
 باید اصالحاتی در حکمرانی 
انجام دهیم

نماینــده مردم تبریز در مجلس با اشــاره به اینکه 
باید در شیوه های حکمرانی کشور اصالحاتی انجام 
شود، گفت: باید با جوانان و نوجوانان برای مقابله با 

القائات منفی دشمن گفتگو کنیم.
حجت االســالم ســید محمدرضا میرتاج الدینی در 
گفتگــو با مهر، با اشــاره به اینکه حتمــاً باید در 
شیوه های حکمرانی کشــور اصالحاتی انجام شود، 
اظهار داشــت: این اصالحات بایــد در موضوعات 
مختلف، برخاســته از درون نظام اسالمی و مبتنی 
بر اصول و مبانی نظام اسالمی باشد. وی بیان کرد: 
امام خمینــی )ره( مولفه هایی را بــرای حکمرانی 
خوب برشمردند که باید توصیه های ایشان را مورد 
توجه قرار دهیم. عالوه بر این، مقام معظم رهبری 
همــواره در فرمایشــات خود جامعه را به ســمت 
پیشــرفت و تعالی تمدن اســالمی دعوت کرده اند 
که باید در مقام عمل به رهنمودهای ایشان توجه 

جدی شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اســالمی 
تاکید کــرد: هر گونه اصالح در امور جامعه باید به 
گونه ای باشد که در آن هم اصول و ارزش های نظام 
اسالمی مورد توجه قرار گیرد و هم مطالبات مردم 
مورد توجه باشد تا منجر به رضایتمندی آنان شود.
میرتاج الدینی با اشــاره به اینکه مقوله عدالت باید 
در اصالحــات نظام حکمرانی مدنظــر قرار گیرد، 
ادامــه داد: در نظــام جمهوری اســالمی عدالت 
مسئله ای مهم اســت، اما باید حرکت ما در مسیر 
عدالت جدی تر و سریع تر باشد، به طوری که مردم 

آن را در زوایای زندگی خود احساس کنند.
وی با بیان اینکه اصالحــات جامعه باید مبتنی بر 
ارزش های اســالمی و انقالبی باشــد، تصریح کرد: 
مــا باید با جوانــان و نوجوانان کــه برخی از آنان 
تحت تأثیر القائات رســانه های بیگانه قرار گرفتند 
و در جنگ نرم و شــناختی مورد هدف دشــمنان 
هســتند، با شیوه روشــن گرانه و با تکیه بر مبانی 
جهاد تبییــن گفتگو کنیم. نماینده مردم تبریز در 
مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر اینکه جوانان و 
نوجوانان سرمایه های نظام هستند، گفت: ما باید با 
تبیین درســت، درباره توانمندی ها و دستاوردهای 
انقالب اســالمی با نسل جدید صحبت کنیم و باید 
به گونه ای با آنان رفتار و گفتگو شــود که بتوانیم 

جلوی القائات منفی دشمن را بگیریم.

گفت وگو میان سالیق مختلف سیاسی 
باعث تنویر افکار عمومی می شود

وزیر کشــور تــداوم نشســت ها و ترویــج فضای 
گفت وگو و تعامل میان ســالیق مختلف سیاسی و 
جریان های متنوع فکری در دانشگاه ها را پربرکت و 
مفید دانست و آن را زمینه ای برای آگاهی بیشتر و 

تنویر افکار عمومی برشمرد.
جمعی از اساتید مطرح دانشگاه های تهران با وزیر 
کشــور دیدار و درباره مســایل جاری سیاســی و 
اجتماعی و همچنین وقایع اخیر تبادل نظر کردند.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور، 
در این نشســت هم اندیشــی که با حضور اساتید 
مطرح دانشــگاه های تهــران، عالمــه طباطبایی، 
الزهرا)س(، آزاد اســالمی، علم  صنعتی شــریف، 
و صنعــت، خوارزمی وهنر برگزارشــد، حاضران با 
طرح دغدغه ها و نقطه نظرات خود، پیشنهادهایی 
را برای بهبود شــرایط و بازگشــت آرامش کامل 
بــه فضای سیاســی و اجتماعی ارائــه دادند. علی 
مطهری، ابوالفضل دالوری، حمید رضا جاللی پور، 
حســین راغفر، بیژن عبدالکریمی، اصغر قاسمی، 
محمد رضــا مریدی، کیومــرت یزدان پناه، مهدی 
نصیری، علیرضا مدنــی زاده و علی اصغرپورعزت، 
از جمله اســاتیدی بودند که نظرات و دیدگاه های 
خود را در این زمینه مطرح کردند. در ادامه، احمد 
وحیدی توضیحی از وضعیت موجود ارائه کرد و به 

تبیین پیچیدگی های آن پرداخت.
وزیر کشور با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده، 
تداوم چنین نشســت ها و ترویج فضای گفت وگو و 
تعامل میان ســالیق مختلف سیاسی و جریان های 
متنــوع فکــری در دانشــگاه ها را پربرکت و مفید 
دانست و آن را زمینه ای برای آگاهی بیشتر و تنویر 

افکار عمومی برشمرد.

کلیسای شرق آشوری ایران 
»اغتشاش« را محکوم کرد

هیات مدیره انجمن کلیسای شرق آشوری نوشت: 
هرگونه خــروج از چهارچوب قانون، بی احترامی به 
مقدســات و ایجاد ناامنی را محکوم کرده و جامعه 

فهیم ایران را به آرامش دعوت می کنیم.
بیانیه هیات مدیره انجمن کلیســای شرق آشوری 
کــه امضای رییس خود فرانکلیــن بنیامین را پای 
خود دارد، تاکید کــرد: »پیرو اتفاقات تلخ و ناگوار 
هفته هــای اخیر کــه موجب بر هــم زدن امنیت 
کشــور و ایجاد فرصت برای دشمنان دیرینه نظام 
جمهوری اســالمی ایران جهت عرض اندام و ایجاد 
حوادث دردناک تروریســتی نظیر شاه چراغ، ایذه 
و شــهادت مدافعان امنیت کشــور گردید، ضمن 
ابراز همدردی بــا خانواده های داغ دیده شــهدا و 
مردم شــریف ایران، هرگونه خــروج از چهارچوب 
قانــون، بی احترامی به مقدســات، ایجاد ناامنی در 
جامعــه، تخریب اموال عمومــی، صدمه به جان و 
مال مردم و اغتشاشــات را محکوم کرده و جامعه 
فهیم ایران را بــه آرامش و مطالبه حقوق خود در 
چهارچوب قانون اساسی کشــور دعوت می نماید. 
مطمئنــا به فیــض الهی و تدبیر مســووالن نظام 
 هر چه ســریعتر آرامش به میهــن عزیزمان ایران 

باز خواهد گشت.

اخبار

رهبــر معظم انقالب اســالمی دیروز در دیــدار صدها نفر 
از بســیجیان، تشکیل بســیج را از مهمترین و بزرگترین 
ابتــکارات امام خمینــی خواندند و با ذکر گوشــه هایی از 
برکات حضور بسیج در میدان های مختلف چهل سال اخیر 
تأکید کردند: بسیج در جایگاه و شأنی باالتر از یک سازمان 
نظامی،  و در واقع یک فرهنگ و تفکر و گفتمان اســت که 
ظرفیت دارد کشــور را در حرکت عظیم ملت، با گام های 

بلند به پیش ببرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیــان تحلیل کالن از جایگاه 
بســیج در جغرافیای سیاسی دنیای اسالم و شکست نقشه 
راهبــردی امریکا در مقابل ملت ایــران، و لزوم فهم دقیق 
بســیج از عرصه کارزار وسیع ایران با امریکا، گفتند: امروز 
مهمترین شیوه بدخواهان ایران، جعل و دروغ پردازی است 

تا با تسلط بر مغزها، اهداف خود را محقق کند.
در این دیدار که به صورت زنده در اجتماعات بســیجیاِن 
سراســر کشور به مناسبت روز بسیج دریافت می شد، رهبر 
انقالب اســالمی، تبدیل تهدیدها به فرصــت را از َملَکات 
خدادادِی امام خمینی برشــمردند و گفتنــد: امام در آذر 
۵۸ چنــد هفته پس از تســخیر النه جاسوســی و بعد از 
تهدیدهای امریکایی ها، به جای اینکه مثل رؤســای غالب 
کشــورها از این تهدیدها بترسد، با تأکید بر ضرورت وجود 
۲۰ میلیون بسیجی در کشور، ملت را با یک بسیج عمومی 

وارد میدان کرد.
ایشان با اشــاره به بیانیه واال و شیوای امام در آذر ۱۳۶۷ 
یعنی ۹ ســال پس از تشکیل بسیج و اســتفاده ایشان از 
تعابیر عجیب و ادبیات فاخر در مدح بسیج، افزودند: بسیج 
به گونــه ای عمل کرد که امام خمینــی در آن بیانیه مانند 
پدری که به فرزندانش عشــق می ورزد، بســیج را مدرسه 
عشــق و مکتب شاهدان و شــهیدان گمنام می خوانَد و با 
وجــود برخورداری از عظمتی که دنیا و تاریخ را تکان داد، 
بســیجی بودن را افتخار خود بر می شمرد و دست یکایک 

بسیجیان را می بوسد.
رهبر انقالب، مخاطب بیانیه سرشار از عشق و ارادت امام را 
همه بســیجیاِن گذشته و حال و  آینده دانستند و افزودند: 
امام در همین بیانیه، بسیج دانشجو و طلبه را اعالم می کند 
که نشان می دهد بسیج در نگاه امام فقط مربوط به میدان 
نظامی نیست بلکه بســیجی باید در همه میدانها از جمله 

عرصه علم دین و علم مادی حضور داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور بســیج در دفاع مقدس را 
حضوری بسیار کارآمد، گره گشــا، درخشان و موفقیت در 
آزمونی پُر شــکوه خواندند و افزودند: با وجود این، جایگاه 
بسیج باالتر از یک سازمان نظامی است و در حقیقت بسیج 

یک فرهنگ و گفتمان و تفکر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبییــن ویژگی های فرهنگ 
بســیجی، به »خدمت بی تظاهر و بی توقــف به اجتماع و 
کشــور« اشاره کردند و گفتند: بسیجی بدون داشتن حتی 
انتظار تشّکر، وارد میدان جهاد و خدمت می شود و خطرات 

آن را به جان می خرد.
ایشــان در بیان مصادیقی از این خدمات، به تالش سخت 
و دشــوار در هنگامــه بالهای طبیعی از جمله ســیل، به 
جان خریدن خطــر ابتال به کرونا و مرگ برای نجات جان 
بیماران و حضور خستگی نشــناس با شــیوه های ابتکاری 
در گســترش کمک های مؤمنانه، اشــاره کردند و افزودند: 
جوانان برخوردار از فرهنگ بســیجی در محیطهای علم و 
دانش نیز، افتخارات بسیاری آفریدند که شهدای هسته ای 
و مرحوم کاظمی آشتیانی بنیانگذار مؤسسه رویان از جمله 

آنان هستند.
رهبــر انقالب حضور بی محابا، دالورانــه و با همه توان در 
میدانهای مقابله با دشــمن را از دیگــر جلوه های فرهنگ 
و تفکــر بســیجی خواندنــد و گفتند: فرهنگ بســیجی، 
فرهنگ مجاهدان گمنام اســت که بدون چشم داشت و با 
خطرپذیری، از همه وجود خود برای خدمت به کشور مایه 
می گذارند و برای رهایی بخشــیدِن دیگــران مظلوم واقع 
می شوند، همچنانکه در قضایای اخیر، بسیجیان مظلومانه 
در عرصــه بودند تا ملت در مقابِل اغتشاشــگران و عناصر 

غافل یا مزدور دچار مظلومیت نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »پرهیز کامل از نا امیدی در هر 
شــرایط« را از ویژگی های مهم فرهنگ بسیجی دانستند و 
افزودند: برخالف برخی سخنان روشنفکری، انقطاع نسلی 
در بســیج وجود ندارد و بسیجیان نوجوان و جواِن امروز با 
وجود اینکه امام و دفــاع مقدس را ندیده اند همچون دهه 
شــصتی ها با همان روحیه در میــدان کار و تالش و جهاد 

هستند.
ایشــان ظرفیت کشــور بــرای »پرورش بســیج و تربیت 
رویش هــای نو به نو« و ظرفیت بســیج برای »توســعه و 
پیشــرفت کشور« را دو واقعیت ممتاز برشمردند و با اشاره 
به وجود روحیه بسیجی و شجاعت و نهراسیدن از ورود به 
میدان در نسل های پیشین ملت ایران گفتند: در حکومت 
طاغوت این روحیه به دست بیگانگان یا حکومت های فاسد 

سرکوب می شد.
رهبر انقالب افزودند: با توجه به معنای حقیقی بســیجی، 
اشخاصی همچون شیخ محمد خیابانی، محمد تقی پسیان، 
میــرزا کوچک خان جنگلی، آقا نجفــی و حاج آقا نوراهلل، 
آسیدعبدالحسین الری و رئیسعلی دلواری را هم می توان 

به نوعی بسیجی نامید.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، پیروزی انقــالب را باعث آزاد 
شــدن روحیه و فرهنگ بسیجی دانستند و گفتند: انقالب 
با دادن امید، روحیه ضداســتعماری و ضداستبدادی را در 
ملت آزاد کرد و در پرتو حضور امام خمینی که به ملت روح 
و جان می داد استعداد فرهنگ و تفکر بسیجی شکوفا شد.
ایشان کتابها و شرح حال شهیدان بسیجی در دفاع مقدس 
را حاوی مطالب حیرت انگیز خواندند و افزودند: عظمت آن 
بزرگاِن میدان نبرد، در حالی که یک بســیجی ساده بودند،  

انسان را متحیر می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، امتداد بسیج در جهان اسالم را 
یکی دیگر از برکات بسیج دانستند و تأکید کردند: به لطف 
خداوند این یادگار امام، امروز در کشور و جهان اسالم فعال 
اســت و در آینده هم باقــی خواهد ماند و ثمرات آن دیده 
خواهد شد. ایشان با یادآوری تعبیر امام در مورد بسیج که 
آن را براساس آیات قرآنی »شجره ای طیبه« خوانده بودند 
که ثمرات شــیرین خود را در هــر دوره ای بروز می دهد، 
افزودند: نشــان دادن نوزایی و زنده بودن انقالب، پیشرفت 
کشور به برکت کار جهادی و بی توقع، برجسته شدن عنصر 
معنویت در هر فعالیتی که با روحیه بســیج شــکل بگیرد 
و آرمان گرایــی در کنار عمل گرایی از جمله برکات روحیه 
بسیجی اســت که این روحیه باید در جامعه حفظ شود و 

دچار آفت مغرور شدن نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به تحلیل جایگاه بسیج 
در جغرافیای سیاســی دنیای اســالم پرداختند و گفتند: 
جایگاه بســیج را باید فراتر از مســائل روزمــره و مقابله با 

اغتشاشات اخیر دانست.
ایشــان با بررســی چرایی رویکرد ویژه استعمار به منطقه 
غرب آسیا افزودند: اســتعمار غرب که در ابتدا اروپا مظهر 
آن بود و ســپس امریکا، توجه خــاص و ویژه ای به منطقه 
ما داشــته و دارد زیرا منطقه غرب آســیا مرکز عمده نفت 
و انرژی و منابع طبیعی و چهار راه ارتباطی شــرق و غرب 
است و بر همین اساس رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی 
در این منطقه پایه گذاری شــد تا غــرب در منطقه غرب 
آسیا برای غارت منابع و ایجاد جنگ و تفرقه انگیزی، پایگاه 

داشته باشد.
رهبــر انقالب بــا تأکید بــر اینکه مهمترین و حســاس 
ترین نقطه در منطقه راهبردی غرب آســیا، ایران اســت، 
 خاطرنشــان کردند: بر همین اساس، در ابتدا انگلیسی ها و 
سپس امریکایی ها ســرمایه گذاری ویژه ای بخصوص برای 
مزدور پروری در ایران کردند، تا سلطه کامل داشته باشند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در تشــریح ســلطه و فشــار 
امریکایی ها بر ایــران و حاکمان قبل از انقالب گفتند: این 
فشــار به گونه ای بود که در خاطرات رجال سیاسی دوران 
پهلوی ذکر شده، حتی محمدرضا پهلوی از باج خواهی های 
فزاینده امریکا گله مند بود اما جرأت به زبان آوردن نداشت.

ایشــان با اشاره به پیروزی انقالب اسالمی در نقطه کانونی 
ســلطه اســتعمار غرب در منطقه غرب آسیا گفتند: وقوع 
انقــالب، ناگهان ُچرت اســتعمارگران را پــاره، و ضربه ای 
مهلک، گیج کننده و غافلگیرانه به سیاســتهای استعماری 

در جزیره اَمن آنها وارد کرد.
رهبــر انقالب بــا تأکید بر اینکه انقالب اســالمی ســّد 
مســتحکمی در مقابــل حضور امریکا و غــرب در منطقه 
شــد و هویت جدیدی را به وجود آورد، خاطرنشان کردند: 
انقالب اسالمی،  هویت وابستگی کشور را تبدیل به »هویت 
اســتقالل و استحکام و روحیه روی پای خود ایستادن و از 
موضــع قدرت حرف زدن و باج نــدادن«، کرد و این تفکر 

طبعاً در ایران منحصر نماند و در منطقه اثر گذاشت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه مباحث مربوط به 
صدور انقالب در اوایل پیروزی انقالب اسالمی گفتند: من 
در همان ســال های ابتدایی انقــالب در نماز جمعه گفتم، 
انقالب همچون بوی گل و هوای بهاری اســت که خودش 
در فضا پیچیده می شــود و همه آن را استشمام می کنند 
و کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد به همین علت انقالب 
اســالمی بطور طبیعی، مردم منطقــه را دگرگون و آنها را 
بیدار کرد بنابراین غربی هــا و به ویژه امریکایی ها باید به 
فکر عالج می افتادند زیرا نهال انقالب سلطه آنها بر ایران را 

از بین برده و منطقه را دچار تزلزل کرده بود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای مهمترین مشــکل غرب برای 
مقابله با نظام اســالمی در ابتدای پیروزی انقالب را حضور 
مردم و نیروهای انقالبی در صحنه دانستند که تبلور عینی 
آن شکســت صدام و حامیان غربی او در هشت سال دفاع 

مقدس بود.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به طراحی امریکاییها که 
حدود ۱۵ ســال قبل به وسیله شخصیت های برجسته این 
کشور افشا شد، گفتند: طراحی آنها این بود که شش کشور 
عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سودان و سومالی را ساقط کنند 
تــا در نهایت، امتداد و عمق راهبــردی ایران در منطقه از 
بین برود و با تضعیف کشور،  در نهایت خود نظام جمهوری 

اسالمی ایران ساقط شود.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: اما تفکر و 
امتداد انقالب اســالمی در سه کشور عراق، سوریه و لبنان 
کارکرد پیدا کرد و کار بزرگ و مهمی انجام شد که عبارت 

است از شکست امریکا در این سه کشور.
ایشان با اشاره به شکست طراحی امریکا برای از بین بردن 
حــزب اهلل و اَمل در لبنان و همچنیــن ناکامی در عراق و 
ســوریه با وجود چندین هزار میلیارد دالر هزینه و هزاران 
ساعت کار فکری با به کارگیری صدها متفکر تأکید کردند: 
این نقشــه و توطئه در منطقه، با نیــروی عظیم و کارآمد 
جمهوری اســالمی خنثی شد و مظهر و پرچم این نیروی 
عظیم، شخصی به نام »حاج قاسم سلیمانی« بود، بنابراین 
اکنون مشــخص می شــود که چرا نام »حاج قاسم« تا این 
حد برای مردم ایران، محبوب و برای دشــمنان، تا این حد 

ناراحت کننده است.
رهبر انقالب، بســیجیان را به فهــم و تحلیل کالن از این 
کارزار وســیع، و پرهیــز از محــدود کردن دیــد خود به 
درگیری با چنــد عنصر ضدانقالب توصیه کردند و گفتند: 
با این تحلیل کالن اســت که می تــوان فهمید علت اصرار 
دشمن بر برجام های ۲ و ۳ چه بود که در داخل نیز عده ای 

البّد از روی غفلت حرف آنها را تکرار می کردند.
ایشــان در این زمینه افزودند: برجام ۲ یعنی ایران حضور 
منطقــه ای خود را کاماًل رها کند و برجــام ۳ یعنی ایران 
متعهد شــود که هیچ سالح راهبردی و مهم مانند موشک 
و پهپاد تولید نکند تا در مقابل تهاجم، دست خالی باشد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، حضور بســیج در کشور را سینه 
ســپر کردن در مقابل چنین توطئه های بزرگی دانستند و 
خاطرنشان کردند: شما بســیجیان در این میدان نبرد، از 
حرم دفاع، و با داعِش دست ســاِز آمریکا مبارزه کردید و به 
دالوران رزم آوِر لبنان و فلسطینی ها هر چه توانستید کمک 

کردید و باز هم کمک خواهیم کرد.
ایشــان با تأکید بر اینکه میدان رزم بســیج چنین میدان 
وســیع و عمیقی اســت نه فقط مبارزه با چند اغتشاشگر 
خیابانی، افزودنــد: البته این به معنــای صرف نظر کردن 
بسیج از مقابله با اغتشاشگران نیست چرا که آن مسئله نیز 
باید عالج، و هر اغتشاشــگر و تروریستی مجازات شود اما 
بسیجی باید قدر خود و بسیج را بداند و محدود به کارهای 
جزیی نشــود و بداند که اغتشاشــگر نیز سرانگشت همان 
دستی است که در آن نقشه بزرگ شکست خورده و اینجا 

به میدان آمده است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بسیج فراموش نکند که 
مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است و این چند 

نفر، غافل یا جاهل یــا بی اطالع و دارای تحلیل غلط، و یا 
مزدور هستند.

ایشــان با ابراز تأسف از تحلیل های سست و بی مایه برخی 
افراد گفتند: بعضی از این افراد در روزنامه ها و فضای مجازی 
می گویند برای تمام کردن اغتشاشات باید »مشکل تان را با 

آمریکا حل کنید« و »صدای ملت را بشنوید«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح این ســؤال که »چگونه 
مشــکل آمریکا بــا ایران حل می شــود«، گفتند: این یک 
ســؤال جدی و واقعی است و قصد دعوا نداریم. آیا مشکل 
با نشســتن و مذاکره کردن و تعهــد گرفتن از آمریکا حل 

می شود؟
ایشــان با یادآوری مذاکرات الجزایر با آمریکایی ها در سال 
۱۳۵۹ بر سر آزادی گروگانها، و تعهد آمریکا به آزاد کردن 
ثروتهای ایران و پرهیز از مداخله در امور داخلی ما، گفتند: 
مــا همه گروگانها را آزاد کردیم اما آمریکا به تعهدات خود 
از جمله رفع تحریم ها و آزاد کردن ثروت های مسدود شده 

ملت عمل نکرد.
رهبر انقــالب، بدعهدی آمریــکا در قضیــه برجام یعنی 
برداشــتن تحریم هــا در مقابــل کاهــش فعالیت صنعت 
هســته ای را نمونه دیگری از بطالن حل مشکل با آمریکا 
از طریق مذاکره دانســتند و افزودند: مذاکره، مشکل ما با 
آمریکا را حل نمی کند، بله باج دادن به آمریکا مشــکل را 
حل می کند که البته به یک بار باج دادن هم قانع نیستند 

و هر بار باج جدیدی خواهند خواست.
ایشان در این زمینه افزودند: اول می گویند غنی سازی ۲۰ 
درصــد را تعطیل کنید، بعد غنی ســازی ۵ درصد را، بعد 
کل صنعت هسته ای را، بعد تغییر قانون اساسی را مطالبه 
می کنند، بعد محبوس شدن پشــت مرزها و خالی کردن 

دست ایران و تعطیلی صنایع دفاعی را.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه ممکن اســت 
یک نفر حتی جمهوری اســالمی را قبول نداشته باشد اما 
هیچ ایرانی با غیرتی حاضر نیست چنین باج هایی را بدهد، 
گفتند: بنابراین مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی کند و 
تنها در صورت باج دادن در همه مســائل اساسی و عبور از 
همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره پهلوی دیگر 
کاری با کشــور ندارد. اما آیا مردم برای این شیوه، انقالب 
کردند و این همه شهید دادند؟ ایشان در مقابل تجویز دیگر 
برخی مدعیان مبنی بر »شنیدن صدای ملت« خاطرنشان 
کردند: صدای رعدآسای ملت، امسال در ۱۳ آبان بلند شد؛ 
آیا آن را شنیدید؟ شما بشنوید صدای ملت را. آن جمعیت 
عظیم و بیش از ۱۰ میلیونی در تشــییع شــهید سلیمانی 
صدای ملت بود. امروز تشــییع شهدا در شهرهای مختلف 
و شــعارهای مردم علیه تروریسم و اغتشاشگر صدای ملت 

است. شما صدای ملت را نمی شنوید؟
رهبــر انقالب در بخــش پایانی سخنانشــان به بیان چند 
توصیه به بســیجیان پرداختند: »بسیجی بمانید و روحیه 
و ایمان بســیجی را در خود حفظ کنیــد«، »قدر خود را 
بدانید البته خاصیت بســیجی تفاخر نکردن است اما قدر 
ایــن توفیق خدادای را بدانید«، »دشــمن و نقاط ضعف و 
نقشــه های آن را بشناسید و در مقابل دشمنی که با بزرگ 
و قــوی جلوه دادن خود بــه دنبال غافلگیر کردن شــما 
است، هوشیار باشــید«، و »رشد معنوی خود را مراقبت و 

اندازه گیری کنید«.
ایشــان در توصیــه پنجــم به بســیجیان گفتنــد: امروز 
مهمترین شــیوه بدخواهان، جعل و دروغ پردازی به وسیله 
تلویزیونهایشــان یا فضــای مجازی اســت، در مقابل این 
شگرد با عمل به وظیفه جهاد تبیین، »روشن بینی خود را 
افزایش دهید« و اجازه ندهید دشــمنی که بیش از تسلط 
بر ســرزمینها به دنبال تسلط بر مغزها است، به این هدف 

دست یابد.
رهبر انقالب در توصیه ششــم با تأکید بر اینکه »آمادگی 
عملی خود را حفظ کنید و غافلگیر نشوید«، گفتند: حواس 
همگان بخصوص مســئوالن کشور باید در خصوص مسائل 
اطراف کشــور هم جمع باشــد چرا که برای ما هم منطقه 
غرب آسیا، هم قفقاز و هم مناطق شرقی کشور مهم است 
و باید حواس ما به همه اینها باشــد که دشــمن چه کاری 

می خواهد انجام دهد؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به استفاده مستکبران از 
فرصت جام جهانی و غفلت ناشــی از تمرکز همه چشمها 
بــه آن برای انجام کارهای دیگر )مانند دوره های قبلی این 
مســابقات(، مراقبت و هوشــیاری در ایــن مقطع را مورد 
تأکید قرار دادند و افزودند: اکنون که اســم جام جهانی را 
آوردیم بگوییم که دیروز بچه های تیم ملی ما چشــم ملت 
را روشن کردند و ان شاءاهلل چشم شان روشن باشد که ملت 

را خوشحال کردند.
ایشان در توصیه هفتم، بسیجیان را به مراقبت از نفوذ افراد 
ناباب و فاســد در بسیج سفارش کردند و توصیه آخر خود 
را به یک دستور قرآنی اختصاص دادند که »سست نشوید 

و غمگین نگردید، شما برترید اگر ایمان داشته باشید«.
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گزارش
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار بسیجیان: 

 بچه های تیم ملی چشم ملت را روشن کردند 
خدا چشمشان را روشن کند

رئیس جمهور روحیه و فرهنگ بســیجی را مدل و شیوه ای موفق برای پیشرفت 
و کار جهادی در کشــور دانست و بر بهره گیری از این روحیه و فرهنگ در بدنه 

اجرایی کشور تاکید کرد.
ســید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از بسیجیان که به مناسبت هفته بسیج 
برگزار شد، اراده و انگیزه بسیجیان برای دفاع از امنیت کشور و مردم را برگرفته 
از اندیشــه و تحلیل درســت و به هنگام از شرایط عنوان کرد و گفت : این نگاه و 
این عمل از کســانی که رفاه و آســایش دیگران را به رفاه و آسایش خود ترجیح 

می دهند بسیار ارزشمند است و جای تقدیر دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه دوران کنونی کشــور همانند دوره های گذشته با فراز 
و فرودهایی همراه اســت و نقش آفرینان هر دوره ای متناســب با شرایط دوره 
خــود در معرض ابتالء و امتحان قــرار می گیرند، تصریح کرد: تالش برای حفظ 

امنیت این نظام و مردم خیرات و برکات فراوانی را در جامعه گسترش خواهد داد.
 رئیســی با اشــاره به تعبیر سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی از نظام مقدس 
جمهوری اســالمی به حرم گفت : جمهوری اســالمی ایران تنها نظامی در عالم 
اســت که پرچم مقابله با نظام سلطه را برافراشته و توطئه ها و فتنه های متعدد 
دشــمنان بر علیه این نظام از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی تا کنون از جمله 
غائله منافقین ، ۸ سال جنگ تحمیلی و فتنه های سالهای اخیر با هدف متوقف 

کردن حرکت عظیم انقالب اســالمی و جلوگیری از گسترش روحیه بسیجی در 
میان ملتهای مختلف بوده اســت. اما برغم همه توطئه ها و تحریم های دشمن 
پیشــرفتهای ملت ما در همه عرصه های با قدرت ادامه یافته و اساسا عصبانیت و 

ناراحتی دشمنان نیز از همین مسئله نشات می گیرد.
رئیس جمهور بســیج را از افتخارات بزرگ نظام اســالمی و ملت ایران دانست و 
افزود:  این شــجره طیبه تا به امروز ثمرات بسیاری داشته و در ادامه نیز خواهد 
داشــت و قطعاً در مقابل اراده پوالدینی که امروز مردم و بسیجیان دارند، دشمن 

هیچ کاری از پیش نخواهد برد.
رئیس جمهور همچنین روحیه و فرهنگ بســیجی را مدل و شیوه ای موفق برای 
پیشــرفت و کار جهادی در کشور دانست و بر بهره گیری از این روحیه و فرهنگ 

در بدنه اجرایی کشور تاکید کرد.

رئیسی در دیدار با جمعی از بسیجیان:

دشمن هیچ کاری از پیش نخواهد برد


