
آقای رئیسی! جراحی اقتصادی را 
متوقف کنید!

آقــای رئیس جمهور جراحــی اقتصادی را متوقف 
کنید، بیمار در حال احتضار اســت! همین و بس. 
آقای رئیس جمهور، هر چند که تک نرخی کردن 
ارز و جراحی اقتصادی را شاید بتوان یک موفقیت 
برای دولت ســیزدهم دانســت اما گذشت زمان و 
شرایط بحرانی اقتصاد جامعه و خانواده ها، نشان داد 
که بازه زمانی برای انجام »جراحی بدون بیهوشی« 
مناســب نبوده و از طرف دیگر نیز جراحان خوب، 
متخصص و کارآمدی هم برسر بیمار حاضر نشدند 
و در نتیجــه می بینیم که بیمــار در حال احتضار 

است و حالش هیچ خوب نیست.
شــایدبتوان گفــت حــذف ارز4200تومانی یک 
موفقیــت بود و جلــوی رانتخــواری و رانت زایی 
بــرای عده ای قلیــل را از بین برد امــا از آنجا که 
زیرساخت ها برای انجام این اقدام فراهم و مناسب 
نبود االن شــاهد هســتیم که دالر قیمتی نجومی 
پیدا کرده اســت و حال و روز مردم و تولید خوب 

نیست و باید چاره ای اندیشید.
برگشــت به اقتصاد دولتی یک اقدام انقالبی! آقای 
رئیــس جمهور، در دوران جنگ تحمیلی هشــت 
ســاله که همه عالم وآدم علیه کشــورمان اجماع 
داشــتند، اقتصاد دولتی و مکانیــزم دخالت دولت 
در اداره اقتصاد، توانســت اقتصادجامعه و کشــور 
را تا حد بســیار زیادی کنترل نماید و بحران هایی 
همچون گرانی سرســام آور اقالم خوراکی، گرانی 
وحشتناک و کمبود دارو وجود نداشت و تولید هم 
ســرپا بود و چرخش می چرخید. االن هم شرایط 
کشــور و اجماع ظالمانه دشــمنان علیه کشورمان 
چیزی از آن دوران کم ندارد که بلکه بیشــتر هم 
شده است و شرایط را برای مردم و تولید کنندگان 

سخت و غیر قابل تحمل کرده است.
آقای رئیسی اینبار دشمن با جنگ رسانه ای خود از 
بیرون وعواملش در داخل با احتکار، گرانفروشی،کم 
فروشــی و... مردم و خانوارها را هــدف قرار داده 
است که شرایط 60روز گذشــته کشور نشانه بارز 
این اجماع جهانی اســت. اینروزها شــاید شــاهد 
انتقاد معترضین و منتقدین به شــرایط سیاسی و 
اجتماعی حاکم بر کشور باشیم اما یقین بدانید که 
زیربنای همه این عصبیت  ها و خشــم فوران یافته 
در جامعه ناشی از مشکالت اقتصادی است والغیر!
ایــن را بدانید در این شــرایط و حتی از زمانی که 
دولت وقت ارز4200 تومانی را برای بهبود شرایط 
مــردم بنیاد نهــاد، بخش خصوصی ما نشــان داد 
که قابل اعتماد نیســت و نباید همه عنان زندگی 
مردم و جامعه را به دست آنها سپرد! بخش بظاهر 
خصوصی اما چپاولگر فقط و فقط بانگاه سوداگرانه 
خود، با احتکار کردن هایش؛ با گرانفروشی، با ایجاد 
کمبود مصنوعــی در همه زمینه هــای مورد نیاز 
مردم، عمال آدرس اشتباهی به جامعه می دهد و با 
انگشتش دولت را مقصر این اوضاع نشان می دهد 
و خودش را با زیرکی هرچه تمامتر کنار کشیده تا 

همه گناهان به گردن دولت سیزدهم بیفتد.
آقــای رئیس جمهور، اقلیــت 6 درصدی که بنا به 
گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار، بیش از 84 
درصد سپرده های بانکی را در اختیار دارد و با حجم 
وحشتناک نقدینگی موجود در جامعه، این توان و 
امــکان را دارد که در الیه های زیرپوســتی، ارکان 
جامعه را هــدف قرار دهد و آن هــا رابه خیابان ها 
بکشــاند، البته از حق نگذریم که افراد فاســد در 
ارکان دولت؛ ســوء مدیریت های همــه جانبه در 
مدیــران و رانتخواری برخی از مدیران نیز مزید بر 
علت شــده است و دست بدست هم داده اند تا این 

شرایط برای مردم رقم بخورد.
آقــای رئیس جمهور بیایید و یکباربرای همیشــه 
اذعان کنید که راه را اشــتباه رفتید و تالش کنید 
مجدداً عنان اقتصاد کشور و معیشت مردم را دولت 
در دســت بگیرد مانند دهه 60 نترســید از اینکه 
بگویند دولت در اجرای سیاســت هایش شکست 
خورده، اشــکالی ندارد مهم نیست، مهم این است 
که شما بخاطر رضایت مردم که ولی نعمت انقالب 
هســتند موقتا از مواضع خود عقب نشینی کنید و 

آن ها را خوشحال کنید.
باور بفرمایید تخم مرغ شــانه ای 100هزار تومان، 
مرغ کیلویی 65 هزار تومان ؛ســیب زمینی و پیاز 
کیلویی 25تا30هزار تومان کمرخانوارها را شکسته 
است و دستگاه های عریض و طویل نظارتی چه در 
اصناف و چه تعزیرات و چه وزارت صمت عمال! ابتر 
و فشــل شــده اند و یارای مقابله با هیوال و مافیای 
ضد مردم را ندارند.وضعیت مسکن که دیگر نیازی 
به گفتــن ندارد. پس بهترین راه این اســت که با 
اســتفاده از افراد کارآمد؛ پاکدست، شناخته شده 
میدان اقتصاد را دردســت بگیریــد و بخاطر خدا، 
رضایت مردم را جلب نمایید.هیچ اشکالی ندارد که 
شــما اعالم کنید تا اطالع ثانوی جراحی اقتصادی 
را بخاطرمردم متوقف می کنید تا شرایط برای آنان 
مهیا شود و سپس بعد از آرام شدن و منطقی شدن 

اوضاع ادامه دهید.
آقای رئیســی دولت! این توان و اشراف را دارد که 
بتوانید به معیشــت و ســفره خانوارها سروسامان 
بدهــد، پس عجله کنید و بشــتابید که وقت تنگ 
اســت و در این مسیر از ســرزنش »خار مغیالن« 

هم نهراسید.

یادداشت

حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح شــنبه در دیدار صدها نفر 
از مردم اصفهان، اصفهان را شــهِر تحســین برانگیز علم و 
ایمــان و هنر و جهاد خواندند و با اشــاره به اینکه چالش 
اساسی امروز ما، چالش پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود 
و ارتجاع« است افزودند: استکبار در صف آرایی مبنایی در 
مقابل ملت ایران با تشــدید ایران ستیزی، همه امکاناتش 
را برای القای ناامیدی و بن بست به اذهان مردم بخصوص 
جوانــان بــکار گرفته و امــروز مهمترین شــاخص اثبات 
ایران دوستی هر فرد، »پرهیز از یأس آفرینی و امیدسوزی« 

و »ترویج روحیه کار و تالش و امید« است.
رهبر انقالب با تأکید بر تالش روزافزون مسئوالن برای حل 
مشکالت اقتصادی گفتند: صحنه گردانان اصلی اغتشاشات 
اخیر که نتوانســتند مردم را به صحنه بیاورند درصددند با 
ادامه شــرارت ها، مسئوالن را خســته کنند اما اغتشاشات 
جمع خواهد شــد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با نیروی 
بیشــتر و روحیه تازه تر، به کار و تالش و پیشــرفت ادامه 

خواهد داد.
رهبر انقالب اســالمی در ســخنان خود به تحلیل چالش 
اصلی دنیای اســتکبار با ایران اسالمی پرداختند و گفتند: 
مشــکل اصلی اســتکبار با جمهوری اسالمی این است که 
اگر این نظام پیشــرفت و در دنیا جلوه کند، منطق لیبرال 

دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سلطه دنیای غرب بر 
کشورهای مختلف با منطق لیبرال دموکراسی افزودند: در 
ســه قرن اخیر به بهانه نبود آزادی و یا نبود مردم ساالری، 
منابع کشــورها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت به 

ِگل نشستن بسیاری از کشورهای ثروتمند، ثروتمند شد.
ایشــان با اشاره به شــگرد غربی ها که به اســم آزادی و 
دموکراســی، علیه آزادی و مردم ساالری در کشورها اقدام 
می کنند، افزودند: کشور افغانستان یک نمونه نزدیک و بارز 
است که امریکاییها به بهانه مردمی نبودن حکومت، به آنجا 
حملــه نظامی کردند اما بعد از 20 ســال جنایت و غارت، 
همان حکومتی که علیه آن اقدام کرده بودند، سرکارآمد و 

آنان با فضاحت خارج شدند.
رهبر انقالب گفتند: اکنون یک نظام، برمبنای دین و مردم 
ساالری واقعی در ایران، به مردم خودش هویت داده و آنها 
را زنده و در واقع منطق لیبرال دموکراســی غربی را ابطال 

کرده است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای افزودند: عــده ای در داخل بر 
مبنای تبلیغات غرب، می گویند در نظام اســالمی آزادی و 
مردم ساالری نیست در حالی که بیان همین سخنان نشانه 
آزادی اســت و روی کار آمدن دولت هایی که از نظر تفکر 
سیاسی شــباهتی به یکدیگر ندارند نیز نشانه حق انتخاب 

مردم و مردمی بودن نظام اسالمی است.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به اینکه اگــر جمهوری 
اســالمی در مقابل امریکا و استکبار کوتاه می آمد و زیربار 
قلدری و زورگویی آنها می رفت، فشــارها کمتر می شــد 
اما آنها بر کشور مســلط می شدند، افزودند: در این سالها 
هــرگاه صدای قدرتمندِی جمهوری اســالمی بلندتر بوده 
است، تالش دشمن برای پنجه زدن به نظام اسالمی بیشتر 

شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: چالش اساســی و 
امروز کشور ما، چالش »پیشرفت و توقف و رکود و ارتجاع« 
اســت، زیرا ما در حال پیشــرفت هســتیم ولی قدرتهای 
اســتکباری از پیشرفت ایران اســالمی مضطرب و ناراحت 

می شوند و حرص می خورند.
ایشــان افزودند: به دلیــل همین ناراحتــی و عصبانیت، 
امریکاییهــا و اروپایی ها با همه امکانــات وارد میدان می 
شوند اما هیچ غلطی نمی توانند بکنند، همانطور که قبل از 

این هم نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به اینکه در کارزار اساسی 
ایران و اســتکبار، امریکا در خط مقدم قــرار دارد و اروپا 
پشــت سر امریکا ایستاده اســت، گفتند: در طول سالهای 
بعد از پیروزی انقالب اســالمی همه رؤسای جمهور امریکا 
اعم از کارتر، کلینتون و اوبامای دموکرات، و ریگان، بوش و 
آن ســبک مغز قبلِی جمهوری خواه تا رئیس جمهور فعلی 
بی هوش و حــواس که می خواهد مــردم ایران را نجات 
دهد، همه در مقابل جمهوری اســالمی ایران ایســتادند و 
از هرکسی هم که توانستند از جمله رژیم صهیونیستی به 
عنوان سگ هار و زنجیری خود و برخی کشورهای منطقه 

کمک گرفتند.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودند: با وجــود همه این 
تالش ها، دشــمنان ملت در مجموع نــاکام ماندند، البته 
مشــکالتی همچون تحریم، ترور دانشــمندان هسته ای، 
 بکارگیری انواع شــگردهای سیاســی و امنیتــی و دادن 
رشوه به عده ای در داخل برای حرف زدن علیه جمهوری 
اســالمی، بوجود آوردند ولی نتوانستند حرکت ملت ایران 

را متوقف کنند. ایشان تأکید کردند: در شرایط فعلی که با 
چنین کارزار و چالشــی مواجه هستیم،  وظیفه آحاد مردم 
و مســئوالن و همچنین روشــنفکران، نخبگان، جوانان و 
جوامع علمی دانشگاهی و حوزوی،   تالش برای پیشرفت در 
همه عرصه های علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی، اخالقی 

و معنوی است.
رهبر انقالب پیشــرفتها را زمینه ساز اســتحکام و اقتدار 
نظام خواندند و افزودند: هدف دشمن متزلزل کردن ارکان 
اقتدار نظام اســت،  بنابراین همه باید موضوع پیشــرفت را 
با جدیت دنبال کننــد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه 
با طرح این ســؤال که »چگونه پیشــرفت کنیم؟« گفتند: 
پیشرفت نیازمند ابزارهای متعددی است اما مهمترین ابزار 
پیشرفت، امید اســت بنابراین دشمن با همه توان خود بر 

روی القای ناامیدی و بن بست متمرکز شده است.
ایشــان با اشــاره به امکانات گسترده رســانه ای دشمن 
همچون شبکه های ماهواره ای، فضای مجازی و تلویزیون 
های مزدور بــرای از بین بردن امید افزودند: با وجود همه 
این تالش ها، خوشــبختانه امید و حرکت برای پیشرفت 
در کشور زنده اســت. رهبر انقالب اسالمی گفتند: دشمن 
تالش دارد تا عــالوه بر مردم و جوانان، حتی مســئوالن 
نیز امید خود را از دســت بدهند و متأســفانه دشمن یک 
امتداد داخلی هم دارد که آنها هم تالش دارند با اســتفاده 
از روزنامه ها و فضای مجازی، القای یأس و ناامیدی بکنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: مشــکل اقتصادی داریم 
که ان شــاءاهلل حل خواهد شــد اما در بخش های دیگر در 
حال پیشــرفت هســتیم البته همه تمرکز بر این است که 
نسل جوان از این پیشــرفت ها آگاه نشود، به همین علت 
دشــمن و امتداد داخلی آن، این پیشرفت ها را کتمان و یا 

کوچک نمایی می کنند.
ایشــان به چند نمونه از پیشــرفت ها و حرکت های رو به 
جلو در هفته های اخیر اشــاره کردند و گفتند: دســتیابی 
دانشــمندان ایرانی به روش جدید برای درمان ســرطان 
خون، بومی ســازی یکی از تجهیزات استخراج نفت و گاز، 
 افتتاح خط آهن در بخشــی از سیســتان و بلوچستان که 
بخش مهمی از خط آهن شــمال به جنوب اســت، افتتاح 
چندین کارخانه، راه اندازی اولین پاالیشگاه فراسرزمینی، 
بهره برداری از 6 نیروگاه برق، رونمایی یکی از بزرگ ترین 
تلســکوپ های جهان، پرتاب موشک ماهواره بر و رونمایی 
از یک موشــک جدید، همه نمونه هایــی از حرکت رو به 
جلو کشــور، آن هم در زمانی است که دشمن تالش دارد 
با برخی اغتشاشــات مانع این حرکت شــود. رهبر انقالب 
با تأکید بر اینکه جوان ایرانی در همین روزهای شــرارِت 
دشمن، زنده و با انگیزه است، افزودند: یکی از شاخص های 
اساسی ایران دوستی، امیدآفرینی است، بنابراین کسانی که 
القای ناامیدی و بن بســت می کنند، ایران ســتیز هستند و 

نمی توانند ادعای ایران دوستی داشته باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: نگذارید کسانی که 
دشمن ایران هســتند، در قالب دفاع از منافع ملی،  القای 
یأس کنند. نویسندگان، شاعران، دانشمندان، روحانیون و 
همه افراد تأثیرگذار امیدآفرینی کنند و شاخص ها و نشانه 

های امید و پیشرفت در جامعه را سِر دست بگیرند.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشــان هدف اصلی 
صحنه گردانان اغتشاشــات اخیر را بــه میدان آوردن ملت 
دانســتند و گفتند: حاال که نتوانســتند مردم را به میدان 
بیاورند در حال شرارتند تا بلکه بتوانند مسئوالن را خسته 
کنند البته اشــتباه می کنند چرا که این شــرارتها موجب 

می شود مردم، خسته، و از آنها بیزارتر و متنفرتر شوند.
ایشــان در این زمینه افزودند: این حــوادث و جنایت ها و 

تخریب ها مشکالتی برای مردم و کسبه درست می کند اما 
افراد در صحنه و پشــت صحنه این شرارتها، بسیار حقیرتر 

از آن هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: بســاط شرارت بدون 
شــک جمع خواهد شــد و ملت ایران با نیروی بیشــتر و 
روحیه تازه تر حرکت در میدان پیشــرفت کشــور را ادامه 
خواهد داد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، توانایی فرصت سازی 
از تهدیدهــا را جزو طبیعت یک ملت با ایمان دانســتند و 
با اشــاره به نمونه های تاریخی همچــون جنگ احزاب و 
همچنین دفاع مقدس، خاطرنشان کردند: در جنگ احزاب 
که همه طوایف مشــرکان به میدان آمدند، نه تنها دلهای 
مؤمنان نلرزید بلکه با یادآوری وعده خداوند، بر ایمانشــان 
افزوده شد و از این تهدید، فرصت ساختند همچنانکه ملت 
ما نیز در دفاع مقدس و در مقابل جنگ احزاب و پشتیبانی 
همه جانبه دنیا از متجاوز، تهدید را به فرصت تبدیل کرد و 

به همه دنیا نشان داد شکست نمی خورد.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: ســابقه فرصت سازی مردم 
ایران در دفاع مقدس موجب شد تا همین امروز هم هر گاه 
دشمنان به فکر اســتفاده از برگ نظامی می افتند متوجه 
باشند که ملت ایران شکست ناپذیر است، همچنان که بارها 
به آمریکایی ها و مخالفان خود گفته »آمدن تان با خودتان 
اســت اما رفتن تان نه« و در صورت تجاوز، گرفتار و نابود 

خواهید شد.
ایشان حماســه 25 آبان 1361 و اعزام پر شور و انگیزه تر 
جوانــان دالور اصفهانی بــه جبهه ها را نمونــه دیگری از 
فرصت سازی از تهدیدها برشمردند و گفتند: در اغتشاشات 
اخیر نیز ملت از این به اصطالح تهدید، فرصت ســاخت و 
حقیقــت و جهت گیری خــود را در راهپیمایی عظیم 13 
آبــان که با همه ســالهای قبل متفاوت بود با شــعار علیه 

آمریکا نشان داد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای نمونــه دیگــری از تجلّی 
فرصت ســازی ملت را تشییع شهدای اغتشاشات اخیر اعم 
از شــهدای مردمی، امنیت و شــهدای بسیجی و انتظامی 
دانســتند و گفتنــد: جوان ناشــناخته ای همچون روح اهلل 
عجمیان به شهادت می رســد اما جمعیت عظیم مردم در 
نقطه مقابل خواست دشمن به صحنه می آیند و می گویند 
شــما جوان ما را به شهادت رساندید ولی ما همگی پشت 
آن جوان هســتیم. ایشان فرصت دیگر ساخته شده از دل 
اغتشاشــات را، عیان شــدن چهره صحنه گرداناِن مدعِی 
طرفداری ملت ایران برشــمردند و افزودند: عداوت با همه 
خواسته ها و مقدســات ملت ایران یعنی دشمنی با اسالم، 
قرآن ســوزی، مسجدسوزی، دشــمنی با ایران و سوزاندن 
پرچم و بی احترامی به ســرود ملــی، چهره صحنه گردانان 

واقعی را روشن کرد.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: ادعا می کنند طرفدار ملت 
ایران هســتند در حالی که ملت ایران، »ملت مسلمان« و 
»ملت قرآن و امام حســین« اســت؛ آیا کسانی که به امام 
حســین و به اربعیــن و راهپیمایی میلیونــی آن اهانت و 

بی حیایی می کنند، طرفدار ملت ایران هستند؟
ایشــان در تبییــن چگونگی برخــورد با عناصــر مرتبط 
بــا اغتشاشــات بــر ضــرورت تفکیــک صحنه گردانان، 
فریب خوردگان، عامــالن جنایت و افراد پول گرفته تأکید 
کردنــد و گفتند: این افراد یکجور نیســتند. کســی را که 
بی توجه به خواســت حقیقی دشــمن، با او همراهی کرده 
یعنی فریب خورده اما جنایتی نکرده اســت چه دانشــجو 
باشد چه غیر دانشجو، باید متنّبه و موعظه و هدایت و بیدار 
کرد و با پرســش از او که آیا این حرکت موجب پیشرفت 
کشور اســت یا ضّد آن، او را به فکر کردن وادار و هوشیار 

کرد تا با دشــمن هم صدایی نکند و به تعبیر امام بزرگوار 
همه هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا بزنند.

حضــرت آیت اهلل خامنه ای حکم عامــالن جنایات اخیر را 
متفاوت خواندنــد و تأکید کردند: عامــالن جنایت، قتل، 
تخریب یا تهدید به آتش زدن دکان و ماشــین کاسبان و 
مردم، و آن کســی که با تبلیغات آنها را وادار به این کارها 

کرده، هر یک باید به اندازه گناهشان مجازات شوند.
ایشــان در این زمینه افزودند: البته مجازات باید به وسیله 
قوه قضائیه  ای که با قدرت و سالمت و پر انگیزه است انجام 
شود و هیچ کس حق ندارد خودسرانه و به خیال خود دست 

به مجازات بزند.
ایشــان با اشــاره به تعبیر امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم به 
طبیبی که هم داغ دارد و هم مرهم، استفاده بجا از مجازات 
و نصیحت را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: تا این ساعت 
بحمداهلل دشمن شکســت خورده است اما دشمن هر روز 
کید و مکری دارد و با شکســت امروز، ممکن است سراغ 
اقشــار مختلف همچون کارگران و زنان برود اگرچه شأن 
بانوان و کارگران با شــرف ما بســیار باالتر از آن است که 

تسلیم بدخواهان شوند و فریب آنان را بخورند.
رهبر انقالب با اشــاره به بکارگیری ترفند »لشکرســازی 
کاذب« و »انبوه ســازی دروغ« در رســانه های ضد ایران با 
هــدف تأثیرگذاری بر افراد غافــل و بی خبر، گفتند: آنچه 
واقعیت دارد، حضور انبوه مردم در میدانهای مختلف دفاع 

از انقالب، و تودهنی آنها به بدخواهان است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشــان، 
مشــکالت اقتصادی را یــک واقعیت خواندنــد و افزودند: 
نامگذاری ســالهای متعدد با شــعارهای اقتصادی و تأکید 
به مســئوالن برای عالج این مشکالت، با توجه به اهمیت 
موضوع اقتصاد صورت گرفت اما دهه نود از لحاظ اقتصادی 
دهه خوبی نبــود و اگر به آن توصیه ها عمل می کردند و 
اقدامات الزم را انجام می دادند، وضع امروز کشور و مردم 
متفاوت می شد البته تحریم ها هم در مشکالت مؤثر بود.

رهبر انقالب با اشــاره به تالش جــدی و در برخی موارد 
مؤثر مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی گفتند: تالش 
بیشــتر دستگاه ها و همکاری و همدلی و هم افزایی مردم 
و مسئوالن، زمینه ساز حل مشکالت موجود خواهد بود و 
ان شاءاهلل در این زمینه نیز مشت محکمی بر دهان دشمن 

زده خواهد شد.
رهبر انقالب در آغاز سخنانشــان مردم اصفهان را حقیقتاً 
شایســته تمجید دانســتند و افزودند: اصفهان شــهری با 
هویت کامل ایرانی و اســالمی و شهر زنده ی علم و ایمان 
و هنر و جهاد اســت. ایشان، اســتان اصفهان را عالم پرور 
خواندند و با تجلیل از علمای پرشــمار این منطقه گفتند: 
اصفهان شهر ایمان و محبت به اهل بیت و شهر میراث های 

ارزشمند و کم نظیر هنرهای مطلوب ایرانی است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در تشــریح جلوه هایی از عمق 
هویت انقالبی مردم اصفهان گفتند: اصفهان اولین شــهری 
بود که در حکومت ستم شاهی در آن، حکومت نظامی برقرار 
شد. ایشان با اشاره به حماسه آفرینی های لشکر امام حسین 
)ع( و لشکر نجف به عنوان دو لشکر رزم آور استان اصفهان 
افزودنــد: تقدیم حدود 24 هزار شــهید، دهها هزار جانباز، 
هــزاران آزاده و وجود خانواده های ســرافرازی که از 2 تا ۷ 
شهید تقدیم اسالم و انقالب و ایران کرده اند، اسناد افتخار و 
نشانه های هویت انقالبی و جهادی استان است که پاسداری 

از این آثار پرعظمت، وظیفه هر انسان با وجدان است.
رهبر انقالب با اشــاره به تشییع حدود 360 شهید در 25 
آبان 1361 در اصفهان گفتند: این همه جوان خونین پیکر 
می توانســت یک شهر را از درد و غم فلج کند اما اصفهانی 
ها بــا روحیه و انگیزه مضاعِف ایمانــی، همان روز جوانان 
بیشــتری را به جبهه ها فرســتادند و کاروان عظیم کمک 

های خود را راهی مناطق جنگی کردند.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای مقابله با فتنه هــا را از دیگر 
خصوصیات برجسته مردم اصفهان برشمردند و گفتند: در 
این چهار دهه هر وقت الزم شــده مردم اصفهان در دفاع 

از اسالم و انقالب سینه سپر کرده و وارد میدان شده اند.
ایشــان با اشــاره بــه گله های مــردم اصفهــان در عین 
برخورداری از ویژگی های انقالبی و ایمانی گفتند: مسئله 
آب اصفهان مهم اســت و مسئوالن دولتی که برنامه های 
خوبی برای حل این مشــکالت دارند باید در کار و تالش 

بیشتر، شب و روز نشناسند.
رهبر انقالب، فداکاری و جهاد مردم دیگر شهرهای کشور 
را در کنــار مجاهدت هــای مردم اصفهــان باعث پیروزی 
کامل و درخشان ایران در دفاع مقدس خواندند و افزودند: 
جوانــان، واقعیات آن آزمایش کم نظیــر را نمی دانند که 
چگونه ملت ایران بــدون هیچگونه حمایت در مقابل همه 
دنیا و کمک های همه جانبه ناتو، ورشو،  امریکا و شوروی 

سابق و اروپا به صدام، ایستاد و پیروز شد.

فرهاد خادمی
روزنامه نگار
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رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان: گزارش

علت عصبانیت غرب پیشرفت های جمهوری اسالمی است
بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد

آئین تشــییع پیکر شــهید طلبه حجت االســالم محمد مؤیدی دیروز با حضور 
اقشــار مختلف مردم، باشــکوهی خــاص در معالی آبــاد برگزار و شــیرازی ها 
 برای این شــهید طلبــه که خادم مــردم، مدافع حرم، جهادگر و کشــاورز بود 

سنگ تمام گذاشتند.
به گزارش تســنیم، مراسم تشییع پیکر شــهید طلبه محمد مؤیدی از مدافعان 
امنیت که به دست اغتشاشگران به شهادت رسید  دیروز با حضور مردم والیت مدار 
شــیراز، مقامات سیاســی و انتظامی استان از ســاعت 9 و 30 دقیقه در محل 
شــهادت این شــهید در خیابان معالی آباد از پل بصیرت و مقابل مسجد شهید 

دستغیب آغاز شده است و تا پارک ملت ادامه دارد.
شــرکت کنندگان در آیین وداع با شهید امنیت در حالی که پرچم های سه رنگ 

ایران اســالمی و دست نوشته هایی با مضمون های گوناگون از جمله »اغتشاشگر 
در خون شهدا شریک است«، اقدامات آشــوبگران داعشی را محکوم و خواستار 

پایان فوری مماشات با اغتشاشگران شدند.
براساس وصیت این شهید، پیکر او به شهرستان بیضا منتقل و در حسینیه ای در 
این شهر به خاک سپرده شد. محمد مؤیدی شامگاه سه شنبه 24 آبان ماه 1401 

در برخورد کوکتل مولوتوف به ســر توسط اغتشاشــگران در خیابان معالی آباد 
شیراز به شهادت رسید.

شــهید محمد مؤیدی طلبه بسیجی به گفته دوســتان جهادگرش 20 سال کنار 
مردم بود و به آن ها خدمت رســانی می کرد. وی در ســیل خوزســتان، شیراز، 
لرستان و زلز له های سی سخت و سرپل ذهاب خودجوش و آتش به اختیار به مردم 

خدمات رسانی می کرد.
این طلبه 3۷ ســاله عــالوه بر کار طلبگی و جهادگری، کشــاورز ی هم می کرد 
و بخــش زیادی از درآمد کشــاورزی اش، صــرف کمک به فقرا و مســتمندان 
می شــد. وی در شــیوع کرونا هم با تمام وجود پای کار بود و به مردم و بیماران 

خدمات رسانی می کرد.

سنگ تمام شیرازی ها در تشییع پیکر 
شهید طلبه مدافع امنیت


