ک باد
عید سعید قربان مبار 
سیاسی

رهبرانقالب :دنیای اسالم
150سال گذشته بیافتخار و شرمآور را جبرانکند
حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی به مسلمانان جهان بهمناسبت ایام حج :ما پیروان اسالم
جمعیت عظیم ،سرزمین گس��ترده ،ثروتهای طبیعی بیشمار ،و ملتهای زنده و
که امروز از
ّ
بیدار برخورداریم ،باید با داش��تهها و ممکنهای خود ،آینده را رقم بزنیم .ملتهای مسلمان در
 ۱۵۰سال اخیر ،نقشی در سرنوشت کشورها و دولتهای خود نداشته و به جز استثناهای معدود،
یکسره با سیاس��ت دولتهای متجاوز غربی مدیریّت شده و دس��تخوش طمعورزی و دخالت و
سیاسی امرو ِز بسیاری از کشورها محصول
ماندگی علمی و وابستگی
شرارت آنها بودهاند .عقب
ِ
ِ
آن انفعال و بیکفایتی است.
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فرصت نقد فنی دولتها
و شجاعت تغییر

یکی از فرصتهای پیشروی رسانهها و دانشگاهها در سالهای
آینده ،نقد عملکرد دولتهای پ��س از جنگ و ازجمله دولت
سیزدهم صرفاً از موضع فنی و کاربردی در حوزههای صنعتی،
کشاورزی ،شهرس��ازی و آموزش��ی و از این قبیل است .این
مهم به دلیل سیاسی شدن بیش از حد همه چیز ،هیچگاه به
درستی انجام نشد و بخشی از مشکالتی که امروز در حوزه آب
و خاک و کشاورزی و آموزش و خودروسازی داریم ،برخاسته
از حرکت فخرفروشانه و خوشباورانه مسئوالن دولتی در این
سالها بوده است.
دولت سازندگی بخش قابل توجهی از نخبگان و دانشگاهیان
را روزیخوار و همراه خود کرده بود و اساساً روحیه رئیس این
دولت نقدپذیری و توسعه دایره کارشناسی دولت به خارج از
حلقه بسته سازندگی نبود .بخش��ی از جامعه دانشگاهی را با
نفوذی که در دانشگاه آزاد داشت ،به سکوت و سالم و صلوات
قانع کرده بود و بخشی را نیز به گونه دیگر .مروری بر رخدادهای
آن زمان نشان میدهد توسعهای که به مدد پایان جنگ آغاز
شد ،دهانها را بسته بود و به غیر از برخی جریانهای چپ یا
تکروانی که صدایشان هم به جایی نمیرسید ،منتقد جدی
در حوزه فنی آن دولت وجود نداشت.
دولت بعدی با عنوان اصالحات ،با آنکه در برخی شاخصهای
اقتصادی از جمله تورم بهتر از سازندگی بود ،اما چون اساساًبا غلبه
روحیه سیاسی و اصالحات سیاسی پیش میرفت و از پشتیبانی
بخش بزرگی از جامعه دانشگاهی نیز برخوردار شد ،از نقد فنی
عملکرد خود مصونیت یافت و نگاه کارشناسی به عملکرد این
دولت در حوزههای صنعت و کشاورزی و اقتصاد جای خود را به
نظریهپردازی سیاسی و جامعهشناسی داد و این دولت نیز بدون
آنکه یک نقد جدی فنی دریافت کند ،از مهلکه گریخت.
نوبت به دولت بعدی یعنی دولت نهم و دهم رس��ید و ش��اید
برای یک ناظر بیرونی و دلسوز که نقد غیرسیاسی و صرفاً فنی
یک دولت را به نفع همه کشور و مردم و از جمله خود دولتها
میدانست ،این امیدواری ایجاد شد که حاال آن قشر دانشگاهی و
روشنفکر که روی حریر سیاسی دولت اصالحات خوابیده بودند،
بیدار شوند و اشکاالت مدیریتی کشور را در سدسازیها ،مدیریت
آب ،مدیریت صنعت خودروسازی ،مدیریت آموزش عالی و دیگر
عرصهها در فضایی کام ً
ال دانشگاهی و غیرسیاسی پیش ببرند
اما بیشتر آنچه بود و بیشتر از گذشته هم بود ،در فضای آلوده
جناحیگری و سیاسیبازی گرفتار آمد و فرصتی به دست رئیس
این دو دولت داد تا حرف و نظر مطلق خود را به پیش ببرد و حتی
نقد درونگروهی و داخل دولت خود را نیز برنتابد .این چنین
شد که حسرت آنکه حتی در یک حوزه مشخص مثل سدسازی
یا خودروسازی ،فضایی کام ً
ال آکادمیک در نقد و بررسی شکل
بگیرد و هیچ شائبه جناح و دسته و قبیله سیاسی نباشد ،در این
دوره نیز بر دل دلسوزان واقعی کشور ماند.
با ظهور دولت اعتدال همه آشفتگیهای سیاسی سه دوره قبلی
یکجا در این دولت جمع شد .بخش��ی از سیاسیها و مدیران
دولت قبل ،منتقد آن شدند .بخش��ی از سیاسیون و مدیران
دولت ماقبل یعنی اصالحات در کسوت حامی آن درآمدند و
بخشی از مدیران و سیاسیون دولت اسبق یعنی سازندگی نیز
ساکن این دولت شدند .این شد که هرچه تنش و کنش سیاسی
مخرب و س��اختاربرافکن و نقدسوز و تفرقهس��از الزم بود ،در
دولت اعتدال گرد آمد و هیچگاه شاهد تریبونهای دانشگاهی
با نگاههای غیرسیاسی در این دولت هم نبودیم و اگرچه برخی
نقدهای پراکنده نیز کم نبود ،اما با حمله زبانی رئیس دولت به
زده میشد.
منتقدان و حوالهکرد آنان به جهنم ،پس 
اکنون ما با  30س��ال س��ازندگی پر ایراد و قابل نقد در کشور
مواجهیم .بحثه��ای زیادی درب��اره چرای��ی عقبماندگی
بیمارگونه صنعت خودروس��ازی با وجود کثی��ری از مدیران
نجومیبگیر در این صنعت وجود دارد .در حوزه سدس��ازی و
مدیریت حوضههای آبریز نقد جدی میبینیم .مدیریت اقتصاد
و نگاه به معیشت مردم منتقدان جدی را مقابل خود قرار داده
است .مسکن و راهسازی ،مدیریت حملونقل عمومی و بحث
آیندهساز انرژی و س��رمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر
مدعیان فراوان دارد .دولت س��یزدهم ضم��ن آنکه باید از نقد
گذشته و تکرار غرزدنهای معمول گذشتگان در درون خود
دولت جلوگیری کند و حرف تکراری «تقصیر دولتهای قبل
بود» را کنار بگذارد ،باید زمینه نقد کارشناسانه دالیل درجازدن
و عقبماندگیها و ناتوانیها و اشتباهات گذشته را در جامعه
فراهم کند و این مهم را برای عملکرد دولت خود نیز با چندین
برابر نسبت به آنچه برای گذش��تگان روامیدارد ،با سعهصدر
آماده سازد .مهمتر از ایجاد فضای نقد فنی ،پذیرش نقدهای
صحیح و بهکارگیری آن و «شجاعت در تغییر» است .به نظر
میرسد آرامش سیاسی الزم برای چنین کاری نیز در کشور
فراهم آمده است و باید امیدوار بود که یکبار برای همیشه فارغ
از دستهبندیها به کشف عیوب و نقد جدی عملکرد گذشته
خود بنشینیم و نش��ان دهیم که ش��جاعت اصلی در میدان
«تغییر اشتباهات» است.

ملتهای ما ،جوانان ما ،دانشمندان ما ،علمای دینی و روشنفکران مدنی ما ،سیاستورزان و
جمعیتهای ما ،امروز باید آن گذشته بیافتخار و شرمآور را جبران کنند؛ باید ب ِایستند
احزاب و
ّ
سخن جمهوری
و در برابر زورگویی و دخالت و شرارت قدرتهای غربی «مقاومت» کنند .همه
ِ
اسالمی ایران که دنیای استکبار را نگران و خش��مگین کرده است ،دعوت به این مقاومت است:
گرفتن سررشته
مقاومت در برابر دخالت و ش��رارت امریکا و دیگر قدرتهای متجاوز و به دست
ِ
آینده دنیای اسالم با تکیه بر معارف اسالمی .طبیعتاً امریکا و همراهانش در برابر عنوان «مقاومت»
دچار حساسیتند و به انواع دشمنی با «جبهه مقاومت اسالمی» کمر بستهاند.

برافراشتن عناصر مقاومت در همه این ّ
حساس ،و بیداری ملتها ،و انگیزش نسل
سر
ِ
خطه ّ
جوان و پُرنشاط ،دلها را لبریز از امید میکند؛ فلسطین در همه بخشهای خود «شمشیر قدس»
را از نیام بیرون میکشد؛ قدس و غ ّزه و کرانه و سرزمینهای  ۴۸و اردوگاهها همه برمی خیزند و در
من محصور و تنها ،هفت سال جنگ و جنایت
طی دوازده روز بینی متجاوز را به خاک میمالند؛ یَ ِ
ّ
قس��یالقلب را تاب میآورد و با وجود قحط غذا و دارو و امکانات
کشی دشمن ش��رور و
و مظلوم ِ
ّ
زیستی ،تسلیم زورگویان نمیشود؛ در عراق ،عناصر مقاومت با زبان رسا و صریح ،امریکای اشغالگر
و داعش دستنشانده آن را به عقب میرانند | صفحه 2

بسیج بودجه و امکانات در راه خوزستان

همه نهادهای انقالبی و قوا پای کار خوزستان آمدهاند
تا بلکه از مشکالت این استان بکاهند و بر درد و فریاد
بهحق مردم این استان مرهم گذارند .در همین زمینه
رئیسجمهور نی�ز روز گذش�ته دس�تور داد اعتبار
اختصاص یافته از س�وی دولت برای حل مشکل آب
خوزستان فورا ً و  ۱۰۰درصد اختصاص یابد

3

مردودي كانون
در آزمون وكالت
با سؤالهاي لو رفته!
با كنار هم چيده ش��دن اطالعات مختلف با قاطعيت
بيشتري ميتوان ادعا كرد كه سؤالهاي آزمون وكالت
امسال ،قبل از برگزاري آزمون لو رفتهاست .پيگيريهاي
«جوان» نش��ان ميده��د ،تع��داد و مي��زان اثرگذاري
س��ؤالهاي لو رفته به حدي اس��ت كه حق بيش از 80
هزار داوطلب آزمون روز جمعه را به طور گسترده تضييع
كرده و تنه��ا راه جلوگيري از نهايي ش��دن اين تضييع،
ابطال آزمون است .جوان گزارشی تحلیلی و اختصاصی
دراینباره تهیه کرده است
3

بازگشت
به اول دعوای کرونا
با  6روز تعطیلی

«اوضاع خراب است» اين توصيف مينو محرز ،پزشك
متخصص بيماريهاي عفوني از وضعيت كشور در موج
پنجم كروناست ،آن هم در شرايطي كه جهان در حال
بازگشت به شرايط عادي اس��ت .بحرانيشدن وضعيت
كرونا،ته��ران و البرز را براي ش��ش روز تعطيل كرد،اما
براي پيشگيري از دل به دريا زدن و راهي جادهها شدن،
در تعطيالت اضطراري كرونايي ،محدوديتهاي تردد
اعمال خواهد شد
2

درد خوزس�تان ادام�ه دارد .ب�ا وجود دس�تور
دولت به پنج وزی�ر و مس�ئول بلندپایه دولت و
بهرغم دس�تور قبل�ی رئیس ق�وه قضائیه مبنی
بر پیگی�ری عملکرد خاطی�ان در خوزس�تان،
اوضاع خوزس�تان هنوز بهقاعده نیست و مردم
این اس�تان معترضن�د .دوباره و البت�ه جدیتر
از قب�ل ،همه نهاده�ای انقالب�ی و قوا پ�ای کار
خوزس�تان آمدهان�د تا بلک�ه از مش�کالت این
اس�تان بکاهند و ب�ر درد و فری�ا ِد بهحق مردم
ای�ن اس�تان مره�م گذارن�د .در همی�ن زمینه
رئیسجمهور نیز روز گذشته دستور داد اعتبار
اختصاص یافته از س�وی دولت برای حل مشکل
آب خوزس�تان فورا ً و  ۱۰۰درصد اختصاص یابد.

بی تدبیری برخی مدیران دولتی در حل مش��كالت
خوزس��تان ،پای جهادیها را به این استان باز كرد.
در راس��تای مس��ئولیتهای اجتماع��ی و رس��الت
محرومیتزدایی سپاه پاسداران ،این نهاد و همچنین
بنیاد مس��تضعفان در روزهای اخیر به حل مشكالت
خوزستان ورود كردند تا جبران كمكاریهای صورت
گرفته شود.
دستور ویژه فرمانده كل سپاه
با توجه به ایج��اد تنش آبی برای مردم خوزس��تان،
نهادهای انقالبی با هماهنگی س��تاد بحران در زمینه
آبرس��انی به مناط��ق پر تن��ش وارد عمل ش��دهاند.
جهادگران در شهرهای خرمش��هر ،شادگان و اندیکا
در حال فعالیت هس��تند و بنیاد علوی هم در زمینه
اشتغالزایی ،توسعه کشاورزی ،توزیع بسته معیشتی،
اصالح و توسعه زیرساختهای شهری مانند ساخت
بیمارس��تان ،کتابخانه و ش��بکه فاض�لاب در حال
فعالیت است.

یادداشت سیاسی

اواسط سال گذش��ته هم قرارگاه خاتم االنبیا تکمیل
و تحوی��ل فازهای دوم و س��وم پ��روژه آبرس��انی به
روس��تاهای غیزانیه اه��واز را اجرایی ك��رد .اجرای
فازهای دوم و سوم این پروژه که شامل  ۳۰کیلومتر
خط انتقال لوله پلیاتیلن اس��ت با هم��كاری بنیاد
مستضعفان انجام و مش��كل آب بخشی از خوزستان
حل شد.
اما مشکالت هنوز پابرجاست .اخیرا ً به دلیل افزایش
تنش آبی در خوزس��تان ک��ه باعث م��رگ آبزیان و
دام مردم ش��ده ب��ود ،بی تفاوت��ی یا س��هل انگاری
مدیران دولت��ی مورد انتقاد مردم قرار گرفت ،س��پاه
خوزستان منتظر دس��تور یا کس��ب اجازه یا تأمین
اعتبار نشد و خود با امکانات و تجهیزات خودش وارد
عمل شد.
طرح آبرسانی به روستاهای جفیر هم به طور كامل
به دست نیروهای بسیج س��ازندگی سپاه خوزستان
اجرایی شده اس��ت .نیروهای مهندسی سپاه در یك
هفته اخیر ب��ا تمام ت��وان خود در حل مش��كل آبی
خوزستان كوشیدند و دستاوردهایشان در رسانههای
استانی خبر ساز ش��د که نش��ان از برتری نیروهای
جهادی ب��ر مدیری��ت ناکارآمد در حل مس��ائل این
استان دارد.
باتوجه به مشکالت آبی در مناطق مختلف خوزستان،
فرمانده کل سپاه پاسداران دستور ویژه برای رسیدگی
به مش��کالت مناطق کم آب این استان صادر و سپاه
خوزستان نیز آمادگی خود را برای ورود به این مسئله
اعالم کرد.
بنا به دستور فرماندهی کل سپاه پاسداران ،در حال
حاضر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه برای رفع تنش
آبی در مناطق محروم خوزستان به کمک دولت آمده

یادداشت بینالملل

است .بررسی صورت گرفته نشان میدهد  ۷۳نقطه
خوزستان با تنش آبی روبهرو هستند که سپاه استان
با استفاده از ظرفیت بسیج و نیروهای زیرمجموعه از
ش آبی
قبیل زمینی ،هوایی و دریایی برای رفع این تن 
در حال خدمت رسانی است.
مأموریت ویژه به دادستان خوزستان
رئیس قوه قضائیه هم در جلس��ه دیروز شورای عالی
قوه قضائیه با قدردانی از س��فر هیئت ویژه بررس��ی
مش��کالت آب مردم خوزس��تان به این استان اظهار
داشت :بررسی مسئله مشکالت آبی خوزستان و ارائه
گزارش آن به دولت کار الزمی بود اگر چه دیر انجام
ش��د ،اما پیگیریها نباید محدود به یک س��فر و یک
گزارش شود.
محس��نی اژهای به دادس��تان کل کش��ور و سازمان
بازرس��ی مأموریت داد موضوع را ت��ا حصول نتیجه
روش��ن و قطعی و حل مش��کل و جلوگیری از تکرار
مشکالت مشابه پیگیری کنند و گزارش آن را نیز به
اطالع مردم برسانند.
رئیس قوه قضائیه از مردم خوزستان نیز خواست اجازه
ندهند دش��منان از مطالبات بهحق آنها سوءاستفاده
کنند و در عین حال به دادستان حوزه قضایی مربوطه
مأموریت داد مواردی را که منجر به آسیب دیدن یا
کشته شدن افراد ش��ده با جدیت و فوریت پیگیری و
با عوامل ای��ن اقدامات برخورد کند ت��ا موضوع برای
همگان روشن شود.
دس�تور روحانی :اعتبار خوزستان فوری و
100درصد تخصیص یابد
در همین خصوص حسن روحانی ،رئیسجمهور بعد
از ظهر گذشته در جلس��ه هیئت وزیران ،با اشاره به
تصویب اعتبار برای کمک به حل بحران آبی ناش��ی

یادداشت ورزشی

رسول سنائیراد

هادی محمدی

سعيد احمديان

چرایی جنگ روانی دشمنان
در آستانه انتقال قدرت در ایران

طرح امریکایی  -سعودی -
پاکستانی در افغانستان

نبرد نابرابر
در توكيو

دشمنان ما برای انتقامجویی از مردم ایران در رأی
دادن به گفتمان انقالب و مقاومت چارهای جز جنگ
روانی نمیبینند که ش��اید بتواند با التهابآفرینی
و بازی با اعص��اب و روان مردم ح�لاوت انتخاباتی
آرام و رقم خوردن حماس��های بزرگ را بر آنان تلخ
کرده و دولت جدی��د را نیز از تمرک��ز بر طراحی و
برنامهریزی و تعیین اولویتها بازداش��ته و شرایط
را به زعم خود برای تحمیل خواس��تههای خود در
س��ایه هراس و ش��تابزدگی فراهم آورند .اما همان
تجربهای که در س��طح عمومی ،مردم را تشویق به
انتخاب گفتمان انقالبی و مقاوم��ت کرده ،جامعه
دولتمردان را به بیاعتنایی به این موج جنگ روانی و
پیگیری مطالبات برحق کشورمان از ناقضان برجام و
بدعهدی دشمنان ،ترغیب خواهد کرد | صفحه 2

برخی گزارشها و قرائن قطعی تأکید دارند که امریکا
و پاکستان ،اهداف مش��ترکی را برای افغانستان و
آس��یای مرکزی درنظر گرفته و تواف��ق کردهاند و
این اهداف و طرح عملیاتی آنها ،بهوسیله ابزارهای
گوناگون که در اختیار دستگاههای اطالعاتی ارتش
پاکستان است ،به اجرا درمیآیند .اگرچه  ISIیعنی
دستگاه اطالعاتی ارتش پاکستان ،روابطی سنتی
با طالبان دارد ولی از س��وی دیگر و طی سیطره و
نفوذی که با جریانهای افراطی ،وهابی و سلفی که
عقبه آنها در پاکستان است یا از طریق شبکهای از
نفوذیها یا فرماندهان میانی یا مناطقی طالبان دارد
و اکنون تمامی این ظرفیتها در پوشش طالبان قرار
گرفتهاند و رویکرد س��یطره بر خاک افغانستان را
دنبال میکنند | صفحه 15

متفاوتترين المپيك ادوار تاريخ ،روز جمعه مشعل
آن روشن ميشود ،رقابتي كه شيوع ويروس كرونا آن
را يك سال عقب انداخت و حتي زمزمههايي درباره
لغو كامل آن ه��م در برههای به گوش ميرس��يد،
اما هر طور بود ژاپنيها ب��دون راه دادن حتي يك
تماشاگر و چشمپوشي از منافع مالي توريستهايي
كه حضورشان ممنوع شد از جمعه ميزبان المپيك
هستند .در اين المپيك متفاوت ،ايران با يك كاروان
 66نفره حضور دارد ،در  14رشته انفرادي و دو رشته
تيمي كه بزرگترين كاروان كش��ورمان در تاريخ
المپيك است .كارواني كه تكتك ورزشكارانش با
پشت سر گذاشتن سختترين تمرينها و اردوها كه
خيلي وقتها با حداقل امكانات و توجهها همراه بود
به توكيو رفتهاند| صفحه 13

از خشکسالی اس��تان خوزستان از س��وی دولت ،به
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور دس��تور داد اعتبار
اختصاص یافته به استان فورا ً و به صورت  ۱۰۰درصد
مبلغ مصوب ،تخصیص داده شود.
رئیسجمه��ور گفت :از صب��ر و تحمل م��ردم عزیز
خوزس��تان ،اهتمام جدی مدیران اس��تانی ،وزرای
ذیربط و همکاری سایر قوای کشور و ستاد مدیریت
بحران برای حل مش��کالت مردم غیور استان تشکر
و قدردانی میکن��م .منبع اصلی تأمین آب اس��تان
خوزس��تان با جمعیتی در حدود  ۵میلی��ون نفر ،دو
رودخانه کرخه و دز اس��ت که درحال حاضر به دلیل
خشکسالی ،این رودها با کاهش شدید آورده مواجه
ش��دهاند .براس��اس گزارشها ،با ش��روع گرما تعداد
روس��تاهای کم آب افزای��ش و با کاه��ش حجم آب
رودخانه کارون ،مردم استان بهویژه روستاها با مشکل
تأمین آب آشامیدنی مواجه هستند.
همچنین به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت هیئت
وزیران در جلس��ه روز گذش��ته با اختص��اص اعتبار
به منظور جلوگیری از پیش��روی آب دریا در اراضی
کشاورزی و نخلستانهای آبادان و خرمشهر ،پرداخت
مانده مطالبات کش��اورزان ناشی از خسارت وارده به
اراضی کشاورزی استان خوزستان ،اجرای پروژههای
تأمین آب ،آبرسانی روستایی و عش��ایری و مقابله با
تنش آب شرب ،کشاورزی و منابع طبیعی و الیروبی
کانالها و رودخانههای استان ،آبیاری نهال کاریهای
س��نواتی منابع طبیعی در کانونهای بحرانی ایجاد
گرد و غبار ،مبارزه با آفات و بیماری جنگلها و تأمین
علوفه و آب دامهای س��نگین (گاومی��ش) و جبران
خسارت وارده به این نوع دامها در استان خوزستان
موافقت کرد.

ویژههای جوان

دولت ناگاه ثروتمند شد؟!

«حرف مفت»؛ این تعبیر احمد توکلی ،اقتصاددان در
مورد سخن اسحاق جهانگیری است که گفته «دولت
آیندهبیسابقهترینمجموعهذخایرارزیوطالیکشور
را دارد» .آنچه معاون اول رئیسجمهور گفته ،عجیب
است زیرا هشت سال از خزانه خالی حرفزدند!

نفوذیها خاتمی را مجبور
به مشارکت درانتخابات کردند!

مشارکت در انتخابات که محور دموکراسی است،
آنقدر ب��رای برخی اصالحطلب��ان ،بهرغم ادعای
حمایت از دموکراسی ناپسند شده که حاال میگویند
اینکه سید محمد خاتمی در روزهای پایانی مانده
تا انتخابات  28خرداد  ،400لیس��ت اصالحطلبان
برای شورای شهر تهران را تأیید و یا تلویحاً دعوت به
رأی دادن به عبدالناصر همتی کرد ،به خاطر فشار
افرادی بوده که البد نفوذی بودهاند! | صفحه 2

مبارزه با فساد و فاسد
مطالبه اصحاب رسانه
از اژهای

در نخستین نشست هم اندیشی رئیس قوه قضائیه با
اصحاب رسانه ،ضمن تأکید بر ادامه مسیر تحول قضایی،
مبارزه بی امان با مفسدان و بسترهای ایجاد فساد یکی
از راههای مؤثر برای احیای سرمایه اجتماعی نظام عنوان
شد .مدیرمسئول روزنامه جوان هم در سخنان خود ایجاد
اورژانس قضایی در کشور را امری ضروری دانست

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

پاسخ به نیازهای مردم
اولویت بسیج است

س�ند راهبردی بس�یج در تمام اس�تانهای کشور

و در مرک�ز در ح�ال پیادهس�ازی اس�ت و تلاش
میش�ود در مس�یر گام دوم انقلاب اسلامی،
ای�ن س�ند مح�ور اج�رای برنامهه�ا ق�رار گی�رد.

س��ردار غالمرضا س��لیمانی ،رئیس س��ازمان بس��یج
مستضعفین روز گذشته در دیدار با آیتاهلل سیدمحمد
شاهچراغی ،نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره
به تصویب سند راهبردی بس��یج گفت :سند راهبردی
۱۰س��اله اعتالی بس��یج از س��وی رهبر معظم انقالب
اس�لامی تصویب و ابالغ ش��ده و هماکنون نیز در حال
پیگیری است و تالش میشود در مسیر گام دوم انقالب
اسالمی ،این سند محور اجرای برنامهها قرار گیرد.
سلیمانی با قدردانی از تالشهای نماینده ولیفقیه در
استان سمنان و همه بسیجیان این استان افزود :بسیج
امروز رس��الت عظیمی بر عهده دارد و باید در راستای
صیانت از انقالب و نظام اس�لامی و خدم��ت به مردم،
تالشهایش با هدف و برنامه انجام شود .رئیس سازمان
بسیج مستضعفین هدف اصلی بس��یج را تحقق دولت
اسالمی ،جامعه اس�لامی و ورود به مرحله تمدنسازی
نوین اسالمی دانس��ت و افزود :پاسخگویی بهموقع و در
حد مقدورات به نیازهای مردم ،امروز یکی از اولویتهای
اساسی در بسیج اس��ت که با حضور بسیجیان پیگیری
میشود.
سلیمانی اضافه کرد :بسیج دنبال بازآفرینی در گام دوم
انقالب است و از این رو ،باید با استفاده از همه ظرفیتها
و تجربیات گذش��ته و با تکیه بر نیروی ایمان و خلوص
نیروهای بسیجی در راستای خلق حماسههای جدیتر
گام برداشت .سلیمانی در نهایت خاطرنشان کرد :بسیج
همواره برای فراهم آوردن بسترهای مناسب نقشآفرینی
مردم تالش میکند و خود را نیرویی مردمی و در خدمت
ی فقیه در استان سمنان نیز در
جامعه میداند .نماینده ول 
این دیدار با بیان اینکه بسیج نهادی مقدس است که هر
جا ورود پیدا کرده ،پاکی و قداست را نیز با خود به همراه
آورده است ،گفت :بسیجیان باید همواره به سالح ایمان
و تقوا مجهز باشند و در برنامههای خود هدفگذاری را
فراموش نکنند.

