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وزیر دفاع:

تولید جنگنده »کوثر«نماد عینی استکبار ستیزی است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به رونمایی از خط تولید جت 
جنگنده »کوثر«، تصریح کرد: تولید این جت جنگنده پیشرفته و بومی 
در واقع نماد عینی استکبار ستیزی و مقابله با زیاده خواهی نظام سلطه به 

رهبری شیطان بزرگ آمریکاست.
به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
آیین افتتاح خط تولید انبوه و آیین تحویل دهی اولین جت جنگنده تمام ایرانی کوثر 
به ارتش که با حضور فرمانده کل ارتش در شرکت هواپیماسازی ایران )هسا( وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  در اصفهان  برگزار شد، اظهار کرد: ساخت و تولید 
جت جنگنده تمام ایرانی کوثر با همکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران اوج هنرنمائی فرزندان رشید ملت ایران در صنعت دفاعی است که با وجود 
تحریم های دشمنان، ضمن رفع یکی از حیاتی ترین نیازهای هوائی کشور، دستاورد 
راهبردی جدیدی را در حوزه رزم هوایی به عنوان هدیه به محضر مبارک فرمانده 
معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای»مدظله العالی«، ملت شریف ایران اسالمی و 

نیروهای مسلح تقدیم کرده است.
وی با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ آبان »روز ملی مبارزه با استکبار جهانی«، گفت: 
تولید این جت جنگنده پیشرفته و بومی در واقع نماد عینی استکبار ستیزی و 
مقابله با زیاده خواهی نظام سلطه به رهبری شیطان بزرگ آمریکاست که متخصصین 
صنعت دفاعی کشور توانستند با همکاری مشفقانه و صمیمانه متخصصین نیروی 
هوایی ارتش از موانع علم  و فناوری عبور کرده و به منظور کاهش اثرات تحریم های 
دشمنان در بخش های مختلف به ویژه در حوزه صنایع هوایی و همچنین ارتقاء هر 
چه بیشتر توان دفاعی نیروهای مسلح قدم مهمی را در نوسازی ناوگان هوایی ارتش 

جمهوری اسالمی بردارند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه گفت: وزارت دفاع در سایه تدابیر 
و فرامین حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا  و حمایت های همه جانبه دولت 
خدمت گزار و شخص رئیس جمهوری در حوزه دفاعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، 
پشتوانه قدرتمندی برای نیروهای مسلح، توان دفاعی و اقتدار ملی ایران اسالمی به 
شمار می رود و برابر راهبردهای اتخاذ شده و توافقات به عمل آمده مقرر شده است 
تا با عزمی جزم و همتی واال، متخصصین صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح در یک دوره زمانی مشخص تولید جت کوثر را عملیاتی کنند.
آن  مأموریت  که  است  رهگیر  شکاری  هواپیمای  یک  »کوثر«  جنگنده  جت 
پشتیبانی نزدیک از حوزه رزم زمینی است و قابلیت مانور بسیار باالیی نیز دارد. 
متخصصین صنایع هوایی توانسته اند تجهیزات الکترونیکی پیشرفته ای را برای این 
هواپیما، طراحی و نصب کنند. از دیگر قابلیت های این جنگنده، نصب انواع موشک ها 
و بمب های مورد نیاز صحنه رزم استو کوثر به گونه ای طراحی و ساخته شده  که با 

دیگر تجهیزات و سالح های ساخت داخل سازگاری کامل دارد.
این هواپیمای تمام ایرانی و بومی صرفا به دست متخصصین داخلی و با بهره گیری 
از دانش و فناوری های بومی به ویژه در بخش موتور و سیستم های الکترونیک در 

داخل کشور ساخته شد و در تولید آن وابستگی به هیچ کشوری وجود  ندارد. 

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد

تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر گسترش 
تعامل سازنده براساس منافع مشترک

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه که با حضور رؤسای 
قوای مقننه و قضائیه و به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شد، رئیس کل 
بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار پول و سیاست بانک مرکزی برای 

مدیریت این بازار از جمله در زمینه مبارزه قاطع با پولشویی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه 
گزارشی از عملکرد هفت ماهه و وضعیت بودجه کشور طی ماه های آینده سال جاری 
ارائه کرد و براساس این گزارش، پرداخت اعتبارات عمرانی در هفت ماه نخست 
امسال، نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و 
تدابیر الزم برای تأمین منابع برای اعتبارات هزینه ای با صرفه جویی های الزم، صورت 

گرفته است.  

تردست:

مخالفت دادستانی با تصمیم دادگاه برای رفع توقیف 
گوشی های همراه غیر متعارف است

وکیل مدافع ۵ نفر از متهمان پرونده واردات تلفن همراه با ارز دولتی و 
فروش آن به قیمت باال از مخالفت دادستانی با تصمیم دادگاه در رفع توقیف 

گوشی های موبایل خبر داد.
به گزارش ایسنا، حسن تردست با اعالم این خبر افزود: استدالل دادستانی این بوده 
که امکان دارد گوشی های همراه به قیمت گران فروخته شود و به همین دلیل مخالفت 
کرده است. وی گفت: مشکل پایه ای این است که گوشی هایی که توقیف شده موضوع 
جرم نیست و اتهام موکلین، گران فروشی است و هنوز آنها را نفروخته اند تا موضوع جرم 
شوند؛ لذا توقیف این گوشی ها غیرقانونی است.  وی افزود: مخالفت دادستانی با تصمیم 
دادگاه غیرمتعارف و خالف قانون است. تردست در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی 
می تواند با تصمیم دادگاه مخالفت کند؟ گفت: خیر، نمی تواند مخالفت کند زیرا زمانی 
که پرونده به دادگاه رفته و دادسرا در مورد اموالی که توقیف شده تعیین تکلیف نکرده، 

وظیفه دادگاه است که آن را تعیین تکلیف کند.

منصوری: می خواستند نهم دی فاتحه دولت را بخوانند
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: خیلی ها تصورشان این بود که برای 
اعتراضات هفتم دی ماه سازمان دهی به نحوی باشد که از مشهد شروع 
شده کل کشور را در بر بگیرد و نهم دی دیگر فاتحه دولت آقای روحانی 

را بخوانند.
 بحث من این است که ما و حاکمیت در وضعیتی قرار گرفته ایم که باید متوجه 
این موضوع باشیم. بی اعتمادی به دولت روحانی، بی اعتمادی به شهردار منتخب 
اصالح طلبان یا شورای اصالح طلبان، بی اعتمادی به مجلسی که در شرایط حداقلی 
شکل گرفت و نهادهایی که مشارکت مردم در آنجا عینیت پیدا می کند االن در 
معرض آسیب جدی است و این در واقع اساسا نهاد انتخابات در این کشور را 
تهدید می کند. به گزارش ایلنا، قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت با تشریح روند 
شکل گیری لیست های اصالح طلبان در انتخابات مجلس و شورای شهر گفت: شورای 
عالی سیاست گذاری بعد از انتخابات عمال نتوانست در شکل گیری فراکسیون هایی 
که می توانستند مطالبات اصالح طلبان را در مجلس پیگیری نمایند ایفای نقش کند.

اخبار
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سند الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت درکمیسیون مجمع تشخیص بررسی شد
سند الگوی پایه ایرانی اسالمی پیشرفت در جلسه روز شنبه کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، پس ارائه سواالت و دیدگاه های تکمیلی اعضای کمیسیون، واعظ زاده رئیس مرکز تدوین الگوی 

ایرانی اسالمی پیشرفت، توضیحاتی ارائه کرد و در پایان مقرر شد، کمیسیون خاص مجمع و کمیته ای از مرکز تدوین الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت پیشنهادهای تکمیلی را تهیه کنند تا در جلسات آتی کمیسیون مطرح و برای تصمیم گیری نهایی 
به صحن مجمع ارائه شود.  

رهبر انقالب:

اقدامات ترامپ »لیبرال دموکراسی« را نیز بی آبرو کرد
حضرت آیت اهلل خامنه ای تصریح کردند: اکنون نه تنها 
اقتدار معنوی و قدرت نرم آمریکا رو به افول است بلکه 
آمریکا،  فعلِی  غریِب  و  عجیب  رئیس جمهور  اقدامات 
است،  غرب  تمدن  پایه  که  نیز  را  »لیبرال دموکراسی« 

بی آبرو کرده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه 
ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز )شنبه( در آستانه 
از  نفر  هزاران  دیدار  در  استکبار  با  مبارزه  ملی  روز  آبان   ۱۳
دانش آموزان و دانشجویان با تجلیل از حضور پرمعنا و عظیم 
ساز  و شگفتی  ناپذیر  توصیف  نظیر،  بی  »رزمایش  در  مردم 
هایی  نشانه  را  و ۵۸  آباِن ۴۳، ۵۷  اربعین«، سه حادثه ۱۳ 
با  و  امریکا خواندند  و  ایران  و مستمر ملت  از چالش عمیق 
اشاره به شکست شیطان بزرگ در تحقق هدف اصلی توطئه 
های ۴۰ سال اخیر آن یعنی بازگشت به سیطره دوران رژیم 
ستم شاهی در ایران تأکید کردند: افول امریکا به واقعیِت مورد 
سوی  در  اما  شده  تبدیل  جهان  معتبر  صاحب نظران  اجماع 
دیگر این چالش، ملت ایران با انگیزه، روحیه و کار و تالش 
در  را  بهتر  مراتب  به  و  درخشان  ای  آینده  عزیزش،  جوانان 

پیش دارد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنانشان با تبریک به همه 
کسانی که توفیق حضور در  حرکت پرشور اربعین را داشتند، 
گفتند: غربی ها از درک و تحلیل این پدیده فوق العاده عاجزند، 
آنها چند سال در قبال حرکت عظیم اربعین »توطئه سکوت« 
را به کار گرفتند اما امسال مجبور شدند مقداری به آن بپردازند 

البته با تحلیل های خصمانه و غلط و بالهت آمیز.
ایشان با تأکید بر اینکه سرچشمه فیاض راهپیمایی اربعین، 
غربی ها و رسانه های آنها را دستپاچه کرده است، گفتند: رسانه 
های غربی همچون رادیو انگلیس ادعای حکومتی بودن این 
مراسم عظیم را مطرح کردند اما کدام دولت می تواند ۱۰ تا 
۱۵ میلیون انسان را در مسافتی حداقل ۸۰ کیلومتری، پیاده 

به حرکت درآورد؟
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: اگر بر فرض محال 
هم قبول کنیم که جمهوری اسالمی ایران و دولت عراق عامل 
شکل گیری چنین حرکت عظیمی بوده اند، این یک معجزه 
است و  غربی ها هم اگر می توانند چنین حرکت بی نظیری 

را راه بیاندازند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: حرکت بی نظیر 
اربعین، جز با عشق و ایمان و جوشندگی خون شهیدان واال 
برپایی  به  قادر  دیگری  عامل  هیچ  و  گیرد  نمی  شکل  مقام 

چنین عظمتی نیست.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه حرکت اربعین سال 
به سال عظیم تر و بهتر خواهد شد، از پذیرایی و میهمانداری 
محبت آمیز دولت و ملت عراق و شخصیت های صاحب نظر و 

سیاسی این کشور قدردانی کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به سه حادثه روز سیزده آبان که به نحوی مرتبط با 
امریکا است، گفتند: حادثه اول در سال ۱۳۴۳ مربوط به تبعید 
امام خمینی)ره( در پی اعتراض ایشان به الیحه کاپیتاالسیون 
یا همان مصونیت اتباع امریکایی در ایران بود. حادثه دوم به 
کشتار دانش آموزان و نوجوانان به دست رژیم امریکایِی پهلوی 
در سال  در حادثه سوم که  و  مربوط می شود  در سال ۵۷ 
۱۳۵۸ اتفاق افتاد، النه جاسوسی امریکا به دست دانشجویان 
تسخیر شد که در واقع سیلی متقابل ملت ایران به امریکا بود.
ایشان این سیلی خوردن و تحقیر امریکا را نتیجه قدرتی 
دانستند که انقالب اسالمی به مردم داد و افزودند: مجموعه 
این سه حادثه نشان دهنده چالش میان ایران و امریکا است 
و  داشته  ادامه  گذشته  سال  چهل  طول  در  چالش  این  که 
امریکایی ها در آن از انواع تحرکات و دشمنی ها استفاده کرده 

اند.
»تحریک صدام  به طبس«،  اسالمی، »حمله  انقالب  رهبر 
برای جنگ با ایران«، »حمله موشکی به هواپیمای مسافری« 
و »حمله به سکوهای نفتی« ایران را نمونه هایی از »جنگ 
و  برشمردند  ساله  چهل  چالش  این  در  امریکا  نظامِی« 
خاطرنشان کردند: یکی دیگر از تحرکات امریکایی ها در این 
۴۰ سال، استفاده از »جنگ اقتصادی« است و اینکه اکنون 
می گویند تحریم ها، اقدامی جدید بر ضد ایران است، در واقع 
کاله گذاشتن بر سر خود و یا ملت امریکا است زیرا موضوع 

تحریم از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی وجود داشته است.
ادعای جدید بودن تحریمها نادرست و کاله گذاشتن 

آمریکایی ها بر سر خود یا ملتشان است
امریکا  ابزارهای  از  دیگر  یکی  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
در چالش ۴۰ ساله با ایران را استفاده از »جنگ رسانه ای« 
دروغ  معنای  به  امریکا  ای  رسانه  جنگ  گفتند:   و  دانستند 
پراکنی، فتنه انگیزی، ترویج فساد و تحریک افراد از ابتدای 
انقالب اسالمی وجود داشتع است که البته امروز با استفاده از 

فضای مجازی، شیوه های آن جدیدتر شده است.
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنانشان خاطرنشان 
کردند: در چالش ۴۰ ساله امریکا و ایران حقیقت مهمی وجود 
دارد که گاهی از دیده ها پنهان می ماند و آن اینکه، طرف 
پیروز در این چالش، جمهوری اسالمی ایران و طرف مغلوب، 

آمریکا بوده است.

افزودند:  موضوع  این  دلیل  بیان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
ایران  بر  مجدد  سیطره  اخیر  دهه   ۴ در  امریکا  اصلی  هدف 
بود اما با وجود همه تالشها و توطئه ها، نتوانسته است به این 

هدف دست پیدا کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: امروز تنها کشوری 
که امریکا کوچکترین نقشی در تصمیمات آن ندارد، جمهوری 

اسالمی ایران است و این، به معنای شکست امریکا است.
تحمیل  برای  صدام  تحریک  از  امریکا  اصلی  هدف  ایشان 
نظام  کردن  آبرو  بی  و  ایران، شکست  به  ساله  جنگ هشت 
اسالمی در دنیا، برشمردند و تأکید کردند: ایران در جنگ های 
دویست سال گذشته همواره شکست خورده بود اما در جنگ 
۸ ساله توانست طرف مقابل را شکست دهد و یک وجب از 

خاک کشور به دست بیگانه نیفتد.
رهبر انقالب اسالمی، هدف امریکا از جنگ و تحریم اقتصادی 
در طول چهل سال گذشته را فلج کردن و عقب نگه داشتن 
کشور دانستند و افزودند: در جنگ اقتصادی نیز آنچه اتفاق 
به سمت  زیرا حرکت  است  امریکا  بر خالف خواست  افتاده، 
خودکفایی و تولید در داخل، سرعت گرفته و امروز صدها گروه 
فعال از جوانان خوش فکِر دانشگاهی مشغول فعالیتها و کارهای 

مهمی در کشور هستند.
و  کردند  اشاره  جهان  در  امریکا  شرایط  به  سپس  ایشان 
افزودند: در یک نگاه وسیع تر، قدرت و اقتدار و هیمنه امریکا 
امروز به مراتب  امریکای  افول و زوال است و  در دنیا، رو به 

ضعیف تر از امریکای چهار دهه قبل است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اذعان بسیاری از سیاسیون 
و جامعه شناسان معتبر دنیا مبنی بر فرسوده شدن و از بین 
رفتن »قدرت نرِم« امریکا گفتند: قدرت نرم امریکا به معنای 
»اقناع و قبوالندن نظر خود به کشورهای دیگر«، اکنون در 
زمان  از  بخصوص  و  دارد  قرار  ممکن  موقعیت  ترین  ضعیف 
روی کار آمدن رئیس جمهور فعلی امریکا نه تنها ملتها بلکه 
دولتهای اروپا، چین، روسیه، هند، افریقا و امریکای التین نیز با 

تصمیم های امریکا صراحتاً مخالفت می کنند.
ترامپ باقیمانده آبروی آمریکا را برده؛ دولتهای دنیا با 

هر تصمیم او مخالفت می کنند
نه  اکنون  کردند:  خاطرنشان  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
تنها اقتدار معنوی و قدرت نرم امریکا رو به افول است بلکه 
اقدامات رئیس جمهور عجیب و غریِب فعلِی امریکا، »لیبرال 
دموکراسی« را نیز که پایه تمدن غرب است، بی آبرو کرده 

است.
محقق  یک  قبل  سال  چندین  سخنان  به  اشاره  با  ایشان 
معروف دنیا مبنی بر اینکه وضع کنونی امریکا، »نقطه نهایی 
تکامل تاریخی بشر است«، گفتند: همین جامعه شناس، اکنون 
سخنان قبلی خود را پس گرفته و مطالبی بیان می کند که 

نشانگر ضعف و افول امریکا و لیبرال دموکراسی است.
رهبر انقالب اسالمی، »قدرت سخت« امریکا در زمینه های 
نظامی گری و اقتصاد را نیز رو به افول خواندند و افزودند: آنها 
اما به علت افسردگی، سردرگمی و تردید  ابزار نظامی دارند 
سربازانشان مجبورند از سازمانهای جنایتکاری نظیر بلک واتر 

برای تحقق اهدافشان در کشورهای دیگر کمک بگیرند.
ایشان بدهی افسانه ای امریکا و کسری بودجه ۸۰۰ میلیارد 
دالری این کشور در سال جاری را از نشانه های روند زوال 
این  آنها  کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند  امریکا  اقتصادی 
واقعیات را با ظاهرسازی و شعار می پوشانند اما در زیر این 

زرق و برق، افول اقتصادی مشهود است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با جلب توجه کشورهای منطقه 
به واقعیت افول امریکا افزودند: کسانی که به پشتیبانی امریکا 
حاضرند مسئله فلسطین را به کلی به فراموشی بسپارند، متوجه 
باشند که امریکا حتی در منطقه خودش هم رو به زوال است 

اما ملتهای این منطقه و حقایق آن، زنده و پابرجا هستند.
رهبر انقالب استمرار روحیه استقالل طلبی در جوانان ایران 
با هر تفکر و رفتار را از دیگر نشانه های شکست امریکا دانستند 
و افزودند: آنها با همه تالش امپراطوری خبری و رسانه ای خود 
نتوانسته اند احساس تنفر و روحیه استقالل طلبی و مقاومت 
در مقابل بیگانگان سلطه طلب را در جوانان این سرزمین از 
بین  ببرند، به گونه ای که نسل جوان کنونی از لحاظ انگیزه 
ایستادگی و مقاومت اگر از نسل اول انقالب جلو نباشد حتماً 

عقب نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به رسوخ روحیه استقالل 
طلبی جوانان ایرانی در کشورهای دیگر افزودند: مردم و جوانان 
عراقی، سوری، لبنانی، افغانستانی، پاکستانی و کشورهای دیگر 
به علت سیطره طلبی و اهانت های امریکا از آن متنفر هستند 
از  را  تنفر، آن  این  از درک علل  ناتوان  امریکایی  اما مقامات 

چشم ما می بینند.
رهبر انقالب اسالمی در همین زمینه افزودند: امریکایی ها 
ما را تهدید می کنند و پیغام می دهند که اگر جوانان فالن 
کشور به نیروهای ما یا طرفداران ما حمله کنند ایران را مقصر 
می دانیم اما ما می گوییم شما غلط می کنید ایران را مقصر 
آن  در  برانگیز خودتان  تنفر  اقدامات  به  باید  بلکه  دانید  می 

کشورها نگاه کنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری افول امریکا به کسانی 
که به سازش با امریکا گرایش دارند، افزودند: بیهوده نقشه بی 

اساس و بی پایه نکشید، زوال امریکا یک واقعیت است.
ایشان عوامل افول شیطان بزرگ را بلندمدت و مربوط به 
عملکرد سلطه طلبانه آن در طول تاریخ این کشور دانستند و 
تأکید کردند: براساس سنت الهی، امریکا محکوم است که از 

صحنه قدرت جهانی زایل بشود.
رهبر انقالب پس از ترسیم اوضاع امریکا به عنوان یکی از دو 
طرف چالش عمیق و مستمر امریکا- ایران خاطرنشان کردند: 
در سمت دیگر این چالش می توان بدون مبالغه و بزرگنمایی 
نشانه های پیشرفت و قوی تر شدن را در طول ۴۰ سال اخیر 

مشاهده کرد.
ایشان حضور فعال صدها گروه جوان، خوش استعداد، مبتکر 
و با همت را در زمینه های مختلف فکری- عملی و فناوری، 
نشانه آشکار حرکت جدی جمهوری اسالمی در روند استقالل 
صنعتی و سیاسی خواندند و افزودند: این جوانان به فکر رئیس 
ادامه  مبارک  پدیده  این  و  نیستند  وکالت  و  وزارت  و  شدن 

خواهد یافت.
و  آموزان  دانش  جمع  در  انقالب  معظم  رهبر  سخنان 
دانشجویان با چند توصیه به جوانان ادامه یافت که اولین آنها 

فراموش نکردن دشمنی با امریکا بود.
ایشان هوشیاری در مقابل فریب و لبخند دروغین دشمن 
را ضروری خواندند و یادآوری کردند: امریکایی ها گاهی می 
مردم  علیه  ها  تحریم  و  نداریم  ایران مشکلی  ملت  با  گویند 
این یک  اما  ایران دچار چالش هستیم  با دولت  بلکه  نیست 
دروغ فضاحت بار است چون دولت ایران بدون ملت کاره ای 

نیست و آنها با حضور و اراده ملت دشمنند.

رهبر انقالب در پاسخ به این سؤال که ایستادگی و دشمنی 
ملت ایران با امریکا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، افزودند: 
وقتی امریکا سیطره جویی خود را کنار بگذارد می شود با او 
مانند دیگر کشورها تعامل کرد اما این مسئله بعید است چون 

ذات استکبار، سلطه جویی و سیطره طلبی است.
دومین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای به جوانان، »ترویج 

و تبیین نظریه مقاومت« بود.
ایشان نظریه »مقاومت در مقابل دشمن قوی پنجه« را هم 
در مقام نظر هم در جایگاه عملی، نظریه ای متقن و صحیح 
خواندند و افزودند: جوانان در محیط های مختلف هدف اصلی 
استکبار یعنی سلطه طلبی را تبیین کنند تا ضرورت و صحت 

نظریه مقاومت، به خوبی نمایان و درک شود.
نیز ما مقاومت را حق  از نظر عملی  افزودند:  انقالب  رهبر 
افریقا، شبه  لبنانی، کشورهای شمال  جوانان عراقی، سوری، 
تقویت  این جریانها  تقویت  و  دانیم  مناطق می  دیگر  و  قاره 

نظریه مقاومت است.
توصیه آخر حضرت آیت اهلل خامنه ای به جوانان عزیز ایران، 

»احساس مسئولیت در قبال موضوع پیشرفت کشور« بود.
سال  پنجاه  در  پیشرفت«  ایرانی  اسالمی  »الگوی  ایشان، 
آینده را که برای پخته شدن و تکمیل در اختیار صاحب نظران 
قرار گرفته، برنامه ای فکر شده برشمردند و افزودند: جوانان 
خود را بخشی از این نقشه وسیع ۵۰ ساله بدانند و برای ایفای 
نقش براساس مقتضیات زمان در عرصه های علمی، فناوری، 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آماده باشند.
درآمدهای  به  کشور  اقتصاد  وابستگی  قطع  انقالب  رهبر 
نفتی را از دغدغه های همیشگی خود و اقتصاددانان خواندند 
و جوانان مؤمن و اهل فکر و عمل را به ارائه راه حل در این 

زمینه دعوت کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه مدل پیشرفت ایران 
از الگوهای توسعه غربی اخذ نشده است، افزودند: ما از دانش و 
فناوری روز حداکثر استفاده را می بریم اما می دانیم که مدل های 
غربی برخالف زرق و برق ظاهری، باطنی مشکل آفرین دارند و 

کشورهای مختلف را با دشواری و بدبختی روبرو کرده اند.
نیاز اصلی کشور  را  برای حل مسائل  ایشان همت جوانان 
خواندند و تأکید کردند: جوانان بدون »ترس و تنبلی« ابتکار 
و  غیرت  با  و  دهند  قرار  خود  تالش  لوحه  سر  را  نوآوری  و 
تعصب ملی، وظایفشان را در پیشرفت و سعادت و افتخار ملت 

و امنیت کشور ایفا کنند.
رهبر انقالب مسئوالن را نیز به جدی گرفتن جوانان پرانگیزه 
و استقبال واقعی از آنان فراخواندند و گفتند: گاه دیده شده 
که برخی دستگاههای ذی ربط به کارهای خوب، برجسته و 

راهگشای جوانان کمک نمی کنند.
رهبر انقالب اسالمی در جمع بندی سخنانشان تأکید کردند: 
بدون تردید آینده کشور درخشان و به مراتب بهتر از امروز 
است و اگر ملت با همین روحیه و انگیزه پیش برود، ایران عزیز 
در آینده ای نه چندان دور به اوجی می رسد که در تعامالت 
جهانی دست برتر را داشته باشد و جوانان، این پیشرفت عظیم 

را که به برکت اسالم و انقالب ایجاد می شود تجربه کنند.
محمدصابر  آقایان  اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
باغخانی و مرتضی عزیزی نمایندگان دانشجویان و دانش آموزان 
با بیان نظرات و دیدگاه های خود بر لزوم ایستادگی در مقابل 
انقالبی و تکیه بر ظرفیت های  با روحیه  توطئه های استکبار 

جوانان کشور تأکید کردند.

درخواست محقق داماد از پاپ فرانسیس برای مداخله در موضوع تحریم های ایران
رییس بخش مطالعات اسالمی فرهنگستان علوم ایران در پی اقدام اخیر 
رییس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تحریم های جدید علیه ایران و خروج از 

برجام نامه ای را خطاب به پاپ فرانسیس منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، متن نامه سیدمصطفی محقق داماد خطاب به پاپ فرانسیس رهبر 

کاتولیک های جهان به شرح زیر است:
»حضرت عالیجناب پاپ فرانسیس

تا آنجا که ما از تعلیمات حضرت مسیح )س( پیامبر بزرگ خداوند اطالع داریم 
مسیحیت با خدمت به انسان ها آمیخته است، بنابراین از آن مقام مقدس به عنوان 
پیشوای مسیحیان جهان انتظار می رود که نسبت به ستمی که از سوی رییس یک 

کشور بزرگ مسیحی بر ملت ایران می رود، بی تفاوت نباشند.
عالیجنابا

دولت ایران به نمایندگی از ملت قراردادی با رییس وقت دولت آمریکا منعقد کرد. 
این قرارداد مورد تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورا قرار گرفت. به گواهی 
سازمان جهانی انرژی اتمی از سوی ایران هیچگونه تخلفی در پایبندی به این پیمان 
دیده نشده است، اما با کمال تأسف رییس جمهور فعلی کشور آمریکا یکجانبه مرتکب 
عهدشکنی شده است. اصل وفای به عهد اصلی است که مورد احترام و تاکید همه 
ادیان و خردمندان جهان است. عالوه بر عهدشکنی تصمیمات حادی علیه ایران که 
مستقیماً سختی آنها متوجه ملت و مردم ایران می گردد، اتخاذ نموده است. رنجی که 
مردم ایران از ناحیه تحریم ها متحمل خواهند شد بر هیچ کس پوشیده نمی باشد و 
صرفاً محدود به غذا و دارو نمی گردد و بر سراسر زندگی روزمره مردم موثر است. کدام 
وجدان انسانی می پذیرد و می تواند تحمل کند که کودکان، ساخوردگان،  مستمندان، 
زنان باردار و بسیاری گروه های مشابه ضعیف و ناتوان که از نظر موازین انسان دوستانه 

همواره باید مورد محبت دیگر انسان ها قرار گیرند در اینگونه تصمیمات غیرانسانی 
دچار سختی شوند و شاید به علت کمبود وسایل و امکانات جان خود را از دست 
بدهند؟ با کمال تأسف این تصمیمات از سوی رییس کشوری انجام می گیرد که 
اکثریت قاطع مردم آن مفتخر به پیروی از عیسا مسیح )ص(، پیامبر صلح، دوستی و 
مبشر محبت و عشق به انسان ها می باشند. تاسف باالتر آنکه این تصمیمات تلخ و ناگوار 
در زمانی صورت می گیرد که شخصی مانند حضرتعالی پیشوایی مسیحیان جهان را بر 

عهده دارید و مورد احترام پیروان سایر ادیان نیز می باشید.
عالیجنابا

اینجانب به عنوان یکی از معلمین دینی که مفتخر به همکاری با آنجناب در 
پژوهش های گوناگون هستم از پیشگاه آن مقام مقدس استدعا دارم که به هر طریق 

ممکن در این امر مداخله و ارشادات الزم را مبذول فرمایید.«


