
  

سیاسی 2
 نخست وزیر ژاپن به تهران سفر می کند

منابع دولتی ژاپن روز جمعه اعالم کردند 'شینزو آبه' نخست وزیر این 
کشور تمایل دارد ماه ژوئن )11 خرداد تا 11 تیر 98( امسال به منظور دیدار 

و گفت و گو با مقامات ایران به تهران سفر کند.
خبرگزاری کیودو بدون اشاره به نام این مقامات روز جمعه گزارش کرد 
انتظار می رود آبه تصمیم نهایی در مورد سفر به ایران را بعد از مشورت 
با 'دونالد ترامپ' رییس جمهوری آمریکا که قرار است روز شنبه به توکیو 

سفر کند اتخاذ کند.
چنانچه سفر آبه به ایران تحقق یابد نخستین سفر یک نخست وزیر 
ژاپن به تهران در چهار دهه گذشته است، در سال 1978 میالدی )1357 
هجری شمسی( 'تاکئو فوکودا' نخست وزیر وقت ژاپن به ایران سفر کرده 

بود.
با توجه به اینکه ژاپن به طور سنتی دارای روابط دوستانه با ایران است 
آبه امیدوار است تهران را تشویق کند تا به تعهدات خود در برجام پایبند 

بماند.
آبه در نشستی که هفته گذشته با »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه 
ایران داشت از اختالف میان ایاالت متحده آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرد.

یک سال بعد از آنکه ترامپ از »برجام« خارج شد و تحریم های ایران 
را دوباره اعمال کرد شورای عالی امنیت ایران با صدور بیانیه ای از توقف 
برخی اقدامات تهران در چارچوب برجام خبر داد و به طرف های باقیمانده 

در برجام 60 روز فرصت داد به تعهدات خود عمل کنند.
با اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، ژاپن از متحدان سنتی واشنگتن 
در منطقه در شرایط سختی گرفتار شده است این کشور به نفت ایران به 
شدت نیاز دارد اما ایاالت متحده، معافیت هایی را که برای ژاپن و دیگر 

خریداران نفت ایران صادر کرده بود پایان داد.
ایران به طور سنتی یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت به ژاپن بوده 

است.

مشاور رهبر معظم انقالب:
وحدت و همدلی رزمندگان اسالم موجب پیروزی 

خرمشهر شد
مشاور رهبر معظم انقالب در نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: 
بیت  عملیات  در  اسالم  رزمندگان  پیروزی  موجب  همدلی  و  وحدت 

المقدس و آزادی خرمشهر شد.
به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ دوم غالمحسین دربندی شامگاه پنجشنبه 
در دومین همایش فاتحان عشق در مصالی امام خمینی )ره( شهرستان 
فردیس استان البرز افزود: در عملیات فتح خرمشهر همه نیروها اعم از 
ارتش، سپاه، بسیج، روحانیت و جهاد سازندگی با وحدت و یکدلی خود 
ارتش صدام بعثی را که از حمایت استکبار برخوردار بود، شکست دادند.

وی اضافه کرد: عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر شکست صدام و 
ارتش صدام نبود بلکه شکست استکبار بود .

دربندی گفت: به خاطر این حماسه بزرگ حضرت امام راحل )ره ( 
فرمودند که ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم و در 

جنگ ابهت 2 ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم.
وی اظهار داشت: ارتش صدام آمده بود در خرمشهر بماند و روی در 
و دیوار این شهر نوشته بودند که آمده ایم بمانیم و این نیروی ایمان 
رزمندگان اسالم بود که توانست ارتش بعث عراق را از خرمشهر بیرون 
کند. امیر دربندی با اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس توسط جوانان 
و نوجوانان مدیریت شد، افزود: شهید بهنام محمدی نوجوان بسیجی یکی 

از این رزمندگان بود که هیچ وقت قدیمی نمی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه جنگ هایی که امروز در دنیا رخ می دهد با 2 
هدف اصلی توسعه و کشور گشایی و پر کردن جیب و منافع افراد است، 
اظهار داشت: تنها نبردی که در روی کره زمین رخ داد و این 2 هدف را 

نداشت دفاع مقدس جمهوری اسالمی بود.
دربندی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه دشمنان 
با نگهداشتن یاد و خاطره های شهدا نیز مشکل دارند ،گفت: مشکل آنها 
این است که گرامیداشت یاد و خاطره شهید محسن حججی ها ، موجب 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می شود.
وی با بیان اینکه 2 مولفه انس با قرآن و همراه داشتن عکس امام )ره 
( در همه رزمندگان مشترک بود، افزود: رزمندگان برای کشور جان خود 

را نثارمی کردند و در راه اهداف واالی امام )ره( به شهادت می رسیدند.
در پایان مراسم از مادران شهدای شهرستان فردیس استان البرز تجلیل 

به عمل آمد.

آیت اهلل جنتی:
آمریکا دست به حماقت جنگ با ایران نمی زند

دبیر شورای نگهبان گفت: آمریکا آمادگی باالی دفاعی ما را می شناسد 
و دست به حماقت جنگ با ایران نمی زند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان 
عصر امروز )پنج شنبه( در جلسه این شورا و در نطق پیش از دستور خود 
با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت علی )ع(، لیالی قدر 
را بهترین فرصت برای استجابت دعا و استفاده معنوی انسان ها دانست 
و ابراز امیدواری کرد: خدای متعال به برکت این شبهای متبرکه مشکالت 
مسلمانان به ویژه شیعیان را حل کند. وی در ادامه با توصیه به مسئوالن 
کشور برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم، گفت: خداوند بر 
درجات امام راحل بیافزاید که با تأسیس کمیته امداد به فکر مستضعفان 
بود. البته این نهاد به وظایف خود عمل می کند اما انتظار از مسئوالن به 
ویژه مسئوالن اجرایی کشور این است که توجه هرچه بیشتری به مشکالت 
اقتصادی مردم و طبقه محروم جامعه داشته باشند. دبیر شورای نگهبان 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات آمریکایی ها درباره 
جنگ نظامی با ایران، خاطرنشان کرد: آمریکا آمادگی باالی دفاعی ما را 
می شناسد و دست به حماقت جنگ با ایران نمی زند چراکه می داند در 
صورت بروز جنگ، چه دردسری برایش در منطقه و جهان ایجاد می شود.  
آیت الله جنتی در خاتمه از مسئوالن کشور خواست تا بر تحقق اقتصاد 
مقاومتی و تکیه بر توان داخلی برای رفع مشکالت، تمرکز و توجه ویژه 

داشته باشند.

اخبار
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روحانی در کنگره ملی تجلیل از ایثارگران:

ملت ایران بار دیگر دشمنان را در جنگ اقتصادی پشیمان خواهد کرد

دبیر شورای عالی امنیت ملی

وزی تبدیل کرده ایم ۴۰سال است جنگ اقتصادی رابا فرهنگ خرمشهر به پیر

رئیس جمهوری با بیان اینکه شهیدان و جانبازان، گواهان 
صادق تاریخ عزت، سربلندی و ایستادگی ملت هستند، 
تاکید کرد: دفاع مقدس تنها تاریخ پر فراز و نشیب 8 ساله 
نیست بلکه فرهنگ ایثار، رشادت، ایستادگی و مقاومت 
است و ملت ایران باردیگر دشمنان را در جنگ اقتصادی 

پشیمان خواهد کرد.
جمهوری،  ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
شامگاه  روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
پنجشنبه در دوازدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران، 
اظهارداشت: ما تنها به سخن و شعار نمی گوئیم که در 
برابر دشمن با عزت ایستاده ایم، بلکه شهدا گواهان ما در 

این مهم هستند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه خرمشهر نماد بزرگ در 
دفاع مقدس و گواه تاریخ و عزت ملی ماست، گفت: روز 
اشغال خرمشهر و عقب نشینی سنگربانان و اشغال  این 
شهر، سخت ترین روزها و غم انگیزترین ساعات بود، اما 
زیباترین روزهای دفاع مقدس، آزاد سازی و فتح خرمشهر 

بود که لبخند بر لبان همه ملت نشاند.
روحانی با اشاره به اینکه فتح خرمشهر تنها یک پیروزی 
ساده نبود، بلکه توانستیم یک شهر را با همه اشغالگران 
بازپس بگیریم، گفت: خرمشهر به گونه ای فتح شد که 19 
هزار سرباز و افسر عراقی اسیر شدند و تمام بسیجیان و 
رزمندگان و حتی جوانان و نوجوانان، صدها عراقی را اسیر 
کردند و به پشت جبهه ها می آوردند و آن روزها، عزت و 

سربلندی ما بود.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز نیز جوانان کشور 
بار دیگر برای فتح هایی همچون خرمشهر آماده اند، گفت: 
آنچه را که اگر از ما بگیرند و روز سقوط ماست،  ایمان 
ملت است و تا ایمان و رابطه و عبادت با حق و پیروی 
از امام علی)ع( در دل جوانان و ایرانیان باشد، از دشمن 

شکست نخواهیم خورد.
روحانی با بیان اینکه در زمان 8 سال دفاع مقدس فشار 
و حمله نظامی و اشغال سرزمین بود، اما امروز با جنگ 
روبرو  مردم  زندگی  و شرایط  رفاه  به  و حمله  اقتصادی 
هستیم، تصریح کرد: این حمله از یک جهت پیچیده تر 
از حمله قبل است و امروز نیاز به ایستادگی و مقاومت 
داریم و دشمنان باید بفهمند یاس و ناامیدی در دل ما 
راه ندارد و اگر سرزمین ما بمباران شود و باز هم شهید، 
و عزت  استقالل  از هدف  اسیر دهیم، دست  و  جانباز 

کشور برنخواهیم داشت.
رئیس جمهوری افزود: این پیامی است که بعد از 30 
سال از جنگ به جهان مخابره می شود و بسیاری از نسل 
جوان ما جنگ و روزهای دفاع مقدس را ندیده اند اما در 
عین حال امروز شاهد مقاومت، ایستادگی و ایثار دیگری 

هستند.

روحانی با اشاره به اینکه امروز همه توطئه و توان دشمن 
در این است که در برابر آنها سر فرود بیاوریم و استقالل 
خود را زیر پا بگذاریم، افزود: فرهنگ ایثار و ایستادگی 
کرده  امروز مشخص  و  کند  را مشخص  ما  مسیر  باید 
است. دشمنان فشار می آورند تا ما را از عزت و استقالل 
خود پشیمان کنند اما بار دیگر ملت نشان خواهد داد که 
توطئه های آنان به ثمر نخواهد نشست و دشمنان را بار 

دیگر پشیمان می کند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه بیش از یکسال علیرغم 
فرود  سر  مردم  فراوان  مشکالت  و  شدید  تحریم های 
نیاوردند و صدای ملت، صدای ایستادگی و مقاومت بود، 
تصریح کرد: صدای ذلت و تسلیم از ایران و ملت بلند 
نخواهد شد و با فداکاری، ایثار و اتحاد بر دشمن پیروز 

خواهیم شد.
روحانی با اشاره به اینکه آنچه دشمن در اختیار داشت 
قدرت مادی بود و همه دنیا با تمام توان به آنها کمک 
کردند و در کنارشان بودند،  گفت: اما ما تنها بودیم و تنها 
با ایمان و اخالص حرکت کردیم و ملت وحدت، انقالب و 
استقالل را حفظ کرد و فداکاری را به عنوان یک راه انتخاب 

نمود.

ایستادگی  روز  امروز  کرد:  تصریح  جمهوری  رئیس 
و مقاومت است وبه ملت ایران با صراحت می گویم با 
رژیم  آمریکا،  می توانیم  مقاومت  و  وحدت  ایستادگی، 

صهیونیستی و ارتجاع منطقه را شکست دهیم.
روحانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه »اساس 
تجاوز وحشیانه به کشور و ایستادگی ملت در 8 سال دفاع 
مقدس در این خالصه می شود که در آن شرایط حساس 
تاریخی و سال های اولیه انقالب که شرایط خاص استقرار 
انقالب و عدم آمادگی نیروهای مسلح بود«، گفت:  دشمن 
با حمله و تجاوز به دنبال این بود تا روحیه ما را بشکند و 
اگر 31 شهریور 59 مردم در برابر هجوم و بمباران ساعات 
اولیه روحیه خود را از دست می دادند، در جنگ ناموفق 

می شدیم.
سنگی  دشمنی  که  راحل  امام  جمله  به  اشاره  با  وی 
انداخته و مردم ما پاسخ آن را خواهند داد، اظهار داشت: 
مردم با قدرت ایستادند و 5 صبح فردای سخنان امام )ره(، 
140 فروند هواپیما به رژیم صدام پاسخ دادند و اهدافی را 

در داخل عراق بمباران کردند.
رئیس جمهوری ادامه داد: جنگ در همان چند ساعت 
خاتمه یافت و دشمن فهمید که مردم، سپاه، ارتش و 

بسیج با همه وجود برای دفاع از شرف،  عزت و استقالل 
کشور، می ایستد و آن 5 صبح همان عالمت به دشمن بود 

که مردم با همه توان در صحنه اند.
حجت االسالم  جمهوری،  رئیس  سخنان  از  پیش 
رئیس  معاون  شهیدی  محمدعلی  سید  والمسلمین 
با  ایثارگران،  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  و  جمهوری 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس و حماسه سازان سوم خرداد و تبریک روز 
مقاومت، ایثار و پیروزی به ملت بزرگ ایران، گفت: سوم 

خرداد برای ملت ایران روزی بزرگ و پرخاطره است.
امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
ایثارگران، اظهار داشت: سوم خرداد سال 61 پرشورترین، 
روزهای کشور ماست  یادماندنی ترین  به  از  و  زیباترین 
چرا که رزمندگان اسالم در این روز در خرمشهر،  معجزه 
به  وادار  دشمن  و  دوست  که  کردند  کاری  و  آفریدند 

تحسین شدند.
وی با بیان اینکه فتح خرمشهر به فرموده امام راحل فتح 
ارزش ها بود، گفت:  باید تالش کنیم تا حماسه های دوران 
دفاع مقدس در تاریخ کشور، حفظ و نگهداری شده و به 

نسل های آینده انتقال پیدا کند. 

 آیت الله موحدی کرمانی:
برای  انتخابات  و  مسئولیت ها  به  خروجمان  و  ورود 

جذابیت آن نباشد
برای  انتخابات  و  مسئولیت ها  به  خروجمان  و  ورود 

جذابیت آن نباشد

های  تشکل  و  احزاب  اندیشی  هم  نشست  چهارمین 

مسئوالن  و  دبیران  حضور  با  انقالبی  و  والیی  ارزشی، 
تشکلها احزاب و جبهه های ارزشی، والیی و انقالبی پیش 

از ظهر امروز در محل جامعه روحانیت مبارز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه حجت االسالم 
موسی پور، عضو شورای مرکزی و مسئول تشکیالت جامعه 
رویکردهای  با  انقالبی  شخصیت های  حضور  روحانیت 

مختلف را مبارک دانسته و هدف از این جلسات را رسیدن 
به وفاق حداکثری  نیروهای ارزشی، والیی و انقالبی بیان 
نمود و اضافه کرد:  مجموعه جریان والیی و انقالبی دارای 
ظرفیت های فراوان و پایگاه و جایگاه مردمی در همه اقشار 
هستند که وفاق و همدلی و هم افزایی آنها در عرصه های 
سیاسی فرهنگی و اجتماعی می تواند بر تحقق اهداف 

جریان انقالب سرعت و غنا بخشد.

پس این حجت االسالم موسی پور و تبیین و تشریح 
الله  آیت  جلسه  ادامه  در  و  پرداخت  جلسه   دستور 
موحدی کرمانی با بیان نکاتی اخالقی در باب فضائل ماه 
مبارک رمضان و شب های قدر، توبه به درگاه خداوند و 
پرهیز از قدرت طلبی پرداخته و گفت: در این ماه باید 
اساس توبه است و تغییر حال است نه صرف تغییر قال و 

انتقاد مطهری از یک رویه غلط در برابر تذکرات رهبری

 آیت اهلل موحدی کرمانی:

ورود و خروجمان به مسئولیت ها و انتخابات برای جذابیت آن نباشد

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با انتقاد از رویه غلط برخی مسووالن 
در قبال تذکرات رهبری، گفت که پس از تذکر رهبری درباره یک موضوع 
مدیران به جای صدور بخشنامه، اقدامات عملی عاجل برای رفع آن کاستی 

انجام دهند.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در یادداشتی با عنوان »رویه غلط برخی 

مسئوالن نظام«، که در اختیار ایسنا قرار داد نوشت:
»مشاهده می کنیم که همواره پس از تذکر مقام رهبری به یک سازمان 
یا نهاد حکومتی، رئیس آن سازمان یا نهاد حکومتی بخشنامه غاِلظ و ِشداد 
صادر می کند که از امروز باید چنین و چنان شود. گویی خود این رؤسا عقل 
شان به آن موضوع تذکر نمی رسیده و تا رهبر انقالب بیان کرده اند متوجه 
موضوع شده اند. این رویه یادآور رفتار مقامات رژیم گذشته است که تا دستور 
از باال می رسید همه جان نثار می شدند و آماده اجرای فرمان، گویی تا قبل از 

صدور دستور، وظیفه ای نداشته اند.
تذکر اخیر رهبر انقالب به صدا و سیما درباره پاسداری از زبان فارسی 
در اشعار سرودها و ترانه ها و پرهیز از بکارگیری کلمات التین در برنامه های 
مختلف و توسط مجریان که تذکر بجا و الزمی بود، به همین سرنوشت دچار 
شد. رئیس سازمان صدا و سیما بخشنامه صادر کرد که از امروز نظارت بر 
این موضوع در اجرای مجریان و اشعار سرودها و ترانه ها شدت پیدا می کند. 
گویی جناب علی  عسگری خودشان ضرورت این کار را درک نمی کرده اند، در 
حالی که دیدن چند برنامه تلویزیون یا شنیدن چند سرود یا ترانه رادیو، به 

سرعت انسان را به این موضوع منتقل می کند. این که در برنامه های ورزشی 
می شنویم که فالن تیم کامبک کرد یا فالن بازیکن هت تریک کرد و یا فالن 
دروازه بان کلین شیت کرد و یا در ترانه های رادیو فقط وصف چشم و ابرو با 
رویکرد غنائی و عشقی و محتوایی سخیف و کوچه بازاری می شنویم، به راحتی 
انسان را متوجه ضرورت اصالح این وضع می کند و رئیس سازمان نباید منتظر 
تذکر مقام رهبری بماند، ضمن اینکه امثال بنده بارها این تذکر را به صدا 

و سیما و وزارت ارشاد داده ایم اما دریغ از درک اهمیت موضوع و احساس 
مسئولیت نسبت به آن توسط مسئوالن این دو نهاد.

مضمون برخی ترانه های قبل از انقالب بهتر از برخی ترانه هایی است که 
امروز از صدای جمهوری اسالمی پخش می شود.

اما ریشه هردو پدیده یعنی استفاده از کلمات التین در برنامه ها و نیز 
مضامین سخیف در برخی سرودها و ترانه ها، خودباختگی فرهنگی و احساس 
خود کم بینی نسبت به فرهنگ غربی است. برخی افراد با بکار بردن الفاظ 
انگلیسی در کالم خود احساس شخصیت می کنند همان طور که برخی 
صاحبان فروشگاه ها و مدیران شرکت ها از این که نام فرنگی روی فروشگاه یا 
 SALE به جای »تخفیف« یا از کلمه OFF شرکت خود بگذارند و حتی از کلمه
به جای »فروش ویژه« یا »حراج« استفاده کنند احساس شخصیت می کنند 
و حتی معتقدند که به این وسیله فروش ما باال می رود، یعنی ضمنا مردم را 
هم به این خودباختگی متهم می کنند و البته خیالشان از واکنش وزارت ارشاد 

هم کامالً آسوده است!
به هر حال باید مدیران ما دست از این رویه بردارند که بالفاصله بعد از 
تذکر مقام رهبری درباره یک موضوع مربوط به آنها، بخشنامه صادر می کنند 
که باید چنین و چنان شود  و در نتیجه بوی تملق و چاپلوسی به مشام ها 
می رسد، بلکه روش درست این است که مدیر مربوط اقدامات عملی عاجل 
برای رفع آن کاستی انجام دهد و پس از چند ماه اعالم کند که ما آن کاستی 

مورد تذکر مقام رهبری را رفع کردیم.«

چهارمین نشست هم اندیشی احزاب و تشکل های ارزشی، والیی و انقالبی 
با حضور دبیران و مسئوالن تشکلها احزاب و جبهه های ارزشی، والیی و 

انقالبی پیش از ظهر امروز در محل جامعه روحانیت مبارز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه حجت االسالم موسی پور، عضو شورای 
مرکزی و مسئول تشکیالت جامعه روحانیت حضور شخصیت های انقالبی 
با رویکردهای مختلف را مبارک دانسته و هدف از این جلسات را رسیدن به 
وفاق حداکثری  نیروهای ارزشی، والیی و انقالبی بیان نمود و اضافه کرد:  
مجموعه جریان والیی و انقالبی دارای ظرفیت های فراوان و پایگاه و جایگاه 
مردمی در همه اقشار هستند که وفاق و همدلی و هم افزایی آنها در عرصه 
های سیاسی فرهنگی و اجتماعی می تواند بر تحقق اهداف جریان انقالب 

سرعت و غنا بخشد.
پس این حجت االسالم موسی پور و تبیین و تشریح دستور جلسه  پرداخت 

و در ادامه جلسه آیت الله موحدی کرمانی با بیان نکاتی اخالقی در باب 
فضائل ماه مبارک رمضان و شب های قدر، توبه به درگاه خداوند و پرهیز از 
قدرت طلبی پرداخته و گفت: در این ماه باید اساس توبه است و تغییر حال 

است نه صرف تغییر قال و اظهار، ما باید از رفتار های بدمان برگردیم.
رئیس جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: باید از شهرت طلبی، شهوت طلبی و 
ریاست طلبی دور شویم و ورود خروجمان به مسئولیت ها و کارها و انتخابات 
برای جذابیت آن نباشد و بایستی هدف اصلی و اساسی  را خدمت به خلق 

خدا و رضایت حضرت حق قرار دهیم.
پس از آیت الله موحدی جزئیات شاخص های حرکت جریان ارزشی و انالبی 
که در جلسه قبل کلیات آن به تصویب اعضای نشست رسیده بود بررسی 
شد و با 4 مبنا و 14 شاخص به تصویب جلسه رسید که به زودی منتشر 

خواهد شد.

انقالبی،  تشکل های  و  احزاب  بعدی جلسه نشست هم اندیشی  دستور 
ارزشی و والیی بررسی وضعیت شناسی سیاسی سال 98 کشور بود که با 
دغدغه رسیدن به دیدگاه مشترک برای حرکت و اقدا به بحث میان اعضا 

گذاشته شد.
در پایان این نشست حجت االسالم پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت 
با اشاره به لزوم رسیدن به افق مشترک بر تدوین یک متن علمی و دقیق از 
وضعیت شناسی سیاسی کشور تاکید کرد و افزود: رسیدن به یک وضعیت 
شناسی دقیق می تواند در همه بخش ها برای جریان ارزشی و انقالبی راهگشا 

و موثر باشد .
شایان ذکر است هم اندیشی احزاب و تشکل های انقالبی، ارزشی و والیی 
اولین پنج شنبه هر ماه به میزبان جامعه روحانیت مبارز کشور برگزار می 

شود.

روزنامه صبح ایران


