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سردارباقریبهپاکستانمیرود
رئی��س س��تادکل نیروهای مس��لح در صدر یک 
هیئ��ت عالیرتبه نظامی به زودی به پاکس��تان س��فر 

می کند.
سرلش��کر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح و جمعی از فرماندهان عالیرتبه نظامی جمهوری 
اسالمی ایران به دعوت ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده 

ارتش پاکستان به زودی به اسالم آباد سفر می کند.
توس��عه همکاری ها و مناس��بات دفاع��ی تهران 
واس��الم آب��اد، همکاری های مرزی مش��ترک، مبارزه 
با تروریس��م و تح��والت منطقه ای و جهان اس��الم از 
محورهای گفت وگوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح 

با مقام های پاکستانی است.
ارزیابی توافقات دفاعی ایران و پاکس��تان در سفر 
سال گذشته فرمانده ارتش پاکستان به تهران، از دیگر 
محورهای گفت  و گوی سرلش��کر باق��ری با قمر جاوید 

باجوا عنوان شده است.
کارشناس��ان سیاسی و نظامی با توجه به تحوالت 
منطقه و جهان اس��الم س��فر هیئت عالیرتبه نظامی 
س��تاد کل نیروهای مسلح به پاکس��تان را بسیار مهم 

ارزیابی می کنند.  تسنیم

سپاهبههیچکدامازجناحهایسیاسی
وابستهنیست

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه »سپاه به 
هیچکدام از جناح های سیاسی وابسته نیست«، گفت: 
سپاه بصیرت سیاس��ی و بینش و درک سیاسی دارد، 

اما وارد جبهه بندی ها نمی شود.
 س��پاه به هیچکدام از جناح های سیاسی وابسته 
نیس��تبه گزارش گروه سیاس��ی خبرگ��زاری میزان، 
حجت االس��الم عبداهلل حاجی صادقی امروز در نشست 
خبری گفت: س��پاه بصیرت سیاس��ی و بینش و درک 

سیاسی دارد، اما وارد جبهه بندی ها نمی شود.
وی افزود: سپاه به هیچکدام از جناح های سیاسی 

وابسته نیست.
نماینه ولی فقیه در س��پاه تاکید ک��رد: اظهارات 
اخیر رئیس جمهور که در سوییس و در زمینه فروش 
نفت بیان شد، در راس��تای گفتمان رهبری و تقویت 

نظام اسالمی بود.  میزان

وزارتکشورواسطهآشتیاصالحطلبها!
عض��و کمیس��یون م��اده ۱۰ احزاب، به تش��ریح 
آخرین خبره��ا از نتایج کنگره اخیر حزب اعتمادملی 

پرداخت.
محمد تبرایی عضو کمیس��یون م��اده ۱۰ احزاب 
درباره آخرین خبرها از نتایج بررسی  های کنگره اخیر 
حزب اعتمادملی که با حاش��یه هایی همراه بود، اظهار 
داش��ت: به عن��وان نمایندگان احزاب در کمیس��یون 
ماده ۱۰  به س��ران حزب اعتمادملی پیشنهاد دادیم، 
قبل از طرح حواش��ی اخیر در این کمیسیون و اعالم 
نتیجه قطعی کنگره، طی نشستی با دو طرف مناقشه، 
اختالف��ات به وجود آمده را ح��ل و فصل کنیم که تا 
ای��ن لحظه هیچ یک از دو طرف به ما مراجعه نکردند.

 تسنیم

استیضاحوزرای»اقتصاد«و»کار«
جزواستیضاحهایجدیمجلساست

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اسالمی گفت: استیضاح وزرای »اقتصاد و امور دارایی« 
و »تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی« پ��س از تعطیالت 

مجلس در پارلمان بررسی می شود.
جبار کوچکی نژاد گفت: استیضاح وزرای »اقتصاد 
و امور دارایی« و »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« پس از 

تعطیالت مجلس در پارلمان بررسی می شود.
وی تأکید کرد: اس��تیضاح کرباس��یان و ربیعی از 

جمله استیضاح های جدی مجلس است.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تصریح 
ک��رد: اس��تیضاح مابق��ی وزرا از جمله وزی��ر »جهاد 
کش��اورزی« و »وزی��ر صنعت ، مع��دن و تجارت« از 

طریق اخطار دنبال می شود.  میزان

اخبار

موافقتباانتشاربیالنمالیمجلس
عضو هیئت رئیس��ه مجلس از موافقت رئیس  پارلمان نسبت به انتشار بیالن 

مالی مجلس شورای اسالمی خبر داد.
احمد امیرآبادی فراهانی گفت: هیئت رئیسه مجلس هیچ گاه ممانعتی برای 

انتشار بیالن مالی یکساله قوه مقننه نداشته است. 
وی ادام��ه داد: چندین بار با رئیس مجل��س در این زمینه صحبت کردم. وی 
در ای��ن گفت وگو ها اعالم کرد هیچ مانعی برای اعالم بیالن مالی مجلس طبق قانون 
وجود ندارد. نماینده مردم قم با اش��اره به پیگیری های خود از معاون امور مالی مجلس 
نیز گفت: وی نیز اعالم کرد، گزارش عملکرد مالی مجلس را در اختیار کمیسیون برنامه، 

بودجه و محاسبات پارلمان قرار داده است.
وی افزود: عملکرد مالی مجلس باید از طریق کمیته مالی کمیسیون برنامه و بودجه و 

محاسبات به هیئت رئیسه قوه مقننه ارائه شود تا به صورت علنی اعالم شود.  تسنیم

پایش و پویش
بستنتنگههرمزبرایایرانهمانند"آبخوردن" است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد آمریکایی 
ها باید بدانند بستن تنگه هرمز برای ایران همانند "آب خوردن" است از این رو 

به نظر نمی رسد ایاالت متحده درصدد مقابله با کشورمان باشد.
جواد کریمی قدوسی گفت: باید اذعان کرد که آمریکایی ها به هیچ عنوان 

از گزینه نظامی در مقابل جمهوری اسالمی ایران استفاده نخواهند کرد.
وی با اش��اره به اینکه ایران در ص��ورت نیاز توان دفاعی صلح آمیز خودش را به 
نمایش خواهد گذاش��ت، اظهار کرد: در واقع آمریکایی ها باید بدانند بس��تن تنگه هرمز 
برای ایران همانند "آب خوردن" است لذا اگر روزی اراده بر این شد که تنگه بسته شود، 

این مهم محقق خواهد شد و باز شدن آن نیز بر اساس تصمیم کشورمان خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر آمریکایی ها به سمتی حرکت کنند که منجر به بسته شدن تنگه 

هرمز شود، باید غرامت صدساله ظلم به ملت ایران را بپردازند.  خانه ملت

پارلمان
آرمانهایدشمنانمافروریختهاست

جانش��ین فرماندهی سپاه پاسداران در مراس��م معارفه فرمانده جدید سپاه 
سیستان و بلوچستان گفت: همه آرمان های دشمنان ما فرویخته است.

سردار سالمی افزود: سیستان و بلوچستان سینه ستبر ایران اسالمی است، 
س��رزمین جوانمردی ه��ا و تجلی وح��دت و همدلی حول محور اس��الم و ایران 

عزیز است.
وی ادامه داد: امروز هیچ س��الحی نیس��ت که در داخل کشور با بهترین کیفیت 
سیس��تم های جهانی تولید نشود.همان دشمنان بزرگ که اجماع بزرگی را فرومی ریزند 

در مقابل قدرت ما منزوی و منتشر و پراکنده شدند.
وی ادام��ه داد: هم��ه آرمان ه��ای دش��منان ما فروریخته اس��ت، صهیونیس��ت ها 
می خواستند از مدیترانه تا فرات را تصرف کنند، اما یک حزب اهلل در آنجا تمام رویاهای 

آن ها را فروریخت.  فارس

پاسداران

ریی��س کمیس��یون امنی��ت مل��ی و  گف��ت: امنیت و اقتدار مجل��س  خارج��ی  سیاس��ت 
کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس در 
راس��تای اج��رای قان��ون اقدام متناس��ب و متقاب��ل دولت 
جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام از وزارت خارجه و 
س��ازمان انرژی اتمی خواستار ارائه گزارشی در خصوص اثر 
بس��ته پیش��نهادی بیانیه اتحادیه اروپا در نج��ات برجام و 
همچنی��ن انج��ام مقدمات��ی جه��ت بازدی��د اعض��ای این 
کمیس��یون از تاسیسات هس��ته ای در راس��تای نظارت بر 
اجرای دس��تور رهبری جهت رسیدن به ظرفیت ۱۹۰ هزار 

سو سوخت هسته ای شد.
حش��مت ا هلل فالحت پیشه افزود: همچنین ما از وزارت 
خارج��ه درخواس��ت کردیم ک��ه در این گزارش اثر بس��ته 
پیشنهادی بیانیه اتحادیه اروپا بر نجات برجام را اعالم کند 
البته این بس��ته یک نوع درمان بین الملل��ی برای گلوله ای 

اس��ت که از طرف آمریکا به پیکره برجام خورده است، باید 
ببینیم که چقدر این بس��ته راهگش��ا خواهد بود البته بنده 
معتقدم که در کلیت بس��ته پیش��نهادی اروپ��ا دو موضوع 
زمان بندی و موضوع  محوری لحاظ نشده است یعنی زبان و 

زمان مقابله با تحریم ها در آن لحاظ نشده است.
وی گفت: از آقای صالحی خواس��تیم ک��ه مقدماتی را 
برای بازدید کمیس��یون امنیت ملی از تاسیس��ات و صنایع 
هس��ته ای فراهم کند تا ای��ن کمیس��یون در جریان نحوه 
اجرای دستور مقام معظم رهبری درباره رسیدن به ظرفیت 
۱۹۰ هزار سو سوخت هسته ای در قالب برجام قرار گیرد و 
اینکه تا چه حد فرمان رهبری پیش رفته اس��ت. وی گفت: 
کمیس��یون امنیت ملی در راس��تای برجام دو کار با جنبه 
سیاسی با وزارت خارجه و جنبه فنی با سازمان انرژی اتمی 
را در دس��تور قرار داده اس��ت.  تا همزمان با نشس��ت سفرا 

اقدامات الزم صورت گیرد.  مهر

رییس کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد؛
درخواست از وزارت خارجه و سازمان اتمی درباره برجام

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از تیر  ۹٦ ت��ا تی��ر ۹٧، تع��داد٦٢ مصوبه از شورای نگهبان
مجل��س به ش��ورای نگهبان رس��ید که از ای��ن میزان ٢٨ 
مصوب��ه در همان مرحله اول م��ورد تایید قرار گرفت و ٢۰ 
مصوب��ه هم پ��س از رفع ایراد در یک ال��ی دو مرحله مورد 

تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
 عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا طرح 
چنین مباحثی از س��وی نماینده مشهد در احراز صالحیت 
او برای انتخابات آتی مجلس موثر اس��ت یا خیر؟ گفت: این 

قبیل موضوعات را در موعد مقرر خود پاسخ می دهیم.
سخنگوی ش��ورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی 
در خصوص سرانجام الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون 
مقابله با تامین مالی تروریس��م با توجه به فرمایش��ات مقام 
معظم رهبری دردیدار با کارکنان مجلس پیرامون فلس��فه 
حاکم بر این کنوانس��یون ها، اظهار داشت: نظر مقام معظم 

رهبری برای همه دس��تگاه ها و نهاد ها صائب است، اما این 
اصل ناظر بر عدم انجام تکالیف از س��وی دستگاه ها نیست؛ 
در رابطه با موضوعی که مطرح شد هنوز مصوبه ای به دست 
شورای نگهبان نرسیده است؛ همچنین دو مصوبه دیگر که 
مشابه مصوبه فوق الذکر است نیز ایراداتش از سوی شورای 

نگهبان به مجلس اعالم شد.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون افزایش 
هجمه ها به شورای نگهبان بیان داشت: هر دستگاه و نهادی 
که وظایفش را به درستی انجام دهد از سوی دشمنان مورد 

هجمه قرار می گیرد.
س��خنگوی شورای نگهبان گفت: من چنین صحبتی را 
در مصاحبه با آن سایت خبری نداشتم؛ بلکه موضوع از این 
قرار است که خبرنگار آن سایت سوال کرد که اگر مذاکره با 
آمریکا خالف مصالح و وضعیت حاکم بر کشور باشد آیا شما 

به عنوان شورای نگهبان ورود خواهید کرد؟  میزان

کدخدایی در نشست خبری:
الیحه پولشویی باید از سوی قوه قضاییه ارائه می شد نه دولت
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نقشبانکها
درایجادشرایطاقتصادیموجود

ادامه از صفحه اول
تا زمان��ی که اوض��اع بانک ها و موسس��ات مالی 
اینگونه اس��ت، نمی توان امید داشت که اقتصاد کشور 

سر و سامان بگیرد.
چرا ب��ه راحتی بانک و مؤسس��ه مالی تأس��یس 
می ش��ود، ام��ا کارخانه و کارگاه تولیدی با مش��کالت 

فراوانی روبرو است؟
اگر بجای این همه بانک کارخانه تأس��یس ش��ده 
بود، قطعاً وضعیت اقتصادی کشور بهتر بود. بانک های 
غیراس��المی و با رب��ا را تعطیل کنید ب��ه جای آن از 
تولید داخلی حمایت کنید. تأثیر آن به زودی بر روی 

اقتصاد نمایان خواهد شد.

سرمقاله

گروه رویداد  با همه مش��کالت و آسیبها و گ���زارش دو
نقص های��ی که در جمهوری اس��المی وجود دارد، 
رهب��ر معظم انق��الب ب��ا اطمینان قلب��ی از رفع 
مش��کالت صحبت می کنند اطمینانی که ناشی از 
توکل به خدا، نیروی جوان و دس��تاوردهایی که تا 
کنون به برکت انقالب اس��المی به دستآورده این 
مربوط می ش��ود. بر همین ساس��ا با هم معضالت 

قابل حل را از منظر رهبری بررسی می کنیم.
"اگر ما درباره   آسیب های ممکِن انقالب بحث 
می کنیم، معنایش این نیس��ت که انقالب، حاال به 
این آس��یب ها دچار شده است و بیمار و ناتوان، در 

آن جا افتاده است".
ایش��ان در مقاط��ع مختل��ف ب��ا برش��مردن 
آسیب های احتمالی که انقالب اسالمی و جمهوری 
اس��المی ایران را تهدی��د می کند, ب��ر لزوم رصد 
لحظه ای نقاط قوت و ضعف و پیش بینی راه حل ها، 
راهکارها و اقدامات الزم برای جلوگیری و ممانعت 

از وقوع این آسیب های احتمالی تأکید کرده اند.
آنچه در ادامه می خوانید, بخش هایی از بیانات 
مق��ام معظم رهبری در طول س��ال های گذش��ته 
پیرامون مس��ئله آسیب شناس��ی انقالب اس��المی 

ایران است:

اهمیتبسیج
آنچه مهم اس��ت برای مجموعه های گوناگون 
مؤم��ن - ک��ه در همه ج��ای کش��ور، در همه ی 
قش��رها، بدون هیچگونه اختالفی حضور دارند؛ که 
اسم آنها اسم بس��یج است؛ توصیف آنها به بسیج، 
یک توصیف حقیقی و واقعی اس��ت - این اس��ت 
ک��ه مراقبت کنند، آسیب شناس��ی کنند، نگذارند 
نقشه های دشمن در آسیب زدن و آفت وارد کردن 
توفیق پیدا کند؛ این مهم است. در همه   حرکتهای 
موفق، دو کار الزم اس��ت: یک کار، پیش بینی های 
راه ب��رای پیش��رفت؛ کار دوم، مالحظه ی نقص ها 
و آفت زدائی ها و ش��ناخت آس��یب ها، برای اینکه 
ضعف ها برطرف ش��ود. این هم پیش بینی اس��ت؛ 
این هم مثل پیش بینی راه پیشرفت، جزو واجبات 
و فرائض هر حرکت اس��ت. بیانات در دیدار جمع 

کثیری از بسیجیان کشور۰4/۰۹/۱3٨٨

مدیریتمردمی
س��ی س��ال از عمر انقالب می گ��ذرد. در این 
مدت، س��ی بار تقریباً انتخابات انجام گرفته است. 
از مدیریت های اجرائی کش��ور تا مسئوالن تقنینی 
کش��ور، تا مدیران ش��هری کش��ور، مش��مول این 

انتخابات شده اند.
اصل نظام اسالمی با رأی مردم، قانون اساسی 
با رأی مردم، مدیریت های اساس��ی کش��ور با رأی 
مردم تعیین شده اند. ظرفیت این نظام، نظامی که 
برخاسته   از این حقیقت اس��ت، بسیار واال و فراتر 

از آن چی��زی اس��ت که دیگ��ران از بیرون صحنه 
نگاه می کنند و تحلیل می کنند و درباره   این نظام 

سخن می گویند.
با قط��ع نظر از حرف های مغرضانه، حّتی آنچه 
که از روی غرض هم ادا نمی شود، غالباً ناشی از عدم 
فهم حقیقت جمهوری اس��المی است. این ظرفیت 
عظیم در نظام اس��المی وجود داش��ته اس��ت؛ در 
طول این سی سال که گرایش های مختلف، سالئق 
گوناگ��ون سیاس��ی در درون ای��ن ظرفیت عظیم 
جایگزین شدند، انتقال قدرت با آرامش، با مهربانی، 
با احترام انجام گرفته است و قدرت اجرائی در طول 

این سی سال دست به دست شده است.
س��الئق مختلفی آمدند؛ بعض��ی از مدیریت ها 
در بخش��ی از برهه های این سی سال زاویه هائی با 
مبانی انقالب داش��تند؛ اما ظرفیت انقالب توانست 
اینها را در درون خ��ود قرار بدهد؛ آنها را در کوره   
خ��ود ذوب کند؛ هضم کند و انق��الب بر ظرفیت 
خود، بر تجربه   خود بیفزاید و با قدرت بیش��تر راه 

خود را ادامه بدهد.
آن کسانی که می خواستند از دروِن این نظام، 
به نظام جمهوری اس��المی ضربه بزنند، نتوانستند 
موفق بش��وند. انقالب راه خود را، مس��یر مستقیم 
خود را با قدرت روزافزون تا امروز ادامه داده است 
و همه   کس��انی که با انگیزه های مختلف در درون 
این نظام قرار گرفته اند، خواس��ته یا ناخواسته، به 
توانائی های این نظام کمک کردند. به این حقیقت 
بایستی با دقت نگاه کرد؛ این ظرفیت عظیم، ناشی 
از همین جمهوریت و اس��المیت اس��ت؛ از همین 
مردم س��االری دینی و اسالمی است؛ این است که 
ای��ن ظرفیت عظیم را به وجود آورده اس��ت. و راز 

ماندگاری و مصونیت و آس��یب ناپذیری جمهوری 
اسالمی هم این اس��ت و این را جمهوری اسالمی 
در ذات خود دارد و ان ش��اءاهلَلّ آن را همواره حفظ 
خواهد کرد. بیانات در مراسم تنفیذ حکم دهمین 

دوره ریاست جمهوری۰5/۱3٨٨/۱٢

عزتملی
راه این ملت بزرگ ما که پرورده   بیانات امام و 
هدایت های امام است، برای رسیدن به اوج اعتالء 
و پیش��رفت عبارت است از اینکه این عزت ملی را 
در هم��ه   عرصه ها حفظ کند. این ملت می تواند به 
اوج اعتالء برس��د، که وقتی یک ملت قوی ش��د، 
اعت��الء مادی و معن��وی پیدا ک��رد، امنیت او هم 
کامل خواهد ش��د. یعنی آس��یب پذیری او از بین 
خواهد رفت؛ دش��منان دیگر طمع نمی کنند. اگر 
ملت م��ا می خواهد ب��ه امنیت کامل برس��د، اگر 
می خواهد دش��منان دیگر جرأت تهدید او را پیدا 
نکنن��د، باید همی��ن راه را برود. اگر پیش��رفت و 

عدالت را می خواهد، همین راه را باید برود.
خطر بزرگ برای کش��ور ما جدا شدن از مردم 
اس��ت؛ جدا شدن از ارزش های اسالمی است؛ جدا 
ش��دن از خط مبارک امام است؛ اینها برای کشور 
م��ا خطر اس��ت. اگر ای��ن اس��تخوان بندی محکم 
که انق��الب به وج��ود آورد، حفظ بش��ود، خیلی 
از مش��کالت را در گوش��ه و کن��ار در طول زمان 
می ش��ود ترمیم کرد. نگذارید این استخوان بندی 
محکم شکس��ته بش��ود، که اگر شکسته شد، هیچ 
زخمی ه��م دیگر درمان پی��دا نخواهد کرد، هیچ 

گوشه   خرابی هم دیگر ترمیم نخواهد شد.
اس��تخوان بندی مس��تحکم نظام اس��المی ای 

را ک��ه امام آن را به ما یاد داده اس��ت، باید حفظ 
کنیم. من خدا را ش��کر می کن��م که در طول این 
سی س��ال، ملت ایران و مسئولین کشور توانستند 
به قدر وس��ع خودش��ان این راه را دنب��ال کنند، 
تعقیب بکنند، البته کم و زیاد داش��ته است، افت 
و خیز بوده اس��ت؛ در یک دوره بهتر، در یک دوره 
کمت��ر، اما این حرکت به طور مس��تمر ادامه پیدا 
کرده اس��ت تا ام��روز، و به توفی��ق الهی به همت 
ش��ما م��ردم، بخصوص ب��ه همت ش��ما جوان ها، 
ای��ن راه همچن��ان تا پی��روزی نهائ��ی ادامه پیدا 
 خواهد کرد. بیانات در بیس��تمین س��الگرد رحلت 
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مقاومت
علی رغم همه  آنچه که انجام گرفته اس��ت در 
این س��ه دهه؛ توطئه های گوناگون، از موذیگری ها 
و توطئه ه��ای براندازی و کودتا که در س��ال های 
اول، ده��ه  اول انقالب بود، تا جن��گ تحمیلی، تا 
توطئه های به اصطالح نرم از بعد از دهه  اول و بعد 
از پای��ان جنگ به این طرف تا امروز، ملت ایران و 
جمهوری اس��المی ثابت کرد که شایس��ته و الیق 
باقی ماندن اس��ت؛ با قدرت ایستاد. بعد از این هم 
حوادث گوناگون عالم نخواهد توانست این درخت 
تناور را تکان بدهد، که آن روزی که یک نهال بود، 
نتوانستند از جا درش بیاورند، امروز تبدیل شده به 

یک درخت تناور و ریشه دار.
جمهوری اس��المی را نمی توانند تکان بدهند. 
م��ا باید خودمان مراقب باش��یم که از درون پوک 
نشویم؛ از درون پوسیده نشویم. از دشمن بیرونی، 
آن وقتی که ما س��المت معنوی خودمان را حفظ 
کردیم، راهی را که اس��الم و جمهوری اسالمی به 
م��ا نش��ان داده، پیش رفتی��م و از آن راه منحرف 
نشدیم، مطلقاً ترسی نداریم؛ به ما آسیبی نمی زند؛ 

نمیتواند آسیب بزند.
سیاس��ت های استکبار، سیاس��ت های آمریکا، 
سیاست های ش��بکه  صهیونیس��تی عالم که آماج 
اولش برای دش��منی، به دالئل روش��ن، جمهوری 
اسالمی اس��ت، نمی توانند جمهوری اسالمی را از 
پا در بیاورند. نه فق��ط نمی توانند از پا در بیاورند، 
نمی توانن��د کن��د کنند. م��ا می توانیم با س��رعت 
حرکت خودمان را پیش ببریم، البته منتظر توطئه  

دشمن هستیم.
ای��ن توطئه ها ادامه پی��دا خواهد کرد، تا یک 
مقطعی؛ آن مقطع عبارت است از اقتدار همه جانبه  
کش��ور که این، کاِر شما دانشجوها، کاِر شما نسل 

جوان اس��ت. آن وقتی که توانس��تید کش��ور را به 
اقت��دار علمی و به اقتدار اقتصادی برس��انید و آن 
وقتی که توانس��تید ع��زت علمی را برای کش��ور 
فراه��م کنی��د، آن روز البته توطئه ه��ا کم خواهد 
ش��د؛ مأیوس خواهند ش��د. تا وقتی ب��ه آن نقطه 
نرسیده ایم، منتظر توطئه ها باید بود و آماده  مقابله  
ب��ا این توطئه ها بای��د بود. و ان ش��اءاهلَلّ هر روزی 
که بگذرد، ش��ما قوی تر خواهید بود، دشمن شما 
ضعیفتر خواهد ش��د و آن روزی که پیروزی نهائی 
نصیب ملت بش��ود، ان ش��اءاهلَلّ روز دوری نخواهد 
بود. دیدار اس��اتید و دانش��جویان در دانشگاه علم 

و صنعت ٢4/۰۹/۱3٨٧

اهمیتپشتوانهانقالب
اگر با چش��ِم انصاف به آنچ��ه که یک حرکت 
ملی می ش��ود، نام آن را گذاش��ت نگاه کنیم، که 
این مربوط به اکثریِت مردم و قشرهای متحرک و 
فعال مردم اس��ت، خواهیم دید که از اول انقالب و 
در این س��ی س��ال، این ملِت زنده در هر زمانی بر 
طبق آنچه که نیاز کشور بوده است و آنها احساس 
کرده اند، دانس��ته اند که نیاز کشور است، با شوق و 

رغبت حرکت کردند.
از ح��ق و انص��اف نباید گذش��ت ک��ه اینجور 
اس��ت و همیشه همینجور بوده اس��ت؛ امیدواریم 
در آین��ده هم همینج��ور باش��د. و همین موجب 
شده است که دش��منان ما از فشار آوردن بر ملت 
ایران و بر مسئولین کشور نتوانند طرفی ببندند و 
س��ودی ببرند. تهدید می کنند، حرف می زنند، اما 
نتوانستند از این تهدیدها، از این تبلیغات علیه این 

ملت سودی ببرند.
ملت بحمداهلَلّ راه خودش را ادامه داده اس��ت. 
این راه، راه تکامل و راه پیش��رفت اس��ت. ما ادعا 
نمی کنیم که توانس��ته ایم به هدف های واالی این 
انقالب - که معارف حقیقی اسالم است - برسیم؛ 
ن��ه، اما در این راه داریم حرک��ت می کنیم؛ داریم 
پی��ش می رویم. و همان طور ک��ه عرض کردیم، به 
توفیق اله��ی، به اذن اهلَلّ تعالی باید دهه  چهارم این 
انقالب - که در نزدیکی آن هستیم - دهه  »عدالت 
و پیشرفِت توأمان« باشد؛ یعنی پیشرفت چشمگیر 
و عدالت محس��وس در سطح کش��ور. برنامه ها را 
بای��د اینجور تنظیم کرد. و این، ملت و کش��ور ما 
را آس��یب ناپذیر می کند. خطبه ه��ای نماز جمعه 

تهران۱3٨٧/3۰/۰٦
ب��ا این حس��اب می ت��وان اینط��ور گفت که 
دش��منان طبیعی است هر کاری که علیه اسالم و 
نظام اس��المی و جمهوری اسالمی از عهده ی آنها 
برآی��د، می کنند. در یک ص��ورت، نظام جمهوری 
اس��المی می تواند خود را به ط��ور کامل از خطر و 
آس��یب دش��من مصون نگهدارد و آن، وقتی است 
که با اقتدار خویش آنها را مأیوس کند و گوش به 

فرمان والیت فقیه باشد.

راه روشن پیش  روی انقالب اسالمی در نگاه مقام معظم رهبری؛

مردم، حلقه اصلی موفقیت جمهوری اسالمی 

رییس جمهور در پایان نشست سران قوا:
یکا ایستادگی  مردم ایران مقابل آمر

خواهند کرد
به  رئیس جمهور گفت:دولت  مردم ق��ول می ده��د که در خیابان پاستور
زمینه انرژی,حمل و نقل,کاالهای اساسی و تولید 

مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد.
حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور 
کش��ورمان در حاش��یه جلس��ه س��ران قوا اظهار 
ک��رد: دولت و مس��ئولین تماس ه��ای خوبی را با 
کش��ورهای مختلف داش��تند و اکثری��ت قریب به 
اتفاق آنه��ا مواضع مثبتی دارن��د و می گویند که 
زی��ر بار قانون داخلی آمریکا نمی رویم. اس��تقالل 
و حاکمیت ملی این کش��ورها مهم اس��ت و بسیار 
امیدوار هستیم روند تعامل اقتصادی ما با دنیا مثل 
گذش��ته ادامه پیدا کند و برای جاهایی که ممکن 
اس��ت دچار مشکل شویم، راه حل هایی را مد نظر 

قرار داده ایم.

وی اف��زود: در جلس��ه ام��روز راه های الزم را 
مورد بررسی قرار دادیم که چگونه می توان کشور 
را از ای��ن مقطع به خوبی و با کمترین هزینه عبور 
دهی��م. دولت هم برای تامین کاالهای اساس��ی و 
ض��روری مردم ارز الزم را مد نظر قرار داده و بانک 

مرکزی به طور منظم آن را پرداخت می کند.
رئی��س جمه��ور ب��ا بی��ان اینکه بی��ن صادر 
کنندگان و واردکنندگان تعاملی آغاز ش��ده که با 
تواف��ق ارز را خرید و فروش م��ی کنند، گفت: در 
عین حال دولت قول می دهد که در زمینه انرژی، 
حمل و نقل، کاالهای اساسی و تولید مشکلی برای 
کش��ور پیش نخواهد آمد و ارز م��ورد نیاز را برای 
تولی��د کنندگان که نیاز به مواد اولیه دارند تامین 

خواهیم کرد.
روحان��ی ادامه داد: ش��رایط ام��روز می تواند 
فرصتی برای تولید کنندگان داخلی باشد. در این 
ش��رایطی که دولت واردات برخی از کاالهای غیر 
ض��روری را ممنوع کرده، ش��رایط بهتری را برای 
تولید کنندگان داخلی به وجود آورده تا بتوانند در 

فرصتی مناسب کاالی خود را به بازار ارائه کنند.
وی با بی��ان اینکه ص��ادرات، فرصت دیگر به 
وجود آمده در جامعه اس��ت، تصری��ح کرد: امروز 
صادرات ش��رایط بهتری از گذشته دارد و شرکت 
هایی ک��ه خدمات و کاالیی را به خارج از کش��ور 
عرضه می کنند این ش��رایط مناس��ب ب��رای آنها 
وج��ود دارد. البته در مواردی با تخلف برخی افراد 
مواجه هس��تیم؛ با وجود آنکه تجار و بازرگانان ما 
اکثریت شان در چارچوب قانون حرکت می کنند، 
اما اف��رادی را نیز داریم که ب��ه قانون بی توجهی 
می کنند و با داللی های نابس��امان و قیمت های 

نادرست اقداماتی را انجام می دهند.
رئی��س جمه��ور گف��ت: در این زمین��ه بین 
تصمیمات��ی بین دولت و قوه قضائیه اتخاذ ش��ده 
ک��ه دولت بتواند تالش های بیش��تری را از طریق 
مقرراتی که در اختیار وزارت دادگس��تری اس��ت 
انجام بدهد و قوه قضائیه شعبه های ویژه ای را در 
تهران و استان ها برای مبارزه با اینگونه مفاسدی 
که این روزها باب ش��ده تشکیل دهد تا سریعا به 

این پرونده ها رسیدگی شود.
روحانی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم 
که آمریکا بیش از همه در ش��رایط تحریم منزوی 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: حاکمیت ام��روز آمریکا 
ماجراجویانه با دنیا برخورد می کند که غیرقانونی 
است و تنها نس��بت به ملت ایران نیست و نسبت 
به مل��ت های دیگ��ر حتی متحدان��ش نیز وجود 
دارد. حتی می بینید متحدترین کش��ور اروپایی با 
آمریکا در سفر اخیر ترامپ به انگلستان، مردم چه 
واکنش��ی نش��ان دادند به گونه ای که ناچار شدند 

مراسم تشریفاتی این سفر را تغییر دهند.
وی ادام��ه داد: ام��روز آمری��کا در میان افکار 
مردم ای��ران از همیش��ه منزوی تر اس��ت چراکه 
ط��رح تحریمی آمریکا علیه ملت ایران اس��ت. اگر 
این تحریم علی��ه بخش خاص و یا صنعت خاصی 
بود، می توانستند بهانه ای را بیاورند، اما امروز این 
تحریم عام و کور است که به معنای فشار به مردم 
ایران اس��ت. طرح آنها فش��ار به ملت ایران مانند 

سایر ملت ها است.

رئی��س جمهور با بیان اینک��ه حاکمیت امروز 
واشنگتن از همیشه در میان مسلمانان، کشورهای 
در حال توس��عه منفورتر اس��ت و حتی در داخل 
خود آمریکا نیز دچار مشکالت است، اظهار داشت: 
تردیدی نداریم که آمریکا این مس��یر و سیاس��ت 
امروز خود نس��بت به ایران، منطقه، جهان اسالم، 
ق��درت های بزرگ دنیا و متحدان خود اعمال می 
کن��د قابل ادامه نیس��ت و مس��یری که جمهوری 
اس��المی ای��ران در پی��ش گرفت��ه یعنی مس��یر 
اس��تقامت، ایس��تادگی، برنامه ریزی، هماهنگی با 
مردم و تعامل با دولت های دوس��ت در جهان می 

تواند این توطئه ها را خنثی کند.
روحانی گفت: البته مردم عزیز ما مس��تحضر 
هس��تند که زمانی ما پیروز ش��ده ایم که دولت و 
مردم در کنار هم بودند. چهل سال پیش در همین 
روزها مردم ما شاهد توطئه آمریکا علیه ملت ایران 
بود تا انقالبش پیروز نش��ود و مستش��اران نظامی 
خود را فرس��تاد تا علیه م��ردم و انقالبیون کودتا 

کنند.  باشگاه خبرنگاران جوان


