
  گزارش یک

 اقتدار دفاعی  را به حوزه اقتصاد تعمیم دهید
حضرت امام خامنه اي در آستانه هفته دولت )و هفتمين سال دولت آقاي 
روحاني( چهارشنبه ۳۰ مرداد ماه در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت 
دولت، »اقتصاد« و »فرهنگ« را دو مسئله مهم كشور و توليدكنندگان را 
رزمندگان در جنگ اقتصادي دشمن عنوان نموده و ضمن تأكيد بر توجه 
كامل مسئوالن به »توليد داخلي« به عنوان »كليد اصلي حل مشكالت 
موجود« سه اولويت كشور را: ۱ - رهايي كشور از وابستگي به درآمد نفت 
۲ - توجه ويژه به بخش های پيشران اقتصادي نظير مسكن، كشاورزي و 
شركت های دانش بنيان ۳ - »ضرورت تغيير نگاه به توليد كننده به عنوان 
رزمنده جنگ اقتصادي« مطرح كردند و در عين حال بر »لزوم جهت گيري 
و هدفگذاري پيشرفت اقتصادي به سمت تأمين عدالت و ريشه كن كردن 
فقر« به عنوان هدف اقتصادي نظام اسالمي نيز تأكيد فرموده و مسئوالن 
وزارتخانه ها و دستگاه هاي مرتبط با مقوله فرهنگ را به حساسيت بيشتر 
و مقابله جدي و هوشمندانه با هجوم همه جانبه دشمن به مباني ديني، 

انقالبي و اخالقي فراخواندند. 
هم اينك بين جمهوري اسالمي ايران و نظام سلطه، نبرد اراده ها به صورت 
تمام عيار در حال اجراست و در اين نبرِد مبتني بر فشار حداكثري، جنگ 
اقتصادي مركز ثقل فشار اقتصادي دشمن عليه ماست و تحريم هاي همه  
جانبه و عمليات هاي سياسي، فرهنگي، اطالعاتي، امنيتي، تبليغاتي و رواني 
و... همگي بر اساس جنگ اقتصادي سازماندهي شده است. نظام سلطه در 
جنگ اقتصادي فقط نشانگاه هاي اقتصادي را هدف نگرفته بلكه گرانيگاه 
و هدف اصلي خود را بر مرعوب سازي و به زانو درآوردن ملت ايران متمركز 
نموده و مجموعه اي از اهداف ريز و درش��ت به ويژه در دو حوزه فرهنگي 
و اقتصادي مش��تمل بر: »نااميد كردن مردم«، »عصباني كردن مردم«، 
»ترساندن و مرعوب سازي مردم«، »خشمگين كردن و به عصيان كشاندن 
مردم«، »مرعوب سازي مسئوالن نظام«، »ايجاد و سازماندهي اعتراضات 
و نافرماني هاي مدني«، »ايجاد و س��ازماندهي و پشتيباني تحركات ضد 
امنيتي و اشرار داخلي«، »ترويج بي اعتمادي«، »تخريب باور و ايمان مردم«، 
»درگيركردن نظام در يك ميدان خاص با هدف غفلت از ساير ميدان هاي 
اصلي«، »مديريت افكار عمومي مردم ايران«، »القاي ناكارآمدي نظام«، 
»باالبردن هزينه هاي زندگي مردم«، »اختالل و يا كند كردن روند و برنامه 
توسعه و شكوفايي اقتصادي كش��ور«، »درگير كردن بودجه و امكانات و 
مديريت كشور در حوزه جنگ اقتصادي«، »دوقطبي سازي جمعيتي و 
ايجاد شكاف در صفوف ملت ايران با دوگانه هاي ساختگي نظير جنگ/

مذاكره و سازش«، »ايجاد و تشديد دوقطبي مردم/نظام«، »تخريب فرهنگ 
ملي به دست خود مردم ايران« و... را تعقيب مي كند. 

جمهوري اسالمي ايران در نبرد اراده ها در حوزه نظامي و امنيتي راه را كاماًل 
بر دشمن بسته و حتي صحنه نبرد را به نفع جمهوري اسالمي تغيير داده به 
طوري كه در وضعيت كنوني اين امريكا و نظام سلطه است كه نگران قدرت 
و اقتدار ايران در جنگ است و اين نگراني در مواضع سياسي و رفتارهاي 
تاكتيكي سران امريكا كامالً مشهود است و دست امريكايي ها از اعمال هر 
گونه تحريم و فشار نظامي و امنيتي كاماًل تهي و خالي است و جمهوري 
اسالمي ايران با زدن پهپاد فوق مدرن امريكا، اراده خود را بر امريكا تحميل 
كرده و اين شعار را كه: »دوران بزن و در رو سپري شده است... اگر يكي بزني 
ده تا مي خوري... اگر از دشمن خطايي سر بزند جمهوري اسالمي حيفا و 
تل آويو را با خاك يكسان خواهد كرد« را به تمام دنيا به شكل عملي ثابت 
كرده است. امروز سياست منزوي سازي ايران رنگ باخته و هيچ كشوري در 
جهان نه تنها اين سياست را در باره ايران باور ندارد بلكه به عكس بسياري، بر 
اين باورند كه اين امريكاست كه در برابر اقتدار نظامي و امنيتي ايران ذليل 
و زمين گير شده است.  حق اين است كه اگر در حوزه اقتصادي مانند حوزه 
نظامي از بيگانگان دل بريده و با توجه به اينكه »سرمايه«، »نيروي انساني«، 
»فناوري«، »۷ درصد منابع جهان« و »مديريت متعهد« را در اختيار داريم 
اگر بر توانمندي و ظرفيت هاي استثنايي و بي بديل خود تكيه مي كرديم، 
بي شك امروز در حوزه اقتصادي نيز شاهد ذلت نظام سلطه و تحميل اراده 

خود بر دشمن بوديم. 
مسئوالن و دولتمردان در جمهوري اسالمي به طور قطع مي توانند و بايد در 
جنگ اقتصادي هرچه سريع تر آرايش جنگي به خود گرفته و: »نگاه خود را 
به توليدكنندگان تغيير داده و به آنان به عنوان رزمندگان جنگ اقتصادي 
نگاه كرده و خاك پاي آنان را سرمه چش��م كند«، »لباس رزم اقتصادي 
به تن كرده و با نيت الهي و حركت جهادي در عرصه رونق توليد داخلي 
شگفتي آفرين شود«، »به تعبير مقام معظم رهبري ۷۰ خوان موجود را از 
سر راه توليد كنندگان بردارد«، »مديريت اقتصادي قوي، انقالبي، جهادي 
و باانگيزه را كه خلقه مفقوده اقتصاد بوده و هست اعمال كند«، »به تأثير 
توليد بر تقويت فرهنگ توجه كرده و با همت جهادي در عرصه رونق توليد 
جايگاه خود را در اقتصاد جهاني به دست آورد«، »از وارد كردن منازعات 
حزبي و ترجيح منافع حزبي و باندي در معركه جنگ نابرابر دشمن«، »با 
قاطعيت با همه مظاهر نااميدساز و اعتمادسوز نظير رانت خواري و آقازادگي 
و اشرافي گري و... مبارزه كنند« و... و در اين ميان بايد به اين حقيقت بزرگ 
توجه داشته باشند كه سنگ زيرين آسياي رونق توليد بي ترديد پرهيز 
جدي از مدل اقتصادي غربي و ليبراليس��تي بوده و مسئوالن بايد هدف 
اصلي پيش��رفت اقتصادي را تأمين عدالت اجتماعي و ريشه كن كردن 

فقر قرار دهند. 

سيدعبداهلل متوليان

رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت: 

  40 سال دوم جمهوري اسالمي قطعاً از 40 سال اول، براي ما بهتر و براي دشمنان بدتر خواهد بود

هفتاد خوان موانع تولید را بردارید 

ادامه از صفحه يک 
رهب��ر انق��الب اس��المي، نقدينگ��ي حداق��ل 
۱۸۰۰ هزار ميلي��اردي و نيز فناوري قابل قبول 
در بس��ياري از زمينه ها را دو نه��اده قابل قبول 
ديگر خواندند و افزودن��د: اما در بخش مديريت 
اقتصادي با وجود تالش های قاب��ل تقدير، بايد 
با حساسيت بيش��تر برنامه ريزي و عمل كرد تا 
مش��كالت موجود در روند رون��ق توليد كاهش 

محسوس يابد. 
 حضرت آي��ت اهلل خامنه اي ش��كل گيری نوعي 
تحرك در س��ال ج��اري در زمينه ه��اي توليد 
صنعتي، كش��اورزي، انرژي، پتروشيمي و لوازم 
خانگي را امري مبارك خواندند و با تأكيد بر لزوم 
تقويت كامل اين حرك��ت افزودند: اين واقعيت 
نشان مي دهد كس��اني كه از بن بست در كشور 

حرف مي زنند، كاماًل اشتباه مي كنند. 
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به اينكه اين واقعيات 
بايد انگيزه و اميد و تالش مديران را افزون تر كند، 
يك نكته بس��يار مه��م را درباره ه��دف رونق و 
پيشرفت اقتصادي كش��ور بيان كردند. ايشان 
گفتند: از نظر اسالم، ِصرِف ثروتمند شدن كشور، 
مطلوب نيس��ت بلكه هدِف پيشرفت اقتصادي، 
تأمين عدالت اجتماعي و ريش��ه كن كردن فقر 
است وگرنه مانند كش��ورهاي پيشرفته اي مثل 
امريكا مي ش��ويم كه طبق��ات ضعيف همچنان 

مشكالت عميقي دارند. 
   بايد مانع نفوذ دشمن

 در حوزه فرهنگ شد
رهبر انقالب اسالمي در ادامه س��خنان خود با 
اشاره به »فرهنگ« به عنوان اولويت ديگر كشور، 
گفتند: در موضوع فرهن��گ با حمله همه جانبه 
و جبهه وس��يع بيگانگان مواجه هستيم و همه 
مسئوالني كه با مسائل فرهنگ مرتبط هستند، 

بايد به اين موضوع توجه جدي داشته باشند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي افزودند: دش��منان 
نظام اس��المي صراحت��اً مي گويند ك��ه غلبه بر 
جمهوري اس��المي و حاكميت اسالم با جنگ 
نظامي و تحريم اقتصادي امكان پذير نيس��ت و 
بايد با نفوذ فرهنگ��ي و تأثيرگذاري بر ذهن ها و 
مغزها و تحريك هوس ها به اين هدف رس��يد. 
ايشان با اش��اره به اقدامات س��ازمان يافته ضد 
فرهنگي و ضد ارزش��ي خاطرنشان كردند: بايد 
مانع نفوذ اين اقدامات سازمان يافته در توليدات 
فرهنگي همچون هنر، سينما، كتاب و تئاتر شد.  
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه »ما معتقد 
به بس��تن فضاي فرهنگي كشور نيس��تيم اما با 
ولنگاري فرهنگي به ش��دت مخالفيم« گفتند: 
ما در ش��رايطي هس��تيم كه جبه��ه مقابل ما و 
دستگاه هاي استكباري، همه امكانات فرهنگي 
و هنري خود را براي ضربه زدن به نظام اسالمي، 
به كار گرفته اند و ما باي��د برنامه ريزي جدي در 

مقابل اين جبهه داشته باشيم. 
   حجاب يک حكم ش�رعي و يک مسئله 

قانوني است
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي همچنين با اش��اره 

به برخ��ي اقدامات ضدفرهنگي س��ازمان يافته 
اما پنهان در جامعه، افزودند: بايد دس��تگاه هاي 
فرهنگي اعم از وزارت ارش��اد، سازمان تبليغات 
اسالمي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم 
و صداوسيما و حتي دستگاه هاي اطالعاتي روي 
اين مسائل به شدت حساس باشند. ايشان يكي از 
نكات مهم در عرصه امور فرهنگي را نقش مديران 
ارشد و مديران مياني دس��تگاه ها برشمردند و 
تأكيد كردند: اگر مديران در خصوص مس��ائل 
ديني، فرهنگي و اعتقادي دس��تگاه هاي تحت 
مديريت خود، علناً مراقبت و نقش آفرينی كنند، 

قطعاً تأثيرگذار خواهد بود. 
رهبر انقالب اسالمي ابراز نگراني نسبت به مسئله 
حجاب در جامع��ه را، بجا و صحيح دانس��تند و 
خاطرنش��ان كردند: حجاب يك حكم ش��رعي 
و يك مسئله قانوني اس��ت و در اين زمينه بايد 
در درجه اول دس��تگاه هاي دولت��ي و حكومتي 
و مديران آنها مراقبت كنند تا براس��اس قانون 
عمل ش��ود. حضرت آيت اهلل خامنه ای، رعايت 
موازين ديني و ظواهر مذهبي را از جانب مديران 
در بدنه دستگاه ها تأثيرگذار دانستند و گفتند: 
بايد حركت ديني در كش��ور تقويت ش��ود كه 
اين موضوع به پيش��رفت های مادي نيز كمك 

خواهد كرد. 
   ضرورت برخ�ورد منصفان�ه، عاقالنه و 

هوشمندانه با متخلفان
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود به لزوم 
تعامل، همكاري و هم جهتي قواي سه گانه اشاره 
كردند و با تأييد سخنان رئيس جمهور مبني بر 
ضرورت هم افزا بودن سه قوه، افزودند: در برخورد 
با متخلفان بايد منصفانه و عاقالنه و هوشمندانه 
عمل شود و دستگاه هاي نظارتي به گونه اي عمل 
كنند كه از اقدامات آنها برداشت های تبعيض آميز 

و غرض آلود و مچ گيري صورت نگيرد. 
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه قوه مجريه 
مياندار و عهده دار وظيفه س��نگين اداره كشور 
است، خاطرنشان كردند: همه بايد به اين واقعيت 
توجه كنند البته مسئوالن دولتي نيز بايد صبر و 
تحمل خود را افزايش دهند و براي كوچك ترين 

موضوع يا مشكلي، بي تابي نكنند. 
   40 سال دوم براي ما بهتر و براي دشمنان 

بدتر خواهد بود
»نترس��يدن از دش��من« توصيه ديگر حضرت 
آيت اهلل خامنه اي به مس��ئوالن دول��ت بود كه 
گفتند: برخي اوقات س��خناني را مي ش��نوم كه 
نشانه بيمناك بودن از دشمن است، در حالي كه 
از دش��من، واقعاً نبايد ترسيد زيرا اين دشمن از 
ابتداي انقالب اسالمي وجود داشته و هر كاري 
هم كه توانسته كرده اما به موفقيت نرسيده است. 
ايشان افزودند: امريكا، اروپا و حتي شوروي سابق 
در اين 4۰ س��ال هر اقدامي را كه مي توانستند 
عليه جمهوري اسالمي انجام دادند اما به نتيجه 
نرس��يدند. البته آزار و اذيت و زحمت به وجود 
آورده اند ول��ي نتوانس��ته اند مان��ع از حركت و 

پيشرفت نظام اسالمي شوند. 

رهبر انقالب اس��المي با اش��اره به پيشرفت ها 
و افزاي��ش توانايي هاي جمهوري اس��المي در 
عرصه هاي سياس��ي، دفاعي و اقتصادي تأكيد 
كردند: دشمن هيچ غلطي نمي تواند بكند و 4۰ 
سال دوم جمهوري اسالمي قطعاً از 4۰ سال اول، 

براي ما بهتر و براي دشمنان بدتر خواهد بود. 
   زخم كشمير

 نتيجه اقدامات انگليس خبيث  
ايشان در بخش پاياني سخنان خود به موضوع 
كشمير اش��اره كردند و با ابراز ناراحتي از وضع 
مس��لمانان اين منطقه گفتند: ما با دولت هند 
روابط خوبي داريم اما انتظار و توقع از دولت هند 
اين است كه سياس��تي منصفانه در قبال مردم 
نجيب كشمير در پيش بگيرد و به مردم مسلمان 

اين منطقه زور گفته نشود. 
رهبر انقالب اس��المي وضعي��ت كنوني منطقه 
كشمير و اختالفات هند و پاكستان در اين زمينه 
را نتيجه اقدامات انگليس خبيث به هنگام خروج 
از شبه قاره هند دانس��تند و گفتند: انگليسی ها 
براي استمرار درگيري در كش��مير، تعمداً اين 

زخم را در اين منطقه برجاي گذاشتند. 
    روحاني:   صبر ما حدي دارد

پيش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، آقاي 
روحاني رئيس جمهور در س��خناني با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته در كمك به آسيب ديدگان 
زلزله كرمانشاه در س��ال ۹۶ و سيل سال ۹۸، از 
استمرار خودكفايي در برخي بخش ها از جمله 

در توليد گندم خبر داد و خاطرنشان كرد: به رغم 
تحريم ها، در ذخيره و تأمين كاالهاي اساس��ي 
در ش��رايط خوب و اطمينان بخشي قرار داريم. 
روحاني با اشاره به نوسانات در بازار كاال و ارز در 
سال گذشته، گفت: با وجود تالش های همه جانبه 
امريكا براي جلوگيري از صادرات و واردات كاال، 
توانس��تيم در بازار تعادل و ثب��ات ايجاد كنيم. 
رئيس جمهور با تجلي��ل از صبر و مقاومت ملت 
اي��ران در برابر فش��ارها گفت: امروز در س��طح 
جهاني امريكا به عنوان يك پيمان شكن منزوي 
شناخته مي ش��ود و از لحاظ حقوقي، اولين بار 
در دو نوبت امري��كا را در مجامع حقوقي جهاني 

محكوم كرديم. 
رئيس جمهور، تحريم ه��ای امري��كا را اقدامي 
تروريستي دانست و خاطرنشان كرد: امروز امريكا 
دست به تروريسم اقتصادي عليه همه ملت ايران 

و كودكان و زنان و مردان ايراني زده است. 
روحاني با اش��اره به گام های متقاب��ل ايران در 
كاهش تعهدات برجامي گفت: مس��ير صحيح 
و درس��تي را در كاه��ش تعه��دات انتخاب، و 
تأكيد كرده ايم صب��ر ما ح��دي دارد و در برابر 
بي تعهدي آنها نمي توانيم تعهد كامل بپذيريم. 
رئيس جمهور با بيان اينكه اگر مذاكرات با 4+۱ 
موفق باشد مي تواند شرايط را عوض كند، گفت: 
اگر گفت وگوها ناموفق باشد، به مسير خود ادامه 
خواهيم داد. روحاني اف��زود: قدرت های جهاني 
مي دانند كه در صورت تحري��م كامل نفت و به 
صفر رس��اندن صادرات نفت اي��ران، آبراه هاي 
بين المللی نمي تواند امنيت سابق را داشته باشد، 
بنابراين فش��ار يكجانبه عليه ايران نمي تواند به 
نفع آنها باشد و امنيت شان را در منطقه و جهان 

تضمين نمي كند. 
   در بازار تعادل و ثبات ايجاد كرديم

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به اقدامات بانك مركزي و بخش اقتصادي 
دولت براي ايجاد آرام��ش در بازار گفت: قيمت 
ارز تا حدي متعادل شده، ضمن اينكه نسبت به 
تأمين كاالهاي اساسي و ضروريات زندگي مردم 
اطمينان داري��م. روحاني افزود: آمارها نش��ان 
مي دهد از ارديبهشت ماه امسال، تورم نقطه به 
نقطه و ماهانه رو به كاهش است. رئيس جمهور 
سياس��ت دولت را فروش فرآورده های نفتي به 
جاي فروش نفت خام اعالم ك��رد و افزود: براي 
اين كار پااليش��گاه هاي موجود را توسعه داده و 

پااليشگاه هاي جديد ايجاد خواهيم كرد. 
رئيس جمهور گفت: در قدم اول توانس��تيم در 
زمينه نفت گاز و گازوييل خودكفا ش��ويم و به 
صادرات برس��يم و امروز ه��م در زمينه بنزين 
خودكفا ش��ده و بنزين صادر مي كنيم.  روحاني 
ادامه داد: بايد مص��رف بي رويه بنزين را كاهش 
دهيم كه چارچوب مناس��بي را در شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي براي اي��ن هدف، تصويب 
كرده ايم.  رئيس جمهور با اشاره به دستور رهبر 
انقالب درب��اره تغيير و اصالح س��اختار بودجه 
خاطرنش��ان كرد: هر چند در اين مورد مقداري 
تأخي��ر داريم اما تحري��م فرصتي ب��راي تغيير 
س��اختار بودجه به وجود آورده اس��ت. روحاني 
از كاهش بيكاري خبر داد و با اش��اره به توسعه 
نقش آفرين��ي ش��ركت های دانش بنيان گفت: 
گردشگري نيز 4۳ درصد نس��بت به سال قبل 
بيش��تر و حدود ۳۰۰ هزار اشتغال در اين حوزه 

ايجاد شده است. 
رئيس جمه��ور با اش��اره به تحول در روس��تاها 
در زمين��ه آب، ب��رق، راه، بهداش��ت و درمان و 
ارتباطات خاطرنش��ان كرد: روزانه ۲۰ روستا به 
شبكه ملي اطالعات و ۱۰ روس��تا به گاز وصل 
مي شود، ضمن اينكه هر هفته ۳۰ روستا به آب 
آشاميدنی متصل مي ش��ود. روحاني با اشاره به 
توجه ويژه دولت به قشر ضعيف و تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي گفت: همه موفقيت های 
دولت تا امروز در سايه لطف خدا، هدايت رهبري 
و حضور و حمايت مردم بوده و اگر اين سه نبود، 
ناتوان تر از آن بوديم كه در برابر يك توطئه عظيم 
جهاني كشور را اداره، و نيازهاي مردم را تأمين 
كنيم. رئيس جمهور با اشاره به ضرورت هم افزايي 
هر س��ه قوه تأكيد كرد: اگر همه دس��تگاه ها در 
كنار هم قرار بگيريم و همديگ��ر را ياري كنيم، 
با شتاب بيشتر از تحريم ها عبور مي كنيم، حل 
مشكالت مردم سريع تر مي شود و امريكا را به زانو 

در خواهيم آورد. 

      تسنيم: محمد وحدتي، نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس 
ش��وراي اس��المي از حضور رئيس قوه قضائيه در اين كميسيون براي 

رسيدگي به اصالح قانون مديريت خدمات كشوري خبر داد. 
      ايرنا: نماز عبادي و سياسي جمعه اين هفته تهران به امامت آيت اهلل 

محمد امامي كاشاني در مصالي امام خميني )ره( برگزار مي شود. 
      فارس: سردار علي فدوي، جانش��ين فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي: تأمين امنيت خليج فارس به عهده ايران و كشورهاي 
منطقه است. غيراز ما هيچ كس نمي تواند امنيت خليج فارس را تأمين 

كند. 

ژه
وی

جواد امام، دبي��ركل حزب اص��الح طلب مجم��ع ايثارگران 
بحث هايي را كه اين هفته ها موجب اختالف در جبهه اصالح 
طلبي ش��ده و از انتقاد به عملكرد شوراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلبان شروع شد، بحث هاي شخصي دانست. او گفت: 
»اگر بحث بر سر تقويت جبهه اصالحات بود، مطالب بايد به گونه 
ديگري مطرح مي ش��د، البته هنوز هم حرف واحدي از حزب 
كارگزاران شنيده نمي ش��ود و من معتقدم كه بحث شخصي 
ميان كرباسچي و عارف است و ارتباطي با شوراي عالي ندارد. 

« جواد ام��ام در عين حال، وارد بودن نقد به عملكرد ش��وراي 
عالي را تأييد كرد و گفت: »همه اصالح طلبان بايد براي رفع اين 
انتقادات اقدام كنند. انتقادات به شوراي عالي به خروجي ليست 
اين شورا بازمي گردد، زيرا افرادي كه معرفي شدند، نتوانستند 
پاسخگوي مسئوليت خود و انتظارات جامعه باشند، اما نقد با 

تخريب تفاوت دارد. «
به نظر مي رسد بس��ياري از اصالح طلبان نقد درون گروهي را 
برنمي تابند. چه آنكه موضوع بحث هاي اخير چندان محصور بين 

كرباسچي و عارف نيست و افراد ديگر هم انتقاداتي دارند. مثالً در 
آخرين نمونه اسماعيل دوستي، عضو سابق شوراي شهر تهران و 
فعال سياسي اصالح طلب مي گويد كه: »متأسفانه اعضاي شوراي 
عالي انتقادات را نمي پذيرند و به همين دليل احتمال اينكه برخي 
شخصيت هاي برجسته اصالح طلب ساز جدايي بزنند وجود 
دارد... نه تنها منتجب نيا بلكه بسياري از اصالح طلبان ديگر به 
شوراي عالي نقد دارند و احتماالً به صورت ائتالف با شوراي عالي 

وارد انتخابات نمي شوند. «

حجت االسالم رستمي: 
جوانان با روشنگري مانع تكرار برجام شوند

رئيس نه�اد نمايندگي مقام معظ�م رهبري در دانش�گاه ها خطاب 
به جوانان گفت: م�ردم و جامعه را روش�ن كنيد تا جري�ان ليبرال، 
اف�كار عموم�ي را ب�ه دس�ت نگي�رد و ب�ه دش�من امتي�از ندهد. 
به گزارش فارس، حجت االسالم مصطفي رستمي، در سومين دوره نهمين 
طرح ضيافت رضوي در دانشگاه فردوسي مشهد با بيان اينكه امروز شاهد 
دو گفتمان انقالبي و ليبرال در زمينه گزينه جنگ هستيم، تصريح كرد: 
گفتمان ليبرال قدرت حقيقي كشور را ناديده گرفته و معتقد است برجام 
خطر جنگ را رفع كرده، بنابراين تالش دارد تهديدات را واقعي جلوه دهد. 
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها با بيان اينكه دشمن 
در جنگ واقعي، حرفي براي گفتن ندارد و بيشتر در تهديد به جنگ است 
كه برنده مي ش��ود، تأكيد كرد: هزينه هاي رفتار انقالبي همراه عقالنيت 
بسيار كمتر از رفتار ليبراِل همراه وادادگي است. گفتمان ليبرال معتقد 
است بايد در پناه غرب باشيم و منافع كدخدا را تأمين كنيم تا امنيت داشته 
باشيم و پيشرفت كنيم و در اين زمينه كره شمالي و ژاپن را مثال مي زنند، 
اما نمي گويند كه ژاپن پيش از حمله امريكا قدرت برتر علمي و نظامي بود 
و نمي گويند كه مصر، پاكستان و عربستان كه تسليم شده اند، اكنون چه 

وضعيتي دارند. 
رستمي با اشاره به ادعاي امريكا مبني بر اينكه بعد از نابودي ايران، اجازه 
وجود ايران ديگري را نمي دهيم، خاطرنشان كرد: رسيدن به جايگاه ژاپن 

در صورت تسليم، دروغ محض است. 
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها با تأكيد بر ضرورت 
شناخت دستاوردها و ظرفيت ها اضافه كرد: نسل متعهد و انقالبي بايد با 
ش��ناخت كامل از خألها و ظرفيت ها در عرصه هاي مديريتي كشور وارد 
شود؛ اينكه رهبرمعظم انقالب فرمودند »آتش به اختيار«، يعني منتظر 
نمانيد جايي را به ش��ما تعارف كنند، خودتان خألها را شناسايي كرده و 
دست به كار شويد. حجت االسالم رستمي به جوانان يادآور شد: مردم و 
جامعه را روش��ن كنيد تا جريان ليبرال افكار عمومي را به دست نگيرد و 
به دشمن امتياز ندهد؛ آنكه بايد هزينه واقعي مقاومت و دفاع از منافع را با 
سازش و واگذاري منافع، براي مردم مقايسه و روشنگري كرده و مانع تكرار 

برجام شود، شما هستيد. 

سردار سليماني عنوان كرد
احیاي پایگاه هاي مقاومت 
در دستور كار سازمان بسیج

با توجه به اقبال بسيار خوب نوجوانان و جوانان به بسيج اميدواريم 
در مقاب�ل فرهن�گ و ترويج س�بک زندگ�ي غربي مقابل�ه كنيم 
و تروي�ج الگوي زندگ�ي اس�المي و توس�عه يافته اي را ارائه دهيم. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين در آيين تجليل از نواحي برتر مقاومت بسيج استان 
اصفهان با گراميداشت ياد و خاطره شهداي حادثه تروريستي خاش- 
زاهدان اظهار داشت: برپايي نمايشگاه دستاوردهاي بسيج رده های نمونه 
را به عنوان الگو براي ساير رده های بسيج معرفي مي كند. وي بيان كرد: 
فعاليت هاي هر حوزه بسيج بايد متناسب با اقتضائات آن محل باشد و در 
سازمان بسيج پشتيباني ها و حمايت هاي الزم را از حوزه هاي بسيج كه 
قصد دارند در تراز انقالب اسالمي حركت كنند و انتظارات مقام معظم 

رهبري)حفظه اهلل( را برآورده كنند خواهيم داشت. 
سردار سليماني خاطرنش��ان كرد: انتخاب فرماندهان و رده های موفق 
بسيج و توانمندسازی آنها نكته بسيار مهمي است كه در راستاي ارتقاي 
بسيج مؤثر است و ارائه پش��تيباني هاي الزم به استان ها نيز بايد مورد 

توجه قرار گيرد. 
وي خاطرنش��ان كرد: احياي پايگاه هاي مقاومت بسيج محلي برادر و 
خواهر و پايگاه هاي دانش��جويي و دانش آموزي را در دستور كار داريم. 
سپاه استان اصفهان در وضعيت بسيار مناسبي به سر مي برد و بايد قدر 
اين مجموع��ه را بدانيد تا با صالبت موجود در س��پاه اصفهان قدم هاي 
اساس��ي را برداريد. س��ردار س��ليماني گفت: بايد با توجه به مقدورات 
سطح كشور جلوي خالقيت و پيش��رفت را باز گذاريم و با شبكه سازي 
توانمندي ها از طريق نرم افزار در اختيار همه پايگاه ها قرار گيرد و با ساير 
سازمان ها نيز در ارتباط باشد و برنامه هاي بسيج ادامه دار خواهد بود كه 

در اين راه توانمندسازي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين تصريح كرد: در اين طرح افرادي كه به 
عضويت بسيج درمي آيند احساس هويت و اقتدار و منزلت و با استفاده از 
شناسه بسيجي و يا شناسه پايگاه از خدمات مورد نياز در استان ها استفاده 
مي كنند  تا انتظارات برآورده شود كه نياز به گفتمان سازي و توانمندسازی 
دارد كه پس از بررس��ي ها و جنبه هاي مش��ورتي با همكاري فرماندهان 

پايگاه ها اين طرح اجرا مي شود. 
 

فتاح: از بگیر و ببندها نگران نشوید
 انقالب زنده تر مي شود

آ نها كه قباًل مس�ئول بوده و ام�وال را برده اند باي�د برگردانند؛ از 
بگير و ببندها نگران نشويد و نهراس�يد، انقالب زنده تر مي شود. 
به گزارش فارس، پرويز فتاح، رئيس بنياد مستضعفان در جمع فعاالن 
فرهنگي سياسي دانشگاه هاي كشور در دانشگاه فردوسي مشهد درباره 
ادعاي تغيير ماهيت انقالب اسالمي، گفت: طبق فرموده رهبر معظم 
انقالب در بيانيه گام دوم با وجود همه فرازو نشيب هاي طي شده در 4۰ 
سال گذشته، جان انقالب به لطف خدا محفوظ مانده است؛ برخي كه 
مدعي تغيير ماهوي انقالب هستند، اتفاقات دروني انقالب را با انحراف 

اساس آن اشتباه گرفته اند. 
رئيس بنياد مس��تضعفان با بيان اينكه انقالب اسالمي كارش را كرده 
اس��ت و دنيا عزت اين نظام را به خوبي درك مي كن��د، ادامه داد: اين 
عزت به خاطر وجود رهبرمعظم انقالب و پاي��داري مردم و نيروهاي 
مؤمن و وفادار اس��ت و ماهيت انقالب را همين ها ش��كل مي دهد. ما 
بايد در ش��رايطي كه خيلي ها از قطار انقالب پياده مي ش��وند، نگران 
خودمان باشيم نه انقالب؛ انقالب صاحب دارد و محفوظ است و اگر ما 
قدرناشناسي و تحليل هاي نادرست داشته باشيم، انقالب از دست ما 

مي رود نه از دست نظام. 
فتاح يادآور ش��د: انقالب اس��المي در حال يك تغيير دروني است و 
پياده ش��دن عده اي از قطار آن، طبيعي و ناگزير اس��ت؛ حتي ممكن 
اس��ت برخي جاها انقالب زخم بردارد اما براي شفابخش��ي و اعتالي 

انقالب الزم است. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين فرموده رهبر معظم 
انقالب كه »هر جا هستيد همان جا را آباد كنيد«، به مرور اقدامات خود 
در اين راستا پرداخت و گفت: هميشه هر جا هستم خود را سرباز انقالب 
و واليت مي دانم؛ در كميته سعي كرديم ضمن خودكفايي و اشتغالزايي 
براي خانواده ها، ميزان پرداختي ماهانه و نيز حاميان مردمي را افزايش 
دهيم. امسال همه خانواده های تحت پوشش خانه دار مي شوند؛ سرعت 

رسيدگي ها خوب بود ولي تورم از ما جلو مي زد. 
رئيس بنياد مستضعفان اظهار كرد: در بنياد مستضعفان نيز به فرموده 
رهبري، وظيفه سنگين رفع استضعاف را بر عهده داريم كه اميد داريم 
با حمايت مردم و همت جوانان انقالبي نتايج خوبي در پي داشته باشد. 
همه اموال بنياد كه دست ديگران است بايد به محرومان برگردد و طي 
صحبتي كه با آيت اهلل رئيسي داشتم، بنا شد ليست اموال متصرفه را 

جهت رفع تصرف به ايشان بدهم. 
فتاح با تأكيد بر اينكه اكنون ديگر وقت ش��عاردادن نيست و بايد وارد 
ميدان عمل شويم، تصريح كرد: ما ازسيستم اداري نااميد هستيم؛ براي 
ادامه اين حركت عدالتخواهانه همه بايد در ميدان مطالبه گري حضور 
داشته باشند، اعم از مردم و دانشجويان، زيرا ما به اندازه اي مي توانيم 
بايستيم كه حمايت مردمي داشته باش��يم. وي با اشاره به تحويل ۲ 
هزارفقره س��ند به مردم گلستان خاطرنش��ان كرد: اين راه با قدرت و 
قوت در بنياد ادامه پيدا خواهد كرد، هر چند ما تأخير و قصور و اهمال 
داشته ايم و اين كار بايد طي اين 4۰ سال انجام مي شد؛ حاال كه عرضه 
نداريم درس��ت اداره كنيم، حداقل امانت را به صاحبش برگردانيم تا 

خودشان كار كنند. 
رئيس بنياد مستضعفان با اشاره به هشدارهاي قرآن نسبت به پرهيز از 
دنياپرستي به  ويژه براي مسئوالن گفت: مقام نظام اسالمي نمي تواند 
كاخ نشين باشد؛ ما انقالب كرديم كه س��رمايه مردم دست خودشان 
باشد نه اينكه از شاه بگيريم و خودمان استفاده كنيم. حتي آنها كه قباًل 
مسئول بوده و اموال را برده اند بايد برگردانند؛ از بگير و ببندها نگران 

نشويد و نهراسيد، انقالب زنده تر مي شود. 
فتاح با تأكيد براينكه همه در معرض آزمون بزرگ هس��تيم و نسبت 
به نعمت انقالب و واليت مورد سؤال قرار خواهيم گرفت، تأكيد كرد: 
ما در تقابل تاريخي حق و باطل هس��تيم و اين اشتباه است كه مدام 
به خودمان و چالش هاي داخلي نگاه كنيم، بلكه مي بايست به موازات 
آن، وضعيت دش��من را هم مدنظر قرار دهيم كه ب��ه اذعان متفكران 
غربي اصاًل خوب نيس��ت؛ آن قدر بد است كه س��يد حسن نصراهلل در 
برنامه زنده اعالم مي كند به زودي به صورت زنده همه دنيا فروپاشي 

اسرائيل را مي بيند. 
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 حج�اب ي�ک حكم ش�رعي و يک 
مسئله قانوني است و در اين زمينه 
باي�د در درج�ه اول دس�تگاه هاي 
دولت�ي و حكومت�ي و مدي�ران 
آنه�ا مراقب�ت كنن�د تا براس�اس 
قان�ون عم�ل ش�ود. بايد حرك�ت 
دين�ي در كش�ور تقويت ش�ود كه 
اي�ن موض�وع ب�ه پيش�رفت های 
م�ادي ني�ز كم�ک خواه�د ك�رد

ما با دولت هن�د روابط خوبي داريم 
اما انتظ�ار و توق�ع از دول�ت هند 
اين اس�ت كه سياس�تي منصفانه 
در قبال م�ردم نجيب كش�مير در 
پي�ش بگي�رد و به مردم مس�لمان 
اي�ن منطق�ه زور گفت�ه نش�ود. 
  انگليسی ها براي استمرار درگيري 
در كش�مير، تعم�داً اي�ن زخ�م را 
در اين منطق�ه برجاي گذاش�تند 

 اختالف حزبي یا بحث شخصي بین كرباسچي و عارف؟!


