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گرانی و تورم، کاهش درآمد و کاه��ش ارزش پول ملی و قدرت خرید که 
حاصل پدیده های شومی چون تحریم های ظالمانه، شیوع کرونا و برخی 
تصمیم های غلط اقتصادی دولتمردان مثل بازی با قیمت ارز و عدم نظارت 
جدی بر عرضه و توزیع کاال  ها و...  اس��ت، امروز فشار سنگین اقتصادی و 
معیشتی را متوجه بسیاری از خانواده های ایرانی کرده است، به گونه ای که 
در کنار کوچ به مناطق حاشیه ای و افت در کیفیت سکونتگاه، امروز شاهد 
کاهش مصرف برخی اقالم خوراکی مثل گوش��ت و لبنیات هستیم که 
می تواند در آینده سالمت شهروندان را در معرض خطر قرار داده و جبران 

آن به صرف هزینه های سنگین نیاز خواهد داشت. 
در همین شرایط، اقلیتی فرصت طلب و رانتی به کسب ثروت های افسانه ای 
و تکاثر مشغولند که در عرصه   هایی چون داللی و خرید و فروش ارز، طال، 
مسکن و خودرو و جابه جایی و قاچاق برخی اقالم و اجناس دارای تفاوت 

قیمت، با زد و بند های کثیف غیرقانونی و یا شبه قانونی صورت می گیرد. 
طبیعی اس��ت ادامه این روند می تواند به پیامدهای اجتماعی همچون 
نابرابری و تبعیض و سپس نابردباری، نارضایتی و اعتراض منتهی و هزینه 
سیاسی و اجتماعی سنگینی متوجه جامعه و حاکمیت کند که گاه جبران 

آن نه تنها مشکل که ناممکن نیز می تواند باشد. 
از این رو توجه به اقشار آس��یب دیده از این وضعیت و حمایت از آنان در 
برابر مشکالت سنگین اقتصادی و معیشتی و کمک به تأمین حداقل های 
معیشتی یک ضرورت قطعی و مسلم است که برعهده تمامی مسئوالن و 
دلسوزان نظام و مردم قرار داشته و انجام آن نه تنها ضروری بلکه فوری و 

تعجیلی باید دنبال شود. 
در همین راستا مجلس شورای اسالمی که نمایندگان آن در ارتباط بدون 
واس��طه با مردم و حضور میدانی در جامعه به این ضرورت و فوریت پی 
برده اند، چند طرح از جمله طرح تأمین کاالهای اساسی را تهیه و به دولت 
ارائه داد که درصورت اجرا می توانست شبیه طرح توزیع کاالهای اساسی 
در دوران س��خت معیشتی سالیان حاکمیت ش��رایط جنگی، به تأمین 
حداقل های معیشتی خانوارهای آس��یب دیده کمک نماید. اما دولت به 
بهانه موهوم بودن منابع مالی طرح یا تورم زا بودن این منابع با آن به مخالفت 
برخاست. جالب اینکه دولت پیشنهادات دیگری را با همین نوع منابع مالی 
پذیرفت و بعداً اقدامات مشابه آنچه مجلس در طرح خود دنبال می کرد، 
توسط دولت به اجرا گذاشته شد که از آن به بسته کمک معیشتی یاد شد 

که برای رفاه به یک سوم جامعه واگذار شود. 
گرچه نمایندگان دولت با این توجیه که هرگونه کمک به مردم باید از راه 
کارشناسی، بدون آثار منفی بر زندگی مردم در دراز مدت و میان مدت و 
نیز بدون برهم خوردن تعادل بودجه صورت گیرد، سعی داشتند مخالفت 
دولت را برخاسته از نگاه کارشناسانه و منطقی جلوه دهند، اما وقتی نوبت 
به تصمیم مشابه می رسد حتی بدون اخذ نظر مجلس و طی روند قانونی، 

دست به اقدام زده و نگران منابع مالی برای تأمین اقدام خود نیستند. 
 البته موجب خوشبختی است که طرح مجلس موجب تحرک و اقدام 
دولت برای کمک به مشکالت معیشتی شده و در واقع هدف نمایندگان 
به شکل دیگر و به صورت ضمنی و غیرمستقیم برآورده شده است، اما 
برخورد سیاس��ی دولت با نمایندگان مجلس ج��ای گله و تأمل جدی 
دارد. این تأمل که آی��ا حمایت از مردم در برابر مش��کالت اقتصادی و 
معیش��تی پیش آمده که بخشی ناشی از س��وءتدبیر خود دولت است، 
جای سیاسی کاری و سیاست بازی دارد؟ این سیاسی کاری آنجا آشکار 
می شود که آقای نوبخت برای توجیه اقدام دولت در عدم پذیرش طرح 
تأمین کاال  های اساسی مدعی می شود: »امروز مردم به جای اعانه و یارانه 
از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصادی ایران 

را بر حفظ عزت ملی طلب  می کنند. «
این ادعا به صراحت نگاه سیاس��ی دولت به ماجرا را آش��کار می سازد که 
مخالفت   ها ربطی به امر کارشناسی نداشته و به رقابت های سیاسی بر می گردد 

که برای نیل به اهداف، گرو گرفتن معیشت مردم را نیز مباح می سازد. 
دولتمردان محترم درحالی با تصور حل کلی مشکل از طریق مذاکره و رفع 
تحریم، طرح های کمک معیشتی را گردن نمی گذارند که؛ اوالً پیش از این 
مذاکره را برای حل مشکالت و کاهش تحریم تجربه کرده و همین تجربه 
مردم و کشور را به وضعیت امروزی کشانده که جامعه آسیب دیده و نیازمند 

به کمک های معیشتی از 20میلیون نفر به 60میلیون نفر رسیده است. 
ثانیاً، هرگونه مذاکره برای رفع تحریم نیازمند قدرت داخلی و داش��تن 
برگه های قدرت برای چانه زنی است که هیچ مؤلفه ای به پای پشتیبانی 
رضایتمندانه مردم از حاکمیت در افزایش ق��درت و اعتبار دولت برای 

مذاکره نمی رسد. 
ثالثاً، دولت محترم چه تضمینی برای نتیجه دادن اقدامات خود در عرصه  
دیپلماسی و مذاکره برای حل مشکالت مردم در زمانی نه چندان طوالنی 
دارد که حل مشکالت را به رفع تحریم و برداشته شدن زانوی زور از گلوی 

اقتصاد کشور گره می زند. 
چنین ادعایی نه تنها به مردم پیام امید برای حل مشکالت نمی دهد، بلکه 
به تقویت این ذهنیت می انجامد که دولت معیشت مردم را گروگان اهداف 
سیاسی خود برای اخذ مجوز مذاکره قرار داده و این پای کاسبان مذاکره 

است که همزمان با ظالمان تحریم  کننده، گلوی مردم را می فشارد. 

راهبردتحولهمهجانبهدربسیج
بسیج یک نیروي مردمي برآمده از دل انقالب اسالمي است، بنابراین 
ساختار آن به گونه ای طراحي شده است که در خدمت انقالب و مردم 
باش��د و از طرف دیگر بسیجي فردي اس��ت که دل در گرو آرمان هاي 
انقالب اس��المي دارد و تالش مي کند با انجام هر خدمتي که منجر به 
پیشرفت کشور و کاهش مش��کالت هم وطنان گردد، به آباداني و رفاه 

جامعه خود کمک نماید. 
این سازمان براي اینکه بتواند در مسیر ایده آل هاي خود و تراز انقالب 
اسالمي، در شرایط متفاوت از گذشته، کماکان قدرتمند و کارآمد ظاهر 
شود، الزم است در ابعاد مختلف متحول شود. در واقع تحول در بسیج 
به معناي کارآمدي متناس��ب با ش��رایط جدید و راهیابي در گام دوم 
انقالب به سمت تمدن نوین اسالمي با حفظ اصول است، بنابراین در 
زیر با توجه به عرصه و ظرفیت هاي مختلف و متنوع بس��یج و برخي از 
عرصه هاي تحولي در بسیج به مواردي اشاره مي شود تا انگیزه ای براي 

طرح این ایده و موضوع مهم باشد. 
عرصه ه��اي فرهنگي: اگ��ر نیک بنگری��م، در بین تمام س��ازمان ها و 
ارگان هاي انقالبي، بیش تری��ن بار فرهنگي انق��الب، به خصوص در 
عرصه هاي اجتماعي بر دوش بسیج بوده اس��ت. به عبارت دیگر، این 
بس��یج اس��ت که مؤلفه های فرهنگي انقالب در بعضي از عرصه ها را 
توس��عه مي دهد و حافظ فرهنگ انقالبي در جامعه و الهام بخش دیگر 
سازمان ها و عرصه ها بوده است. حال نکته در این است که آیا ذائقه هاي 
فرهنگي جامعه، همان ذائقه گذشته است یا اینکه تغییر و تحوالت پر 
دامنه باعث تغییرات عمده اي در این عرصه شده است؟ بنابراین، بسیج 
امروز باید فرهنگ انقالب را در ظرف گفتماني امروز عرضه نماید و از 
این نظر بسیج نیازمند تحول در روش ها، ابزارها و حجم فعالیت هاي 
خود است. به همان سیاق، بس��یجي نیز که قرار است حامل فرهنگ 
اصیل انقالب اسالمي باش��د، باید در کنشگري و پاسخگویي فرهنگي 

خود تأثیرگذارتر عمل کند. 
عرصه اجتماعي: رهبر معظ��م انقالب در تعریف بس��یج فرمودند که 
بسیج بدنه فعال ملت اس��ت. براي اینکه این بدنه فعال بتواند شاخص 
و تأثیرگذاری خود را همچون گذش��ته داش��ته باش��د، باید سازمان 
دهنده، با دانش و مسلط به روش هاي علمي بسیج عمومي ملت ایران 
در حوزه هاي مختلف اجتماعي باش��د و بتواند رفتار عمومي و گردش 
نسل هاي جدید در جامعه را به روش هاي مختلف و نوین ساماندهي کند 
تا بتواند به صورت ایجابي و بدون کنش انفعالي ضمن حفظ پیش قراولی 
در برابر گرایش هاي مغایر صبور، اصالح گر و همراه ساز باشد. بسیج باید 

کنشگري هوشمند و پاسخگویي صبور و سلیم باشد. 
عرصه سیاسي: بسیج در عرصه سیاسي با اتکا به دکترین شهید بهشتي 
که گفت ما شیفتگان خدمتیم نه تش��نگان قدرت، باید کاري کند که 
همواره از س��وی حضرت امام و رهبر معظم انقالب تأکید شده است. 
بس��یج با تابلوي زیباي مهرورزي و اخالص این تصویر ذهني سیاست 
براي خدمت را براي مردم و جهانیان تصویر کند. بسیج باید بسترسازی 
هوشمند و جهت ساز در حوزه سیاست باشد، تا جامعه به ویژه بسیجیان 
قدرت انتخاب و شایس��ته گزیني را با تأس��ي به اندیشه هاي رهبري 
انقالب پیدا و نقش راهبردي خود را در تأثیرگذاری بر مسیر سیاسي 

کشور ایفا کنند. 
در چنین شرایطي بسیج و بسیجي باید بدون وابستگي به جریان هایي 
که مناف��ع گروهي خ��ود را بر منافع ملي کش��ور ترجی��ح مي دهند، 
روش��نگري بر اس��اس منافع ملي و در درون نظام را ارتقا بخشد تا به 
تدریج با گسترش گفتمان سالم سیاسي در کشور، گروه هاي سیاسي با 
ویژگي هاي انقالب اسالمي شکل بگیرند و راه نخبگان سیاسي متعهد 

براي اداره کشور و مدیریت هاي بهینه استمرار یابد. 
عرصه دفاعي و امنیتي: نگاهي به معاني و اس��تراتژي هاي جدید دفاع 
و امنیت نش��ان مي دهد که مهم ترین و مطمئن تری��ن تکیه گاه براي 
تولید امنیت عادالنه و پایدار در هر کشوري، امنیت مردم پایه است. به 
جرئت مي توان گفت که یکي از مهم ترین دالیل گذر انقالب اسالمي از 
گذرگاه هاي سخت دفاعي و امنیتي که دشمنان با توطئه هاي مختلف 
درست کرده اند، اتکاي مؤلفه های امنیتي کشور به مردم بوده که نمونه 
بارز آن بسیج است. نظیر دفاع مقدس که ورود بسیج رنگ و بوي جنگ 
و جبهه را عوض کرد. بي تردید این نگاه یعني توانمندي دفاعي و امنیتي 
بسیج از مسیر یک طرح جامع مبتني بر نیازها و تجربه گام اول انقالب، 
از بسیج قدرتي مطمئن براي گام دوم انقالب مي سازد و براي رسیدن به 
این تراز نیازمند دیدگاه هاي نو و طراحي خالق هستیم تا مسیر موفق 
کنوني را شتاب دهد و تکامل بخشد و در سپهر طراحي هاي دفاعي و 

امنیتي کشور به خوبي جانمایي و تعریف شود. 
بسیجي در این شرایط باید با تأثیر از اندیشه هاي امام )ره( و مقام معظم 
رهبري که بسیج را همواره لش��کر مخلص خدا دانسته، ضمن اهتمام 
جدي به تهذیب نفس و ساخت یک اراده مس��تحکم براي مقاومت و 
پیروزي در درون خود که وظیفه هر مس��لمان رزمنده است از جهت 
روحي و جسمي خود را آماده کرده، س��ازمان پذیر در خدمت دفاع از 

کشور در مواقع نیاز باشد. 
عرصه اقتصادي: بسیج باید نیروي آماده براي ورود به میدان هاي نیاز 
کشور در هر زمان باشد. امروز بر کسي پوشیده نیست که ایران اسالمي 
و مردم نجیب آن به جهت تحریم هاي ناجوانمردانه در کنار ضعف هاي 
مدیریتي، در حوزه اقتصادي دچار رنج و س��ختي معیش��ت هستند. 
طبیعتاً فائق آمدن بر این ش��رایط نامناس��ب، نیازمند یک همت ملي 
توأم با برنامه ریزي دقیق اقتصادي است. آنکه مي تواند چنین عزم ملي 
را به میدان بیاورد، سازمان بسیج اس��ت و بسیجیان بهترین مجریان 
اقتصاد مقاومتي هس��تند و مي توانند با تقویت خود در ورود به عرصه 
اقتصادي، کمک بزرگي به خروج از ش��رایط حاضر اقتصادي بنمایند. 
براي این مهم نیازمند شناخت ظرفیت هاي بسیج و به کارگیري درست 
آن هستیم. بس��یج در امر احیاي صنایع خرد، صنایع دستي و کمک 
به توزیع کاال و نظارت ب��ر فرآیندهاي مختلف اقتص��ادي و بازار توان 
کمک جدي دارد. مثاًل کنترل قیمت ها، البته این توانمندي ها باید در 
پرتو یک طرح مناسب بدون ایجاد خلل در عرصه هاي دیگر اقتصادي 
کشور اتفاق بیفتد. بس��یجیان مي توانند به فرهنگ تولید متعهدانه و 
باکیفیت و الگوسازی در فرهنگ مصرف صحیح در کشور کمک کنند 
که خود نیازمند تبیین و تعمیق درست گفتمان اقتصاد مقاومتي میان 

بسیجیان است. 
عرصه علم��ي و فناوري: در این ح��وزه نگاهي به فعالیت هاي بس��یج 
نشان مي دهد که این روند یک راه روشن براي خدمتگزاري به مردم و 
انقالب است. طبیعتاً با توجه به تجربه موفق بسیج در حوزه هاي علمي 
و فناوري، باید با ایجاد تحول در ساختار و نگرش نسبت به حوزه هاي 
علمي و فناوري بتوانیم شاهد حضور بیشتر و برنامه ریزي تر شده بسیج 
و بسیجیان در عرصه علم و فناوري باشیم و بسیج را از دانشگاه اخالق 
به دانشگاه علم و اخالق ارتقا دهیم. بی تردید ویژگي ها و ظرفیت هاي 
بسیج امکان مي دهد تا نهضت نرم افزاري و توسعه علمي با حمایت و 
مراقبت از مخترعان و مبتکران جوان ک��ه معموالً مورد بي مهري قرار 
مي گیرند، زمینه یک انقالب بزرگ علمي را فراهم کند. بسیجیان باید 
مظهر علم آموزی بوده و استادان بسیجي باید نمونه اي از خردمندان و 

حامالن علم توحیدي در دانشگاه و جامعه باشند. 
 ناگفته پیدا است که عرصه هاي زیاد دیگري را مي توان مورد توجه قرار 
داد نظیر ورزش، رس��انه، خانواده و مواردي از این قبیبل. اما تاکید بر 
یک نکته همیشه الزم است که بسیج در صورتي مي تواند در مسیرهاي 
اشاره شده راه تحول و تعالي را ادامه دهد که ضمن هوشیاري در مقابل 
دشمنان که تالش مي کنند بسیج را ناکارآمد کنند، کماکان عزم راسخ 
بر والیت مداري و خلوص مثال زدني خود با توکل به خداوند و پیروي از 

رهبري انقالب و پرهیز از حواشي ادامه دهد.

داودعامريرسولسنائیراد

رهبر انقالب:  بسيج، ثروت بزرگ و ذخيره خداداد ملت ايران است

جامهجهادازتنبسیجیبیروننمیآید

همزمان با سالروز تشكيل بسيج مستضعفين در 
مراسمي با حضور فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي و رئيس سازمان بسيج مستضعفين 2 هزار و 
۸۸۷ طرح عمراني خدمت رساني بسيج افتتاح شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بسیج، صبح دیروز با 
حضور سرلشکر حسین سالمي، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي 2 هزار و ۸۸۷ طرح عمراني 
و خدمت رساني بسیج، به مناسبت هفته بسیج و 
به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد. این پروژه ها 
در اس��تان هاي مختلف و در زمینه هاي ورزش��ي، 
فرهنگي، آبرس��اني، عمراني و مس��کن محرومان 
اجرا شده اس��ت. در این مراسم با فرماندهان سپاه 
استان هاي خوزستان، آذربایجان شرقي، مرکزي و 

بوشهر ارتباط مستقیم تصویري برقرار شد. 
  بس�يج ثروت ب�زرگ و ذخي�ره خداداد 

ملت ايران
پیش از افتتاح این پروژه ها سردار سرتیپ بسیجي 
محمد شیرازي، رئیس دفتر فرماندهي معظم کل 
قوا در ارتباط ویدئوکنفرانس با بسیج مراکز استان ها 
و اقشار بسیج پیام فرمانده معظم کل قوا به مناسبت 
سالروز تشکیل بسیج مستضعفین را قرائت کرد. در 

پیام رهبر انقالب اسالمي آمده است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل، و مظهر 

اقتدار ملي، و نمایشگاه صفا و اخالص و بصیرت و 
مجاهدت است. در دفاع از کشور و استقالل و ثبات 
آن، در خدمات حیاتي با مقیاس گستره  کشوري، در 
فعالیت های پیشرو علمي و فناوری های نوین، در 
رویکردهاي ارزشي و ایجاد فضاي معنوي، همه جا 
نام بسیج برده می شود و حضور بسیج جلوه می کند. 
ایمان، و عزم، و احساس مسئولیت، و اعتمادبه نفس، 
پایه هاي اصلي این توانایی ها و گره گشایی ها است. 
و اینها خود نعمت ها و موهبت های خداوند است که 
باید با شکر الهي و مراقبت دائمي، آنها را حفظ کرد 
و بر آن افزود. بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره  خداداد 
ملت ایران است. دشمنان این ملت، اکنون و همیشه 
در این اندیشه بوده اند و خواهند بود که آن را نابود یا 
بي اثر کنند. مسئوالن سازماني و یکایک بسیجیان 
عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با 
توکل و اخالص و برنامه ریزي به پیش روند. موفق 

باشید ان شاءاهلل. سید علي خامنه اي ۵ آذر ۱۳۹۹
  رسم و مرام بسيجي ها شرف، جوانمردي 

و غيرت است
پس از قرائ��ت پیام رهب��ر معظم انقالب، س��ردار 
سرلشکر پاسدار حسین سالمي، فرمانده کل سپاه 
طي سخناني اظهار داشت: »خدمت ما به مردم بدون 
منت است و رسم و مرام بسیجي ها شرف، جوانمردي، 
غیرت و ایثار جمال بسیج است.« فرمانده کل سپاه 

تصریح کرد: »بسیجیان از هیچ دشمني نمي ترسند و 
بسیج، جمال رحمت، محبت و زینت یافته به پاکي و 

طهارت اند و رخسار معنوي بسیج است. «
سرلشکر سالمي با اشاره به عرصه هاي دشمني با ملت 
ایران و تمرکز نظام سلطه و استکبار بر جنگ اقتصاد و 
معیشت مردم تأکید کرد: »دشمن از ضربه به فیزیک 
نظام جمهوري اسالمي ایران ناامید و مأیوس شده 
است و جنگ نظامي از برنامه هایش خارج شده است، 
ولي در جریان دشمني با نظام، دین، فرهنگ، معیشت 

و سالمت مردم را هدف قرار داده است.« 
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دفاع برجسته ترین 
فراز تاریخ ماست و تا انتهاي این مسیر ایستاده ایم، 
انتهاي این ایستادگي، زوال دشمني است که غروب 
را تجربه مي کند ادامه داد: »بسیج ایستاده است تا 
تحت فرمان رهبري از این ارزش هاي نظام جمهوري 
اسالمي و ملت ایران دفاع کند. لباس جهاد از تن ما 
بیرون نخواهد آمد و بر اندام جوانان ما زینت یافته 
اس��ت و از ارزش هاي نظام جمهوري اس��المي و 

حیثیت ملت دفاع مي کنیم.« 
سرلشکر سالمي بسیج را ظرفیت پاي کار نظام و 
ملت ایران در همه عرصه ها به ویژه در مقابله با جبهه 
دشمن توصیف کرد و اظهار داشت: »مقابل دشمن 
ایستادیم و به پیروزي ایمان داریم و قرار گرفتن در 
این طریق درخشان بر بسیجیان ما مبارک باشد.« 

  روحي�ه بس�يجي، نياز هميش�گي براي 
عبور از موانع

روز گذشته رئیس قوه قضائیه هم با صدور پیامي 
خطاب به بسیجیان سراسر کش��ور، فرا رسیدن 

هفته بسیج را به آنها تبریک گفت. 
بنا به گزارش مرکز رس��انه قوه قضائیه، در بخشي 
از پیام آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ي  آمده است: 
»بسیج و روحیه بس��یجي، ترکیبي است از ایمان 
عمیق به لطف و یاري خداون��د متعال، دردمندي 
و دغدغه داش��تن، آمادگي براي حضور در میدان 
عمل و گذش��تن از خود و خواسته هاي خود براي 
تحقق اهداف بلند انقالب اسالمي و خدمت به مردم 
ایران اسالمي و کوتاه نیامدن تا رسیدن به هدف بلند 
و عالي. بس��یج و همه اجزاي آن مؤمنانه به انقالب 
اسالمي و آرمان هایش عشق مي ورزند و آماده هرنوع 
فداکاري براي تداوم و اتصال این نهضت خونین به 

انقالب جهاني مهدوي هستند.« 
رئیس قوه قضائیه تصریح کرده اس��ت: »تقویت 
روحیه بس��یجي نیاز همیشگي ملت و مسئوالن 
براي پیش��رفت و عبور از موانع اس��ت؛ دستگاه 
قضایي به عنوان ملجأ مردم باید سرشار از روحیه 
و همت بسیجي باشد. روحیه بسیجي در دستگاه 
قضایي یعني تالش بي وقفه براي گسترش عدل، 
مبارزه بي امان و خستگي ناپذیر با اژد هاي هفت سر 
فساد در همه ابعاد و انواع آن، دفاع از آزادي هاي 
مش��روع مردم و احیای حقوق ب��ر زمین مانده و 
متروک آنان، ستاندن بي مجامله حق مظلومان و 

منکوب کردن متجاوزان به حقوق مردم.« 
رئیسي تأکید کرده است: »همین روحیه اگر در زمینه 
مبارزه با فساد، مطالبه حقوق عامه بر زمین مانده و 
نادیده گرفته شده و مقابله با ترک فعل مسئولین به 
کمک قوه قضائیه بیاید، بسیاري از مشکالت امروز 

کشور به راحتی قابل حل شدن است.« 
  بسيج هنوز توانمندي هاي ناشناخته اي دارد

سردار امیرعلي حاجي زاده، فرمانده نیروي هوافضاي 
سپاه نیز در پیامي به سردارسرتیپ پاسدار غالمرضا 
سلیماني، رئیس سازمان بسیج مستضعفین نوشت: 
»بسیج توانمندي هاي تحسین برانگیز و عظیمي را 
از بدو تأسیس به نمایش گذاشته و به اعتراف دوست 
و دشمن مایه افتخار و س��ربلندي اسالم، انقالب و 
کشور شده است، شواهد نشان مي دهد بسیج هنوز 
توانمندي هاي ناشناخته اي دارد که اگر شناخته 
شود و مورد تکریم، حمایت، هدایت و مدیریت قرار 
گیرد مي تواند از قدرت و توان عظیم و خودجوش 
بسیج براي اعتالي انقالب اس��المي و ایران عزیز 
بهره مند ش��ود و از این توانمندي ه��ا مي توان در 
عرصه هاي سازندگي، اقتصادي، فرهنگي، دفاعي 
و دیگر زمینه ها که باید شناخته شود استفاده نمود. 
بسیج بهترین پشتوانه علمي، فرهنگي و دفاعي براي 

انقالب مقدس الهي است.« 

فرمانده كل ارتش: 
نیرويدریایي

مقتدروپرافتخارظاهرشدهاست
دري�ا، جايي اس�ت كه دش�من اوج ق�درت و راهب�رد نظامي اش 
را در آن تدوي�ن ك�رده و ب�ه كار گرفت�ه و ني�روي دريايي ارتش 
جمه�وري اس�المي اي�ران، در جاي�ي ك�ه دش�من س�عي در 
قدرت نماي�ي دارد، مقتدران�ه و پرافتخ�ار ظاه�ر ش�ده اس�ت. 
به گزارش روابط عمومي ارتش در متن پیام امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم 
موسوي به مناسبت روز نیروي دریایي ارتش آمده است: دالوران نیروي 
دریایي راهبردي ارتش در طول جنگ حماسه بزرگ تري را هم در دریا 
ثبت کردند و توانستند بیش از ۱0 هزار کشتي تجاري را زیر بمباران و 
حمالت هوایي مستمر دشمن اسکورت کنند، چنان که هرگز در طول 
جنگ نه تجارت نفت کشورمان قطع ش��د و نه کمبود مؤثري از ناحیه 
تأمین ارزاق حیاتي کشور به چشم آمد. گواه این موفقیت بزرگ، تداوم 
صادرات نفت از جزیره خ��ارک با وجود هزاران حمله هوایي دش��من 
در طول جنگ ب��ود. گواه دیگ��رش رویارویي عزتمندانه ب��ا نیروهاي 
فرامنطقه اي و نبرد شهادت طلبانه مجاهدان جوشن و سهند و سبالن 
بود.  فرمانده کل ارتش در این پیام تأکید ک��رد: نیروي دریایي در این 
مدت، به اوج بلوغ و بالندگي راهبردي رس��یده و در دریا حضوري مؤثر 
و چشمگیر دارد. حضور موفق ناوهاي ایراني از دریاي چین تا اقیانوس 
اطلس، از خلیج عدن و باب المندب و مدیترانه گرفته تا آفریقاي جنوبي 
همه جا ثبت شده و تحس��ین همگان را برانگیخته است. این حضور نه 
صرفاً دریانوردي که حضور عملیاتي متکي به توان دانش بنیان داخلي و با 

قابلیت پشتیباني رزمي و به صورت خودکافي در دریا بوده است. 
در ادامه این پیام آمده است: دریا، جایي اس��ت که دشمن اوج قدرت و 
راهبرد نظامي اش را در آن تدوین کرده و به کار گرفته و نیروي دریایي 
ارتش جمهوري اسالمي ایران، در جایي که دشمن سعي در قدرت نمایي 
دارد، مقتدرانه و پرافتخار ظاهر شده است.  امیرموسوي اضافه کرد: امروز 
ملت بزرگ ایران خرسندند که اگر دشمن به خیال توان دریایي اش مستي 
کند و راهش کج شود، ضربتي توفاني از عزیزان نیروي دریایي راهبردي 

ارتش دریافت خواهد کرد و قدرت آتش در دریا را خواهد آزمود. 
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ام�روز، راه�كار اصل�ي م�ا خنثی س�ازی 
تحريم هاست كه بايد با همت و تالش و شجاعت 
آن را به مرحله انجام برس�انيم؛ براي عبور از 
تحريم ها بايد تک تک مردم ايران را قوي كنيم. 
به گزارش خانه ملت، دکت��ر محمد باقر قالیباف در 
نشست علني دیروز مجلس شوراي اسالمي در نطق 
پیش از دستور خود افزود: براي برداشتن بار مشکالت 
اقتصادي ناشي از تحریم ها، باید راهکاري متفاوت 
داشته باشیم، نشستن و دست روی دست گذاشتن تا 
زمان لغو خوش بینانۀ تحریم ها، راهکار کارگشا نیست؛ 
آنچه باید براي رفع تحریم ها انجام شود و تالشي که 
باید در عرصۀ دیپلماسي صورت گیرد، شرایط خود 
را دارد که پیش از این هم گفته شده است. وي یادآور 
شد: امروز، راهکار اصلي ما خنثی سازی تحریم هاست 
که باید با همت و تالش و ش��جاعت آن را به مرحله 
انجام برسانیم؛ براي عبور از تحریم ها باید تک تک 
مردم ایران را قوي کنیم و همانطور که رهبر انقالب 
نیز فرمودند با بي اثر کردن تحریم هاست که مي توان 

رفع تحریم ها را نیز رقم زد. 
قالیباف با اشاره به بیانات روز سه شنبه رهبر معظم 
انقالب، تصریح کرد: ایش��ان چهار س��رفصل مهم و 
حیاتي را براي حل مشکالت کشور در میان مدت بیان 
فرمودند. به لطف خدا و با تالش همۀ شما همکاران 
عزیز، مجلس شوراي اسالمي در راستاي وظیفه خود 
یعني ریل گذاری و نظارت، در هر چهار سرفصل مطرح 

شده از سوي ایشان، اقداماتي مهم در دست دارد. 
رئیس قوه مقننه گفت: س��رفصل اولي که از سوي 
مقام معظم رهبري مطرح ش��د مربوط به کسري 
بودجه بود.؛ همانطور که همه متفق القول هستیم 
اصالح س��اختار بودجه، محور اول بس��تۀ اقتصاد 
مردمي مجلس شوراي اس��المي است و همکاران 
محترم، به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه با کمک مرکز پژوهش هاي مجلس ماه هاست 
با نمایندگان محترم سازمان برنامه و بودجه در حال 
رایزني هستند تا بودجه سال آینده کشور با رعایت 
اصول مصوب اصالح س��اختار بودجه ارسال شود.  

رئیس مجلس شوراي اسالمي در ادامه عنوان کرد: با 
توجه به تأکید رهبر معظم انقالب، از سازمان برنامه و 
بودجه انتظار مي رود، همانطور که پیش از این وعده  
داده بودند، بودجه را با ایجاد تغییرات الزم ارس��ال 

کنند تا بار فشار کسري بودجه کاهش پیدا کند. 
قالیباف با اش��اره به س��رفصل دوم مورد تأکید رهبر 
انقالب، گفت: س��رفصل دوم مربوط به جهش تولید 
است که در بستۀ اقتصاد مردمي با عنوان رونق کسب 
 و کار و ایجاد اش��تغال براي جهش تولید مورد توجه 
نمایندگان قرار گرفته و در ای��ن خصوص طرح هاي 
مختلفي در دستور کار مجلس است. وي ادامه داد: یکي 
از آن طرح ها، طرح جهش تولید مسکن است که کلیات 
آن به تصویب نمایندگان رس��یده، و مي تواند تحولي 
جدي در تولید مسکن به عنوان یکي از پیش ران هاي 
اقتصاد، پدید آورد. طرح س��اماندهي ب��ازار خودرو و 
همچنین طرح س��اماندهي بازار زنجی��رۀ فوالد نیز 
توس��ط نمایندگان محترم در حال پیگیري اس��ت. 
خرید تضمیني محصوالت کشاورزي و تصویب اعطاي 

تس��هیالت در خصوص آن گام مهم دیگري بود که از 
سوي نمایندگان مجلس یازدهم برداشته شده است. 

رئیس مجلس شوراي اسالمي اظهار کرد: در سرفصل 
سوم یعني افزایش سرمایه گذاري دولتي و نهادهاي 
عمومي، تصویب قانون افزایش سرمایه شرکت ها از 
محل صرف سهام بدون حق تقدم اقدام مهمي بود 
که مجلس در تالش خواهد بود بر اجراي درست آن 
به نحوي که به بهبود شرایط اقتصادي کمک کند، 
نظارت کند.  قالیباف یادآور ش��د: سرفصل چهارم 
مورد مطالبه مقام معظم رهبري، ضرورت حمایت از 
قشرهاي ضعیف است. مردم عزیز ما مطلع اند که در 
چهار ماه گذشته، نمایندگان محترم، به طور مداوم 
پیگیر به سرانجام رسیدن قانون حمایت معیشتي از 
مردم بوده اند. وي با اشاره به تأکید مقام معظم رهبري 
و انتظار مردم، گفت: اکنون این امیدواري وجود دارد 
که دولت و مجلس با هماهنگي و همکاري هر چه 
سریع تر، قانون حمایت معیشتي از مردم را به مرحله 

اجرا برسانند و انتظارات موجود را پاسخ دهند.

رئيس مجلس:  براي عبور از تحريم ها  بايد مردم ايران را قوي كنيم
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 توهينمعاونرئيسجمهوربهامامخميني
عیسي کالنتري گرچه صرفاً معاون رئیس جمهور در موضوع 
محیط زیس��ت اس��ت، اما عالقه دارد هر از چندي با محور 
دفاع از امریکایي ها در مسائل سیاس��ي هم اظهار نظر کند. 
اخیراً فیلمي از او منتشر ش��ده که حاوي توهین و جسارت 
بي سابقه اي به حضرت امام خمینی است. در این فیلم کوتاه 
او ابتدا مي گوید که »خالي کردن پشت شاه در خارج از کشور 
موجب سقوط حکومت پهلوي ش��د. « و سپس در پاسخ به 
این س��ؤال که »یعني فکر مي کنید بین امریکایي ها و امام 
مذاکره اي صورت گرف��ت؟« ابتدا با لحني ک��ه گویا یقیني 
ندارد، مي گوید: »نمي دانم، من خبر ندارم«، بعد، کمي مکث 
مي کند، لبخندي به تمسخر مي زند و با جسارتي سؤال برانگیز 
مي کند: »شاید به این صورت بشود راحت گفت که حضرت 
امام فرزند ناخلفي براي آنها بود!« و بعد ادامه مي دهد: »آنها 
پشت ش��اه را خالي کردند و از این فرصت هم انقالبي ها به 

رهبري امام حداکثر استفاده را کردند. «
امری��کا البته تم��ام قد پش��ت محمدرضا پهل��وي یا همان 
شاهي که کالنتري مي گوید، ایستاده بود، وقتي دید قدرت 
ایستادگي مقابل انقالب اس��المي مردم را ندارد، کمي کنار 
کشید که همراه دیکتاتور ایران در این سقوط نباشد. تحلیل 
انقالب ایران بماند، موضوع این اس��ت که در دولت روحاني 
چه مي گذرد که مدیر او جرئت کند به همین راحتي چنین 
عبارات زش��ت و توهین آمیزی را علیه امام امت و بنیانگذار 

جمهوري اس��المي به کار برد و برکنار هم نشود و کسي هم 
برخوردي با او نکند! سید حسن خمیني و مؤسسه تنظیم و 
نشر آثار حضرت امام هم درگیر سیاس��ی کاری شده  اند و با 

توهین اصالح طلبان به امام گویا کاري ندارند!
کالنت��ري در اردیبهش��ت س��ال ج��اري نیز دانش��جویان 
تسخیرکننده النه جاسوسي امریکا را »آنارشیست« نامید 
و گفت که »بي خود سفارت را گرفتند!« کالنتري، یک سال 
و نیم بعد از فرار کاوه مدني، جاسوس دوتابعیتي که به عنوان 
معاون سازمان محیط زیست منصوب شده بود، او را بزرگوار و 
دانشمند نامید و با رد جاسوس بودن و دوتابعیتي او، به خاطر 

از بین رفتن فرصت همکاري با مدني ابراز تأسف کرد!

وقتيبيكفايتيمديرانناديدهگرفته
ميشود!

مناف هاشمي، معاون حمل و نقل شهرداري تهران گفته که قیمت 
تمام شده بلیت مترو »۱۵ هزار تومان« است و مردم باید حداقل 
»۵ هزار توم��ان« آن را بدهند، اما اکنون تنه��ا »۱000 تومان« 
پرداخت مي کنند. او با ذکر مثالي بي ربط توضیح داده که »امروز 
یک شهروند اگر بخواهد از منطقه یک به منطقه 22 تهران با اسنپ 
یا تاکسي دربس��ت برود باید ۵0 هزار تومان بپردازد اما با مترو و 
اتوبوس با هزار یا ۱2۵0 تومان این مسیر را طي مي کند.« او در عین 
حال تصریح کرده که »کجا دولت طي ۱0 سال گذشته در بودجه 
خود ریالي را براي حمل ونقل عمومي در نظر گرفته و پرداخت کرده 

است؟« یعني خود مي داند که شهرداري کسري بودجه اش را که 
دولت نداده، مي خواهد از جیب مردم به زور دریافت کند!

محسن هاشمي، رئیس شوراي ش��هر تهران البته با این نظر 
اعالم مخالفت کرده است. مترو در همه جاي دنیا وسیله ارزان 
قیمت و  عمومی است و نمي توان آن را با وسایل حمل و نقل 
خصوصي قیاس کرد. اگر افراد معطلي ها، ش��لوغي ها و سایر 
مشکالت مترو را تحمل مي کنند، از باب ارزان قیمت بودن آن 
است، وگرنه کسي که هزینه ماشین دربستي را داشته باشد، 

چرا باید از مترو استفاده کند؟
مناف هاشمي را اگر کس��ي از مردم بشناسد، به دلیل سابقه سوء 
مدیریتي اش در سیل استان گلستان است. زماني که روستاها و 
شهرهایي در استان گلستان در اسفند ۹۷ و در آستانه سال نو در 
محاصره سیالب بود، او در جلسات ستاد بحران استان غایب بود و 
پس از آن مشخص ش��د که اصاًل در ایران حضور ندارد! عبدالرضا 
رحماني فضلي، وزیر کشور گفت که »استاندار گلستان از یک ماه 
پیش تقاضاي مرخصي براي حضور در خارج از کش��ور براي حل 
مشکالت خانوادگي کرده بود. « خود مناف هاشمي البته مدعي 
شد براي درمان مشکالت ناشي از جراحات شیمیایي زمان دفاع 
مقدس از کشور خارج شده است. با باال گرفتن اعتراضات، سرانجام 
در ۳فروردین ۹۸ توسط اسحاق جهانگیري برکنار شد. این برکناري 
و بي کفایتي اما باعث کنار گذاشتن او از حلقه مدیریتي کشور نشد و 
او نه تنها مورد مجازات قرار نگرفت، بلکه یک سال پس از برکناري، 

به سمت معاون حمل و نقل شهرداري تهران منصوب شد. 

     بهارستان
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