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لکه ننگ جدید رژیم صهیونیستی 
دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین در نامه ای به اردوغان رئیس دوره ای 
سازمان همکاری اسالمی، تصویب قانون قومیت در کنست رژیم صهیونیستی را 

لکه ننگ دیگری در کارنامه سیاه این رژیم دانست.
زهرا مصطفوی خمینی دختر امام خمینی)ره( با اشاره به حمایت کشورهای 

سلطه گر مدعی در راستای معامله قرن تاکید کرد: بدون تردید این اقدام ننگین به 
دنبال حمایت کشورهای سلطه گر مدعی دموکراسی بویژه امریکای ترامپ و به دنبال 

تصمیم نکبت بار ترامپ در انتقال س��فارت امریکا به بیت المقدس و به رس��میت شناختن 
بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است.

در این نامه تصریح شده است: همراهی ذلت بار ارتجاع عرب بویژه آل سعود در برابر 
اس��رائیل و حامیانش در راس��تای »معامله قرن« این تصمیم ننگین را بر فلسطینیان و 

جهان عرب و دنیای اسالمی تحمیل می کند.  ایرنا

دیدگاه
ملت فریب امریکا را نمی خورد

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: ملت ایران 
بعد از تحمل ۴۰ بحران تحمیلی از طرف آمریکا به حدی خبره ش��ده اس��ت که 

در هر فضایی که آمریکا شکل می دهد بازی نکند.
حشمت اهلل فالحت پیشه با اشاره به اظهارات ضد ایرانی پمپئو وزیر امور خارجه 

آمریکا گفت: اینکه پمپئو استاد جنگ روانی است یک واقعیت است. پمپئو مواردی 
را مط��رح می کند که مانع وحدت ایرانیان ش��ود. البته باید گفت آمریکایی ها هنوز در 

راس��تای طرح جنگ تمدن های هانتینگتن]نظریه برخ��ورد تمدن ها[ حرکت می کند که 
هدف این طرح این اس��ت اگر می خواهید اقدامی علیه کش��وری انجام دهید ابتدا آنجا را 

دچار تفرقه کنید و بعد اقدامی صورت دهید؛ این مقدمه اقدام تحریمی آمریکا است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 

در حال حاضر پمپئو به دنبال ایجاد تفرقه در کشور است.  میزان

پارلمان
روحانی هم همان راه احمدی نژاد را درپیش گرفت 
ی��ک فعال اصالح طلب معتقد اس��ت که تغییر کابینه کلید حل مش��کالت 
نیس��ت بلکه مش��کل اصلی کش��ور ما کمبود مناب��ع برای س��رمایه گذاری در 

طرح های تولیدی یا حمایت از تولید و اشتغال زایی است.
محمد هاشمی گفت: از سال 85 با پمپاژ نقدینگی بر جامعه و واردات کاالهای 

مصرفی از چین و برزیل عمال تولید داخلی را از بین بردیم و حجم زیادی از پول به 
جامعه تزریق شد که ارزش پول ملی کاهش یافت. وی افزود: شاهد افزایش روز به روز 

قیمت دالر هستیم لذا تنها با تغییر کابینه دولت مشکل حل نمی شود بلکه باید مشکالت 
اقتصادی کشور حل و فصل شود.

هاشمی گفت: آقای روحانی همواره از کسانی بودند که نسبت به این موضوع انتقاد داشتند 
اما ایشان هم راه آقای احمدی نژاد را رفتند و برای اقتصاد کشور اقدامی نکردند. حال باید فکر 

اساسی برای اقتصاد کشور شود تنها با تغییر کابینه مشکلی حل نخواهد شد.  الف

احزاب

نفوذ دشمن، نفوذ جریانی
منتها از این خطرناک تر، نفوذ جریانی اس��ت. نفوذ 
جریانی، یعنی شبکه س��ازی در داخل ملّت؛ به وسیله ی 
پول که نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روش��ن 
میشود. عمده ترین وس��یله دو چیز ]است [؛ یکی پول، 
یکی هم جاذبه های جنس��ی. افراد را جذب کنند، دور 
هم جمع کنند؛ یک هدف جعلی و دروغین مطرح کنند 
و افراد مؤثّ��ر را، افرادی که میتوانند در جامعه اثرگذار 
باش��ند، بکشانند به آن س��مت مورد نظر خودشان. آن 
س��مت مورد نظر چیس��ت؟ آن عبارت اس��ت از تغییر 
باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاه ها، تغییر سبک زندگی؛ 
کاری کنند که این ش��خصی که مورد نفوذ قرار گرفته 
است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همان چیزی را فکر 
کند که آن آمریکایی فکر میکند؛ یعنی کاری کنند که 
شما همان جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی 
نگاه میکند -البّته یک سیاس��تمدار آمریکایی، به مردم 
آمریکا کاری ندارد- همان جوری تش��خیص بدهی که 
آن مأمور عالی رتبه ی س��یا تشخیص میدهد؛ در نتیجه 
همان چیزی را بخواهی که او میخواهد. بنابراین خیال 
او آس��وده اس��ت؛ بدون اینکه الزم باش��د خودش را به 
خطر بیندازد و وارد عرصه بش��ود، ش��ما برای او داری 
کار میکنی؛ هدف این است، هدف نفوذ این است؛ نفوذ 
جریانی، نفوذ ش��بکه ای، نفوذ گسترده؛ نه موردی. اگر 
این نفوذ نسبت به اش��خاصی انجام بگیرد که اینها در 
سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده ی کشور تأثیری 
دارند، شما ببینید چه اتّفاقی می افتد؟ آرمانها تغییر پیدا 
خواهند کرد، ارزش��ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواستها 

تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
ش��ما امروز وقتی نگاه میکنی��د، باور دارید که در 
مسئله ی فلس��طین یک ظلم آشکار به یک ملّت دارد 
میش��ود؛ این را داری��د می بینید؛ نگاه ش��ما این نگاه 
اس��ت. آن کس��ی که در خانه ی خود -یک فلسطینِی 
عرب، چه مس��لمان، چه مس��یحی- مورد تعّدی قرار 
میگیرد، او محکوم میش��ود با ن��گاه آمریکایی. از نظر 
ش��ما او مظلوم است؛ وقتی توانست تغییر نگاه شما را 
تأمین بکند، ش��ما هم مثل او نگاه میکنید و میگویید 
که اس��رائیل دارد از هویّت خودش دفاع میکنند! مگر 
اوباما نگفت؟ رئیس جمهور آمریکا گفت اسرائیل دارد 

از خودش دفاع میکند! 
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مخاطب شمایید

مراقب باشید!
محمدج��واد ظری��ف وزی��ر ام��ور خارجه 
کش��ورمان به اظهارات اخیر رئیس جمهور 
آمریکا و وزیر امور خارجه این کش��ور علیه ایران پاسخ 
داد و نوشت: ما را بی خیال )نسبت به تهدیدات آمریکا( 
تص��ور کنید! دنیا الف ه��ای تندتر از ای��ن را چند ماه 
پیش شنیده اس��ت. ایرانیان هم ۴۰ سال است مشابه 
این ه��ا را - البته با لحن متمدنانه تری - ش��نیده اند. ما 
هزاران س��ال اس��ت ک��ه در اینج��ا بوده ایم و س��قوط 
امپراتوری ه��ا را دیده ایم، از جمل��ه امپراتوری خودمان 
که از عمر برخی کشورها طوالنی تر بود. مراقب باشید!

سیاست مجازی

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY
INVITATION FOR PREQUALIFICATION

N.I.S.O.C

National Iranian South Oil�elds Company (NISOC) intends to purchase the following goods

 Vendors who Intend to participate in aforesaid tender are requested to send their “Resume” and “Tendency Letter” via postal services to
the following address not later than 14 days a�er the second announcement.

 �e applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid bond of
10.595 EURO or 523.435.877 RIAL, in favor of NISOC.

Iranian vendors shall submit their resume according to Quality Assessment Forms , available
At: www.shana.ir and www.nisoc.ir

Public Relations
www.shana.ir
www.nisoc.ir

http://iets.mporg.ir

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. no. 104, Material Procurement Management Complex ,

Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz , Iran
Tel. no. :06134123589     Fac no.: 06134457437

 دوم
نوبت

TENDER NO.:01-31-9680039

QuantityMaterial DescriptionItems

683PARTS FOR “SOLAR” GAS TURBINE32

1397.1820

آگهى مناقصه عمومى

شهردارى ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1397 ، پروژه هاى ذيل را از طريق مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجد شرايط واگذار نمايد.

- داوطلبان مى توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات ادارى به واحد امور قراردادهاى شهردارى ورامين مراجعه و 

اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهردارى تسليم و رسيد دريافت نمايند. (تلفن تماس: 7-36242525 داخلى -366-364) 

- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

- هزينه درج آگهى و كارشناسى به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.

- ساير اطالعات و جزئيات در فرم شرايط مناقصه موجود مى باشد.
دهقان – شهردار ورامين

قيمت بر اساساعتبار (ريال)رديف بودجه مصوب سال 1397پروژه

فهرست بهاى ابنيه سال 2/500/000/00097رديف 107پياده رو سازى خيابان شهيد زواره

خريد و حمل هر تن مخلوط3/000/000/000رديف 122خريد و حمل مخلوط

فهرست بهاى ابنيه سال 1/000/000/00097رديف 112احداث پارك محله اى جنب مسجد امام رضا (ع) شهرك فجر

هر مترمربع پخش آسفالت1/750/000/000رديف 71لكه گيرى و روكش آسفالت به صورت پخش دستى معابر سطح شهر (ناحيه 1 و 2)

هر مترمربع پخش آسفالت1/750/000/000رديف 71لكه گيرى و روكش آسفالت به صورت پخش دستى معابر سطح شهر (ناحيه 3و4)

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

ای��ن روزها عده ای محدود در  خارج از کشور تالش دارند تا دست بـه نقد
م��ردم را از توهم جنگی ک��ه ترامپ با لفاظی های 
خود راه انداخته بترس��انند و به نوعی با این ایجاد 
ترس و انتقال احتمال تش��دید گرانی ها و... ماهی 
خود را از آب گل آل��ود بگیرند، با همه اینکه ملت 
جمهوری اسالمی هوشیار هس��تند و نشان دادند 
ک��ه فریب نمی خوردند اما چ��ون اصلی ترین اصل 
بقای جمهوری اس��المی پشتوانه مردمی آن است 
باید بنویس��یم تا یکبار دیگر بدانند که آنچه کشور 
را دچار تش��ویش و ضعف می کن��د خودزنی هایی 
اس��ت که آگاهان��ه و ناآگاهانه از س��وی داخلی ها 
صورت می گیرد نه تهدید ایالتی نیم بند که اغلب 

پایگاه هایش در تیرس جمهوری اسالمی است.
قریب به ۴ دهه است که ایاالت متحده آمریکا 
در صدد س��رنگونی جمهوری اسالمی ایران است. 
سران واشنگتن در این س��ال ها، برای تحقق این 
هدف، هر آنچه از دست ش��ان آمده را انجام داده 
اند: از طراحی کودتا ناآرامی های داخلی و از جنگ 
تم��ام عیار 8 س��اله تا تحریم های هم��ه جانبه اما 

به قول بنیانگذار جمهوری اس��المی و رهبر معظم 
انق��الب اس��تکبار جهانی »هیچ غلط��ی نمی تواند 
کند« و آنچه به ما ضربه می زند مش��کالتی اس��ت 
ک��ه خودمان با قصوره��ای پی درپی و ایجاد حفره 

برای نفوذی  ها هموار می کنیم.
آنچ��ه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، اخیراً 
درباره ایران گفت و خط و نش��ان هایی که کشید، 
برای ایرانی ها، چیزی جز ش��نیدن مکررات دهها 
س��ال اخیر نب��ود. گو این که پمپئ��و و رئیس اش 
ترام��پ فرام��وش کرده اند که اگر ب��ا این حرف ها 
و حت��ی اج��رای آنها می ش��د جمهوری اس��المی 
را س��رنگون کرد، این نظام باید س��ال ها پیش به 
تاریخ س��پرده می ش��د ولی تهدیدکنندگان قبلی 
رفتند و ایران و نظام جمهوری اس��المی همچنان 

پابرجاست.
بنابراین، عملی ش��دن تهدیدهای آمریکا، هر 
چند می تواند کار را بر ایران س��خت کند اما هرگز 
تهدید کنندگان را به آرزویش��ان نخواهد رس��اند؛ 
این یک ادعا نیس��ت، یک امر اثبات شده تاریخی 

است.
واقعیت این اس��ت که اگر ه��م تهدیدی علیه 
جمهوری اسالمی ایران وجود داشته باشد، تهدید 
آمری��کا، اس��رائیل، عربس��تان و جریان ه��ای ضد 
انقالب نیس��ت که همگی مبتنی اند ب��ر براندازی 
از طری��ق اقدامات س��خت مانند حمل��ه نظامی یا 
جن��گ داخلی، بلکه تهدید اصلی همه آن قصورها 
و حفره هایی اس��ت که پر نش��ده اند تا دشمنی از 

قلب آنها حلول کند.
مردم و مسئوالن کشور باید بدانند که در عصر 
جدید، گسست و فروپاشی کشورها یا حکومت ها، 
نه صرفاً با حمله خارجی و کودتا و امثال اینها بلکه 
به دالیل دیگری هم این ممکن است اتفاق بیفتد؛ 
از جمله ای��ن اتفاقات می توان ب��ه بحران بیکاری 
اش��اره کرد ک��ه کمر یک ملت را می ش��کند و در 
نهایت به فروپاشی منجر شود؛ نابسامانی اقتصادی 
و بحران معیش��ت مردم ک��ه زمینه های نارضایتی 
عموم��ی را ایجاد می کند، س��وء مدیریت کم آبی و 
بی آبی، می تواند کش��ور را در سراشیبی قرار دهد، 
تعدد بروکراس��ی کش��ور به ویژه آنجا که دس��ت 
کارآفرینان را می بندد و راه اندازی و اداره کس��ب و 
کار به هزار مصیبت دچار می کند، می تواند بس��یار 
آرام و خزنده کش��ور و نظام را به س��قوط بکشاند، 
گسترش ش��کاف طبقاتی، تضعیف قشر متوسط و 
ش��کل گیری تدریجی جامعه ای با دوقطب فقیر و 

غنی، می تواند عامل فروپاش��ی باشد. بها ندادن به 
تمام سالئق مختلف و سبک های زندگی گوناگون 
همه مردم در حدود قوانین جمهوری اسالمی، هم 
شکاف دولت - ملت را تشدید می کند و هم مردم 
را از ی��ک "ملت واحد" به "میلیون ها فرد جدای از 
هم" که فقط در کنار هم زندگی می کنند، تبدیل 
می نماید. فقدان وحدت ملی مصیبتی جبران ناپذیر 
برای هر کش��وری اس��ت. نادیده انگاش��تن بخش 
خصوص��ی و واگذاش��تن امور اصل��ی اقتصادی به 
نهادها و شرکت های دولتی و عمومی و خصولتی، 
جری��ان ثروت آفرین��ی، کارآفرین��ی و خالقیت در 
عرصه اقتصاد را ُکن��د و در نهایت متوقف می کند 
و صد البته جامعه بی ث��روت، بیکار و بی خالقیت، 

محکوم به زوال خواهد بود. 
در من��ار اینها حل��ول منافقانی در لباس دین 
و دزدیدن اعتماد مردم و ش��اید حلول متظاهرانی 
که اختالس و غارت بیت المال را پیشه می کنند و 
اتفاقا برخورد نش��دن با آنهایی که اختالس گران را 
در جایگاه غارت دین و دنیای مردم قرار داده اند و 
عدم پاسخگویی مسئوالن و شفافیت آنها با مردمی 
که مدام قرار است پشت کارهایشان بیاستند، همه 
و هم��ه می تواند کش��ور را با بحران��ی عظیم تر از 

جنگ روبه روکند.
بنابراین، آنان که دغدغه حفظ کشور ایران یا 
نظام جمهوری اس��المی یا هر دو را دارند، باید در 
عین توجه ب��ه تهدیدهای خارجی، بخش عمده تر 
زمان و توان خود را معطوف به داخل و مش��کالت 

داخلی کنند و البته نه با نوع نگاهی که به دشمن 
خارجی دارند.

غلبه بر مشکالت داخلی که تنها به چند مورد 
اشاره شد، میسر نخواهد شد مگر اینکه اول از همه 
این واقعیت پذیرفته شود که خطر اصلی در درون 
کش��ور اس��ت و عمدتاً به تصمیمات و کارکردهای 
داخلی مربوط اس��ت و در ادام��ه باید عزمی جدی 
و نه ش��عاری برای حل واقعی این مشکالت وجود 
داش��ته باشد؛ با این رویه که باید دانست که حرف 
درمانی سال هاس��ت که دیگر م��ردم را راضی نگه 
نمی دارد و با توسعه شبکه های مجازی و گسترش 

اطالعات نمی توان تنها به شعار اکتفا کرد.
در عین حال باید در این مسیر برخی تعصبات 
و ش��عارها که موانعی جدی برای حل مش��کالت 
هس��تند باید با ش��جاعت کنار گذاشته شوند. ساز 
و کارهای جدی��دی به قید فوریت ب��رای عبور از 
موانع تمهید شود. هم اکنون اگر بخواهیم فقط یک 
قانون س��اده را در مجلس تغییر دهیم، به سال ها 
وقت نیاز اس��ت. یا اجرای برخی اصالحات همواره 
با مقاومت افراد و جریان هایی مواجه می ش��ود که 
منافع خ��ود را در خطر می بینن��د. بنابر این، باید 
اراده و س��از و کاری بُرش دار را پیش��ه مسیر خود 
کرد. س��از و کاری که هم مقابل رانت ژن های برتر 
بیاستد و هم از نفوذی هایی در لباس دین و انقالب 
نهراس��د. در نهایت باید نوش��ت که تا قبول نکنیم 
تهدید اصلی در دورن اس��ت و در جهت اصالح آن 

کوشا نباشیم نمی توانیم راه به جایی ببریم.

آنچه بیشتر از جنگ 
برای جمهوری اسالمی 

خطرآفرین است؛

خودزنی

سردار سرلشکر پاس��دار محمد باقری  رئی��س س��تادکل نیروه��ای مس��لح امنیت و اقتدار
کش��ورمان در بیانی��ه ای از مواض��ع و گفتم��ان انقالب��ی و 
مقتدران��ه رئیس جمه��ور کش��ورمان در دی��دار س��فیران، 

کارداران و مسئوالن وزارت امور خارجه حمایت کرد.
در ای��ن بیانیه با اش��اره به مواضع جن��گ افروزانه هیات 
حاکمه آمریکا و در راس آنها رئیس جمهور کم خرد این کشور، 
تاکید کرده است نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تحت 
امر فرماندهی معظم کل قوا)مدظله العالی( و تدابیر شورای عالی 
امنیت ملی، هرگونه تهدید و در هر سطحی علیه ملت ایران را 

با پاسخی کوبنده و پشیمان کننده مواجه خواهند ساخت.
در این بیانیه با تاکید بر این نکته که »باید خدا را شکر 
کرد که دش��منان ما از احمق ها آفریده ش��ده اند«، به توهم 
رئیس جمهور آمریکا به عنوان منفورترین ش��خصیت جهان 
برای ایجاد شکاف و آشوب در صفوف ملت متحد و منسجم 
ایران از طریق اعمال فشارهای اقتصادی اشاره کرده و افزوده 
است: ملت سلحش��ور و انقالبی ایران به عنوان ولی نعمتان 
نظام اس��المی طی چهار دهه گذش��ته در فراز و نشیب های 
گوناگون و فش��ارهایی به مراتب بیش��تر از این دوره زمانی، 
همواره نش��ان داده اند، کاستی های از این دست را با تالش 
مضاعف به فرصتی برای رش��د بیش��تر تبدیل می کنند و در 
مواجهه با دشمنان، به ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی 
صهیونیس��تی و م��زدوران آنان در منطق��ه و جهان با حفظ 
وحدت و انس��جام مثال زدنی، همه توطئه های ریز و درشت 
دشمن را ناکام نموده و به شکست کشیده و در این دوره نیز 
با پیروزی قاطع بر دش��من غلب��ه نموده که وقایع و حوادث 

تاریخ چهل ساله انقالب اسالمی گویای این واقعیت است.
عضو شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به اینکه 
فرزندان سلحش��ور ملت در نیروهای مسلح به شکست را به 
کام دش��من نش��انده اند و این آمادگی ها را محصول تجربه 

مقابل��ه با دش��من در میدانه��ای گوناگون از جمله دس��ت 
آوردهای گرانبهای 8 س��ال دفاع مقدس و عزم پوالدین آنها 
در حراس��ت از کیان کش��ور و ملت ایران دانسته و هشدار 
داده است، همانطور که در سخنان رئیس جمهور محترم به 
درستی اشاره شده است: دشمنان به ویژه آمریکا که مراکز 
استقرار و منافع او در دسترس قدرت آشکار و پنهان دفاعی 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت با دم ش��یر بازی نکنند که 
با پاس��خ محکم، غیرقابل تصور، پشیمان کننده و در سطح 

بسیار وسیع در منطقه و جهان مواجه خواهند شد.
در بخش دیگری از ای��ن بیانیه با تاکید بر اینکه تاریخ 
پرافتخار ملت سلحشور، انقالبی و صلح دوست ایران حاکی 
از این اس��ت که این ملت آغازگ��ر هیچ جنگی نبوده، آمده 
است: جمهوری اسالمی ایران همواره پرچمدار صلح و ثبات 
و آرام��ش در منطقه بوده و با ارتباط مناس��ب، دوس��تانه و 
برادران��ه با کش��ورهای همجوار ت��وان بازدارندگی و اقتدار 
دفاعی خود را برای کمک به استقرار و استمرار صلح و دفع 
هرگونه تجاوز از هر نوع قرار داده و به عنوان قدرت مس��لط 
در خلیج فارس و تنگه هرمز همواره ضامن امنیت کشتیرانی 
در این آبراه حیاتی و اقتصاد جهانی بوده و قدرت اعمال هر 

تدبیری در این منطقه را نیز دارد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح افزوده است: رئیس جمهور 
آمری��کا با یک تص��ور کودکانه، باطل و محاس��بات غلط که 
می توان��د بدون تحمل هزینه بر ملت ایران فش��ار بیاورد، در 
تدارک تحریم های اقتصادی و نفتی جدید و توطئه های پنهان 
دیگر است، حال آنکه در صورت اجرایی کردن این تهدیدات، 
عماًل منافع خود و سرس��پردگانش در هر گوشه از عالم را در 

معرض قدرت یاوران انقالب اسالمی قرار داده است.
این بیانیه در پایان بر آمادگی برای اجرای فرامین رهبر 
معظم انقالب اس��المی )مدظله العالی( و سیاست های کالن 

نظام و وجود وحدت تاکید دارد.  باشگاه خبرنگاران

سرلشکر باقری:
پاسخ ایران به تهدیدات آمریکا پشیمان کننده خواهد بود

مسئول سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی  ن ا ر ا ســد فرمانده کل قوا گف��ت: باید باور کنیم پا
در ی��ک جن��گ اقتص��ادی همه جانبه هس��تیم و نهادهای 
مختلف در کش��ور به ویژه دستگاه دیپلماسی باید واقعیات 

این جنگ را بپذیرند.
س��ردار مهدی سنایی راد درباره ثبات سیاسی و امنیت و 
نقشی که این عوامل در افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی 
کش��ور دارند، گفت: واقعیت این است که امنیت در حد اعال 
در ای��ران وجود دارد، ما با وجود اینکه در چهارراه ناامنی های 

جهان قرار داریم اما امن ترین کشور منطقه هستیم.
وی درباره امنیت سرمایه گذاری در کشورمان نیز گفت: 
بعد از برجام هیات های اقتصادی، تجاری و سیاسی بسیاری 
به کش��ورمان س��فر کردند، یکی از دالیل آن این است که 
ایران را محل مناس��بی برای سرمایه گذاری می دانند، البته 
متاسفانه امروز شاهد عهدش��کنی آمریکایی ها و طرف های 

اروپایی در توافق هسته ای هستیم.
س��ردار س��نایی راد با بیان اینکه در بحث تامین امنیت 
کش��ور نیروهای مس��لح و حمایت های مردم��ی از مدافعان 
امنیت بس��یار مه��م و تعیین کننده بوده اس��ت، گفت: باید 
باور کنی��م در یک جن��گ اقتصادی همه جانبه هس��تیم و 
نهاده��ای مختلف در کش��ور به ویژه دس��تگاه دیپلماس��ی 
بای��د تالش مضاعفی را به کار بگیرن��د تا بتوان واقعیت های 
داخل و ش��رایط و ویژگی های کشور را به جهانیان معرفی و 

سرمایه های خارجی را جذب کرد.
وی در ادامه با اش��اره به شعار س��ال که از سوی رهبر 
معظم انقالب با عنوان »حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری 
ش��ده و اینکه مردم و مس��ئوالن برای تحقق این شعار چه 
باید کنند، گفت: هر تدبیر و راهبردی از طریق شکل گیری 

یک اراده و مشارکت عمومی می تواند تحقق پیدا کند.
مس��ئول سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا 

افزود: برای تحقق شعار سال نیز باید همین اراده و مشارکت 
عمومی از سوی مردم و مسئوالن ایجاد شود. مسئوالن باید 
با اختصاص وام و حمایت های قانونی و البته مقابله با قاچاق 
کاال که رقابت را برای تولیدات داخلی سخت کرده است به 

تولیدکنندگان داخلی کمک کنند.
س��ردار سنایی راد، فس��اد را یکی دیگر از موانع بر سر راه 
تولیدکنندگان داخلی دانس��ت و گفت: فساد هزینه تولید را 
افزای��ش و آن را ب��ی ارزش می کند. وی نقش م��ردم را برای 
تحقق شعار سال بسیار مهم و اساسی دانست و افزود: تعصب 
مردم نسبت به کاالی ایرانی باید بسیار افزایش یابد، حتی اگر 
نیاز باش��د برای استقالل و عزت کشورمان راهی فراتر از نگاه 
کاسبکارانه به قیمت و کیفیت تولیدات داخلی داشته باشیم؛ 

اگرچه تولیدکنندگان باید کیفیت کاالهای خود را باال ببرند.
مس��ئول سیاس��ی دفتر عقیدتی سیاس��ی فرمانده کل 
ق��وا گفت: به نظر می رس��د ک��ه مجموع��ه ای از نهادها به 
خصوص رس��انه ها و مراکز آموزش��ی و فرهنگی کشور باید 
به فرهنگ س��ازی و تغییر فرهنگ مصرف کاالهای خارجی 
کم��ک کنند، چراک��ه واقعیت این اس��ت، معضل تمایل به 
کاالی خارج��ی عالوه بر ریش��ه های اقتصادی ریش��ه های 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی دارد ب��ه گونه ای ک��ه خرید کاالی 
خارجی گره خورده به پرس��تیژ و کالس اجتماعی، پس به 
نظر می رس��د مجموعه های فرهنگی که فرهنگساز هستند 

باید به تغییر ذائقه مردم کمک کنند.
سردار سنایی راد با تاکید بر اینکه سبک زندگی مردم باید 
تغییر کند اظهار داشت: باید تعصب به مصرف کاالی ایرانی 
و عبور از روحیه مصرف گرایانه، اش��رافی و تجمل گرایی در 
جامعه گسترش یابد. البته کیفیت مساله ای است که بسیار 
مهم و تعیین کننده اس��ت. همه مسئوالن، تولیدکنندگان و 
مردم باید دس��ت در دست هم تالش کنند تا خواست رهبر 

معظم انقالب در شعار سال تحقق یابد.  مهر

سردار سنایی راد:
وزارت خارجه باید واقعیات جنگ اقتصادی را بپذیرد


