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رئیس  جمهور قانون تشدید مجازات اسید 
پاشی را ابالغ کرد

رئیس جمهور »قانون تش��دید مجازات اس��ید پاشی و 
حمای��ت از بزه دیدگان ناش��ی از آن« را برای اجرا به 

وزارت دادگستری ابالغ کرد.
حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن روحانی رئیس 
 جمهور، »قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت 
از ب��زه دیدگان ناش��ی از آن« را ب��رای اجرا به وزارت 
دادگس��تری ابالغ ک��رد. بر ای��ن اس��اس، در اجرای 
اصل یکصد و بیس��ت و س��وم قانون اساسی جمهوری 
اس��المی ای��ران، رئیس جمه��ور ای��ن قان��ون مصوب 
 مجلس را برای اجرا به وزارت دادگس��تری ابالغ کرد. 

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

 شناسایی و برخورد با عوامل قاچاق
تلفن همراه

در پ��ی اقدامات اطالعاتی و عملیاتی س��ربازان گمنام 
ام��ام زمان)عج(، ب��ا بهره گیری از توان س��امانه  های 
هوش��مند، عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی 

و با دستور مقامات قضایی بازداشت شدند.
وزارت اطالع��ات طی اطالعیه ای اع��الم کرد: در پی 
اقدام��ات اطالعات��ی و عملیاتی س��ربازان گمنام امام 
زمان )عج(، با بهره گیری از توان سامانه های هوشمند، 
عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناس��ایی و با دستور 
مقامات قضایی بازداشت ش��دند. ارزش کاالی قاچاق 
شناس��ایی شده اولیه به کشور توس��ط این متخلفان، 

بیش از ۱۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
 متخلف��ان ب��ا دور زدن قوانین امور گمرکی و س��وء 
اس��تفاده از اطالعات هویتی مس��افران و زائران عازم 
خارج از کش��ور، اقدام به رجیس��تر کردن گوشی های 

قاچاق به صورت مسافری نموده بودند.
فرآیند شناس��ایی و برخورد با قاچاقچیان تلفن همراه 
و س��وء اس��تفاده کنندگان از تس��هیالت مسافری به 
طور مس��تمر در حال انجام است و دیگر مظنونین به 
قاچاق تلفن همراه نیز شناس��ایی ش��ده اند که پس از 
تکمیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و 

برخورد های الزم با ایشان صورت خواهد پذیرفت.
 توصیه می گردد تمامی مسافران و زائران عازم خارج 
از کشور در خصوص حفظ اطالعات هویتی و مسافری 
خود اهتمام الزم را به خرج داده و از هرگونه واگذاری 
اطالعات هویتی و ارتباطاتی خود با هدف فعال سازی 
گوش��ی های تلف��ن همراه قاچ��اق در ش��بکه قانونی 
کش��ور خودداری کنند. زیرا در نهایت گوش��ی قاچاق 
به نام ایش��ان در س��امانه گمرک ثبت شده و احتمال 
تعقیب کیفری و عواقب قانونی ناشی از جرایم ارتکابی 
قاچاقچی��ان برای ایش��ان نیز وجود خواهد داش��ت و 

می باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.

اخبار

چهل سال بعد در چنین روزی
زاغک، اسم رمز فتنه استکبار جهانی بود

شعر روباه و زاغ به دالیل امنیتی از کتاب های درسی 
حذف ش��ده و ما کاری به کار ش��اعرش نداش��تیم و 
هجمه رس��انه ها را هم در راس��تای حمای��ت آنها از 

استکبار جهانی ارزیابی می کنیم.
به گزارش ایش��نا، آرتین حداد عادل – وزیر آموزش و 
پرورش – که در جمع خبرنگاران س��خن می گفت با 
تاکید بر این نکته که رس��انه ها مساله حذفیات کتاب 
های درسی را بیخودی بزرگ کرده اند، گفت: ما پرونده 
زاغک را با دقت و حساسیت بسیاری بررسی کرده ایم 
و متوجه شدیم ایشان عالوه بر سابقه همکاری با رژیم 
ستم ش��اهی با عوامل مزدور اس��تکبار جهانی هم در 
تماس بوده و پنیر هم نام یک جور ماده مخدر اس��ت 

که استعمال آن برای جوان ها خطر دارد.
آرتی��ن حدادع��ادل ب��ا در حالی که عک��س نوجوانی 
های زاغک را به خبرنگاران نش��ان می داد به چش��م 
های هیز وی اش��اره کرد و گفت: در طول هفتاد سال 
گذش��ته کودکان معصوم ما نگاه های هیز این زاغک 
زاغ��ول را تحمل کرده ان��د و خدا می داند چند نفر از 

این نوگالن عزیز به انحراف کشیده شده اند.
وزیر آموزش و پرورش ش��ایعه تاس��یس یک شهربازی 
اختصاصی برای کودک خردسال خود را رد کرد و گفت: 
حقیقت این اس��ت که مملکت ما برای بازی و ش��ادی 
کودکان هیچ جای مناسبی ندارد و به خاطر همین یک 
شهربازی تاسیس کرده ام که اصال و ابدا اختصاصی نیست 
و فرزندم با پسرخاله ها، دختر دایی ها، پسرعموها و یکی 
از کودکان فامیل در آنجا بازی می کنند. بدینوس��یله از 
شایعه پراکنان بی وجدان هم شکایت می کنم و امیدوارم 
خدا خودش جوابش��ان را بدهد. وی از شناس��ایی چند 
عنصر اغتشاشگر دیگر اعم از "کبری" ، "دارا" ، "آرش 
کمانگی��ر" ، "خرخاکی" و "نهنگ س��فید" در برخی 
دروس مقاط��ع مختل��ف تحصیلی خب��ر داد و گفت: 
من چش��م فتنه را درمی آورم همانطور که پدربزرگم 

درآورد.مادربزرگم درآورد.جد و آبادم درآوردند.
وی در این خصوص از بیان توضیحات بیشتر خودداری 

کرد و جلسه را نیمه تمام گذاشت.

ننجون

دوگانه  تعامل بازنده-تعامل سازنده به رفراندوم گذاشته شود 
عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: اگر قرار است موضوعی به رای گذاشته شود، 

این دوگانه تعامل سازنده و تعامل بازنده است که باید به رای گذاشته شود.
س��عید جلیلی عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام، در ویژه برنامه یوم اهلل ۱۳ 
آبان بس��یج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت با عنوان "سیاست خارجی تعامل 
یا تقابل" با اشاره به اظهارات رییس جمهور در آیین بازگشایی دانشگاه ها مبنی بر 
اینکه تقابل یا تعامل با دنیا باید به رای گذاش��ته شود، گفت: طرح این سوال اشتباه 
اس��ت. اینکه بگوییم تقابل درست است تا تعامل، مانند این است که بگوییم در ماشین، 

ترمز خوب است یا گاز؟
وی با بیان اینکه هر کش��ور طبق منافع خود در سیاس��ت خارجه ممکن است به تقابل 
یا تعامل روی بیاورد، گفت: چه کس��ی گفته اس��ت تعامل نباش��د؟ اتفاقاً معنای تعامل 

گسترده این است که معطل چند کشور استکباری نباشیم.  فارس

دولت ها از تجربه برجام برای مذاکره با آمریکا درس بگیرند 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه مذاکره، مشکالت کشور 
را حل نمی کند، گفت: هم این دولت و از طرف دیگر، همه دولت  ها می بایس��ت 

از تجربه برجام برای مواجهه با آمریکا درس بگیرند.
حجت االس��الم مجتبی با اش��اره به فرمایش��ات رهبر معظم انقالب اسالمی در 
جمع دانش آموزان و دانشجویان که به مناسبت یوم اهلل ۱۳ آبان برگزار شد، گفت: 
رهبر معظم انقالب اس��المی بار دیگر هرگونه مذاکره با آمریکایی ها را رد کردند، این 
س��خنان باید از س��وی دولتمردان و مسئوالن دستگاه سیاس��ت خارجی کشور اجرایی 
شود. رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس مذاکره با آمریکایی  ها را خسارت بار دانست 
و تصریح کرد: مذاکره و گفت وگو با مقامات آمریکایی جزو خط قرمز جمهوری اس��المی 
اس��ت و ما آمریکایی ه��ا را قابل مذاکره نمی دانیم.  وی گف��ت: در برجام به صراحت به 

آمریکایی ها اعالم کردیم که به هیچ وجه با آنها وارد مذاکره نخواهیم شد.  تسنیم

همه متوجه شده اند در داخل می توانیم مشکالت را حل کنیم
رئی��س دفت��ر رئیس جمهور گفت: امروز همه متوجه ش��ده اند ک��ه ما در داخل 
می توانیم مش��کالت خود را حل کنیم و دش��منان در تحقق اهداف خود علیه 

ملت ایران ناکام مانده اند.
محمود واعظی در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان یزد با اشاره به ظرفیت 
های فراوان استان یزد، گفت: آمارها و گزارش های ارائه شده نشان می دهد که 
استان یزد از شاخص های خوبی برای توسعه و پیشرفت برخوردار بوده و خوشبختانه 
با تالش های انجام ش��ده از سوی مدیریت استان و بنگاههای خصوصی بخش زیادی از 

مصوبات سفر قبلی دولت تدبیر و امید در استان اجرایی شده است.
وی اظهار داشت: شاخص های رشد و توسعه کشور رو به بهبود است و هرچند هنوز قشر 
متوسط یا پایین جامعه و حقوق بگیران شرایط سختی دارند اما  برغم تحریم و فشارهای 

اقتصادی دشمن، شرایط امروز نسبت به سال گذشته بهتر است.  ریاست جمهوری

مردم، دانش��جویان و دانش آموزان با حضور گس��ترده خود در 
روز مل��ی مبارزه با اس��تکبار، بار دیگر انزج��ار و نفرت خود از 

مستکبران عالم را به رخ شیطان بزرگ کشیدند.
اقشار مختلف مردم، دانشجویان و دانش آموزان ایران اسالمی 
در روز ۱۳ آب��ان  با حضور گس��ترده در راهپیمایی روز مل�ی 
مب���ارزه با اس���تکبار یک بار دیگر انزج��ار و نفرت خود را از 
مس��تکبران جهان و ش��یطان بزرگ آمریکای جنایتکار نشان 

خواهند داد.
ش��رکت کنندگان در راهپیمایی روز ۱۳ آبان از همان ابتدا با 
س��ردادن ش��عارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل خشم 
و انزجار خود را به مس��تکبران نش��ان دادن��د. همزمان با آغاز 
راهپیمای��ی ۱۳ آبان اعض��ای اتحادیه و تش��کل های مختلف 
دانش��جویی در کنار اقش��ار مختلف مردم و دان��ش آموزان با 
حضور در مقابل النه جاسوس��ی آمریکا و با سردادن شعارهای 
ضداس��تکباری انزجار خود را به سیاست های خصمانه آمریکا 
و مس��تکبران عالم نش��ان دادند. راهپیمایی کنندگان با خلق 
تصویری از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده، اسارت 
وی را به تصویر کش��یدند. راهپیمایان تهرانی ش��رکت کننده 
در مراس��م روز ملی مبارزه با اس��تکبار، سال ۹۸ را سال افول 

قدرت آمریکا خواندند. 
  سردار یزدی: 

هرجا دل به مذاکره با آمریکا بستیم شکست خوردیم
سردار محّمدرضا یزدی فرمانده س��پاه محّمدرسول اهلل تهران 
بزرگ در حاش��یه راهپیمایی ی��وم اهلل ۱۳ آبان در گفت و گو با 
خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به فرمایشات 
اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کس��انی که به سازش 
گرایش دارند، بدانند آمریکا رو به افول است، گفت: در دو قرن 
گذش��ته از انگلیس و آمریکا ضربه ه��ای بزرگ خوردیم و هر 
جا که دل به مذاکره بس��تیم و به آنها اعتماد کردیم شکس��ت 
خوردیم. سردار یزدی تصریح کرد: آمریکایی ها طی این چهل 
سال هر کاری انجام دادند تا با ما مذاکره کنند، حتی در دفاع 
مقدس علیرغم اینکه ب��ه صدام کمک می کردند اما به دنبال 

مذاکره با ما بودند.
راهپیمایان تهران چه شعارهایی را با خّط خود ثبت 

کردند؟
راهپیمایان شرکت کننده در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار 
که در برابر النه جاسوس��ی سابق آمریکا در تهران حضور یافته 

بودند،FATF را »برجام ۲« خواندند. 
سرلشکر موسوی: تحریم، تهدید و فتنه خللی در اراده 

ملت ایجاد نمی کند
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری 
اس��المی ایران در س��خنرانی یوم اهلل ۱۳ آب��ان در مقابل النه 
جاسوس��ی اظهار داشت: س��یزدهم آبان، نمادی از سه رویداد 
تاریخی در سالهای ۴۳ ، ۵۷ و ۵۸ است که در هر سه حادثه، 
در یک طرف بازیگر اصلی و کارگردان آمریکاس��ت و در مقابل 
آن رویکرد دینی و ملّی جوانان انقالبی، که در هر س��ه مقطع، 

همگرای��ی با رهبری واحد و همس��ویی با گفتم��ان دینی به 
محوریت حضرت امام )ره( مشهود است.

سرلشکر موس��وی خاطرنش��ان کرد: ۱۳ آبان روزی است که 
م��ردم این مرز و بوم به دنیا و تاریخ نش��ان دادند که با توکل 
به خدا و قدرت ایمان می توان در برابر هر قدرت اس��تکباری و 

غیرخدایی ایستاد و پیروز شد.
فرمانده کل ارتش ابراز داش��ت: آنچه که باعث اقدام شجاعانه 
جوانان انقالبی در تسخیر النه جاسوسی شد، اّوالً عقبه ذهنی 
جامعه  ایران��ی از رفتارهای تحقیرآمیز و ض��د مردمی آمریکا 
در وقای��ع تاریخ��ی قبل از انقالب، مانن��د کودتای ۲۸ مرداد، 
حمای��ت از رژیم منحوس پهلوی و چپ��اول منابع ملّی ایران، 
ادامه دش��منی ها با انقالب اسالمی و ثانیاً بررسی رفتار آمریکا 

در کشورهای مختلف در طول ۱۰۰ سال گذشته بود.
فرمان��ده کل ارتش تاکید کرد: پیام ۱۳ آبان، آزادی و آزادگی 
ملّتی س��رافراز و غیرتمند، در برابر قدرت های پوش��الی و اوج 
آمریکا س��تیزی و نفرت نس��بت به سیاس��ت ها و جنایت های 

ضدبشری آمریکا در ایران و جهان است.
وی اذعان کرد: ۱۳ آبان به مستضعفان و مسلمانان عالم نشان 
داد که می توانند، در برابر غارتگران و چپاول گران و زورگویان 
متفرعن و زیاده طلب، راه مقاومت و ایس��تادگی را برگزینند و 

در این راه پیروز شوند.
فرمانده کل ارتش یادآور ش��د: کارنامه س��یاه دولت آمریکا پر 
است از ظلم و ستم و جنایت و نفرت در همه جای جهان؛ در 
مورد کشور عزیِز ما ایران، جنایات بیشماری را مرتکب شده اند 

که احصاء آنها از حوصله این زمان خارج است.
امیر موس��وی گفت: بحمداهلل نهال انقالب، امروز به ش��جره ِی 
طیبِه تنومند و پرثمری تبدیل ش��ده که سایه آن کل منطقه 
غ��رب آس��یا را در برگرفت��ه و آثار و برکات ای��ن انقالب  برای 
کش��ور؛ عّزت، پیش��رفت، امنیت و آرامش ب��ه ارمغان آورده و 

برای منطقه الهام بخش و امید آفرین بوده است.

سرلش��کر موسوی گفت: انقالب اسالمی ایران به  رغم خواست 
و باور دشمنان و مستکبران، چهل سالگی را پشت سر گذاشته 
و با سرعت گردنه های خطرناک را درنوردیده و مسیر پیشرفت 
و بالندگی را طی می کند. امروز انقالب ش��کوهمند اس��المی 
مردم ایران به بلندای اقتدار و عظمت دست یافته و در جایگاه 

تعیین کننده قرارگرفته است.
فرمان��ده کل ارت��ش تاکی��د ک��رد: در پرت��و الهام بخش��ی، 
استکبارس��تیزی و مقاومت اس��المی، ش��یطان رانده شده از 
منطقه، طعم تلخ شکس��ت و سرخوردگی را چشیده و جایگاه 
خود را از دست داده و در مسیر افول با سردرمداری ترامپ با 

سرعت بیشتری به سقوط نزدیک می شود.
سرلش��کر موسوی گفت: در آغاز فصل جدیدی از حیات طیبه 
انقالب اس��المی و طلیع��ه گام دوم انقالب، ب��ر همگان بویژه 
جوانان عزیز الزم اس��ت، ف��راز و فرودهای گذش��ته را دقیق 
بشناس��ند و از رویدادهای گذش��ته درس بگیرند و با شناخت 
درس��ت از آرمان ها و در مقابل آن دشمنی ها، گام های عّزت و 
پیش��رفت را محکم تر و سریع تر بردارند، زیرا دشمن با جدیت 
ب��ه دنبال تحریف واقعیات و حقایق اس��ت و از همه ابزارهای 

شیطانی برای انحراف در مسیر انقالب بهره می گیرد.
وی تاکی��د کرد: خواهران و برادران عزیز؛ دش��منی و عداوت 
آمری��کا با ملّت ای��ران، نه به موض��وع بخصوصی مثل موضوع 
هس��ته ای منحصر و نه قائم به ش��خص اس��ت، تضاد غرب و 
آمریکا با ایران یک تضاد راهبردی اس��ت نه تاکتیکی، اختالف 
بین نظام اس��تکبار و جمهوری اس��المی ماهوی و محتوایی و 
ریش��ه ای اس��ت. فرمانده کل ارتش گفت: ب��دون تردید یکی 
از مهم تری��ن رم��وز پیروزی انق��الب اس��المی و موفقیت در 
صحنه  های مختلف، وجه استکبارس��تیزی، مبتنی بر بصیرت 
و انقالبی گری بوده اس��ت و قطعاً برای ادامه مس��یر و پیروزی 
نهای��ی، این ویژگی می بایس��ت حفظ و تقویت ش��ود و ش��ما 

جوانان عزیز در این راه نقش مهمی بر عهده دارید.

فرمانده کل ارتش تاکید کرد: تغییر رفتار ایران از اردیبهش��ت 
۹۸ و اتّخاذ راهبرد مقاومت فعال باعث تغییر در محاس��بات و 
رفتار نظام اس��تکبار گردیده و عقالی آنه��ا این پیام را درک 
کرده اند که دوران فش��ار با هزینه صفر به پایان رسیده و ایران 

برای پاسخ به فشارها، امکانات، اراده و اجماِع الزم را دارد.
سرلش��کر موسوی خاطرنش��ان کرد: دشمن بداند، نسل جوان 
ای��ران هیچگاه از آرمان ها و ارزش های خود دس��ت برنخواهد 

داشت و تا آخر ایستاده اند.
سرلشکر موس��وی گفت: برخی از اندیش��مندان غربی با ارائه 
ش��واهد و قرائن افول آمریکا را پیش بینی کرده اند و مقایس��ه 
۲۰ س��ال پیش آمریکا با ۱۰ سال پیش و امروز در عرصه های 
سیاس��ی، اقتص��ادی و نظامی مؤید این پیش بینی اس��ت، اّما 
تکی��ه گاه و اس��تدالل محکم م��ا وعده های الهی اس��ت، این 
وع��ده تخلف ناپذیر الهی اس��ت که قطع��اً جبهه حق بر باطل 
پیروز می ش��ود و بندگان صالح خداوند در سراسر زمین حاکم 
خواهند شد. بر اساس این گزارش راهپیمایان تهرانی با حمل 
دست نوش��ته ها با یادآوری سرنوش��ت برجام، به دولتمردان 
نسبت به تفاهمی دیگر با غرب از جنس برجام هشدار دادند. 
مردم ایران اس��المی در مراس��م روز مبارزه با استکبار جهانی 
و ی��وم اهلل ۱۳ آبان در قطعنام��ه ای راهبرد مقاومت فعال در 
برابر دسیسه های ش��یطانی ام الفساد قرن، آمریکای جهانخوار 
و هم پیمان��ان طاغ��وت اعظ��م را یک تکلیف دین��ی و آرمان 
تغییرناپذیر انقالب اس��المی و رس��الت انسانی خویش دانسته 
و هر ن��وع گفتم��ان تفرقه افکنانه و تح��رکات کوته فکرانه دو 

قطبی سازی مذاکره – مقاومت در جامعه را محکوم کردند.
تکثیر اقدام مهدی ترابی در راهپیمایی 13 آبان

 م��ردم تهران که امروز ۱۳ آبان در راهپیمایی روز ملی مبارزه 
با اس��تکبار در برابر النه جاسوسی س��ابق آمریکا حضور یافته 
بودند، از حرکت مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرس��پولیس 

بعد از به ثمر رساندن یکی از گلهایش حمایت کردند. 
ش��رکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست گرفتن دست 
نوش��ته های��ی با مضمون جمل��ه ای که ترابی بع��د از به ثمر 
رس��اندن گل نمایش داد، اعالم کردند ک��ه تنها راه رهایی از 

مشکالت کشور، اطاعت از رهبر معّظم انقالب است. 
 مسئوالن کشور نباید وقت خود را 

برای مذاکره تلف کنند
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه 
حض��ور در راهپیمایی روز ملی استکبارس��تیزی در خصوص 
مذاکره با آمریکا گفت:مسئوالن کشور نباید وقت خود را تلف 
کنند و از اداره کش��ور، خودش��ان را کنار بکشند چون امروز 

کشورمان نیازمند اراده های قوی تری برای اداره است.
کشور معطل رئیس جمهور فرانسه نشود!

راهپیمایان تهرانی شرکت کننده در مراسم روز ملی مبارزه با 
استکبار که در مقابل النه جاسوسی سابق آمریکا حضور یافته 
اند، از دولت خواستند اقتصاد کشور و معیشت مردم را معطل 

توافق با اروپا به ویژه دولت فرانسه نگه ندارد.  فارس

س��خنگوی دولت گفت: کارنامه عملکرد آمریکا 
در منطق��ه ما نش��ان می دهد ک��ه آمریکا برای 
هیچ کش��وری دموکراس��ی نیاورده است. مردم 
م��ا دموکراس��ی را در پای صندوق ه��ای رای و 
در جری��ان یک مب��ارزه پیگیر علی��ه یک نظام 

دیکتاتوری به کف آورده اند.
علی ربیعی در نشست خبری، گفت: ۱۳ آبان از 
چند جهت برای ما و برای امروز و نس��ل آینده 
اهمیت��ی تاریخ��ی دارد. مناس��بت های تاریخی 
در طول زمان معن��ای عمیق تری را به نمایش 
می گذارند. وی عنوان کرد: امروز ش��کل دیگری 
از کاپیتوالسیون را شاهد هستیم. عمده اقدامات 

اخیر واش��نگتن در خروج از توافقات بین المللی 
از جمله برجام و زیرپا گذش��تن حقوق ملت ها و 
دولت های جهان ناش��ی از همین احساس است 
ک��ه تا به امروز ادامه داش��ته و ب��ه طرز حیرت 
انگی��زی دولت آمری��کا به خود اج��ازه می دهد 
قوانی��ن بین المل��ل را زیر پا بگ��ذارد و بدترین 
جنایت ها را علیه ملت ها بدون بیم از پیگرد بین 

المللی مرتکب شود.

واردات گندم بخاطر تکمیل ذخایر 
راهبردی بود

وی در ادام��ه درباره علت واردات گندم با توجه 
ب��ه اعالم خودکفایی در تولید این محصول بیان 
کرد: ما ۱۴ونیم میلیون تن مصرف گندم داریم 
که همه مصارف صنعتی و شیرینی پزی ۱۳ونیم 
میلیون تن اس��ت و در برن��ج هم تولیدات رو به 
افزایش بوده اس��ت و یکی از سیاست های آقای 

روحانی خودکفایی گندم بود بحث ما پرش��دن 
دخایر اس��تراتژیک بود و اگر اجازه واردات داده 

شد برای این بود وگرنه خودکفا هستیم.
وی درب��اره ص��ادرات و واردات در دول��ت کنونی 
نی��ز گف��ت: در امر ص��ادرات و واردات در یکی دو 
سال اخیر بعداز شوک تحریمی ۹۷واردات مان از 
صادرات مان پیشی گرفته و تراز تجاری به نفع ما 
مثبت بوده است و ما باخام فروشی مبارزه کردیم. 

نامه روحانی به برخی کشورهای منطقه 
وی درباره نامه هایی که رییس جمهور به برخی 
کش��ور های منطقه ارس��ال کرده نیز اظهارکرد: 
رئیس جمهور نامه هایی ارسال کردند که صلح و 
ثبات منطقه جان مایه نامه ها بوده اس��ت، ایران 
معتقد است مسائل دو جانبه زیادی با کشور های 
منطق��ه داریم و فش��ار های آمری��کا نباید باعث 
جدایی کشور ها شود.  س��خنگوی دولت درباره 
FATF نیز بیان کرد: مسئله ما لوایحی است که 
خود دولت ایران داده اس��ت؛ این لوایح متضمن 
منافع ماست و از ایجاد مسائل و مشکالت برای 

ما جلوگیری خواهد کرد.  میزان

حسن روانشید
روزنامه نگار پیشکسوت

وج��ود برک��ت پیامب��ر اعظم و رس��ول اکرم در ن��ام و کنیه 
مبارک حضرت ولی عصر »عج« برای تبرک انقالب اس��المی 
از ش��هید مصطف��ی چمران ش��روع می ش��ود که س��ال های 
جوانی را در مخوف ترین کش��ور جهان یعنی آمریکا به ایجاد 
اتحادیه انجمن های اس��المی دانشجویان ایرانی پرداخت تا با 
گوجه فرنگی گندیده به اس��تقبال شاه مخلوع بروند. او زمانی 
این اقدام جس��ورانه را ش��روع کرد که می دانس��ت شاه برده 
زرخرید آمریکا و کشور تحت سیطره او پنجاه و یکمین ایالت 
از کش��ور آمریکا شناخته می ش��ود اما او یک مسلمان ناب و 
غیرقابل خرید و نامش مصطفی اما مهدی گونه می اندیش��ید 
و ی��ک ایران��ی با بصیرت ب��ود که می توانس��ت رؤیای اقامت 
دائم��ی پس از تحصی��ل و زندگی در آمریکا را به فراموش��ی 

س��پرده تا به لبنان برود و در کنار امام موس��ی صدر سازمان 
امل را مدیریت نماید و پس از انقالب اس��المی در کش��ور با 
عنوان جدید حزب اهلل دست به دس��ت به ش��یخ حسن نصراهلل 
بس��پارد و خود برای اهداء خون و کس��ب عنوان ش��هید به 
میهن بازگردد و عازم جبهه های حق علیه باطل شود و طول 
دف��اع مقدس و پس ازآن ممل��و از وجود رزمندگان، ش��هدا، 
اس��را، مفقوداالثرها و کس��انی باش��د که بانام مقدس مهدی 
به جنگ س��رد با عنوان س��ربازان گمنام امام زمان »عج« با 
دشمنان ایران پرداختند که همین سال های اخیر را به درجه 
ش��هدای محراب دس��ت یافتند اما بصیرت به همین جا ختم 
نمی شود زیرا س��فارش مقام معظم رهبری همیشه و همه جا 
آویزه گوش نسل هاس��ت که بارها فرمودن��د: من به آمریکا و 
مذاک��ره با آن ها خوش بین نیس��تم که ای��ن کالم به مفهوم 
عصاره بصیرت همان اس��ت و از جانب ش��اگرد ممتاز معمار 
انقالب اسالمی بیان می شود. بازخوانی مستند اظهارات مقام 
معظم رهبری پیرامون بی اعتمادی به آمریکا و برجام اس��ت 
که مکمل دوراندیش��ی های ایش��ان درباره ام الفس��اد جهانی 
ب��وده و باید در حوزه ها و دانش��گاه ها و حتی مدارس تدریس 
ش��ود. زمانی که دولت ها به جای پیگیری سیاست های قدرت 
درون زا که یکی از ش��اخص های آن یعن��ی اقتصاد مقاومتی 
در هنگامه بحران های مالی همانند س��ال ۱۳۹۰ نگاهشان به 

آن س��وی مرزها بود و دوقطبی مذاکره یا تحریم در انتخابات 
۱۳۹۲ اوج می گرفت، باب گفتگوهای مس��تقیم با آمریکا نیز 
برقرار ش��د تا دیگر بهانه ای برای کار کردن و حل مش��کالت 
اقتصادی و معیش��تی مردم باقی نمان��د. هرچند پرداختن به 
موضوع فعالین و جریان هایی که مذاکرات مستقیم با کدخدا 
یا همان آمریکا را حل المس��ائل تمامی مشکالت می دانستند 
نیاز به بحث جداگانه ای دارد که برای اولین بار وزرای خارجه 
ایران و آمریکا س��ر یک میز نشس��تند و رؤسای جمهوری دو 
کش��ور هم ۲۰ دقیقه تلفنی باه��م صحبت کردند که آنزمان 
خوش بینی های فراوانی پیرامون آن ش��کل گرفت اما آزمون 
برج��ام و مذاکرات مس��تقیم ب��ا آمریکا فرصتی ب��رای اثبات 
بدعهدی های واشنگتن و عدم پایبندی این کشور به تعهدات 
خ��ود با ته��ران بود هرچند مق��ام معظم رهب��ری همواره از 
مذاکره کنندگان حمایت می کردند ولی درعین حال در ابتدا و 
اوج مذاکرات به این کالم متکی بودند که به آن ها خوش بین 
نیستند و دیدیم که ما مو می دیدیم و ایشان پیچش مو! مهدی 
ترابی و از نس��ل امروز جوانی است متولد ۱۹ شهریور ۱۳۷۳ 
کرج که یکی از بازیکنان مطرح فوتبال در باشگاه پرسپولیس 
می باشد و تنها ۲۵ سال دارد. او نه انقالب کرده و نه در دفاع 
مقدس نقشی داشته اس��ت اما آنقدر تحت تأثیر بصیرت این 
دوران کوتاه پس ازآن تح��والت بزرگ قرارگرفته که می تواند 

ب��رای بعضی از بزرگترهای خود هم که ش��اهد آن ها بوده اند 
الگو باشد! او امروز را در اوج افتخارات خود سپری می کند اما 
درس��ت همانند نوجوانان اوایل دهه شصت است که در تاریخ 
تولد شناسنامه های خود دست بردند تا بتوانند به جبهه های 
حق علیه باطل بروند و این تکرار یک تحول اس��ت تا جوانی 
با شجاعت تمام پشت پیراهن ورزشی خود بنویسد: »تنها راه 
نجات کش��ور، اطاعت از رهبری اس��ت« و پس از شلیک گل 
در دقیقه نوزدهم بازی با تیم مقابل همه احساس��ات خود را 
با نمایش این ش��عار مکعبی که از طریق رس��انه ها به تمامی 
جه��ان انعکاس یافت بصیرت خود را نش��ان داده و حماس��ه 
تمام نش��ده اربعین را اینگونه تداوم بخش��د. آنچه از محتوای 
نوشته این بازیکن به دو زبان فارسی و انگلیسی به دست آمده 
همانا برگرفته از ش��میم های معطری بوده که ازدل برآمده تا 
الجرم بر دل ها نش��یند و همه جهانیان بدانند این یک شعار 
نیست بلکه اعتقاد آزادگانی است که طی چهل سال اخیر به 
آن دست یافته اند و امروز برایشان ثابت شده که راه رستگاری 
بشریت تنها در اطاعت از اسالم ناب محمدی خالصه می شود 
که اعجاز تجمع س��ی وچند میلیون نفری اربعین نش��انه بارز 
آنست تا کودکان، نوجوانان و جوانانی که نه انقالب را دیده اند 
و نه در دفاع مقدس حضور داش��ته اند ام��ا می توانند اینگونه 

وابسته به عصاره های آن باشند!

یادداشت

بصیرت عصاره وجود 
هر ایرانی است!

 سرلشکر موسوی: آمریکا با سرعت زیاد به سقوط نزدیک می شود
راهپیمایی ۱۳ آبان 

ربیعی در یک نشست خبری:

روحانی به برخی کشور های منطقه نامه ارسال کرده است


