سیاست
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چهره ها و گفته ها

ایراداصولگرایان
امیر محبیان دبیرکل حزب نواندیشان :جریان
اصولگرای ما که به آن تعلق خاطر و آن را قبول
دارم ،متاسفانه پــیــروزی بر
رقیب برایش اصالت یافته
است/ .خبرآنالین

مطالبهوزیرزن
اشرف بروجردی فعال سیاسی اصالح طلب :در
فضای این روزها «انتخاب وزیر زن برای وزارتخانه
آموزشوپرورش» به اشکال مختلف از سوی زنان
در جامعه مطرح شده و بر همین اساس میتوان
گفت فضای خوبی برای
اضافه شدن یک زن به
جمع وزرای دولت
فراهم آمده است.
/اعتمادآنالین

اصالحطلبانودولت
سید فرید موسوی عضو فراکسیون امید مجلس:
با توجه به این که جریان اصالح طلبی تمام قد از
دولتحمایتکردهطبیعی
اســت کوتاهی دولــت به
حساب اصالحطلبان
گذاشته شود.
/ایسنا

خبر

باقری:درگامدوم،ایرانبهعنوان
قدرتشکستناپذیرظهورخواهدداشت
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر این که
امروز نظام جمهوری اسالمی به سطحی از اقتدار
رسیده که دشمن را به یأس و ناامیدی کشانده
است،تصریحکرد:اینسطحازتوانمندیوآمادگی
مقدمهایخواهدبودتادرگامدومانقالباسالمی
کشور ایــران به عنوان یک قدرت شکستناپذیر
در سطح بینالمللی بــروز و ظهور داشته باشد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران  ،ســردار باقری با
بیان این مطلب طی بازدید از اقدامات راهبردی و
عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره
به این که سازمان پدافند غیرعامل با برنامهریزی
مناسب در مقابله بــا تهدیدها در عرصههای
مختلف با همکاری دولت ،وزارتخانهها ،نهادها
و سازمانهای لشکری و کشوری آمادگیهای
مناسبی را ایجاد کرده است ،گفت :این سازمان
درحوزهبازدارندگیودفاعغیرنظامیموفقعمل
کرده و همکاریهای بیشتر مسئوالن میتواند
اقتدار دفاعی را افزایش دهد.همچنین سردار
تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران
در سخنانی ضمن ابــراز خرسندی از عملکرد
سازمان صنایع دریایی گفت :اکنون به دستان
توانمندمتخصصانصنعتدفاعیپیشرفتهترین
تجهیزاتنظامیودفاعیساختهمیشوددرحالی
کهقبلازانقالب،شرایطبهگونهایبودکهتوانایی
وحتیاجازهساختکوچکترینتجهیزاتنظامی
رانداشتیم.
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رهبرانقالبباتاکیدبراینکهتولیدکنندگان رزمندگانجنگاقتصادیهستند
بهشدتازوجودموانعتولیدانتقادکردند

تولیددر 70خانمشکالت

دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند 40،سال دوم قطع ًا بهتر خواهد بود
حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمیصبحروزگذشتهدردیداررئیسجمهورو
اعضایهیئتدولت،بااشارهبهلزومقدرشناسی
مسئوالن از فرصت خدمت به مــردم و ضرورت
همکاری و هم افزایی قوای سه گانه« ،اقتصاد»
و «فرهنگ» را دو مسئله مهم کشور خواندند و با
تأکید بر توجه کامل مسئوالن به «تولید داخلی»
به عنوان «کلید اصلی حل مشکالت موجود»
نکات مهمی را درباره «رهایی کشور از وابستگی
به درآمد نفت»« ،توجه ویژه به بخش های پیشران
اقتصادی نظیر مسکن ،کشاورزی و شرکت های
دانشبنیان»«،ضرورتتغییرنگاهبهتولیدکننده
بهعنوان رزمنده جنگ اقتصادی» و «لزوم جهت
گیریوهدفگذاریپیشرفتاقتصادیبهسمت
تأمین عدالت و ریشه کن کردن فقر» بیان کردند
و مسئوالن وزارتخانهها و دستگاه های مرتبط با
مقولهفرهنگرابهحساسیتبیشترومقابلهجدی
وهوشمندانهباهجومهمهجانبهدشمنبهمبانی
دینی،انقالبیواخالقیفراخواندند.
▪دولت مسائل مهم کشور را اولویت بندی و
پیگیریکند

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر
آثار آیت ا ...خامنه ای ،رهبر انقالب اسالمی در
ابتدای این دیدار با تبریک عید سعید غدیرخم و
سالروز والدت حضرت امام موسی بن جعفر(ع) و
همچنینهفتهدولتوگرامیداشتیادوخاطره
شهیدان رجایی و باهنر گفتند :هفته دولت
شاخص و نشانه ای است که با یادآوری خدمات
و تالش های یکسال گذشته ،از یک طرف می
تواندمایهدلگرمیباشدوازطرفدیگر،چنانچه
این تالش ها با دو شرط مهم «حرکت جهادی» و
«نیتالهی»همراهشود،زمینهسازبرکاتزیادی
در جامعه خواهد شد .حضرت آیت ا ...خامنهای
یکیدیگرازبرکاتهفتهدولترا«ارزیابیاعضای
دولتازعملکردیکسالهخودونقاطقوتوضعف
آن» برشمردند و افزودند :مسئوالن باید دوران
مسئولیت را که یک لطف الهی برای خدمت به
مردماست،قدربدانندوازاینطریق،برایعرصه
بسیاردشوارآخرتزادوتوشهفراهمکنند.ایشان
بااشارهبهگذشتششسالازعمردولت،تأکید
کردند :دو سال باقی مانده از دوران دولت ،مدت
زمان کمی نیست و باید به دور از گرفتار شدن در
برخیآفات،مسائلمهمکشوررا«اولویتبندی»
واولویتهارایکبهیکپیگیریکرد.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از آفات دولت ها
درطولسالهایمختلفرا«گرفتارشدنبهفروع
وحواشی»دانستندوگفتند:دولتدرایندوسال
باقیمانده،ازحواشیومسائلفرعیکهمتأسفانه
با ظهور فضای مجازی ،امکان آن بیشتر هم شده

است ،فاصله بگیرد و مسائل اصلی را در اولویت
کــاری خود قــرار دهــد .رهبر انقالب دو اولویت
اصلی کشور را «اقتصاد» و «فرهنگ» برشمردند
و در سخنانشان درباره موضوع اقتصاد با اشاره به
تأثیرگذاری مشکالت موجود برطبقات ضعیف
و متوسط ،تولید داخلی را کلید اصلی حل این
مشکالتخواندندوافزودند:البتهبهدستآوردن
وچرخاندناینکلیددرقفلمشکالتاقتصادی
آساننیستامابایداینکارراانجامداد.
▪ 3اولویتاقتصادیکشور

حضرتآیتا...خامنهایعلتنامگذاریامسال
بهنام«رونقتولید»راتوجهبهپیشبینیهادرباره
افزایش کارشکنیهای بیگانگان برشمردند
و خاطرنشان کــردنــد :بهترین مقابله بــا این
دشمنیها ،رونق تولید است که به فضل الهی
دراینزمینهحرکتیدربخشهایمختلفدیده
میشودکهبهنوبهخودنشاندهندهظرفیتهای
بالقوه در سراسر کشور است ،بنابراین مسئوالن
باید تولید داخلی را اساس کار قرار دهند .ایشان
سپسدرتبییناولویتهادرزمینهاقتصاد،برسه
مسئلهتمرکزکردند«:قطعوابستگیبهصادرات
نفت خام»« ،توجه به پیشران های اقتصادی که
میتوانندموتورمحرکهدیگربخشهاقرارگیرند»
و «ضــرورت تغییر نگاه مسئوالن و دستگاه ها به
تولید کنندگان ».رهبر انقالب ،درآمــد آسان
صدور نفت خام را بالیی بزرگ دانستند و یادآور
شدند :این مشکل دیرینه واقع ًا به ضرر پیشرفت
کشورتمامشدهاست.حضرتآیتا...خامنهایبا
اشارهبهکشورهاییکهبدونتولیدیکقطرهنفت،
به پیشرفت چشمگیری دست یافته اند ،گفتند:
حتی در شرایط غیرتحریمی نیز کنترل بــازار
نفت از جمله قیمت گذاری و میزان خرید ،دست
مصرف کننده های بزرگ دنیا یعنی کشورهای
غربیاستوآنهامیتوانندبراساسمنافعخود

تولیدکنندگان با رزمندگان ســال هــای دفاع
مقدس تأکید کردند :تولیدکنندگان رزمندگان
جنگ اقتصادی با دشمنان هستند و باید با این
چشم به آن ها نگاه کرد .ایشان با انتقاد مجدد
از مشکالت موجود بر سر راه ایجاد واحدهای
تولیدی گفتند :گاهی برای فعالیت یک واحد
تولیدی باید نه از هفت خان بلکه از ۷۰خان عبور
کرد که مسئوالن باید این مشکل جدی را حل
کنندومقرراتزایدوموانعتولیدرارفعکرد.رهبر
انقالب در همین زمینه ،نگاه ویژه دولت به بنگاه
هایمتوسطوکوچکراخواستارشدندوافزودند:
این نگاه ویــژه ،رکن اصلی در اقتصاد مقاومتی
است که همه مسئوالن آن را پسندیده اند و قول
اجرا داده اند که البته کارهایی هم شده است.
حضرتآیتا...خامنهایخاطرنشانکردند:اگر
به نکات گفته شده اهتمام جدی شود ،تحریم ها
واقع ًا به فرصت تبدیل می شود ،همان گونه که در
ماههایاخیرنیزچونوارداتبرخیکاالهادشوار
شده،برخیمسئوالنبهشرکتهایدانشبنیان
مراجعهکردهاندومقداریازظرفیتهایجوانان،
شرکت های دانــش بنیان ،جهاد دانشگاهی و
مجموعههایتولیدیبهکارگرفتهشدهاست.
▪هـ ِ
ـدف پیشرفت اقتصادی ،تأمین عدالت
اجتماعیوریشهکنکردنفقراست

دولتدراین 2سالباقیمانده
ازحواشیومسائلفرعیکه
متأسفانهباظهورفضایمجازی
امکانآنبیشترهمشدهاست
فاصلهبگیردومسائلاصلیرادر
اولویتکاریخودقراردهد

وجهتگیریهایسیاسیتولیدکنندگانراتحت
فشار بگذارند .ایشان تبدیل نفت خام به فراورده
های مختلف را راه اصلی رهایی از وابستگی به
صادراتنفتخامبرشمردندوافزودند:همچنان
که بارها گفته شده است ،می توانیم با استفاده
از اندیشمندان و صنعتگران ،عالوه بر فراورده
های فعلی نظیر گاز و بنزین ،در آینده به ترکیبات
وتولیداتدیگریدستیابیمکهارزشصادراتی
آن ها چندین برابر نفت خام باشد .رهبر انقالب
اسالمی ،توجه ویژه رئیس جمهور ،وزارت نفت و
دیگر دستگاه ها را به ساخت پاالیشگاه ضروری
دانستندوافزودند:مشکلهزینهتولیدپاالیشگاه
را نیز می تــوان با نقدینگی موجود در کشور و
مدیریتقویحلکرد.حضرتآیتا...خامنهای
درزمینهرونقتولید،برخیبخشهایاقتصادی
را دارای قدرت تحریک و فعال کردن بخش های
دیگرخواندندوگفتند:بایدبهبخشهایپیشران
نظیر مسکن ،کشاورزی ،خودرو ،لوازم خانگی و
همچنین اقتصاد دانشبنیان توجه ویژه کرد چرا
که فعال شدن هر کدام از این ها می تواند بخش
های مختلف دیگر را به حرکت وا دارد و حرکت
عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند.
حضرت آیت ا ...خامنهای در نکته مهم دیگری،
تغییرنگاهمجموعهدولت،مسئوالنودستگاهها
به تولید کنندگان را ضروری خواندند و با مقایسه

رهــبــر انــقــاب اســامــی در بخش دیــگــری از
سخنانشان رونق تولید را نیازمند چهار نهاده
دانستند« :نیروی انسانی»« ،سرمایه»« ،فناوری»
و «مدیریت اقتصادی ».ایشان نیروی انسانی
ایرانی را انصاف ًا بی نظیربرشمردند و گفتند:
ایــن واقعیت امــروز مــورد اذعــان اندیشمندان
برخی کشورهای دیگر نیز قــرار دارد .رهبر
انقالب اسالمی ،نقدینگی حداقل  ۱۸۰۰هزار
میلیاردی و نیز فناوری قابل قبول در بسیاری از
زمینه ها را دو نهاده قابل قبول دیگر خواندند و
افزودند :اما در بخش مدیریت اقتصادی با وجود
تالش های قابل تقدیر ،باید با حساسیت بیشتر
برنامه ریزی و عمل کرد تا مشکالت موجود در
روند رونق تولید کاهش محسوس یابد .حضرت
آیــت ا ...خامنهای شکل گیری نوعی تحرک
در ســال جــاری در زمینه هــای تولید صنعتی،
کشاورزی ،انرژی ،پتروشیمی و لوازم خانگی را
امری مبارک خواندند و با تأکید بر لزوم تقویت
کامل این حرکت افزودند :این واقعیت نشان
می دهد کسانی که از بن بست در کشور حرف
میزنند ،کام ً
ال اشتباه می کنند .رهبر انقالب
اسالمی با اشــاره به ایــن که ایــن واقعیات باید
انگیزه و امید و تالش مدیران را افزونتر کند ،یک
نکته بسیار مهم را درباره هدف رونق و پیشرفت
اقتصادیکشوربیانکردند.ایشانگفتند:ازنظر
اسالمِ ،ص ِ
رفثروتمندشدنکشور،مطلوبنیست
بلکه هـ ِ
ـدف پیشرفت اقتصادی ،تأمین عدالت
اجتماعی و ریشه کن کردن فقر است وگرنه مانند
کشورهای پیشرفته ای مثل آمریکا می شویم که
طبقاتضعیفهمچنانمشکالتعمیقیدارند.
▪معتقد بــه بستن فضای فرهنگی کشور
نیستیم امــا بــا ولنگاری فرهنگی بــه شدت
مخالفیم

رهبر انقالب اسالمی در ادامــه سخنان خود با

اشاره به «فرهنگ» به عنوان اولویت دیگر کشور،
گفتند :در موضوع فرهنگ با حمله همه جانبه
و جبهه وسیع بیگانگان مواجه هستیم و همه
مسئوالنی که با مسائل فرهنگ مرتبط هستند،
باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
حضرتآیتا...خامنهایافزودند:دشمناننظام
اسالمی صراحت ًا می گویند که غلبه بر جمهوری
اسالمی و حاکمیت اســام با جنگ نظامی و
تحریم اقتصادی امکان پذیر نیست و باید با نفوذ
فرهنگیوتأثیرگذاریبرذهنهاومغزهاوتحریک
هوس ها به این هدف رسید .ایشان با اشــاره به
اقداماتسازمانیافتهضدفرهنگیوضدارزشی
خاطرنشان کردند :باید مانع نفوذ این اقدامات
سازمانیافته در تولیدات فرهنگی همچون هنر،
سینما ،کتاب و تئاتر شد .رهبر انقالب اسالمی با
تأکیدبراینکه«مامعتقدبهبستنفضایفرهنگی
کشور نیستیم اما با ولنگاری فرهنگی بهشدت
مخالفیم»گفتند:مادرشرایطیهستیمکهجبهه
مقابلماودستگاههایاستکباری،همهامکانات
فرهنگی و هنری خود را برای ضربه زدن به نظام
اسالمی ،بهکار گرفته اند و ما باید برنامهریزی
جدی در مقابل این جبهه داشته باشیم .حضرت
آیت ا ...خامنهای همچنین با اشــاره به برخی
اقدامات ضدفرهنگی سازمان یافته اما پنهان در
جامعه ،افزودند :باید دستگاه های فرهنگی اعم
ازوزارتارشاد،سازمانتبلیغاتاسالمی،وزارت
آموزشوپرورش،وزارتعلوموصداوسیماوحتی
دستگاههایاطالعاتیرویاینمسائلبهشدت
حساسباشند.
▪مدیران درخصوص مسائل دینی و فرهنگی
دستگاه های تحت مدیریت خود علن ًا مراقبت

کنند

ایشان یکی از نکات مهم در عرصه امور فرهنگی
را نقش مدیران ارشد و مدیران میانی دستگاه
ها برشمردند و تأکید کردند :اگر مدیران در
خصوص مسائل دینی ،فرهنگی و اعتقادی
دستگاه های تحت مدیریت خود ،علن ًا مراقبت
و نقش آفرینی کنند ،قطع ًا تأثیرگذار خواهد
بود .رهبر انقالب اسالمی ابراز نگرانی نسبت
به مسئله حجاب در جامعه را ،به جا و صحیح
دانستند و خاطرنشان کــردنــد :حجاب یک
حکم شرعی و یک مسئله قانونی است و در این
زمینه باید در درجه اول دستگاه های دولتی
و حکومتی و مدیران آن ها مراقبت کنند تا
براساس قانون عمل شــود .حضرت آیت ا...
خامنه ای ،رعایت موازین دینی و ظواهر مذهبی
را از جانب مدیران در بدنه دستگاه ها تأثیرگذار
دانستند و گفتند :باید حرکت دینی در کشور
تقویت شود که این موضوع به پیشرفت های
مادی نیز کمک خواهد کرد .ایشان در بخش
دیگری از سخنان خود به لزوم تعامل ،همکاری
و هم جهتی قوای سه گانه اشاره کردند و با تأیید
سخنان رئیس جمهور مبنی بر ضرورت هم افزا
بودن سه قوه ،افزودند :در برخورد با متخلفان
باید منصفانه و عاقالنه و هوشمندانه عمل شود
و دستگاه های نظارتی بهگونهای عمل کنند
که از اقدامات آن ها برداشت های تبعیضآمیز
و غر ضآلود و مچگیری صــورت نگیرد .رهبر
انقالب اسالمی با تأکید بر این که قوه مجریه
میاندار و عهده دار وظیفه سنگین اداره کشور
اســت ،خاطرنشان کــردنــد :همه باید به این
واقعیت توجه کنند البته مسئوالن دولتی نیز
باید صبر و تحمل خود را افزایش دهند و برای
کوچک ترین موضوع یا مشکلی ،بی تابی نکنند.
«نترسیدن از دشمن» توصیه دیگر حضرت آیت
ا ...خامنهای به مسئوالن دولت بود که گفتند:
برخی اوقــات سخنانی را می شنوم که نشانه
بیمناک بودن از دشمن است ،در حالی که از
دشمن ،واقع ًا نباید ترسید زیرا این دشمن از
ابتدای انقالب اسالمی وجود داشته و هر کاری
هم که توانسته کــرده اما به موفقیت نرسیده
اســت .ایشان افــزودنــد :آمریکا ،اروپــا و حتی
شوروی سابق در این چهل سال هر اقدامی را
که می توانستند علیه جمهوری اسالمی انجام
دادند اما به نتیجه نرسیدند .البته آزار و اذیت و
زحمت به وجود آورده اند ولی نتوانسته اند مانع
از حرکت و پیشرفت نظام اسالمی شوند .رهبر
انقالب اسالمی با اشاره به پیشرفت ها و افزایش
توانایی های جمهوری اسالمی در عرصه های
سیاسی ،دفاعی و اقتصادی تأکید کردند:
دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند و چهل سال
دوم جمهوری اسالمی قطع ًا از چهل سال اول،
برای ما بهتر و برای دشمنان بدتر خواهد بود.
▪انتظار از دولــت هند ایــن اســت سیاستی
منصفانهدرقبالمردمکشمیردر پیشبگیرد

ایشان در بخش پایانی سخنان خود به موضوع
کشمیر اشاره کردند و با ابراز ناراحتی از وضع
مسلمانان این منطقه گفتند :ما با دولت هند
روابط خوبی داریم اما انتظار و توقع از دولت
هند این است که سیاستی منصفانه در قبال
مردم نجیب کشمیر در پیش بگیرد و به مردم
مسلمان ایــن منطقه زور گفته نشود .رهبر
انقالب اسالمی وضعیت کنونی منطقه کشمیر
و اختالفات هند و پاکستان در این زمینه را
نتیجه اقدامات انگلیس خبیث به هنگام خروج
از شبه قاره هند دانستند و گفتند :انگلیسی ها
برای استمرار درگیری در کشمیر ،تعمد ًا این
زخم را در این منطقه به جا گذاشتند.

