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كتايونمافی

انتقاد آیت هللا مکارم شیرازی از 
خونسردی مسؤوالن در برابر گرانی 

لجام گسیخته
آي��ت اهلل مکارم ش��يرازی از مراجع تقليد با صدور 
پيام��ی ضمن انتق��اد از گرانی روز اف��زون كاالها 
گفت: مس��أله مهم، خونسردی مس��ؤوالن است! 
كه با وعده حل مش��کالت و مسؤوليتی كه دارند، 

اكنون حتی اظهار شرمندگی هم نمی كنند.
در پيام آيت اهلل مکارم شيرازی آمده است: در اين 
ايام، بس��ياری از مردم نس��بت به گرانی روزافزون 
كاالها كه برخی چندين برابر شده است، به شدت 
اعت��راض دارند. ديگر، اجاره مس��کن، خريد جهيزي��ه و مايحتاج زندگی جز با 
وام های س��نگين ممکن نيس��ت. از س��وی ديگر، برخی بيان می كنند كه چرا 
مراجع تقليد در برابر اين وضع س��کوت كرده اند؟! ما نه تنها سکوت نکرده ايم، 

بلکه بارها در اين باره سخن گفته ايم و باز هم می گوييم.
در اين پيام تصريح ش��ده اس��ت: مسأله مهم، خونس��ردی مسؤوالن است! كه 
با وعده حل مش��کالت و مس��ؤوليتی كه دارند، اكنون حتی اظهار ش��رمندگی 
ه��م نمی كنند! و غالباً با پرداختن به مس��ائلی همچون برخی دس��تاوردها يا 
افتتاح پروژه ها، كش��ف داروهای جديد، تأمين آب و برق برای برخی مناطق و 
...كه در جای خود قابل تقدير اس��ت، عماًل خود را از زيربار مسؤوليت سنگين 
گرانی سرس��ام آور، كنار می كش��ند. در بخش ديگری از اين پيام آمده اس��ت: 
مشکل مهم ديگر اين است كه اين گرانی های لجام گسيخته متوقف نمی شود و 
همچنان افزايش ها ادامه دارد و مجلسيان محترم نيز جز انتقاد، چندان كه الزم 
است، راهکارهای عملی ارائه نداده، و حتی بعضاً به امور حاشيه ای می پردازند. 
در اين ميان، برخی س��ودجويان نيز از اين وضع سوء استفاده كرده و سيلی به 

روی هموطنان ضعيف خود می زنند. 

موسوی:

وزارت کشور برای برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آماده می شود

دبير س��تاد انتخابات كش��ور از آماده شدن وزارت 
كش��ور برای برگزاری انتخابات رياس��ت جمهوری، 
ش��وراهای اس��المی ش��هر و روس��تا، مياندوره ای 
مجل��س و مجلس خبرگان رهبری در س��ال آينده 
خبر داد. سيداسماعيل موس��وی، سخنگوی ستاد 
انتخابات كش��ور اظهار كرد: در دولت تدبير و اميد، 
يك دوره انتخابات رياس��ت جمه��وری، يك دوره 
انتخابات ش��وراهای اس��المی، ي��ك دوره انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری و دو دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی به صورت 

سراسری برگزار شده است. 
وی افزود: در اين 5 انتخابات سراسری، بيش از 173 ميليون رأی از مردم اخذ 
ش��ده است. به عبارت ديگر، برای هر انتخابات سراسری حدود 35 ميليون نفر 
ش��ركت كرده اند، عالوه بر آن، انتخابات مياندوره ای مجلس ش��ورای اسالمی و 
مجل��س خب��رگان رهبری نيز در س��ال های 96 و 98 و در برخی از حوزه های 

انتخابيه برگزار و بيش از 8 ميليون رأی دهنده مشاركت كردند. 
دبير س��تاد انتخابات كش��ور اضافه كرد: همه انتخابات ه��ای مذكور در كمال 
سالمت و امنيت برگزار شده كه خود گويای وظيفه شناسی و مسئوليت پذيری 

مجموعه بزرگ وزارت كشور در سراسر كشور است.
وی با اش��اره به همکاری مردم در برگ��زاری انتخابات گفت: بيش از 3 ميليون 
و 800 ه��زار نفر از معتمدي��ن مردمی برای برگزاری انتخابات های ذكرش��ده 
با وزارت كش��ور و فرمانداری ها و بخش��داری ها در قال��ب هيئت های اجرايی، 
نمايندگان فرماندار و بخش��دار، اعضای ش��عب و بازرسی همکاری كرده اند كه 

شايسته تقدير و تشکر است. 

تصویب آیین نامه پرداخت کمک 
معیشت ماهانه به گروهی از جانبازان 

و آزادگان
هيئت دولت به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور، آيين نامه اجرايی مرب��وط به پرداخت 
كمك معيش��ت ماهانه به جانب��ازان و آزادگان 
غيرحال��ت اش��تغال معس��ر فاقد درآم��د را به 

تصويب رساند.
هي��ات وزي��ران در جلس��ه 18 تي��ر 1399 به 
پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور 
و بنياد شهيد و امور ايثارگران، آيين نامه اجرايی 
بند )ب( تبصره )17( ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور، موضوع 
پرداخت كمك معيش��ت ماهانه به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر 

فاقد درآمد را تصويب كرد.
 به موجب آيين نامه فوق، معس��ر به جانباز و آزاده غير حالت اشتغال كه فاقد 
درآمد و شغل بوده و هيچگونه خدمات و تسهيالتی بابت اشتغال از دستگاه ها 
و نهادهای دولتی و عمومی غيردولتی دريافت نکرده باش��د، اطالق می ش��ود.  
مش��موالن اين آيين نامه ب��رای برخورداری از كمك معيش��ت موظفند اصل 
تقاضا نامه مربوط و اقرارنامه محضری مبنی بر فاقد ش��غل و درآمد بودن را به 
بنياد ش��هيد و امور ايثارگران محل پرونده خود ارايه نمايند و بنياد نيز موظف 
اس��ت به منظور برقراری كمك معيشت، اقدامات الزم را به عمل آورد. گفتنی 
است، در صورتی كه جانباز و آزاده دارای اموال قابل بهره برداری برای اشتغال 
و كس��ب درآمد باشند، با تشخيص بنياد مش��مول اين آيين نامه نيستند . هم 
چنين، جانبازان يا آزادگانی كه از صندوق های بيمه و بازنشستگی يا مستمری 
اس��تفاده می كنند و يا بانوان جانباز و آزاده ای كه از همس��ر خود نفقه دريافت 

می كنند،  مشمول اين آيين نامه نيستند.

مق��ام معظ��م رهب��ری در دي��دار تصويری با 
نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی، به نکات 
بس��يار مهمی اشاره كردند كه ش��ايد در اين 
ميان تاكيد ايش��ان بر انقالبی بودن و انقالبی 
ترين مجلس پس از انقالب بار مس��ئوليت اين 

مجلس را دو چندان كرد. 
ايشان مجلس يازدهم را »مظهر اميد و انتظار 
مردم« خواندند و با اس��تناد ب��ه »بنيه قوی و 
ظرفيت های م��ادی كش��ور« و »توانايی هايی 
معنوی و ايمانی ملت« تأكيد كردند: اطمينان 
داريم همه مش��کالت موجود قابل حل است و 
مجلس بايد با اولويت بندی مس��ائل، پرهيز از 
حاشيه سازی و نيز كار مخلصانه برای مردم در 

روند حل مشکالت، تأثير محسوس بگذارد.
از اي��ن رو چني��ن اظهاراتی  س��رمايه معنوی 
بزرگی برای مجلس يازدهم اس��ت تا در عرصه 
خدمت رس��انی و گ��ره گش��ايی از تنگناهای 

اقتصادی و فرهنگی قاطعانه تر عمل كند. 
ترسيمنقشهراه 

يکی از نکات در فرمايش های ايش��ان كه بيش 
از هر چيز ديگری به چش��م می خورد ترسيم 
نقش��ه راه برای مجلس انقالبی در ادامه مسير 
اس��ت. رهبر انقالب، پرهي��ز از بعضی از نکات 
حاشيه س��از و همکاری قوای س��ه گانه برای 
حل مش��کالت م��ردم را از مهمترين مس��ائل 
م��ورد توجه و راهکاره��ای پيش روی مجلس 
دانستند. عباسعلی كدخدايی عضو حقوقدان و 
سخنگوی ش��ورای نگهبان در صفحه شخصی 
خود در توييتر در اين باره نوشت: رهبر انقالب 
مؤلفه های اصلی نقش��ه راه آينده را در ديدار با 

نمايندگان ترسيم كردند.
وی با بيان اينکه رهبری در ديدار با نمايندگان، 
منشور حل مشکالت كشور از طريق همکاری 
قوای س��ه گانه را ترس��يم كردند، افزود:  سه 
عنصر پرهيز از حاش��يه سازی، معيشت مردم 
و اصالح رون��د قانونگذاری به همراه همدلی و 

هماهنگی مقامات، مؤلفه های اصلی نقش��ه راه 
آينده كشور است كه از مجلسی قوی، انقالبی 

و جوان بر می آيد.
 تاكيدمداومبربکارگيریعقالنيت

باي��د گف��ت ك��ه مجلس جدي��د بر آم��ده از 
نمايندگان وزين، خوش فکر و انقالبی اس��ت و 
حاشيه س��ازی ها نبايد به عزم آنان در سامان 

بخشی مشکالت كشور خدشه ای وارد كند.
مجلس يازدهم بايد بر اساس نقشه راه مدون و 
روشنی كه رهبر انقالب ترسيم كردند حركت 
كند و اجازه ندهد كه مجلس وارد حاشيه های 

تکراری و مالل آور شود.
عل��ی كريم��ی فيروزجايی  نماين��ده بابل در 
مجلس شورای اس��المی با تاكيد بر مفاهمه و 
وحدت اركان انقالب برای خدمت رسانی و حل 
تنگناهای كشور خاطرنشان كرد: رفع مشکالت 
و چالش ه��ای اساس��ی كش��ور در چارچ��وب 
همکاری ه��ای هم��ه جانبه ق��وای مختلف و 
دستگاههای حاكميتی امکانپذير است.  رئيس 
مجمع نمايندگان مازن��دران تصريح كرد: كار 
ويژه مجلس يازدهم گره گش��ايی از مشکالت 
كشور و سرعت بخش��يدن به روند پيشرفت و 
توس��عه متوازن بخش های گوناگون است. در 
اين ميان نبايد فراموش كرد كه تأكيدات مقام 
معظم رهبری بر دوری از حاش��يه س��ازی به 
معنای گرفتن حق س��ؤال و نظارت از مجلس 
نيست بلکه آنچه ايش��ان مد نظر دارند دوری 
از احساسی كردن فضا و مخالفت های هيجانی، 
حتی اگر اصل موضوع آن درس��ت باشد، بازی 

در زمين اشتباه است.
سخنگوی جمعيت رهپويان انقالب اسالمی نيز 
ب��ا بيان اينکه تذكر رهبر انقالب به نمايندگان 
مجلس، معطوف به روش استفاده از ابزار سؤال 
و نظارت است، گفت: رهبر انقالب، وظيفه ذاتی 

مجلس را تعطيل نکردند.
حّجت االس��الم محّمدصادق كاظم��ی، با بيان 
اينک��ه همه جريان های انقالبی در اين مجلس 
ني��رو دارند، تصريح كرد: اگر از اين مجلس كه 
واقع��اً عصاره جريان های انقالبی اس��ت، رفتار 
عاقالن��ه در حوزه نظارت نبيني��م بايد بگوييم 
از جريان��ات انقالبی كش��ور نااميد می ش��ويم. 
مجل��س جايگاه حساس��ی دارد و نبايد در دام 
هوچی گری و هيجان��ات كاذب بيفتد. مجلس 

نيازمن��د يك عقالنيت اس��ت و اين موضوع را 
بايد به طور مرتب گوشزد كرد.

استفادهازبنيهقوی 
از س��وی ديگر نبايد از نظر دور داش��ت كه در 
ح��ال حاضر با توجه به فش��ارهای دش��منان،  
اقتص��اد كش��ور و معيش��ت م��ردم، همچنان 
در زمره اصلی ترين مس��ائل م��ردم قرار دارد. 
اين مش��کالت كه نتيجه  س��ال ها ناكارآمدی 
مديريتی و تحريم های ظالمانه اس��ت در حال 
حاضر با ش��يوع بيماری كرونا تش��ديد شده و 
در اين ميان موجب ش��ده تا از اهميت ويژه ای 
برخوردار ش��ود. در فرمايش ه��ای مقام معظم 
رهبری نيز ش��اهد تاكيد ايشان بر اين مطلب 
هس��تيم اما نکته قابل توجه در اين بيانات اين 
اس��ت كه راه حل ها و ظرفيت عبور از موانع در 
داخل كشور وجود دارد. اين موضوعی است كه 
پيش از اين در شرايط مختلف در بيانات رهبر 
معظم انقالب شاهد آن بوديم و بار ديگر ايشان 

در اين ديدار بر آن تاكيد كردند. 
محس��ن پيرهادی عضو هيأت رئيسه مجلس 
و نماين��ده م��ردم ته��ران، ری، ش��ميرانات و 
اسالمشهر در مجلس ش��ورای اسالمی، ديدار 
مقام معظم رهبری با نمايندگان مجلس يازدهم 
را ك��م نظير خواند و در اين باره نوش��ت: حل 
مشکالت اقتصادی منوط به سه اصل اساسی، 
يعنی؛ گس��ترش تفکر خوداتکايی و اعتماد به 
 نفس ملی به  ويژه در جوانان، اس��تفاده از بنيه 
قوی كش��ور، تضعيف اميد های واهی به بيرون 
مرز ها و شرطی كردن اقتصاد كشور است. وی 
افزود: جالب اس��ت كه در مورد اخير، معظم له 
به جای عب��ارت قطع اميد واهی ب��ه خارج، از 
لفظ »تضعيف« اس��تفاده كردند، گو اين كه در 
نگاه ايشان، كافی اس��ت به خارج كم تر چشم 
دوخته ش��ود تا ظرفيت ه��ای داخل همچون 
گوه��ری رخ نمايد، هرچن��د پيگيری اين ايده 
مطمئناً با موانعی در س��اختار و در برخی افراد 
مواجه خواهد ش��د. به ياد داريم كه امام راحل 
فرمود »ما آمريکا و حکومت دست نش��انده اش 
را از كش��ور اخراج كردي��م، اما تفکر آمريکايی 
و وابستگی هنوز در جريان است.« وی تصريح 
كرد: نکته ديگر، تأكي��د چندباره رهبر معظم 
انقالب بر س��رعت عمل در فرآيند و محسوس 

بودن خروجی است. 

دوریازدعواهایجناحی
يکی از نکات ديگری كه در فرمايش های مقام 
معظم رهبری مورد تاكيد قرار داش��ت ، دوری 
از دعواهای جناحی اس��ت. ايش��ان با اشاره به 
اهميت يکصداي��ی در برابر دش��منان، يادآور 
ش��دند كه حتی با وجود اختالف نظر و سليقه 
در داخل بايد در مقابل دشمن دست در دست 

هم بدهيم و يك سخن گفته شود. 
حسن شجاعی نماينده مردم ابهر در مجلس با 
اشاره به بيانات رهبر انقالب در ديدار  تصويری 
با نمايندگان مجلس گفت: من معتقدم مجلس 
يازدهم نه مجلس انتقام است نه مجلس انفعال 
بلک��ه بايد تعامل صيميمان��ه ای بين مجلس و 
دولت برقرار باش��د تا بتوانيم مشکالت مردم را 

حل كنيم.
وی اف��زود: طبيعتا تعامل دو س��ويه اس��ت و 
ه��ر چ��ه صميميت بيش��تری وجود داش��ته 
باش��د تعامل بهتری هم ش��کل می گيرد. اگر 
بخش هايی نخواهند اين همکاری و همراهی را 

داشته باشند اتفاق خوبی كه بايد، نمی افتد. 
روابطدولتمردانومجلس

براساسشرع
يکی ديگر از نکاتی كه در س��خنان رهبری به 
چش��م می خورد تاكيد ايش��ان بر حفظ روابط 
دولتمردان و مجلس بر اس��اس شرع بود. نکته 
ای ك��ه اتفاقات اخير مجلس ني��ز تاكيدی بر 
اهميت آن داشت.  حضرت آيت اهلل خامنه ای 
در ارتباط تصويری با نمايندگان مجلس تاكيد 
كردند: روابط مجلس با دولتمردان بايد مطابق 
قانون و ش��رع باش��د، يعنی سؤال و تفحص به 
عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهين 
و دشنام و نس��بِت بدون علم به دولتمردان به 
هيچ وجه جايز نيست و برخی از اين نسبت ها 
حرام شرعی است. ايشان تصريح كردند:  حضور 
وزرا در ي��ك ماه اول آغاز به كار مجلس و ارائه 
گزارش از ش��رايط كشور، كار بسيار خوبی بود 
اما نبايد به وزرا توهين و يا تهمتی زده شود. از 
برخوردهای احساسی و غيرمنطقی پرهيز شود 
و بيان ديدگاه و نظر مخالف متين، خردمندانه، 
قوی و قابل توجيه باشد. جعفر راستی نماينده 
مردم شبس��تر در مجلس در همين باره گفت: 
بخشی از تندی نمايندگان با وزراء، به خاطر اين 
است كه از نزديك وضعيت مردم را می بينند؛ با 

اين حال می شود بهتر از اين رويکرد و با حالت 
خونسردانه تری با وزراء و دولت رفتار كرد. 

نماين��ده مردم شبش��تر در مجل��س يازدهم 
تأكي��د كرد: مق��ام معظم رهبری به درس��تی 
حس��اس ترين سال سياسی كش��ور را آخرين 
س��ال دولت و اولين س��ال مجلس دانس��تند. 
ايش��ان به تعامل دو قوا تأكيد داشتند. ايشان 
همچنين به رعايت موازين اخالقی هنگام بيان 

انتقاد نمايندگان به دولت اشاره داشتند.
راستی اظهار داشت: مقام معظم رهبری گفتند 
كه نماين��دگان می توانند مطال��ب را با كمال 
خونس��ردی و در عين حال ب��ا قاطعيت بيان 

كنند.
 تاكيدبرحذفقوانيندستوپاگير 

مقام معظم رهبری در اين ديدار اش��اره كردند 
قوانين دس��ت و پاگيری كه در راه توليد وجود 

دارد بايد آن را حذف كرد. 
اين نکته بارها در سخنان كارشناسان و مقامات 
اقتص��ادی نيز م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت، 
بنابراين حذف اينگونه قوانين بايد در دس��تور 

كار مجلس يازدهم قرار گيرد . 
 درنهايت 

بايد در نظر داش��ت ديدگاه ه��ای مقام معظم 
رهب��ری همواره برای همه قوا از جمله مجلس 
و دول��ت چراغ راه بوده و اين مطالب دقيق و با 
توجه به نکات كارشناسانه بيان می شود تا امور 
مردم بهتر انجام گيرد. انتظار مردم نيز با توجه 
به شاخصه های مجلس يازدهم از اين مجلس 
ب��ه مراتب بيش از مجالس ديگر اس��ت و اين 
نکته ای است كه نه تنها نبايد از ديد نمايندگان 
پنهان شود بلکه دولت هم بايد به اين موضوع 
توجه داشته باش��د. مردم انتظار دارند تمامی 
جلسات مجلس و بررس��ی لوايح با هدف حل 
مشکالت مردم برگزار شود. مردم انتظار دارند 
مجل��س در اين راه وظاي��ف نظارتی و تدوينی 
خود را بر اس��اس تاكيدات مقام معظم رهبری 
اجراي��ی كند. يکی از مهمتري��ن نکاتی كه در 
اي��ن ميان قابل توجه اس��ت، آغاز كار مجلس 
يازدهم در س��ال پايانی دولت دوازدهم است؛ 
معموال دولت ها در سال آخر عمرشان به خوبی 
كار نمی كنن��د در اين وضعيت وظيفه مجلس 
شورای اس��المی آن است كه دولت را وادار به 

فعاليت كرده و به جلو براند.  

امامعلی)ع(: در راه خدا با دستهای خود جهاد كنيد، اگر نتوانستيد با 
زبانهای خود و اگر باز هم نتوانستيد با قلب خود جهاد كنيد.

سرلشکرسالمی:
ميداندادنبهجوانانمشتاقبايددر

اولويتباشد

فرمانده كل س��پاه گفت: تربيت نيروی انس��انی و 
مي��دان دادن ب��ه نيروهای جوان و مش��تاق نقش 
آفري��ن در عرصه های نياز انق��الب در حوزه های 
فرهنگی و هنری از موضوعاتی اس��ت كه بايس��تی 
در اولوي��ت قرار گي��رد. مديران ق��رارگاه فرهنگی 
اجتماعی حضرت بقيه اهلل االعظم )عج( با س��ردار 
سرلشکر پاسدار حس��ين سالمی فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ديدار و گزارشی از فعاليت 
های اين قرارگاه ارائه كردند. فرمانده كل س��پاه در 
اين نشس��ت صميمانه با تش��کر از توليدات خوب 
انجام ش��ده و تاكيد بر ل��زوم بهره گيری از جوانان 
فهي��م، خالق، باانگيزه و با نش��اط ب��رای خلق آثار 
فرهنگی و توليدات هنری در تراز انقالب اس��المی 
گفت: برای غلب��ه در جنگ نرم بايد بر ارائه جذاب 
و انع��کاس هنرمندانه محتوای ناب انقالبی متمركز 

و اهتمام ورزيد.
سرلشکر سالمی با اشاره به ضرورت ارتقای ظرفيت 
و توانمن��دی های موجود و پرهيز از توليد كارهای 
س��طحی، خاطرنش��ان كرد: تربيت نيروی انسانی 
و مي��دان دادن به نيروهای جوان و مش��تاق نقش 
آفري��ن در عرصه های نياز انق��الب در حوزه های 
فرهنگی و هنری  از موضوعاتی اس��ت كه بايستی 

سپاهنيوز در اولويت قرار گيرد. 

زارعی:
غربدرتمديدتحريمتسليحاتی

يکپارچهنيست

رئيس س��ازمان بسيج اساتيد كش��ور گفت: جبهه 
غرب در تمديد تحريم تسليحاتی ايران يك پارچه 
نيس��ت اما آمريکايی ها تالش دارند اين تحريم ها را 
تمديد كنند؛ ما نبايد نگران جنگ رسانه ای آمريکا 
باشيم. مجتبی زارعی رئيس سازمان بسيج اساتيد 
كشور ، با اش��اره به تالش های آمريکا برای تمديد 
تحريم های تس��ليحاتی ايران كه بر اساس قطعنامه 
2231 ش��ورای امنيت س��ازمان ملل و برجام قرار 
اس��ت در مهرماه به پايان برس��د، گفت: مسئله ای 
كه بايد به آن توجه داش��ت اين اس��ت كه احتمال 
دارد وضعيت ترامپ ش��بيه كارتر ش��ود، يعنی جز 
روسای جمهوری باش��د كه يك دوره بر حکمرانی 
در آمريکا باقی بماند، ترامپ وضع بس��يار بغرنج و 
لرزانی دارد و واقعيت امروز دولت آمريکا در صحنه 

چيز ديگری است.
وی با اشاره به تظاهرات گسترده مردم آمريکا عليه 
نظام حاكم بر اين كش��ور، افزود: بر اس��اس برآورد 
انديشکده های مطالعاتی در آمريکا حدود 40 تا 50 
مليون نفر در تظاهرات ضد نژاد پرس��تی و تبعيض 
در جامع��ه اياالت متحده ش��ركت كرده اند و همه 
مردم بر عکس آن چيزی كه آقای ترامپ می گويد 
عمل می كنن��د، همه اين م��وارد ثابت می كند كه 

ترامپ در وضعيت بسيار بغرنج و لرزانی است.
رئيس سازمان بسيج اساتيد كشور تاكيد كرد: ترامپ 
در اين ش��رايط نيازمند ماجراجويی است اما ماجرا 
جويی ها ه��م ديگر به كار س��ران آمريکا نمی آيد 
زيرا س��ران آمريکا توان خلق بحران و ماجراجويی 
ديگ��ر كه بتوان��د آنها را از اين ش��رايط خارج كند 
ندارند. زارعی اضافه كرد: برخی می گويند به همين 
دليل كه رژيم سياسی آمريکا ناتوان شده است نياز 
ب��ه خلق بح��ران در خارج از كش��ور دارد، اين هم 
تا حدودی می تواند درس��ت باش��د اما اين دستگاه 
فک��ری در آمريکا دچار يك س��ردرگمی ش��ده كه 
مديريت ش��رايط داخلی و خلق بحران در بيرون را 

به صورت همزمان نمی تواند دنبال كند.
وی گفت: مس��ئله ای كه بايد به آن توجه داشت و 
نبايد اش��تباه برداشت كنيم اين است كه ترامپ در 
دشوارترين وضع موجود است و احتماالً سرنوشتی 
همانن��د »كارتر« در انتظار اوس��ت به همين دليل 
ت��الش دارد نگرانی ه��ای خ��ود را ب��ه جامعه بين 
الملل تزريق كند. رئيس س��ازمان بس��يج اس��اتيد 
كش��ور تاكيد كرد: ما ب��ه عنوان جامع��ه ايرانی از 
اين تالش های آمريکا بايد به يك مس��ئله بس��يار 
مهم برس��يم، همين كه آمري��کا در حال مذاكره و 
فش��ار به هم پيمانان خودش است تا امکان خريد و 
فروش ادوات نظامی را از ايران سلب كند كه حتی 
ب��ا اين وج��ود آنها هم از او اطاعت نکردند، نش��ان 
می دهد كه ايران چقدر توانمند ش��ده است، ايرانی 
كه روزگاری راه های خريد س��يم خاردار به رويش 
بس��ته بود و فشنگ سالح های سبك را بايد با چند 
واسطه در بازار سياه تامين می كرد، اما به درجه ای 
از دانش دفاعی رسيده است كه عالوه بر اينکه دفاع 
از سرزمين و منافع خود را با استانداردهای دولت، 
ملت به خوبی تامين كرده است، امروز در شرايطی 
قرار گرفت��ه كه می تواند س��الح های متعارف را به 

كشورهای دوست و هم پيمان صادر كند.
زارعی گفت: ت��وان صادرات تجهيزات نظامی ايران 
در بيش از 200 س��ال گذشته وجود نداشته است 
و يک��ی از ركورده��ای تاريخی ملت ايران اس��ت. 
اينها ثاب��ت می كند كه ايران اس��المی ب��ه ميزان 
قابل توجه ای نس��بت به گذشته توانمند شده است 
و جن��گ رس��انه ای آمري��کا و تالش ب��رای تمديد 
تحريم تسليحاتی ايران نبايد تفسير به ضعف شود، 
تالش های آمريکا و رژيم صهيونيس��تی برای همراه 
كردن ديگر كش��ورها برای تمديد محدوديت های 
اي��ران در حوزه تجهيزات نظامی خود به روش��نی 

مهر گويای قدرت ملی ايران است. 

گزارشخبر

نگاهی به نکات مطرح در دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس یازدهم 
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