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نگذارید در مجلس شورای اسالمی، اشخاصی بروند که آن ها با قدرت های بزرگ پیوستگی 
دارند. باید ملت با اختیار خود و اراده ی خود، با امتیاز خود و انتخاب خود، اشخاص صالح را، 
اشخاص متقی را، اشخاصی را که برای ایران کار می خواهند بکنند، به نفع ایران کار می کنند، 

آن ها را باید تعیین بکنید.انتخابات مجلس دهم در اسفندماه سال.....| صفحه 4

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: پیام رسای انتخابات اخالقمداری و رعایت قانون است و 
رقابت سالم همراه با رفاقت برگ برنده و مالک عمل برای نامزدها و هواداران آنان است. 

آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی روز جمعه در خطبه های نماز جمعه اراک افزود: کسانی که خود 
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پیام رسای انتخابات اخالقمداری و رعایت قانون است
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صفحه 2

فرمانــده ســپاه روح اهلل اســتان مرکــزی گفــت: متاســفانه برخی از 
تصمیم گیرندگان برای رفع مشکالت کشور نگاهشان به بیرون از مرزهای 
کشــور بوده ولی با حضور حداکثری در انتخابات بایستی افراد اصلحی را 
انتخاب کنیم که در برابر قدرت های غربی کوتاه نیامده و تنها نگاهشان به 

ظرفیت های درونی کشور باشد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار محســن کریمی در مراسم تجلیل از پرستاران 
و پیشکسوتان عرصه بهداشت و درمان سپاه روح اهلل استان مرکزی که در 
مرکز درمانی ثاراهلل برگزار شد با اشــاره به سالروز میالد باسعادت حضرت 
زینب)س( اظهار داشــت: نامگذاری این روز به نام روز پرســتار به سبب 
ویژگی ها و شاخصه های حضرت زینب)س( بوده و خوشا به حال پرستاران 

که چنین روزی به نام تجلیل از زحمات آنان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حضرت زینــب)س( در دوران حیات خویــش از همان دوران 
خردسالی با مسائل و مشکالتی روبه رو شدند و در کنار هم و غم برای رفع 
مشکالت، سختی ها و فشارهای بسیاری را تحمل کردند، در دوران کودکی 
به پرستاری از حضرت فاطمه زهرا)س( پرداخته و به خوبی وظیفه پرستاری 

از مادر را انجام دادند.
فرمانده سپاه روح اهلل اســتان مرکزی تصریح کرد: چندی نگذشته بود که 
پرستاری از پدر را نیز عهده دار شد، دیر زمانی نگذشت که این بانوی بزرگ 
اسالم به پرستاری از امام حسن)ع( پرداخت و غمخوار برادر شد ولی نقش 

پرستاری حضرت زینب)س( در کربال و واقعه عاشورا به اوج خود رسید.
وی افزود: سعه صدر و ظرفیت تاب مسائل و مشکالت پیش روی حضرت 
زینب)س( درخور ســتایش است از ســوی دیگر انچه که باید مورد توجه 
پرســتاران قرار گرفته و از آن الگو بگیرند اخــالص عملی بود که حضرت 

زینب)س( داشتند و این مهم باید در زندگی ما نیز مدنظر گرفته شود.
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی تصریح کرد: اخالص پرستار در تحمل 
مسائل کمک کننده او خواهد بود چراکه با خدای خود معامله کرده و برای 
کسب رضای الهی به ابراز همدری و همراهی با بیماران خواهند پرداخت، 

همراهی که آسایش را از آنان سلب خواهد کرد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار کریمی با اشاره به ایام انتخابات پیش روی گفت: 
شرایط حساسی را نسبت به گذشــته در پیش روی داریم و هرچه انقالب 

اسالمی پیش رود شرایط بی شک حساس تر می شود چراکه انقالب اسالمی 
با سرعت در حال پیشــرفت بوده و هر قدر به جلو حرکت کنیم دشمن نیز 

پیچیده تر عمل می کند.
وی افزود: دشمنان انقالب اســالمی مرتبا حرکات و پیشروی های انقالب 
اسالمی را رصد کرده و اقدامات پیچیده تری را علیه نظام اسالمی طراحی 
می کنند به ویژه در بحث نفوذ که قصد دارند با عوامل نفوذی خود به اهداف 

خود دست یابند.
فرمانده سپاه روح اهلل اســتان مرکزی تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم 
که دشمنان نظام اسالمی به توسعه ماهواره ها و شبکه های اجتماعی خود 
به ویژه شبکه اجتماعی تلگرام پرداخته و اگر قصد داشته باشند تا فتنه ای 
همچون فتنه 88 را رقم زنند با توسعه اقدامات آنان در فضای مجازی مقابله 

قدری مشکل خواهد بود.
سردار سرتیپ دوم پاسدار کریمی با اشاره به دشمن ستیزی استکبار علیه 
انقالب اسالمی گفت: اگر به مطالعه تاریخ آمریکا بپردازیم در می یابیم که 
از زمانی که ابرقدرت بودن را در جهان آغاز کردند به دنبال از پای دراوردن 

انقالب اسالمی بوده اند چراکه منافع خود را در خطر دیدند.
وی افزود: متاســفانه برخی از تصمیم گیرندگان برای رفع مشکالت کشور 
نگاهشان به بیرون از مرزهای کشور بوده ولی با حضور حداکثری در انتخابات 
بایســتی افراد اصلحی را انتخاب کنیم که در برابر قدرت های غربی کوتاه 

نیامده وتنها نگاهشان به ظرفیت های درونی کشور باشد.
فرمانده ســپاه روح اهلل اســتان مرکزی تصریح کرد: در انتخابات دشمنان 
نظام اسالمی به دنبال این هســتند که صدایی که درمی آید به نفع غرب 
باشد، استکبار جهانی به دنبال وابســته کردن کشورها برای حفظ منافع 

خود هستند.
سردار ســرتیپ دوم پاســدار کریمی با اشــاره به لزوم پیروی از منویات 
مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری درباره انتخابات سخنان کلیدی 
را مطرح کردند که باید به آن توجه داشته باشیم از این رو بایستی سخنان 
مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جماعات، دیدار با مردم قم و همچنین 
دیدار با دست اندرکاران انتخابات را تحلیلی کنیم و در انتخاب افراد اصلح از 

معتمدین مشورت گیریم.

چرا رهبر انقالب از پیشرفت اقتصاد مقاومتی راضی نیستند؟
دو سال از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گذشت

پدر شهید مسلمی گفت: فرزندم از ابتدا عاشق 
شهادت بود و در آخر نیز به آرزوی خود دست 

پیدا کرد.
خانواده شهید سعید مسلمی از شهدای مدافع 
حرم شهرستان اراک در مراسم یاد بود فرزند 
شــهید واالمقام خود در خانه کاراته استان 

مرکزی حضور پیدا کردند.
پدر شهید مسلمی یکی از شهدای مدافع حرم 
با اشاره به خصوصیت های اخالقی این شهید 

بزرگوار گفت: وی از....

پدر شهيد مسلمی

سردارکريمی

نماينده ولی فقيه در استان مرکزی

حضور حداکثری در انتخابات اقتدار نظام اسالمی را به دنبال دارد
شمارش معکوس برای برگزاری دو انتخابات مهم در کشور آغاز شده 
و تا خلق حماسه ای کم نظیر و ماندگار در تاریخ سیاسی کشور زمانی 

بیش باقی نمانده است.
 اغراق نیست اگر بگوییم که ما ایرانی ها خالق حماسه های بی نظیریم، 
سند این ادعا حماسه های سیاســی روی داده طی سال های پس از 

پیروزی انقالب اسالمی است.
این روزها باز هم دشمنان ایران ناتوان تر از همیشه منتظر خلق حماسه 
ای دیگر در تاریخ انتخابات کشورمان هستند، حماسه ای که نتیجه آن 

دشمنان را مایوس تر از پیش خواهد کرد.
شمارش معکوس آغاز شده و به زودی پس از خلق حماسه همدلی و 
مشارکت ملت در سالروز پیروزی انقالب اسالمی برگ زرینی دیگر در 

تاریخ سیاسی کشور رقم خواهد خورد.
حماســه ای که اگرچه تا خلق آن مدت زمانی کوتــاه باقی مانده اما 

دشمنان انقالب قطعا نتیجه آن را از قبل پیش بینی کرده اند.
امروز نیز در تاریخ انتخابات کشــور اگر چه وجود طیف های فکری و 
سلیقه های گوناگون بر شور و هیجان انتخابات خواهد افزود و تنور آن 
را داغ تر خواهد کرد اما آن چه از منظر داخلی و خارجی بســیار حائز 
اهمیت است، وحدت کلمه و اتفاق نظر ملت ایران در پیشبرد اهداف 
بلند مدت است، اهدافی که قطعا آینده سیاسی ملت را از دو بعد داخلی 
و خارجی رقم خواهد زد و بر اقتدار کشــورمان بیش از پیش خواهد 

افزود.
هر ایرانی امروز باید بدانــد که با رای خود مرزهای کشــور را از نفوذ 
بیگانگان مســتحکم تر خواهد کرد و بر اقتدار و ابهت ایران در چشم 

جهانیان بیش از پیش خواهد افزود.
ایرانی باید امــروز بداند که هر رای که به صندوق انداخته می شــود، 
دستاوردی برای کشور به همراه خواهد داشت، دستاوردی که حاصل 
آن عزت، اقتدار، امنیت، اعتبار، جایگاه جهانی و آبروی کشور در چشم 

جهانیان است.

امروز ایران برای برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری به ملتی 
بابصیرت نیاز دارد، ملتی که با حضور گسترده، سالم و پر شور و شعور، 

کشور و نظام را در مقابل نفوذ و دست درازی دشمنان بیمه کند.
امروز ایران به فضای انتخاباتی سالم و ملتی بابصیرت و جامعه ای به دور 
از نفاق و هرج و مرج نیاز دارد تا دشمن نتواند حوادثی همچون فتنه 88 

را در کشور پیاده کند.
بی شک با بلوغ سیاســی و فرهنگی که در ملت ایجاد شده و با آگاهی 
مردم از اهداف دشمنان، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، گسترده، پر 
شور، عقالنی و انقالبی و در جهت تحکیم پایه های انقالب اسالمی، نظام 
والیت فقیه، وحدت و یکپارچگی ملت و اقتدار و عزت کشور خواهیم 
بود و دشمنان قسم خورده این انقالب را مایوس تر و ناامیدتر از همیشه 

خواهیم کرد.

حماسه ای دیگر در راه است....

در پایان عملیــات والفجر١، فرماندهان نظامي بــه درک جدیدي از 
توانایي هاي دشــمن و وضعیت عمومي صحنه جنگ دســت یافتند 
که بر اساس آن مي بایســت در شــیوه رویارویي با دشمن و انتخاب 
زمین درگیري تغییرات اساسي داده مي شد. همین درک موجب شد 

مرداب هاي هورالهویزه براي عملیات بعدي انتخاب شود. ا
ین ره یافت هنگام عملیات والفجر مقدماتي براي فرمانده کل ســپاه 

حاصل شده بود،
در واقع، پس از آزادي خرمشهر، تغییر در زمین، نیرو و سالح سه عامل 
اساسي دگرگون شدن ســاختار نظامي و توانایي هاي ارتش عراق به 
شــمار مي رفتند که به همراه اطالعات مناسب، موجب تسلط آنها بر 

صحنه نبرد شد.
ضرورت تغییر در شیوة نبرد، مهم ترین نتیجه گیري فرماندهان نظامي 
پس از عملیات والفجر مقدماتي بود. در این اســتراتژي، ابتکار عمل 
جایگزین منابع نظامي شد تا بن بســت جنگ شکسته شود. مزید بر 
این، در صحنه تصمیم گیري عملیاتي، ارتش و سپاه تا حدود زیادي با 

استقالل عمل، به برنامه ریزي پرداختند. 
واگرایي در روابط ارتش و سپاه که از عملیات رمضان به شکل کم  رنگي 
آغاز شده بود، در عملیات والفجر مقدماتي تقویت شد. اجراي عملیات 

به سبک گذشته، در این مرحله کارساز به نظر نمي رسید. سپاه خواستار 
آن بود که به طور جداگانه و مستقل و در مناطق مشخص، عمل کند، 
براي همین، در عملیات خیبر شکل جدیدي از سازمان رزم و هماهنگي 

بر مبناي هدف اصلي عملیات، به وجود آمد.

منطقه هورالهویزه به عنوان ابتکار عمل جدید در جنگ، با نظر سپاه 
پاسداران انتخاب شد و بر همین اساس، این منطقه به سپاه و منطقه 
زید نیز به ارتش واگذار شــد. این دو منطقه به عنوان مناطق واسط، 
امکان دســت یابي به هدف اصلي عملیات، یعني پل نشــوه را فراهم 
مي ساختند که پس از رسیدن نیروها به آنجا، عملیات در مراحل بعد به 

سمت بصره ادامه مي یافت.
 عالوه بر این، ارتش و سپاه یگان هایي نیز در اختیار یکدیگر قرار دادند؛ 
تیپ٧٢ محرم، لشکرهاي ١٤ امام حســین)ع( و ٧ ولي عصر)عج( از 
سپاه در کنترل عملیاتي ارتش قرار گرفت، و لشکر٩٢ زرهي از ارتش 
نیز که در خط دفاعي بود در همان منطقه کوشکـ  طالئیه در کنترل 

عملیاتي سپاه درآمد.

ادامه در صفحه 3.....

هرکس در طالئیه ایستاد اگر در کربال هم بود، مي ایستاد

رئيس بسيج سازندگی 
آشتيان

فرزندم از ابتدا عاشق 
شهادت بود



رئیس بسیج سازندگی آشتیان از ایجاد 95 فرصت شغلی 
در قالب طرح اقتصاد مقاومتی طی ســال جاری در این 

شهرستان خبر داد.
عــزت اهلل فراهانی رئیس بســیج ســازندگی آشــتیان 
درگفتگویی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 20 
میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی در قالب طرح اقتصاد 
مقاومتی به متقاضیان پرداخت شده که منجر به اشتغال 

95 نفر از جوانان و بسیجیان این شهرستان شده است.
وی تصریح کرد: این مشاغل در زمینه پرورش ماهی، قارچ، 
بسته بندی قارچ، صنایع دســتی، تولید لبنیات، کشت 

زعفران و... ایجاد شده است.
فراهانی با اشــاره به اردوهای جهادی بســیج سازندگی 
خاطر نشان کرد: امســال 70 نفر اردو در قالب اردوهای 
دانش آموزی، 80 نفر اردو در قالب اردوهای هفت روزه و 
445 نفر اردو در قالب اردوهای یک روزه در شهرستان به 
کار گرفته شده اند، همچنین پنج تیم درمانی نیز به مناطق 

محروم اعزام شده است.
رئیس بسیج سازندگی آشتیان همچنین از توزیع 2 هزار و 
400 کیلوگرم زعفران و 7 هزار قطعه جوجه ریزی خبر داد 
و بیان کرد: این شهرستان هم اکنون با ایجاد کارگاه های 
تولیدی در زمینــه تولید بلدرچین، تخــم مرغ محلی و 
لبنیات به موفقیت های بسیار خوبی دست یافته است، به 
طور مثال روزانه بیش از یک هزار و 500 عدد بلدرچین در 

این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف می شود.
وی از برگزاری 17 کارگاه آموزشــی مشــاوره ازدواج و 
افزایش موالید توسط بسیج سازندگی در این شهرستان 

خبر داد.
وی افزود: امــروز همه وظیفه دارند اقتصــاد مقاومتی را 
هر چه بیشتر تبیین کنند و همه اقشار جامعه در تحقق 

اقتصاد مقاومتی نقش دارند.
رئیس بسیج سازندگی آشتیان بیان داشت: امروز حربه 
دشمن برای مقابله با کشــور بحث اقتصاد بوده و وابسته 

کردن اقتصاد کشورها سالح آنان است.

پدر شهید مسلمی گفت: فرزندم از ابتدا عاشق شهادت بود 
و در آخر نیز به آرزوی خود دست پیدا کرد.

خانواده شهید ســعید مسلمی از شــهدای مدافع حرم 
شهرستان اراک در مراســم یاد بود فرزند شهید واالمقام 

خود در خانه کاراته استان مرکزی حضور پیدا کردند.
پدر شهید مسلمی یکی از شهدای مدافع حرم با اشاره به 
خصوصیت های اخالقی این شــهید بزرگوار گفت: وی از 
همان دوران کودکی از صفات نیکو و ارزشمندی برخوردار 

و برای دیگران احترام خاصی قائل بود.
وی بیان کرد: شهید مسلمی در دوران نوجوانی نیز در بین 
همه از محبوبیت خاصی برخوردار بود و من از هر نظر از او 

راضی بوده و هستم.
پدر این شهید واالمقام  اظهار کرد: فرزندم همواره در آرزوی 
شهادت به سر می برد به طوری که عشق به اهل بیت )ع( و 
دفاع از حرم حضرت زینب )س( او را به سمت سوریه روانه 

کرد و در نهایت به فیض شهادت نائل آمد.
وی ادامه داد: ســعید در زمینه ورزش نیز فعال و دارای 
اخالق ورزشــی خاصی بود به طوری که به عنوان مربی 
کاراته از پله  ها ی ترقی باال رفت و شاگردان زیادی را تربیت 
کرد و غم از دست دادن شهید مسلمی بسیار سخت است، 
اما از اینکه فرزندم در راه دفاع از حرم اهل بیت )ع( به مقام 

شهادت رسیده، خرسندم.
پدر شــهید مدافع حــرم گفت: امیــدوارم مــا بتوانیم 

ادامه  دهنده راه این شهیدان عزیز باشیم.

گفتنی است در پایان این مراسم لوح تقدیری نیز از سوی 
فدراسیون کاراته توسط مسئولین و کاپ قهرمانی از سوی 
شاگردان این شهید وارسته به پاس قدردانی به پدر و برادر 

بزرگوارش تقدیم گردید.
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رزمایش مشــترک ســپاه روح اهلل و فرماندهی انتظامی 
استان مرکزی در اراک برگزار شد.

این رزمایش بــه منظور ارتقاء آمادگــی نیروها، افزایش 
توانمندی و هماهنگی هر چه بیشــتر برای ارتقاء امنیت 

اجتماعی و توسعه خدمت رسانی به مردم برگزار شد.

فرمانده انتظامی اســتان مرکزی در جریان برگزاری این 
رزمایش گفت: خدمات رسانی به مردم مدال افتخار برای 
نیروهای مســلح اســت و این نیروها همواره نقطه اتکاء 
قدرت دولتمردان و مایه دلگرمی مردم شهید پرور بوده و 
در صحنه های مختلف حضور پیدا می کنند و در راستای 

برقراری امنیت از هیچ گونه جانفشانی دریغ نمی کنند.
سرهنگ کیومرث عزیزی افزود: توانمندی و ارتقاء آمادگی 
نیروهای مسلح بستری مناسب برای خدمات رسانی هر 
چه بهتر به مردم در حفظ و ثبات امنیت و مصون ســازی 
مراکز حساس و مهم در برابر هرگونه تهدید و بد خواهی 

است.
وی بیان کرد: یکی از اهداف مهم ایــن رزمایش نمایش 
آمادگی و اقتدار نیروهای مســلح است و به برکت انقالب 

اسالمی این نیروها روز به روز مقتدر می شوند.

فرمانده انتظامی اســتان مرکزی ادامــه داد: یکی دیگر 
از عرصه هــای نمایش اقتدار پلیــس در عرصه انتخابات 
است و در این راستا همه تالش ها به کار گرفته شده تا با 
همکاری و تعامل سایر دســتگاه های اجرایی و دخیل در 
امر انتخابات، بستر مناسب امنیتی برای هرچه با شکوهتر 

برگزار شدن انتخابات هفتم اسفندماه، فراهم شود.

در این رزمایش برنامه ها و سناریوهای گوناگون در نقاط 
مختلف شهرستان اراک توسط سپاه روح اهلل و فرماندهی 

انتظامی استان مرکزی به مرحله اجرا درآمد.

توجه به اخالق پهلوانــی در ورزش با 
فرهنــگ ایرانیان عجین شــده که در 
ترویج فرهنگ دینی و اخالق ورزشی 

در بین جوانان تاثیر بسزایی دارد.
خسروبیگی با اشاره به حضور خود در 
فعالیت های بسیج اظهار داشت: از سال 
86 افتخار عضویت در بســیج را دارم و 
مدت 4 سال است که به عنوان سرگروه 
حلقه قدمی کوچک در افزایش آشنایی 
سایر اعضای حلقه شهید مرتضی آوینی 

برمی دارم.
وی افزود:یکی از ویزگی های بارزی که 
در حلقه شهید آوینی به چشم می خورد 
توجه بــه بحث ورزش اســت از این رو 
اعضای ایــن حلقه جزو ورزشــکارانی 
هستند که بسیاری از آن ها در مسابقات 
شهرســتانی و کشــوری حائــز رتبه 

هستند.
سرگروه حلقه صالحین شهیدمرتضی 
آوینی ســپاه ناحیه مقاومت کمیجان 
تصریح کــرد: توجه به بحــث ورزش 
یــک از تاکیــدات مقام معظم رهبری 

اســت و با پیروی از این مهم می توانیم 
نســلی توانمند و متعهد تربیت کنیم 
چراکه گرایش به ورزش سبب می شود 
تا بســیاری از معضالت و آسیب های 

اجتماعی کاهش یابد.
خسروبیگی با اشــاره به نقش ورزش 
در تقویت انگیزه هــای دینی و معنوی 
گفت: ترویج و توجه به اخالق ورزشی 
و پهلوانی بستری مناسب برای ترویج 
فرهنــگ دینــی واخالقی بــوده که 
عالوه بر محوریت ســالمت، نشــاط و 
تقویت روحیه تعــاون زمینه پرورش 
خصلت های مثبت اخالقــی و تربیت 

انسان وارسته و غیور است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که جوامع 
را تهدید می کند، اعتیاد و آسیب های 
اجتماعی اســت، همین امــر موجب 
می شود که غیرت ملی از شخص صلب 
شــده و نه تنها قدرت دفــاع از خود را 
نداشته باشد نمی تواند از افتخارات ملی 

نیز دفاع کند.
عضو فعال بسیج سپاه ناحیه مقاومت 

کمیجان تصریح کرد: همچنین اعضاء 
حلقه در فعالیت هــای فرهنگی تالش 
بســیاری دارند به طوری که در بخش 
فرهنگی نیــز توانســته ایم در قرائت، 
احکام، حفظ قرآن و حفظ نهج البالغه 
در مسابقاتی که در سطح شهرستان و 
کشور برگزار می شود از سال 91 تاکنون 
رتبه های درخور توجهی را کسب کنیم.

خسروبیگی با اشاره به توجه به مباحث 
فرهنگی از سوی اعضای حلقه صالحین 
گفت: فعالیت های فرهنگی بســتری 
را فراهم می کند تا بتوانیم در مقابله با 
تهاجم فرهنگی دشمن به خوبی مقابله 
کنیم و نونهاالن و نوجوانان عضو حلقه 
را با هویت اسالمی ایرانی بیشتر آشنا 

سازیم.
وی توجه به برنامه ریزی دشمنان برای 
از بین بردن فرهنگ اســالمی را مهم 
دانســت و افزود: دشــمن برای از بین 
بردن اســالم ناب و بنیان خانواده ها، 
برنامه ریزی کــرده و ترویج فرهنگ و 
سبک زندگی اسالمی بهترین راهکار 
برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان 
اســت که از این رو بیان آســیب های 
برنامه های ماهواره ای را در حلقه داریم 
که خود در آگاهی بخشــی افراد موثر 

است.
سرگروه حلقه صالحین شهید مرتضی 
آوینی ســپاه ناحیه مقاومت کمیجان 
تصریح کرد: در بحث بصیرت افزایی با 
توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی و خبرگان 
رهبری نقش متربیان و سرگروه ها موثر 
اســت چراکه هر یک از اعضا را ترغیب 
می کنیم تا درباره کاندیاهای مورد نظر 
به تحقیق بپردازند و با طرح دانسته های 
خود در حلقه و مشورت جمعی افرادی 
را که هدف اصلیشان نگهداری و حفظ 

انقالب اسالمی است معرفی کنیم.
خسروبیگی با اشاره به محدود نبودن 
مباحث بصیرتی به حلقه های صالحین 
گفت: مســائل مطرح شــده از سوی 
اعضای حلقه به خانواده ها و اطرافیان 
منتقل می شود و گامی موثر در بصیرت 
افزایی ســایر افرادی کــه عضو حلقه 

نیستند برداشته می شود.
وی افزود: با طرح سبک زندگی و شیوه 
رفتاری پیامبــران و ائمه)ع( و به بحث 
نشستن درباره شــخصیت ها و بزرگان 
انقالبی سعی می کنیم تا شیوه و سبک 
زندگی اســالمی را به افــراد آموزش 

دهیم.
عضو فعال بسیج سپاه ناحیه مقاومت 
کمیجــان تصریح کرد: یکــی دیگر از 
مســائلی که در حلقه مورد توجه قرار 
داده ایم تحصیل اعضا اســت از این رو 
از فرهنگیان عضو بسیج بهره گرفته و 
کالس های تقویتی بــرای اعضا برگزار 
می کنیم تا ضعفی اگر در بحث تحصیل 

وجود دارد برطرف شود.
خســروبیگی با اشــاره به ممتاز بودن 
اعضای حلقه در بحث علم آموزی گفت: 
بیشتر اعضای حلقه شــهید آوینی از 
دانش آموزان ممتــاز در حوزه تحصیل 
هستند و خوشــبختانه به عنوان حلقه 
برتر عازم ســفر زیارتی مشهد مقدس 

شده اند.
وی ارتباط بــا خانواده هــا را در بحث 
تربیتی مهم دانست و افزود: برای اینکه 
دریابیم فعالیت های صورت گرفته در 
حلقه تا چه میزان ســازنده بوده دست 
کم هر دو ماه یکبار با خانواده ها جلساتی 
را برگزار و در فرم های نظرســنجی به 
تحلیل و بررسی تاثیر فعالیت های انجام 
شده می پردازیم تا بتوانیم نقاط ضعف 

خود را برطرف سازیم.

دشمن به دنبال تغییر باورهای دینی است

فرزندم از ابتدا عاشق شهادت بود

رزمایش مشترک سپاه  روح اهلل 
وفرماندهی انتظامی استان مرکزی 

سرگروه حلقه صالحین شهید »مرتضی آوینی« ناحیه مقاومت کمیجاندر اراک برگزار شد

95فرصت شغلی در قالب طرح 
اقتصاد مقاومتی در آشتیان ایجاد 

شد

رئیس کانون بازنشستگان سپاه روح اهلل 
استان مرکزی گفت: بازنشستگان سپاه 
یکی از بزرگ ترین ذخایر انقالب اسالمی 
هستند به طوری که سپاه نیاز به حضور و 

تجربه بازنشستگان پاسدار دارد.
به گزارش خبرگزاری بســیج اســتان 
مرکزی، ارسالن ســعادتی در همایش 
انس و مودت بازنشستگان سپاه روح اهلل 
استان مرکزی که در مجتمع آفتاب اراک 
برگزار شد با اشاره به اقدامات و خدمات 
ارائه شده ویژه بازنشستگان سپاه روح اهلل 
استان مرکزی اظهار داشت: صدور بیمه 
تکمیلی، صدور کارت یکســان سازی، 
سرکشی از خانواده های بازنشستگان، 
ســفرهای زیارتی و ســیاحتی و ارائه 
تسهیالت بخشــی از خدماتی هستند 
که بازنشســتگان تحت پوشــش از آن 

بهره مند شده اند.
وی افــزود: طــرح انــس و مــودت 

بازنشستگان سپاه ساالنه در دو مرحله 
اجرایی می شــود که یــک مرحله این 
طرح مختص بازنشستگان بوده که در 
اردوهــای تفریحی حضــور پیدا کرده 
و زمانــی را با یکدیگر بــه فعالیت های 
تفریحی، ورزشی و مفرح در فضایی سالم 

و شاد می پردازند.
رئیس کانون بازنشستگان سپاه روح اهلل 
استان مرکزی تصریح کرد: تالش برای 
خدمت به بازنشستگان و کمک در رفع 
مشکالت آنها تالشــی مقدس و دارای 
ثواب بوده از ایــن رو همه تالش خود را 
در راستای رفع مشــکالت و رسیدگی 
به امورات بازنشســتگان به کار گرفته و 
تا جایی که امکانــات، بودجه و قوانین 
اجــازه می دهند در خدمت رســانی به 
بازنشســتگان عزیز تالش می کنیم و 
این تالش را مقدس و دارای اجر معنوی 

می دانیم.

سعادتی با اشــاره به برگزاری همایش 
انس و مودت بازنشستگان گفت: مرحله 
دوم این طرح بازنشســتگان به همراه 
خانواده در این مراسم حضور داشته که 
ساعاتی را کنار یکدیگر سپری می کنند 
و تالش می کنیم نســبت بــه تجلیل و 
تکریم این عزیزان اقدامات الزم را داشته 

باشیم.
وی افزود: از آنجا که به بحث ورزش در 
سنین باال نیز توجه می شود اعضا کانون 
بازنشستگان سپاه روح اهلل استان مرکزی 
در رشــته والیبال، فوتسال و تیراندازی 
فعلیت دارند که خوشــبختانه امسال 
تیم تیراندازی کانون توانســت در لیگ 
مسابقات ورزشی ویژه نیروهای مسلح 
در رشته تیراندازی رتبه سوم را کسب 
کردیم که از ســه نفر از این ورشکاران 

تجلیل شد.
رئیس کانون بازنشستگان سپاه روح اهلل 

اســتان مرکزی تصریح کرد: حفاظت 
از دســتاوردهای انقــالب اســالمی و 
ارزش های معنــوی آن محدود به یک 
زمان و شرایط خاص نیست بلکه در هر 
زمان با توجه به شرایط کشور شیوه های 
پاسداری و حراســت از آن مسئولیتی 
اســت که متوجه همــگان بــه ویژه 
پیشکسوتان جهاد و شهادت خواهد بود.
سعادتی با اشاره به سخنان حضرت امام 
خمینی)ره( گفت: حضــرت امام)ره( 
فرمودند :نگذارید انقالب به دســت نا 

اهالن و نامحرمان بیفتد.
شــایان ذکــر اســت معاونــت امور 
بازنشستگان و کانون سپاه استان برای 
حفظ روحیه در صحنه بودن و باال بردن 
کرامت و منزلت بازنشستگان و ارتقا امید 
به زندگی، دومین مرحله از این مراسم 
حماسی در شهرستان اراک رابا حضور 

حداکثری بازنشستگان برگزار نمود.

همایش مودت و انس بازنشستگان سپاه روح اهلل استان مرکزی برگزار شد
پدر شهید مسلمی

.حبیب زاده   جانشین سازمان بسیج دانش آموزی کشوربا 
حضور در جمع فرماندهان پیشــگام واحد های مقاوت با 
اشاره به دانش آموز محوری و سپردن علم هدایت مدارس 
به دانش آموزان بســیجی گفت: یکی از نقص های مهم 
نظام فرهنگی آموزشی کشور این است که اولیاء و مربیان، 
دانش آموزان را به اصطالح بچه به حساب می آورند، و شما 
دانش آموزان پیشگام که سکان هدایت مجموعه مدارس 
را بر عهده دارید باید تالش کنید تا این نوع نگاه تغییر یابد.

وی در ادامه با اشاره به مراحل زنجیره تمدن سازی اسالمی 
از منظر مقام معظم رهبری فرمود: دانش آموزان به عنوان 
موتور انتقال فرهنگ انقالب اسالمی به توده های مردم 
به شمار میروند و حال که ما در حلقه سوم زنجیره تمدن 
سازی اسالمی)دولت اسالمی( حضور داریم نقش دانش 
آموزان پیشگام در این حرکت، آگاهی بخشی و بصیرت 

افزایی به قشر خود برای رسیدن به تمدن اسالمی است.

  جانشین سازمان بســیج دانش آموزی کشــوردر این 
همایش که کامال به صورت کارگاهی و پرسش و پاسخی 
برگزار شد به باید ها و نباید های دولت اسالمی اشاره کرد 
و افزود: با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام 
معظم رهبری شما دانش آموزان پیشگام به عنوان نوک 
پیکان این حرکت جهادی باید تــالش خود را در جهت 
تحقق اقتصاد مقاومتی از مــدارس آغاز کنید و با بحث و 
طرح نظر در مدرســه ها دانش آموزان را نسبت به التزام 

این امر آگاه کنید.
همچنین افزودند: اقتصاد مقاومتی در یک حاکمیت، با دو 
بازوی سیاست های حاکمیتی و رفتارهای مردمی پیش 
می رود و دولت و ملت باید به تحقق این امر کمک کنند و 
نیاز است که جلوی واردات بیرویه وغیر ضروری در سطح 
کشــور گرفته شــود و در مقابل به بحث تکیه بر اقتصاد 

درونی اهمیت ویژه ای از سوی مسئولین داده شود.

حبیب زاده در پایان نیز با شــاره به نزدیک شدن به ایام 
انتخابات مجلس خبرگان رهبــری و نمایندگان مجلس 
افزود: سپاه و بسیج هیچوقت شــخصی را به عنوان فرد 
اصلح معرفی نکرده و نخواهد کــرد و فقط وظیفه دارد با 
تبیین معیارهای انتخاب اصــالح از دیدگاه مقام معظم 
رهبری، جامعه را به ســمت انتخاب فرد صالح راهنمایی 
کند و افزودند شورای نگهبان به عنوان سدی مستحکم، 
نخواهد گذاشت افرادی خواســته یا ناخواسته به درخت 

تنومند انقالب خدشه ای وارد کنند.
در حاشیه این همایش نیز چهار دانش آموز از حوزه های 
مقاومت بســیج دانش آموزی مرکز استان نیز مطالبی را 
در حوزه نفوذ تمدن غــرب و همچنین اقتصاد مقاومتی 

ارائه کردند.

جانشین سازمان بسیج دانش 
آموزی کشور 

رئیس بسیج سازندگی آشتیان

دانش آموزان ؛موتور انتقال 
فرهنگ انقالب اسالمی به مردم

مدیــرکل تبلیغات اســالمی اســتان 
مرکزی گفت: به دنبال تشکیل مجمع 
پیشکسوتان قرآنی اراک هستیم که با 
جریان ســازی در کنار مجمع قرآنیان 

خألهای قرآنی را برطرف کند.
حجت االســالم صفر قربان پور با اشاره 
به رویکــرد ایــن اداره کل نســبت به 
فعالیت های قرآنی، گفــت: دارالقرآن 
استان مرکزی به واسطه داشتن نیروهای 
بسیار الیق و کارشــناس توانسته است 
رتبه خوبی در کشور به خود اختصاص 

دهد.
وی نشر فرهنگ قرآنی با تحت پوشش 
قرار دادن طیف گسترده مردم را از اهم 
رویکردهــای دارالقرآن اســتان بیان و 
تصریح کرد: هدف این اســت آنچه در 
توان داریم و می توانیم در سطح وسیع 
در اختیار عموم قــرار دهیم، با این نگاه 
عالوه براینکه فرهنگ قرآنی گسترانیده 
می شود به عجین شدن استان با الگوهای 

قرآنی نیز کمک می کند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان مرکزی 
اظهار داشت: آشــنایی آحاد جامعه با 
مبانی اولیه قرآنی را از ضروریات برشمرد 
و اضافه کرد: دارالقرآن تبلیغات اسالمی 
استان از تمام امکانات خود در راستای 
شناخت اولیه و اصولی مضامین الهی و 
کاربردی کردن آن در بطن زندگی مردم 

استفاده می کند.
این مقام مســئول هدف دیگر تبلیغات 
اسالمی در اجرای برنامه های گسترده 
قرآنی را توجه به مفاهیم و زمینه سازی 
برای درک محتوایی و تفســیری قرآن 
عنوان کرد و افــزود: نباید از روخوانی و 
روان خوانی که از مراتب اولیه آشــنایی 
با قرآن به شــمار می آید غافل شد این 
مراتب مقدمه ای بــرای درک مفاهیم 

هستند.
قربان پــور اظهار کرد: تحت پوشــش 
قراردادن آحاد مردم استان در راستای 
فرهنگ قرآنی به این معناست که سبک 
زندگی خود را به ســمت اسالمی بودن 
هدایــت کنند، با تغییر فضا به ســمت 
فضای قرآنــی عالوه براینکــه مردم از 
بسترســازی فعالیت های قرآنی مطلع 
می شــوند بلکه با در اختیار داشــتن 
منابع قرآنی به حــل امور جامعه کمک 

می کنند.
وی با تأکید بر اینکــه هدایت مباحث 
قرآنی به سمت تخصص گرایی از دیگر 
رویکردهای تبلیغات اســالمی اســت 
گفت: هرچه نســبت به مفاهیم قرآنی 
تخصصی تــر، عمیق تــر و محتوایی تر 
برنامه ریــزی شــود فعالیــت قرآنی از 
ماندگاری بیشتری برخوردار خواهد بود. 
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان مرکزی 

با بیــان اینکه محافل انس بــا قرآن به 
عنوان یک منبع ارزشی، توسعه و ترویج 
فرهنــگ قرآنی آثارش زودگذرســت، 
بر لزوم تربیت نیروهــای قرآنی و انجام 
خدمات تخصصی در راستای ماندگاری 
آثار و مشــاهده برکات آیــات الهی در 

زندگی تأکید کرد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه نباید از 
برنامه های قرآنی ماندگار غافل شــد، 
تصریح کرد: برگــزاری دوره های حفظ 
و تربیــت معلم در ســطوح مختلف به 
 ویژه کودکان و نوجوانان برای ســال ها 
نتایج خــود را بر جای می گــذارد؛ لذا 
سرمایه گذاری در این حوزه می تواند ما 

را به اهداف نزدیک تر کند.
قربان پور داشتن کادری قرآنی را رویکرد 
سوم برنامه های تبلیغات اسالمی استان 
در حوزه قــرآن دانســت و اظهار کرد: 
تربیت داوران نخبــه، حافظان، مربیان 
و مدرسان در ســطوح باال می تواند در 
راستای شاگرد پروری و هدایت جامعه 

به سمت فرهنگ الهی کمک کند.
وی اضافه کرد: اگر مــا در حوزه تربیت 
داوران، مربیان و مدرسان قرآنی اشباع 
شویم برای برگزاری دوره ها و کالس های 
آموزشی نیاز به هزینه کردهای سنگین 
و استفاده از اســاتید ســایر استان ها 
نخواهیم داشــت، در حال حاضر نیز در 

این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و 
شهرســتان های دارای مربی و مدرس، 
کمبود مناطق دیگر اســتان را پوشش 
می دهند، ایــن جابجایی نیــرو ما را از 
صرف هزینه های کالن مصون می دارد 
و به چهره و الگو شدن فعالین قرآنی در 

استان کمک می کند.
 

قربان پور رویکرد چهارم فعالیت قرآنی 
این اداره کل را در قالــب بهره مندی از 
تجربه پیشکسوتان و خیرین در مجامع 
مختلــف به عنــوان منابع پشــتیبان 
برنامه های قرآنــی تعریف کرد و گفت: 
تالش جهت تشــکیل مجمع خّیرین و 
پیشکسوتان قرآنی حاکی از این مطلب 
است که از تجربه بزرگان این حوزه نباید 

غافل شد.
مدیرکل تبلیغات اســالمی استان در 
پایان، با اشاره به اینکه در فکر تشکیل 
مجمــع پیشکســوتان قرآنــی اراک 
هستیم، افزود: با کمک فعاالن این حوزه 
جریان ســازی قرآنی می کنیم که قطعاً 

اثرگذار خواهد بود،
گفتنی اســت با تشــکیل این مجمع و 
مجمع قرآنیــان نیازمندی های قرآنی 
مورد بررســی قرار می گیرد و خألهای 
قرآنی موجود را با کمک خیرین و جامعه 

قرآنی رفع خواهیم کرد.

مجمع پیشکسوتان قرآنی اراک تشکیل می شود
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان مرکزی
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نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزی گفت: پیام رسای 
انتخابات اخالقمداری و رعایت قانون است و رقابت سالم 
همراه با رفاقت برگ برنده و مــالک عمل برای نامزدها و 

هواداران آنان است. 
آیت اهلل قربانعلی دری نجــف آبادی روز جمعه در خطبه 
های نماز جمعه اراک افزود: کســانی که خود را برحسب 
تعهد و تکلیف در انتخابات پیش رو در معرض آرای عموم 
گذاشته اند باید بدانند که همدلی مهمترین مولفه رقابت 
سالم است و تخریب و توهین به دیگران برای جلب آرا به 

لحاظ عرفی، اخالقی و قانونی نکوهیده است.
نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزی افزود:مشــارکت 
حداکثری مردم در پای صندوق های رای با برنامه محوری 

نامزدها و در سایه فضای رقابتی سالم رقم می خورد.
وی اظهار کرد: همه مردم و دســتگاه هــای اطالعاتی و 
نظامی باید با هوشیاری کامل و آگاهانه در عرصه انتخابات 
حاضر شــوند و شــرایط را به خوبی رصد کنند تا امکان 

هرگونه نفوذ و سوء استفاده از دشمنان سلب شود.
آیت اهلل دری نجف آبادی خاطر نشــان کرد: هدف اصلی 
نامزدها باید خدمت به کشــور، مــردم و نظام جمهوری 
اسالمی ایران باشد و مردم نیز با مطالعه عمیق و به دور از 
احساسات باید افراد تاثیر گذار و خدمت رسان را برگزینند 
و فرصت انتخابات را به گزینش حلقه انسانی توانمند برای 

پست های حساس کشور تبدیل کنند.
امام جمعــه اراک بیان کرد: حضــور حداکثری مردم در 
انتخابات به معنای مهر تائید مجــدد و رای دادن به امام 
راحل )ره(، شــهدا، رهبر معظم انقالب و نظام جمهوری 
اســالمی ایران اســت و زمینه قدرت و عزت کشور را در 

منطقه و جهان افزایش می دهد.
آیت اهلل دری نجف آبادی ادامه داد: مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات نشــان دهنده عالقه و اعتماد آنان به 
آرمان ها و ارزش های انقالب اســالمی و آینده کشور و 

پشتوانه ای عظیم برای نظام و انقالب اسالمی است.
وی افزود: ملت ایران اســالمی با مشارکت حداکثری در 
انتخابات به آل سعود، رژیم صهیونیستی و دشمنان اسالم 
و انقالب نشان می دهند با وجود همه مشکل ها، محکم و 
استوار پشت سر مقام معظم رهبری و انقالب خود ایستاده 
و تا پای جان از آرمان های امام خمینی)ره( و شهدا و نظام 

اسالمی دفاع می کنند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان مرکزی افــزود: مردم در 
انتخابات دور پنجم مجلس خبــرگان رهبری و دور دهم 
مجلس شورای اسالمی، انتخاب فرد اصلح را در دستور کار 
خود قرار دهند و با آگاهی کامل در انتخابات شرکت کنند.
آیت اهلل دری نجف آبادی در بخش دیگری از سخنان خود 
با یادآوری ایام ســوگواری فاطمه کبری)س( و تسلیت 
این ایام به امام زمان)عج( مردم، رهبــر معظم انقالب و 
روحانیون افزود: همانطور که حضرت امیرالمومنین)ع( 
شاخص ترین و معروف ترین مرد در تاریخ اسالم و بشریت 
است، حضرت فاطمه زهرا )س( نیز شاخص ترین زن در 

تمام طول تاریخ و بشریت می باشد.
وی، با یــادآوری و گرامیداشــت روز خواجه نصیرالدین 
طوسی و روز مهندس گفت: مهندس ها و کارشناسان باید 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانمندی های 
داخلی در تمام حوزه های حوزه صنعت و کشــاورزی را 

رعایت و برای اجرائی شدن آن همت داشته باشند.
گرامیداشت یاد و خاطره شهادت شهید آیت اهلل محالتی 
و روز روحانیت از دیگر مطالب مطرح شــده در  خطبه 

های نماز جمعه اراک بود.
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نماینده ی تراز جمهوری اسالمی در گفتمان انقالب اسالمی
نگذارید در مجلس شــورای اسالمی، 
اشخاصی بروند که آن ها با قدرت های 
بزرگ پیوســتگی دارنــد. باید ملت با 
اختیار خود و اراده ی خــود، با امتیاز 
خود و انتخاب خود، اشــخاص صالح 
را، اشــخاص متقی را، اشخاصی را که 
برای ایــران کار می خواهند بکنند، به 
نفع ایران کار می کننــد، آن ها را باید 

تعیین بکنید.
نتخابات مجلس دهم در اسفندماه سال 
جاری برگزار می شود و با نزدیک شدن 
به این روزهای تاریخی، سؤالی در افکار 
عمومی جوالن می دهــد و آن اینکه با 
گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی 
انقالب، کدام  نماینــدگان و کدامین 
مجلس در تــراز انقــالب و جمهوری 

اسالمی است؟
نمایندگان مجلــس در رژیم طاغوت، 
همه از ســوی دربار انتخاب و به عنوان 
نماینــدگان ملــت به مــردم معرفی 
می شــدند، ولی بــا پیــروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی، حضور مردم پای 
صندوق هــای رأی، اولین خصلت یک 
مجلس معیار و یــک نماینده ی تراز را 
عملی ساخت و آن اینکه یک نماینده 
بایســتی منتخب واقعی ملت باشد. با 
گذر از این ویژگی حســاس می توان با 
نگاه به بیانــات بزرگانی از جمله امام و 
رهبر معظم انقالب، ویژگی هایی را احصا 
کرد و بر آنان به عنوان ویژگی های یک 
نماینده ی تراز در جمهوری اســالمی 

تکیه نمود.
 الف( نماینده ی تراز انقالب اسالمی از 

منظر امام خمینی
 پس از پیروزی انقالب و تشکیل نهادها 
و سازمان های جمهوری اسالمی، امام 
خمینی بنیان گــذار انقالب، به کرات و 
در گذر زمان، ویژگی های مسئول تراز 
جمهوری اسالمی را در سخنرانی های 
خویش، تبیین کرده انــد. در مجموع، 
امام خمینی ویژگی هایی را برای یک 
نماینده ی تراز و معیــار در جمهوری 

اسالمی ضروری می شــمردند که این 
ویژگی ها را به ترتیب و خالصه وار شرح 

می دهیم:

1.   تعبد به ارزش های اسالمی
 جمهوری اسالمی براساس ارزش های 
الهی و اسالمی پایه گذاری شده است 
و در یــک کالم، نماینــده و کارگزار 
جمهوری اســالمی بایســتی به این 
ارزش ها پایبند باشد و طبیعی است که 
در جمهوری اسالمی نمی توان تحمل 
کرد که یک نماینــده بی محابا و بدون 
در نظر گرفتن ارزش های دینی و الهی، 
در مجامعی شــرکت کند و یا دست به 
کارهایی بزند که از مردم عادی جامعه 
انتظار نیست، چه برسد به مسئولینی 
که آبروی جمهوری اسالمی را بایستی 
حفظ کننــد. از منظــری دیگر، تعهد 
به ارزش های اســالمی، زمینه ساز آن 
می شــود که نماینــدگان در تصویب 
طرح ها و لوایح، این ارزش ها را در نظر 
داشته باشند و قوانینی را مصوب نکنند 
که شــورای نگهبان به دلیل تغایر آن 
قوانین بــا دین مبین اســالم، آن ها را 

رد کند.
امام خمینــی در ایــن زمینــه و در 
وصیت نامه ی الهی-سیاســی خویش، 
تأکید می کنند: »از همه ی نمایندگان 
خواستارم که با کمال حسن نیت، کوشا 
باشــند که قوانین، خدای نخواسته از 
اسالم منحرف نباشــد و همه به اسالم 
و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به 

سعادت دنیا و آخرت نائل آیید.
ا مام خمینی در جای دیگر در این زمینه 
می فرمایند: »الزم است طرح هایی که 
در مجلس می گذرد، مخالف با احکام 
مقدسه ی اسالم نباشد و با کمال قدرت، 
با پیشنهادهای مخالف با شرع مقدس، 
که ممکن است از روی ناآگاهی و غفلت 
طرح شود، شــدیداً مخالفت نمایید و 
از قلم های مســموم و گفتار منحرفین 
هراسی نداشته باشــید و سخط خالق 

را برای رضای مخلوق تحصیل نکنید 
و خداوند قاهر و قــادر را حاضر و ناظر 

بدانید.
مام خمینــی، بنیان گــذار جمهوری 
اســالمی، واضع اصطالحات جدیدی 
بودند که راهنمای مسیر امت اسالم در 
مقابله با قدرت های استکباری بود. یکی 
از این اصطالحات و کلیدواژه ها، »اسالم 
ناب محمدی« است که در برابر »اسالم 

آمریکایی« معنا می یابد.
 امام خمینــی در بیانــات و پیام های 
خویــش، ضــروری می بیننــد کــه 
نمایندگان به اسالم ناب محمدی پایبند 
و ملتزم باشند و از اسالم آمریکایی حذر 
کنند. بنیان گذار جمهوری اســالمی، 
ویژگی هایــی که مشــخص کننده ی 
اسالم آمریکایی اســت، در کالم خود 
تشریح می کنند و می فرمایند: »افرادی 
را که طرفدار اسالم سرمایه داری، اسالم 
مستکبرین، اســالم منافقین، اسالم 
راحت طلبــان، اســالم فرصت طلبان 
و در یــک کلمــه، اســالم آمریکایی 
هســتند،طردنموده و به مردم معرفی 

نمایند وازآنجاکه مجلس خانه ی همه ی 
مردم و امید مســتضعفین اســت، در 
شرایط کنونی نباید کسی انتظار داشته 
باشد که حتماً نمایندگان باید از گروه و 
صنف خاصی باشند. باید توجه داشت 
که هنوز خیلی از مسائل وجود دارد که 
به نفع محرومین باید حل وفصل شود 
و تمیز بین کســانی که در تفکر خود، 
خدمت به اسالم و محرومان را اصل قرار 
داده اند، با دیگران کار مشکلی نیست.«

2-عدم وابستگی به قدرت ها 
 یک روی وابســتگی یــک کارگزار در 
هر سیســتمی، از جملــه جمهوری 
اسالمی، نفوذپذیری این کارگزار است. 
نماینده ای که تحت نفوذ و یا وابســته 
به قدرت های سلطه جو باشد، طبیعی 
اســت که منویات قدرت ها و اربابان و 
در یــک کالم، »کدخــدا« را پیگیری 
می کند، نه نیازهای مــردم و آنچه به 

صالح ملک و ملت است.
امام خمینی در ایــن زمینه نیز تأکید 
می کنند: »نگذارید در مجلس شورای 
اسالمی، اشــخاصی بروند که آن ها با 
قدرت های بزرگ پیوستگی دارند. باید 
ملت با اختیار خــود و اراده ی خود، با 
امتیاز خود و انتخاب خود، اشــخاص 
صالح را، اشــخاص متقی را، اشخاصی 
را که برای ایران کار می خواهند بکنند، 
به نفع ایران کار می کنند، آن ها را باید 

تعیین بکنید.«
رهبر معظم انقــالب نیــز در یکی از 
سخنرانی های خود، با اشاره به برخی 
تبلیغــات در مــورد اصالــت دادن به 
تخصص داوطلبان نمایندگی، تصریح 
می کنند: »ملت هوشیار ایران باید دقت 
کند که در میان همیــن متخصصان، 
متدین ها را انتخاب کنــد، زیرا دین و 
تدین مانع وابســتگی می شــود و اگر 
دین داری نباشــد، وابســتگی آسان 

می شود. «
ب( نماینده ی تراز انقالب اســالمی از 

منظر امام خامنه ای
 طبیعی اســت که هر شخصیتی که از 
سوی شورای نگهبان تأیید صالحیت 
می شــود، معیارهــای نخســتین را 
داراســت، اما آیا این شخص می تواند 
نماینــده ی مجلــس شــود؟ ایــن 
سؤالی است که پاســخ بدان، اهمیت 

زائدالوصفی دارد.
 رهبر معظــم انقالب در ایــن زمینه 
می فرمایند: »آن کسانی که به وسیله ی 
شــورای نگهبــان صالحیــت آن ها 
اعالم می شــود، معنایش این اســت 
که این از حداقــل صالحیت مورد نیاز 
برخوردار اســت. در بین این کســانی 
که اعالم می شــوند، افرادی هستند با 
صالحیت های باالتر، افرادی هستند در 
سطح پایین تر. هنر ملت ایران و مردم 
شهرها و حوزه های انتخابیه این است 
که دقت کنند، نگاه کنند، بشناســند 

اصلح را، بهترین را انتخاب کنند.«
 ازاین رو ضروری اســت که معیارهای 
یک نماینــده ی اصلــح در جمهوری 
اسالمی رااز منظر رهبر معظم انقالب 

مرور کنیم. آیت اهلل العظمی خامنه ای 
معتقدند از بین نامزدهای نمایندگی، 
باید کسانی انتخاب شوند که »بهترین 
از لحاظ ایمان، بهترین از لحاظ اخالص 
و امانت، بهتریــن از لحاظ دین داری و 
آمادگی برای حضــور در میدان های 
انقالب، دردشناس ترین و دردمندترین 
نسبت به نیازهای مردم را انتخاب کنند. 
این ها فرصت هایی است ]که[ بایستی 
مردم عزیــز ما در همه جای کشــور... 
هوشیارانه، با بصیرت تمام، تالش کنند، 
پیدا کنند و با رأی خود مســجل کنند 
و مجلس را )آن مجلســی را که مورد 
نیاز جامعه ی کنونی ماســت( تشکیل 

بدهند.«
 از ســوی دیگر، درحالی کــه برخی از 
نامزدها برای تصدی نمایندگی مجلس 
از هزینه میلیاردی ابایی ندارند، رهبر 
معظم انقالب تأکیــد می کنند »مردم 
باید توجه داشته باشــند که تبلیغات 

رنگین و متنوع مالک نیست.«

1.     شعارهای غیرعملی و وظایف 
نمایندگی

 نکته ی دیگر پاسخ به این سؤال است 
که مهم تریــن وظیفــه ی نماینده ی 
مجلس چیست؟ یک نماینده بایستی 
قوانیــن الزم و ضروری بــرای اداره ی 
هرچه بهتر کشور را در قالب طرح و یا 
بررســی لوایح دولت، در اختیار قوه ی 
مجریه قرار دهــد. یکــی از تصورات 
اشــتباهی که در ذهن عموم مردم در 
رابطه با وظیفــه ی نمایندگان مجلس 
موجود دارد، این اســت که وظیفه ی 
اصلــی نمایندگان، پیگیــری و جذب 
امکانــات مختلــف بــرای حــوزه ی 
انتخابی خود اســت. بر همین اساس، 
از راهکارهای تبلیغاتــی نمایندگان، 
یکی این است که وعده های مختلفی 
در زمینه ی پروژه های عمرانی و رفاهی 
به مردم منطقه ی خــود می دهند که 
بسیاری از این وعده ها غیرعملی است.

رهبر معظم انقالب در این رابطه تأکید 
می کنند: »وعده های غیرعملی مالک 
نیست. من با خوِد نماینده های محترم 
در دوره هــای مختلف وقتــی مواجه 
شدم، به این ها گفتم آقایان و خانم های 
نماینده، وظیفه ی نماینده این نیست 
که وعده ی عمرانی و فالن پروژه، فالن 
کار را در منطقه ی انتخابی خود به مردم 
بدهد. این هــا کار اجرایی اســت، کار 
دولت است. وظیفه ی نماینده این است 
که بتواند قانون مورد نیاز کشور را پیدا 

کند. آن قانون را جعل کند.«

2.    اهتمام و اعتقاد به شعارهای 
انقالب

 انقالب اســالمی به راحتی به دســت 
نیامــده اســت. جمهوری اســالمی 
حاصل به شــهادت رسیدن عزیزترین 
فرزندان این میهن است. طبیعی است 
کارگزاران جمهوری اسالمی بایستی 
به این خون های پــاک برزمین ریخته 
وفادار باشند. استقالل و عدم وابستگی 
نماینــدگان در این راســتا، از اهمیت 
فراوانی برخوردار اســت. رهبر معظم 
انقــالب در ایــن راســتا می گویند: 
»این ملت، اســتقالل خود را آسان به 
دســت نیاورده اســت و وابستگی نیز 
از الابالی گری دینی حاصل می شــود. 
بنابراین مبادا کسانی به مجلس بروند 
که گیرنده ی آن ها منتظر فرستنده ی 
قوی آمریکا و غرب باشد و هرچه آن ها 
بگویند، این ها بــه زبان دیگر در داخل 

مملکت تکرار کنند.«
ایشان ضمن هشدار از راهیابی عناصر 
خودفروخته به مجلس، یادآور می شوند: 
»در برخی تبلیغات انتخاباتی شعارهایی 
دیده می شــود که نه فقط رنگ وبوی 
مذهبی ندارد، بلکه ضد مسائل انقالبی و 
دینی است و این خطر است. البته ما به 
هوشیاری ملت مطمئن هستیم، اما این 
احتمال وجود دارد که یک کسی بتواند 
با تبلیغات مختلــف و غبارآلوده کردن 

فضا، به مجلس راه یابد. البته ملت آگاه 
و رنج کشیده بیدار است و اگر مشاهده 
کرد که عنصر وابسته ای به مجلس راه 
یافت، او را از مجلس نیز بیرون خواهد 

انداخت.«
3.     تعهد در کنار تخصص 

 یکی از نکات مهم برای مردم در انتخاب 
نمایندگان خود، بحث تخصص آنان و 
توانایی علمی و عملــی نامزدها در نوع 
مسئولیتی است که برعهده می گیرند. 
نکته ای که امام خمینی نیز همواره بر 
آن تأکید داشتند، بحث تعهد در کنار 
تخصص بود. رهبر معظم انقالب نیز در 
یکی از سخنرانی های خود، با اشاره به 
برخی تبلیغات در مورد اصالت دادن به 
تخصص داوطلبان نمایندگی، تصریح 
می کنند: »تخصص نیز امری الزم است 
و ما امروز متخصص کم نداریم، اما ملت 
هوشــیار ایران باید دقــت کند که در 
میان همین متخصصــان، متدین ها را 
انتخــاب کند، زیرا دیــن و تدین مانع 
وابســتگی می شــود و اگر دین داری 

نباشد، وابستگی آسان می شود.
نتیجه گیری

 آنچــه از بیانات امــام خمینی و رهبر 
معظم انقالب می توان اســتنباط کرد، 
این اســت که یک نماینده ی معیار در 
جمهوری اسالمی، بایســتی عالوه بر 
التزام به معیارها و شــعائر اســالمی و 
نیز ملتزم بودن به اســتقالل و آزادی 
کشــور، از تعهد در کنار تخصص نیز 
برخوردار باشد و از ســوی دیگر، برای 
جلــب رأی مردم، از دادن شــعارهای 
غیرعملی و صرفاً تبلیغاتی خودداری 
کنــد. نماینده ی معیــار در جمهوری 
اســالمی، به فکر انجام کارهایی که در 
زمره ی وظایف او نیســت، نباید باشد، 
بلکه همه ی تالش خود را باید در جهت 
تدوین طرح ها و تصویب لوایحی کند 
که می توانند گرهی از مشکالت مردم 

بگشایند.
نویسنده: مهدی تیماجی

ادامه از صفحه 1..شـرح عملیـات
یک روز پیش از اجراي عملیات، نیروها وارد هور شده و تا 
حد ممکن در داخل آبراه ها پیشروي کردند و سرانجام در 
ساعت ٢1:٣٠ سوم اسفند 1٣٦٢ عملیات خیبر با رمزیا 

رسول اهلل)ص( آغاز شد.
در مرحله اول عملیات در منطقه قرارگاه نجف، قرارگاه هاي 
نصر و حدید موفق شدند در محور العزیر و القرنه هدف هاي 
خود را تصرف کننــد. در جزایر، وضعیت عملیات مطابق 
برنامه پیش نمي رفت. عدم پاک سازي جزایر مانع از آن شد 
که در شب اول عملیات الحاق انجام شود و به همین دلیل، 
قرارگاه فتح که مي بایســت پس از پاک سازي جزیره، به 
آن محور ملحق مي شد، با مشکل مواجه گردید و با وجود 
شکستن خط و رســیدن به نزدیکي محل الحاق، مجبور 
به توقف شد و ســرانجام، به دلیل حضور پر شمار قواي 
دشمن در محور طالئیه و مقاومت آنها، به رغم اجراي چند 
حمله براي الحاق یگان هــا در دو محور طالئیه و جزیره، 
این مهم میّســر نشــد. ارتش عراق پس از کشف اهداف 
عملیات و محورهاي اصلي تک، تالش اصلي خود را ابتدا 
روي پاک سازي حوالي جاده بصرهـ  العماره و سپس روي 

طالئیه متمرکز کرد.
تمرکز آتش دشمن در طالئیه، که زمیني بسیار محدود را 
شامل مي شد، فوق العاده بود. چنانکه شهید حجت االسالم 

میثمي که در آنجا حاضر بود، مي گفت:
»هرکس در طالئیه ایستاد اگر در کربال هم بود، 

مي ایستاد.«
ضرورت مقاومت در طالئیه به دلیل اهمیت این محور براي 
کل عملیات بود، چرا که در صورت الحاق و پاک ســازي، 
عقبه خشکي براي نیروهاي خودي وصل مي  شد و عملیات 

در ابعاد جدیدي گسترش مي یافت.
در محور زید، قرارگاه کربال موفقیتي به دســت نیاورد و 
صبح عملیات یگان هاي عمل کننده در خط قبل از عملیات 
مستقر شــدند. این وضعیت مانع از آن شد که یگان هاي 
قرارگاه نجف بتوانند در محورهــاي القرنه و العزیر باقي 
بمانند، زیرا امکان پشتیباني آنها وجود نداشت و راه زمیني 

نیز همچنان مسدود بود.
از سوي دیگر، دشمن با حضور سریع در منطقه که با اعالم 
آماده باش در مرکز استان عماره و انتقال یگان هایش همراه 
بود، با قواي زرهي و اجراي آتش، فشار زیادي بر این محور 
وارد مي کرد؛ لذا، یگان هــاي قرارگاه هاي نصر و حدید به 
ناچار به جزیره شمالي برگشتند. از این پس، جزیره، محور 
کنش و واکنش دو طرف درگیر بود و. اوضاع نامناسب و 

بسیار سخت شد و تمام دستاوردها در حال زوال بود، 
با وجود تالش فراوان یگان هاي ســپاه، به دلیل مقاومت 
نیروهاي عراقي  و آتش بسیار شــدید آنها، بازهم حمله 
نیروهاي خودي در محور طالئیه نــاکام ماند. نیروهاي 
دشمن که در آغاز حمله مجبور شدند برخي مواضع خود 
را ترک کنند و عقب بروند، با فرا رسیدن روز، پاتک هاي 
پیاپي خــود را آغاز کردند و ســرانجام، مانع پیشــروي 
لشکر1٤ امام حسین)ع( و لشکر٢٧ حضرت رسول)ص( 
شدند. در جریان حمالت دشــمن، برادر حسین خرازي 
فرمانده لشکر1٤ امام حسین)ع( به شدت مجروح و دست 

راستش قطع شد و او را از میدان خارج کردند.
با توقف پیشروي در محور طالئیه، وضعیت جدیدي پدید 
آمد. ارتش عراق پس از آنکه توانست رزمندگان اسالم را 
از محورهاي العزیر، القرنه و طالئیه وادار به عقب نشیني 
کند، بیرون راندن نیروهاي مستقر در جزایر را نیز محتمل 
مي دانســت، به ویژه آنکه از لحاظ عقبه، آتش، دفاع ضد 
هوایي، زرهي و ضد زره و ده ها عامــل دیگر، بر نیروهاي 

خودي برتري داشت.
پس از توقف درگیري در محور طالئیه تا شــروع حمله 
به جزایر، حدود پنج روز جبهه ها حالت عادي داشــت و 
دشمن تالش خاصي از خود نشان نداد. در بعدازظهر 1٤ 
اسفند 1٣٦٢، مسئوالن بیت امام به قرارگاه اطالع دادند 

که فرمانده سپاه به تهران باز گردد. همچنین گفته شد:
»امام فرموده اند: جزایر حتمًا باید نگه داشته 

شوند«
این فرمان، تحولي اساسي در سرنوشت عملیات ایجاد کرد 
و سپاه این بار هر آنچه را که در اختیار داشت، از فرماندهان 
تا باقي مانده سازمان یگان ها را وارد صحنه کرد. از لحاظ 
روحیه و استقامت نیز توان ســپاه دو چندان شد و همه، 
حفظ هدفي را که امام تعیین کــرده بود، به بهاي خون و 
جان خود در دستور کار قرار دادند. فرمانده سپاه در این 

باره گفت:
 صبح روز 1٧ اسفند 1٣٦٢  دشمن حمله دیگري را آغاز 
کرد. این حمله دشمن با استفاده از تجهیزات و تسلیحات 
بیشتر و شدیدتر و وســیع تر بود. در مقابل، وضع جبهه 
خودي بسیار حاد و مهم ترین مسئله، کمبود نیرو و مهمات 
بود. در حالي که به مهمات نیاز بسیاري بود، در این روز، 
دفتر امام به طور مســتمر در تماس با قرارگاه، تحوالت 

جنگ را پیگیري مي کرد.
روز 1٨ اسفند 1٣٦٢، عراق حمله شدیدتري را آغاز کرد و 
سپاه و بسیج با همه وجود، پایداري و استقامت کرده و مانع 
از پیشروي دشمن شدند. وضعیت بسیار سخت و امکانات 
بســیار محدود بود. در این موقعیت دشمن از سالح هاي 

شیمیایي نیز استفاده کرد.
از آغاز روز 1٩ اسفند 1٣٦٢، ارتش عراق باز هم حمالت 
خود را از ســر گرفت. اما این بار هم رزمندگان اســالم با 
گوشت و پوست و خون خود، قواي ارتش بعثي را متوقف 
کردند. شــهادت فرماندهاني چون حاج  ابراهیم همت، 
مرتضي یاغچیان، حمید باکري و اکبر زجاجي، بهایي بود 
که براي حفظ جزایر پرداخته شد. به هر حال، حمله ٧٢ 
ســاعته ارتش عراق ناکام ماند. دشمن که در مقابل خود 
مقاومتي دور از تصور و پیش بیني را مشاهده مي کرد، به 
مرور با تحمل تلفات و ضایعات فراوان، دریافت که ادامه 
تک غیر از به مســلخ بردن نیروها، نتیجه اي دیگر ندارد. 
لذا از پس گرفتن جزایر مجنون منصرف شــد و شروع به 
تحکیم مواضع کرد.در عملیــات خیبر، ارتش عراق براي 
اولین بار در سطحي گسترده به بمباران شیمیایي اقدام 
کرد. این بمباران بیشتر به دلیل هراس دشمن از استقرار و 
تثبیت نیروهاي خودي در منطقه عملیاتي صورت گرفت. 
رژیم عراق پس از ناامیدي از باز پس گیري جزایر شمالي 
و جنوبي مجنون، بمباران شیمیایي این منطقه را تشدید 

کرد.     منبع :سایت شهود
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پیام رسای انتخابات 
اخالقمداری و رعایت قانون 

است

شرحی از عملیا ت 
خیبربه مناسبت سوم اسفند 

سالروزآغاز این عملیات

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی

رهبر معظم انقالب نیز در یکی از سخنرانی های خود، با اشاره به برخی تبلیغات در مورد اصالت 
دادن به تخصص داوطلبان نمایندگی، تصریح می کنند: »ملت هوشیار ایران باید دقت کند که در 
میان همین متخصصان، متدین ها را انتخاب کند، زیرا دین و تدین مانع وابستگی می شود و اگر 

دین داری نباشد، وابستگی آسان می شود. «

ویژگی های یک نماینده اصلح

پس از به شهادت رســیدن سعید مســلمی و محمد 
زهره وند در دفاع از حرم حضرت زینب )س(، ســومین 
مدافع اراکی نیز در این راه جان خود را تقدیم اسالم کرد.

این شــهید بزرگوار از رزمندگان ٨ سال  دفاع مقدس 
و عضو ســابق اطالعات عملیات لشکر 1٧ علی ابن ابی 

طالب بوده است.
سردار حمیدرضا انصاری از پاسداران سپاه روح اهلل استان 
مرکزی است که در درگیری با نیروهای داعش و در راه 
دفاع از حرم حضرت زینب )س( همچون دیگر یارانش 

شهد شیرین شهادت را چشید.

یادوخاظره ا ش گرامی باد

سردارپاسدار حمید رضا انصاری 
به جمع شهدای مدافع حرم 

پیوست
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حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر انقاب اســامی در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ 
»سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی« را به رؤســای قــوا و رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اباغ کرده و قوای کشور را به »اجرای بی درنگ 
و با زمان بندی مشــخص« این سیاســت ها ملزم کردند. ایشان اجرای این 
سیاست ها را عامل »رفع مشکات اقتصادی کشور« و »عقب نشینی دشمن 
در زمینه ی جنگ تمام عیار اقتصادی« علیه ملت ایران دانستند. با گذشت دو 
سال از اباغ این سیاســت ها، رهبر انقاب از اجرایی نشدن این سیاست ها 
به صورت کامل و دقیق ناراضی بوده و طــی تذکرات متعددی این موضوع 
را اعام کرده اند. رهبر انقاب با طرح »مطالبات مشــخص« در این زمینه، 
مسئولین را به اجرای دقیق این سیاست ها و پرهیز از »تکرار زبانی« مسئله ی 

اقتصاد مقاومتی فراخواندند.
ه مناسبت فرارسیدن سالروز اباغ این سیاست ها، در این گزارش به بررسی 
موضوع اعام نارضایتی رهبر انقاب از اجرایی نشدن این سیاست ها، دالیل 
این موضوع و مطالبات حضرت آیت اهلل خامنه ای در این زمینه پرداخته است.

  خشنود نیستم
»اسم اقتصاد مقاومتی هم زیاد تکرار میشود... من البّته خیلی خشنود نیستم 
از مقدار پیشرفت این فکر و این بنیان مهم در کشور.«]۱[ این عبارات رهبر 
معظم انقاب اسامی حکایت از نارضایتی ایشــان از روند عملیاتی سازی 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و پیشرفت آن دارد. البته اعام ناخشنودی از 
نحوه ی عملکرد مسئوالن و کارگزاراِن کشور در تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی تنها در این ســخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای به چشم نمی خورد. 
ایشان در پیام نوروزی خود به مناســبت آغاز سال ۱۳۹۳ نیز نسبت به انجام 
نشدن کاِر الزم برای تحقق »حماسه ی اقتصادی« ابراز نارضایتی کرده و با 
اشاره به اعام سیاست های »اقتصاد مقاومتی« از آن به عنوان »زیرساخت 

فکری و نظری برای ایجاد حماسه ی اقتصادی« نام بردند:
»در باب حماسه ی اقتصادی کاری که باید انجام بگیرد و توّقع بود که اتّفاق 
بیفتد، اتّفاق نیفتاد. تاشــهایی انجام گرفت که مورد سپاس است، ولی کار 
بزرگی که باید در زمینه ی حماسه ی اقتصادی انجام بگیرد، همچنان در پیش 
روی ما است و ما موّظفیم که این حماسه را به وجود بیاوریم. مسئله ی اساسِی 
اقتصاد برای کشور ما و ملّت ما یک مســئله ی مهم است؛ در اواخر سال ۹۲ 
بحمداهلل یک زیرساخت فکری و نظری برای حماسه ی اقتصادی به وجود 
آمد؛ سیاستهای »اقتصاد مقاومتی« اعام شد و زمینه آماده است برای اینکه 

ان شاءاهلل تاش الزم در این باب انجام بگیرد.
اشاره ی رهبری به اباغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، به اسفندماه ۱۳۹۲ 
برمی گشت. رهبر انقاب پس از اباغ این سیاست ها در جلسه ای با حضور 
سران سه قوه، ضمن تأکید بر جامع و فراگیربودن این سیاست ها، ورود جدی 

قوا برای اجرای آن و پاسخ به انتظارات مردم را خواسته بودند:
با اباغ این سیاســتها، مردم اکنون منتظر اجرای آنها و تأثیرات مثبت ناشی 
از اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هستند، بنابراین دولت، مجلس و 
قوه ی قضائیه باید بطور جدی وارد میدان شوند و وظایف مربوط به خود را، در 

هر بخش، پیگیری و اجرا کنند.
چند روز پس از جلسه ی رهبر انقاب با سران قوا، ایشان دیداری با مسئوالن، 
فعاالن اقتصادی و مدیران مراکز علمی و رســانه ای و نظارتی داشته و طی 
آن به تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی به صورت تفصیلی پرداخته و لوازم 
اجرای آن را برشمردند. ایشان مجموعه ی سیاست های اقتصاد مقاومتی را 
»الگویی بومی و علمی« و »تدبیری بلندمدت« برای اقتصاد کشور معرفی 

کردند:
مجموعه ی سیاســتهای اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی 
است که برآمده ی از فرهنگ انقابی و اسامی ما است؛ متناسب با وضعیت 

امروز و فردای ما است... این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است.
 با اباغ این سیاستها، مردم اکنون منتظر اجرای آنها و تأثیرات مثبت ناشی 
از اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هستند، بنابراین دولت، مجلس و 
قوه ی قضائیه باید بطور جدی وارد میدان شوند و وظایف مربوط به خود را، در 

هر بخش، پیگیری و اجرا کنند.
یک ســال بعد رهبر انقاب ضمن اشاره به سخنان پیشــین خود درباره ی 
مسئله ی اقتصاد و اباغ این سیاست ها، تاش های به عمل آمده در زمینه ی 
مسائل اقتصادی را »کافی« ندانسته و از ضرورت دمیدن »نَفس جدیدی« در 

مسئله ی اقتصاد سخن گفتند:
»در طول این سالها همیشه تاشهایی شده است لکن کافی نیست. آنچه ما 
میخواهیم بگوییم، این است که باید یک نَفس جدیدی به این کار داده بشود. 
امروز بیست ونهم بهمن است. ســال گذشته بیست ونهم بهمن، سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی را به دســتگاه های مختلف اباغ کردیم؛ امروز یک ســال 

گذشته. اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است.

  با تکرار زبانی هیچ اّتفاقی نمی افتد
اما دلیل این اعــام نارضایتی ها و تذکرات رهبر انقاب به مســئوالن در 
زمینه ی اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی چیســت؟ با دقت در بیانات 
حضرت آیت اهلل خامنه ای می توان پاســخ این سؤال را »فقداِن اقدام و عمل 
الزم« در این زمینه و بسنده کردن به »حرف« و در یک کلمه »برخورد شعاری 
و سطحی« با موضوع دانست. ایشان در برهه های گوناگونی به صراحت این 
موضوع را اعام کرده و مسئوالن را به اقدام جدی و »فراتر رفتن از حرف و 

شعار« فراخواندند.
رهبر انقاب خردادماه ۹۳ و در دیدار نمایندگان مجلس شــورای اسامی 
»حمایت و ستایش« از این سیاست ها را کافی ندانسته و خواستار اقدام الزم 

شدند:
از روزی که این سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعام شده است و ذکر آن مکّرر 
گفته شده است، مسئولین مختلف -دولتی ها، مجلس محترم، دستگاه های 
مختلف، مســئوالن گوناگون- در مقام حمایت و ستایش از این سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی برآمده اند و مکّرر گفته شده، لکن تجربه ی بنده به من میگوید 
که ستایش کافی نیست؛ تعریف کردن کافی نیست؛ حرکت الزم است. بله، 
افرادی می آیند، می نشینند، در منبرهای عمومی یا در جلسات خصوصی از 
مزایای این اقتصاد مقاومتی مطالبی را بیان میکنند و غالبًا هم درست است، 

اّما خب باید اقدام کرد، عمل کرد.
 بخوانید: هشدارهای رهبر انقاب درباره به حاشیه رفتن اقتصاد مقاومتی

پس از این رهبر انقاب در دیدار با مسئوالن نظام نسبت به ُکند حرکت کردن 
در این زمینه هشدار دادند:

»اقتصاد مقاومتی را جّدی بگیرید. خب، رئیس جمهور محترم گفتند، مسئولین 
ن  دیگر هم کم وبیش اظهار کرده انــد، گفته اند، منتها باید عمل کرد: َو ال ِممَّ
َعلی  َغیِر َعَمٍل َیتَِّکل؛ این جور نباشد که به زبان بگوییم، در عمل ُکند حرکت 

بکنیم.
چند ماه پس از این هشــدار، حضرت آیت اهلل خامنه ای به صراحت »تکرار 
زبانی« این موضوع از جانب مســئوالن و فعاالن اقتصادی و سیاسی بدون 

اقدام متناسب را راه گشا ندانستند:

»از وقتی که این عنوان مطرح شده، شاید هزار مرتبه از طرف مسئولین -با 
کم و زیادش- تأیید شده؛ مسئولین مختلف، فّعاالن اقتصادی، حّتی فّعاالن 
سیاسی، مســئولین دولتی، مجلس، غیره، مکّرر گفته اند اقتصاد مقاومتی، 
اقتصاد مقاومتی؛ خب، خوب اســت؛ لکن با اسم و با تکرار زبانی هیچ اتّفاقی 
نمی افتد؛ هیچ اتّفاقی نمی افتد. با بردن اسم دارو و تکرار اسم دارو هیچ بیماری 

خوب نمیشود؛ دارو را باید مصرف کرد. 

  باید اقتصاد مقاومتی را باور کنید
تذکرات رهبر معظم انقاب درباره ی پرهیز از برخورد شــعارگونه با اقتصاد 
مقاومتی و ضرورت اقدامات عملی جدی مسئوالن در این زمینه در سال ۹۴ 
نیز ادامه یافته است. ایشــان در خردادماه ۹۴ از نگرانی خود درباره ی »نبود 

همدلی« درباره ی مسئله ی اقتصاد مقاومتی سخن گفتند:
»در مورد اقتصاد مقاومتی، خوشبختانه در کشور هم زبانی هست، ]اّما[ مشکل 
ما در همدلی است؛ آدم میترسد هم زبانی باشد، همدلی نباشد... این هم زبانی 
هســت، همدلی هم باید انجام بگیرد یعنی از بُن دندان به مسئله ی اقتصاد 
مقاومتی باید باور آورده شــود؛ باور کنیم که کلید حّل مشــکات کشور در 

داخل است.
 اما دلیل این اعــام نارضایتی ها و تذکرات رهبر انقاب به مســئوالن در 
زمینه ی اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی چیســت؟ با دقت در بیانات 
حضرت آیت اهلل خامنه ای می توان پاســخ این سؤال را »فقداِن اقدام و عمل 
الزم« در این زمینه و بسنده کردن به »حرف« و در یک کلمه »برخورد شعاری 
و سطحی« با موضوع دانست. ایشان در برهه های گوناگون به صراحت این 

موضوع را اعام کرده است.
این روند اعام نارضایتی رهبری از انجام نگرفتن اقدامات الزم و ضروری 
برای اجرایی سازی سیاســت های اقتصاد مقاومتی و بسنده کردن به تکرار 
زبانی موضوع همچنان ادامه یافت که نشــانگر »عدم تغییِر رفتار مسئوالن 
مرتبط« در این زمینه اســت. رهبر انقاب در دیدار با اقشار مختلف مردم در 

اواسط شهریور ۹۴ بار دیگر اقدامات جدی در این موضوع را خواستار شدند:
»همین اقتصاد مقاومتی که سیاستهای آن اباغ شده است و بر روی زمین و 
به صورت کار عملی و عملّیاتی و اجرائی هم باید با شّدت هرچه تمام تر و بدون 

فوت وقت دنبال بشود.
پیش از این و در دیدار با اعضای هیــأت دولت، حضرت آیت اهلل خامنه ای به 
صراحت فعالیت های صورت گرفته در این زمینه از سوی دولت را »ناکافی« 

دانسته بودند:
پارسال -سال ۹۳- شروع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود. دوستان 
دولت هم گزارشــهایی به من دادند... حاال یک گزارش مفّصلی فرستادند 
که البّته برای من خاصه کردند آن گــزارش را و تمامًا خواندم، نگاه کردم. 
کارهایی که انجام گرفته در زمینه ی اقتصاد مقاومتی، بعضی هایش کارهای 
مقّدماتی است... بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد 
مقاومتی نیست... اینها آمده جزو کارنامه ی دســتگاه ها در زمینه ی اقتصاد 
مقاومتی؛ درحالی که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصًا به بندهای 

اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.

  مطالباِت رهبری از مسئوالن برای اقدام عملی
با نگاه به بیانات رهبر معظم انقاب در چند ســال اخیر و به خصوص پس از 
اباغ سیاست های اقتصاد مقاومتی می توان به این نکته پی برد که ایشان به 
روشنی »مطالبات و انتظارات« خود از قوای سه گانه و دستگا ه های گوناگون 
را در چارچوب سیاســت های اباغی مشــخص ســاخته و اعام کرده اند. 
»وظایف مسئوالن و مدیران کشور« کامًا مشخص است و اگرچنانچه عزم 
و اراده ی جدی و راسخی برای اجرای خواســته و مطالبه ی رهبر انقاب و 
مردم وجود داشته باشد، اقتصاد مقاومتی پیاده شده و کشور در مقابل فشارها 

مصونیت می یابد.

دو صد گفته چون نیم کردار نیست
از سوی دیگر پس از انتشــار نامه ی رهبر معظم انقاب اسامی خطاب به 
رئیس جمهور درباره ی الزامــات اجرای برجام و تأکید دیگرباره ی ایشــان 
بر جّدی گرفتــن و پیگیری همه  جانبه ی اقتصاد مقاومتی« موضوع بســیار 

حساس تر نیز شده است:
رفع تحریمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار الزمی 
است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضات کنونی جز با 
جّدی گرفتن و پیگیری همه  جانبه ی اقتصاد مقاومتی میّسر نخواهد شـد. امید 
است که مراقبت شود که این مقصود با جّدّیت تمام دنبال شود و بخصوص به 

تقویت تولید ملّی توّجه ویژه صورت گیرد.
پس از اتمام مذاکرات چندین ســاله  ی هســته ای، مردم در انتظاِر اقدامات 
جدی و اثرگذار از سوی مسئوالن و به خصوص مسئوالن دولت برای اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و گشایش در وضعیت اقتصادی خود هستند. 
وظایف مسئولین در این زمینه کامًا شفاف بوده و تذکرات رهبر معظم انقاب 
درباره ی فراتر رفتن از برخورد شعاری با موضوع و برنامه ریزی و اقدام جدی 
در این حوزه، چندین بار تکرار شده است. »عالِم بی عمل« بودن از منظر عقل 
و دین نکوهش شده و در فرهنگ عمومی ملِت ما نیز »دو صد گفته چون نیم 
کردار« هم تلقی نشده است. حال باید منتظر ماند و دید مسئوالن و مدیران 
کشور چه عملکردی در اصاح رویه ی گذشته و روی آوردن به برنامه ریزی 

و اقدام جدی برای تحقق این سیاســت ها خواهند داشت؟ که به فرموده ی 
امیرالمؤمنین علیه السام »فرصت ها چون ابر در گذرند.

اهم مطالبات رهبری از سه قوه در زمینه  اقتصاد 

مقاومتی

۱-پر هیز از ایجاد تشکیات جدید و موازی کاری
۲-عزم جدی و راسخ برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

۳-تبدیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی به برنامه  و سیاستهای
اجرایی گوناگون همراه با شاخص ها و زمان بندی قابل اندازه گیری

۴-تعیین سازوکار هماهنگی میاِن بخشهای گوناگون در اجرای سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی

5-ظارت بر دستگاه ها در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
6-شناسایی و رفع موانِع پیش روِی سیاستهای اقتصاد مقاومتی

برای حرکــِت فعاالن اقتصــادی، کارآفرینان، مبتکران، ســرمایه گذاران، 
دانشمندان

7-ایجاد مرکز رصِد قوی و بینا برای پایش پیشرفت اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اطاع رسانی آن به مردم

8-حمایت قانونی، قضائی و اجرایی از تولید ملّی

مطالبات رهبری از دولت در زمینه  اقتصاد مقاومتی
۱-حذف برخی ضوابط و مقررات دست و پاگیر و تنظیم

ضوابط جدیِد تسهیل کننده ی سیاستهای اقتصاد مقاومتی با صدور بخشنامه
۲-ارائه ی لوایح مناسب به مجلس در زمینه ی اقتصاد مقاومتی

۳-توجه به الزامات قانونی، حقوقی و قضائی در اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همکاری با دو قوه ی دیگر در این زمینه

۴-انطباق همه ی برنامه های اقتصادی دولت با سیاستهای
اقتصاد مقاومتی از جمله در برنامه ی ششم، برنامه و بودجه های سالیانه

5-ارائه ی برنامه ی اجرائی و عملّیاتی منسجم برای اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی همراه با شاخص ها و زمان بندی قابل اندازه گیری

6-استفاده از افراِد دارای انگیزه های انقابی و مردمی واعتقاد الزم و کافی 
برای پیگیری و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

7-فکر و برنامه ریزی برای استفاده ی حّداکثری از ظرفّیتهای داخلی اعم 
از منابع و امکانات

8-تشکیل ستاِد فرماندهِی قوی، هوشمند و نافذالکلمه برای رصِد
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شناسایی موانع و برطرف سازی آن

9-تعیین شــاخصها برای ارزیابی پیشــرفِت اجرای سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی

10-گزارِش پیشرفت کار در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به مردم
11-پشتیبانی از فّعالّیتهای مجموعه های دانش بنیان و رفع مشکالت آنها

12-استفاده از تولیدات داخلی در دستگاه ها ووزارتخانه   ها و جلوگیری از 
مصرف جنس خارجی در وزارتخانه ها

13-تأمین امنیت غذایی و ذخایر راهبردی
14-حمایت از تولید ملی در دو بخش صنعت و کشاورزی،رفع مشکالت 

آنها و فعال سازی واحدهای کوچک و متوسط
15-ارتقاء بهره وری

16-کاهش واردات غیر ضرور یا دارای مشابه داخلی
17-کاهش وابستگی مالی کشور به نفت،

قطع اتّکاء بودجه ی کشور به نفت و اتّکاء بودجه به تولید داخلی و مالیات
18-تکیه  ی به مــردم و اســتفاده از همه  ی ظرفیتهــا، کمک به بخش 
خصوصیو پیگیری سیاستهای اصل 44 با تأکید، اهتمام، دقت و وسواِس 

هرچه بیشتر
19-توجه به ظرفّیِت بخشهای بیرون از دولت از جمله بسیج، اقتصاددانان 

و افراد اقتصادی
20-مدیریت دقیق منابع ارزی

21-مبارزه با مفاسد اقتصادی و بدحساب های بانکی
22-ایفای نقش مثبــت بانکها و تطبیق آنها با مواّد سیاســتهای اقتصاد 

مقاومتی
23-مدیریت مصرف، صرفه  جوئی و جلوگیری از اسراف و زیاده  روی

مطالبات رهبری از مجلس، قوه قضائیه و سایر دستگاه ها در 

زمینه  اقتصاد مقاومتی
1-فراهم آوردن قوانین مناسب یا حذف کردن قوانین مزاحم  و معارض

2-نظارت برعملکرد دولت به عنوان مجری اقتصاد مقاومتی
قوه قضائیه :مبارزه با مفاسد اقتصادی

سایر دستگاهها
1-فرهنگ سازی صداوسیما و سایر رســانه ها برای جلوگیری از اسراف و 

زیاده  روی
2-گفتمان ســازی، فرهنگ ســازی و ارائه ی تصویری درست از اقتصاد 
مقاومتی توسط صداوسیما، رســانه های کشور، مسئولین، صاحبان فکر 

و دلسوزان
3-عمل کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئولیت نظارتی خود 

در زمینه ی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

چرا رهبر انقالب از پیشرفت اقتصاد مقاومتی راضی نیستند؟
دو سال از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گذشت؛

تمنای وصال
خدایا؛

توخود می دانی که من با آگاهی وایمان وآزادی کامل این راه بزرگ را 
طی می نمایم،پس بمیران مرا آنچنان که می خواهی ،زیرا این مردن 

نیست بلکه عین زندگیست.
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