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سخنگوي سپاه پاسداران گفت :رژيم صهيونيستي در ذليلترين شرايط قرار دارد.به گزارش گروه
دفاعي خبرگزاري تسنيم ،سردار رمضان شريف در يادواره  57شهيد عمليات کربالي  4و  5شهرستان
تربتجام ،با اشاره به جانفشانيهاي شهدا و رزمندگان در هشت سال جنگ تحميلي و به ثمر نشستن
خون و تالش آنان ،گفت :امروز اثري از صدام و ژنرالهاي بعث صدام نيست و مزار شهدا ،محل زيارت
ملت ماست.وي افزود :شهدا با کمترين آموزش ،لجستيک و امکانات توانستند جغرافياي کشور را حفظ
و نيات پليد شيطان بزرگ ،آمريکا را به رؤيا تبديل کنند و امروز ما رهروان و همرزمان شهدا ،بيکار
ننشستيم و دشمن را فرسنگها از اين سرزمين دور کرديم.وي گفت :به اعتراف دوست و دشمن ،امروز
رژيم صهيونيستي در ذليلترين شرايط قرار دارد و رزمندگان فلسطين و لبنان در اوج آمادگي براي
مقابله با هرگونه تهاجم صهيونيستها و پايان دادن به حيات ننگين اين رژيم جعلي و جنايتکار هستند
و اين شعار نيست ،بلکه يک واقعيت تمامعيار است که حتي در جبهه حاميان صهيونيستها مورد

سياسي

اذعان است.شريف افزود :رژيم صهيونيستي روزگاري ميگفت که اگر همه ارتشهاي کشورهاي عربي
جمع شوند ،نميتوانند اسرائيل را در نبرد نظامي شکست دهند ،اما الهامبخشي خون شهدا و گفتمان
مقاومت و ظلمستيزي و پايبندي به آن ،شرايط را طوري پيش برد که نه تنها کشورهاي عربي ،بلکه
مردم مظلوم غزه در زماني کمتر از  48ساعت رژيم کودککش صهيونيستي را وادار به التماس کرد.
وي افزود :به برکت فرهنگ شهادت و خون الهامبخش شهدا و درايت و ژرفانديشي رهبري معظم و
عزيز انقالب اسالمي ،امروز دشمن هر چقدر هزينه ميکند ،به نتيجه نميرسد .بعد از تصرف کابل،
"رايس" وزير امور خارجه وقت آمريکا گفته بود که ما دائم از خود سؤال ميکنيم که چه رمز و رازي
وجود دارد که ما در کاخ سفيد با حضور افراد آموزش داده يک سال عليه ايران طراحي ميکنيم و همه
ابعاد و جوانب آن را از زواياي مختلف ميسنجيم ،ولي بعد از همه اين تالش ،همه با يک سخنراني رهبر
ايران پنبه ميشود .حال بايد گفت که آيا ما نبايد به داشتن چنين رهبري بباليم؟
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نگاه
گزارش رسالت از 40سال نبرد محاسباتی ایران و غرب

احمق هاي درجه يك

اگر بخواهيم تحوالت نيم قرن گذشته عالم سياست و دسته بندي قدرت هاي
جهاني را دسته بندي کنيم ،در يک نگاه مي توان اين پنجاه سال را
به سه قسمت تقسيم کرد.
 20سال اول ،عصر دو قطبي و ابرقدرتي آمريکا و شوروي است  .پس
از فروپاشي شوروي حدود  ۱۵سال ،دوران سلطه تکقطبي اياالت
متحده بر جهان و نفوذ آمريکا در تمام تحوالت و رخدادهاي بين المللي
و  ۱۵سال اخير ،دوران افول آمريکاست .افول آمريکا البته نشانههاي
نظري فراواني دارد ،اما آنچه در واقعيت منطقه و جهان و روي زمين
اتفاق مي افتد ،خيلي روشن تر و ساده تر ،تحليلگران را به اين باور
مي رساند که آمريکاي امروز ،آمريکاي دو دهه قبل نيست و به شدت
تضعيف شده است.
روز گذشته ،مقام معظم رهبري در ديدار با جمعي از مردم قم ،با بيان
ضعف دستگاه هاي محاسباتي هيئت حاکمه آمريکا و يادآوري اشتباه
تاريخي رئيس جمهور آمريکا در تمجيد از محمدرضا پهلوي در سال
 ۵۹چنين فرمودند ۱۰« :دي  ۵۶رئيس جمهور آمريکا در تهران نطق
قرائي درتمجيد دروغ آميز از محمدرضا کرد و گفت ايران جزيره ثبات
است 10.روز نشد که مردم قم عليه آن رژيم وابسته قيام کردند و بعد
حرکتهاي بعدي که باعث نابودي رژيم شد .اين دستگاه محاسباتي
آمريکاست؛ آمريکاييها به اين تحليل خود ميبالند! بعضي سران
آمريکا وانمود ميکنند ديوانه اند ،من اين را قبول ندارم اما احمق هاي
درجه يکي هستند ».در  40سال اخير ،جنگ محاسباتي مسئوالن ايراني و
دولتمردان آمريکايي ،با شدت بااليي در جريان بوده است .در اين سال ها
نبرد تحليلي و محاسباتي جمهوري اسالمي ايران و اياالت متحده آمريکا
و متحدانش ابعاد جديدي يافته است .نبردي که  40سال است در اغلب
ميدان ها به سود جمهوري اسالمي رقم خورده است.
بقاي دولت قانوني سوريهخالف خواسته قدرتهاي جهاني
از  6سال پيش ،دولت هاي آمريکا ،رژيم صهيونيستي ،آلمان ،فرانسه،
انگليس ،عربستان سعودي ،ترکيه و چند کشور ديگر ،تمام توان اطالعاتي
و سياسي خود را در جهت سقوط دولت بشار اسد به کار بستند .نيروها
و معارضيني كه توسط آمريکا و متحدانش پشتيباني مي شوند ،بيش از
 ۱۰گروهند که داعش و جبهه النصره از جمله آنهاست .ناظران سياسي
به خاطر دارند که وقتي بخش زيادي از خاک سوريه در اشغال معارضين
قرار گرفت و حتي جلسه شوراي امنيت داخلي سوريه منفجر شد ،اکثر
تحليلگران مطمئن شدند که سوريه سقوط خواهد کرد ،اما جمهوري
اسالمي بر حمايت از دولت قانوني سوريه ايستاد .امروز اغلب مسئوالن
کشورهايي که  ۶سال پيش از رفتن اسد ميگفتند ،خود رفتهاند ،اما
اسد با راي مردم همچنان در قدرت مانده است.
جنگ  ۳۳روزه و پيشبيني پيروزي مقاومت
دبيرکل حزب اهلل لبنان نقل ميکند که در ابتداي جنگ تموز
( ۳۳روزه) ،حتي در اتاق جنگ برخي از فرماندهان مقاومت نگران بودند ،اما پيام
آيت اهلل خامنه اي خطاب به حزب اهلل رسيد مبني بر اينکه شما پيروزيد و اگر
پيروز شويد ،قدرتي ميشويد که هيچ قدرتي در مقابل تان نمي ايستد.
در همان جنگ ،ارتش رژيم صهيونيستي تمام توان خود را به کار بست،
اما با دهها کشته و زخمي ،با خفت و از موضع ضعف از لبنان خارج شد
و پس از جنگ ،خط توليد بسياري از تجهيزات نظامي خود را متوقف
کرده و به دنبال بازنگري در قواي نظامي خود افتاد.
پيش بيني پيروزي ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريکا
 ۶روز قبل از انتخابات اخير رياست جمهوري آمريکا ،در حالي که اکثر
رسانهها ،چهرهها و حتي نظرسنجي هاي معتبر ،پيروزي کلينتون را
قطعي مي دانستند ،رهبر معظم انقالب از اقبال بيشتر مردم آمريکا به
ترامپ خبر دادند و پس از برگزاري انتخابات و اعالم نتايج ،بسياري را
به تعجب واداشتند ،به گونهاي که حتي کارشناس بي بي سي فارسي
در برنامه تلويزيوني خود اعالم کرد «:به نظر مي رسد آقاي خامنه اي
يک گوي بلورين دارد و از غيب سخن مي گويد ،چون همه نظرسنجيها
از پيروزي خانم کلينتون خبر ميدادند».
پيش بيني رهبر انقالب از عاقبت مذاکره با آمريکا
در فاصله سالهاي  ۹۲تا  ۹۴و در اوج خوش بيني دولتمردان کشورمان
به مذاکره با  ،5+1رهبر معظم انقالب ضمن حمايت از مذاکرهکنندگان
کشورمان ،بارها و بارها بر بدبيني به دولت آمريکا و بدعهدي طرف
مقابل تأکيد کردند .ايشان حتي در اوج دوره اعتماد برخي مسئوالن
کشورمان به برجام ،چنين گفتند«:به طرف مقابل اعتماد نکنيد ،به لبخند
او فريب نخوريد ،به وعده نقد که ميدهد اعتماد نکنيد ،وقتي خرش از
پل گذشت برميگردد و به ريش شما ميخندد ».اين پيشبيني چند
ماه پيش به تحقق پيوست و آمريکا رسماً از برجام خارج شد و تا اين
لحظه از سازوکارهاي اروپايي جايگزين هم خبري نيست.
بسياري از تحليل هاي مقام معظم رهبري همچون«شکست مذاکرات صلح
خاورميانه در اوج توافقات بين المللي»« ،پيشبيني وقوع انقالب مصر»،
«پيشبيني عقبنشيني اسرائيل و پيروزي مقاومت در سال »۲۰۰۰
و «پيشبيني گسترش بيداري ملتهاي خاورميانه به قلب اروپا»
نيز تاکنون به صورت کامل يا نسبي ،رنگ واقعيت گرفتهاند .فارغ از
جنبههاي عبادي ،با وجود تحقق اين پيشبينيها بايد به نظام محاسباتي
جمهوري اسالمي و نظام و واليت فقيه اعتماد کرد .بايد تا «تشکيل
دولت فلسطيني در تلآويو» و « نابودي اسرائيل در کمتر از  ۲۵سال»
منتظر ماند و حتي براي دوران پس از آن برنامهريزي کرد.

خبر
روحاني:

فرصتهاي بزرگ فضاي مجازي
بايد هدايت شود
رئيس جمهور گفت :فرصتهاي بزرگ فضاي مجازي بايد هدايت شود.به گزارش
حوزه دولت گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،حجتاالسالم حسن روحاني
در شوراي عالي فضاي مجازي ،گفت :مردم قم از آغاز نهضت اسالمي و تا فروردين
 ۴۲و حمله رژيم ستمشاهي به مدرسه فيضيه ۱۵ ،خرداد و سخنراني تاريخي
حضرت امام (ره) در عاشوراي سال  ،۴۲نقش ارزندهاي ايفا و در کنار روحانيت و
طالب وفاداري کردند.روحاني افزود :قيام  ۱۹دي مردم قم در حمايت از حضرت
امام (ره) به فرآيندي تبديل شد که به پيروزي کل ملت در انقالب اسالمي
رسيد و از جمله مردم مومن تبريز در چهلم شهداي  ۱۹دي ،حماسه ديگري
در مبارزه آفريدند.رئيس شوراي عالي فضاي مجازي در بخش ديگري از سخنان
خود با اشاره به جايگاه و وظايف مهم اين شورا و نيز تحوالت گسترده در حوزه
ارتباطات اجتماعي ،افزود :فرصتهاي بزرگ فضاي مجازي و شبکههاي نوين
اطالعرساني بايد در شرايط تحريم به سمت کمک به توليد و ارتقاي اشتغال
هدايت شود.روحاني همچنين با تأکيد بر مطالبه مهم رهبر معظم انقالب جهت
حضور پرشور و آگاهانه جوانان در فضاي مجازي براي خنثي کردن توطئههاي
دشمنان ،تقويت روحيه اميد به آينده ،اتحاد و اعتماد عمومي را مهمترين اقدام
براي مقابله با يأسآفريني و ترويج مطالب خالف واقع از سوي بدخواهان ارزيابي
و خواهان توجه ويژه و هوشياري رسانهها در اين زمينه شد.

خبر
س رلشکر باقري مطرح کرد؛

ضرورت ترجمه آثار ارزشمند
دفاع مقدس به زبان کشورهاي همسايه

»

رهبر انقالب در ديدار مردم قم خطاب به مسئوالن:

مقابل یاوهگوییهای آمریکا و اروپا بایستید

رهبر معظم انقالب اسالمي خطاب به مسئوالن
فرمودند :مقابل یاوهگوییهای آمریکا و اروپا
بایستید.
به گزارش پايگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آيتاهللالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی)،
رهبر معظم انقالب اسالمي صبح روز چهارشنبه در
سالروز قيام تاريخساز مردم قم در  ۱۹دي  ۱۳۵۶در
ديدار هزاران نفر از مردم قم ،با اشاره به ضرورت پرهيز از
سهلانگاري و سهلانديشي درباره ريشه دشمني آمريكا
و استکبار با ايران اسالمي« ،ماهيت و حقيقت انقالب و
شجاعت و وفاداري ملت و نظام به اهداف و مباني انقالب»
را علت اصلي اين خصومت عميق و مستمر خواندند و
با بيان وظايف مهم «مسئوالن و مردم» در اين مقطع
تأکيد کردند :رسيدگي به مشکالت معيشتي مردم بهويژه
قشرهاي ضعيف مهمترين وظيفه امروز دولتمردان است
و ملت و مسئوالن بايد با هوشياري ،تحريم هاي آمريكا
را همانند دوران دفاع مقدس به شکستي بي سابقه براي
شيطان بزرگ تبديل کنند.
حضرت آيت اهلل خامنهاي با تجليل از قيام سرنوشتساز
مردم قم در  ۱۹دي سال  ۵۶بهعنوان نقطه عطف انقالب
اسالمي ،قم را «شهر ،مرکز و مادر انقالب» خواندند و
انقالبي قم و
افزودند :البته انگيزههايي براي تغيير فضاي
ِ
کمرنگ کردن روحيه انقالبي و ديني در آن وجود دارد
و نبايد از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.
ايشان با تأکيد بر هوشياري در مقابل اين انگيزهها،
تأکيد کردند :قم سرچشمه اصلي و پشتوانه معنوي
انقالبي است که دنيا را متحول کرد ،بنابراين بزرگان
و جوانان قم نبايد اجازه دهند دستهاي خائن ،قم را
از مرکزيت انقالب ،خارج و اين حرکت تحولي را در
آن کمرنگ کنند.
رهبر انقالب اسالمي سپس به بيان چند درس مهم و
ماندگار از قيام  ۱۹دي پرداختند و خاطرنشان کردند:
رئيسجمهور وقت آمريکا در  ۱۰دي  ۵۶به تهران آمد
و با تمجيد اغراقآميز و دروغين از محمدرضا پهلوي،
ايران را «جزيره ثبات» يعني مايه آرامش خيال آمريکا
ايران وابسته و مسئوالن نوکرمآب آن ،خواند.
از ِ
ايشان قيام مردم قم عليه رژيم ظالم ،وابسته و فاسد
پهلوي در فاصله اي کمتر از  10روز از اين سخنان
را نشانه ضعف عميق دستگاه محاسباتي آمريکا و
غرب دانستند و گفتند :کمتر از  10روز پس از سفر
رئيسجمهور آمريکا و تعبير او از ايران به جزيره ثبات،
قيام عظيم مردم قم شکل گرفت و به دنبال آن ،قيام
مردم تبريز و طوفان انقالب اسالمي و نابودي رژيم
سرسپرده طاغوت محقق شد.
حضرت آيت اهلل خامنهاي ،استمرار ضعف دستگاه
محاسباتي آمريکا تا امروز را يک واقعيت برشمردند و
افزودند :با وجود آنکه عدهاي غربزده و آمريکازده ،پُ ِز
قدرت محاسباتي و آيندهنگري آمريکاييها را ميدهند
اما آمريکا همچنان دچار ضعف محاسباتي است.
ايشان با اشاره به سخنان سال گذشت ه يک دولتمرد
اوباش تروريست و وعده او به آنها که
آمريکايي در جمع ِ
جشن سال  ۲۰۱۹ميالدي را در تهران خواهيم گرفت،
خاطرنشان کردند :توانايي محاسباتي دشمنان ايران در
همين حد است ،همانطور که آن زمان صدام اميدوار
بود يک هفتهاي به تهران برسد و منافقين مزدور نيز
خيال ميکردند در حمله مرصاد سه روزه از کرمانشاه
به تهران خواهند رسيد.
رهبر انقالب اسالمي افزودند :برخي دولتمردان آمريکايي
اينطور وانمود ميکنند که ديوانهاند ،البته بنده اين
را قبول ندارم اما آنها حقيقتاً «احمقهاي درجه يک»
هستند.
ايشان قيام مردم قم را نشانه صفبندي دو دستگاه
اسي دروغين و
محاسباتي يعني صفبنديِ «ليبرالدموکر ِ
پاي در گِل غربي» در مقابل «نظام توحيدي و اسالمي»
برشمردند و گفتند :پس از انقالب نيز آنها با تحريم
جمهوري اسالمي تصور ميکردند کار نظام در کمتر

از  6ماه تمام خواهد شد در حاليکه انقالب اکنون به
چهل سالگي رسيده است.
حضرت آيت اهلل خامنهاي افزودند :در مقابل اين محاسبات
محاسباتي دقيق نظام اسالمي
غلط استکبار ،دستگاه
ِ
وجود دارد که امام بزرگوار ما فرمود «صداي شکستهشدن
استخوانهاي مارکسيسم را ميشنوم» و يکي دو سال
بعد همه دنيا آن صدا را شنيدند.
دشمني استکبار با پديده
حضرت آيت اهلل خامنهاي،
ِ
دشمني عميق دانستند و
تمدني انقالب اسالمي را
ِ
ِ
خاطرنشان کردند :برخي از روي نفهمي يا مسائل
ديگر ،علت دشمني مستکبران را سخنان امام يا فالن
مسئول عليه آمريکا ميدانند ،در حاليکه زورگويان
جهاني با يک قدرت جوان ،رو به رشد ،پر تالش و
پر انگيزه دشمن هستند که اين قدرت معنوي
 ۴۰سال است در مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر
و قدرتمندتر شده و ت ََرکها و شکافهاي استکبار را
عميقتر کرده است.
رهبر انقالب اسالمي ،ايران را قلّه موقعيت راهبردي در
منطقه خواندند و افزودند :علت عصبانيت آمريكاييها
در اول انقالب اين بود که لقمه چرب و نرم ايران را به
عنوان مهمترين کشور منطقه و سرزميني سرشار از
ثروتهاي مادي و منابع طبيعي از دست دادند.
ايشان با اشاره به اعتراف چند روز پيش يک مؤسسه
غربي افزودند :خود آنها ميگويند ايران با توجه به
ظرفيتهاي فوق العادهاش پنجمين کشور ثروتمند
جهان است ،بنابراين طبيعي است که بهخاطر از دست
دادن چنين ثروتي ،عميقاً عصباني باشند.
حضرت آيت اهلل خامنهاي افزودند :اين عصبانيت همچنان
ادامه دارد اما مسئله اصلي و ريشه تقابل آمريكا و ملت
ايران ،تقابل تاريخي و ذاتي حق و باطل است ،چرا که
استکبار و استعمار از خون ملتها تغذيه ميکنند و
انقالب اسالمي در مقابل اين ظلم آشکار ايستاده و براي
بيدار کردن ملتها نيز تالش کرده است.
رهبر انقالب اسالمي ،شنيده شدن فرياد «مرگ بر آمريكا»
در کشورهاي متعدد را بي سابقه و نشانه اي از موفقيت
ايران برشمردند و خاطرنشان کردند :استکبار تالش
ميکند ملتها را با «ايران هراسي»« ،اسالم هراسي»
يا «شيعه هراسي» گمراه کند ،اما ملتها ذاتاً با ايران
اسالمي دشمني ندارند و هر جا حقيقت روشن بشود،
از آن حمايت مي کنند.
ايشان بروز برخي حوادث و رويدادها در اروپا و آمريكا را
نشانه آشکار شدن پيامدهاي خطرناک حفرههاي معنوي
در تمدن غرب خواندند و افزودند :در طرف مقابل،
مردمساالري ديني و حرکت به سمت تمدن اسالمي
با استفاده از امکانات و ابزارهاي روز دنيا ادامه دارد و
اين واقعيت براي مستکبران رعبآور است.
رهبر انقالب اسالمي با تأکيد بر پرهيز از سهل انگاري
و سهل انديشي در زمينه علت واقعي و اصلي دشمني
ظالمان جهاني با ايران افزودند :علت اصلي اين دشمني،
«ماهيتوحقيقتحرکتعظيمانقالباسالمي،شجاعت،
فداکاري و وفاداري ملت و پايبندي مستمر و کامل نظام
به مباني انقالب اسالمي» است که اگر به توفيق الهي،
اين حرکت به نتايج مورد نظر خود دست يابد ،بساط

استکبار و استعمار غرب را برمي چيند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با استناد به آيات قرآن مجيد
افزودند :فرعون مي دانست موسي حق است اما دشمني
مي کرد و خدا به حضرت موسي گفت «نترسيد ،حرکت
کنيد من با شما هستم» که اين خطاب امروز عيناً به
دشمني آگاهانه فراعنه
ملت ايران است که در مقابل
ِ
عالم ،ايستاده است.
رهبر انقالب اسالمي در تبيين نتيجه صف آرايي استکبار
و ملت ايران خاطرنشان کردند :هر جبهه اي که در راه
خدا حرکت کند ،وعده قطعي و بدون ترديد پروردگار
درباره نصرت و پيروزي او محقق خواهد شد ،همچنانکه در
طول  ۴۰سال هر جا درست حرکت کرديم ،پيروز شديم
و هر جا کوتاهي داشتيم ،پيروزي حاصل نشد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي رسيدن به چهل سالگي
را در روند شکلگيري تمدنها ،آغاز بلوغ و شکوفايي
خواندند و افزودند :در اين مسير تمدني ،چهل سالگي
نه دوران پيري بلکه دوران عمق يافتن حرکتها است
و به فضل الهي و به برکت «ايمان ديني ،عزم راسخ،
حضور و آمادگي و کار و تالش ملت بهويژه انبوه جوانان
خوشفکر ،مبتکر و اميدوار به آينده» ،حرکت تاريخي
ملت ايران به نتايج درخشان خود خواهد رسيد.
ايشان پيروزي انقالب و تشکيل جمهوري اسالمي را
مقدماتي براي شکل گيري «تمدن اسالمي متناسب
با دوران فعلي» دانستند و خاطرنشان کردند :اگر خدا
اراده نکرده بود ،اين مقدمات فراهم نمي شد.
رهبر انقالب اسالمي سخنانشان در جمع هزاران نفر
از مردم قم را با بيان نکاتي مهم خطاب به مسئوالن
و مردم ادامه دادند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در مهمترين توصيه خود به
مسئوالن بهخصوص دولتمردان تأکيد کردند :اولويت کاري
خود را حل مشکالت معيشتي مردم بهويژه قشرهاي
ضعيف قرار دهيد ،چرا که اين مسئله اهميت ويژه اي
دارد .رهبر انقالب با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل
معيشتي مردم گفتند :منابع کشور کم است اما چرا
با وجود تذکرات مکرر ،جريانها و افرادي ،ظالمانه اين
منابع را مي بلعند و با دالل بازي و انحصارطلبي در
تجارت ،مانع پيشرفت کشور مي شوند و در تقويت
توليد داخلي کارشکني ميکنند.
رهبر انقالب بار ديگر مهمترين کار امروز مسئوالن را
رسيدگي به مشکالت معيشتي خواندند و افزودند :البته
اين کار فقط با پول پخش کردن حاصل نمي شود،
بايد مراقب جريانها و دستهاي خطرناک و مضر بود،
همچنانکه اين مسائل را بارها با جزئيات در جلسات
کاري به مسئوالن تذکر داده ايم.
ايشان ،کار و تالش و خدمت به انقالب ايران عزيز و ملت
بزرگ را نعمتي الهي خواندند و به مسئوالن و دولتمردان
تأکيد کردند :قدر نعمت مسئوليت در نظام اسالمي را
بدانيد و به لوازم قدرشناسي از آن يعني «مراقبت در
حرف و رفتار ،پرهيز از گرايش به اشرافيگري و اسراف
و رفتارهاي طاغوتي» پايبند باشيد و تالش کنيد مسير
حرکت شما همواره به سمت الگوي رفتاري و مديريتي
اميرمؤمنان باشد.
«شجاعت» و «عقالنيت» دو نکته مهم و تذکر ديگر

رهبر انقالب خطاب به مسئوالن بود.
ايشان افزودند :در مقابل توپ و تشر و ياوه گويي هاي
آمريكا و اروپا پس نزنيد و بايستيد و بدانيد که اينها
نه تهديد ،نه «وعده و قول» و نه حتي امضايشان
اعتبار ندارد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي حرف هاي بي ربط برخي
غربي ها را به حرفهاي دلقک ها تشبيه کردند و افزودند:
آنها به ايران توصيه مي کنند حقوق بشر را از سعودي ها
ياد بگيرد؛ آيا اين ،حرف يک دلقک نيست؟
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان کردند :رفتار
صحيح و عقالني وظيفه مسئوالن است ،چرا که با
احساساتِ صرف ،نمي شود کشور را اداره کرد البته
احساسات به عنوان پشتوانه عملي شدن تصميمات
عقالني الزم است.
«شناخت ،قدرداني و استفاده از ظرفيتهاي دروني
بهويژه جوانان» ديگر توصيه مؤکد رهبر انقالب اسالمي
به مسئوالن و دولتمردان بود.
ايشان افزودند :جوانان مي توانند گره هاي دستگاهها
را باز کنند ،بنابراين به آنها مراجعه کنيد و قدرشان را
بدانيد چرا که حتي بلندپروازي هاي آنها خوب است
و کشور را به جلو مي برد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش پاياني سخنانشان،
مردم را نيز به کمک به مسئوالن توصيه کردند و افزودند:
بخش مهم تقويت توليد داخلي در زمينه هاي کيفي و
توزيعي ،به توليد کننده و فروشنده و مغازه دار و مردم
مربوط مي شود.
ايشان گفتند :امسال سال تقويت توليد کاالهاي ايراني
بوده است ،اما االن در آخر سال بايد ببينيم چقدر در اين
زمينه پيش رفته ايم و چه کارهايي کرده ايم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي حضور در صحنه هاي
انقالب را بهترين کمک مردم به کشور دانستند و
افزودند :دشمن در تالش است با شايعه سازي و
تهمت پراکني مردم را مضطرب کند و به جان يکديگر
بيندازد که البته نمي تواند ،اما مردم بايد با اين شگردهاي
دشمن مقابله کنند.
ايشان خاطرنشان کردند :انقالب و نظام با خواست
و حمايت مردم شکل گرفته و استمرار يافته اما
مستکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همين نظام
فرا مي خوانند که الزم است مردم در مقابل اين تبليغات
ايستادگي و عليه آن حرکت کنند و جوانان با هوشمندي،
فضاي مجازي را به ابزاري براي زدن تو دهني به
دشمنان تبديل کنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تحريم ها را باعث فشار
و بروز مشکالتي براي کشور دانستند و افزودند:
آمريكايي ها با خوشحالي مي گويند تحريم کنوني
ملت ايران در تاريخ سابقه ندارد اما ملت ايران
انشاءاهلل در اين زمينه شکستي به آنها مي دهد
که در تاريخ بي سابقه باشد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تحريم کامل ملت
ايران در دوران دفاع مقدس افزودند :دشمنان حتي به ما
سيم خاردار نمي دادند اما ملت و مسئوالن ،آن تحريم ها
را به زمينه اي براي تکيه بر درون و شکوفايي استعدادها
تبديل کردند ،بهگونه اي که همان مسير ،امروز ايران را
به قدرت بي نظير منطقه تبديل کرده است.
رهبر انقالب تأکيد کردند :بايد با درس گيري از اين
تجربه درخشان و تکيه بر جوانان ،تحريم کنوني را به
وسيله اي براي کار و تالش و شکوفايي تبديل کنيم و
با بي نيازي از ديگران به جايي برسيم که آنها نيازمند
ايران عزيز باشند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأکيد کردند :به فضل الهي
و در پرتو مقاومت و هوشياري مردم و مسئوالن و کار و
تالش بيوقفه ،از تحريم ها و مشکالت عبور خواهيم کرد
و همچنانکه در جنگ تحميلي صدام را به خاک سياه
نشانديم و به درک اسفل رفت ،جمهوري اسالمي هر روز
موفق تر و زنده تر خواهد بود و دشمنان ملت در آمريكا
و غرب به سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

آي تاهلل جنتي:

تمرکز دشمن روي تضعيف اعتقادات و باورهاي ديني مردم است

رئيس مجلس خبرگان رهبري گفت :تمرکز دشمن روي تضعيف اعتقادات
و باورهاي ديني مردم است.به گزارش خبرگزاري مهر ،آيت اهلل احمد
جنتي در بيست و هفتمين همايش هاديان و مسئوالن سياسي سپاه با
اشاره به اينکه وجه تمايز انقالب اسالمي با ساير انقالب ها و حرکت هاي
انقالبي معاصر جنبه توحيدي و نگاه به آخرت است ،اظهار داشت :امام
خميني(ره) بر مبناي توحيد و آخرت در تداوم نهضت انبياء الهي انقالب
اسالمي را رهبري کرد و براي شناخت درست اين مسئله بايد امام راحل را
به درستي شناخت.وي با بيان اين که پيشنهاد داير کردن کرسي امام شناسي
و ايجاد رشته شناخت امام خميني(ره) و ضرورت آن را سال ها قبل داده
اما هنوز به اين پيشنهاد ترتيب اثر داده نشده است ،افزود :وجود چنين
رشته اي در دانشگاه ها و در حوزههاي علميه الزامي است و آن زمان که
اين رشته داير شود تازه خواهيم فهميد که چه ابعاد مهمي از زندگي
امام خميني(ره) وجود دارد که به آن نپرداختيم.جنتي به مسئوالن سپاه
پاسداران انقالب اسالمي پيشنهاد داد که در دانشگاه ها و مراکز علمي خود

رشته امام شناسي را راه اندازي کنند.وي افزود :من همواره به چهل حديث
امام خميني(ره) و صحيفه ايشان مراجعه مي کنم و مي بينم که در هر بار
مراجعه و با وجود اين که با اين دو کتاب انس دارم باز هم مطالب جديدي
در اين کتابهاست که اين خود نشانه عظمت امام راحل است .دبير شوراي
نگهبان در ادامه در تبيين دستاوردهاي انقالب اسالمي با تاکيد بر اين که
انقالب و نظام جمهوري اسالمي خدمات فراواني به مردم کرده است ،افزود:
يکي از مهمترين دستاوردهاي انقالب اسالمي ايثار ،روحيه از خودگذشتگي
و توجه به آخرت براي آباداني دنيا است که در هيچ جاي ديگري وجود ندارد
و تنها مي توان در انقالب اسالمي به عنوان تداوم نهضت انبياء الهي اين را
ديد.وي با اشاره به فتنههاي گذشته و پيش روي انقالب اسالمي بر تمرکز
دشمن روي تضعيف اعتقادات و باورهاي ديني مردم در اين فتنهها تاکيد
کرد و افزود :اگرچه امروز مشکالت معيشتي وجود دارد و شکل جهاني هم
داشته ،اما دشمنان ما مثل آمريکا ،غربيها و سعودي ها روي اين مسئله
متمرکز شده اند که به وسيله اين مشکالت ارزش ها و مسائلي مثل حجاب

و دين را مورد هجمه خود قرار دهند و امروز ميدان جنگ همين جا است و
رزمندگان انقالب بايد در اين مسئله وارد ميدان شوند.وي با تاکيد بر اينکه
پذيرندگان دعوت انبياءالهي مردم عادي و قشرهاي ضعيف بوده اند ،ادامه
داد :نبايد گذاشت پابرهنگان که به فرموده امام راحل ولي نعمت مسئوالن
هستند به خاطر مشکالت معيشتي از انقالب نااميد شوند ،انتظار مي رود همه
نيروهاي انقالب وارد ميدان شده و با اين فتنه ها مبارزه کنند.دبير شوراي
نگهبان در ادامه با اشاره به برخوردهاي اخير با مفسدان اقتصادي افزود:
امروز که مردم مي بينند که با مفسدين برخورد مي شود و ادامه نيز داشته
و اموال نامشروع بسياري به نفع کشور مصادره و حجم آن هر روز بيشتر
مي شود ،اين اموال بايد به نفع قشر ضعيف جامعه مصادره و براي آن ها
هزينه شود.وي در پايان با تاکيد بر اينکه انقالب اسالمي دو نياز اساسي
دارد که مي تواند حالل ساير مشکالت کشور هم بشود ،خاظر نشان کرد:
يکي شناخت دقيق امام خميني(ره) و دوم تربيت نيروهاي در تراز انقالب
اسالمي و انسان سازي ،تا آينده و تداوم انقالب تضمين شود.

آي تاهلل مکارم شيرازي:

کشور به انقالب اقتصادي نياز دارد
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت :کشور به انقالب اقتصادي
نياز دارد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،آيتاهلل ناصر مکارم شيرازي
در درس خارج فقه خود ،با اشاره به حديث پيامبر گرامي اسالم حضرت
محمد مصطفي(ص) «ما َ
عال َم ِن اقت ََص َد؛ کسي که ميانه رو باشد فقير
نمي شود» تاکيد کرد :انسان مؤمن بايد در درآمدها و هزينه ها تعادل
برقرار کند.آيت اهلل مکارم شيرازي تصريح کرد :اين مسئله همان اقتصاد
مقاومتي است که رهبر معظم انقالب مکرر اشاره کرده اند و متاسفانه
گوش شنوايي هم نيست ،در ظاهر مي پذيرند اما در عمل مورد توجه قرار
نميگيرد.وي در پاسخ به اين سؤال که چرا اقتصاد ما اين همه پيچيده
و دچار مشکل شده است ،ابراز داشت :به دليل گستردگي بيش از حد
دولت ،اکثر بودجه خرج هزينه هاي جاري و حقوق مي شود و لذا سهم

چنداني براي توليد نمي ماند.آيت اهلل مکارم شيرازي افزود :کشوري که
اقتصادش اين گونه باشد طبيعتا گرفتار مشکل مي شود ،وقتي اکثر بودجه
خرج حقوق کارمندان شود عمال چيزي براي توليد نمي ماند؛ گاهي اوقات
خبر از حقوق هايي مي رسد که انسان وحشت مي کند.استاد برجسته
درس خارج حوزه علميه قم بيان کرد :اگر بخواهند حقوق بگيران را کم
کنند باز هم مشکل ديگري ايجاد مي شود؛ زيرا اگر بازنشسته شوند بازهم
حقوق شان برعهده دولت است ،تنها راه اين است که به توليد توجه کنيم
و افراد اضافي را در اين بخش ها بهکار گيريم.وي اضافه کرد :توليد تا زماني
که در اختيار بخش خصوصي نباشد به جايي نمي رسد ،در بخش هاي
دولتي غالبا هزينه بيشتر از درآمدهاست و بازدهي ها نيز کمتر مي شود.
آيت اهلل مکارم شيرازي با انتقاد از کم توجهي به خصوصي سازي واقعي

در کشور ،گفت :متاسفانه خصوصيسازي و اصل  44قانون اساسي به شعار
تبديل شده است؛ يک عده از دولتيهاي محترم شرکتي براي خود درست
مي کنند که به آنها خصولتي مي گويند و باز هم متاسفانه اقتصاد دست
بخش خصوصي داده نمي شود.اين مرجع تقليد با تاکيد بر اينکه کشور
به انقالب اقتصادي نياز دارد ،گفت :با اين مدل از اقتصاد که اکنون در
حال اجراست هرچه جلو برويم ،مشکالت حل نخواهد شد ،ما به انقالب
اقتصادي نياز داريم ،ما انقالب سياسي کرده ايم ،انقالب فرهنگي نيز تا اندازه
اي صورت گرفته ،اما انقالب اقتصادي نشده است.آيتاهلل مکارم شيرازي
با تاکيد بر اين که مشکالت اقتصادي بايد به صورت ريشه اي حل شود،
اظهار داشت :تسهيالت بانکي بايد به بخش هاي توليدي اختصاص داده
شود ،در برنامه ريزي ها نيز بايد توجه به اين سمت باشد.

رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح بر ضرورت ترجمه آثار ارزشمند دفاع مقدس
به زبان کشورهاي همسايه تاکيد کرد.به گزارش حوزه دفاعي امنيتي
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار سرلشکر پاسدار محمد
باقري در همايش سراسري مديران بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي
دفاع مقدس که در موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس برگزار شد،
درباره انتظارات از اين بنياد گفت :سال گذشته که کارکنان بنياد
حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس محضر فرمانده معظم کل
قوا شرفياب شدند ،ايشان انتظاراتي را بيان فرمودند.وي ادامه داد:
البته رهبر معظم انقالب چهارم مهر امسال هم در جلسهاي خصوصي
که رئيس بنياد در آن حضور داشت و هم در جلساتي که بنده
خدمت معظم له حضور مييابم ،انتظارات خود را درباره حوزه دفاع
مقدس عنوان ميکنند ،که بسيار مهم است.باقري افزود :اين مطالبه
برخاسته از اهميت و تاثيرگذاري دفاع مقدس است و ما با همان روحيه
دفاع مقدس و حتي فراتر از آن بايد اين انتظارات را برآورده کنيم.
اينکه ايشان ميفرمايند بدون اغراق کار صد برابري مطالبه ميکنم،
موضوع کوچکي نيست.رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح ادامه داد :بايد
هر آنچه در توان داريم و هر که را ميتوانيم در ثبت و ضبط خاطرات
رزمندگان ،پدر و مادر شهيدان و همسران و فرزندان شهدا ،فرماندهان
و پيشکسوتان و هر کسي که در دفاع مقدس و يا در پشتيباني از جبهه
حضور داشته به کمک بطلبيم.رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح تصريح
کرد :جمع کردن خاطرات بيش از يک ميليون رزمنده و خانوادههاي
آنها و افرادي که در پشتيباني از جبههها فعاليت ميکردند ،توسط
چند مجموعه کوچک امکانپذير نيست؛ به همين جهت اين کار بايد
با قدرت هرچه بيشتر توسعه يابد.وي ادامه داد :کار مراکز استاني و
مرکز بنياد اين است که دستورالعمل ،فرم و روش جلوگيري از انحراف
و اغراق را تعيين کند؛ چون بدون اغراق کار جمعآوري خاطرات
دفاع مقدس به بزرگي خود آن دوران است.باقري با اشاره به اينکه
بايد تجربههاي خوب را تکرار کرد ،گفت :در مورد نهضت ترجمه بايد
کارهاي بسيار عظيمتري صورت گيرد؛ البته تاکنون زحمت بسيار زيادي
در اين رابطه کشيده شده است ،اما ترجمه آثار ادبي دفاع مقدس به
زبانهاي جوامعي که مردم آنها عاشق انقالب اسالمي هستند ،بايد
بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

کليات طرح استاني شدن
انتخابات مجلس تصويب شد

وکالي ملت با کليات طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي
اسالمي موافقت کردند که اين طرح براي بررسي بيشتر مواد به
کميسيون شوراها ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري رسا ،نمايندگان ملت در
جلسه علني روز چهارشنبه با  ۱۵۵راي موافق ۶۴ ،راي مخالف و
دو راي ممتنع از مجموع  ۲۳۱نماينده حاضر در مجلس کليات
طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي درباره استاني
شدن انتخابات را تصويب کردند.
گفتني است پس از موافقت نمايندگان با کليات اين طرح
علي الريجاني گفت :کميسيون شوراها درخواست کرده که طرح را
به اين کميسيون ارجاع دهد تا برخي از مواد را کاملتر کند البته
مطابق آيين نامه کميسيون تنها يک هفته زمان دارد تا در جلسه
بعدي مجلس در دستور کار قرار گيرد.پس از استماع توضيحات
الريجاني نمايندگان با  ۱۸۶راي موافق  ۲۴راي مخالف و  ۴راي
ممتنع از مجموع  ۲۳۰نماينده حاضر در مجلس موافقت کردند که
مواد و جزئيات اين طرح به کميسيون شوراها ارجاع شود.

تجميع  12اداره کل در ساختمان جديد
ادارات مرکزي بانک ملي ايران
مديرعامل بانک ملي ايران از تجميع  12اداره کل اين بانک در
ساختمان جديد ادارات مرکزي فردوسي خبر داد و گفت :با اين
اقدام ضمن کاهش هزينههاي رفت و آمد و کاهش اتالف زمان،
ساختمانهاي فعلي اين ادارات کل براي فروش آزاد خواهند شد.به
گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،دکتر محمد رضا حسين زاده
که از ساختمان جديد ادارات مرکزي بانک موسوم به ساختمان
فردوسي بازديد مي کرد ،با اشاره به اينکه کار احداث و بازسازي
اين ساختمان از چندين سال پيش توسط پيمانکاران گريديک با
طراحي مدرن به اتمام رسيده است ،ادامه داد :در ساختمان فردوسي
آخرين تکنولوژيها به کار گرفته شده و مي توان گفت که يک
ساختمان هوشمند است.وي اظهار کرد :نوع چيدمان ادارات کل در
داخل اين ساختمان ،کام ً
ال متفاوت با روشهاي قبلي است و باعث
کاهش هزينههاي قابل توجهي خواهد شد.مديرعامل بانک ملي
ايران همچنين در بازديد از ادارات کل اعتبارات ،بررسي طرح ها
و مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک که اخيرا در اين
ساختمان مستقر شدهاند ،گفت :مطابق برنامهريزي انجام شده،
حداقل  12اداره کل بانک که در شهر تهران پراکنده شده بودند،
در اين ساختمان استقرار خواهند يافت و در نتيجه خواهيم توانست
بخشي از امالک مازاد را به اين طريق به فروش برسانيم.

تقدير استاندار يزد از توسعه فرهنگ
بانکداري الکترونيک پستبانک
در روستاها و مناطق کم برخوردار
دکتر طالبي استاندار يزد در بازديد از غرفه پستبانکايران در سيزدهمين
نمايشگاه فناوري اطالعات(کاميتکس) از توسعه فرهنگ بانکداريالکترونيک
توسط اين بانک درراستاي نصب و راهاندازي دستگاههاي خودپرداز ()ATM
درمناطق کمبرخوردار و روستائي قدرداني نمود.به گزارش روابطعمومي
پستبانکايران :وي از خدماترساني مناسب اين بانک درسطح استان
يزد تقدير و از نزديک درجريان فعاليتهاي اين بانک بويژه در حوزههاي
 ITو  ICTقرار گرفت.همچنين علي قاسمي مديرشعب پستبانک استان
يزد درجريان اين بازديد ضمن قدرداني از حمايت استانداري از بانک و با
اشاره به عامليت پست بانک بهعنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات ،توضيحات الزم را درخصوص برنامههاي آتي وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات و پست بانک براي گسترش حوزه  ITارائه نمود.

در نشست صميمي مديرعامل بانک کشاورزي با
مدير شعب اين بانک در جنوب کرمان عنوان شد:

تحقق 111درصدي برنامه سپرده هاي مردمي
در ادامه ديدارهاي صميمانه مديرعامل بانک کشاورزي با مديران
استاني شعب اين بانک که با هدف ارتباط مستقيم و بدون واسطه
و به منظور بررسي نقاط قوت و ضعف و حرکت در مسير بالندگي
صورت مي گيرد ،روح اهلل خدارحمي رئيس هيئت مديره و مديرعامل
بانک کشاورزي با عباس قايدي زاده مدير شعب جنوب کرمان در
محل ساختمان مرکزي بانک کشاورزي در تهران ديدار و گفتوگو
کرد.به گزارش روابط عمومي بانک کشاورزي ،در اين ديدار که روز
چهار شنبه  19دي ماه در ساختمان مرکزي اين بانک در تهران برگزار
شد ،قايدي زاده عملکرد مديريت اين بانک در جنوب کرمان را در
حوزه هاي تجهيز منابع،وصول مطالبات و امالک تمليکي،مديريت
اعتبارات،خدمات نوين و بانکداري الکترونيک،خدمات ارزي ،و...
در فضايي صميمانه براي مديرعامل بانک تشريح و رهنمودهاي
الزم را دريافت کرد.

