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 ظریف سه شنبه به کمیسیون امنیت ملی مجلس می رود

 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و جمعی از معاونانش سه شنبه آینده 
برای بررسی آخرین اخبار و تحوالت بین المللی در کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی حضور می یابند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و جمعی 
از معاونانش سه شنبه آینده برای بررسی آخرین اخبار و تحوالت بین المللی در 

کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور خواهند یافت.
وضعیت حمل و نقل بین المللی کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی 

از مسووالن بانک مرکزی در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون بررسی می شود.
هم اندیشی درباره نشست مشترک با سفیران کشورهای اروپایی یکشنبه آینده در 

این کمیسیون برگزار می شود.
پیش نویس طرح اصالح ماده 989 قانون مدنی با حضور مسووالن ذی ربط در 

جلسه روز یکشنبه این کمیسیون بررسی می شود.
بررسی پیش نویس اصالح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها مجلس

پیش نویس اصالح قانون انتخابات مجلس با حضور نمایندگان شورای نگهبان، 
وزارت اطالعات، وزارت کشور و مرکز پژوهش های مجلس یکشنبه و سه شنبه آینده 

در کمیسیون شوراهای مجلس بررسی می شود.
حجتی به کمیسیون کشاورزی می رود

وزیر جهادکشاورزی هفته آینده برای پاسخ به سوال 11 نماینده در جلسه روز سه 
شنبه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی حضور می یابد.

مشکالت ارزی واردات دارو و واکسن های دامی در جلسه روز یکشنبه کمیسیون 
کشاورزی مجلس بررسی می شود.

 در نشست مشترک با فعاالن سیاسی و حزبی

وزیر کشور: اعتدال به معنای پرهیز از افراط گرایی و 
انفعال است

وزیر کشور گفت: اعتدال به معنای بی طرفی نیست بلکه به مفهوم روش و شیوه 
انتخاب افرادی است که با گرایش های مختلف سیاسی و تخصص های متفاوت 

بتوانند حد وسط امور را پیش ببرند.
به گزارش عصر پنجشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا 
رحمانی فضلی در نشست مشترک با استادان علوم سیاسی دانشگاهی، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و فعاالن سیاسی و حزبی گفت: از ابتدای روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امید تالش بر این بوده که سیاست دولت در حوزه داخلی به نحو 
مطلوب اجرا شود و هدف از تشکیل این جلسه این است که بتوانیم همگرایی و 
همدلی و درک مشترکی از شرایط و ترسیم وضع مورد انتظار که در پیش رو داریم 

داشته باشیم.
وی افزود: اینکه افراد در حوزه سیاسی در سخنانشان وارد جزئیات می شوند، امری 
طبیعی است لذا هرچه به جزئیات وارد شویم امکان همگرایی در عمل هم بیشتر 
می شود همچنین باید تالش کنیم در این جلسه که همگی پیرامون اصول وحدت 
نظر داریم و ثبات و پایداری و حفظ امنیت ایران را می خواهیم در راستای تقویت 

نظام عمل کنیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه نظام برخاسته از بطن مردم و هدف ما تقویت نظام 
است، تاکید کرد: ما به مردم کشورمان ایمان داریم و در کشور ما قدرت دست مردم 
است همین مردم هستند که آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد و سپس روحانی 
را انتخاب کردند و مردم با همین سازوکارها این افراد را به عنوان رئیس جمهور 
برگزیدند پس این امر نشان می دهد امکان گردش قدرت در حوزه سیاسی وجود 
داشته است و اگر هم در سازوکارهای آن اشکاالتی وجود دارد ما به عنوان نظامی که 

پویا هستیم و رو به جلو حرکت می کنیم باید اصالحات الزم را انجام دهیم.
اینکه  بیان  با  آمریکا  آن  راس  در  و  استکبار جهانی  به دشمنی  اشاره  با  وی 
آمریکایی ها قطعاً نمی خواهند نظام جمهوری اسالمی و این تفکر در جهان وجود 
داشته باشد تصریح کرد: ما باید نگاه تاریخی و ساختاری و کارکردی به منظور حل 
مشکالت داشته باشیم در حوزه ساختاری نیز نظام برنامه ریزی که ما از گذشته و از 
قبل از انقالب به ارث بردیم و در برهه های مختلف آن را وصله و پینه کردیم، یک 
برنامه ریزی متمرکز بخشی است که قدرت پاسخگویی به مناطق را ندارد و علت عدم 

تعادل و توازن در همه مناطق کشور این نوع برنامه ریزی است.
و  فعالیت  بر  مبتنی  ما  ریزی  بودجه  نظام  داد: همچنین  ادامه  وزیر کشور 
جمعیت است که نظام کامال غلطی است و این نظام جوابگوی نیازها نیست 
همچنین نظام اداری ما هم آفت و آسیب کشور است البته این موضوع تنها 
متعلق به این دولت هم نیست و در طی سالها این اتفاق افتاده است اما چرا 
اصالح نشده است؟ برخی اصالح شده اما جوابگو نیست و برخی اصالحات هم 
جواب نداده و مابقی نیز باید اصالح شود همچنین نظام مالیاتی، پولی و بانکی 

کشور نیز باید اصالح شود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: ما انقالب کردیم و نظام سیاسی کشور را تغییر دادیم 
همچنین نظام دفاعی و امنیتی مان را به دلیل جنگ تغییر دادیم اما در سایر نظامات 

قدرت تغییر زیاد نداشتیم و باعث شده این شرایط ایجاد شود.
وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید بر اساس تاکید آقای رئیس جمهور دولت 
اعتدال است، اظهارداشت: اعتدال به معنای بی طرفی نیست بلکه اعتدال به 
معنای روش و شیوه و انتخاب افرادی است که با گرایش های مختلف سیاسی 
و تخصص های متفاوت بتوانند حد وسط امور را پیش ببرند لذا ما از افراط گری 

و انفعال پرهیز داریم.
وزیر کشور با بیان اینکه ما اگر هدفمان تقویت نظام است عنصر برجسته و اصلی 
مردم هستند گفت: اگر مردم نباشند هیچ نخواهیم داشت، باالترین ویژگی که مردم 
بخواهند ما را همراهی کنند این است که باید راضی باشند و آن رضایتمندی باید 
در حوزه اقتصادی سیاسی اجتماعی وجود داشته باشد همچنین باید در حوزه 

رضایتمندی های اجتماعی کارهای بیشتری انجام بگیرد.
رحمانی فضلی با دفاع از عملکرد استانداران تاکید کرد: استانداران چندین انتخابات 
را در سالمت و امنیت کامل برگزار کردند همچنین استانداران با کمک سایر دستگاه 
ها امنیت را در استان ها برقرار کرده و همین استانداران اکنون در حوزه اقتصادی 

نقش آفرینی می کنند.
در این جلسه فاطمه هاشمی، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس، سلیمی 
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی، غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران، 
احمد امیر آبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی، دکتر نبوی استاد 
دانشگاه، احمد حکیمی پور فعال سیاسی ، محمد جواد حق شناس عضو شورای 
مرکزی حزب اعتماد ملی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در 
مجلس شورای اسالمی، حجت االسالم و المسلمین محسن رهامی، ایزدی استاد 
دانشگاه و کارشناس سیاسی، قوام استاد دانشگاه و جالل زاده فعال سیاسی به بیان 

نقطه نظرات خود پرداختند.

اخبار
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 استیضاح وزیران صنعت و راه در کمیسیون های مجلس بررسی می شود
تقاضای استیضاح محمد شریعتمداری و عباس آخوندی وزیران صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی هفته آینده در کمیسیون های صنایع و عمران مجلس شورای اسالمی بررسی می شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا از دستور هفتگی 

کمیسیون های تخصصی مجلس، قرار است تقاضای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت دوشنبه آینده )16 مهر( در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شود؛ تقاضای استیضاح وی ششم شهریور ماه با 50 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس 
شده است. 

 رهبر معظم انقالب در اجتماع عظیم بسیجیان در ورزشگاه آزادی:

ملت ایران با شکست دادن تحریم سیلی دیگری به آمریکا خواهد زد
اجتماع عظیم بسیجیان در ورزشگاه  انقالب در   رهبر معظم 
آزادی تاکید کردند: ملت ایران با شکست دادن تحریم، سیلی 

دیگری به آمریکا خواهد زد.
به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع 
عظیم و پرشکوه بسیجیان در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی با تأکید 
بر اینکه جوانان، راه حل مشکالت کشور هستند، به ارائه تحلیلی از 
شرایط حساس کنونی پرداختند و افزودند: امریکایی ها با عربده کشی، 
بیان سخنان سخیف و تصوراتی واهی درصدد تصویرسازی کامالً وارونه 
از قدرت خود و از اوضاع ایران هستند اما مجموعه عظیم جوانان میهن و 
ملت بزرگ ایران می دانند که باید با ناکام گذاشتن آخرین حربه باقیمانده 
دشمن یعنی تحریم، سیلی دیگری به امریکا بزنند که ان شاءاهلل خواهند 

زد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به حماسه نورانی و پرشکوه حضرت زینب 
کبری)س( و حضرت امام سجاد)ع( در جاودانه کردن واقعه عاشورا به در 
پیش بودن ایام اربعین حسینی اشاره و خاطرنشان کردند: حماسه بزرگ 
اربعین که با حضور ملت ایران، ملت عراق و مسلمانان دیگر کشورها هر 
سال تکرار می شود پدیده فوق العاده مهمی است که به فضل الهی و در 
هنگام نیاز شدید دنیای اسالم شکل گرفته است. ایشان، عربده کشی های 
سران امریکای جهانخوار و استکبار، قدرت نمایی جوانان مؤمن و پیروزی 
های پی در پی آنان در میدانهای مختلف، و در عین حال مشکالت 
اقتصادی و تنگی معیشت بخش بزرگی از مردم و نیز حساس شدن و 
تالش و تکاپوی نخبگان برای ارائه راه حل های مشکالت را جهات مختلف 

شرایط حساس کشور خواندند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »عظمت ایران، اقتدار جمهوری اسالمی 
و شکست ناپذیری ملت ایران« را سه واقعیت انکارناپذیر برشمردند و 
افزودند: اینها رجزخوانی نیست، واقعیاتی است که دشمنان آرزو می کنند 
ملت ایران آنها را نداند یا مورد غفلت قرار دهد تا درباره اوضاع کشور و 
توانایی های خود، دچار گمان غلط شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
تشریح بیشتر این واقعیات سه گانه، عظمت ایران را امری تاریخی دانستند 
و افزودند: به استثنای 200 سال منتهی به پیروزی انقالب اسالمی )یعنی 
از اواسط دوران قاجار تا پایان پهلوی( ایران عزیز ما در عرصه های مختلف 
سرآمد ملتهای مسلمان و در برهه هایی حتی سرآمد همه ملتها بوده است. 
رهبر انقالب اسالمی، نجات ایران از سلطه ظالمانه انگلیس و امریکا را برای 
اثبات اقتدار جمهوری اسالمی کافی دانستند و افزودند: نجات کشور از شر 
حکومت استبدادی و سلطنتی موروثی، ایستادگی در مقابل همه توطئه 
های 40 سال اخیر و افزایش اعتبار و احترام ایران در منطقه و جهان از 

دیگر نمودهای اقتدار جمهوری اسالمی است.
ایشان همچنین یادآور شدند: نظام اسالمی در 8 سال جنگ تحمیلی 
در مقابل جبهه وسیع دشمنان پیروز شد و با حفظ تمامیت ارضی کشور، 
اولین بار در قرنهای اخیر اجازه نداد مهاجمان بخشی از میهن عزیزمان 

را تجزیه کنند یا با تداوم حضور نظامی در ایران، ملت را تحقیر کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، شکست ناپذیری ملت ایران را ناشی از 
برکت اسالم عزیز دانستند و افزودند: این شکست ناپذیری را می توان در 
پیروزی این ملت بزرگ در انقالب اسالمی و دفاع مقدس و نیز ایستادگی 
در مقابل همه توطئه های 40 سال اخیر مشاهده کرد چرا که ملت در 
مواجهه با توطئه ها و اقدامات مختلف دشمن، هیچگاه احساس ضعف 
و خستگی نداشته و عقب نشینی نکرده است. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای با تشبیه عرصه نبرد سیاسی و اقتصادی با جنگ نظامی، »غرور« را 
آفت پیروزی در همه این عرصه ها خواندند و خاطرنشان کردند: مغرور 
شدن، ما را به بی عملی، بی ابتکاری و نداشتن طرح و نقشه می کشاند و 
موجب پیروزی دشمن می شود. رهبر انقالب افزودند: هنوز در اوایل راه 
هستیم و باید با تالش و مجاهدت و راه بلدی، شجاعت و تدبیر و استفاده 
صحیح از امکانات، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم و به قله مورد نظر ملت 

و انقالب برسیم.
ایشان بخش مهمی از سخنانشان را به تبیین نقش جوانان در تحوالت 
چهل سال اخیر اختصاص دادند و تأکید کردند: جوانان عزیز بدانید که 
شما نوک پیکان حرکت عظیم ملی هستید، شما باید راه را باز کنید. 
پیران مجرب هم اگر خسته و بی حال و از کار افتاده نباشند، می توانند 
شما را راهنمایی کنند اما موتور پیش برنده این قطار شما جوانان هستید. 
رهبر انقالب با اشاره به پیشتازی و نقش تعیین کننده جوانان در جهاد با 
طاغوت پیش از پیروزی انقالب، مقطع پیروزی، جهاد با تجزیه طلبان در 
سالهای اول انقالب، ارائه خدمات فراوان به ملت در جهاد سازندگی، جهاد 
با تروریسم منافق و خائن در اوایل دهه 60، هشت سال جنگ تحمیلی، 
تالش برای ترمیم خرابی ها بعد از جنگ، جهاد فرهنگی در مقابل تهاجم 

فرهنگی دشمن در دهه 70، و جهاد علمی و جهش وار در آغاز دهه 80 
افزودند: در سالهای اخیر نیز جوانان در جهاد با تروریسم تکفیری پیشتاز 
بوده اند و امروز هم با احساس انگیزه و تکلیف و در جهادی فکری و 
عملی و با هدف گشودن گره های اقتصادی، پیشنهادهای پخته و کارگشا 

می دهند.
رهبر انقالب اسالمی وجود دهها هزار گروه جهادی جوان در سراسر 
کشور و خدمات بی پایان آنها به ویژه به طبقات ضعیف را سرمایه ای 
عظیم دانستند که آینده ای بهتر را مژده می دهد. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای جوانان را صاحب کشور خواندند و در نکته ای خاص افزودند: عده ای 
تصور می کنند که من از انحرافات برخی جوانان مطلع نیستم اما اینگونه 
جوانان جزو ریزشها هستند که رویش ها بر آنان غلبه دارد و تمجید و 
تحسین من از جوانان، با اطالع کافی از اینگونه مسائل صورت می گیرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از کسانی که نقش کامالً تعیین 
کننده جوانان را در حال و آینده کشور مورد توجه قرار نمی دهند، افزودند: 
اینگونه افراد می خواهند جوانان را مشکل کشور وانمود کنند و یا آنها را به 
مشکل کشور تبدیل کنند اما اینجانب با اعتقاد تأکید می کنم که جوانان 

راه حل کشورند نه مشکل کشور.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه راه پیشرفت کشور باز است اما 
این راه همراه با موانع و فراز و نشیب هایی است که باید آنها را پشت 
سر گذاشت، گفتند: پیمودن مسیر پیشرفت و برداشتن موانع این مسیر 
شرایطی دارد که گام اول آن، »درک و احساس وجود و حضور دشمن« 
است زیرا تا انسان حضور دشمن را حس نکند، سنگر و حفاظ و سالح 

الزم تهیه نمی کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته آن روشنفکر نمای راحت طلب 
و منافق و ریاکار که اساساً دشمنِی امریکا را انکار می کند و برای دولت 
و ملت ایران، نسخه تسلیم در مقابل امریکا می نویسد، اگر عامل امریکا 
نباشد، مرد میداِن پیشرفت کشور نیست. ایشان شرط دوم برای پیمودن 
مسیر پرفراز و نشیب پیشرفت را، »اعتماد به نفس و عزم بر ایستادگی« 
دانستند و خاطرنشان کردند: انسانهای بی روحیه، ترسو، مأیوس، تنبل، 
فرصت طلب و خود کم بین، در این میدان اگر خود مانعی برای دیگران 
نشوند، نمی توانند هیچ هنری از خود نشان دهند. رهبر انقالب اسالمی 
تأکید کردند: البته جوانان کشور چه در دوران نهضت اسالمی و چه در 
مقاطع مختلف چهل سال گذشته، به این بلّیه مبتال نبوده، و همواره بدون 

تردید و ترس و بُزدلی، اعتماد به نفس و شجاعت داشته اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شرط سوم برای حرکت در مسیر پیشرفت 
و فائق آمدن بر موانع را، »فهم درست از تهدید دشمن و شناخت صحیح 
از عرصه نبرد« برشمردند و تأکید کردند: اولین عرصه نبرد، »اسالم و 
ایمان اسالمی« است زیرا امریکا از اسالم و انقالب اسالمی سیلی خورده 
است و انقالب دست آنها را که همه کاره کشور بودند، از ایران کوتاه کرد. 
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: برخی افراد نِق زن می گویند، از 
امریکا بدگویی نشود تا با ایران دشمنی نکند در حالی که کینه آنها فقط 
از شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران نیست، بلکه آنها با اصل اسالم و 
انقالب اسالمی مخالفند زیرا از سربلند کردِن یک قدرت اسالمی بزرگ و 
انقالبی در منطقه بشدت هراس دارند و بر همین اساس تالش می کنند 
تا عناصر قدرت کشور را از بین ببرند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
بر اینکه هدف استکبار، ضربه زدن به عناصر اقتدار ایران اسالمی است، 

گفتند: استقرار و ثبات اجتماعی، امنیت و وحدت ملی، پایبندی به اصول 
و مبانی انقالب ادامه حرکت پیشرفت رو به توسعه علمی، گسترش و 
تعمیق فرهنگ انقالبی و اسالمی، پیشرفت دفاعی و موشکی و حضور در 
منطقه، عناصر اقتدار جمهوری اسالمی است و دشمنان به دنبال ضربه 
زدن به این عناصر قدرت هستند. ایشان »فهم صحیح واقعیت های ایران 
و جهان و گرفتار نشدن در تصویر سازی های غلط« را یکی دیگر از شروط 
غلبه بر موانع پیشرفت برشمردند و افزودند: بدخواهان و کینه توزان ملت 
ایران، تالش دارند با استفاده از ابزارهای رسانه ای بویژه رسانه های نوپدید، 
تصویر سازی غلطی از ایران، منطقه و همچنین از خودشان، انجام دهند و 

افکار عمومی ایران را از واقعیات منحرف کنند.
رهبر انقالب اسالمی یکی از این تصویرسازی های غلط را، »القای در 
موضع قدرت بودن امریکا« دانستند و خاطرنشان کردند: با وجود قدرت 
سخت افزاری امریکایی ها، واقعیت آن است که آنها در موضع قدرت 
نیستند زیرا عامل اصلی و تعیین کننده قدرت در تقابل های جهانی، 
»قدرت نرم افزاری« به معنای منطق، استدالل و حرف نو است که امریکا 
در این موارد بشدت ضعیف است و بدلیل فقدان منطق و استدالل، بر 
مبنای زورگویی سخن می گوید. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
مفتضح شدن »لیبرال دموکراسی« امریکا و رواج انتقاد از آن در دنیا، 
افزودند: به همین دلیل است که امریکا با وجود قدرت اتمی و تکنولوژی 
پیشرفته و توانایی های مالی فراوان، در بسیاری از مناطق، همچون عراق، 
سوریه، لبنان، پاکستان و افغانستان شکست خورد و شکست های دیگری 
هم در انتظار امریکا است. رهبر انقالب اسالمی به تصویرسازی خدعه آمیز 
و غیرواقعی دشمنان از ایران اشاره کردند و گفتند: آنها تالش دارند با ارائه 
تصویرهای غلط از ایران اسالمی، نظرات باطل شان را به افکار عمومی 
دنیا و ملت ایران، بباورانند. ایشان با اشاره به وجود مشکالت اقتصادی 
در کشور افزودند: امریکایی ها با تکیه بر این مشکالت، خیاالتی را در سِر 
کم مغز و بی تدبیرشان می پرورانند. بر همین اساس اخیراً رئیس جمهور 
امریکا به برخی سران اروپا گفته است اگر تا دو سه ماه صبر کنید کار 
جمهوری اسالمی ایران تمام است. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان 
کردند: این خیاالت، انسان را به یاد سخنان چهل سال قبل امریکایی ها و 
نوکران آنها در داخل می اندازد که به یکدیگر مژده سرنگونی شش ماهه 
جمهوری اسالمی را می دادند اما اکنون چهار دهه از عمر نظام اسالمی 
گذشته است. رهبر انقالب اسالمی، دل خوشی های رئیس جمهور بیچاره 
امریکا را نتیجه نشناختن انقالب اسالمی و ملت ایران و روحیه ایمانی و 
انقالبی این ملت دانستند و تأکید کردند: این تحلیل غلط، موجب گمراهی 
امریکاییها در چهل سال گذشته، شده است که باید خداوند را به دلیل 
اینکه دشمنان ملت ایران را از نادانان و ابله ها قرار داده است، شکرگزار بود.
مشکالت  ما  البته  کردند:  خاطرنشان  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
اقتصادی و عیوبی همچون »اقتصاد نفتی«، »ضعیف بودن فرهنگ صرفه 
جویی« و »اسراف« در جامعه داریم اما این موارد عیب واقعی نیستند، 
عیب واقعی »بن بست« است که البته در کشور بن بست وجود ندارد. 
ایشان با تأکید بر اینکه عده ای در تالش برای القای این تفکر به جوانان 
هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: 
دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور 
زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل  بن بست است و هیچ راهی جز 
امریکا وجود ندارد. رهبر انقالب اسالمی افزودند: من صریحاً اعالم می 

کنم، کسانی که در داخل، این فکِر مطلوب و محبوب دشمن را ترویج 
می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت 
هستند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: البته این اتفاق نخواهد 
افتاد و به حوِل قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم 

نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در کشور بیفتد.
ایشان با تأکید بر لزوم شناخت و ارائه تصویر و جایگاه واقعی کشور و 
ملت ایران گفتند: سیاستمداران بزرگ و مغزهای سیاسی سنجیده دنیا، 
ملت ایران را به دلیل چهل سال ایستادگی در مقابل فشارها و در عین 
حال پیشرفت و تبدیل شدن به یک قدرت تأثیرگذار، تحسین می کنند. 
رهبر انقالب اسالمی، ظرفیتهای فراوان جغرافیایی، اقلیمی، نیروی انسانی 
و منابع زیرزمینی و روزمینی در کشور را یکی دیگر از واقعیت های ایران 
برشمردند و افزودند: ما از این ظرفیت ها به درستی استفاده نکرده ایم و 
توصیه همیشگی من به مسئوالن این است که ظرفیت ها را شناسایی 

و استفاده کنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، جوانان مؤمن را ظرفیت بالفعل کشور 
خواندند و گفتند: تصویر واقعی کشور همین جوانان مؤمنی هستند که در 
صحنه های مختلف، توانایی های دفاعی، علمی، فرهنگی و اجتماعی خود 
را بروز داده اند. ایشان در ادامه به موضوع تحریم های امریکا اشاره کردند 
و افزودند: وضع تحریم ها به این معنا است که دشمن هیچ راه دیگری 
برای مقابله با نظام اسالمی به غیر از تحریم اقتصادی ندارد اما همین 
تحریم های اقتصادی نیز شکننده تر از اقتصاد ملی ما است. رهبر انقالب 
اسالمی تأکید کردند: اقتصاد ملی کشور می تواند تحریم را شکست دهد 
و به حول و قوه الهی، تحریم ها را شکست خواهیم داد و شکست تحریم 
به معنای شکست امریکا است و امریکا باید با این شکست، یک سیلی 

دیگر از ملت ایران بخورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مجموعه عظیم و مردمی بسیج در سراسر 
کشور را که به الگویی برای برخی ملتهای دیگر تبدیل شده، یکی دیگر 
از واقعیات ایران اسالمی برشمردند و گفتند: بسیج مردمی یکی از نقاط 
برجسته تصویر واقعی کشور است که در مقابل تهدید دشمن نه تنها عقب 
نشینی نمی کند بلکه بر ایمانش افزوده می شود و به همین دلیل، دشمن 

و عوامل او، مخالفت زیادی با بسیج دارند.
ایشان نقاط درخشان و برجسته ای همچون گروههای جهادی، بسیج 
سازندگی، اردوهای راهیان نور، راهپیمایی ها، مراسم اعتکاف و عزاداری 
های حسینی را از دیگر واقعیات ایران برشمردند و تأکید کردند: برای 
شناخت صحیح ملت ایران باید به این موارد توجه شود.رهبر انقالب 
اسالمی در این بخش از سخنان خود دستگاههای مسئول را موظف به 
مساعدت و همکاری با فعالیتهای بسیج، اردوهای جهادی و کاروانهای 
راهیان نور دانستند. حضرت آیت اهلل خامنه ای بخش پایانی سخنانشان 
را در اجتماع عظیم بسیجیان در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی به بیان 

چند نکته اختصاص دادند.
با اشاره به تالش دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی با  ایشان 
استفاده از ابزار رسانه گفتند: ابزار رسانه مهم است و اگر دست دشمن 
باشد، ابزار خطرناکی است که می توان آن را به سالح شیمیایی در جنگ 
های نظامی تشبیه کرد. رهبر انقالب اسالمی استفاده دشمنان از رادیو، 
تلویزیون، اینترنت، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را علیه افکار 
عمومی ملت خاطرنشان کردند و خطاب به کسانی که مسئولیت بخش 
ارتباطات را بر عهده دارند، تأکید کردند: همچنانکه در جلسات حضوری 
هم تذکر داده شده است به این مسائل درست توجه کنید و با ایفای جدی 
وظایف خود، ابزاری نشوید که دشمن راحت بتواند سالح شیمیایی خود 
را علیه مردم بکار گیرد. »ضرورت وحدت، عزم راسخ و احساس قدرت« 
دومین نکته بخش پایانی سخنان رهبر انقالب بود. ایشان تأکید کردند: 
باید با حضور قدرتمندانه ملت و بویژه جوانان مؤمن در وسط میدان، هم 
جهتی و هم سخنی مسئوالن، و همدلی مردم و مسئوالن، به دشمن پیام 
قدرت داد چرا که اگر دشمن در حرف و رفتار و منش زندگی مردم، خود 

را با مجموعه ای مقتدر روبرو نبیند، گستاخ و جری می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای قاطعانه تأکید کردند: واقعیات کشور نشان 
می دهد ملت و نسل جوانش تصمیم گرفته دیگر تحقیر نشود، دنباله رو 
قدرتهای بیگانه و دشمن نگردد و ایران عزیز را به اوج عزت و افتخار برساند 

که به فضل الهی، عزم و توانایی این کار را دارد.
انقالب اجتماع امروز در ورزشگاه یکصد هزار نفری را یادآور  رهبر 
اجتماع عظیم بسیجیان در اواسط دهه 60 دانستند و افزودند: آن اجتماع 
عظیم به حرکت و پیروزی های بزرگ برای کشور تبدیل شد و ان شاءاهلل 
شما جوانان عزیز هم در میدانهای علمی، فعالیت و تحرک اقتصادی، 
کارآفرینی، تالش فردی و اجتماعی، شبکه سازی اجتماعی و فرهنگی و 

نیز حرکتهای الزم آتش به اختیار، موفق و پیروز خواهید شد.

واکنش ها به اظهارات والیتی و قاضی زاده هاشمی دو پزشک سیاستمدار ایران؛

زیر تیغ جراحِی افکار عمومی! 
 کارشان با اعضا و جوارح بدن شروع شده است. ابتدا تصمیم گیرنده جان بیما ران شان 
بودند و رفته رفته به تصمیم گیرنده درباره جان و مال مردم کشور شان تبدیل شدند. 
علی اکبر والیتی و حسن قاضی زاده هاشمی پزشکانی هستند که اظهارات شان این 
روز ها با جنجال های زیادی رو به رو شده است. از طبابت به سیاست والیتی یکی از 

پرحاشیه ترین سیاستمداران ایران است.
جمله "من وثوق الدوله نیستم" را از او بسیار شنیده ایم. او را با داشتن ۳8 شغل ابوالمشاغل 
جمهوری اسالمی می شناسند. طبابت خوانده، کتاب تاریخی نوشته و در آخر دیپلمات شده 
است. او اخیرا در همایشی به مناسبت "هفته دفاع مقدس" و در ارتباط با شرایط کنونی کشور 
گفته: "از یمنی ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می کنند. به جای لباس 
لنگ می بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است با پای پیاده و 
سعودی ها از دست این ها عاجز شدند. " حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت با برخی 
اظهاراتش مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفت.   باغ نشین سعدآباد حاضر است نان خشک 
بخورد؟ در واکنش به والیتی و قاضی زاده هاشمی تصاویر و کاریکاتور هایی در برخی روزنامه ها 
منتشر شد. والیتی در شبکه های مجازی هم که همیشه پیشتاز واکنش به اظهارات عجیب و 
غریب سیاستمداران است سوژه کاربران شد. بسیاری از کاربران اظهارات والیتی را در برابر خانه 
بزرگ او در سعدآباد قرار دادند. کاربری نوشته: »آقای والیتی گفته از یمنی ها مقاومت کردن را 
یاد بگیریم که با دست خالی ونان خشک در برابر دشمن ایستاده اند. سلمنا، اما ایشان حاضر 
است برای کمک به مردم برای مقاومت مقابل دشمن، نرخ ویزیت اش را کمتر کند؟ یا حاضر 
است از باغ سعد آباد خارج شود وجایی در وسط شهر مثل بقیه مردم زندگی کند؟« قرار بود 
ژاپن اسالمی شویم، حاال لنگ بستن را از یمنی ها یاد بگیریم؟ واکنش ها حتی در قاب رسانه ملی 
نیز دیده شد. محمد دالوری مجری برنامه پایش شبکه یک نیز در طعنه به والیتی گفت: من 
خواستم این سؤال را از ایشان بپرسم که برادر ببخشید ما قرار بود »ژاپن اسالمی« بشویم، شما 
االن نسخه می پیچید که برویم از یمنی ها نان خشک خوردن و لنگ بستن را یاد بگیریم؟! بعد 
ما خودمان هشت سال دفاع کردیم جانانه؛ بدون لنگ، با شلوار، خیلی هم شیک. آن ها باید از 
ما مقاومت یاد بگیرند. بعد هم به فرض که ما ایده شما را اجرا کنیم، به فرض که ما برویم سراغ 
استراتژی نان خشک و لنگ شما قول می دهی که همه ما عین هم باشیم؟ لنگ هایمان عین هم 
باشد؟ نان خشک هایمان را یک جا بخوریم؟ این طور نباشد که یک نفر نان خشک خود را در 
ویالی کوچولوی ششصد – هفتصد متری! نزدیک سعد آباد بخورد بعد ما نان خشک هایمان را 
در تورقوزآباد کنار خیابان سق بزنیم. این طوری نباشد که یک نفر لَنگ یک لُنگ سوراخ باشد 

و یک نفر پنجاه تا پنجاه تا لنگ داشته باشد. یا بچه هایش لنگ های مخصوص داشته باشد. این 
طوری نباشد ها؟ اگر قرار است مقاومت کنیم همه مان عین همدیگر سفت و قرص باشیم.   برای 
دو سال طول عمرشان هزینه کنیم؟ بعد از ویدئوی جنجالی و پاسخ او به مردم بجستانی که از 
مشکل هزینه فیزیوتراپی سخن می گوید، برخی رسانه ها اظهارات چند ماه قبل او را نیز بازنشر 
کردند. موج واکنش به قاضی زاده هاشمی تقویت شد. قاضی زاده هاشمی در برنامه نگاه یک صدا 
و سیما در پاسخ به سوال مجری برنامه و درباره تامین هزینه بیماری خاص SMA گفته بود: 
»آیا مردم حاضرند برای دو سال طول عمر بیشتر یک نفر، یک میلیارد هزینه کنیم؟« از به صرفه 
نبودن تامین هزینه های این بیماری حرف زد. او با بیان آنکه وزارت بهداشت ظاهرا تصمیمی 
برای تخصیص بودجه برای 100 بیمار را ندارد، مدعی شد که مردم راضی نیستند به این بیماران 
کمک شود. او گفت: "من االن مانده ام که شیر خشک تامین کنم، واکسن تامین کنم، داروی 
شخصی که حیاتش در طول زمان به یک دارو وابسته است را تامین کنم و یا شخصی که که دارو 
ممکن است دو سال به طول عمر او اضافه کند؟ " سوگند بقراط یاد کرده اند؟ والیتی و قاضی 
زاده هاشمی پیش از آنکه وارد سیاست شوند بنا بر سنت طبابت، قاعدتا باید سوگند بقراط یاد 
کرده باشند. طبق این سنت کهن پزشک موظف است با هیچ بیماری ناعادالنه برخورد نکند. 
این دو پزشک این روز ها بعد از اظهارات جنجالی شان با واکنش های تند و تیز افکار عمومی رو 
به رو شده اند؛ واکنش هایی که می توان آن ها را در این بیت سعدی خالصه کرد: "گوسپند از 
برای چوپان نیست؛ بلکه چوپان برای خدمت اوست" این بیت سعدی در حکایت 28 گلستان با 
عنوان در سیرت پادشاه آمده است. بیت قبلی اش نیز می گوید: "پادشه پاسبان درویشست/ گر 
چه نعمت بفر دولت اوسـت" طبیبی که پارتیزان شد البته والیتی و قاضی زاده، تنها سیاستمداری 
نیست که از طباطت به سیاست رسیده است. در جهان نمونه های این دو کم نیستند. البته ارنستو 
چه گوارا و مهاتیر محمد مشهور ترین این نمونه ها هستند. چگوارا  کمتر به عنوان سیاستمدار و 
بیشتر به عنوان چریک شناخته می شود. برخی تصور می کنند دیپلمات بودن با انقالبی بودن 
منافات دارد. اگر این گزاره صحیح باشد، والیتی نقطه مقابل چه گواراست. از شخصیت های اصلی 
انقالب کوباست. چه با رویای صدور انقالب کوبا عطای وزارت را به لقایش بخشید دوباره پا در 
میدان جنگ گذاشت. اما سرانجام در بولیوی دستگیر و تیرباران شد. مهاتیر محمد نیز، نخست 
وزیر مالزی نیز سیاستمدارانی است که ابتدا طبابت و سپس سیاست آموخت. او با الگوگیری از 
ژاپن، مالزی را به کشوری تولیدکننده و صادرکننده فوالد، وسایل الکترونیکی و اتومبیل مبدل 
ساخت. جنجال سوم قاضی زاده با همه این ها قاضی زاده به این موج مخالفتی که در برابر خود 
دید، توجهی نشان نداد. آخرین اظهارات جنجالی او به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

مربوط می شود. جایی که یک دختر دانشجوی مخالف دولت در برابر قاضی زاده، وزارتخانه تحت 
امر او را به انتقاد می بندد و وزیر را عامل نگاه اشرافی معرفی می کند. فارغ از درستی یا نادرستی 
انتقادات و گرایش سیاسی این دانشجو، قاضی زاده هاشمی از خود واکنش های جنجالی دیگری 
نشان داد. او تفکر این دانشجو را به منافقین تشبیه کرد و او را تکفیری خواند. دانشجوی منتقد 
را احمدی نژادی، هم سنگ منافقین و تکفیری ها خواند. این در حالی است که از وزیر انتظار 
می رود با آستانه تحمل باالتری با مخالفانش برخورد کند. بیماران صعب العالج حتی برای یک 
ساعت حق حیات دارند علی اکبر رنجبرزاده، پزشک و عضو هیات رئیسه مجلس است. او به فرارو 
می گوید: اولویت بندی های درمانی یک واقعیت است. البته دولت باید تالش کند که بتواند همه 
بیماران را مورد حمایت قرار دهد. خانواده هایی که بیمار دارند طبیعتا مایلند هزینه های هنگفتی 
هم بپردازند ولو آنکه طول عمر بیمارشان یک ماه بیشتر شود؛ بنابراین نمی توان گفت که افزایش 
کوتاه طول عمر مانع خدمات رسانی می شود. با این حال واقعیت هایی را هم باید بپذیریم. نوزاد 
یا کودکی که در معرض یک بیماری است و با یک امکاناتی می تواند به زندگی برگردد با فردی 
که علم پزشکی می گوید او نهایتا دو ماه دیگر زنده می کند فرق دارد. کمیسیون بهداشت مجلس 
می گوید: طبیعی است که اولویت با شخصی است که طول عمر بیشتری داشته باشد. اما این 
را باید بپذیریم که حتی کسانی که بیماران صعب العالج دارند حق حیات دارند حتی برای یک 
روز یا یک ساعت. دولت موظف است برای همه سطوح مختلف اعتبار الزم را بپردازد که مردم 
دغدغه نداشته باشند. می توانیم از خیلی از مزایای دیگر کم کنیم و بر بودجه بهداشت و درمان 
اضافه کرد تا هیچ وقت چنین مشکالتی گفته نشود و مردم هم دچار نگرانی نشوند.   مشکالت 
اول برای مسئولین سپس برای مردم او در ارتباط با اظهارات وزیر بهداشت به مردم بجستانی 
که به کلیپ خودت بمال مشهور شده نیز می گوید: من نمی توانم در این مورد اظهار نظر کنم. 
چون گاهی بعضی مسئولین صحبت هایی در جمعی محلی صحبتی می کنند که در بضاعت آن 
جمع است. این صحبت ها وقتی رسانه ای و در سطح ملی مطرح می شود، قضاوت های مختلفی 
به دنبال دارد. این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین با اشاره به روایت رطب خورده رطب منع 
مکن می گوید: مردم زمانی توصیه های مسئولین را می پذیرند که سطح زندگی آن ها هم متناسب 
با مردم باشد. البته نیت آقای والیتی نیت خالصانه و فرمایش ایشان هم نیز درست بود. ما در 
یک مقطع زمانی می توانیم ثروت، امکانات و جان و مال خود را برای ماندگاری مسیری که شهدا 
ترسیم کرده اند فدا می کند. شاید منظور آقای والیتی نیز همین بوده است نه اینکه افرادی که 
در فقر به سر می برند شرایط را تحمل کنند و ایشان که در رفاهند موقعیت خود را داشته باشند. 
پیشگامان عرصه پذیرش خطر، مشکالت و مصائب باید در ابتدا مسئولین و سپس مردم باشند.


