خیابان پاستور

مجلس به دنبال رفع مشکل تولیدکنندگان است

تالش دشمن ترسیم آینده نامطمئن برای مردم است

معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه تالش دشمنان ترسیم آینده نامطمئن
برای مردم ایران اس��ت ،گفت :اگر دشمن به س��متی رفته تا اعتماد مردم را به
مخاطره بیاندازد ما باید در نقطه مقابل آن عمل کنیم.
اس��حاق جهانگیری در نشس��ت روسای دانش��گاهها ،مراکز آموزش عالی و
پارک های علم و فناوری سراس��ر کش��ور ،اظهار داشت :ش��رایط کشور خطیر و
دشوار است ،اما فرصت های خوبی میشود از دل همین شرایط سخت خلق کرد.
وی افزود :تجربه کش��ورهای مختلف نشان میدهد که تحوالت بزرگ از دل شرایط
دش��وار بیرون میآی��د .معاون اول رئیسجمه��ور با بیان اینکه نیازمن��د حرکتی دقیق
هس��تیم ،ادامه داد :دانش��گاهها بای��د راهکارهایی برای عبور از دش��واریها ارائه دهند.
جهانگیری تصریح کرد :برای رس��یدن به نقطهای که درک جدی از نیازها وجود داشته
مهر
باشد گام بزرگی در کشورالزم است.
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پاسداران

پارلمان

عملیات سپاه هشداری به حامیان تروریستها نیز بود

مس��ئول سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا گفت :عملیات سپاه
عالوه بر تروریس��تها ،هش��داری برای حامیان آنان هم بود که با وقاحت اجازه
استفاده از اراضی خودشان برای اقدامات خراب کارانه علیه ایران را میدهند.
س��ردار رسول سنایی راد با اشاره به شلیک موشکهای سپاه به سمت محل
استقرار تروریستها در اقلیم کردستان عراق گفت :طی ماههای گذشته ،ارتباطات
ضد انقالب س��نتی تجزیه طلب در مناطق غربی کش��ور با برخی از کشورهای بیگانه
ب��رای ایجاد اتحادی در جهت انجام عملیات خرابکارانه در کش��ور افزایش یافته بود ،به
طوری که در میان آنها مقامات حزب دموکرات با وقاحت زیاد با مقامات آمریکایی دیدار
رس��می و علنی داشته و پس از آن اقدام به اجرای چند عملیات نفوذی و تروریستی در
خاک کشور کردند که شلیک موشک های سپاه در واقع پاسخی دندان شکن به اقدامات
باشگاه خبرنگاران
خصمانه آنان بود.

رئیس مجلس گفت :نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که مسیر تولید
کشور در تالطمها مدیریت شود.
علی الریجانی در دیدار با آیت اهلل س��ید علی اصغر دستغیب تولیت آستان
حضرت احمد بن موس��ی (ع) با بیان اینکه اس��تان فارس از نمایندگان بس��یار
خوبی در مجلس برخوردار است که به مسائل نیز آشنا هستند ،گفت :در شرایط
فعلی که س��ختیها بیشتر شده ،یک وظیفه ممتاز داریم آن هم سهل کردن خدمت
رسانی به مردم است.
وی با تاکید بر اینکه در شورای سران قوا به دنبال این هستیم که با ارائه کمکهای
مختلف تس��هیالتی را برای کارآفرین��ان ایجاد کنیم افزود :کمک ب��ه تولیدکنندگان از
دغدغههای مجلس اس��ت و نمایندگان به دنبال این هس��تند که مسیر تولید کشور در
تالطمات اقتصادی مدیریت شود .خانه ملت

رویـداد
اخبار

جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس با
موضوع حمله به کنسولگری ایران در بصره

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجلس شورای اسالمی از جلسه ویژه این کمیسیون با
موضوع حمله به کنسولگری ایران در بصره خبر داد.
سیدحسین نقویحسینی ،درباره حمله عدهای به
سرکنسولگری ایران در بصره (عراق) گفت :پیش از این
نیز در برخی از نقاط عراق این موضوع را ش��اهد بودیم.
وی با بیان اینکه "حمله به سرکنس��ولگری کش��ورمان
مدیریتش��ده بود" ،اف��زود :پیروزیه��ای اخیر محور
مقاومت در سوریه و عراق و عزم جدی این کشورها برای
مقابله با تروریستهای تکفیری ،حامیان این گروهها را
بر آن داش��ته تا با برنامهریزی ،شکافهایی میان مردم
کشورهای حامی محور مقاومت ایجاد کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد :برخی تالش دارند
با مهندس��ی ک��ردن برخی اتفاقات در ع��راق بر روند
همکاریهای تهران ــ بغداد تأثیر بگذارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مردم
عراق اخیرا ً اعتراضاتی به برخی ناکارآمدیهای دولت این
کشور دارند ،اضافه کرد :بدخواهان محور مقاومت نیز از
این موضوع س��وء اس��تفاده کرده و برنامهریزیهایی در
جهت خواستههای خود صورت دادند .مهر

جلسات قوای مجریه و قضائیه برای بررسی
«تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»

معاون رئیس جمهور در ام��ور زنان و خانواده در
مورد الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ،گفت:
این الیحه فعال در قوه قضائیه اس��ت و ما پیگیریهای
متعددی را انجام دادهایم و در حال رایزنی و برگزاری
جلسه با قوه قضائیه هستیم.
معصومه ابتکار در مورد وجود اهتمام از سوی قوه
قضائیه برای به س��رانجام رس��اندن این الیحه تصریح
ک��رد :ما جلس��ات متعدد و نشس��تهای بس��یاری با
قوه قضائیه داش��ته ای��م و امیدواریم قوه قضائیه آن را
فارس
تصویب کند.

کمک  ۲۵میلیون تومانی دو مرجع تقلید
به جشن عاطفهها

آیات عظام سیستانی و مکارم شیرازی با کمک ۲۵
میلیون تومانی در تامین نیازهای تحصیلی دانش آموزان
بی بضاعت و جهیزیه نوعروسان نیازمند مشارکت کردند.
آیتاهلل مکارمشیرازی از مراجع تقلید در قم ضمن
قدردانی از راه اندازی پویش احسان احسن توسط کمیته
ام��داد مبلغ  ۱۰میلی��ون تومان برای کم��ک به تامین
جهیزیه نوعروسان نیازمند به این طرح کمک کرد.
همچنین حجت االس�لام والمسلمین شهرستانی
نماینده آیتاهلل سیستانی از مراجع تقلید در عراق نیز
با پرداخت مبلغ  ۱۵میلیون تومان در جشن عاطفهها
مش��ارکت و به دانش آموزان نیازمن��د تحت حمایت
میزان
کمیته امداد استان قم کمک کرد.

حمله موشکی به مقر تروریستها
عالمت هوشیاری سپاه بود

رئیس ش��ورای فرهنگی نهاد ریاس��ت جمهوری
گفت:حمل��ه موش��کی به مق��ر تروریس��تها عالمت
بیداری و هوشیاری سپاه بود.
حجتاالس�لام س��یدرضا اکرمی رئیس ش��ورای
فرهنگ��ی نهاد ریاس��ت جمهوری؛ با اش��اره به حمله
موش��کی به مقر تروریستها در کردستان عراق اظهار
کرد :وظیفه س��پاه قدس رصد کارهای ضد انقالب در
هر نقطهای اس��ت و س��ربازان گمنام امام زمان (عج)
مانند همیشه با قدرت به وظیفه خود در حفظ امنیت
باشگاه خبرنگاران
کشور عمل میکنند.

سرمقاله
آفتهای جمهوری اسالمی
ادامه از صفحه اول

از نظر ای��ن گروه که آفت واقعی انقالب هس��تند،
حضور و نفوذ ایران در جهان اسالم که در سوریه ،عراق،
لبنان ،بحرین و یمن ظهور یافته باید پایان یابد ،در حالی
که حضور و نفوذ ای��ران در منطقه یک عامل بازدارنده
مقابل همه تهدیداتی اس��ت که از سوی دشمنان علیه
ایران تدارک دیده ش��ده اس��ت .اگر نبود نقش آفرینی
ایران در بحران غرب آس��یا ،بدون تردید ش��رایط ایران
اسالمی بسیار وخیم تر از اوضاع سوریه و عراق میبود.
تفک��ر برخی اصالح طلبان ک��ه در قالب این تفکر
افراطی مطرح میشود ،براندازانه است ،آنها اعتقادی به
نظام جمهوری اسالمی ایران ندارند ،والیت فقیه را که
جایگاه حساسی برای نظام اسالمی است ،قبول ندارند
و درصدد تخریب و تضعیف رهبری نظام هستند.
لجن دانستن جامعه اس�لامی نه به خاطر دلسوزی
برای آرمانهای انقالب اس�لامی اس��ت بلک��ه به خاطر
التقاطی است که درون اندیشههای چنین افرادی در طیف
افراطی اصالح طلب به وجود آمده اس��ت .مردم آفتهای
جمهوری اسالمی را به خوبی شناسایی کردهاند و به زودی
این آفتها نیز سرانجام نامبارکی خواهند داشت.
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گــ�زارش دو

وقتی که غافالن ،نظام اسالمی را «آفت زده» میخوانند

گروه رویداد

درست هنگامی در هیاهیوی
فتنه  ،88س��ران فتن��ه که به دنبال فروپاش��ی و
س��قوط نظام بودند ،نجوای آفتزدگی نظام را سر
میدادند.
آن روزها گذشت اما آنها نتها نتوانستند سقوط
و فروپاش��ی نظام را ببینند بلکه با گذشت سالها از
این واقعه ش��اهد بودند ک��ه پرچم نظام جمهوری
اسالمی را همچنان بر منارهها در اهتزاز است.
حاالنیز آنه��ا که عمر روزهای سیاسیاش��ان
ب��ه پایان رس��یده اس��ت ،ت�لاش میکنن��د تا با
اصرار بر س��خنان ن��خ نمای خود چندی بیش��تر
خود نمای��ی کنند .اخیرا ً نی��ز مصطفی تاجزاده از
اصالح طلبانتن��دور و عوامل برجس��ته فتنه 88
در گفتگویی با یکی از نش��ریات با اش��اره به اینکه
ش��اه این دلیل اینکه که از مردم عذرخواهی نکرد
سرنگون نشد  ،دلیل این امر آن بود که پیام مردم
را دیر ش��نید ،گفته است :برای جمهوری اسالمی
هنوز دیر نشده است.
وی با بیان اینکه «جمهوری اس�لامی آفتزده
است» افزود :با کسانی که تیشه به ریشهاش میزنند
حرف��ی نداریم چرا ک��ه آنها معتقدن��د جمهوری
اس�لامی باید برود اما میتوانی��م با آفتهای نظام
مبارزه کنیم تا جمهوری اسالمی بماند.
این اولین بار نیس��ت که اصالح طلبان تندور
بعد از س��ال  88به خود اجازه میدهند تا بر آفت
زدگی نظام تاکید کنند.
پیش از این نیز حس��ین مرعشی ،محمدرضا
تاجی��ک و س��عید حجاریان نیز س��ه اصالحطلب
دیگری بودهاند که بر این امر اصرار داشتند .جالب
آنجاست که این افراد عنوان می کنند که حرفی با
براندازان نظام ندارد اما معلوم نیست که فعالیتها
و اظهارات خود را با چه ترازوی میسنجند.
آنها به دنب��ال نظامی بدون مدیریت جهادی،
بدون نظ��ارت ب��ر کاندیداها ،ب��دون والیت فقیه
و بدون س��پاه پاسداران و ش��اید چیزی شبیه به

«خط عوض کردهها» آفت اصلی نظام

شهرداری تهران هستند ،نظامی که نمونه کوچک
آن در ش��هرداری نش��ان داد که هیچ��گاه کارآمد
نیست.

دلیل اصرار بر آفت زدگی
اینک��ه چرا این اف��راد ب��ر «آفتزدگی» نظام
جمهوری اسالمی ایران اصرار کنند؟! سوالی است
که باید موردتوجه قرار گیرد.
اگر س��خنان این افراد بررس��ی شود میتوان
دریافت ک��ه آفت زدگی نظام کلیدواژه ای که این
افراد پس از دس��تگیری در فتنه  88در س��خنان
خود از آن استفاده کردند.
در عین حال این س��وال مطرح می ش��ود که
اگر نظام جمهوری اس�لامی آفت دارد؛ چرا بعد از
سال  88در بقیه انتخاباتها (بجز انتخابات مجلس
نهم) شرکت و حتی ادعای پیروزی هم کردند!؟
آیا شکس��ت داع��ش در صحن��ه بینالمللی و
منطق��های  ،امنیت ب��االی م��ردم در جامعه ،فن
آوریهای باالی علمی در س��طح دنیا نشانه آفت
زدگی نظام است ؟
این درحالی اس��ت که بسیاری از کارشناسان
سیاس��ی عملکرد و رویکرد اص�لاح طلبان به ویژه
اصالح طلبان عامل اصلی گرفتارهای نظام دانسته
و تندروهای این جریان را "آفتهای واقعی نظام"
می شناسند.
بس��یاری از ای��ن اح��زاب اصالحطل��ب مانند
مش��ارکت و کارگزاران برخاس��ته از قدرت دولتی
هس��تند که نش��ان دادند در عمل تنه��ا به دنبال
مناف��ع حزب��ی و جناحی خ��ود ب��ود و حتی نیز
هنگامی که در قدرت بوده اند مورد نقدهای جدی

باهنر خبر داد:

آغازجنگ تمام عیاری علیه ملت ایران
عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام
مصلـــحت
گف��ت :یک جنگ جدی تم��ام عیار علیه
مل��ت ایران آغاز ش��ده ت��ا ملت را ب��ه این باور برس��انند که
بحرانها قابل حل شدن نیستند.
محمدرضا باهنر در نشست تخصصی «جمهوری اسالمی؛
س��رمایهها و چالشها» اظهار کرد :باید از مس��ائل جدیتر در
آینده اس��تقبال کنیم و باید به تعه��د خود عمل کنیم و فارغ
از چالش ها و بحران هایی که در کش��ور پیش میآید مسائل
را بنگریم.
وی ب��ا بیان اینکه برخی به مش��کالت ج��اری ابر چالش
و بح��ران میگویند ،تصریح کرد:در مس��ائل دی ماه گذش��ته
که عده ای هنجارش��کنی کردند بررسی کردیم و متاسفانه به
غیر از رس��انههای معاند،رسانههای داخلی که وابسته به نظام
بودند در یک همکاری غیر اعالم ش��ده به  ۳مساله به صورت
ممتد دمیدند که عبارتند از اثبات ناکارامدی ،شیوع فساد و و

رئیس قوه قضائیه گفت :باید
ميـــــز ا ن
در مقاب��ل دش��منی ک��ه به
آب��روی زوار امام رضا (ع) ه��م رحم نمیکند ،به
هوش باش��یم چرا ک��ه تعمیم برخ��ی تخلفات به
همه زوار عراقی مستلزم اعالم جرم است.
آیت اهلل آملی الریجانی در جلس��ه مس��ئوالن
عالی قضایی پیش��اپیش فرا رس��یدن ایام شهادت
حضرت اباعبداهلل الحس��ین (ع) را تس��لیت گفت
و تصری��ح کرد :حادثه عاش��ورا صرف��ا یک حادثه
تاریخی مح��ض نبوده بلکه یک حقیقت جاری در
طول زمان و فوق زمان بوده است.
رئیس دستگاه قضایی افزود :باید بدانیم آنچه
از عاش��ورا برای ما ترسیم میش��ود ،به اندازه ای
اس��ت که در گستره فهم ما قرار دارد و ما مکلفیم
حقیقت جاری در عاش��ورا را بیش��تر و بهتر درک
کنیم.
وی ب��ا تاکید بر ضرورت ت�لاش برای فهم هر
چه بیشتر معارف عاشورا ،اصل و غایت این معارف

مردم قرار گرفتهاند.
نفوذ گس��ترده ای��ن افراد انقالب��ی نماها در
پستهای مدیریتی نظام ،اقدامات و هزینه تراشی
آنها برای مردم و انقالب باعث خسران انقالب شده
و آنها در حقیقت اصلی ترین آفتهای این کش��ور
بش��مار میروند چرا که باتغییرمس��یر در میانه راه
انقالب به آرمانهای نظام پشت کرده و برای دشمن
خوش خدمتی کرده اند.
آنه��ا ضمن رد اصل والیت فقیه ،بارها س��عی
کردن��د تا ب��ا اقدامات غیر قانون��ی و ایحاد فتنه و
آشوب ،به اهداف خود برسند.
م��ردم تفکر این گ��روه را آفتهای جمهوری
اسالمی می دانند چرا که انها اعتقاد دارد باید تن
به خواس��ته آمریکا داد ،باید موشکهای بالستیک
را ناب��ود کرد ،باید والیت فقیه و جایگاه رهبری را
تضعیف کرد ،باید سپاه پاسداران را برچید ،باید از
منطقه خارج شد و هر آنچه در زمینه هستهای به
دست آورده ایم ،به پای آمریکا قربانی کرد0

آفت حکومت ها چه کسانی هستند
حضرت علی (ع) در سخنان خود میفرمایند:
آفت حکومت ها چهار چیز است:
 - 1کنار گذاشتن کارهای مهم و اصلی
 - 2اولویت دادن به امور فرعی
 - 3سپردن امور به افراد کوچک
 - 4به حاشیه راندن افراد کارآمد
ممکن اس��ت در هر جامعه ای مصداقهایی از
این آفتها وجود داش��ته باش��د ولی اگر هر روز و
ال
ه��ر هفته و هر ماه و هر س��ال تکرار ش��وند ،عق ً
نمیتوان همه چیز را به حس��اب خطاهای فردی

باالبردن مطالبات مردم.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام بیان کرد :امروز یک
جنگ جدی تمام عیار علیه ملت ایران آغاز شده تا ملت بزرگ
ایران را به این باور برسانند که بحران قابل حل نیست.
باهن��ر تاکید کرد :قوا نباید واگرا باش��ند بلکه باید همدل
باش��ند و زمانی که همدلی وجود داشته این کشور با  ۸الی ۹
میلیارد دالر اداره شده است.
وی گفت:نباید ب��ه تبلیغ ناکار آمدی بپردازیم و مطالبات
م��ردم را باالببریم و بنده ب��ه صراحت میگویم ک��ه میتوانیم
ب��ازار س��رمایه را  ۳الی  ۴برابر افزایش دهیم به ش��رط اینکه
خصولتیه��ا و خصوص��ی ه��ا مث��ل بختک روی بن��گاه های
اقتصادی نیفتند.
باهنر با اشاره به اینکه بعضیها روی این طبل میکوبیدند
که ش��ورای انقالب و چیزهای دیگر میخواهیم اظهارکرد :نه
اصال این خبرها نیست و مشکلی در این کشور وجود ندارد.
وی در ادامه به افزایش تورم و مسایل سیاسی و اقتصادی
در دوره دوم ریاس��ت جمهوری بعضی روس��ای جمهور اشاره
ک��رد وافزود :در دوره دوم مرحوم آیت اهلل هاش��می در س��ال

یا اجتماعی گذاش��ت ،بلکه باید به دنبال تعمدات
اساسی رفت.
درحقیق��ت یک��ی از بزرگتری��ن آف��ات نظام
در فض��ای ام��روز رواج فضای توهی��ن و تهمت و
افتراست که از سوی این افراد در جریان است.
مردم عقیده دارند که آفت نظام آن اس��ت که
هر روز خبر برس��د که فالن مقام مسوول اختالس
کرده و عملکرد وی موجب تمس��خر و زیر س��وال
بردن مردم کشورمان در دنیا شده است.
آف��ت نظام مردم��ان فقیر و جوان��ان بیکاری
هستند که برای گذران زندگی به فروش کلیههای
خ��ودروی آوردهاند و یا زن��ان خیابانی و دختران
فراری هس��تند که هیچ ی��ک از این آقایان اصالح
طل��ب بادی��دن آنها برای کش��ور احس��اس خطر
نمیکند.
آفت نظام خروج س��رمایههای مالی و معنوی
از کش��ور به دلیل اعمال سیاس��تهای نادرست و
تولیدکنندگان و کش��اورزانی هستند که به دلیل
واردات نمی توانند کمر خود را راست کنند و به و
مسافرکشی روی آورده اند.
آفت ناظم این اس��ت که کودکان این کش��ور
جومونگ را می شناسند اما به همت دولت مردان
ش��عری را ازفردوس��ی در ذهن ندارن��د و اصوال با
همت ،باکری و ..غریبه اند.
آف��ت نظام آن اس��ت خون ش��هیدان ،ویلچر
جانب��ازان و پالک به جای مان��ده از مفقودان و...
اس��ت که برخی از آن نردبانی برای صعود خود به
قدرت ساختهاند .آفت نظام عوض شدن حاشیه با
متن و جایگزینی اصل به جای فرع است
و در نهای��ت آفت نظام ناامید س��اختن مردم

 ۷۴رکورد  ۴۹.۵درصدی تورم را زدیم .در دوره اول اصالحات
هم بحثها عمدتا سیاس��ی بود ،چرا که با قتلهای زنجیره ای
مواجه شدیم ،ولی در دوره دوم رییس دولت اصالحات مقداری
کارهای اقتصادی رونق پیدا کرد و تورم کمتری داشتیم.
باهنر اضافه کرد :در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد
دالر  ۱۲۰۰تومانی شد  ۳۵۰۰تومان و دوره دوم دولت روحانی
هم دالر  ۳۵۰۰تومانی ش��د  ۱۱هزارتومان و این مساله به این
معناست که ژن ترکیدن تورم در اقتصاد ما مثل یک ژن ماندگار
ش��ده است بنابراین از این جهت خیلی فرقی نمیکند احمدی
نژاد ،یا روحانی و یا هاش��می رئیسجمهور باشند ،هرچند این
حرف به این معنا نیست که قصور و غفلت نکردیم.
وی تاکید کرد :بس��یاری از مشکالت کشور در داخل قابل
حل است مشروط بر این که تصمیمات مدبرانه و شجاعانه در
کشور وجود داشته باشد
و بعض��ی از م��ا خصولتیها و دولتیه��ا مثل بختک روی
بنگاهه��ای اختصاصی نیفتیم و انها را ره��ا کنیم و بگذاریم
مردم هم به میدان بیایند.
دبیرکل جامعه اس�لامی مهندس��ین با بیان اینکه س��ال

گذش��ته تقریب��ا  ۱۰۰هزار س��رمایه بین  ۵میلی��ون تا ۵۰۰
میلی��ون در کش��ور آزاد ش��د،گفت :م��ردم پول خ��ود را در
صندوقه��ای مالی و اعتباری پس انداز کرده بودند ،اما بعضی
ای��ن صندوقه��ا از روی ناکارآمدی و بعضیها به خاطر س��وء
استفاده ورشکسته شدند.
وی خاطر نشان کرد :معتقدم دولتمردان اگر مستقیم و یا
غیر مستقیم برای حل مشکالت اقتصادی کشور دنبال راه حل
سیاسی هستند ،راه را اشتباه رفتند چراکه مشکالت اقتصادی
م��ا ام��روز راه حل اقتص��ادی دارد و ما ظرفیته��ا ونیروهای
توانمندی در اختیار داریم.
باهنر خاطرنشان کرد :باید چرخهای اقتصاد کشور روغن
کاری شود تا اصطکاکها کم شود ،سینهها باز شود یعنی اگر
کار افرین مراجعه کرد کارش را زود انجام دهیم.
عض��و مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام با بی��ان اینکه
میت��وان با یک برنام��ه متراکم رتبه خ��ود را در دنیا  ۳۰الی
 ۴۰رتب��ه کاهش دهیم ،تصریح ک��رد :این موج پدید آمده در
کش��ور موجی نیس��ت که خوابهای دش��منان را تعبیر کند.
باشگاه خبرنگاران

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد:

برخورد با رسانههای تفرقهافکن میان مردم ایران و عراق

را «توحید» دانست و خاطرنشان کرد :ظهور عملی
این معارف در اجتماع ،ترویج معروف و انذار نسبت
به منکرات است.
آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی در بخ��ش دیگری
از س��خنان خود با اش��اره به فرمای��ش های مقام
معظم رهبری در دی��دار اعضای مجلس خبرگان،
جنگ رسانهای دش��من را امری بسیار قابل توجه
دانست و گفت :دشمن در حال پیشبرد یک جنگ
اقتصادی تمام عیار به پش��توانه جنگ رس��انهای
است .امروز در کشور ما هیچگونه کسری از حیث
توانایی واردات کاال وجود ندارد اما جنگ رسانهای
دش��من که برخی در داخل متاس��فانه دانسته یا
ندانس��ته با آن همراهی میکنند ،موجب می شود
برخی کاس��تیها برجسته ش��ود و وضع بازار ارز یا

مع��اون امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور
ميدان فاطمي
گفت :پدافند غیرعامل یکی از موضوعات
مهمی اس��ت که عالوه بر تاکید فراوان مقام معظم رهبری ،در
اسناد باالدستی کشور نیز بر اجرای الزامات آن توجه ویژه ای
شده است.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور
با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل از راهبردهای اساسی مصون
سازی در مقابل تهدیدات نظامی است ،افزود :پدافند غیرعامل
یکی از موضوعات مهمی اس��ت که عالوه بر تاکید فراوان مقام
معظم رهبری ،در اسناد باالدستی کشور نیز بر اجرای الزامات
آن توجه ویژه ای شده است.
وی افزود :الحمدهلل مجموعه قوای حاکمیتی و دستگاههای
مختل��ف اجرایی در س��الهای اخیر رویکرد مناس��بی به این

کاال به گونهای ش��ود که در ماههای اخیر ش��اهد
آن بودیم.
وی ب��ر ب��ه کارگی��ری تدبیره��ای الزم برای
جلوگی��ری از چنین ش��رایطی تاکیدکرد و گفت:
م��ردم ،مس��ئوالن و نخبگان نباید به کش��ورهای
س��لطه مجال چنی��ن تحرکات��ی را بدهن��د .این
کش��ورها ،مساله رس��انه و قدرت ناشی از آن را به
خوبی ش��ناختهاند و در هر کشوری که خواستهاند
وضعیت رانابس��امان کنند ،از همین ابزار رس��انه
استفاده کردهاند.
آی��ت اهلل آملی الریجانی ب��ا تاکید بر ضرورت
خنثی س��ازی توطئههای رسانهای دشمن در حد
مق��دورات ،تصریح ک��رد :در ایام اخی��ر ،با هدف
تحریک مردم عزیزمان ش��ایعه کردن��د که زائران

از ق��درت و تأثی��ر انقالب اس�لامی  ،روا داش��تن
تبعی��ض و بیعدالتی در بین اقش��ار مردم  ،وجود
اختالف طبقاتی فاح��ش در جامعه ،ایجاد روحیه
راحتطلبی و تجمل پرس��تی در مسولین و ایجاد
احساس جدایی مردم از مسؤلین است.
یادم��ان نرود رهبر معظم انقالب اس�لامی در
دیداربا تبریز ،ضمن تش��ریح «آس��یب شناس��ی
انقالب» اس�لامی خاطر نش��ان کردن��د " :یکی از
مهمتری��ن آفتهای هم��هی انقالبها ارتجاع اس��ت.
ارتج��اع یعنی چه؟ یعنی ای��ن حرکتی که انقالب
ش��روع کرده بود و ملّت داش��تند در این مس��یر با
نیروی انقالبی و با س��رعت حرک��ت میکردند ،در
یک جاهایی سست بشوند ،بعد متوقّف بشوند ،بعد
برگردند؛ این ارتجاع است؛ ارتجاع یعنی برگشت".
ایش��ان فرمودند  " :اینکه چهل س��ال بگذرد
و ش��عارهای انقالب دس��ت نخورد ،تکان نخورد،
در هیچکدام از انقالبها وجود ندارد؛ ما توانس��تیم
این شعارها را حفظ کنیم .امّا خطرناک است؛ من
وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان بگویم .ما اگر
به س��مت اشرافیگری حرکت کردیم ،این رفتن به
س��مت ارتجاع است؛ اگر به جای توجّ ه به طبقهی
ضعیف ،دلس��پردهی طبقات مرفّه و زیادهخواه در
کشور ش��دیم ،این حرکت به سمت ارتجاع است؛
اگر ب��ه جای تکیهی به مردم ب��ه خارجیها تکیه
کردیم ،امیدمان را به بیگانهها بستیم ،این حرکت
در س��مت ارتجاع اس��ت؛ این نباید اتّف��اق بیفتد.
نخب��گان جامعه باید حواسش��ان باش��د ،مدیران
جامعه باید حواسش��ان باش��د .مدیران کشور باید
بش��دّ ت مراقبت کنند ،م��ردم هم ن��گاه کنند ،با
حسّ اسیّت دنبال کنند رفتار ماها را ،رفتار مدیران
را؛ با حسّ اسیّت .ارتجاع چیز خطرناکی است" .
ایش��ان تاکید کردند  " :ارتج��اع وقتی اتّفاق
میافت��د ،معنایش این اس��ت که هم��ان آدمهای
انقالبیِ س��ابق س ِر کارند امّا خط را عوض کردهاند،
راه را ع��وض کردهاند؛ کأن ّه انقالب ش��ده بود برای
اینکه آنها بروند و ما بیاییم س ِر کار!"

عراق��ی در مش��هد مقدس اقدام ب��ه برخی اعمال
خالف و دون ش��أن میکنند .از سوی دیگر شاهد
راه افتادن فتنههایی در بصره بودیم .آنها به وضوح
در پ��ی ایجاد تقاب��ل میان مردم ای��ران و عراق و
به ویژه در میان ش��یعیان هس��تند .مسئول حشد
الشعبی عراق می گوید اسنادی معتبر وجود دارد
مبنی بر اینکه کنس��ولگری آمری��کا در بصره ،در
موضوع حمله به کنس��ولگری ایران در این ش��هر
دخیل بوده است.
وی گف��ت :البته ممکن اس��ت چند نفری هم
در گوش��های تخلف کرده باش��ند که باید در جای
خود رس��یدگی ش��ود اما انس��ان متاسف میشود
ک��ه برخ��ی متوج��ه نمیش��وند که خ��ط فتنه
دشمن چیست.

رئی��س ق��وه قضایی��ه همچنین با اش��اره به
برخی مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی دیگر از جمله
بیانیههای مختلفی که به نام برخی افراد منتش��ر
میشود ،تصریح کرد :متاسفانه افرادی نیز در این
میان آب به آس��یاب دش��من می ریزند .خواصی
ک��ه باطن امور را می فهمن��د باید توجه کنند که
انس��جام همه مردم و مسئوالن ،امروز یک فریضه
اس��ت و ما در مقابل دش��منی قرار داریم که تمام
ابزار خ��ود را برای تحقق اهدافش به میدان آورده
است .ممکن است سالئق افراد و گروه ها در داخل
کش��ور مختلف باش��د اما در مقابل دشمن باید ید
واحده باشیم.
آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی با اش��اره به برخی
جنجال ها در پی رسیدگی های قضایی نیز اظهار
ک��رد :آنچه در ای��ن میان باید ی��ادآوری کنم این
اس��ت که ما با امواج رسانهای حرکت نمیکنیم و
براساس قانون ،شرع و عدالت به پرونده ها رسیدگی
روابط عمومی قوه قضاییه
میکنیم.

ذوالفقاری:

پدافند غیرعامل از راهبردهای اساسی مصون سازی در مقابل تهدیدات نظامی است
موضوع داش��تند و الزم است به صورت مستمر در برنامه های
اجرایی پیگیری شود.
ذوالفق��اری ضمن تش��ریح برنامهه��ا و اقدام��ات وزارت
کش��ور ب��رای هفته پدافن��د غیرعام��ل گفت :دس��تورالعمل
اقدام��ات و برنام��ه ه��ا ب��ه مس��ئوالن اس��تانی نی��ز اب�لاغ
شده است.
وی ادامه داد :تش��کیل جلسات ش��ورای پدافند غیرعامل
با حضور رئیس ش��ورا و بررس��ی همه جانبه روند اقدامات در
دس��تگاههای اجرایی ،الزامات مربوطه و تش��ریح برنامهها در

این ایام؛ فعال کردن س��تاد نکوداش��ت و برنامه ریزی اجرای
دس��تورالعمل و طرح موضوعات مرتبط از س��وی استانداران،
معاونی��ن ،فرمان��داران و مدیران اجرایی در جلس��ات مختلف
با تاکید بر فرهنگ س��ازی و همچنین ابالغ به دس��تگاههای
اجرایی استان و کارگروههای تخصصی به منظور برنامه ریزی
و فعالس��ازی کارگروهه��ا و کمیتههای دس��تگاهی و نظارت
جدی بر رعایت احکام ،مالحظات قانونی و اس��ناد باالدس��تی
از جمل��ه برنامه های وزارت کش��ور در جه��ت آمادگی برای
گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور خاطرنش��ان کرد:
بهره برداری و افتتاح پروژه های مرتبط ،برنامه ریزی رسانهای
ب��رای ارائه گزارش اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته ،ارتباط
و مش��ارکت با نخبگان ،صاحب نظران ،جامعه علمی و تشکل
ه��ای مردم نهاد و همچنین مستندس��ازی از اقدامات صورت
گرفت��ه در این خصوص و تالش در راس��تای اس��تمرار برنامه
پدافن��دی و مصون س��ازی بخ��ش های مختلف نی��ز از دیگر
برنامه های وزارت کش��ور در این خصوص اس��ت .پایگاه
اطالعرسانی وزارت کشور

