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داغ تسليم شدن
در برابر مشکالت را
بر دلآمريکا و
دشمنان ميگذاريم

سياسي
» نقدو نظر

»

رئيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت :داغ تسليم شدن در
برابر مشکالت را بر دلآمريکا و دشمنان ميگذاريم.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري
آنا ،حجتاالسالم عباس محمدحسني در جمع کارکنان پايور و وظيفه مرکز آموزش تکاور
نزاجا با اشاره به حديثي مبني بر اينکه «امانت بايد به اهل آن سپرده شود» ،گفت :ما امروز
امانتدار اهل بيت(ع) هستيم و جمهوري اسالمي ايران کشور قرآن و اسالم است.وي ادامه داد:
گذشتگان به خوبي به وظيفه خود عمل کرده و هر زمان اقدامي که الزم بوده را به نحو احسن
انجام دادهاند .حال اين امانت در دست ما قرار دارد و چشم دوست و دشمن به امانتداري و
پاسداري ما از اين امانت است .جوانان ايران اسالمي ،انقالبي و مومن هستند و بنا بر نظر رهبر
معظم انقالب بايد در پادگان و يگانها به گونهاي رفتار کرد که کسي به نظام و ارتش بدبين
نشود و نسبت به آينده اميدوار و خوشبينتر شوند.وي با تاکيد بر اينکه اگر جوانان ،با غيرت

روز عفاف و حجاب

فضل اهلل فرخ
آن كاري كه در خيابان انجام مي گردد يك كار عمومي است ،يك كار
اجتماعي است ،يك تعليم عمومي است .اين براي حكومتي كه به نام اسالم
سركار آمده تكليف ايجاد مي كند .حرام ،كوچك و بزرگ ندارد.
آنچه حرام شرعي است نبايستي به صورتآشكار در كشور انجام شود.
از فرمايشات مقام معظم رهبري
روز  21تيرماه به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاري شده است.
 21تيرماه روزي است كه هزاران نفر به جرم دفاع از عفاف و حجاب در
مسجد گوهرشاد به دست عمال رضاخان هتاك به خون غلطيدند و مظلومانه
به شهادت رسيده و اين روز در جمهوري اسالمي به نام روز عفاف و حجاب
نامگذاري شد.
اما آيا اين كافي است؟
كه فقط يك روز به نام عفاف و حجاب نامگذاري شود و بقيه سال به آن بيتوجه
باشيم و حتي بعضي از مسئولين با گفتار و كردار خود را ه را براي تهاجم دشمن
به عفاف و حجاب باز كنند؟
از قديم االيام بر همگان روشن و آشكار بوده و هست كه استعمارگران حساسيت
و دشمني خاصي نسبت به عفاف و حجاب داشته و دارند؛ زماني به وسيله
آتاترك در تركيه و رضاخان در ايران به جنگ حجاب و عفاف برخاستند و تا
حد قتل عام مردم در هر دو كشور پيش رفتند و هم اكنون نيز در كشورهاي
اروپايي به شدت با عفاف و حجاب برخورد مي شود.
هنگام تسلط فرانسويان بر الجزاير يكي از برنامههاي جدي آنان برخورد با عفاف
و حجاب بود به طوري كه فرانتس فانون ،جامعه شناس و فيلسوف فرانسوي
در كتاب خود مي نويسد« :هر چادري كه دور انداخته مي شود افق جديدي
كه تا آن هنگام بر استعمارگر ممنوع بود در برابر او ميگشايد پس از ديدن هر
چهره بيحجاب اميد حملهور شدن استعمار  10برابر مي گردد ».و نيز مستر
هنفر ،جاسوس انگليسي مي گويد «:در مسئله بيحجابي زنان ،بايد كوشش
فوق العاده به عمل آوريم تا زنان مسلمان به بيحجابي و رها كردن چادر مشتاق
شوند پس از آنكه حجاب با تبليغات وسيع از ميان رفت وظيفه ماموران ما آن
است كه جوانان را به روابط نامشروع با زنان تشويق كنند و بدين وسيله فساد
را در جوامع اسالمي گسترش دهند ».و از اين مطالب فراوان است كه حمله
به حجاب و عفاف از برنامههاي گذشته و امروز دشمنان است پس چرا ما
اين گونه در برابر تهاجم وسيع دشمن بيتفاوت گشتهايم؟
مقام معظم رهبري در سال  1370تهاجم فرهنگي دشمن را اعالم نمودند كه با
بيتوجهي مسئولين امر ،اين تهاجم به شبيخون فرهنگي و قتل عام فرهنگي و
ناتوي فرهنگي تبديل گرديد و متاسفانه مسئولين مربوطه نه تنها با اين تهاجم
مقابله نكردهاند بلكه راه تهاجم را بر دشمن گشودند و با موضعگيريهاي غلط
آب به آسياب دشمن ريختند.
متاسفانه سالهاست كه اين سواالت بي جواب مانده است.
چرا رياست جمهوري كه موظف به اجراي قوانين است تا كنون قانون عفاف
و حجاب را اجرا نكرده است؟

» خبر

و هميت خود پاي کار نبودند ،ايران صالبت کنوني را نداشت ،اظهار اميدواري کرد :به اميد
خدا با بصيرت و هوشياري جوانان ،نظام استحکام خود را حفظ خواهد کرد.وي با بيان اينکه
کشور در آيندهاي نزديک در اختيار جوانان قرار خواهد گرفت ،گفت :جوانان بايد خود را براي
مديريت کشور و حفظ اين امانت تربيت و آماده کنند.نماينده ولي فقيه در ارتش با اشاره به
چالشها و مشکالت کشور ،تاکيد کرد :بايد مشکالت را با کمک و همدلي ،همچون گذشته
به خوبي و آبرومندانه پشت سر بگذاريم و داغ اختالف ملي ،کم صبري ،تسليم شدن در برابر
مشکالت و فتنه گير شدن را بر دل آمريکا و دشمنان بگذاريم.محمدحسني يادآور شد :دشمن
به دنبال آن است که ملت را به جان يکديگر بياندازد ،اما ملت ايران عاقلتر و هوشيارتر از آن
هستند که نقشههاي دشمن به نتيجه برسد ۴۰ .سال است که ملت ايران به آمريکا تو دهني
زده و اين بار نيز آمريکا پاسخ محکمي از ملت ايران دريافت خواهد کرد.

اخبار برگزيده »

معناي روحيه انقالبي چيست؟

»
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آي تاهلل مجتهدشبستري:

ترميم کابينه بخشي از مشکالت را حل ميکند
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأکيد بر ترميم
کابينه دولت و تغيير مديران ناکارآمد اقتصادي ،اين
ترميم را سبب حل بخشي از مشکالت اقتصادي دانست.
آيتاهلل محسن مجتهدشبستري در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاري رسا ،وحدت و همبستگي افراد جامعه را
از ارکان اصلي اقتدار ملي دانست و گفت :تجربه و
تاريخ نشان داده است که در هر جامعهاي که وحدت و
همبستگي باشد ،آن جامعه قدرتمند است ولي در هر
جامعهاي که تفرقه و تشتت حاکم باشد نابودي ،زوال
و شکست نصيب آن ميشود.نماينده مردم آذربايجان
شرقي در مجلس خبرگان رهبري ادامه داد :باالترين
پيوندي که ميتوان بين برادران به وجود آورد برادري
و اخوت است که در قرآن مجيد با عنوان «انما المؤمنون
اخوه» تمام مؤمنان را با هم برادر و برابر کرده است و
قرابت زماني و مکاني مطرح نيست ،يعني مؤمنان در
هر جا و هر زماني با هم برادر هستند.وي افزود :خداي
متعال در جاي ديگري از قرآن کريم ميفرمايد« :ال
ريح ُكم» با هم نزاع نکنيد که در
تَنا َزعوا َفتَفشَ لوا َوتَذ َه َب ُ

نتيجه فشل بودن و سستي پيش ميآيد و به دنبال آن
اقتدار ،مجد و عظمتتان از بين ميرود.مجتهد شبستري
تأکيد کرد :وحدت و همبستگي به عنوان يکي از ارکان
اقتدار ملي در هر زمان مطلوب است؛ بويژه در زماني
که دشمنهاي قدار در حال اعمال خصومتها هستند
که اسالم ستيزي را آغاز کردهاند؛ بايد توجه داشت که
آنها خصومت ويژهاي با ملت مقاوم ايران دارند ،بنابراين
در شرايط فعلي ضرورت همبستگي ،اتحاد و اتفاق
بيشتر احساس ميشود.عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام درباره توجه مسئوالن به مشکالت اقتصادي براي
جلوگيري از به وجود آمدن شکاف بين ملت و نظام ابراز
داشت :دولت و قوه قضائيه بايد در کنترل ارز و برخورد
با متخلفان و سودجويان از وضعيت فعلي توجه جدي
کنند.نماينده مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان
رهبري قيمت باالي ارز را بر خيلي از کاالها تأثيرگذار
عنوان کرد و گفت :وقتي ارز گران ميشود نخود و لوبياي
توليد داخل هم گران ميشود.وي تصريح کرد :اگر در
مسئوالن اقتصادي کشور کساني هستند که خوب کار

نميکنند ،آنها را عوض کنند و نمايندگان مجلس هم
ترميم مسئوالن اقتصادي کشور را خواستهاند که شايد
مشکالت را تا حدي حل کند.مجتهدشبستري گفت:
مردم هم بايد شرح صدر داشته باشند؛ مسلمانان صدر
اسالم هم در تحريمهاي انجام شده تحمل ميکردند
و خداوند پيروزيهايي براي آنها به ارمغان آورد؛ االن

وضع مردم با آن روزگار قابل مقايسه نيست اما مقداري
گراني و تورم است و مردم بايد حوصله داشته باشند و
با دولت همکاري کنند و انسجام بين دولت و ملت هم
عاملي براي رفع مشکالت است ،دشمنان توطئههاي
اقتصادي و تحريمهايي را پيش آوردهاند که اميدواريم
با اتحاد ملت و مسئوالن تأثيرگذار نباشد.

آي تاهلل جواديآملي:

کسي اهل اميد است که مديريت خود را در قلمرو خدا بداند

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت :کسي اهل اميد است که مديريت خود را
در قلمرو خدا بداند.به گزارش خبرگزاري رسا ،چهاردهمين کنگره بينالمللي
مسلمانان آمريکا با هدف هويتبخشي به جامعه شيعي و مسلمان آمريکا با موضوع
"اسالم دين اميد" با پيام ويديويي آيتاهلل جواديآملي در ايالت "ارالندو" آمريکا
برگزار شد.در بخشي از اين پيام آمده است :اسالم مجموعه مکتبي است که
رهبران الهي ،انبياي الهي آوردند و تکميل آن به وسيله قرآن و عترت است که
اللِ إْالِ ْسال ُم ،چون ِع ْن َد هَّ
ِّين ِع ْن َد هَّ
ِند ُك ْم
اللِ است ،ثابت و زوالناپذير استَ :ما ع َ
إ ِ َّن الد َ
ِند هَّ
اق ،اين مسئله اول.در تبيين اسالم سخني نيست ،چون کال ِم
يَنف َُد َو َما ع َ
اللِ ب َ ٍ
السماواتِ َو أْالَ ْرض است« ،يَ ْع ُلو َو لاَ يُ ْعلَي َعلَ ْيه»؛ از راه وحي جهان را ،انسان
ُور َّ
ن ُ
را ،پيوند انسان و جهان را معرفي کرد ،رهاورد پُر برکتي داشت و دارد .عمده
تبيين معناي اميد است .اميد يک فضيلت اخالقي انساني است ،آرزو در برابر
اميد رذيلتي بيش نيست .جامعه ما بايد بين اميد و آرزو فرق بگذارد .با يک َمثل
ساده ،زمينه اين فرق روشن ميشود ،تحليل نهايي اين فرق در اثناي گفتوگو
واضح خواهد شد.در بخش ديگري از اين پيام آمده است :اميد مثل آن است
که يک کشاورز زمين و زمينه را آماده کند ،براي باروري مزرعه يا بوستان خود،
آبياري کند ،بذرافشاني کند ،نهالکاري کند ،همه لوازم کشاورزي را انجام دهد،
چنين شخصي اميدوار است که حوادث غير پيشبيني شدهاي از راه نرسد و او
به محصول اين باغ و مزرع ه خود برسد.آرزو آن است کسي کاري نکرده ،کِشتي
نکرده ،نهالي نکاشته ،آبياري نکرده ،شيار نکرده ،منتظر رسيدن ميوه مناسب و
محصول گواراست .کسي بدون رنج منتظر گنج باشد ،آرزوي خام است .کسي

با تالش و کوشش منتظر نتيجه باشد ،اميد ثمربخش است .بين رجاء و تم ّني،
بين اميد و آرزو بسيار فرق است .اين فرق لغوي و مطلب کوتاه و غير علمي و
غير دقيق که همگان بفهمند.اين پيام مي افزايد :اما تحقيق نهايي آن است،
کسي اهل اميد است که حقيقت خود را بشناسد و حقيقت جهان را بشناسد،
مديريت خود را بفهمد ،مديريت جهان را بفهمد .خود و مديريت خويش را
در قلمرو مديريت جهانآفرين و انسانآفرين به نام خدا بداند .کسي که درباره
قد فکر و انديشه او اين است که انسان مثل يک ميوهاي است
انسانشناسي ّ
که بعد از يک مدت ميپوسد و در بين خاک دفن ميشود .چنين شخصي
نه اميدي دارد و نه آرزويي .کسي که ميگويد مرگ پايان راه است و انسان با
ُمردن ميپوسد و بعد از مرگ خبري نيست ،او هر چه بينديشد آرزوست نه
اميد .کسي که به فکر برزخ و قيامت نيست ،کسي که نميداند اسالم به او گفته
است ،انسان مرگ را ميميراند ،نه بميرد ،چنين شخصي بين اميد و آرزو فرق
نميگذارد .آيا ما ميميريم يا مرگ را ميميرانيم؟ آيا ما با ُمردن ميپوسيم يا از
پوست به درميآييم؟ آن که ميگويد انسان ميپوسد ،عقل خودبنياد او يعني
چه؟ هيچ ميوهاي ميتواند بگويد من داراي عقل خودبنياد هستم؟ تو که بعد از
چند روز ميپوسي! تو چه پيوندي با جهان داري ،تو چه پيوندي با گذشته داري،
چه پيوندي با آينده داري؟ تو در راه ميماني« ،ابنالسبيل» هستي ،نه سالک.
پس اولين وظيفه اين است که ما بدانيم ميپوسيم يا از پوست به درميآييم؟
ما ميميريم يا مرگ را ميميرانيم؟ اسالم ميگويد انسان مرگ را ميميراند:
ْس َذائ ِ َق ُة ال ْ َم ْوتِ ؛ نه «کل نفس يذوقها الموت»! آن که ما و جهان و پيوند
ُك ُّل نَف ٍ

اين دو ضلع را آفريد ،نفرمود انسان را مرگ ميچشد ،فرمود انسان مرگ را
ميچشد ،روشن است که هر ذائقي مذوق خود را هضم ميکند .ما هستيم که
مرگ را ميميرانيم .ما هستيم که براي أبد خواهيم بود.در ادامه اين پيام آمده
است :اگر چنين عقلي را ما شکوفا کرديم و اين عقل را همانند نهال در تحت
طالب(صلَ َواتُ هَّ
اللِ َو
رهبري وحي قرار داديم که طبق بيان نوراني علي بن ابي
َ
ِيروا ل َ ُه ْم َد َفائ َِن
َسال ُم ُه َعلَ ْيه) فرمود انبيا آمدند که عقل را شکوفا کنندَ « :و يُث ُ
ُول»؛ يعني را به صورت عقالنيت وحياني درآورديم ،ما بين اميد و آرزو
ال ْ ُعق ِ
فرق ميگذاريم ،اوالً؛ بين سالک و وامانده در راه فرق ميگذاريم ،ثانياً؛ أبدي
يراهه ميرويم و نه راه کسي را ميبنديم ،رابعاً؛ اآلن بسياري
ميانديشيم ،ثالثاً؛ نه ب 
از بودجهها کشورهاي سرمايهدار در شب و روز صرف ساختن سالحها آدمکشي
تمدن منتهي ميشود؟ اين کشتار بالواسطه يا معالواسطه يا
است ،اين به کدام ّ
جنگهاي بدون نيابت يا با نيابت در اثر آن است که انسان فکر ميکند همين
چند روز زنده است و بس!در بخش پاياني اين پيام تاکيد شده است :بيان نوراني
ي ِء َما يَ ْح َذ ُر» ،اگر
ان أَ ْف َوتَ ل ِ َما يَ ْر ُجو َو أَ ْس َر َع ل ِ َمجِ 
سيد الشهدا اين است که « َك َ
کسي خواست از راه باطل به مقصد برسد ،زودتر از ديگران به دام ميافتد و زودتر
از ديگران به کام خطر گرفتار ميشود .هرگز راه باطل ،ربا ،اختالس ،رشا ،ظلم،
تعدي ،بدخويي ،بداخالقي ،انسان را به مقصد نميرساند ،او را اميدوار نميکند،
ّ
به آرزو سرگرم ميکند که بين آرزو و اميد فرقهاي فراواني است.اين گوشهاي
از معناي عقالنيت وحياني است که اميدواريم همگان به اصل مطلب بار يابيم
و به آن عمل کنيم و آن را به ديگران منتشر کنيم.

جهانگيري:

موسويالرگاني:

اتاق جنگ اقتصادي بايد براي تقابل
با دشمنان تشکيل شود
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت :اتاق جنگ اقتصادي بايد براي تقابل
با دشمنان تشکيل شود.حجتاالسالم سيد ناصر موسويالرگاني در گفتوگو
با خبرنگار مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به ضرورت
تشکيل اتاق جنگ اقتصادي ،اظهار کرد :آمريکا از ابتداي انقالب تاکنون
کشورمان را تحريم کرده است که اين تحريمها با رهبريهاي امام راحل
و مقام معظم رهبري نه تنها براي ما ضرري نداشته است ،بلکه باعث شده
دستاوردهاي بسيار زيادي داشته باشيم.وي با بيان اينکه اگر ما مورد تحريم
دشمنان قرار نميگرفتيم ،بسياري از پيشرفتهاي علمي ،اقتصادي و صنعتي
هم براي کشورمان حاصل نميشد چرا که تحريمهاي دشمن منجر شد که
به ظرفيتهاي خودمان تکيه کنيم تصريح کرد :عالوه بر تحريمها ،آمريکا
و همپيمانانش همواره فشارهاي ديگري چون تهاجم فرهنگي بر کشورمان
وارد کردهاند که در همه برنامههاي خود ناکام ماندند.موسويالرگاني با اشاره
به اينکه آمريکا پس از شکست در نقشههاي خود اکنون به دنبال جنگ
اقتصادي با کشورمان است ،تصريح کرد :خزانهداري آمريکا رسما به عنوان
اتاق جنگ اقتصادي اين کشور تعيين شده است و عليه نظام ما برنامهريزي
ميکند.عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه اين اتاق جنگ اقتصادي
متشکل از مثلث شوم آمريکا ،آلسعود و رژيم صهيونيستي است ،گفت :اين
کشورها همواره به دنبال توطئه عليه ايران هستند چرا که هدف آنان مخالفت
با شخص نيست ،بلکه به دنبال براندازي نظام جمهوري اسالمي هستند.وي
با تأکيد بر اينکه الزم است در ايران هم اتاق جنگ اقتصادي براي تقابل با
دشمنان تشکيل شود ،اظهار کرد :الزم است ايران هم عمليات مقابله به مثل
با آمريکا داشته باشد و با تشکيل ستاد جنگ اقتصادي ،با نقشههاي شوم
آنان مبارزه کنيم.موسويالرگاني خاطر نشان کرد :در اتاق جنگ اقتصادي
بايد به مسائلي چون وارد نکردن کاالهاي مشابه توليد داخل به کشور و
مديريت نقدينگي توجه ويژهاي شود تا از اين طريق با حربههاي اقتصادي
دشمن مقابله کنيم.

اصليترين هدف آمريکا و اسرائيل نابودي ايران است
معاون اول رئيس جمهور گفت :اصليترين هدف آمريکا و اسرائيل
نابودي ايران است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا در اصفهان،
اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي اداري استان اصفهان ،شرايط
کنوني کشور را خطير دانست و اظهار کرد :اگرچه با شرايط مشکلي
روبرو هستيم اما اين به معناي ناتواني در کنترل اين شرايط خطير
نيست ،بلکه معناي اين شرايط اين است که روندها نسبت به گذشته
تغيير کرده و شرايط متفاوتي را تجربه ميکنيم ،اگر نسبت به شرايطي
که با آن مواجهيم آگاهي مناسبي نداشته باشيم نميتوانيم آن را
مديريت کنيم.وي با بيان اينکه موضوعي غير از دشمني آمريکا با
ما درميان است ،افزود :دولت توان مديريت اين شرايط را ندارند،
بلکه نيازمند يک درک عمومي و همياري و همکاري مردم براي

فالحتي:

بيتوجهي به مطالبات مردم ،اقتدار ملي را دچار خدشه ميکند
عضو کميسيون آموزش مجلس گفت :بيتوجهي به مطالبات مردم
اقتدار ملي را دچار خدشه ميکند.
فرهاد فالحتي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري رسا ،درباره بيانات
رهبر معظم انقالب و مؤلفههاي تقويت اقتدار ملي در مقابل دشمن،
با بيان اينکه مولفههاي اقتدار ملي در نظام اسالمي بر دو محور
مردم و خدامحوري استوار است گفت :مردم در راستاي پيروزي
انقالب اسالمي و راهبرد پس از آن نقش اساسي داشتند ،امروز
هم در مديريت جامعه از طريق مشارکتهاي اجتماعي و حضور در
صحنههاي مختلف نقش خوبي را ايفا ميکنند.
وي با بيان اينکه به طور قطع اقتدار ملي ما بر پايه مردم بر مبناي
حکومت الهي استوار است ،عنوان کرد :بنابراين به هر ميزان به
خواستههاي مردم بيتوجهي شود به همان مقدار اقتدار ملي دچار
تزلزل ميشود.فالحتي با بيان اينکه آنچه سبب انسجام مردم کشور

سخنگوي سپاه گفت :آمريکا در بدترين شرايط نظامي قرار دارد.به گزارش ايرنا،
سردار پاسدار رمضان شريف در سومين گردهمايي رزمندگان تبليغات دفاع
مقدس تيپ  44قمربني هاشم (ع) و تيپ  91بقيه اهلل (عج) در مجتمع فرهنگي
الله شهرکرد با بيان اينکه آمريکا در بدترين شرايط نظامي قرار دارد گفت :قدرت
نظامي آمريکا مانند گذشته نيست که ناو آبراهام لينکلن هر کجا دلش خواست
برود ،بلکه ورزيده ترين تفنگداران دريايي آمريکا وقتي اسير مي شوند ،جلوي
رزمندگان ايران زانو مي زنند و از تعرض به حريم دريايي ايران عذرخواهي
مي کنند.به گفته وي ،امروز ايران بيشتر از گذشته مقتدر شده و اين اقتدار
حاصل جانفشاني رزمندگان در دفاع مقدس است.شريف با بيان اينکه دشمن
تمام تالش خود را انجام مي دهد تا ملت را مقابل هم قرار دهد و نسبت به آينده
بدبين کند اما در اين زمينه دشمن نيز راه به جايي نخواهد برد يادآور شد90 :
درصد از خوراک اطالعاتي جنگ رواني دشمن از داخل تامين مي شود و بر
اساس سواد رسانه اي ،هر حرفي زده مي شود ،دشمن از آن براي جنگ رواني
استفاده مي کند.سخنگوي سپاه اظهار داشت :در تصادف يک دستگاه تانکر
سوخت با اتوبوس مسافربري در کردستان ،دشمن در  12محور رسانه اي خود،
به گونهاي القا کرد که راننده نفتکش عراقي بود و مي خواست سوخت به عراق
ببرد در حالي که دادستاني به صراحت اين خبر را تکذيب کرده است.به گفته وي،
دليل اين فضاسازي از سوي دشمن آن است که القا کند ايران در عراق حضور
دارد.شريف با اشاره به نقش رسانه ها گفت :کارکرد رسانه ها در جهان امروز
متفاوت تر از گذشته است و دشمن از طريق رسانه ها دروغ هاي شاخ داري را
منتشر مي کند تا جنگ رواني ايجاد کند.

ما پس از اسالم شده همان ايمان به خدا و توجه به اسالم و قرآن
است ،اظهار داشت :همين مسئله سبب شده اقليتها ،قومها و
گروههاي مختلف و متعدد ايراني در کنار يکديگر به عنوان امت
واحده عمل کرده و تا امروز از بسياري شبيخونهاي فرهنگي و
مادي تاريخ مصون بمانند.وي فرهنگ ،سبقه ديني و الهي را يکي
از مولفههاي اصلي اقتدار ملت ايران دانست و گفت :اين از موارد
مهمي است که همه مسئوالن تاثيرگذار در تمامي رويکردهاي
داخلي بايد مورد توجه قرار دهند.عضو کميسيون آموزش مجلس
ادامه داد :در جمهوري اسالمي بايد عزت مردم حفظ شود و اين
عزت به معيشت و دين مردم برميگردد بنابراين هرجا يکي از اين
دو پايه بلغزد اقتدار ملي ما ضعيف ميشود.فالحتي با اشاره به قاعده
نفي سبيل که متن صريح قرآن بوده و بر اساس آن کفار حق سلطه
بر مسلمانان را ندارند ،اظهار داشت :اين قاعده از ارکان اقتدار و

توانمندي ما مسلمانان است که بر اساس آن منافع ملي مسلمانان
به لحاظ مادي و معنوي نبايد تحتالشعاع نفوذ ،حمله يا شبيخون
دشمن قرار گيرد به عبارت سادهتر دشمن نبايد بر جامعه مسلمين
سيطره پيدا کند ،گاهي اين سيطره اقتصادي و تسلط بر بازار ،گاهي
فرهنگي و تسلط بر نسل ما و گاهي هم سيطر ه مادي و در اختيار
گرفتن حاکميت کشور است.
وي با بيان اينکه اقتصاد ،نسل ،حاکميت و قدرت دفاعي همه ميزان
اقتدار ملي يک کشور را شکل ميدهند؛ خاطرنشان کرد :اگرچه يکي
از ارکان اقتدار ملي قدرت دفاعي و نظامي و بسيار ضروري است اما
بر مبناي قاعده نفي سبيل اقتدار ملي صرفا در تقويت توان دفاعي
براي ترساندن دشمن و جلوگيري از حمله او نيست بلکه بايد در
کنار تقويت بنيه نظامي بخش اقتصادي همچنان قوي شود که
تحتالشعاع تکانههاي چند کشور دنيا قرار نگيرد.

آشنا:

سخنگوي سپاه:

آمريکا در بدترين شرايط نظامي قرار دارد

عبور از شرايط فعلي کشور هستيم و همه نهادها بايد در اين مسير
ياري رسان کشور باشند ،واقعيتهايي در پيش روي ما قرار دارد
که نيازمند شناخت صحيح از آن هستيم تا بتوانيم مشکالت را
مديريت کنيم.جهانگيري محدوديتهاي پيش آمده براي کشور را
قابل برطرف کردن عنوان کرد و گفت :اين محدوديتها فلج کننده
نيست و براي آينده کشور نگران کننده نخواهد بود ،در کشور
توانمندي و ظرفيتهاي بسيار زيادي داريم ،فرصتهاي بسيار خوبي در
پيش رو داريم تا با استفاده از اين فرصتها و مسئوليت پذيري و
مديريت صحيح به همراه درک موضوعات مختلف از شرايط کنوني
به خوبي عبور کنيم.معاون اول رئيس جمهور با اشاره به خروج آمريکا
از برجام به منظور ايجاد مشکل براي ايران در مسير استفاده بردن

از برجام ،تصريح کرد :برجام يک توافق بين المللي بود که عليرغم
ايرادات و مشکالتي که داشت اما قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل
را به عنوان يک پشتوانه داشت ،ولي آمريکا از اين توافق بين المللي
خارج شد ،آمريکاييها پايبندي به برجام نداشتن و از روز بعد از
برجام سرناسازگاري گذاشتند.
وي با بيان اينکه آمريکا پس از خروج از برجام توطئههاي جديدي
را عليه ايران طراحي کرده است ،اظهار کرد :اصليترين هدف آمريکا
و اسرائيل نابودي ايران است ،ما کشور بزرگ و تاريخ سازي هستيم
و ميتوانيم با شناخت شرايط و تحليل مسائلي که با آن مواجهيم
تاريخ ساز شده و از توطئههاي و دسيسههاي دشمنان با سربلندي
عبور کنيم.

مشاور رئيس جمهور گفت :احتمال دارد کابينه دچار تحوالتي شود.
حسامالدين آشنا در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سياسي
باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نظرسنجي توئيتري اخير خود در
خصوص تغيير کابينه اظهار کرد :همانطور که قبال هم رئيس دفتر
محترم رئيس جمهور مطرح کردهاند؛ در دولت اين آمادگي وجود دارد
که تحوالتي در زمينه تطبيق سياستها با شرايط فعلي و پاسخگويي به
نيازهاي جاري کشور اتفاق بيفتد.وي با بيان اينکه احتمال دارد کابينه
دچار تحوالتي شود ،گفت :تغيير کابينه حق رئيس جمهور است و در
هر حوزهاي و هر زماني که صالح بدانند اقدام ميکنند.وي با اشاره
به اخبار منتشره در خصوص انتصاب جهانگيري به رياست «ستاد

احتمال دارد کابينه دچار تحوالتي شود
ويژه اقتصادي» نيز گفت :معاون اول رئيس جمهور مسئوليتهاي
متعددي را بر عهده دارند و مسئوليت سنگين ايشان به عنوان فرمانده
قرارگاه اقتصاد مقاومتي نشان ميدهد که باالترين مسئوليتها در
حوزه هماهنگيهاي اقتصاد مقاومتي در دولت را برعهده دارند.رئيس
مرکز بررسيهاي استراتژيک با اشاره به اظهارات ترامپ مبني بر اينکه
ايرانيها ديگر شعار مرگ بر آمريکا سر نميدهد و قايقهايشان کمتر
اطراف ناوهاي جنگي ما ظاهر ميشوند؛ نيز گفت :آقاي ترامپ دو
ويژگي دارند که هر دوي آنها براي مردم ما جالب است؛ يکي اينکه
او آرزوهاي خود را در قالب گزارههاي مربوط به زمان گذشته بيان
ميکند؛ يعني آرزوهايي که مي خواهد واقع بشود را به عنوان آرزوهاي

محقق شده به زبان ميآورد .نکته دوم هم اين است که از ضعفهاي
خود به عنوان قوت و از قوتهاي ما به عنوان ضعف ياد ميکند.آشنا
تاکيد کرد :اتفاقي که در اين دوره افتاده است ,اتحاد ملت ايران عليه
سياستهاي آمريکا و ضعف مفرط آمريکاييها در ايجاد ائتالف عليه
ايران است.امروز نه فقط خليج فارس بلکه همه پايتختهاي آسيايي
و اروپايي صحنه شکست آمريکاست.وي با اشاره به هشدار نفتي
رئيسجمهور نيز اظهار کرد :هشدارهاي روحاني و صراحتهاي وي
در مذاکراتي که در سوئيس و اتريش و همچنين تماسهاي تلفني
بسيار مهمي که با مرکل و ماکرون داشت؛ تاثيرات خود را به روشني
در مذاکرات وين نشان داد.

مديريت مجازي يا مديريت جهادي؟
ادامه از صفحه اول

مردم به خوبي مديريتهاي مختلف در شهرداري و دولت را تجربه
کردهاند در آن سالها در هر گوشه تهران و ايران طرحي در حال
ساخت و افتتاح و بهرهبرداري بود و تمام طرحهاي بزرگي که دولت
فعلي سر سفره آن نشسته است به مدد همان مديران جهادي
در دولت و شهرداري و به کمک سپاه و بسيج و مردم انجام شد
و به اندازه تمام دولتها و شهرداريهاي پيش از آن در تهران و
ايران کار انجام گرفت!

آمارها به خوبي نشان مي دهد در مديريت فعلي شهرداري و زماني
که اصالح طلبان سر کار بودند وضع تهران چگونه بود؟ اگر آن
 12سال يا آن  8سال نبود امروز وضع کشور يا تهران در بزرگراه
و جاده و خانه سازي و  ...چگونه بود؟
ضمن آنکه بر فرض اينکه قاليباف و احمدي نژاد شعار مديريت
جهادي و مردمي دادند اما در عمل موفق به اجراي آن نشدند،
اين هم دليل آن نيست که امروز اصل مديريت مردمي و جهادي
را انکار کنيم و مديريت مجازي را جايگزين آن نماييم .به طور

قطع و يقين مردم نيز مديريت در متن را بيشتر از مديريت در
منزل ترجيح ميدهند.
عجيب است در شرايطي که به هر دليلي اصولگرايان دم از
تعامل با دولت مي زنند و پيش از آنها همين اصالح طلبان
خواستار آشتي ملي بودند ،حال که فضاي همدلي و همراهي
ايجاد شده اين اصالحطلبان در آتش تفرقه ميدمند و مشخص
نيست از اين تفرقه افکني و کينه توزي چه چيز قرار است
عايدشان شود؟

اينستاگرام اخير مقام معظم رهبري در خطاب به جوانان نوشت:
بگذاريد من چند جمله حاال اينجا به شما جوانها بگويم؛ عزيزترين
کسان شماهستيد ديگر؛ شما مثل بچه هاي من هستيد ،فرزندان
ما هستيد ،جوانهاي ما هستيد ،اميد هاي ماهستيد ،آينده ما دست
شماست ،آينده اين کشور دست شماست ،ما که مي رويم؛ شماييد
که هستيد ،شما هستيد که اين کشور را بايد اداره کنيد .چند
جمله به شما عرض بکنم .عزيزان من! خودتان را براي آينده آماده
کنيد ،خودتان را براي اداره اين کشور آماده کنيد .عالج مشکالت
اين کشور  -چه مشکالتي که امروز داريم ،چه مشکالتي که بعدها
خواهيم داشت ،چه مشکالتي که هر کشوري و هر ملتي دارد؛ باالخره
هيچ کشوري که بدون مشکل نيست  -و حل اين مشکالت ،در گرو
جوشيدن اراده و استقامت از درون ملت است؛ از درون ملت بايستي
اراده ،استقامت ،عزم راسخ ،ايستادگي بجوشد؛ چشمها ،باز ،روحيهها
با توکل به خدا و اعتماد به نفس ،قوي.اگر به خدا تو ّکل داشته باشيم
و به خودمان اعتماد کنيم ،روحيههايمان قوي خواهد بود؛ هم در
زمينه علمي ،هم در زمينه مديريتي ،هم در زمينه اداري .آنچه من
روي آن تکيه مي کنم روحيه انقالبيگري است؛ اين روحيه را بايد
حفظ کنيد.معناي روحيه انقالبي چيست؟ معنايش اين است که
يک انسان انقالبي ،شجاعت دارد ،اهل اقدام است ،اهل عمل است،
ت شکني مي کند ،گرهگشايي مي کند،
ابتکار ميورزد ،بنبس 
از چيزي نمي ترسد ،به آينده اميدوار است ،به اميد خدا به سمت
آينده روشن حرکت مي کند؛ انقالبيگري يعني اين؛ اين [فرد]
انقالبي است؛ اين روحيه انقالبي را بايد حفظ کرد.
***

 ۴۰۰پرونده قاچاق ارز در سه ماه!

يکي از شاخصههاي سياستگذاري اشتباه دولت در حوزه ارزي ،گفتههاي
مؤيدي خرمآبادي ،رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که
اخيرا در جريان يک نشست خبري از تشکيل  ۴۰۰پرونده قاچاق ارز به
ارزش  ۲۵۰ميليون دالر در  3ماه گذشته خبر داد و گفت :از اين مقدار
 ۲ميليون دالر آن بهدست آمده است .به گزارش روزنامه جوان ،وي
 ۱۰تا  ۱۵مورد از اين پروندهها را مهم ارزيابي کرد و افزود :اين پروندهها
به طور اختصاصي از سوي وزارت اطالعات و ناجا در حال پيگيري
است و با عامالن آن برخورد خواهد شد .حال سؤال اين است که اگر
سياستهاي ارزي دولت راهگشا بود ،چگونه فضا براي اين حجم از قاچاق
ارز در کشور به وجود آمده و مگر قرار نبود که دولت با سياستهاي
خود مانع از قاچاق ارز شود؟ البته پس از آن مؤيدي به تخلفات صورت
گرفته از سوي برخي وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي در جريان واردات
با ارز دولتي طي سه ماه اخير نيز اشاره کرد و با سادهسازي موضوع
ادعا کرد ،اين روند آن طور که در برخي رسانهها منعکس شده نيست
و اين طور نبوده دستگاهي که بايد تجهيزات پزشکي وارد کند خودرو
وارد کرده باشد ،اما تخلفاتي رخ داده که به وزير مربوطه گفتهايم .چرا
دستگاه تابعه آن وزارتخانه که از معافيت تعرفهاي برخوردار است ،در
سه ماه اخير در کنار واردات وسايل پزشکي ،تلويزيون و ميز و صندلي
هم وارد کرده است؟ حال بايد منتظر ماند و ديد که دولت چه زماني
حاضر به پذيرش سياستگذاري اشتباه خود در حوزه ارزي ميشود
و دستگاههاي نظارتي اعم از قوه قضائيه ،سازمان بازرسي کل کشور،
ديوان محاسبات مجلس ،سازمان حسابرسي دولت ،کميسيون اصل
 ۹۰مجلس ،کميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و ساير نهادهايي
از اين دست چه زماني عزم جدي خود را براي معرفي و برخورد با
سوءاستفادهکنندگان از ارز دولتي نشان خواهد داد؟
***

تقليد صداي رئيس جمهور ،حقيقت داشت

روزنامه جوان نوشت :سال گذشته ،جواد کريمي قدوسي نماينده
مردم مشهد در مجلس مدعي شد که حسين فريدون برادر حسن
روحاني به علت تقليد صداي رئيس جمهور در دستگاه قضايي
پرونده دارد .او در گفتوگويي اعالم کرد که حسين فريدون با
تقليد صداي روحاني طي تماسهايي با مراکز اقتصادي در راستاي
ترخيص کاالهاي غيرمجاز اقدام کرده و از آنها خواسته تا جلوي
واردات اين کاالها را نگيرند .پس از اين افشاگري ،فريدون از
کريمي قدوسي شکايت کرد و اين نماينده دو بار به دادگاه رفت.
در روزهاي اخير خبر رسيده که قاضي پرونده پس از مشاهده
مستندات اعالم کرده که شکايت وارد نيست و قرار منع تعقيب
براي اين نماينده مجلس صادر ميکند .همين قرار منع تعقيب
يعني که ادعاي کريمي قدوسي راست بوده و او دروغي نگفته
است .البته وکيل فريدون به اين حکم اعتراض کرده ،بدون آنکه
سخنان کريمي قدوسي را تکذيب کند.
***

بيش از  50موسسه آموزش عالي
درخواست تعطيلي دادند

مديرکل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم از درخواست
بيش از  50موسسه آموزش عالي براي تعطيل شدن خبر داد و
گفت :در راستاي اجراي سياستهاي کيفي سازي آموزش از
ابتداي سال جاري با وجود درخواستهاي ارسالي هيچ مجوزي
براي راهاندازي مرکز جديد آموزشي عالي نداشتيم .دکتر ابوالقاسم
دولتي در گفتوگو با ايسنا خاطرنشان کرد :طي سالهاي اخير
بسيار محدود مواردي بود که وزارت علوم با مجوز راه اندازي يک
مرکز آموزش عالي موافقت کرده باشد .اما از ابتداي سال جاري
با وجود درخواستهاي ارسالي هيچ مجوزي براي راهاندازي مرکز
جديد آموزشي عالي صادر نشده است.
***

ي ها به وکالي ملت
ک دولت 
ت پرده پيام 
پش 

عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت :اين روزها برخي افراد
در دولت به نمايندگان مجلس پيام ميدهند که فالن وزير را
استيضاح کنيد .حسينعلي حاجيدليگاني در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران افزود :يا مي گويند آنقدر به فالن وزير فشار بياوريد تا
برکنار شود .وي ادامه داد :هدف اين دولتمردان از ارسال چنين
پيامکهايي به وکالي ملت اين است که رقباي سياسي خود را
از صحنه خارج کنند و گروه مورد نظر خودشان را تقويت کنند.
نماينده مردم شاهينشهر تاکيد کرد :البته نمايندگان توجهي به
اين پيامها ندارند اما معتقدند که افراد ناتوان در دولت بايد برکنار
شوند و تيم اقتصادي دولت تغيير کند.
***

ميليونرهايي با لباس مندرس!

عضوهيئت رئيسه کميسيون اجتماعي با بيان اينکه حساب برخي از
متکديان مملو از پول است ،گفت :جلوگيري از بازگشت متکديان به
متکديگري نيازمند ايجاد اشتغال پايداراست .به گزارش خانه ملت،
روح اهلل بابايي نماينده مردم بويين زهرا تصريح کرد :متکديان بي دردسر
درآمدزايي ميکنند زيرا براي اشتغال کاذب خود مالياتي را نيز پرداخت
نميکنند و برخي از اين متکديان با متکدي گري حساب مالي خود
را پر کردند .وي افزود :برخي از متکديان با احساسات مردم براي
اخذ درآمد بازي ميکنند .به طور مثال نوزاد شيرخواري را بر دوش
ميگيرند و از مردم تقاضاي کمک ميکنند و اين در حالي است که
برخي متکدي ها با بهانه احساسي از مردم گدايي ميکنند .وي افزود:
البته برخي از متکديان براي تامين منابع مالي و فقر دست به اين کار
ميزند و اين قبيل متکديان بايد شناسايي و از نظر وضعيت اشتغال
ساماندهي شوند .دولت ميتواند با ايجاد فرصتهاي اشتغال پايدار از
بازگشت متکديان به تکدي گري جلوگيري کند .وي با بيان اينکه
حساب برخي از متکديان مملو از پول است ،يادآورشد :جلوگيري از
بازگشت متدکيان به متکدي گري نيازمند ايجاد اشتغال پايداراست.
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