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 کدام مطالبه گری دانشجویان
تحسین رهبری را برانگیخت؟

جنبش عدالتخواه و بس��یج دانشجویی دو تشکلی 
بودند که به جد مطالبات کارگران هفت تپه و ماشین 
س��ازی تبری��ز را پیگی��ری کردند، اقدام��ی که مورد 

تحسین رهبر معظم انقالب نیز قرار گرفت.
تقدی��ر رهبر انق��الب از ورود دانش��جویان برای 
تحق��ق مطالبات کارگران از جمله نیش��کر هفت تپه، 
ماش��ین س��ازی از جمله نکاتی بود که در دیدار اخیر 

دانشجویان با معظم له بسیار مورد توجه قرار گرفت.
رهب��ر معظم انقالب معظم انق��الب در این رابطه 
فرمودن��د: » در یک��ی دو س��ال اخی��ر، تش��کل های 
دانش��جویی کاره��ای خوب��ی کردند؛ چه در مس��ائل 
کش��وری و چه در مسائل بین المللی. مثاًل دانشجویان 
در مسئله کارخانه های نیشکر هفت تپه و ماشین سازی 
رفتند و مش��کل را حل کردند؛ اینه��ا نه پول دارند و 
نه قدرت قانونی، اما حضورش��ان مشکل را حل کرده 
اس��ت؛ حضورش��ان در پیگیری مطالبات کارگران بر 

دستگاه های نظام اثر داشته و این کار خوبی بوده.«
اما کدام مطالبه گری دانشجویان تحسین رهبری 

را برانگیخت؟
جنبش عدالتخواه و بس��یج دانشجویی دو تشکلی 
بودند که به جد مطالبات کارگران هفت تپه و ماشین 
س��ازی تبریز را پیگیری کردند، آن ه��م بدون اینکه 
اج��ازه کوچکتری��ن سوءاس��تفاده ای به دش��منان و 

رسانه های فرصت طلب و معاند بدهند.
حضور دانش��جویان در جمع کارگران و رس��اندن 
پیام آنها به مس��ئوالن و مردم از طریق مختلف مسیر 
هموارتری را برای حل مکش��الت کارگران باز کرد که 
همین امر هم موجب ش��د تا رهبر معظم انقالب این 

عملکرد تشکل های دانشجویی را تحسین کنند.
البته در این مس��یر جمع��ی از طالب نیز در کنار 

دانشجویان حضور داشتند.  فارس

»علی الریجانی« گزینه فراکسیون 
مستقلین برای ریاست مجلس است

س��خنگوی فراکسیون مس��تقلین مجلس شورای 
اسالمی از مشخص ش��دن گزینه های این فراکسیون 

برای هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
مهرداد الهوتی با اش��اره به جلسه این فراکسیون 
ب��رای تعیی��ن گزینه های این فراکس��یون برای هیئت 
رئیس��ه مجلس، گف��ت: اعضای این کمیس��یون، علی 
الریجان��ی را به عنوان گزینه ریاس��ت مجلس انتخاب 
کردن��د. وی گف��ت: همچنین بهروز نعمت��ی و محمد 
آشوری تازیانی به عنوان گزینه های فراکسیون متبوعش 

برای کارپردازی هیئت رئیسه مجلس تعیین شدند.
الهوت��ی اف��زود: غالمرضا کاتب، رس��ول خضری 
و س��میه محمودی ه��م گزینه های فراکس��یون برای 

دبیری هیئت رئیسه مجلس هستند.  مهر

آخرین وضعیت طرح عدم کفایت سیاسی 
و استیضاح رئیس جمهور

طراح طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح رئیس 
جمه��ور گفت: ای��ن طرح به قوت خود باقی اس��ت و 

همچنان 23 امضاء دارد.
حجت االس��الم و المس��لمین مجتبی ذوالنوری 
نماین��ده قم در مجلس ش��ورای اس��المی با تش��ریح 
آخرین وضعیت طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح 
رئی��س جمهور گفت: این طرح که در اس��فند س��ال 
گذشته در مجلس مطرح شده به قوت خود باقی است 

و متوقف یا منتفی نشده است.
وی افزود: نمایندگانی که تا شش��م اس��فند سال 
گذش��ته این طرح را امضاء کردن��د، بر امضاهای خود 
باقی هس��تند و هیچ نماین��ده ای امضای خود را پس 

نگرفته داست.
ذوالنوری با بیان اینکه همچون گذش��ته فشار بر 
روی نماین��دگان برای امضاء نک��ردن این طرح وجود 
دارد، تصری��ح کرد: ما از امض��ای نمایندگان برای این 

طرح، استقبال می کنیم. الف

اخبار

سپاه آماده احداث واحدهای مسکونی مناطق سیل زده است
رئیس سازمان بسیج س��ازندگی گفت: در حال حاضر در مرحله ای هستیم 
که سپاه  استانی در حال تطبیق با استانداری ها است و در کف میدان جغرافیای 
جدیدی که مس��ئولیت بر عهده گرفته  مستقر شده و در حال احصاء واحد های 

آسیب دیده است.
»محمد زهرایی« با بیان اینکه بس��یج س��ازندگی وارد مرحله دوم کار خود در 
مناطق سیل زده شده گفت: پس از تفاهم نامه سازمان بسیج مستضعفین و بنیاد مسکن 
به عنوان نماینده دولت، قرار ش��ده که بس��یج س��ازندگی زمینه احداث و تعمیر 2۰ هزار 
واحد مسکونی نقش آفرینی کند. وی با بیان اینکه سپاه آماده آغاز به کار احداث و تعمیر 
واحد های مس��کونی در مناطق سیل زده است،افزود: از زمانی که خانه ها برای تعمیرات به 
سپاه های استانی تحویل داده شوند، دو ماه بعد آماده خواهند بود و برای خانه هایی هم که 

از صفر تا صد باید احداث شوند، ۶ ماه زمان تعیین کرده ایم.  میزان

بسیجی ها
تحریم ها اثری بر دارو نگذاشته است 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ایران در تولید بسیاری از 
داروها و تجهیزات پزش��کی به خودکفایی رسیده  و تحریم ها هم اثر چندانی بر 

این بخش نگذاشته است.
حسینعلی شهریاری درباره تأثیر تحریم های غرب بر دارو و تجهیزات پزشکی 
ایران، گفت: با توجه به تالش هایی که در راستای ارتقای تولیدات داخلی دارو صورت 
گرفته، تأثیر تحریم های دشمن بر دارو و تجهیزات پزشکی کشورمان نسبت به تحریم های 

سال های گذشته بسیار کمتر شده است.  
وی  افزود: عمده مش��کل ما در زمینه داروهای آیتک با تکنولوژی های باال برای برخی 
از بیماری های خاص و به ویژه سرطانی است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: دولت، وزارت بهداش��ت و مجلس همه تالشش��ان را انجام می دهند که مردم هیچ 

مشکلی در زمینه نیازهای دارویی خود نداشته باشند.  مهر 

در حاشیه
مذاکره با آمریکایی ها به نفع ما نخواهد بود

کارش��ناس مس��ائل بین الملل با تاکید بر اینکه تماس ظریف با یک سناتور 
آمریکایی بر خالف منویات رهبری و برخالف الزامات پارادایمی ما بوده اس��ت، 
گف��ت: باید برای همیش��ه زندگی بدون آمریکا و غ��رب را بپذیریم و اگر این را 

بپذیریم، یک قدرت هستیم.
ابوالفضل ظهره وند با اشاره به خبر دیدار و مذاکره ظریف با یکی از سناتورهای 
دموک��رات آمریکایی با بیان اینکه برخی تص��ور می کنند مذاکره می تواند یک هدف 
باش��د ولی خود مذاکره برای ما هزینه س��از بوده اس��ت، گفت: رهبر انق��الب مذاکره را 
مخصوص��ا ب��ا دولت کنون��ی آمریکا نهی می کنن��د و وقتی ما تمایل نش��ان می دهیم و 
تماس های اینچنینی را برقرار می کنیم نش��ان می دهد که فش��ارهای طرف مقابل علیه 
ما مؤثر واقع ش��ده است. ظهره وند تصریح کرد: اگر جمهوری اسالمی را به عنوان قدرت 

منطقه ای قبول داشته باشیم.  فارس

دیدگاه

مجلس به موضوع خصوصی سشازی ورود کرد
اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴

اصالح قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل ۴۴، ارجاع  م��اده مربوط ب��ه تعیین تکلی��ف موتور س��یکلت های بهارستـــان
فرس��وده به کمیس��یون صنایع از مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس 

شورای اسالمی بود.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست علی الریجانی برگزار شد 
و سخنرانی سردار سرلش��گر پاسدار غالمعلی رشید؛ فرمانده قرارگاه مرکزی 
خاتم االنبیاء ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت سوم خرداد روز آزاد سازی 

خرمشهر اولین دستور کار جلسه علنی مجلس بود.
ط��رح الحاق جزء 3 به بند ۵ ماده ۶ قانون اصالح موادی به قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ و الیحه حفاظت از خاک از دیگر دستورکار جلسه 
علنی بود. نمایندگان مجلس ماده ای مربوط به تعیین تکلیف موتورسیکلت های 
فرسوده را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند. این 
ماده اش��خاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری را مکلف می کرد 
که وس��ایل نقلیه خود را بعد از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند.  
طرح اصالح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در دستور 
کار جلس��ه علنی مجلس قرار گرفت که نمایندگان جهت تأمین نظر شورای 
نگهبان که پیش از این به مصوبه مجلس در این زمینه ایرادهایی را وارد کرده 

بود، مواردی از این مصوبه را اصالح کردند.
اصل ۴۴ قانون اساسی به مسئله خصوصی سازی اقتصاد اختصاص دارد. که 
چندی است به خاطر عملکرد سازمان خصوصی سازی با حاشیه پر رنگی روبرو 
بوده است. جهت بررسی بیشتر، گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای 
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط آزادی خواه سخنگوی 
این کمیسیون در پی تقاضای ۴۴ نماینده مجلس شورای اسالمی برای اعمال 
ماده 23۴ آیین نامه داخلی قرائت و به قوه قضاییه ارجاع ش��د. در این جلس��ه 
همچنین بررسی ایراد شورای نگهبان به الیحه حفاظت از خاک در دستور کار 

قرار گرفت و نمایندگان با اصالح  این الیحه  موافقت کردند.  ایسنا

یک کارشناس مسائل بین الملل   با دست بـه نقد گف��ت: مس��ئولیت مذاک��ره 
پیش فرضی ک��ه روحانی در ابت��دای دولتش مطرح 
ک��رد، کامال برعهده وی اس��ت و راه فراری برای آن 

وجود ندارد.
درب��اره بیان��ات اخیر مق��ام معظ��م رهبری که 
فرمودن��د "من ب��ه برجام به آن صورت��ی که عمل و 
محقق ش��د، خیلی اعتقادی نداش��تم و بارها نیز به 
خود مسئوالن این کار از جمله به آقای رئیس جمهور 
و وزیر محت��رم امور خارجه این مطل��ب را گفتیم"، 
اظهار داشت: دولت جناب آقای روحانی پس از آنکه 
بر س��ر کار آمد، اعالم کرد که با وجود تحریم ها قادر 
به اداره کش��ور نیست و متاس��فانه این پیام، بیش از 
اینکه مخاطب داخلی داش��ته باشد مخاطب خارجی 
پی��دا کرد، بهمین  منظور ه��م مقام معظم رهبری با 
اقداماتی برای گفتگوی دولت با کشورهای ۵+1 و در 

چارچوب هسته ای موافقت کردند.
رئیس پیش��ین دفتر حافظ منافع ایران در مصر 
اف��زود: البت��ه این پیش فرض باعث ش��د که غربی ها 
با تش��دید فش��ارهای اقتص��ادی و تحریم ها درصدد 
اس��تفاده از این ابزارها برای کس��ب امتیازات بیشتر 

در مذاکرات باشند.
وی ادامه داد: موافقت مقام معظم رهبری باتوجه 
به پیش فرضی بود که دولت بیان کرده بود که کشور 
را با وجود تحریم  ها نمی تواند اداره کند؛ چراکه دولت 
مس��ئول تامین معیش��ت م��ردم اس��ت و در صورت 

مخالفت مقام معظم رهبری ب��ا این گفتگوها، دولت 
می توانست ادعا کند در حل مشکالت اقتصادی کشور 
از او سلب اختیار شده است و به این ترتیب مسئولیت 

مشکالت اقتصادی کشور متوجه رهبری شود.
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه 
براساس همین پیش فرض ، گفتگوها شکل گرفت اما 
به دلیل مدیریت غلط این گفتگوها در صحنه داخلی، 
تا چندین س��ال اقتصاد کش��ور معطل مذاکرات بود، 
گفت: دولت می توانس��ت با ی��ک برنامه ریزی صحیح 
ای��ن دو را از هم ج��دا کند اما تمام��ی فعالیت های 
اقتصادی کش��ور به عل��ت آنچه که م��ن بزرگنمایی 
نتای��ج این مذاک��رات می دانم، معط��ل این گفتگوها 
ب��ود و به گونه ای رفتار کردند که گویا قرار اس��ت در 
گفتگوهای منتهی به برجام، تحول اقتصادی بس��یار 

مهمی به سود ملت ایران رخ دهد.
امانی با یادآوری این نکته که کلیه دست اندرکاران 
اقتص��ادی از تولیدکنندگان تا تج��ار و واردکنندگان 
معطل بوجود آمدن شرایط مساعد بودند، خاطرنشان 
ک��رد: علی رغم توقع دولت که تص��ور می کرد ظرف 
دوسه ماه شرایط بهبود و تحریم ها رفع خواهد شد و 
یا در سفر آقای روحانی به آمریکا در شهریور 1393 
اتفاقات مهم��ی رخ خواهد داد؛ اما غربی ها که تصور 
می کردن��د آثار تحریم ها موجب عقب نش��ینی ایران 
خواهد ش��د گفتگوها چندسال بطول کشید تا اینکه 

به توافقی به نام برجام دست یافتند.
رئیس پیش��ین دفتر حافظ منافع ایران در مصر 

با بیان اینکه در ط��ول این مدت مقام معظم رهبری 
تذک��رات خودش��ان را به رئیس جمهور و مس��ئوالن 
مذاکره کننده می دادند تا خارج از موضوع هسته ای که 
همان اختیارات دولت اس��ت گفتگویی انجام نشود و 
ضمنا نتایج این توافق��ات بصورت نقدی و نه بصورت 
وعده دریافت شود، تصریح کرد: اظهارات ایشان کامال 
ثبت شده است که تعهدات و مذاکرات و چارچوب آنها 
فقط در موضوع هسته ای باشد. همچنین موضوع مهم 
عدم اعتماد به طرف های خارجی و بس��نده نکردن به 

وعده های آنها کامال در اظهاراتشان موجود است. 
وی اف��زود: در هرح��ال مس��ئولیت مذاک��ره با 
پیش فرضی ک��ه روحانی در ابت��دای دولتش مطرح 
کرد، کامال برعهده وی است. چندین بار هم اظهاراتی 
از س��وی رئیس جمه��ور مبنی بر اینکه مس��ئولیت 

مذاکرات برعهده دولت است را مشاهده کردیم. 
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل با بیان اینکه 
راهی که دولت در گفتگو با طرف های خارجی انجام 
داد، تجرب��ه فراوانی فراروی ملت ای��ران قرار داده و 
می ت��وان از آن درس های الزم را برای آینده بگیریم، 
تاکی��د کرد: بنظر من تمرکز ب��ر اینکه در برجام چه 
گذشت و بحث های حاشیه ای پیرامون آن باید جای 
خ��ودش را به یک اتحاد ملی درب��اره عدم اعتماد به 
آمریکایی ه��ا در چنی��ن گفتگوهایی دهد و  مس��یر 

آینده ما را در تعامل با آنها مشخص کند. 
امان��ی تصریح کرد: آمریکا با خ��روج خودش از 
برجام نهایت بی تعه��دی و اعتمادناپذیری خود را به 
ایران و جهانیان بیش��تر از قبل اثبات کرد و اروپا هم 
با وقت کش��ی نشان داد که در این باره بیشتر به دنبال 
منافع اقتصادی و سیاسی خودش است.  تسنیم

آقای ظریف این هم بجا نبود
ادامه از صفحه اول

آی��ا مفهوم روال این اس��ت که چنی��ن دیدارها و 
گفت وگوهایی با دیگر سناتورهای آمریکایی هم انجام 
ش��ده اس��ت؟ اگر توجیه این باش��د که س��ناتورهای 
دموک��رات یا حتی جمهوری خواه جزو دولت آمریکا با 
ریاست جمهوری ترامپ نیستند، این توجیه و منطق 
قابل پذیرش نیست، مفهوم دولت، در بحث ممنوعیت 
مذاکره با آمریکایی ها یک مفهوم کلی است که شامل 
همه مسئولین و دست اندرکاران این رژیم می شود که 

قطعا شامل سناتورهای آمریکایی نیز هست.
مذاکره با آمریکا در هر سطح و اندازه ای که باشد 
با توجه به سیاست هایی که علیه ایران اتخاذ کرده، به 
دور از رفتار دیپلماسی حرفه ای است. این دیدار را نیز 

می توان بجا ندانست.

سرمقاله

مرک��زی  ق��رارگاه  فرمان��ده  ن ا ر ا ســد به پا خاتم االنبی��اء )ص( گفت: 
دشمن هشدار می دهیم درباره قدرت و اراده ملت 
ایران، دچار اش��تباه در محاسبه نشود که پرهزینه 

خواهد بود.
سرلش��کر غالمعل��ی رش��ید فرمانده ق��رارگاه 
مرکزی خاتم االنبیاء )ص( در ابتدای جلس��ه علنی 
امروز )شنبه( مجلس ش��ورای اسالمی به مناسبت 
سالروز آزادسازی خرمشهر به ایراد سخن پرداخت. 
وی با بیان اینکه ما با بازتولید قدرت دفاعی و ثبات 
سیاسی، قدرت کنونی را به دست آوردیم، گفت: ما 
خسارت های حاصل از عدم آمادگی و غافلگیری در 
آغاز جنگ را امروز به هوشیاری دائمی و برخورداری 

از آمادگی دفاعی و بازدارنده تبدیل کردیم.
فرمانده ق��رارگاه مرک��زی خاتم االنبیاء )ص( 
افزود: آسیب پذیری مردم در برابر تهاجم موشکی 
و هوایی دش��من را به ش��هرها و مردم بی دفاع به 

ق��درت موش��کی و پدافند هوای��ی تبدیل کردیم. 
نگران��ی و فش��ار دش��من و بهانه جوی��ی در برابر 
موش��ک های دقی��ق، نقطه زن و ناوزن م��ا، به این 
دلیل اس��ت ک��ه می بیند ای��ران صاح��ب قدرت 

موشکی به صورت مستقل است.
وی همچنین تأکید کرد: ایران سیاس��ت های 
دفاعی خود را مس��تقل از ق��درت منافع بیگانه و 
سلطه گر تعریف می کند و در چارچوب منافع ملت 

ایران و کشور انجام می دهد.
سرلش��کر رش��ید اظهار داشت: دش��من از این 
سیاس��ت ها و قدرت تحقق آن نگران است؛ نه حجم 
و شکل موشک یا ش��عارهایی که بر روی آن نوشته 
می ش��ود که البته آن هم مهم است. ضعف در برابر 
حمالت دشمن به نفتکش ها و کشتی ها برای صادرات 
و واردات را ب��ا برخورداری از قدرت دریایی به برتری 

ایران و ضعف تحقیرآمیز دشمن تبدیل کرده ایم.
فرمانده ق��رارگاه مرک��زی خاتم االنبیاء )ص( 

ب��ا بیان اینکه امروز بحث ب��ر روی امنیت و ثبات 
در خلیج ف��ارس و تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن 
منافع ملت ایران از جمل��ه صدور نفت، امکانپذیر 
نیست، اظهار داش��ت: به دشمن هشدار می دهیم 
درب��اره قدرت و اراده ملت ایران، دچار اش��تباه در 

محاسبه نشود که پرهزینه خواهد بود.
سرلشکر رش��ید خاطرنش��ان کرد: با پیوند با 
ملت ه��ای منطق��ه، قدرت های مردم��ی و دفاعی 
ایجاد کرده ای��م و همین امر موج��ب بازدارندگی 
برای کشور عزیز ایران در برابر جنگ های احتمالی 
آینده شده است و عصبانیت آمریکایی های متجاوز 
و اس��رائیل غاصب از قدرت منطقه ای ایران، ناشی 
از همین تدبیر و اس��تراتژی است که ایران هر دو 

مؤلفه قدرت را برای بازدارندگی در اختیار دارد.
وی تاکی��د کرد: اول داش��تن نیروی مس��لح 
پرت��وان و آماده در درون س��رزمین ای��ران و دوم 
داش��تن قدرت منطقه ای. در ای��ن دو مؤلفه، همه 

متفکرین و اندیشمندان و استراتژیست های نظامی 
ب��رای بازدارندگی از تجاوز خارج��ی و ممانعت از 
جنگ، صح��ه می گذارن��د و آن را امری ضروری، 
الزم و حیات��ی می دانن��د. وی تاکید ک��رد: تنها با 
برخ��ورداری از ق��درت دفاعی و نظام��ی در برابر 
دش��من می توان از ملت دفاع کرد و قدرت دفاعی، 
بازدارندگی و تهاجمی کش��ورمان برآمده از دوران 

دفاع مقدس و به ویژه فتح خرمشهر است.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا تاکید کرد: مواجهه 
با مش��کالت پیش رو مستلزم ش��ناخت تهدیدات 
دش��من اس��ت و باید از همه قدرت های دفاعی و 
تهاجمی کش��ور در این راستا به صورت هماهنگ 
استفاده کرد که البته بهتر است که برخورداری از 

قدرت نظامی از طریق ابزار دیپلماسی پیش رود.
سرلش��کر رشید با اش��اره به اینکه ما عالوه بر 
دارا بودن قدرت دفاعی از امداد الهی هم برخوردار 
خواهیم شد، گفت: مردم بدانند که نیروهای مسلح 

فرزندان جان بر کف آنان هس��تند که زندگی خود 
را وقف تأمین ثبات و امنیت کش��ور کرده اند. وی 
ادامه داد: آنچه ایران از آن برخوردار اس��ت، یعنی 
ثبات و امنیت، چیزی اس��ت که کش��ورهای مورد 
حمایت آمریکا فاقد آن هس��تند و تالش دشمنان 

برای بی ثباتی ایران راه به جایی نخواهد برد.
سرلشکر رشید گفت: باید همگی حول محور 
مق��ام معظم رهبری و حمایت از مس��ئوالن چون 
دولتمردان، برای پیمودن راه دشواری که در پیش 
داریم هماهنگ باشیم و برای آینده ایران و اسالم 

عزیز در کنار هم باشیم.
علی الریجانی پس از پایان سخنرانی سرلشکر 
رشید گفت: سرلش��کر رشید مباحث بسیار خوبی 
ب��ه ویژه درب��اره عوامل فتح خرمش��هر و مقاومت 
م��ردم دزفول بیان ک��رد که به وی��ژه درس هایی 
برای امروز در مقابله با س��فاکی های آمریکا به ما 

می دهد.فارس

هشدار سرلشکر رشید به دشمنان

در قدرت ملت ایران دچار اشتباه محاسباتی نشود

پس از س��خنان رهبر معظم  انق��الب اس��المی در جم��ع نظـــــرگاه
دانشجویان درباره جوان گرایی در دولت و مجلس 
صاحبنظ��ران درب��اره طرح این موضوع از س��وی 

حضرت آیت اهلل خامنه ای اظهار نظر کردند.
آی��ت اهلل کعبی از نمایندگان مجلس خبرگان 
رهب��ری در ای��ن زمین��ه گفت: جوان��ان متعهد و 
متخص��ص و با مدیریت جهادی هر جا ورود کنند 

تحول ایجاد می کنند و کشور به تحول نیاز دارد.
آیت اهلل عباس کعبی درباره سخنان اخیر امام 
خامن��ه ای در دیدار با دانش��جویان مبنی بر اینکه 
»زمینه را برای روی کار آوردن یک دولت جوان و 
حزب اللهی آماده کنید« گفت: حضرت آقا جوانان 
را در بیانی��ه گام دوم مخاطب قرار دادند و آنان را 
موتور محرک و پیش��ران انقالب اس��المی در گام 

دوم انقالب می دانند.
وی اف��زود: یکی از س��طوحی که م��ورد نظر 
ایش��ان اس��ت تا جوانان به آن ورود کنند، سطوح 
مدیریتی کالن اس��ت. در خود بیانیه گام دوم هم 
تصریح کردند که جوانان مؤمن، انقالبی، حاضر در 
صحنه، دانا، توانا، باهمت، باعزم و اراده و بابرنامه و 
متخصص می توانند برای نجات اقتصاد کش��ور هم 
طرح و برنامه داش��ته باش��ند و هم خودشان ورود 

مدیریتی کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تجربه 
هم نش��ان داده که نیروی جوان متخصص متعهد 
می تواند با سخت کوش��ی، تدبیر، نشاط، شادابی و 
دلس��وزی موانع را از س��ر راه ب��ردارد و نمونه آن 
هشت س��ال دفاع مقدس اس��ت که جوانان دفاع 
مقدس را مدیری��ت کردند و بعد از آن هم جهش 
و خیزش علمی کش��ور در برخ��ورداری از چرخه 
سوخت هسته ای بومی، سلول های بنیادی و رشد 

و توسعه علمی توسط جوانان اتفاق افتاد.
آی��ت اهلل کعب��ی تصریح کرد: همی��ن جوانان 
در عرص��ه مدیریت می توانند کش��ور را با جهش 
اقتص��ادی جلو ببرند و مطالبه مقام معظم رهبری 

در زمینه تش��کیل دولت ج��وان حزب اللهی قابل 
تحقق اس��ت و جوانان باید خودشان را باور کنند 
و با جریان سازِی کشوری ورود کنند. مردم هم به 
نیرو، توان، همت، صداقت و اخالص جوان اعتماد 
دارن��د و این اعتماد ریش��ه در  هویت ملی جوانان 
دارد ک��ه امثال آن در فتح خرمش��هر، در دفاع از 
ح��رم اهل بیت)ع( و در عرصه ف��داکاری و روحیه 

جهاد و شهادت طلبی ظهور و بروز کرد.
وی در ادامه گفت: تشکیل گروه های جهادی، 
حضور و خدمت جوانان به س��یل زدگان هم نمونه 
دیگ��ر از این اس��ت و جوانان متعه��د و متخصص 
و ب��ا مدیریت جه��ادی هر ج��ا ورود کنند تحول 
ایجاد می کند و کشور به تحول نیاز دارد، بنابراین 
جوانان مؤمن، انقالبی، پای کار، متخصص و بابرنامه 
باید خودش��ان را در سطح کشور پیدا کنند و وارد 
بشوند و البته مقدمه این کار برای ورود به مجلس 
ش��ورای اسالمی است که زمینه ساز تشکیل دولت 

جوان حزب اللهی خواهد بود.

 جوانگرایی باید راهبردی حتمی 
برای حل مشکالت شود

عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام 
نیز گفت: اگر مسئوالن واقعا به دنبال نجات کشور 
هس��تند باید بدانند که نجات کش��ور تنها در گرِو 
آمدن نسل جواِن خالق، شجاع و باجسارت است.

س��عید اهلل  بداشتی فعال سیاسی  اصالح طلب 
و عضو ش��ورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام 
با اش��اره به  بخشی از س��خنان اخیر رهبر انقالب 
در جمع دانشجویان درباره لزوم زمینه سازی برای 
روی کارآمدن دولتی جوان، گفت: در  میان سران 
مملکتی، تنها ش��خصی که توانس��ته به درس��تی 
دغدغه نسل جوان جامعه و تغییر و گردش نسلی 

جامع��ه را به خوب��ی درک کند، ش��خص آیت اهلل 
خامنه ای است. 

وی اف��زود: رهبر انق��الب  در دی��دار اخیر با 
دانش��جویان  با هوش��مندی بیان کردند که نسل 
جوان لزوما جوانان 2۰ س��اله نیس��تند و افراد 3۵ 
تا ۴۰ س��اله نیز  جزو جوانان محس��وب می شوند 
که باید از ظرفیت های آنها در اداره کش��ور به نحو 
احسن استفاده شود و سعی کردند با این اظهارات 
بر نقش  جوانان دهه ۶۰ در پیشبرد اهداف انقالب 
که به واقع از س��وی مسئوالن به فراموشی سپرده 

شده،  تاکید دوباره کنند. 
این فعال سیاس��ی اصالح  طللب خاطرنش��ان 
کرد: نکت��ه ای که باید در بیان��ات رهبر انقالب به 
خوبی مورد نظر قرار گیرد این است که زمانی که 
ایش��ان  به لزوم روی کارآمدن دولتی جوان اشاره 
می کنن��د،  به هیچ وجه جن��اح خاصی را مخاطب 
خ��ود قرار نمی دهد و انقالبی ب��ودن یک جوان را 
تنه��ا ویژگی او ب��رای حضور در عرص��ه مدیریتی 

کشور معرفی می کنند.
بداش��تی ادامه داد: فرد انقالبی کس��ی است 
که دغدغه انقالب و کش��ورش را داش��ته و نسبت 
به آینده س��رزمینش احس��اس مسئول کند، حال 
این شخص می خواهد اصولگرا باشد یا اصالح طلب 
یا اینکه اصال گرایش سیاس��ی خاصی نیز نداشته 
باش��د. در حقیق��ت  جوان��ی ک��ه بخ��ش عمده 
زندگی اش ش��امل دغدغه های او  نسبت به آینده 
کشور، دین و آیینش باشد، به بیان رهبری، جوانی 

انقالبی به حساب می آید.
عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام 
گفت: متاس��فانه پس از فرمایشات رهبری، برخی  
در رسانه ها، سخنان ایشان را مصداق فالن شخص 
کردن��د، در صورتی ک��ه این کار تقلیل س��خنان 

رهبری به جناح بازی های سیاسی بی نتیجه است. 
اگر در جامعه  به یک مفهوم مشترک از جوانگرایی 
برس��یم، بی ش��ک هر گروه  و طیفی که در قدرت 
باشد، کشور رشد خواهد کرد. این مسئله ای است 
که بنده نه تنها در دیدارهای خصوصی با مسئوالن 
دولت کنونی بلکه در دیدارهایی که با رئیس دولت 

اصالحات داشتم.
وی تاکی��د کرد:   اگر مس��ئوالن می گویند به 
دنبال نجات کش��ور هس��تند باید بدانند که نجات 
کش��ور در گرِو آمدن نس��ل جواِن خالق، شجاع و 
باجسارت است. در ش��رایطی که آمریکا با قلدری 
تمام فشارها علیه ایران را به حداکثر رسانده، تنها 
در شرایطی امکان رشد و شکوفایی فراهم می شود 
که  به نس��ل ج��واِن متخصص و متعه��د اعتماد 
کنیم، ن��ه اینکه با توجیه اینکه کش��ور امروز نیاز 
ب��ه نیروهای با تجربه دارد، اداره امور را به دس��ت 
کس��انی بسپاریم که به واسطه تهدیدات آمریکا به 

کلی از آینده کشور ناامید هستند.
بداشتی تصریح کرد: امروز بسیاری از جواناِن 
اقتصاددان و نخبه در کش��ور وج��ود دارند که نه 
تنه��ا از تحریم های آمریکا ابراز ناامیدی نمی کنند 
بلکه این تحریم ها را بهترین فرصت برای شکوفایی 
ظرفیت ه��ای خ��الق داخل��ی در ح��وزه فناوری 

اطالعات و دیگر حوزه ها می دانند. 
ای��ن فعال سیاس��ی اصالح طلب ب��ار دیگر به 
س��خنان اخیر رهبر انقالب در جمع دانش��جویان 
گریزی زد و گفت: چه اتفاقی افتاده است که رهبر 
انق��الب که به دفعات ب��ه دولتمردان توصیه  کرده 
بودند تا از ظرفیت جوانان اس��تفاده کنند، این بار 
در دیدار با دانش��جویان به صراح��ت فرمودند که 
باید زمین��ه روی کار آمدن دولتی جوان و انقالبی 
فراهم شود؟ من فکر می کنم که لحن صریح رهبر 

انق��الب در س��خنرانی اخیر، نتیجه ع��دم دقت و 
اهمیت دادن به توصیه های گذشته ایشان از سوی 

مسئوالن  است. 
عضو ش��ورای مرکزی مجم��ع نیروهای خط 
امام یادآور ش��د: در حالی ک��ه رهبری هیچگاه در 
مس��ائل اجرایی دخالت مس��تقیم نکرده اند ولی با 
ای��ن حال برخی ها مکررا به ع��دم ورود رهبری به 
مسائل اجرایی کش��ور تاکید می کنند. در واکنش 
ب��ه اظهارات این عده باید گف��ت که رهبر انقالب 
باره��ا در سیاس��ت گذاری ها به مس��ئله جوانان و 
اس��تفاده از آنه��ا در مناصب دولت��ی تاکید کرده 
بودند ولی وقتی مسئوالن توجهی به این توصیه ها 
نمی کنن��د رهبری بر خود واج��ب می بیند که به 
ش��کل شفاف تر، لزوم توجه به جوانان متخصص را 

به مسئوالن دولتی گوشزد کند.  
مس��ئوالن باید بدانند که اس��تفاده از جوانان 
"شوی تبلیغاتی" نیس��ت و جوانگرایی باید تبدیل 
به ب��اور و راهب��ردی حتمی برای حل مش��کالت 

شود. 
بداش��تی با گالیه از استفاده ابزاری سیاسیون 
از نس��ل جوانان گفت:  متاسفانه همواره با جوانان 
رفتاره��ای اب��زاری می ش��ود و دولتم��ردان تنها 
ب��ا اهداف تبلیغات��ی  به یکی دو ج��وان  در بدنه  
دولت یک سمت می دهند و اسم آن را جوانگرایی 
می گذارند. مس��ئوالن باید بدانند که اس��تفاده از 
جوانان "ش��وی تبلیغاتی" نیست و جوانگرایی باید 

تبدیل به باور و راهبرد برای حل مشکالت شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه مقوله جوانگرایی 
نباید آلوده به مس��ائل جناح��ی و ابزاری  با هدف  
پیشبرد منافع سیاسی شود، گفت: نگاه عمیق تر به 
مسئله جوان گرایی به جریان دموکراسی در کشور 
ب��ا محوریت جمهوریت و اس��المیت که از ابتدای 
انق��الب از آرمان ه��ای حتمی م��ردم بوده، کمک 
بسزایی خواهد کرد و با این نگاه قادر خواهیم بود 
بر  بسیاری از مشکالت که گریبان کشور را گرفته، 

فائق آییم.  تسنیم

آیت اهلل کعبی:

ورود جوانان انقالبی به مجلس مقدمه تشکیل دولت جوان است

کارشناس مسائل بین الملل:
وحانی است  مسئولیت عواقب برجام  با ر


