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 بررسی سناریوهای مقابله
با تهدیدات آمریکا در جلسه سران قوا 

سومین جلسه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی 
دیروز با حضور س��ران س��ه قوه و به ریاس��ت رییس 
جمه��وری تش��کیل و ط��ی آن س��ناریوهای مختلف 
اقدامات تهدیدآمیز آمریکا علیه اقتصاد ایران بررس��ی 

شد.
در ای��ن جلس��ه، آخری��ن تح��والت اقتص��ادی 
کش��ور مورد بررس��ی قرار گرفت و گ��زارش اقدامات 
دس��تگاه های ذیربط در اجرای مصوبات 9 گانه ش��ورا 
در م��ورد مدیری��ت واردات، حمایت از ب��ازار بورس و 

واگذاری سهام بنگاه های دولتی و عمومی، ارایه شد.
در ای��ن جلس��ه، س��ناریوهای مختل��ف اقدامات 
تهدیدآمی��ز علیه اقتصاد ایران از س��وی دولت آمریکا 
بررس��ی ش��د و تدابیر مناس��ب ب��رای آمادگی جهت 
مقابله با هر گونه تحری��م احتمالی آمریکا، و ممانعت 
از اثرگ��ذاری منفی بر زندگی مردم، تولید کش��ور، و 
مدیریت بودجه دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار 

گرفت. 
همچنین پیش��نهادهای س��ازمان برنامه بودجه، 
به منظور دس��تیابی ب��ه خودکفایی هر چه س��ریع تر 
در تولی��د و مص��رف بنزی��ن م��ورد نی��از کش��ور، و 
حامل ه��ای  ح��وزه  در  آس��یب پذیری  از  ممانع��ت 
 انرژی و تأمی��ن نیاز مردم مورد بررس��ی قرار گرفت.

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 

ارائه اسامی ۱۲۰ مدیر دوتابعیتی به 
دادستان کل کشور 

رئی��س کمیت��ه تحقی��ق و تفح��ص از مدی��ران 
دوتابعیتی  و دارای گرین کارت، از شناسایی ۱۲۰ مدیر 
دوتابعیتی در گزارش این کمیته خبر داد و گفت: این 
اسامی، محرمانه به دادستان کل کشور ارائه می شود.

جواد کریمی قدوس��ی با اش��اره به نهایی ش��دن 
گزارش تحقی��ق و تفحص از مس��ئوالن دوتابعیتی و 
دارای گرین کارت و احتمال قرائت آن در جلسات این 
هفته مجلس، اظهار داش��ت: برای تدوین این گزارش، 
بر اساس چارچوبی که کمیته تحقیق و تفحص تدوین 
کرده بود، ابتدا الزم بود س��راغ دس��تگاه های مسئول 
مانند وزارت اطالعات، وزارت امور خارجه و دادس��تان 
کل کش��ور برویم، چرا ک��ه احتمال می دادیم به دلیل 
وظایف ذاتی این دس��تگاه ها، بیشترین اطالعات را در 
خصوص مدی��ران دوتابعیتی و خالءه��ای قانونی این 

حوزه در اختیار داشته باشند.
وی افزود:همچنی��ن به موازات این اس��تعالم ها، 
مالقات های��ی هم ب��ا وزرای اطالعات، ام��ور خارجه و 
حجت االسالم منتظری دادس��تان کل کشور و قاضی 
سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت 
که در این رابطه همکاری دس��تگاه قضایی با ما خوب 
بود و هر آنچه را که داشتند، در اختیار ما قرار دادند.

رئی��س کمیت��ه تحقی��ق و تفح��ص از مدی��ران 
دوتابعیت��ی  و دارای گرین کارت خاطرنش��ان کرد: در 
این مالقات ها دادستان  کل کشور به ما اعالم کرد که 
فهرس��تی از مدیران دوتابعیتی داشته ایم و آن را برای 
اس��تعالم به وزارت اطالعات داده ایم که پاسخی به ما 

نداده اند.  مهر

 طرح ۲ فوریتی برون رفت
 از مشکالت اقتصادی 

تهی��ه ط��رح دوفوریت��ی برون رفت از مش��کالت 
اقتصادی در دس��تورکار نمایندگان مجلس ش��ورای 

اسالمی قرار گرفت.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس 
ش��ورای اس��المی در این باره گفت: در آخرین جلسه 
هیئت رئیسه مجلس مقرر ش��د که طرحی دوفوریتی 
از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس برای برون رفت 
از مش��کالت اقتصادی کش��ور تدوین ش��ود که اولین 

نشست کمیته تدوین این طرح، دیروز برگزارشد.
وی عضو هیئت رئیس��ه مجلس به بخشی از مفاد 
ای��ن طرح اش��اره ک��رد و گفت: هدف نهای��ی در این 
طرح این اس��ت ک��ه می خواهیم با مش��ارکت دولت، 
مرکز پژوهش ها و کمیس��یون های تخصصی مجلس، 
طرح��ی دوفوریت��ی برای ح��ل مش��کالت اقتصادی 
کش��ور ارائه دهیم که این می تواند شامل تغییراتی در 
 نحوه قیمت گذاری خودرو و کاالهای اساس��ی باش��د. 

 اختصاصی باشگاه خبرنگاران جوان

 دستگاه قضا تالش می کند امور را
به مطلوب ترین نحو انجام دهد

اس��تاندار تهران گفت: دس��تگاه قضا در اس��تان 
ته��ران به عنوان مش��اور امین در تم��ام امور مربوطه 
ورود می کن��د و وقتی کار به آن ها محول می ش��ود تا 
ح��د امکان تالش می کنند تا ام��ور را به مطلوب ترین 

نحو ممکن انجام دهند.
 محمدحس��ین مقیم��ی با بیان اینک��ه مجموعه 
دس��تگاه قضایی اس��تان تهران در تمام کارگروه هایی 
که عضو هستند مش��ارکت موثر و فعالی دارند، اظهار 
داش��ت: همکاران قوه قضاییه در استان تهران با ارائه 
دیدگاه ه��ای حقوق��ی و قضایی ش��ان در جلس��ات و 
کارگروه های مشترک به پیشبرد مناسب تر امور کمک 

می کنند.  میزان

اخبار

مماشات با سوء استفاده گران خیانت است
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به اینکه تداوم جلسات سران قوا برای 
حل مشکالت کشور ضروری است، گفت: با سوء استفاده گران باید به شدیدترین 

وجه برخورد شود زیرا مماشات با آنها خیانت است.
محمدنب��ی حبیبی با اش��اره به اینکه معتقدم حل بس��یاری از مس��ائل و 
مش��کالت فعلی بدون هماهنگی قوای س��ه گانه کش��ور مقدورنیست، اظهار کرد: 
البته این بدان معنا نیس��ت که ما مسائل پیچیده و بحرانی پیش رو داریم. اصوال حل 
مسائل کشور چه کوچک و چه بزرگ اگر با هماهنگی میان قوا همراه نباشد ناقص انجام 
خواهد ش��د. از سویی معتقدم مبارزه با فساد گرچه تا حدودی انجام شده اما این حد از 
کاری که انجام ش��ده با کاری که باید انجام می ش��ده است، فاصله زیادی دارد. معتقدم 
که از مواردی که مجاز به برخورد بی رحمانه هس��تیم، برخورد با کس��انی است که سوء 

استفاده مالی و غیرمالی دارند.  ایسنا 

احزاب
احزاب منعی برای اظهارنظر درباره مسائل  کشور ندارند

معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه هیچ منع قانونی برای اظهارنظر 
احزاب درباره مباحث روز جامعه وجود ندارد، از احزاب خواست که در حوزه های 
مختل��ف به ویژه مباحث اقتصادی ورود کرده و با برگزاری جلس��ات مختلف با 

اقتصاددانان پیشنهادات و راه حل های خود را ارائه دهند.
اس��ماعیل جبارزاده اظهار کرد: جای قانون ذکر نش��ده که احزاب نسبت به 
اظهارنظر درباره مس��ائل مختلف ممنوعیت دارند. وی خاطر نش��ان کرد: احزاب باید  
راجع به اتفاقات مهمی که در جامعه رخ می دهد، اظهارات و دیدگاه های خود را در قالب 

انتشار بیانیه یا با استفاده از روش های دیگر مطرح کنند. 
معاون سیاس��ی وزیر کشور تصریح کرد : در همه دنیا احزاب صرفا نظریه و راه حل 
ارائه می دهند، نه اینکه خودش��ان به عنوان مجری وارد کار ش��وند، بلکه حزبی که مورد 

مقبولیت قرار می گیرد و رأی می آورد، به عنوان دولت مجری می شود.  ایسنا 

میدان فاطمی 
تحقیق و تفحص از »سفر های خارجی نمایندگان« کلید خورد

عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجل��س از تقاضای »تحقیق و تفحص از 
س��فر های خارجی نمایندگان مجلس« خب��ر داد و گفت: تقاضای این تحقیق و 

تفحص به هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی ارسال شده است.   
محمدعل��ی پورمخت��ار، افزود: در پی تقاضای این تحقی��ق و تفحص  دنبال آن 
هستیم تا بدانیم چه تعداد سفر های خارجی در مجلس صورت گرفته است و چه 

کسانی و با چه هدفی به اینگونه سفر ها رفته اند.
وی  تصریح کرد: مقام معظم رهبری اخیر درباره س��فر های غیرضروری مس��ئولین 

تذکر دادند. 
این نماینده مجلس با بیان اینکه حضور نمایندگان در کنار وزرا در برخی سفر های 
خارجی تعریف قانونی ندارد، گفت: این مسئله براساس توافقی صورت می گیرد که چند 

نفری از نمایندگان همراه وزرا به سفر خارجی بروند.   میزان  

پارلمان

جانش��ین فرمانده کل سپاه با تحسین  ن ا ر ا ســد اقدام هوشمندانه و شجاعانه پاکستان پا
در عدم ورود به ائتالف ضدیمن، گفت: مصیبت هایی که در 
سطح منطقه شاهد هستیم محصول جنایات آمریکا و رژیم 

صهیونیستی است.
ژنرال »بالل اکبر« رئیس ستاد ارتش جمهوری اسالمی 
پاکستان در ادامه برنامه های خود با مقامات نظامی و دفاعی 
کشورمان با س��ردار حسین سالمی جانش��ین فرمانده کل 

سپاه انقالب اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار س��ردار سالمی با اظهار خرسندی از سفر 
رئیس س��تاد ارتش کشور پاکس��تان به جمهوری اسالمی 
ایران، ایران و پاکس��تان را عمق استراتژیک یکدیگر دانست 
و با اش��اره به عالقه و احس��اس قلبی رهبر و ملت ایران به 
مردم پاکس��تان افزود: ظرفیتهای جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری اس��المی پاکستان برای استحکام و توسعه روابط 
فیمابی��ن، فراتر از حجم ارتباطات رایج امروز اس��ت و ما با 
رویکردی ویژه می توانیم با توس��عه همکاریها در عرصه های 
مختلف از جمله در حوزه دفاعی و امنیتی برای رویارویی با 
مشکالت و چالش های منطقه ای به عنوان یک جبهه واحد 

و هماهنگ عمل کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: امریکا و رژیم صهیونیستی  برای 
زنده نگه داش��تن راهبردهای شیطانی خود در منطقه و پل 
زدن بین اس��تراتژی و اهداف خود و نیز تضعیف کشورهای 
اس��المی، تروریس��تهای تکفیری را تربی��ت و وارد صحنه 

کردند.
س��المی هدف گذاری جنایات و تجاوزات تکفیری ها را 
فراتر از عراق و س��وریه، متوجه کش��ورهای منطقه دانست 
و با اش��اره به نقش ایران در خنثی س��ازی این فتنه بزرگ 
و توطئه خطرناک تصریح کرد: مس��لمانان سرنش��ین یک 
کشتی هستند و اگر کشوری اسالمی آسیب ببینند در واقع 
همه کشورهای اسالمی در معرض خطر قرار می گیرند، لذا 
باید منافع ملی و منافع امت اس��المی را توامان مورد توجه 
قرار دهیم و برای شکس��ت نقشه ها و سناریوهای دشمنان 
اسالم به وظیفه تاریخی خود عمل کنیم، این منطق انقالب 

اسالمی است.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه، تامین امنی��ت مرزهای 
مش��ترک و مرزنشینان ایران و پاکستان را امری مهم تلقی 
و تاکید کرد: امروز مبارزه با تروریس��م تکفیری و تهدیدات 
ضد امنیتی اولویت های هر دو کشور است و سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی آماده اس��ت تجارب خود در این زمینه را 
برای تقویت ارتش و ملت پاکس��تان انتقال دهد و با توسعه 
و تعمیق همکاری های دفاعی و امنیتی دغدغه های موجود 

در این زمینه را مرتفع سازیم.
ژنرال بالل اکبر رئیس س��تاد ارتش جمهوری اسالمی 
پاکستان هم در این دیدار گفت: ما در مرزها تهدید مشترکی 
داریم و برای حفظ منافع و منابع دو کش��ور همکاری های 
دقی��ق و جدی در دس��تور کار نیروهای دفاع��ی، نظامی و 

امنیتی پاکستان و ایران قرار دارد. سپاه نیوز 

سردار سالمی تاکید کرد: 
مبارزه با تروریسم اولویت ایران و پاکستان 

س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت ملی  گفت: تشکیل سازمان دریایی نیروهای سخنــــگو
مس��لح در دس��تور کار مجلس اس��ت و در هفته های آتی 

نوبت به بررسی آن می رسد.
سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با اشاره به ناامنی های چند 
روز گذش��ته در مرزهای شرقی کشور و تالش تروریست ها 
و قاچاقچی��ان موادمخ��در برای ورود به کش��ور اظهار کرد: 
یکی از مسائلی که جمهوری اسالمی طی دهه های گذشته 
بابت آن متحمل هزینه های س��نگین ش��ده اس��ت، قاچاق 
موادمخ��در از کریدور ایران به کش��ورهای غربی اس��ت که 
ب��رای جلوگیری از این انتقال دچار هزینه های مالی زیادی 
هم شدیم، در حالی که کشورهایی که مورد تهدید هستند، 
به ویژه کش��ورهای اروپایی هیچ مشارکتی در جهت مبارزه 
با این پدیده شوم انجام نمی دهند و ایران اسالمی هرسال با 
تقدیم ده ها شهید و هزینه چند میلیاردی به دلیل اهمیت 
مرزهای ش��رقی برای کش��ور در طول این سال ها در مسیر 
مبارزه با قاچ��اق مواد مخدر حضوری قدرتمند و مس��تمر 

داشته است.
نقوی حسینی با اشاره به تصویب قانون انسداد مرزها در 
مجلس و اینکه هرس��ال اعتباراتی برای این قانون تخصیص 
داده می ش��ود افزود: این بودجه به دلی��ل طول زیاد مرزها 
و ایجاد ناامنی از خاک کش��ورهای همس��ایه اندک است و 
باید بودجه بیش��تر و امکانات بهتر به این امر اختصاص یابد 

تا شاهد امنیت بیش��تر و حداقل خسارت در مرزها باشیم. 
کش��ورهای همس��ایه مرکز تولید موادمخدر هستند که در 
این بین متأس��فانه فقط جمهوری اس��المی هزینه های این 

مبارزه را می پردازد.
سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس در پاسخ 
به س��والی در ارتباط با زمزمه های تأسیس سازمان دریایی 
نیروهای مس��لح و چرایی تش��کیل آن، گف��ت: توانمندی 
نیروه��ای دریایی ب��ا توجه به گس��تردگی مرزهای آبی در 
کش��ور از اولویت های دکترین دفاعی کش��ور اس��ت و باید 
در ای��ن زمین��ه اقدام��ات الزم و کافی برای دف��اع دریایی 
صورت بگیرد، از جمله س��اخت و تولید ناوها و زیردریایی ها 
و بهره برداری از موش��ک ها و موش��ک اندازه��ای دریایی و 

هرآنچه که مورد نیاز دفاع دریایی در کشور است.
حس��ینی ادام��ه داد: الیحه تش��کیل س��ازمان دریایی 
نیروهای مس��لح در گذشته به مجلس ارائه و در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شد و در حال حاضر 
در دس��تور کار مجلس اس��ت و در هفته های آتی نوبت به 

بررسی این الیحه خواهد رسید.
سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس با اشاره به 
شرح وظایف و قوانین پیش بینی شده برای سازمان دریایی 
نیروهای مسلح خاطرنش��ان کرد: سازمان دریایی نیروهای 
مسلح به مانند سازمان صنایع دفاعی کشور وظیفه پژوهش 
و تولید و بومی س��ازی نیازهای دفاعی کشور در حوزه دفاع 

دریایی را خواهد داشت.  باشگاه خبرنگاران جوان 

نقوی حسینی خبر داد: 
تشکیل سازمان دریایی نیروهای مسلح 
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مراسم ساالنه دانش آموختگی  والیـت دانشجویان دانشگاه افسری و بـــا 
تربیت پاس��داری امام حس��ین)ع( صبح دیروز با 
حض��ور حضرت آیت اهلل خامن��ه ای فرمانده معظم 

کل قوا برگزار شد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای ورود به میدان، 
با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، یاد 

و خاطره شهیدان دفاع مقدس را گرامی داشتند.
فرمان��ده کل قوا س��پس از یگانهای حاضر در 

میدان سان دیدند.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین جانبازان 
س��رافراز حاضر در میدان را مورد تفقد قرار دادند 
و ب��ا تعدادی از خانواده های معظم ش��هدا دیدار و 

گفت وگو کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی 
در این مراسم با اشاره به توطئه دشمن برای ایجاد 
شکاف میان نظام اس��المی و مردم، همگان بویژه 
مس��ئوالن را ب��ه هوش��یاری، ایس��تادگی، تدبیر، 
انس��جام ملی و دوری از اش��رافی گری فراخواندند 
و تأکید کردند: اگ��ر مؤلفه های اقتدار ملی تقویت 
ش��وند و در مقابل دشمن سس��تی و تسلیم نشان 
داده نش��ود، بدخواه��ان بار دیگر در رس��یدن به 

اهداف خود ناکام خواهند ماند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به آیاتی از قرآن 
کریم، الزمه بی اثر ش��دن توطئه های دشمنان را 
صبر و تقوا برش��مردند و افزودند: انقالب اسالمی، 
ریشه دار و آینده دار است و دستیابی به آرمانهای 

بلند آن، به صبر و استقامت نیاز دارد.
ایش��ان همچنی��ن گفتن��د: تق��وا ب��ه معنای 
مراقب��ت از خود در مقابل دش��من اس��ت و الزمه 
این مراقبت، هوش��یاری در برابر حیله های دشمن 
و اعتماد نکردن به او، تدبیر و عقالنیت، و پرهیز از 

سهل انگاری و سستی است.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای تأکی��د کردند: 
اگ��ر همه م��ردم و جوانان و همچنین مس��ئوالن 
سیاس��ی، اقتصادی و امنیتی و نظامی، این صبر و 
تق��وا را به کار ببندند، به توفیق الهی، هیچ ضربه و 

صدمه ای وارد نخواهد شد.
رهب��ر انقالب اس��المی همچنین ب��ه موضوع 
مؤلفه های قدرت نظام اس��المی اش��اره کردند و با 
یادآوری سلطه انگلیس و آمریکا بر ایران در طول 
۵۷ سال حکومت پهلوی، گفتند: با پیروزی انقالب 
اس��المی، غل و زنجیر از دس��ت و پای مردم باز و 

طعم واقعی استقالل و آزادی چشیده شد.

ایش��ان یک��ی دیگ��ر از عناصر ق��درت نظام 
جمه��وری اس��المی را »اعتماد به نف��س ملی« و 
»تأثیرگذاری مردم در همه امور کش��ور« دانستند 
و افزودند: این اعتماد به نفس ملی همراه با ایمان 
ب��ود، ایمانی که همچون روح��ی در کالبد حرکت 
عمومی کش��ور زمینه ساز زنده شدن، امید و ایثار 
و فداکاری در جامعه ش��د که نمونه های فراوانی از 

آن را در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای، ج��رأت اقدام را از 
دیگر ثمراِت ایمان و اعتماد به نفس ملی برشمردند 
و خاطر نشان کردند: با این روحیه و جرأت، سپاه، 
جهاد سازندگی، بس��یج و حرکت های عمومی در 
کش��ور شکل گرفت و نیروهای مسلح جان تازه ای 
گرفتن��د و مجموعه ه��ای خدماتی و س��ازندگی و 

حرکت های پر افتخار علمی ایجاد شد.
رهبر انقالب اسالمی، اقتدار واقعی را جوشنده 
از درون ملت و بر پایه اس��تقالل و آزادی دانستند 
و افزودند: این اقتدار نیست که برخی به بیگانگان 
پول بدهند و از آنها س��الح بخرند و انبار کنند اما 
حتی نتوانند از آن س��الحها استفاده کنند، و یا از 
آن طرف دنیا بیایند در کش��وری پای��گاه بزنند و 
خ��ون ملت آن را بمکند تا اقت��دار یک خاندان را 
حفظ کنند؛ اینها نمونه های حماقت و ذلت اس��ت 

نه اقتدار.
ایشان با تأکید بر اینکه ملت ایران باید ضمن 
حفظ و تقویت عناصر قدرت خود از آنها اس��تفاده 
بهنگام کند، خاطرنش��ان کردند: س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی یک��ی از مؤلفه های قدرت اس��ت 
ک��ه باید از نظر کیف��ی، روزبروز اعت��الء یابد و از 

ظرفیت های فراوان آن استفاده شود.
رهبر انقالب اس��المی گفتند: برخی می گویند 
چرا در توصیف قدرت ملت ایران مبالغه می کنید، 
در پاس��خ باید گفت، این، مبالغه نیست بلکه عیِن 

واقعیت است.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: بزرگترین 
دلی��ل برای اقتدار ملت ایران، این اس��ت که یکی 
از س��فّاک ترین و بی رحم ترین قدرتهای دنیا یعنی 
آمری��کا، در چهل س��ال گذش��ته از هیچ تالش و 
شرارتی برای مقابله با ملت ایران فروگذاری نکرده 
اما نتوانس��ته غلطی بکن��د و در مقابل، ملت ایران 

پیشرفته تر شده است.
ایش��ان ب��ا تأکید ب��ر اینکه عالوه بر دش��من 
خارج��ی، دش��منان داخل��ی ه��م در ط��ول این 
س��الها مش��غول تحرک و توطئه بودن��د، گفتند: 

از ابت��دای پیروزی انقالب اس��المی، س��ه جریان 
معارض در داخل کش��ور وجود داش��تند؛ »جریان 
باصطالح لیبرال که دلبس��ته آمریکا و غرب بود«، 
»کمونیس��ت های اس��لحه به دس��تی ک��ه از هیچ 
اقدامی اِبا نداشتند« و »منافقین، با ظاهر اسالمی 
و با باطنی خبیث و کفرآمیز و بی هویت« که حتی 
حاضر به همراهی با صدام بدنام نیز شدند و اکنون 
هم مش��غول ارائه خدمات جاسوسی و خبرچینی 
ب��رای دولتهایی امثال فرانس��ه و انگلیس و آمریکا 

هستند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه هر سه 
جریان، مغلوب و منکوب انقالب اس��المی ش��دند، 
افزودند: البته ی��ک جریان تحجر و ارتجاع داخلی 
هم ب��ود که آنها قابل ذکر نیس��تند و ملت از آنها 

عبور کرد.
ایشان، دلیل دیگر بر قدرت و اقتدار ملت ایران 
را تش��کیل ائتالف های منطق��ه ای از جانب آمریکا 
برای مقابله با نظام جمهوری اس��المی دانستند و 
افزودند: اگر آمریکا می توانست به تنهایی به اهداف 
خود برس��د، نیازی به تشکیل ائتالف با کشورهای 

روسیاه و مرتجع منطقه نداشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطر نشان کردند: 
به دلیل قدرت و پیشرفت نظام جمهوری اسالمی، 
دشمنی امریکا بیشتر شده است و البته نفرت ملت 

ایران هم از آمریکا، روزبروز بیشتر شده است.
رهب��ر انقالب س��پس به طراحی دش��من در 
ش��رایط کنونی اش��اره کردن��د و گفتن��د: برنامه 
دش��من، ایجاد شکاف و جدایی میان نظام و مردم 
است و این طراحی نشان دهنده حماقت آنها است 

زیرا نمی دانند نظام جمهوری اسالمی، چیزی جز 
ملت ایران نیست و این دو جدا شدنی نیستند.

ایش��ان با تأکید بر اینکه جمهوری اس��المی 
ای��ران یک نظ��ام متکی بر آحاد م��ردم و ایمان و 
محبت و عواطف آنان اس��ت، به شکست تالشهای 
رؤسای جمهور قبلی امریکا برای مقابله با جمهوری 
اسالمی اشاره کردند و افزودند: هدف از فشارهای 
اقتصادی کنونی، به س��توه آوردن مردم اس��ت اما 
ب��ه حول قوه الهی، ما پیوندمان را روزبروز با مردم 
بیشتر خواهیم کرد و با حفظ انسجاِم دشمن شکِن 
خ��ود، جوانان مؤم��ن و پرانگیزه و اه��ل اقدام را 

تقویت خواهیم کرد.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای خطاب به نس��ل 
جوان و غیور کش��ور گفتند: دش��من با استقالل و 
عزت و پیش��رفت و حضور ش��ما در میدان علم و 

سیاست و اعتالی کشور مخالف است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه دشمن 
ت��ا آنجایی که بتواند به موذی گری های خود ادامه 
خواهد داد، خاطرنش��ان کردند: اگر مس��یر صبر و 
تقوای همراه با هوشیاری و تدبیر و انسجام ملی با 
قدرت ادامه پیدا کند، یقین داش��ته باشید موذی 

گری ها به نتیجه نخواهد رسید.
ایش��ان با اشاره به تجویز برخی ها برای تسلیم 
شدن مقابل دش��من، افزودند: هزینه تسلیم شدن 
به مراتب بیش��تر از هزینه مقاومت و ایس��تادگی 
است و فایده و دستاوردهای ایستادگی صدها برابر 

بیشتر از هزینه های تسلیم شدن است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: تسلیم 
شدن در برابر دش��من عنود و لجوج نتیجه ای جز 

لگدمال و بی هویت شدن نخواهد داشت.
رهبر انقالب اسالمی به یک قانون تخلف ناپذیر 
الهی اش��اره کردند و گفتند: اگر سست نشوید و با 
دشمن سازش نکنید، خداوند متعال در مقابل این 
صب��ر و مجاهدت، کم نخواهد گذاش��ت و پاداش 
آن را به ط��ور کامل خواهد داد. ایش��ان در پایان، 
همه آحاد ملت ایران و مس��ئوالن را به هوشیاری 
و مراقبت از کار خود دعوت و خاطرنش��ان کردند: 
مس��ئوالن مراقب باشند از س��هل انگاری، تنبلی، 
اش��رافی گری، تکب��ر نس��بت به م��ردم و تکیه به 

جایگاه چند روزه ریاستی اجتناب کنند.
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردند: آن روزی 
که ملت ایران در جایگاهی قرار گیرد که دشمنان 
جرأت تهاجم نظامی، اقتصادی و امنیتی و سیاسی 
را نداشته باشند، دیر نخواهد بود و جوانان آن روز 

را خواهند دید.
در این مراسم، سردار سرلشکر جعفری فرمانده 
کل س��پاه با اشاره به تقابل اردوگاه مستضعفین با 
اردوگاه نظام س��لطه، گفت: ملت انقالبی ایران در 
آستانه یک تجربه مهم تاریخی قرار دارد که نتیجه 
آن، ش��کل گیری دوران جدیدی از بی اعتمادی به 
آمری��کا و تجمی��ع ت��وان و انرژی ب��رای مقابله با 

دسیسه های مختلف استکبار خواهد بود.
سرلش��کر جعف��ری اف��زود: جوان��ان مؤمن و 
انقالبِی س��پاه برای مقابله با هرگونه توطئه دشمن 
کاماًل آماده اند و هم��گان می توانند از عمق نگاه و 
حرکت ای��ن غیورمردان، س��قوط امپراطوری های 
ب��ه ظاه��ر قدرتمن��د را پیش بینی کنند. س��ردار 
سرتیپ فضلی فرمانده دانشگاه امام حسین)ع( نیز 
گزارش��ی از اقدامات و برنامه های این دانش��گاه از 
جمله در زمینه افزایش توان رزمی و مشارکت در 

امدادرسانی به زلزله زدگان بیان کرد.
در این مراسم تعدادی از فرماندهان، مدیران، 
مدرس��ان و پژوهش��گران نمون��ه دانش��گاه ام��ام 
حسین)ع( هدایای خود را از دست فرمانده معظم 
کل ق��وا دریافت کردند و دو نماینده دانش��جویان 
دانش��گاه امام حس��ین)ع( نیز مفتخ��ر به دریافت 

درجه و سردوشی شدند.
اج��رای طرح »من انقالب��ی ام«، اجرای میثاق 
پاس��داری و اج��رای عملی��ات میدان��ی از دیگ��ر 
برنامه های مراسم امروز در دانشگاه امام حسین)ع( 
ب��ود. همچنین در این مراس��م، یگانهای حاضر در 

میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.
 پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری 

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین)ع(:

مسئوالن از تنبلی، اشرافی گری و تکبر با مردم اجتناب کنند
فایده ایستادگی صدها برابر تسلیم است 

الریجانی:
 تنگناهای بودجه ای در کشور

 وجود دارد
رئی��س مجل��س با اش��اره به  ن یبــــو اینکه در شرایطی هستیم که تر
تنگناهای بودجه ای داریم، گفت: در حوزه دیوانی 

کشور، دچار عقب افتادگی شده ایم.
عل��ی الریجانی در مراس��م دو انتصاب جدید 
در مجلس که صبح امروز)شنبه، 9 تیرماه( برگزار 
ش��د، با بیان اینکه امروز شرایط کشور به گونه ای 
اس��ت که لزوم تالش مدیران اجرایی بیشتر مورد 
توجه اس��ت و باید از مدی��ران حمایت کرد، اظهار 
داش��ت: در شرایط فعلی کش��ور احتیاج به روحیه 

گذش��ت داریم که باید برجسته باشد همچنین در 
شرایطی هستیم که تنگناهای بودجه ای داریم لذا 

صرفه جویی باید جدی گرفته شود.
وی ادام��ه داد: در فصول برنامه و بودجه و در 
بس��یاری از مواقع، همکاران گاهی تا پاسی از شب 
در مجلس حضور داش��ته و کار می کردند که این 
روحیه باید فراگیر باش��د و مجلس پیش��گام تمام 

دستگاه ها شده تا این سبک به عنوان وظیفه ملی 
دنبال شود.

 الریجان��ی اضافه کرد: ش��رایط کش��ور اقتضا 
می کند بودجه کشور را در حوزه های مصرف آب، 
برق و س��ایر حوزه ها کاهش داده و از روش های 
نوین برای افزایش س��رعت کار و کاهش هزینه ها 
استفاده کنیم که در این مسیر مدیران باید کمک 

کنند چرا که در حوزه دیوانی کش��ور، دچار عقب 
افتادگی شده ایم و شبکه ها به هم متصل نیستند 
ک��ه باعث بروز خلل در امور می ش��ود. رئیس نهاد 
قانونگذاری کش��ورمان در ادام��ه با تأکید بر اینکه 
باید به چابک س��ازی مجلس کمک ش��ود، گفت: 
تمامی فعالیت های حاضر در مجلس برای خدمت 

بهتر نمایندگان است.  خانه ملت 


