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متالشی شدن باند قاچاق بیش از ۶۰۰میلیارد 
طال و نقره توسط وزارت اطالعات

س��ربازان گمن��ام ام��ام زمان)ع��ج( بان��د قاچاق 
سازمان یافته طال و نقره از گمرکات مرزی را متالشی 

کردند.
متن اطالعیه  وزارت اطالعات به شرح زیر است:

»در پ��ی اقدامات اطالعاتی و عملیاتی س��ربازان 
گمنام امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات آذربایجان 
غربی، یک باند قاچاق س��ازمان یافته طال شناسایی و 
متالشی گردید. طی این عملیات هوشمندانه 9 نفر از 
عناصر اصلی از جمله سرکرده  این باند قاچاق و عوامل 

مرتبط با آن شناسایی و دستگیر شدند.
این باند قاچاق  س��ازمان  یافته با اس��تفاده از افراد 
ایرانی و اتباع یکی از کش��ور های  همس��ایه، از طریق 
تبانی ب��ا برخی مس��ئوالن ادارات نظارت��ی، اقدام به 
قاچ��اق عمده طال و نقره از مرز های رس��می کش��ور 
 نموده  اند. در این رابطه ش��خص اصلی پرونده گروهی 
را متش��کل از چندین نفر به وج��ود آورده که هر یک 
وظیف��ه مش��خصی در دریاف��ت، ورود و خروج طال از 

کشور به صورت غیر قانونی به عهده داشته اند.
ارزش طال و نقره قاچاق  ش��ده به داخل و خارج از 
کش��ور توس��ط این باند، بیش از 617 میلیارد تومان 

برآورد شده است.

عدم مجوز به سخنرانی »حسن عباسی« 
در دانشگاه عالمه

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه عالمه گفت: ما 
قرار بود هفته پیش برنامه ای را با حضور حسن عباسی 
داشته باشیم که متاسفانه به ما مجوز داده نشد و قرار 
شد این هفته بررس��ی صورت گیرد که متاسفانه این 

هفته هم این مجوز داده نشد.
ایمان کرمی با انتقاد از عملکرد مسئوالن دانشگاه 
عالم��ه در عدم صدور مجوز برای س��خنرانی حس��ن 
عباسی در این دانشگاه گفت: متاسفانه دانشگاه عالمه 
به عنوان دانشگاهی که عنوان بزرگترین دانشگاه علوم 
انس��انی غرب آس��یا را یدک می کش��د در حوزه های 
مختلف مش��کالت عدیده ای دارد که موجب انتقادات 

بسیاری از دانشجویان است.
وی ادامه داد: به طور مثال این دانش��گاه در حوزه 
نش��ریات جوالنگاه مارکسیست ها و ضدانقالب ها شده 
و وضعیت نابس��امانی دارد. در رابطه با بحث پوش��ش 
هم وضعیتی که وجود دارد با چارچوب های دینی و با 
عرف جامعه سنخیتی ندارد و قوانین مصوب دانشگاه 

هم در این رابطه رعایت نمی شود. 
کرم��ی ادامه داد: متاس��فانه ما می بینی��م در این 
دانش��گاه افرادی مانند صادق زیباکالم، بابک احمدی، 
کرباسچی و افرادی که علیه نظام اقداماتی داشته اند به 
راحتی حضور می یایند و سخنرانی می کنند ولی از آن 
طرف به شخصی مانند حسن عباسی که از رزمنده های 
دیروز بوده و امروز هم آرمان های انقالب را فریاد می زند 
و در چارچ��وب نظام حرکت می کند با بهانه های واهی 

اجازه سخنرانی داده نمی شود.  فارس

اخبار

دولت، مجلس را در اجرای قانون افزایش حقوق ها دور زده
رئیس فراکسیون والیی مجلس در نامه ای به رئیس مجلس، رئیس سازمان 
بازرس��ی و رئیس دیوان محاس��بات از عدم اجرای قان��ون بودجه 9۸ مبنی بر 

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انتقاد کرد.
در نامه حمید رضا حاجی بابایی نماینده مجلس ش��ورای اس��المی نوشته 
ش��ده است؛خواهشمند است دس��تور فرمائید نس��بت به مصوبه بند الف، تبصره 
1۲ قانون بودجه س��ال 9۸ در رابطه با حقوق و دستمزد کارکنان کشوری و لشکری 
اعم از ش��اغالن و بازنشس��تگان نظارت کامل اعمال گردد تا عیناً مصوبه مجلس شورای 
اس��المی اجرا شود. اس��تحضار دارید که عدم اجرای قانون یا دور زدن آن نادیده گرفتن 
ش��أن مجلس شورای اس��المی و نارضایتی عمومی را در این موقعیت حساس به دنبال 
دارد. قطعاً عواقب چنین رفتاری در صورت صحت به عهده کس��انی اس��ت که دانسته یا 

نادانسته فضای عمومی جامعه را ملتهب می نمایند.

دست به نقد
دولت پاسخگوی آشفتگی بازار باشد

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد از التهابات ایجاد شده 
در بازار خودرو، گفت: دولت پس از مجوز کذایی به خودروس��ازان پاس��خگوی 

آشفتگی بازار خودرو باشد.
محمد رضا منصوری با انتقاد از التهابات بازار خودرو، گفت: زمانی که دولت  
مج��وز کذایی را به خودروس��ازان داد تا  5درصد زیر قیم��ت بازار، خودرو عرضه 
کنند و ش��ورای رقابت نی��ز از چرخه تصمیم گیری قیمت  گذاری حذف ش��د، تصور 
می شد که التهاباتی در بازار ایجاد شود. وی با تأکید بر اینکه دولت راساً بر بازار خودرو 
نظارت می کند ادامه داد: قیمت ها در بازار به صورت س��اعتی در حال تغییر است و حال 

و روز بازار خودرو در این روزها اصاًل خوب نیست.
وی گفت: در فضای آلوده فعلی که حاصل حضور سوءاستفاده گران در بازار خودرو و 

سایر بازارها از جمله بازار ارز و مسکن است، قربانیان اصلی مردم هستند.  تسنیم

در حاشیه
دستور روحانی برای مقابله با گران فروشان

رئیس جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کش��اورزی، کشور و 
دادگس��تری دستور داد تا به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کاالها و خدمات، 

اقدامات الزم و مؤثر را انجام دهند.
به گزارش دفتر هیئت دولت، حجت  االس��الم والمس��لمین حسن روحانی 
رئیس جمهور به چهار وزیر کابینه دس��تور داد تا اقدامات الزم و مؤثر در زمینه 

توزیع کاالها و مقابله با گران فروشی انجام شود.
رئیس  جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کش��اورزی و کش��ور دستور 
داد ت��ا به منظور کنت��رل و نظارت بر قیمت کاالها و خدمات، اقدامات الزم و مؤثر را در 

توزیع، عرضه و فروش کاالها با قیمت مناسب به عمل آوردند.
همچنین حسن روحانی به وزیر دادگستری دستور داد تا سازمان تعزیرات حکومتی 

با گران فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.

خیابان پاستور

والی�ت حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در احکام  جداگانه ای حجت االسالم سید عبدالنبی ب���ا 
موس��وی فرد را به نمایندگی ولی فقیه در اس��تان خوزستان و 
امامت جمعه اهواز و  حجت االسالم والمسلمین موسوی جزائری 

را به ریاست حوزه علمیه اهواز منصوب کردند.
متن احکام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است.

جناب حجت االس��الم آقای س��ید عبدالنبی موس��وی فرد 
دامت افاضاته

اکنون که جناب حجت االس��الم والمسلمین آقای جزائری 
پس از سال ها خدمت با ارزش در سنگر امامت جمعه ی اهواز از 
این مسئولیت انصراف داده اند جنابعالی را که بحمداهلل مّتصف 
به علم و عمل و خصوصیات شایسته و روحیه خدمت و گرایش 
مردمی می باشید و آزمون نیکویی را در عرصه ی امامت جمعه و 

جماعات گذرانیده اید به نمایندگی خود در خوزستان و امامت 
جمعه ی اهواز منصوب می کنم. شهر مقاوم اهواز و مردم وفادار 
و فداکار آن اس��تان با ش��رافت و عّزت در همه ی حوادث مهم 
پس از انقالب اس��المی، آزمونی درخشان را گذرانیده و عناصر 
فداکار و ش��جاعی از آن س��ر برآورده اند. این منطقه ی حساس 
در مقابله ی نظامی با متجاوزان، و در ایستادگی بر هویت ملی، 
و در مواجهه با بالیای طبیعی، به طور یکسان، صالبت و قدرت 

نشان داده و از حوادث، سربلند بیرون آمده است.
نمازجمع��ه که مظهر تجمع متحد مؤمنان اس��ت همواره 
باید این خصوصیات برجس��ته را نمایندگی کند و آنها را زنده 
بدارد. ارتباط صمیمانه ب��ا جوانان و همفکری با علمای حوزه 
و دانش��گاه و همکاری با مسئوالن دولتی و فعاالن و اثرگذاران 

اجتماعی توصیه های دیگر اینجانب است.

توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
حکم انتصاب حجت االسالم والمسلمین جزائری 

حضرت مس��تطاب حجة االسالم والمسلمین فقیه بزرگوار 
جناب آقای موسوی جزائری دامت برکاته

اکنون که جنابعالی پس از سالها حضور پربرکت و خدمات 
همه جانبه در سنگر امامت جمعه ی اهواز از ادامه ی این مسئولیت 
اعالم انصراف نموده اید، الزم دانس��ته می شود که برکات حضور 
آن جناب در آن شهر پرافتخار و در میان مردم عزیز و وفادار آن 
ادامه یابد و همان ط��ور که جهات گوناگون علمی و اجتماعی و 
سیاس��ی در آن شهر و اس��تان مقاوم و حّساس در طول سالیان 
متمادی از هدایت و درایت جنابعالی بهره مند شده اند، از این پس 

هم همگان مشمول این نعمت خداوندی باشند. 
مس��تحضرید که اهواز و تعدادی دیگر از شهرهای آن استان 

در گذش��ته های دور و نزدیک اقامتگاه فقهاء برجس��ته بوده اند و 
مرحومان آیات اهلل حضرت آقای سیدعلی بهبهانی و حضرت آقای 
سید محمدجعفر جزائری مرّوج و حضرات آقایان کرمی و برخی 
بزرگان دیگر نمونه هایی در دهه های اخیر می باشند، و هم اکنون 
نی��ز آن خطه بحم��داهلل برخوردار از محضر علمای اعالم اس��ت، 
ازاین رو حوزه ی علمیه ی اهواز را باید به دیده ی اهمیت نگریست، 
لذا مقتضی می دانم که آن جناب همچنان سکونت در اهواز را ادامه 
داده و ضمن کمک به امام جمعه ی محترم و دیگر مسئوالن و امور 
اجتماعی آن مردم غیور و وفادار، ریاست حوزه ی علمیه را عهده دار 
گردی��د و رونق مضاعف به تربیت طالب و فضال داده و از ظرفیت 

علمی علمای محترم برای اعتالی آن حوزه استفاده نمایید.
توفیقات روزافزون جناب عالی را از خداوند متعال مسألت 

می نمایم.

 فقر و نداری اهل زمین
ناشی از زراندوزی زمامداران است

ادامه از صفحه اول
 بای��د تالش ت��و در آبادان��ی زمین بیش��تر از 
جمع آوری مالیات باش��د ک��ه مالیات جز ب��ا آبادانی 
فراه��م نمی  گ��ردد، و آن کس که بخواه��د مالیات را 
بدون آبادانی مزارع به دس��ت آورد، ش��هرها را خراب 
و بن��دگان خدا را ناب��ود و حکومتش جز اندک مّدتی 

دوام نیاورد.
 پ��س اگر مردم ش��کایت کردند، از س��نگینی 
مالیات، یا آفت زدگی، یا خش��ک  شدن آب چشمه  ها، 
یا کمی باران، یا خراب  ش��دن زمین در سیالب  ها، یا 
خشک  سالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده 
تا امورش��ان س��امان گیرد، و هرگ��ز تخفیف  دادن در 
خراج تو را نگران نس��ازد زیرا آن، اندوخته  ای است که 
در آبادانی شهرهای تو، و آراستن والیت  های تو نقش 
دارد و رعّیت تو را می ستایند و تو از گسترش عدالت 
میان مردم خشنود خواهی شد و به افزایش قّوت آنان 

تکّیه خواهی کرد.
 ب��ه آنچ��ه در نزدش��ان اندوخت��ی و ب��ه آنان 
بخشیدی و با گسترش عدالت در بین مردم و مهربانی 
ب��ا رعّیت، به آنان اطمینان خواهی داش��ت، آنگاه اگر 
در آینده کاری پیش آید و به عهده  ش��ان بگذاری، با 
شادمانی خواهند پذیرفت، زیرا عمران و آبادی، قدرت 

تحّمل مردم را زیاد می  کند.
 علّ��ت خرابی زمی��ن بی چیزی و تنگدس��تی 
اه��ل آن زمین اس��ت و فق��ر و نداری آنان ناش��ی از 
زران��دوزی والیان، و بدگمانی آن��ان به بقاء حکومت و 

کم بهره گیری آنان از عبرت ها و پندهاست.
این توصیه های کاربردی امیر المؤمنین علی )ع( 
اکنون تا چه اندازه در کش��ور و از س��وی دستگاه های 

ذیربط اجرا می شود؟

سرمقاله

 انتصاب نماینده ولی  فقیه در استان خوزستان 

 موسوی  جزایری  رئیس حوزه علمیه اهواز شد

گف����ت:  رئیس جمه���ور  ن یب����و آمریکایی ها از طریق تحریم ها تر
اولین هدفش��ان آن اس��ت که درآم��د ارزی ما را 

کاهش دهند.
حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی در 
سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران نمونه 
کشور اظهار داشت: بسیار خوشحالم که در آستانه 
ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خداوند در جمع 

شما کارگران عزیز در هفته کارگر هستم.
وی ب��ا بیان اینک��ه ما در مقط��ع فعلی با دو 
موضوع مواجه هس��تیم و بنابراین شرایط ما خاص 
و ویژه اس��ت، ادام��ه داد: اوالً م��ا در برابر تحریم 
ظالمان��ه و غیرقانون��ی آمریکا ق��رار گرفته ایم که 
فش��ار این تحریم به طور مس��تقیم بر مردم عزیز 
کشورمان به ویژه کارگران، اقشار متوسط و اقشار 

پایین جامعه وارد می شود.
رئی��س جمهور تاکید کرد: در ش��رایط فعلی، 
ما یعنی دول��ت، کارفرمایان، کارگران، کارآفرینان 
و بخش های مختلف تولیدی جامعه باید احس��اس 

کنیم که بار سنگین تری بر دوشمان است.
روحانی بیان کرد: آمریکایی ها از طریق تحریم 
ظالمانه اخیر هدفش��ان در وهله اول آن است که 
درآمد ارزی ما را کاهش دهند که یک منبع بزرگ 
درآم��د ارزی م��ا همواره فروش نف��ت، میعانات و 
برخ��ی از صنایعی بوده که وابس��ته به تولید نفت 

و گاز است.
وی با اش��اره به اینکه بحثی مطرح می ش��ود 
مبنی بر اینکه ارزش پول ملی باید حفظ ش��ود که 
کاماًل حرف درستی است، تصریح کرد: معنای ساده 
این حرف آن است که برابری ریال در برابر ارزهای 
خارجی کاهش پیدا نکن��د، این در صورتی محقق 

می شود که ما بتوانیم فراوانی ارز را بیشتر کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: در واقع ما باید یا مقدار 
ارز را بیشتر کنیم یا تقاضای آن را کمتر کنیم و راه 

دیگری برای این مس��ئله وجود ندارد، یعنی مردم 
باید نیازمندی ش��ان به ارز خارجی را کاهش دهند 
ک��ه البته مواردی در این زمین��ه وجود دارد و االن 
نزدیک به ۴ سال است که در گندم خودکفا شده ایم 

که به معنای بی نیازی از ارز است.
رئی��س جمهور تاکید ک��رد: راه ارتقای ارزش 
پ��ول ملی و کاهش قیم��ت ارز خارجی صرفاً این 
اس��ت که یا نیاز ما به ارز خارجی کاس��ته شود یا 
آنکه ارز بیش��تری را به دست آوریم که در زمینه 
آنک��ه نیاز ما به ارز کم ش��ود، کار بزرگ را ش��ما 
کارگ��ران، کارفرمایان و تولیدگران انجام می دهید 
و بخش بزرگی از نیازهای ما امروز توس��ط ش��ما 

ساخته می شود.
رئیس جمهور گفت: در ابتدای دولت یازدهم 
۸ میلیارد دالر بیش��تر از صادرات کش��ور، واردات 
داش��تیم. امروز تفاض��ل بی��ن واردات و صادرات 
کشور ما ۳ میلیارد دالر است بنابراین ما به سمت 

خودکفایی حرکت می کنیم.
وی اف��زود: اگ��ر ام��روز در تولید بس��یاری از 
محصوالت خودکفا هس��تیم، کارگ��ران ما ایران را 
خودکف��ا کرده اند، اگر امروز ب��رای نیازمندی های 
تس��لیحاتی کش��ور بیش از 9۰ درص��د روی پای 
خود ایس��تاده ایم، به این دلیل است که کارگران و 
مهندسان ما در مسیر خودکفایی حرکت کرده اند.

روحانی گف��ت: امروز صادرات غیر نفتی ایران 
رقم قابل توجهی اس��ت، بیش از ۴۰ میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی داریم و اگر کیفیت کاالهای مان 
را باال ببریم، موفق می ش��ویم. یک��ی از قدم های 
ب��زرگ مبارزه ب��ا آمریکا افزایش صادرات اس��ت، 

آمری��کا به دنب��ال کاهش درآمده��ای ارزی ایران 
اس��ت تا در تأمین نیازهای مان برای واردات کاال 

دچار مشکل شویم.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه خط مق��دم مبارزه با 
آمریکا ش��ما کارگران عزیز هس��تید گفت: یکی از 
مصوبات ما در هیئت امنای صندوق توس��عه ملی 
پرداخ��ت وام ب��ه کارخانه هایی اس��ت که ظرفیت 
خ��ود را افزایش می دهند. بای��د ظرفیت تولید ما 
افزایش یابد، باید کیفی��ت کاالی ما افزایش یابد، 
در مغازه ه��ای مختلف در بغداد، کربال و نجف باید 
کاالی ایرانی وجود داش��ته باشد. زمانی که کاالی 
ایرانی را در این کشور می بینیم به خودمان افتخار 
می کنیم که کاالهای ما جای کاالهای کش��ورهای 

غربی و شرقی را پر می کنند.
روحان��ی تاکید ک��رد: آمریکایی ها در ماه های 
آین��ده خودش��ان خواهند دید که ص��ادرات نفت 
ای��ران ادامه می یابد، ممکن اس��ت آمریکا یک راه 
را بر ما ببن��دد اما این کار یک در و یک راه ندارد 
بلک��ه هنوز راه های دیگری وج��ود دارد که آمریکا 

خبر ندارد.
وی گفت: ما بای��د نفت مان را با قدرت صادر 
کنیم. متأس��فانه برخی کش��ورها در برابر فش��ار 
آمریکا عقب نش��ینی می کنند و همین امر موجب 
شده است که آمریکا فشار خود را افزایش دهد اما 
ملت ایران در دوران انقالب مقابل آمریکا ایستادند 
و پیروز ش��دند در حادثه طبس نیز ملت ایران در 
مقاب��ل آمریکا ایس��تاد البته لط��ف خداوند باعث 

رسوایی آمریکایی ها در طبس شد.
وی با اشاره به اینکه البته ما با نعمت خدادادی 

و باران رحمت الهی مواجه شدیم، ادامه داد: امروز 
س��دهای ما پر شده اس��ت و بنابراین امسال سال 
نعم��ت خداوند برای ملت ایران اس��ت چرا که آب 

فراوانی در اختیار ما قرار داده است.
وی افزود: کشاورزی، مرکز تولید و کارگاه های 
بس��یاری از مردم در مناطق سیل زده از بین رفته 
اس��ت که ش��رایط کار و تولید را در این مناطق به 

سرعت و حتی بهتر از قبل برمی گردانیم.
رئیس جمهور گفت: بنده در جلس��ه ای که در 
خوزس��تان تشکیل ش��ده بود یکی از مسئوالن آن 
جلس��ه به بنده گفت که 15۰ هزار هکتار گندم به 
زیر آب رفته است یعنی 15۰ هزار هکتار گندم زار 
از بین رفت و مردم دچار خسارت و مشکل شدند.

روحانی اضافه کرد: بنابراین مناطق سیل زده 
جزو اولویت های ما است.

رئی��س جمهور با بیان اینک��ه امروز همه باید 
دست به دست هم دهیم، تاکید کرد: وزارت کار از 
امروز باید به فکر برنامه ریزی تا 1۰ الی ۲۰ س��ال 
آینده باش��د؛ امروز شما ببینید بسیاری از کارها از 
طریق فضای مجازی در حال انجام ش��دن اس��ت 
و این نش��ان می دهد، نوع کار ش��یوه کار در حال 

تغییر است.
وی با اشاره به اینکه کارگران ما باید برای ادامه 
کار نش��اط پیدا کنند، گفت: کارگری که بداند بعد 
از دو یا سه س��ال دیگر صاحب خانه می شود و در 
س��ال های نزدیک بازنشستگی در خانه ای که خود 
مالک اس��ت ساکن می شود، روحیه او فرق می کند 
ب��ا کارگری که ببیند باز ه��م باید در پایان ار خود 
و در بازنشستگی مستأجر بماند، بنابراین در زمینه 

مسکن، تالش وزارت مسکن باید بیشتر شود.
روحانی ادام��ه داد: اگر کارخانه ای تولید دارد 
و بگوی��د ما می خواهی��م اضافه محصول داش��ته 
باش��یم، همه کارگ��ران باید در ای��ن اضافه تولید 
سهیم باش��ند؛ باید کارگران ما احساس کنند که 

در س��ود این اضافه تولید سهیم هستند. آنها باید 
احساس کنند که اگر تولیدات آنها صادر شود آنها 

در موضوع صادرات هم سهیم هستند.
وی خطاب به جامعه کارگری گفت: برای آنکه 
وضعیت کارگران ما بهتر شود با هر پیشنهادی که 
وزیر کار امس��ال مطرح کرد، موافقت کردیم اما ما 
بای��د کاری کنیم که کارگر در س��ود تولید اضافه 
و صادرات س��هیم ش��ود و اگر اینگونه شد، بدانید 
که بس��یاری از کارخانه ها صادر کننده می شوند و 

درآمد بیشتری را کسب می کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت با همه توان 
و امکانات در کنار کارگران است، گفت: هیچ کس 
تردی��دی ندارد که رش��د، تولید، قدرت کش��ور و 
مبارزه در برابر دشمنان با کار و تولید امکان پذیر 
اس��ت بنابراین وظیفه دولت اس��ت که برای کار، 

تولید و اشتغال هر آنچه می تواند را انجام دهد.
روحانی اظهار داشت: تولید در کشور ما بدون 

حضور بانک ها امکان پذیر نیست.
وی ب��ا بیان اینکه باید مراک��ز آموزش فنی و 
حرفه ای به روز ش��ود گفت: بای��د کاری کنیم که 
دانش آموزان در سال پایانی در دبیرستان مهارتی 
داشته باشند. دانشجوی ما باید حتماً مهارت داشته 
باش��د. این وظیفه وزارت کار، دانشگاه ها و آموزش 
و پرورش اس��ت که به دانشجویان و دانش آموزان 
مه��ارت الزم را بیاموزند، دول��ت در این زمینه در 

خدمت شما خواهد بود.
رئی��س جمهور گف��ت: باید س��طح اطالعات 
کارگ��ران افزایش یاب��د اگر همه م��ا در کنار هم 
تالش کنیم خداوند نص��رت و یاری اش را نصیب 
ما می کند و انش��ااهلل موفق خواهیم شد دشمن را 
ب��ه زانو در بیاوریم. کارگران ما نخواهند گذاش��ت 
آمریکا بر ما پیروز شود ما آمریکا را به حول و قوه 
اله��ی به زانو در خواهی��م آورد. روز کارگر مبارک 

باد.  مهر

روحانی در جمع کارگران:

آمریکا را به زانو در می آوریم

سعید جلیلی: 
 نسبت خودمان با وظایف محوله

 در بیانیه گام دوم را مشخص کنیم
عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام  گف��ت: قبل از همه کارها تعیین نس��بت دی�����دگاه
خودمان با مفاد بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب و مش��خص 

کردن وظیفه خود در این راه ضروری است.
سعید جلیلی با حضور در اجتماع بزرگ جوانان چهارمحال 
و بختیاری و فعاالن فرهنگی این اس��تان به ایراد سخنرانی با 

موضوع تبیین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی پرداخت.
وی در ابتدای سخنانش گفت: یکی از ضرورت های امروز، 
گفتگو میان نیروهایی با دغدغه های مشترک است. نیروهایی 
که در پی آن هس��تند تا انقالب مس��یر خود را به خوبی طی 
کند، نیازمند جلس��ات هم اندیشی و مباحثه پیرامون دغدغه 

مشترک خود هستند.
جلیلی افزود: یکی از س��واالتی که این روزها بسیار مطرح 
میش��ود این است که آینده و وضعیت چه خواهد شد؟ سوالی 

که نیاز است تا به آن پاسخ قانع کننده ای داده شود.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در خصوص آینده 
نگری انقالب اس��المی تصریح داشت: هنگامی که درخصوص 
آینده نگری صحبت میشود، برخی به پیشگویی روی می آورند 
اما باید توجه داش��ت که مس��یر انقالب را نمی توان با توهم و 

پیشگویی های متوهمانه پیش برد.
عضو شورای راهبردی سیاست خارجی در ادامه سخنانش 
گفت: آینده پژوهی نه بر اس��اس وهمیات بلکه براساس سنت 
های الهی باید پدید آید. البته اینطور نیست که هرکس شعار 
س��نن الهی را بر روی دست گرفت پس او درباره آینده سخن 
صحیحی خواهد زد؛ عناصر واقعی، حقیقی و امکان س��نجش 
عمل وجود دارد. برای مثال یک سنت الهی حیات طیبه است: 
»م��ن عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیننه حیاه 
طیبه« و به این معناس��ت که هرک��س از زن و مرد، مومنانه، 
عمل صالح انجام دهد به حیات طیبه خواهد رسید. این سنت 

مولفه های واقعی نظیر ایمان و عمل صالح دارد که اگر به آن 
عمل شد، نتیجه مطلوب نیز به دست خواهد آمد.

وی افزود: یک سنت الهی دیگر هم سنت استبدال است؛ 
ب��ه ای��ن معنی که اگر مومن��ان به وظیفه خ��ود عمل نکنند، 
توفیق عمل به دیگری خواهد رس��ید: »فان تتولوا یس��تبدل 
قوما غیرکم«. این س��نت الهی اس��ت؛ فرقی میان مردم حجاز 
و ای��ران در خطاب آیه نیس��ت. اگر قومی از فرصت اس��تفاده 
نکند، آن فرصت و توفیق به دیگران خواهد رس��ید. این سنت 
های الهی که دارای مولفه های واقعی میباش��د، عناصر آینده 

پژوهی برای ماست.
جلیلی تصریح کرد: نگاه به چهل ساله گذشته اینجا اهمیت 
پیدا میکند که برای حرکت در مسیر  چهل ساله آینده باید از 
موفقیت ها و تجارب چهل سال اول استفاده نمود. باید موفقیت 
ها و نارسایی ها را تحلیل کرد و نسبت آن ها را دریافت تا گام 
دوم انقالب اس��المی محقق گردد. قبل از همه کارها نیز تعیین 
نس��بت خودمان با مفاد گام دوم و مشخص نمودن وظیفه خود 
در این راه الزم و ضروری است. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در ادامه سخنانش ابراز داشت: رهبرانقالب در همین بیانیه 
گام دوم در کمال ش��جاعت و صداقت ی��ک عیب بزرگ را نیز 
مطرح میکنند؛ ایش��ان در این بیانیه عنوان میکنند که ما رتبه 
اول را در عدم استفاده از فرصت ها داریم. آقا صحبت از جهش 
میکنند. باید از تمام فرصت ها به بهترین شکل استفاده کنیم تا 
جهش رخ دهد. این استفاده نمودن مجاهدت خالصانه میخواهد 

و بدون تالش نمیتوان به آن رسید.
وی تاکید بر مسئولیت پذیری جوانان در گام دوم را از نکات 
مهم بیانیه رهبرانقالب دانست و عنوان کرد: شهدایی که امروز 
الگوی جوانان ما هس��تند، بر اساس مسئولیت پذیری به عرصه 
مجاهدت ورود میکند و ما نیز میبایست همینطور رفتار کنیم. 
هرکس که دغدغه انقالب دارد باید سایه به سایه مسائل کشور 
را دنبال کند و به اندازه وس��عش، نس��بت خود را با موضوعات 
انقالب اسالمی تعریف کرده به وظیفه اش عمل نماید؛ این همان 

گفتمانی است که ما از آن به »دولت سایه« تعبیر کردیم.
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��ا توضیح مولفه 
های سه گانه دولت سایه مبنی بر »تایید، تصحیح و تکمیل« 

خاطرنشان کرد: دولت سایه تش��کیالت نیست، بلکه گفتمان 
اس��ت. اگر نیروهای انقالبی هر ش��هر فارغ از بازیهای سیاسی 
رایج به این گفتمان عمل کنند و به آن عینیت بخشند، آنگاه 

در مسیر گام دوم انقالب اسالمی قدم نهاده اند.
جلیلی افزود: امروز کسانیکه با ما در مقام دشمنی هستند 
معترف به موفقیت های چهل ساله انقالب اسالمی  اند. در دنیا 
حدود ۲۰۰ کش��ور وجود دارد اما مشاهده میکنید کشورهایی 
که آنها را ابرقدرت مینامند درگیر یک کشور به نام جمهوری 
اس��المی ایران شده اند. خب اگر ایران کشوری ضعیف و بدون 
دس��تاورد ب��ود چرا باید ابرقدرت ها را به خود مش��غول کند؟ 
دش��من به خوبی قدرت ملت ایران فهیده است و تمام تالش 

امروزش آنست که با تکثیر آن مواجهه کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنر انقالب اسالمی 
را ش��کل گیری جمهوری اسالمی برپایه انتخاب اسالم توسط 
مردم دانس��ت و گفت: یکی از تالش دش��من آنست که مانع 
پیوند قلوب مردم به نظام ش��ود. دشمن با شبهه افکنی در پی 
این موضوع اس��ت و وظیفه جوانان انقالبی تعریف کار و انجام 
فعالیت برای مقابله با دشمن در شهر و روستای خود، در میان 

محله و اقوام خود است.
وی در ادامه اضافه کرد: نیروهای انقالبی پس از اردوهایی 
که برگزار میکنند در پی اجرای عملیات های تمیز فرهنگی و 
سیاسی باش��ند تا مطالبه آتش به اختیار رهبری یا همان کار 
فرهنگ��ی تمیز مبتنی بر اخالق، تقوا و قانون را پاس��خ دهند. 
تعری��ف این عملیات ها در اردوها ش��کل میگی��رد. کار جبهه 
فرهنگ��ی به این معناس��ت که با تکثیر نف��رات و البته معطل 
دیگ��ران نماندن، آتش به اختیار عمل نم��وده و تاثیر خود را 
بگذارند. ش��یرینی حضور جوانان انقالبی در هر محله از ش��هر 

های ایران باید در ذائقه مردم احساس شود.
بنابر این گزارش، جلیلی پس از اتمام س��خنرانی خود به 

سواالت حاضرین پاسخ گفت.
وی اظهار داش��ت: اگر م��ا میگوییم تمام موفقیت های ما 
مرهون انتخاب انقالب و اس��الم توس��ط مردم است، پس کار 
اصلی ما آنس��ت که مردم را به تفکر انقالبی معتقد نگهداریم. 
یعنی برای مثال اگر فس��ادی رخ داد، ب��رای از بین بردن آن 

نیروهای انقالب پیش قدم باش��ند. وظیف��ه نیروهای انقالبی 
نباید محدود به ایام انتخابات ش��ود. کار انقالب در هیچ زمانی 
نبای��د بر زمین بماند ولو آنکه نیروهای انقالبی در فالن ش��هر 
پیروز انتخابات نش��وند. هم��ان فردی که کاندی��دای جریان 
انقالبی اس��ت و رای نمی آورد، از فردای انتخابات مس��ئولیت 
دارد تا به کمک مس��ئولینی که انتخاب شدند برود و کارهای 
صحیح آنها را تایید، کارهای ناقصش��ان را تکمیل و اگر کاری 

به زعم او اشتباه بود، آن را تصحیح کند.
جلیل��ی گفت: مس��یر انقالب را می بایس��ت ب��ا موفقیت، 
بوی��ژه در زمینه ه��ای اقتصادی طی کرد. ما در مس��یری که 
آمدیم موفقیت ها و ضعف هایی داش��تیم اما وقتی س��خن از 
ضع��ف ها به میان می آید، عده ای عن��وان میکنند که ما باید 
از موفقیت های خود نیز دس��ت بکش��یم! این پاس��خ درستی 
به بهبود وضعیت معیش��ت نیست. کش��وری که استعداد ها و 
فرصت هایی دارد که میتواند با هرکدام از آنها کش��ور را اداره 
کن��د، پس حتما امکان حل مش��کالت اقتصادی خود را دارد. 
تجربه انقالب نیز این امر را اثبات کرده است که ملت در حل 
مشکالت بزرگتر خود مانند جنگی به آن تحمیل شد، پیشگام 
اس��ت. لذا راه حل آنست که دولت ها، فرصت حضور مردم در 

عرصه اقتصاد را بهتر فراهم کنند.
دبیر س��ابق ش��ورای عالی امنیت ملی افزود: ستاره خلیج 
فارس که بزرگترین پاالیش��گاه میعانات گازی جهان است و به 
دس��ت توانمند جوانان ایران س��اخته شده الگوی بسیار خوبی 
اس��ت تا بتوان با راه اندازی چندین پتروپاالیش��گاه در جنوب 
کشور در مدت زمان چندین ساله نه تنها مانع فروش نفت خام 
شویم، بلکه با فرآوری آن ایجاد اشتغال و تحصیل ارز نماییم. 

کار تحقیقاتی بر روی این پیشنهاد انجام داده شد و ما طی 
نامه ای به ریاس��ت محترم جمه��وری این طرح را ارائه دادیم. 
سال 91-9۲ که تحریم ها اعمال شد، اوباما رسما در تلویزیون 
س��خن گفت که تحریم های ما بی اثر شده و نیازمند مذاکره 
هستیم و نهایتا در همان تحریم نفت فروش ما به 1.5 میلیون 
بش��که رسید. سر ترامپ نیز به س��نگ خواهد خورد و خواهد 
دانست که تحریم نفتی ایران عمال امکان پذیر نمی باشد و ان 

شاءاهلل تبدیل به فرصت خواهد شد.  فارس


