
آماده نبردی جانانه

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

ش��اید اگر آمریکا در سیاس��ت های دشمنانه 
خود علی��ه جمه��وری اس��امی ای��ران بازنگری 
می کرد و دست از دش��منی برمی داشت به نتیجه 
نس��بتا مطلوب تری می رسید و تا این اندازه برای 
»نرمالیزیشن« کردن جمهوری اسامی میلیاردها 
دالر هزینه نمی کرد. تمامیت خواهی آمریکا است 
ک��ه نمی تواند با کش��ور و حاکمیت��ی قدرتمند و 
مقت��در کن��ار بیاید و به همین خاطر اس��ت که از 
زمان پیروزی انقاب اسامی تاکنون که 40 سال 
از آن می گ��ذرد، پروژه های زی��ادی را علیه ایران 

اسامی پیاده کرده اما نتیجه نگرفته است.
آمری��کا اگر ب��ه همین س��یاق ادام��ه دهد و 
همچنان برنامه های دشمنی خود را با ایران شدت 
بخش��د، نه تنها به نتیجه ای نخواهد رس��ید، بلکه 
باعث هم افزایی و همگرایی بیشتر داخلی در میان 
مردم ایران خواهد شد و فراتر از آن مردم مسلمان 
منطقه را نیز با خود دشمن خواهد کرد و رژیم های 

وابسته منطقه را نیز از دست خواهد داد.
جمهوری اس��امی ایران بی تردید یک کشور 
قدرتمند، با نفوذ و تأثیرگذار در منطقه غرب آسیا 
اس��ت که بدون توجه به آن نمی ت��وان تحوالت و 

معادالت منطقه ای را رقم زد و پیش برد.
اگر تا پیش از انقاب اس��امی، رژیم شاه مجری 
دس��تورات و برنامه های آمریکا در منطقه غرب آسیا 
و خلی��ج فارس بود، پس از آن جمهوری اس��امی با 
اقتداری که به واسطه حمایت گسترده مردم خود به 
وجود آورده اس��ت، تصمیم ساز و تصمیم گیر است. 
نمی ت��وان ای��ران را از گردونه چنین تصمیماتی کنار 
گذاشت. باور این که ایران می تواند معادالت آمریکا را 
در منطقه به هم بزند، برای حکام کاخ س��فید بسیار 
سخت است، اما آنها زمانی به این باور خواهند رسید که 
منطقه غرب آسیا و کشورهای اسامی با مردم مسلمان 
آن یک اتحاد بزرگ اسامی را شکل داده اند که هژمونی 

کامل آمریکا را در منطقه از بین برده است.
آمریکا در سیاست های خود علیه ایران با اعمال 
فشارهای گوناگون همچون تحریم های اقتصادی و 
جلوگیری از فروش نفت ایران در بازار جهانی، سعی 
دارد تا جمهوری اسامی را وادار به مذاکره کند و در 
پس این مذاکره خواسته های غیر منطقی خود را به 
ایران تحمیل کند. همانگونه که مقامات رژیم آمریکا 
همواره تاکی��د کرد ه اند، خواهان ایرانی با ش��رایط 
خنثی در منطقه هستند، حتی تأکید می کنند که 
خواهان تغییر رژیم جمهوری اسامی ایران نیستند، 
هر چند این ادعا دروغ سیاس��ی و فریب اس��ت، اما 
اگر هم چنین نظریه ای داشته باشند، یک جمهوری 
اسامی بی خاصیت را خواهان هستند که هیچ نقش 

و تأثیری در منطقه و دنیا نداشته باشد.
اگ��ر می گویند ای��ران باید یک کش��ور نرمال 
باش��د به این مفهوم اس��ت که جمهوری اسامی 
نباید اس��تقال سیاسی داشته باشد، نباید انقابی 
رفتار کن��د، نباید ایدئولوژی خ��ود را ترویج دهد، 
نباید نیروی مسلح مقتدر و توانمند داشته باشد و 
نبایدهای بسیار که در رؤیای آمریکایی ها پرورش 

یافته، اما هیچگاه محقق نشده نخواهد شد.
نمونهه چنین کش��ورهایی با آن نبایدها در دنیا 
وج��ود دارد و اگر قرار بر این بود که ایران نیز چنان 
باشد، فلس��فه انقاب اسامی زیر س��وال می رفت، 
به همین خاطر اس��ت که آمریکایی ها از ایدئولوژی 
جمهوری اس��امی واهمه دارند چرا ک��ه می دانند، 
گسترش تفکر انقاب اس��امی در جهان اسام، که 
سال ها اس��ت در برخی ملت های مسلمان منطقه و 
حت��ی در میان آزادیخواهان جهان از زیر خاکس��تر 
بیرون آمده و شعله های آتش خود را نمایان ساخته، 
دامن آنها را خواهد گرفت و خواهد سوزاند. اگر تا پیش 
از این جمهوری اسامی ایران برای رژیم صهیونیستی 
یک خطر دور محس��وب می شد، اکنون این خطر در 
کنار مرزهای نامشروع و غصبی سرزمین های اشغالی 
است و چنین اتفاقی است که سال ها است خواب را 

از چشم سران رژیم اسرائیل ربوده است.
بیداری مردم کش��ورهای مسلمان منطقه غرب 
آسیا، یکی از راهبردهایی است که جمهوری اسامی 
در دس��تور کار خود از زمان پیروزی انقاب اسامی 
داشته و دارد و اکنون پس از 40 سال از عمر انقاب 
اس��امی تبلور آن نمود یافته به گون��ه ای که اگر تا 
پیش از این کش��وری همچون عراق علیه جمهوری 
اسامی ایران وارد جنگ ش��د، اکنون در کنار ایران 
قرار دارد. در س��وریه، بحرین، یمن و برخی دیگر از 
کشورهای اسامی نیز چنین است، به همین خاطر 
بود که حضرت امام)ره( پیش بینی می کردند زمانی 
فرا خواهد رسید که مردم مسلمان منطقه با انقاب 
اسامی همراه خواهند شد و حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقاب نیز در نخستین روز فروردین ماه 
1398 در جوار مرقد حضرت امام رضا)ع( یک پیش 
بینی دقیقی را بیان کردند و فرمودند؛ »غربی ها مراکز 
تولید موش��ک و نیروگاه هسته ای در دولت سعودی 
درست می کنند، چون وابسته به آنهاست، البته بنده 
ناراحت نمی شوم، چون می دانم در دوران نه چندان 

دوری به دست مجاهدان اسامی خواهد افتاد.«
ادامه در صفحه 2

سرمقاله

K
ha

m
en

ei
.ir

صفحه 2

ادامه در صفحه 3

صفحه 6

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تأکید کرد:
 ادامه  نهضت اشتغال  زایی در مناطق محروم کشور 
با ایجاد 100 هزار شغل در سال 98

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در سفر دو روزه به استان خراسان رضوی، 
450 طرح اش��تغال زایی بنگاه محور، اجتماع محور و تس��هیات محور و 29 پروژه  عمرانی 
برکت، همچنین پروژه  مسکن ارزان قیمت 2 هزار واحدی شهرک رسالت را در این استان، 
افتتاح کرد. در این سفر، تفاهم نامه  انتخاب این ستاد به عنوان معین اقتصادی شهرستان 

درگز نیز، با محوریت اشتغال، با استانداری خراسان رضوی امضا و مبادله  شد.
محمد مخبر در مراس��م افتت��اح همزمان پروژ ه  دو هزار واحدی مس��کن ارزان قیمت 
شهرک مسکونی رسالت در منطقه ی سیس آباد در حاشیه  شهر مشهد و 29 پروژه  عمرانی 
بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در حوزه های فرهنگی، آموزشی، آب رسانی 
و امدادی در خراس��ان رضوی، اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در سال 
گذش��ته 80 هزار ش��غل در کشور ایجاد کرده است که امیدواریم این تعداد را در سال 98 
به 100 هزار شغل برسانیم. وی با تأکید بر اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( یک 
نهضت اش��تغال زایی را برای مردم و با مشارکت خود آن ها ایجاد کرده است، تصریح کرد: 
ایجاد و راه اندازی این تعداد شغل که حاصل خاقیت مردم است، با سرعت انجام می شود. 
تا به امروز 45 هزار پروژه  عمرانی را با اعتباری بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان در سراس��ر 

کشور و به خصوص مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به بهره برداری رسانده ایم.
مخبر با اشاره به فعالیت های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در مناطق سیل زده  
کشور گفت: ستاد اجرایی از اولین لحظات وقوع سیل در کنار مردم سیل زده حضور داشته 
و نسبت به تأمین اقام اولیه و ضروری آن ها اقدام کرده است. توزیع 30 هزار بسته لوازم 
خانگی در میان آس��یب دیدگان س��یل در استان های مختلف کشور آغاز شده و با جدیت 
پیگیری خواهد شد. وی از توزیع ۶00 هزار قلم مایحتاج ضروری در میان سیل زدگان تا 
به امروز خبر داد و تأکید کرد: توزیع این اقام توسط خود مردم و نیروهای جهادی انجام 

گرفته و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در امر توزیع آن ها دخالتی ندارد.
در روز دوم این س��فر، آیین افتتاح و بهره برداری همزمان طرح مش��ارکت اقتصادی 
بنگاه محور دانش بنیان »توس کات خراس��ان« و 449 طرح اشتغال زایی دیگر بنگاه محور، 
اجتماع مح��ور و تس��هیات محور بنیاد برک��ت در مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته ی 
شهرستان های سرخس، تربت جام، قوچان، سبزوار و نیشابور، با حضور مخبر رئیس ستاد 

اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی برگزار شد.
مخبر در این مراسم، شرکت توس کات را سندی بر نظرات صحیح و طویل المدت و 
آینده نگری مقام معظم رهبری ذکر کرد و گفت: ایشان همواره بر دو مسئله ی توسعه ی 
ش��رکت های دانش بنیان و پیشرفت علمی کشور تأکید دارند. وی با تأکید بر اینکه باید 
س��رمایه های کشور در اختیار جوانان نخبه قرار گیرد، تصریح کرد: نمی توان از جوانانی 
که در عرصه  دانش بنیان فعالیت می کنند، انتظار آوردن سرمایه داشت. آن ها خودشان 

سرمایه  کشور هستند و باید همه گونه از آن ها پشتیبانی و حمایت شود.
وی در این زمینه تأکید کرد: سرمایه های کشور باید در اختیار جوانان نخبه ی فعال 
در حوزه ی دانش بنیان قرار گیرد. دکتر مخبر خاطرنش��ان کرد: اگر قبول داریم که در 
یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، پس لجستیک این جنگ حمایت از جوانان نخبه 
است. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از رسانه ها خواست توجه بیش تری به 

جوانان نخبه و کارآفرینان کشور داشته باشند.
وی خطاب به مدیران ش��رکت توس کات که یکی از ش��رکت های دانش بنیان مورد 
حمایت بنیاد برکت است و توانسته برای اولین بار در خاورمیانه، صنعت برق کشور را از 
واردات برخی قطعات با فناوری منحصربه فرد خودکفا و بی نیاز کند، گفت: سرمایه شما 

این تشکیات و تجهیزات نیست، بلکه جوانانی است که دور خود گرد آورده اید.
مخبر، بهره برداری از 449 طرح اش��تغال زایی برکت در شهرس��تان های س��رخس، 
تربت جام، س��بزوار و نیش��ابور را هدی��ه ای برای مردم این مناطق ذک��ر و تصریح کرد: 

اقدامات این چنینی با قوت ادامه خواهد داشت.
رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت ام��ام)ره( همچنین در آیین امض��ا و مبادله  
تفاهم نام��ه  انتخاب س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( به عن��وان معین اقتصادی 
شهرستان درگز در خراسان رضوی تأکید کرد: اشتغال آفرینی و ایجاد کسب وکار نوعی 
مجاه��دت در جن��گ اقتصادی امروز اس��ت. وی افزود: اش��تغال آفرینی برای مردم و با 
مدیریت خود آن ها، می تواند به محرومیت زدایی و توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی 

مناطق محروم به خصوص در روستاهای کشور منجر شود.

گزارش یک
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علی نصیریان:

نامگذاری خیابان ها به نام هنرمندان 
ریاکارانه است

8

لطف اهلل فروزنده:

اصالح طلبان به دنبال جدایی خود 
از دولت هستند

3

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از کارگران:

 هر قدر خودمان اراده کنیم
نفت صادر می کنیم

مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه برگزار شد؛

آغاز دوران 
شکست دشمنان 
گروه رویکرد  مراس��م تودی��ع و معارفه  ن ا ر ا ســد فرمانده جدید کل س��پاه پاس��داران انقاب پا
اس��امی صبح دیروز در س��تاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد و 
س��ردار س��امی با حمای��ت کامل س��رداران نیروی های مس��لح 
جمهوری اس��امی و ب��ا قرائت پیام و رهنمون ه��ای رهبر معظم 
انقاب اس��امی در باالترین کرسی س��پاه پاسداران ایستاد. سپاه 
پاس��داران انقاب اسامی فرمانده جدیدش را شناخت تا با ادامه 
مس��یر موفقیت در حمایت از مظلومان جه��ان و کمک به مردم 
کش��ور ج��ان ت��ازه ای یافت��ه و با س��رعت و ق��درت بیش��تر به 

استکبارستیزی بپردازد.

پشت پرده اعدام های اخیر در عربستان آشکار شد

سناریوی وهابی - آمریکایی 
علیه وحدت جهان اسالم  

صد شکر که آن رفت و صد حیف که این آمد

برای ریاست 
محیط زیست 

بهتر از کالنتری 
نبود؟

صفحه 8

آیت اهلل رئیسی در دیدار با آیت اهلل مکارم شیرازی 
گف��ت: در نظر داریم آراء را با حذف نام افراد، بیش��تر 
در مرع��ا و منظر حقوقدانان و طاب قرار دهیم و این 

موضوع به اتقان آرا کمک می کند.
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به منظور 
دیدار با مراجع عظام تقلید به قم سفر کرد و در جریان 
این س��فر، پس از زیارت حرم حضرت معصومه )س( 
ب��ه بیت چند تن از مراجع عظام تقلید رفت و با آنان 

دیدار و گفتگو کرد.
رئی��س قوه قضایی��ه در دیدار با آی��ت اهلل مکارم 
ش��یرازی اظهار کرد: انتظار مردم عزیز در این دوران 
بعد از گذشت 40 سال از انقاب، انتظار فوق العاده ای 
است و انتظار دارند که دستگاه قضایی پیشانی عدالت 

و ملجا و پناهگاه باشد.
وی با بیان اینکه ش��رایط موجود شرایط خاصی 
است، هم نگاه نخبگان به دستگاه قضایی نگاهی است 
که قابل توجه اس��ت و هم نگاه مردم و انتظاراتی که 
از این دستگاه دارند، قابل توجه می باشد، بیان داشت: 
به دلیل حضورم در دستگاه قضایی، تجربیاتی داشتم 
و در حال حاضر در آس��تانه گام دوم انقاب انتظار از 

دستگاه قضایی، انتظار باالیی است.
رئیسی با تاکید بر اینکه ضمن بهره مندی دستگاه 
قضایی از راهنمایی های حضرتعالی، امیدواریم همواره 
از رهنمودهایتان بتوانیم استفاده کنیم، تصریح کرد: 
ت��اش می کنیم ب��ه خصوص در موض��وع مهریه که 

چندبار مورد تاکید شما بوده است بتوانیم این مسئله 
را کام��ا حل نماییم که دغدغ��ه خاطر حضرتعالی و 
برزرگان��ی که بر مبنای فقه و مبانی فقهی نظر دارند، 

رفع شود.
وی با اشاره به این مطلب که رسیدگی سریع که 
دق��ت را هم از بین نبرد از ن��کات محوری برنامه این 
دوره ما اس��ت، ابراز امیدواری کرد که بتوانیم دقت و 

سرعت را کنار هم حفظ کنیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در نظر داریم 
آراء را ب��ا ح��ذف نام اف��راد، بیش��تر در مرعا و منظر 
حقوقدانان و طاب قرار دهیم و این موضوع به اتقان 
آرا کمک می کند و عاوه بر این در فرآیند دادرس��ی 
ه��م مراحلی ب��رای اینکه حق اصح��اب دعوا تضییع 
نش��ود، وجود دارد که از ای��ن جنبه نیز کمک زیادی 
در جهت اتقان آرا می ش��ود، ولی این اقدامات نباید از 

سرعت کار بکاهد.
رئیس��ی با تاکید بر اینکه وضع اطاله دادرس��ی در 
استان های مختلف یکسان نیست، بیان داشت: بعضی از 
مراکز از جمله تهران که کثرت پرونده را داریم وضعیت 
خاص دارند وگرنه همه استان ها به این بلیه مبتا نیست. 
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: نسبت به موضوع مهریه 
آماری در رابطه با پرونده ها اخذ کرده ام و موضوع دنبال و 

به زودی اقداماتی که در این زمینه انجام می شود.
رئیس��ی با اش��اره به دیدار با اعضای کمیسیون 
قضای��ی مجلس اظه��ار کرد: در دیدار با کمیس��یون 

قضایی مجلس تاکید کردم که در قوانین راهکار همه 
موارد حبس عنوان شده و قاضی نیز مطابق قانون باید 
رای دهد لذا باید موضوع حبس را در موارد ممکن به 

مجازات های جایگزین تبدیل کنیم.
آیت اهلل مکارم شیرازی نیز در این دیدار با تاکید 
بر اینکه دس��تگاه قضا آبروی نظام اس��ت، در تبیین 
این موض��وع اظهار کرد: عدالت مطل��وب، خودش را 
در دستگاه قضا نش��ان می دهد، بنابراین آبروی نظام 

بستگی به دستگاه قضا دارد.
وی با بیان اینکه اس��ام بر مسئله قضات اهمیت 
زیادی داده اس��ت و باید این تش��کیات زمین نماند، 
گف��ت: یکی از مش��کات ط��ول زمان اس��ت و زمان 
طوالنی می ش��ود ک��ه گاهی ممکن اس��ت بعضی از 
شکایت صرف نظر کنند و نباید کار به اینجا برسد که 
به دلیل طوالنی ش��دن زمان اشخاصی را ببنیم که از 

شکایت صرف نظر کنند.
ای��ن مرج��ع تقلید تاکی��د کرد: بای��د زمان های 
رس��یدگی کاهش یابد و البته تمام ای��ن تاخیر ها به 
دلیل کثرت پرونده ها و قوانین است که باید تشریفات 

اضافی حذف شود.
آیت اهلل مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه در مورد 
مسئله مهریه احتیاج است که قانون به مجلس ببرید، 
ابراز امیدواری کرد که در زمان ریاس��ت ش��ما بر قوه 
قضاییه یک تحول همه جانبه رخ دهد، چون شما مرد 

تحول هستید.  مرکز رسانه قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه در دیدار با آیت اهلل مکارم شیرازی:
حبس را در موارد ممکن به مجازات های جایگزین تبدیل می کنیم


