود

من البتّه می گویم ارتباطات باید حفظ بشود؛
دوستانی که با من مرتبط بود هاند در این سال
های متمادی ،می دانند که عقیده من در زمینه
ارتباطات دیپلماسی این است که ارتباطات
باید روزب ـهروز تقویت بشود و توسعه پیدا کند و
فعلیت پیدا کند و گسترش پیدا کند؛ عقیده من
ّ
این است .عقیدهمنکناررفتنوقطعکردنومانند
اینهانیست؛جزدریکمواردمعدودیمثل آمریکا،
درغیراینمواردعقیدهامایننیست؛رابطهباشرق
تقویتبشود،باغربتقویتبشود؛هرچهمیتوانیم
عملیاتی و هدفمند دیپلماسی بایستی
تحرک
ّ
ّ
تحرک دیپلماسی کشور
یعنی
کند،
پیدا
افزایش
ّ
تحرکهدفمند.
بایدافزایشپیداکند؛ ّ

...
اخبار

حاجعلیاکبری:نگاههای
سطحی،تبلیغاتیوهمایشیآفت
بیانیهگامدومانقالباست
امامجمعهموقتتهراندرنشستهماندیشی
اعضای قرارگاههای استانی انجمن های
اسالمی دانــش آمــوزان درخصوص بیانیه
گام دوم انقالب گفت :حسی که بیانیه گام
دوم بــه انــســان منتقل میکند شبیه نامه
۳۱نهجالبالغه امیرالمومنین(ع) است .به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،حجت االسالم
والمسلمین حاج علی اکبری با تاکید بر لزوم
زمینه ســازی بــرای خوانش حداکثری این
بیانیه در میان جوانان و نوجوانان گفت:
خواندن ،شکلهای مختلفی دارد ،اما من
معتقدمبیانیهگامدومرابایدعاشقانهخواند،
چون عاشقانه نوشته شدهاست .وی ادامه
داد :بیانیه گام دوم جمع بندی هوشمندانه
و خردمندانه از حرکت بزرگ ،اما ناشناخته
انقالب اسالمی است ،بیانیهای که در عین
محتوای نغز و کامل با مهر و محبت پدرانه
عجین شــده اســت و حسی کــه بــه انسان
منتقل میکند شبیه نامه ۳۱نهجالبالغه
امــیــرالــمــومــنــیــن(ع) اســــت؛ تــرکــیــبــی از
توصیههایمهمودرعینحالمحبتآمیزپدر
به فرزندش .نماینده رهبر معظم انقالب در
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان
با تاکید بر برخوردنکردن شتاب آلود با این
بیانیه افــزود :نباید با این بیانیه شتابآلود
برخورد کنیم .نگاههای سطحی  ،تبلیغاتی
و همایشی آفت رفتارهای مربوط به بیانیه
است،البتهاینتعمقنبایدمنجربهتأخیرهم
بشود .رعایت سرعت در عین تعمق و دوری از
برداشتهایسطحیبایددردستورکارمادر
اتحادیهقرارگیرد.

هلندسفیرخوددرتهرانرابرای
مشورتفراخواند
هلند سفیر خود در تهران را در واکنش به
اخــراج دو دیپلمات هلندی فراخواند .به
گــزارش ایسنا ،استف بــاک وزیــر خارجه
هلند با انتشار پیامی توئیتری اعالم کرد :
پس از آن که دو دیپلمات این کشور در تهران
اخراج شدهاند ،دولت هلند نیز سفیر خود در
ایران را فراخواند .وی در پیام خود نوشت :ما
سفیر خود در تهران را به منظور انجام برخی
رایزنیهافراخواندهایم.اینتصمیمپسازآن
گرفته شد که دو نفر از کارکنان سفارت ما در
تهران اخراج شدند ،این اقدام غیر قابل قبول
است .بنابر این گزارش ،چندی پیش دولت
هلند نیز دو نفر از دیپلماتهای کشورمان در
آمستردامرادرادامهادعایوزارتامورخارجه
اینکشورمبنیبردستداشتنایراندرطرح
انجامسوءقصددرخاکهلنداخراجکرد.

محسنهاشمی:باانتقالپایتخت
مخالفیم
مهر -رئیس شــورای اسالمی شهر تهران
گفت :جلسهای با آقــای جهانگیری دارم و
گمان میکنم موضوع در خصوص انتقال
پایتخت باشد .محسن هاشمی درخصوص
این که آیا با انتقال پایتخت موافق هستید یا
خیر گفت :ما به عنوان شورای شهر با انتقال
پایتختمخالفیموبهنظرمیرسدهزینهایرا
کهبرایانتقالپایتختالزماستاگردرتهران
صرفکنیممشکالتآنبرطرفمیشود.

تصویبکلیاتنحوهتشکیل
شورایاصالحطلباناستانها
فارس -نهمین جلسه شورای عالی سیاست
گذاریاصالحطلبانبهریاستعارف،رئیس
این شورا تشکیل شد.اعضای شورای عالی
اصالحطلباندرادامهجلسهبرتقویتجایگاه
وزیر خارجه کشورمان درعرصه دیپلماسی
کشور تاکید کردند.در این جلسه آیین نامه
کمیتهاستانهایشوراونحوهتشکیلشورای
اصالح طلبان استان ها مورد بررسی قرار
گرفت و کلیات و تعدادی از بندهای آن به
تصویبرسید.

