کمیسیون

دیدگاه

اختصاص بودجه ویژه برای هوشمند سازی امنیت مرزها

راهیاننور مسیری برای تحقق اهداف گام دوم انقالب است

رئیس کمیس��یون امنیتملی مجلس از اختصاص بودجه ویژه برای امنیت
مرزها خبر داد.
حش��متاهلل فالحتپیش��ه ،با بیان اینکه پس از پیگیریهای انجام ش��ده
بودج��های ویژه برای امنیت مرزها در نظر گرفته ش��د ،گفت :برای برخورداری
از مرزه��ای ام��ن و برخورد ب��ا موضوعاتی نظیر قاچاق کاال ،مواد مخدر ،س�لاح،
تروریست و ورود و خروج اتباع بیگانه نیاز به بودجه کافی است که امیدواریم هرچه
سریعتر این بودجه اختصاص بیابد.
وی با بیان اینکه باید از روشهای س��نتی به س��مت روشهای جدید برای انسداد
هوشمند مرزها پیش برویم ،ادامه داد :بودجه ویژهای که برای امنیت مرزها تصویب شده
میتواند چندین سال امنیت و مسدودسازی مرزها را در قالب هوشمند و راهبردی پیش
ببرد و این یکی از کارهای اساسی است که انجام میشود .تسنیم
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پارلمان

توزیع عادالنه کاالهای اساسی ،مانع از رانتخواری میشود

نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اسالمی گفت :توزیع عادالنه کاالهای
اساسی ،مانع از رانت خواری و فساد میشود ،اگر توزیع نامناسب باشد مشکالت
زیادی را به بار میآورد.
احمد امیرآبادی فراهانی عنوان کرد :در ش��رایط فعلی اقتصادی ،باید توزیع
را به بهترین نحو مدیریت کنیم تا نیازهای مردم تامین شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس افزود :جامعه با مشکالت زیادی دست به گریبان
اس��ت ،امروز اف��رادی به دفتر من مراجعه میکنند که میگویند  ۵ماه اس��ت گوش��ت
مصرف نکرده اند .وی اظهار کرد :در حال حاضر توزیع نامناسب ارزاق و کاالهای اساسی
گریبانگیر کشور شده و نارضایتی هایی را به وجود آورده است که البته بخشی از آن نیز
در دست دولت نیست ،همه ما وظیفه داریم در این وضعیت به کمک دولت بیائیم و این
وظیفه دینی و ملی و انسانی ماست .ایسنا

جانش��ین سازمان بسیج مس��تضعفین با بیان اینکه راهیان نور مسیری برای
تحقق اهداف گام دوم انقالب است ،گفت :امیدواریم دانشجویان ما برای حل مسائل
و مشکالت گام دوم انقالب و حل مسائل و مشکالت امروز ،که کشور به علت فقدان
و یا ضعف مدیریت جهادی گرفتار آن است بیایند و از شهیدان مدد بخواهند.
س��ردار س��پهر افزود :گنج بی پایان دفاع مقدس و مجاهدتهای رزمندگان،
فرمانده ها ،حکمرانان و مدیران ما در هشت سال دفاع مقدس ،ذخیره بزرگ ایمانی،
انقالبی و جهادیس��ت برای گام دوم انقالب اس�لامی ،برای ساخت امت ،جامعه و تمدن
اسالمی از این گنجینه ارزشی و جهادی بار دیگر باید بهره ببریم.
وی اظهار داش��ت :امیدواریم که ان ش��اءاهلل در گام دوم ما با اقتدار بیشتر با روحیه
بهتر ،با عمل جهادی و انقالبی بیشتر ،در مقابل نظام استکباری ایستادگی کنیم و وعده
و نوید پیروزی حق بر باطل را بار دیگر ان شاءاهلل به صدا در بیاوریم .فارس

رویـداد
اخبار

زمان سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری
در بارگاه رضوی مشخص شد

نماینده ول��ی فقیه در خراس��ان رضوی جزئیات
سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری را اعالم کرد.
آیتاهلل سیداحمد علمالهدی در نماز جمعه مشهد
اظهار داش��ت :از برکات عتبه مقدس امام رضا(ع) ،روز
اول سال چشمان ما به جمال مقام معظم رهبری روشن
میشود و امسال نیز این نعمت بر ما ارزانی شده است.
وی گفت :مقام معظم رهبری اول س��ال به مشهد
مشرف شده و در همین مکان و در روز اول فروردین و از
ساعت  15از افاضات ایشان بهرهمند میشویم و راهبرد
یکساله حرکت انقالبی به ما رهنمود خواهد شد.

نیروی دریایی مکلف است
مظهر اقتدار در منطقه باشد

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر لزوم داشتن
نگاهی امیدوارانه به آینده گفت :سکان اقتدار در دریاها
در گام دوم انقالب ،به نسل جوان سپرده میشود.
امیر دریادار حسین خانزادی با اشاره به موقعیت
س��وق الجیشی ایران در منطقه خاورمیانه و دارا بودن
س��هم عمدهای از انرژی جهان اضافه کرد :جوانانی که
گام دوم انقالب باید به دس��ت آنان محقق شود؛ توجه
داش��ته باش��ند که قرار گرفتن در منطقه خاورمیانه ،
ظرفیته��ای بزرگی را از نظر گذرگاهی و محور بودن
در کره زمین و به عنوان نقطه اتصال س��ه قاره بزرگ
جهان برای ایران مهیا کرده است.
وی ب��ا تاکی��د براینکه ایج��اد کوچکترین خلل در
جابجایی انرژی در مسیرهای مختلف خاورمیانه ،فاجعه
بزرگ جهانی را به دنبال دارد ،افزود :جمهوری اس�لامی
ایران به تنهایی در خلیجفارس ،سواحل گستردهای را از
آن خود کرده و ظرفیت بهره مندی از دریا را برای انباشت
ثروت از طریق تجارت در دریا فراهم ساخته است.
دری��ادار خانزادی گفت :خلیجف��ارس ،تنگه هرمز،
دری��ای عم��ان و منطقه اقیانوس هند ظرفیت بس��یار
بزرگ دریای��ی را در اختیار ایران ق��رار میدهند تا به
عنوان کشور دریایی عالوه بر بهره مندی از آنها ،بعنوان
تمدن دریایی اتصال خود را با جهان برقرار کند.
دری��ادار خانزادی تاکید ک��رد :منطقه خاورمیانه
از ارزش و اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است حال
اینکه طی س��الهای متمادی ،جریانهای استکباری
اجازه نداده اند ملتهای منطقه از ظرفیتها بهره مند
شوند اما جمهوری اسالمی ایران در مرکز منطقه غرب
آسیا  ،موقعیت گذرگاهی ویژهای دارد.

دولت از ظرفیت همسایگان برای خنثی
کردن توطئه آمریکا استفاده کند

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت :ایران با
داشتن  ۱۵همسایه دارای رتبه سوم در دنیا در خصوص
کثرت همسایگان است که باید از این ظرفیت در راستای
خنثی کردن توطئههای آمریکا استفاده کند.
عالء الدین بروجردی با اشاره به سفر رئیسجمهور
ب��ه عراق گفت :تعمیق روابط ای��ران و عراق به عنوان
یک��ی از همس��ایگان یک سیاس��ت راهبردی اس��ت.
پیش��ینه تاریخ��ی طوالن��ی ،پیونده��ای عمیق میان
دو ملت و دو کش��ور به خصوص ع��راق بعد از صدام،
باوره��ای عمیق دین��ی ملت ایران نس��بت به عتبات
مقدسه عراق ش��رایطی را ایجاد کرده است که کشور
عراق را در میان همسایگان ایران موقعیتی منحصر به
فرد دارد .لذا بای��د قویترین روابط بین ایران و عراق
وجود داشته باشد.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجلس اظهار داش��ت :ترامپ به ص��ورت غیر قانونی،
مخفیان��ه ،ش��بانه و با چراغ خاموش وارد عراق ش��د،
رئیس جمه��ور آمریکا در این س��فر مورد اس��تقبال
مقامات کشور عراق قرار نگرفت.
وی ادامه داد :س��فر رئیس جمه��ور ایران به عراق با
اعالم رسمی ،استقبال رسمی مقامات عراق و در بازه زمانی
طوالنی مدت انجام ش��ده اس��ت .این سفر دستاوردهای
زیادی در حوزههای اقتصادی و سیاسی داشته است.
عالء الدین بروجردی گفت :لغو روادید میان ایران
و عراق اقدام بسیار مهمی بود که ملت ما را خوشحال
کرد .مهر

سرمقاله
پیامهای عصبانیت آمریکا
ادامه از صفحه اول

اگ��ر با هر کدام از این دو س��ناریو به موضوع نگاه
کنیم یک نتیجه حاصل میشود و آن اینکه رویکرد به
اروپا نمیتواند دستاوردی رای کشور به همراه داشته
باش��د و لذا به ج��ای چنین رویکردی بای��د به دنبال
راهکارهای اجرایی و عملیاتی بود که توسعه مناسبات
با کش��ورهای همس��ایه محور آن را تشکیل میدهد.
تالش برای اجرایی س��اختن توافق��ات ایران و عراق و
نیز توجه بیش��تر به سایر کش��ورهای منطقه از جمله
س��وریه ،ترکیه ،پاکس��تان و ....میتواند ضمن تحقق
منافع ملی کش��ور زمینه س��از تحمیل شکس��تهای
جدید به آمریکا خواهد شد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری:

سنگینترین شکست تاریخ امریکا رقم خواهد خورد
لزوم بسیج حداکثری همه نیروها در مقابل تهاجم حداکثری دشمنان ایران

حض��رت آی��تاهلل خامنهای
بــ�ا والی�ت
رهبر معظم انقالب اس�لامی
روز پنجشنبه در دیدار نمایندگان منتخب ملت در
مجلس خبرگان رهبری ،با تأکید بر ضرورت ایجاد
ی��ک گفتمان و فهم عمی��ق عمومی درباره «نوع و
چگونگی مواجهه کش��ور و افراد مؤثر با چالش��ها و
ح��وادث» به تبیین ی��ازده دوگانه مط��رح در این
زمینه پرداختند و خاطرنش��ان کردن��د :در مقابل
تهاجم حداکثری دشمنان باید به بسیج حداکثری
امکان��ات و تواناییها و نیروهای خود اقدام کنیم تا
در پرتو باور عمیق مردم و مسئوالن به ذکر الهی و
ت��وکل به خدا ،پروردگار وعدهه��ای صادق خود را
درباره ملت بزرگ ایران محقق سازد.
رهبر انقالب اس�لامی در ابتدای سخنان خود
با ابراز تأسف از فقدان دو عال ِم فقیه ،حضرات آیات
هاش��می ش��اهرودی و مؤمن ،آنان را استوانههای
واقعی برای کش��ور و حوزهه��ای علمیه خواندند و
تأکید کردند :هر دوی این بزرگواران همواره بدون
هیچ چشمداشتی در خدمت اهداف انقالب بودند.
رهبر انقالب اسالمی محور اصلی سخنان خود
یعنی نحوه مواجهه با چالشها و حوادث و همچنین
اتفاقات مثبت را در قالب یازده دوگانه بیان کردند
و گفتن��د :گاه��ی اوقات برخورد م��ا در مواجهه با
حوادث و رویدادها «فعال» و چاره جویانه اس��ت و
برخ��ی مواقع نیز برخورد ما «انفعالی» و مبتنی بر
گالیه صرف و بی تحرکی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای «مواجهه ابتکاری» و
«مواجهه عکس العملی» را یکی دیگر از دوگانهها
برش��مردند و افزودند :در مواجه��ه عکس العملی،
حرک��ت ما تابعی از حرکت دش��من اس��ت اما در
مواجهه ابتکاری ،ابتکار عمل را بهدست میگیریم
و از ناحی��های که دش��من تصور نم��ی کند ،به او
ضربه میزنیم.
ایش��ان با اش��اره ب��ه «مواجهه مأیوس��انه» و
«مواجه��ه امیدوارانه» به عن��وان یکی دیگر از دو
گانههای مطرح در مقابل حوادث و چالشها گفتند:
ی��ک دوگان��ه دیگ��ر «مواجه��ه از روی ترس» و
«مواجهه با دلیری و شجاعت» است.
حضرت آی��تاهلل خامنهای ب��ا تأکید بر اینکه
یک��ی دیگ��ر از دوگان��ه ه��ا ،مواجهه ب��ا «حزم و
تدبیر» و «مواجهه از روی س��هل اندیشی و سهل
انگاری» اس��ت ،گفتند :به عنوان مثال در موضوع
فضای مجازی میتوان دو نوع برخورد داشت؛ یک
برخ��ورد همراه ب��ا تدبیر و دق��ت و برخورد دیگر
همراه با س��هل اندیش��ی و ندیدن پیچیدگیهای
موضوع و سهل انگاری و بی تفاوتی نسبت به آن.
ایش��ان «نگاه جامع به تهدیدها و فرصتها» و

«نگاه یکجانبهی صرف به تهدیدها و یا فرصت ها»
را ،دوگانه دیگری دانس��تند و خاطرنش��ان کردند:
یک نمونه برای این دوگان��ه ،موضوع نحوه مقابله
با دش��منی امریکا اس��ت که میت��وان تهدیدها و
فرصته��ا را با هم دید و یا اینک��ه فقط تهدیدها و
یا فق��ط فرصتها را دید که هری��ک از این دو نوع
برخورد ،قطعاً پیامدها و آثاری دارد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه «شناخت
واقعی��ت میدان» و یا «نش��ناختن واقعیات» یکی
از دوگانههای اساس��ی در مواجهه ب��ا چالشها و
حوادث اس��ت ،افزودند :در مسائل داخلی ،دشمن
و دنبالهه��ای او تالش زی��ادی میکنند تا جایگاه
خودی را ضعیف و جایگاه دش��من را قوی نش��ان
دهند و در نهایت اینگونه القاء کنند که کش��ور با
مشکالت الینحل فراوانی مواجه شده و امکان هیچ
اقدامی نیز وجود ندارد.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :یک نمونه دیگر،
مسائل منطقه است؛ اگر ما از موقعیت و جایگاه خود
را در منطقه و از این واقعیت که دش��من در منطقه
از ما حس��اب میبرد ،مطلع نباشیم ،یکجور عمل
خواهیم کرد اما اگر نس��بت به این واقعیات آگاهی
داشته باشیم ،جور دیگری عمل خواهد شد.
ایش��ان در همی��ن خص��وص تأکی��د کردند:
کس��انی که درباره حضور جمهوری اسالمی ایران
در منطقه مطالب و س��خنان نادرست و نابجایی را
مطرح میکنند ،در واقع در حال کمک به نقش��ه
دشمن هستند.
رهب��ر انقالب اس�لامی در بیان یک��ی دیگر از
دوگانهها ب��ه «مواجهه مبتنی بر مدیریت و کنترل
احساس��ات» و «مواجهه با رهاشدگی احساسات»
اشاره و خاطرنشان کردند :یکی از مواردی که ممکن
است کشور دچار آسیب شود ،موضوع عدم کنترل
احساسات عمومی اس��ت .من بارها تأکید کرده ام
که به جوانان اعتقاد و اعتماد دارم اما این به معنای
کنترل نشدن احساسات جوانان در جامعه ،نیست.
ایش��ان همچنی��ن در تذکری درب��اره معنای
حقیقی جوانگرایی افزودند :برخی گفته اند تأکید
اینجانب بر «جوانگرایی» ب��ه معنای «پیرزدایی»
اس��ت اما این برداش��ت غلط اس��ت و باید درباره
معنای جوانگرایی فکر و تعمق کرد.
حض��رت آیتاهلل خامن��ه ای« ،رعایت ضوابط
و حدود ش��رعی و رعایت نکردن ای��ن موارد» در
مواجه��ه با حوادث و چالش��ها را از دیگر دوگانهها
برشمردند و گفتند :یک نوع دیگر مواجهه ،دوگانه
«بهره گیری از تجربه ها» در مقابل «دوبار از یک
سوراخ گزیده شدن» است.
ایشان در همین زمینه به موضوع نحوه مواجهه

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تحلیل فلجکننده بدتر از
تحریم فلجکننده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظــــ�رگاه
نظ��ام گفت :دس��تگاه قضای ما
باید قیام به قس��ط کند و اگر بخواهد قس��ط فراهم
شود ،مردم هم باید برای قسط قیام کنند.
سعید جلیلی در س��خنرانی پیش از خطبههای
نمازجمعه گفت :دش��منان م��ا قریب  7هزار میلیارد
هزینه کردند اما نتیجه آن میشود که رئیسجمهور
آمریکا اگر میخواهد به عراق س��فر کند شبانه برود
و بیاید و هیچ دس��تاوردی نداش��ته باشد و میبینند
که اقتدار ملت ما چیس��ت و با چه اقتداری روابط دو
ملت ایران و عراق ش��کل میگیرد .ملتی با قدرت و
با اقتدار حرکتی را شروع کرد که امروز با افتخار 40
سال دوم آن شروع میشود.
جلیلی با اش��اره به اینکه رهب��ر انقالب در بیانیه
تفصیل��ی گام دوم اف��ق آینده را مش��خص میکنند،
اظهار داش��ت :من و ش��ما و هریک از آحاد ملت باید
نس��بت خود را با گام دوم انقالب مشخص کند ،قبل
از اینکه هرکدام از ما بخواهیم وظیفهای تعریف کنیم
باید بپرس��یم ما در این حرکت چه نقشی داریم؟ چه
تاثیرگذاری را میتوانیم داش��ته باشیم و انقالب نباید
در رون��د خود به حداقلها اکتف��ا کند .اقتضای تفکر
انقالبی نگاه به قلهها است و رهبر انقالب هم در بیانیه،
صحبت از جهش و ارتقای به جایگاه قله میکنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان
ک��رد :ما یک حرک��ت بزرگی را انج��ام دادیم که به
حداقله��ا اکتفا نمیکنیم و باید ب��ه قله نگاه کرد و
حرکتهایی در این راستا انجام داد .اگر این موفقیت
را داش��تیم مره��ون چه بوده اس��ت .انق�لاب ما بر
این مبنا پیروز ش��د که همه خود را در آن ش��ریک

با امریکا و اروپا اشاره کردند و افزودند :تجربیات ما
از نحوه عملکرد امریکاییها و اروپاییها بسیار زیاد
است اما تجربه اخیر مربوط به برجام و تعهداتی که
امریکاییها باید انجام میدادند اما زیر آن زدند ،در
برابر دیدگان ما است و باید در برخورد با امریکا و
جبهه مقابل ،از این تجربیات استفاده شود.
حض��رت آی��تاهلل خامنهای در بی��ان آخرین
دوگانه گفتند :یک دوگانه این است که در مواجهه
با حوادث ،به یکدیگر حمله کنیم و هرکس دیگری
را مقصر جلوه دهد و ی��ا اینکه از درگیری داخلی
پرهیز کنیم و به تعبیر امام(ره) هرچه فریاد داریم
بر سر امریکا بکشیم.
ایش��ان خاطرنشان کردند :دش��من واقعی ما
امریکا اس��ت و ما در شناخت دش��من خود دچار
خطا نخواهیم شد.
رهبر انقالب اسالمی سپس با استناد به آیات
قرآنی ،ن��کات مهمی را درب��اره مواجهه صحیح با
چالشها بیان کردند.

مرزهای فرهنگی نیز
همچون مرزهای جغرافیایی
نیاز به برجستهسازی و
مراقبت دارند تا دشمن با
فریب و خدعه و نفوذ از این
مرزها عبور نکند
حضرت آی��تاهلل خامنهای ب��ا تأکید بر اینکه
در مناب��ع دین��ی ما نحوه مواجهه ب��ا پیروزیها و
رویدادهای مثبت بیان ش��ده است افزودند :قرآن
میگوید در مواجهه با پیروزیها دچار غرور نشوید
و با تسبیح و استغفار ،آن پیروزی را مربوط به خدا
بدانید و نه مربوط به خودتان.
ایشان با اش��اره به بیانات امام(ره) که همواره
دس��ت قدرت اله��ی را در این انق�لاب و حوادث
مربوط به آن متذکر میشدند ،گفتند :امام بزرگوار
در مواجه��ه ب��ا پیروزیه��ا ،آن را نتیج��ه لطف و
عنای��ت خداوند متعال میدانس��تند همانگونه که
گفتند «خرمشهر را خدا آزاد کرد».
رهبر انقالب اس�لامی به حضور اعجابانگیز و
گس��تردهتر مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال
نیز اش��اره و خاطرنش��ان کردند :آی��ا هیچ عامل
انس��انی میتواند ادعا کند که این حضور متراکم و
قوی کار او بوده اس��ت؟ قطعاً عامل راهپیمایی ۲۲
بهمن امسال جز دست قدرت الهی نبود.

دانس��تند .در دفاع مقدس ما توانستیم در برابر همه
دنیا بایستیم چراکه مردم آمدند و نقشافرینی کردند
و پیروزیهای بزرگ ش��کل گرفت .یکی از مهمترین
تفاوتهای اندیش��ه اس�لامی با س��ایر اندیشهها این
اس��ت که اگر وظایفی را برای مس��ئوالن مش��خص
میکند اما از توانمندی مردم غافل نمیشود .
وی با بیان اینکه مردم و دولتمردان مشترکا باید
اق��دام کنند ،گفت :اگر در دف��اع مقدس پیروزی به
دس��ت آوردیم بخاطر این ب��ود که آحاد مردم همراه
بودند و هرکس در وس��عش کار جبههای انجام داد.
ام��روز هرکس باید بنا به وس��ع خودش در مس��یر
انقالب بداند چه نقشی دارد و این فرصت برای مردم
را باید دولتمردان فراهم کنند.
جلیلی با بیان اینکه اصل هش��ت قانون اساسی،
ام��ر ب��ه معروف و نه��ی از منکر را وظیف��ه همگانی
دانس��ته ،گفت :این باید فراگیر و دنبال شود و در هر
بخشی چه در ارتباط با دستگاه قضا ،چه مجلس چه
در دولت و سایر نهادها باید مردم احساس مسئولیت
کنند و تیزبینی و هوش��یاری به خ��رج بدهند .قیام
به قس��ط ،وظیفه مسئوالن اس��ت اما این به تنهایی
صورت نمیگیرد و این فرمایش قرآن است که اگر به
دنبال قسط هستید ،یک بخش آن با مسئولین است،
اما مردم هم باید اقدام کنند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت ب��ا بیان اینکه
دس��تگاه قض��ای ما باید قیام به قس��ط کن��د و اگر
بخواهد قس��ط فراهم شود ،مردم هم باید برای قسط
قی��ام کنن��د ،تاکید کرد :مردم ه��م باید تمام تالش
خود را بکار بگیرن��د و دولتمردان در بخش تقنینی،
اجرایی و قضا از حضور تودههای مردم برای همکاری
اس��تفاده کنن��د و مردم را در اصالح امور مش��ارکت
دهند و اینجاست که استفاده از مردم اهمیت دارد.
عضو مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام تاکید
ک��رد :امروز نکت��ه مهم در بیانیه گام دوم این اس��ت
که نخس��تین جهاد ،امید به آینده است و تمام تالش
دش��من این اس��ت که تمام موفقیته��ای انقالب را

رهب��ر انقالب با اس��تناد به آی��ات قرآن کریم
افزودن��د :در مواجهه با حوادث تلخ نظیر تحریم یا
احتمال حرکت نظامی دشمن باید متوجه بود که
این حوادث در واقع تحقق س��خن پروردگار مبنی
بر مقابله دش��منان خدا با مؤمن��ان و حرکتهای
ایمانی است که درک همین نکته بر ایمان مؤمنان
میافزای��د همچنانک��ه صف آرایی مس��تکبران در
مقابل انقالب اسالمی ،بر ایمان ملت ایران افزود.
ایشان افزودند :نظام اسالمی توقع نداشت که
س��لطه گران جهانی در مقاب��ل حرکت ملت ایران
ساکت بمانند البته ما باید کاری کنیم که دشمنان
حتی به فکر تحریم و اقدام نظامی و دیگر اقدامات
نیفتن��د اما اگر ه��م افتادند بای��د کاری کنیم که
سرکوب و دچار شکست شوند.
حضرت آی��تاهلل خامنهای با اش��اره به اینکه
نبای��د در مقابل حوادث دچار ترس و دلهره ش��د،
افزودند :امام خمینی مظهر این توصیه الهی بود و
هیچگاه از هیچ حادثهای دچار ترس نمی شد.
«پرهیز از نومیدی» نکته دیگری بود که رهبر
انق�لاب در تبیین «مواجهه صحیح کش��ور و افراد
مؤثر کشور با چالشها و حوادث» مورد تأکید قرار
دادند و گفتند :به فرموده پروردگار باید همیش��ه
امیدوار باش��یم که در س��ایه ایمان ،ت��وکل ،عزم،
تصمیم و اقدام ،اهداف خود را محقق کنیم و بینی
قدرتهای بزرگ را به خاک بمالیم.
«پرهیز همه افراد از شتابزدگی و بی صبری و
بهانه گیری» ،نکته دیگری بود که حضرت آیتاهلل
خامن��های آن را در مواجهه ب��ا چالشها ضروری
برشمردند.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند :بای��د کمر همت
بس��ت و اقدام��ات الزم را در زمینههای گوناگون
حتماً انجام داد اما بدانیم که تا رسیدن به مقصود
صبر الزم اس��ت ،چراکه همه کاره��ا امکان انجام
سریع را ندارند.
رهبر انقالب اس�لامی ،همچنی��ن «مرزبندی
پررنگ با دشمن را برای مصونیت در مقابل تهاجم
نرم» ،بس��یار الزم خواندند و خاطرنش��ان کردند:
مرزهای فرهنگی نیز همچون مرزهای جغرافیایی
نیاز به برجستهس��ازی و مراقبت دارند تا دشمن با
فریب و خدعه و نفوذ از این مرزها عبور نکند و بر
فضای مجازی و فرهنگ کشور مسلط نشود.
حضرت آی��تاهلل خامن��های با وج��ود تأکید
فراوان بر مرزبندی با دش��من ،یک نکته حاشیهای
اما ظریف را ه��م توصیه کردند و آن اینکه «نباید
بخاطر تعصب بجا علیه دشمن ،مخالفان نظر خود
را به همراهی با دشمنان منتسب کرد».
ایش��ان در همین زمین��ه افزودند :وقتی فالن

بپوشاند .در همین پیام ،رهبری بیان میفرمایند برای
گام دوم دچار تحلیل سراپا غلط نشویم؛ آن امپراتوری
رس��انهای امروز چه میکند؟ تحلیل سراپا غلط ارائه
میدهن��د و نمازجمع��ه باید این تحلیلها را نش��ان
بدهد .ما میخواهیم یک حرکت درست انجام دهیم
اما ی��ک تحلیل فلج کننده بدتر از تحریم فلج کننده
اس��ت و در گام دوم انقالب زمانی میتوانیم با قدرت
ادامه دهیم که دچار تحلیل سراپا غلط نشویم.
جلیلی با اش��اره به اینکه امروز بس��یاری از عزیزان
سوال میکنند آیا مش��کالت اقتصادی حل میشود یا
خیر؟ گفت :در حالی که برخی مشکالت را به موضوعات
سیاسی و تحریم و تصویب کنوانسیونها گره میزنند،
باید یک تحلیل درس��ت داش��ته باش��یم .م��ا از دولت
خواس��تهایم که بگویند مش��کالت اقتصادی تاچه حد
مرتبط با مس��ائل مدیریتی و دستگاههای اجرایی است
و چه میزانی با تحریمهای ثانویه و کنوانسیونها مرتبط
است .اکثر صاحبنظران میگویند مشکالت ناشی از سوء
مدیریتها است و این تحلیل ،یک راهحل را در برابر ما
میگذارد اما اینکه عدهای میگویند بخشی از مشکالت
مربوط به تحریمها است و بخش اندکی مربوط به مسائل
دیگر اس��ت هم راهحل دیگری پیش روی ما میگذارد.
امروز اکثر صاحبنظرات و فعاالن اقتصادی معتقدند 80
درصد مشکالت داخلی است و اگر بیمه ،گمرک و  ...حل
شود مشکالت را پشت سر میگذاریم.
وی افزود :برخی میگویند بهانه بیش��تر نباید به
دشمن داده شود اما آیا با بهانه ندادن میتوان مشکالت
را حل کرد؟ آژان��س بینالمللی  14بار گفته ایران به
تعهداتش عمل کرده اما دیدیم که آمریکا بهراحتی از
برجام خارج ش��د و اروپا  10ماه است که حاضر نشده
نه تنها اقدام عملی کند بلکه حاضر نیست رفتار آمریکا
را نقض برجام بداند و حداکثر کاری که میتواند بکند
اظهار تاس��ف اس��ت .اگر به تحلیل صحیح و توضیح
صحیح نرس��یم دچار مشکالت اینطوری خواهیم شد.
آنچه میتواند حرکت ما را پرشتاب کند این است که
نباید معطل رفتار چند قدرت استکباری شویم.

کنوانس��یون یا معاهده در کشور مورد بحث است
و موافق��ان و مخالف��ان اس��تداللها و دیدگاههای
خود را مطرح میکنن��د دو طرف نباید یکدیگر را
به همراهی با دش��من متهم کنن��د و به جان هم
بیفتند.
رهب��ر انقالب در پای��ان دو نکته مهم را مورد
تأکید قرار دادند« :ضرورت بسیج حداکثری نیروها
در مقابل تهاجم حداکثری دش��من» و «پرهیز از
غفلت از ذکر و یاد پروردگار».
ایشان خاطرنشان کردند :دشمن یعنی امریکا
و صهیونیس��تها امروز همه امکانات و تواناییهای
خود را بر ضد ملت ایران بسیج کرده اند و غربیها
و اروپاییه��ا نیز به نوعی در حاش��یه آنها با ایران
دشمنی میکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به سخنان
امریکاییها درباره اعمال شدیدترین تحریمها علیه
مل��ت ایران افزودن��د :آنها در مقابل ایران دس��ت
به تهاج��م حداکثری زده اند اما اگر ما به بس��یج
حداکثری امکانات و تواناییهای خود اقدام کنیم،
به فضل الهی س��نگین ترین شکست تاریخ امریکا
را نصیب این کشور خواهیم کرد.
رهبر انقالب در نکته پایانی ،با یادآوری سخن
پ��روردگار به حضرت موس��ی مبنی ب��ر کوتاهی
نکردن در ذکر و یاد خدا افزودند :ذکر الهی وسیله
و مایه همه تواناییهایی است که باید برای تحقق
اه��داف انقالب بهکار گیریم که اگر اینگونه ش��ود
خدا با ماس��ت و وعدههای ش��یرین و صادق او در
حق ملت ایران محقق خواهد شد.
پی��ش از س��خنان رهب��ر انق�لاب اس�لامی،
آیتاهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان در گزارشی
ب��ا گرامیداش��ت ماه رج��ب ،گف��ت :هیئتهای
اندیش��هورز و کارگروههای پنج گانه آن در مجلس
خبرگان با حضور کارشناسان و صاحبنظران فعال
شده و در حال تدوین شاخصهاست.
رئیس مجلس خب��رگان با با بیان اینکه مردم
انقالب��ی ایران هم��واره در هم��ه صحنهها حاضر
هس��تند ،خاطرنش��ان کرد :وظیفه مسئوالن است
که به مشکالت و مسائل مردم رسیدگی کنند.
همچنین آیتاهلل موحدی کرمانی نایب رئیس
مجلس خبرگان با اشاره به موضوعات مطرح شده
در جلس��ات این مجلس ،گفت :قدردانی از حضور
م��ردم در راهپیمایی عظی��م  ۲۲بهمن ،تجلیل از
بیانی��ه گام دوم انقالب و ض��رورت توجه عملی به
آن ،اهمی��ت مقابله دولت با گرانی و رس��یدگی به
مشکالت معیشتی مردم و کاهش ارزش پول ملی،
ازمهمترین محورهای س��خنان و نطقهای اعضای
مجلس خبرگان در این اجالس بود.

خطیب جمعه تهران:

مشکالت اقتصادی با استفاده از
ظرفیتهای داخل حل شود
امام جمعه موقت تهران با اش��اره به ص��دور بیانیه گام
تر يبــــو ن
دوم انقالب اس�لامی از سوی مقام معظم رهبری گفت:
خط��اب ای��ن بیانیه امت اس�لام و جوانان ایرانی اس��ت که بای��د با جهاد و
کوشش بند بند این بیانیه را برای اجرا در  40سال بعدی محقق کنند.
آیتاهلل محمد امامیکاش��انی با اش��اره به صدور بیانی��ه گام دوم انقالب
اس�لامی از س��وی مقام معظم رهبری گفت :مسئله معنویت و اخالق در این
بیانیه موج میزند.
ام��ام جمعه موقت تهران تصریح کرد :باید در پایان س��ال جاری تکلیف
رفتارها و اقدامات خود را بدانیم و با آنها با اندکی تامل نگاه کنیم ،بررس��ی
کنیم مدیران در سال  97بررسی کنند چه بیعدالتیها و فساد مالی صورت
گرفته اس��ت و چه مالیاتهای غلطی از مردم گرفته ش��ده است و در نهایت
جمعبندی کرده و برای سال  98آن را اصالح کنیم.
امامیکاش��انی تاکید کرد :مشکالت اقتصادی کش��ور باید در داخل و با
استفاده از ظرفیتهای تولیدی صورت گرفته در ایران حل شود .ضمن اینکه
باید با احتکار دزدی ،فساد و گرانفروشی مقابله کرد.
وی با بیان اینکه برخی افراد مفس��د ،احتکار و گرانفروش��ی رادر جامعه
اس�لامی به وجود میآورند ،افزود :قطعا خداوند پاس��خ این اقدامات صورت
گرفته را به خود آن افراد یا خانوادهشان بازمیگرداند.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد :وقتی قرار است دشمن فشار زیادی
را ب��ا امکانات حداکثری خود با تحریمهای ظالمان��ه بیاورد باید ایرانیان هم
با اس��تفاده از تمام ظرفیت خ��ود با آن مقابله کرده و نظ��ارت حداکثری را
اعمال کنند.
امامیکاش��انی با اظهار تاسف از اینکه در شرایط اقتصادی فعلی مسئوالن
وظایف خود را به خوبی انجام نمیدهند ،گفت :چرا حل گرفتاریها و مشکالت
به خوبی در کشور دیده نمیشود و بهتر است در پایان سال جاری و آغاز سال
 98به مدیریت درست و اقدامات صحیح بوده و بر آن اصرار کنیم.
وی اظه��ار داش��ت :از هم��ه مدیران و مس��ئوالن میخواه��م در مقابل
سوءاس��تفاده و منفعت جویی دوستان و اعضای خانواده خود حساس بوده و
در برابر اقدامات آنها انتقاد کرده و با آن مقابله کنند.

