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 ژست گفت وگو با دهه هشتادی ها، 
همزمان با احکام حبس برای افشاگران سیسمونی گیت!

بر تن  قبایی گشاد 
آقای رئیس

اینکه در این بلوای خشم و اعتراض، مسئوالن، 
جمعی از جوانان و دهه هشــتادی ها را گرد خود 
جمع کنند، پای درد دلشــان بنشینند و بعد هم 
ویدئوی تبلیغاتی از آن بسازند، گرچه مسبوق به 
سابقه است و در همان ســابق هم بی فایده بوده؛ 
اما اگر نمایشی هم جلوه کند، ژست بدی نیست؛ 
ولی نه برای مسئولی که خود به تنهایی مجموعه 
بزرگی از گره های باز نشده و سواالت بی پاسخ نزد 

افکار عمومی است!
محمدباقر قالیباف با مانیفست نواصولگرایی 
وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 
96 شد تا رأی دهندگان او را تافته جدابافته ای از 
جریان اصولگرایی ببینند. حسن روحانی اما در 

مناظرات انتخاباتی همان سال با اشاره مختصری 
به خاطره »گاز انبری« یــادآوری کرد که قبای 
نواصولگرایی با شــعارهای خوش آب و رنگش به 

سردار نمی آید. 
قالیبــاف در انتخابــات ریاســت جمهوری 
پیروز نشــد، اما ادعای نواصولگرایــی خود را تا 
انتخابات مجلس سال 98 هم کشاند. با این حال 
نواصولگرایی او هیچگاه نه از سوی اصالح طلبان و 
نه اصولگرایان به رسمیت شناخته نشد. اکنون که 
در صدر مجلس است، مدتی است که دیگر چندان 
سخنی از نواصولگرایی و مانیفستش نمی گوید اما 
تالش او برای تافته جدابافته دیده شدن، کماکان 

به قوت خود باقی است...
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دسترنج 4

رهبر انقالب در دیدار بــا دانش آمــوزان تاکید کردند: 
کوتاهی های گذشته تکرار نشــود و دستگاه های مختلف از 
جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارشاد، 
وزارتخانه های اقتصادی، معاونت علمی ریاست جمهوری به 

وظایف خود با جدیت عمل کنند.
به گــزارش ایلنــا، حضرت آیــت اهلل خامنــه ای صبح 
چهارشنبه، در آســتانه ۱۳ آبان، در دیدار پرشور صدها تن 
از دانش آموزان، ۱۳ آبان را تجســم شــرارت های آمریکا و 
آسیب پذیری و امکان مغلوب شــدن آن خواندند و با اشاره 
به دروغ وقیحانه و بی شــرمانه آمریکایی ها در ابراز دلسوزی 
برای ملت ایران گفتند: در جنگ ترکیبی چند هفته اخیر، 
آمریکا، رژیم صهیونیستی بعضی از قدرت های موذی اروپا 
و برخی گروهک ها، همه امکانات خود را برای ضربه زدن به 
ملت ایران به میدان آوردند امــا ملت به دهن بدخواهان زد و 

آنها را ناکام گذاشت.
رهبر انقالب سیزدهم آبان را روزی تاریخی و تجربه آموز 
خواندند و گفتند: آمریکایی ها و گرایش آمریکایی از این روز 
مهم و تجمعات همدالنه و وحدت بخش آن، خشــمگین و 
اعصابشان ُخرد می شود چرا که این روز هم تجسم شرارت های 
آمریکا است و هم تجسم و اثبات آسیب پذیری و امکان مغلوب 

شدن آمریکا.
آیت اهلل خامنه ای به شهادت رساندن سردار و قهرمان ملی 
ایرانیان و قهرمان منطقه حاج قاسم سلیمانی و افتخار کردن به 
این جنایت را از دیگر توطئه ها و پلیدی های آمریکا برشمردند 
و خطاب به آنها گفتند: شما از قاتالن دانشمندان هسته ای ما 
یعنی صهیونیست ها اعالم حمایت کردید و با حبس میلیاردها 
دالر از اموال ملت ایران در آمریکا و دیگر کشورها، ملت ایران 
را از استفاده از دارایی های خود برای کاهش مشکالت محروم 

کرده اید.
ایشان افزودند: در بیشتر حوادث ضد ایرانی نیز ردپای شما 
معلوم است آن وقت با وقاحت تمام، دروغ محض می گویید و 
ادعا می کنید دلسوز ملت ایران هستیم؟ البته به کوری چشم 
شما ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها را خنثی کرده است.

آیت اهلل خامنه ای گفتند: البته برخی حوادث را ما هرگز 
فراموش نکرده و نمی کنیم و درباره شــهادت سلیمانی پای 
حرفی که زده ایم ایســتاده ایم و در وقت خودش به آن عمل 

خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی، آمریکای امروز را همان آمریکای 
دیروز و آمریکای ۲8 مرداد و آمریکای حامی صدام دانستند 

و گفتند: البته شــیوه اعمال دشــمنی آنها با گذشته دارای 
تفاوت هایی است و پیچیده تر شده است ولی ما به جوانان و 
دست اندرکاران خود اعتماد داریم و می دانیم که می توانند 

بر این شیوه های پیچیده فائق بیایند و باید کامالً هوشیار بود.
ایشان یکی دیگر از تفاوت های آمریکای دیروز و آمریکای 
امروز را، اتفاق نظر بسیاری از تحلیل گران سیاسی دنیا مبنی 
بر روند رو به افول آمریکا دانســتند و افزودند: نشانه های این 
افول آشکار را می توان در مشکالت بی سابقه داخلی آمریکا 
در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و اخالقی تا اختالفات و دو 

دستگی های خونین داخلِی آمریکا مشاهده کرد.
آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به نقش آشــکار آمریکا در 
اغتشاشــات چند هفته اخیر در کشــور، افزودند: اطالعیه 
مشترک وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات سپاه درباره 
اغتشاش ها حاوی اطالعات و کشــفیات مهمی بود و نشان 
می دهد دشــمن برای تهران و شــهرهای بزرگ و کوچک 

برنامه ریزی کرده بود و طراحی داشت.
ایشــان حضور برخی نوجوانان و جوانان در کف میدان را 
ظاهر قضیه دانستند و خاطرنشــان کردند: این ها بچه های 
خودمان هستند و ما با اینها بحثی نداریم چون به دلیل برخی 
هیجان ها و احساســات و برخی بی دقتی ها در مسائل وارد 
میدان شدند، اما مهم صحنه گردانان اصلی هستند که با نقشه 

و برنامه وارد شدند.
رهبر انقالب اسالمی، مســئولین بخش های مختلف به 
ویژه مسئولین سیاسی و اقتصادی و آحاد مردم و به خصوص 
جوانان را به توجه ویژه و هوشیاری در قبال صحنه گردانان 
اصلی و طراحی ها و برنامه های آنها فراخواندند و گفتند: البته 
دستگاه های اطالعاتی به این موضوع توجه دارند و هوشیار 
هستند. طرح و برنامه هم این است که شاید بتوانند کاری کنند 
تا عقیده ملت ایران همانند عقیده سران انگلیس و آمریکا شود 
و ملت را همراه خود کنند اما ملت ایران واقعاً بر دهان آنها زد و 

از این پس هم خواهد زد.
آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: کسانی هم بودند که 
با طراحی و نقشه وارد میدان شدند و با دستگاه های خارجی 
مرتبط بودند و مرتکب جنایت شدند این موضوع بسیار مهمی 

است که باید به آن توجه ویژه شود.
ایشان قضیه شاهچراغ و کشتار مردم و کودکان را جنایتی 
بزرگ خواندند و گفتند: پسربچه های دانش آموزی که در این 
حادثه به شهادت رسیدند چه گناهی کرده بودند؟ پسر بچه ای 
که در این جنایت،  پدر و مادر و برادر خود را از دست داد و دچار 

چنین غم بزرگی شد، چه گناهی کرده است؟ آن طلبه جوان 
و متدین و حزب اللهی، آرمان عزیز که در تهران زیر شکنجه 
به شهادت رسید و پیکر او را در خیابان رها کردند، چه گناهی 

کرده بود؟
رهبر انقالب اسالمی افزودند: افرادی که این جنایت ها را 
انجام می دهند چه کسانی هستند و از کجا دستور می گیرند؟ 
البته این ها قطعاً بچه ها و جوان های ما نیستند، باید عامالن 
این جنایت ها شناسایی شوند و هر کســی که ثابت  شود در 
این جنایت ها همکاری داشته اســت، بدون تردید مجازات 

خواهد شد.
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در 
قبال این جنایات،  خاطرنشان کردند: چرا این مدعیان حادثه 
شیراز را محکوم نکردند و چرا یک قضیه خالف واقع و دروغ را 
هزاران بار در سکوهای خود در اینترنت تکرار می کنند، اما نام 
»آرشــام« را ممنوع می کنند؟ آیا این مدعیان واقعاً طرفدار 

حقوق بشر هستند؟

رهبر انقالب اسالمی در ادامه نوجوانان و جوانان را خطاب 
قرار دادند و گفتند: نوجوان و جوان امروز بر خالف نوجوان و 
جوان قدیم یک عنصر بالــغ و عاقل و خردمند و صاحب فکر 
و تحلیل اســت و این به برکت انقالب اسالمی به وجود آمده 
است زیرا قبل از انقالب جوانان آنقدر سرگرم مسائل بیهوده 
و شــهوت رانی بودند که امکان توجه به مسائل اصلی کشور 

وجود نداشت.
ایشان تأکید کردند: این حقیقت یعنی ذهن فعال نوجوان 
و جوان امروزی و صاحب تحلیل و فکر بودِن او را دشمن هم 
متوجه است و برای مقابله با آن از طریق تولید و تکرار حجم 

عظیم محتوای دروغ در شبکه های مجازی اقدام می کند.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به انبوه محتواهای دروغ، 
تهمت و سخنان انحرافی که برای ذهن فعال جوانان تهیه می 
شود،  گفتند: تأکید مکرر و چندین باره بر جهاد تبیین به همین 
علت است و  قبل از اینکه دشمن محتوای دروغ و انحرافی تولید 

کند باید محتواهای حقیقی و صحیح در داخل تولید شود.
آیت اهلل خامنه ای افزودند: به مســئولین رسانه ها و امور 
ارتباطات می گویم که در زمینه تولید محتوا و جهاد تبیین 

و برنامه ریزی برای آن احساس مسئولیت کنید و درک کنید 
که چرا دشمن بر روی برخی کلمات و اسامی حساس است و 

جلوی آنها را می گیرد.
رهبر انقالب، جوانان را به احســاس مسئولیت در مقابل 
بمباران پرحجم و پرتکرار ذهن جوان ایرانی با مطالب دروغ، 
فراخواندند و گفتند: در مقابل این برنامه ی دشمن احساس 
مسئولیت کنید و برای تشــخیص حقیقت و حرف درست 
از دروغ تالش کنید. ایشــان افزودند: افرادی را هم که معاند 
نیستند اما بر اثر غفلت یا بدفهمی و شنیدن مطالب نادرست 
در رسانه ها با دشمن هم صدایی می کنند، بدون دعوا کردن و با 

نوشتن و پیام دادن و استدالل، مراقبت و ارشاد کنید.
ایشــان اتفاقات چند هفته اخیر را »جنگی ترکیبی« و 
نه صرفاً اغتشاشات خیابانی دانستند و خاطرنشان کردند: 
دشمن یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرتهای 
موذی و خبیث اروپایی و برخی از گروهکها با همه امکانات به 
میدان آمدند و با استفاده از دستگاههای اطالعاتی، رسانه ای 
و ظرفیت فضای مجازی، و بهره گیری از تجربیات گذشته در 
ایران و بعضی از کشورهای دیگر تالش کردند به ملت ضربه 

بزنند.
آیت اهلل خامنه ای افزودنــد: البته ملت به معنی واقعی در 
دهان بدخواهان زد و آنها را ناکام کرد. رهبر انقالب با اشــاره 
به نشانه های تغییر در نظم جهانی و روند حاکم شدن نظمی 
جدید در دنیا، جوانان را به شــناخت نقش و جایگاه ایران و 
ایرانیان در نظم جهانی آینده جدید توصیه کردند و گفتند: 
ابعاد نظم جدید و چگونگی آن دقیقاً معلوم نیست اما خطوط 

اساسی آن قابل ترسیم است.
ایشان اولین خط اساسی از نظم جدید را »انزوای آمریکا« 
دانستند و افزودند: برخالف گذشته که آمریکایی ها خود را تنها 
قدرت مسلط دنیا می خواندند، در نظم جدید، آمریکا جایگاه 
مهمی ندارد و منزوی است و ناچار خواهد شد دست و پایش را 

از نقاط مختلف جهان جمع کند.
ایشان در واکنش به شعار مرگ بر آمریکای دانش آموزان، 
خاطرنشان کردند: بعضی ها می گویند این شعار را نگویید زیرا 
باعث برانگیختن دشمنی آمریکایی ها می شود، در حالی که 
آمریکایی ها دشمنی با ملت ایران را در روز ۲8 مرداد ۱۳۳۲ و 
در حالی آغاز کردند که آن زمان هیچ کس در ایران مرگ بر 
آمریکا نمی گفت، البته پس از آن ضربه، دانشجویان در ۱6 آذر 
همان سال در دانشگاه تهران مرگ بر آمریکا گفتند و این شعار، 

یادگار ۱6 آذر است.
خطوط اساسی دوم و سوم از نظم جدید جهانی که رهبر 
انقالب به آنها اشاره کردند »انتقال قدرت سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و علمی از غرب به آسیا« و »گسترش منطق و جبهه 

مقاومت« بود.

ایشان مبتکر گســترش فکر و جبهه مقاومت در مقابل 
زورگویِی قدرتهای ســلطه گر را جمهوری اسالمی ایران 
خواندند و گفتند: اولین کسی که گفت »نه شرقی، نه غربی« 
امام بزرگوار ما بود و این روحیه و حرف محکم امروز به قدری 
رواج یافته که در منطقه ما خیلی ها با اعتقاد و عمل به منطق 
مقاومــت، از آن نتیجه می گیرند، همچــون نتیجه و بهره 
اخیری که لبنانی ها به برکت حــزب اهلل در قضیه خطوط 

گازی گرفتند.
آیت اهلل خامنه ای با طرح این سؤال که »در دنیای جدید 
ایران چه کاره و در چه جایگاهی اســت؟« جوانان را به فکر 
کردن درباره این ســؤال و آماده ســازی خود بــرای دنیای 
جدید فراخواندند و گفتند: ایــران عزیز به علت برخورداری 
از خصوصیات برجسته ای همچون »نیروی انسانی با هوش 
و با اســتعداد«، »منابع طبیعی متنوع و فراوان«، »موقعیت 
جغرافیایی حساس و ممتاز« و از همه مهمتر »منطق واالی 
حکومتی و تمدنی« می تواند جایگاه برجسته ای در نظم جدید 

داشته باشد.
رهبر انقالب استفاده از مزیت جغرافیایی بی نظیر ایران و 
تبدیل شدن به معبر ترانزیتی بسیار  پیشرفته و خوب را در 
گروی گسترش خطوط ریلی دانســتند و افزودند: با وجود 
تأکیدهای مکرر در این زمینه، در دولتهای مختلف به جز در 
مقطع بعد از رحلت امام بزرگوار که کارهایی انجام شد، کوتاهی 
شده است، البته در این دولت قصد دارند کارهایی انجام بدهند.

ایشان امتیاز مهم جمهوری اسالمی و منطق حکومتی 
و تمدنی آن را جمع بین حضــور و آرای مردم با معارف الهی 
خواندند و گفتند: این کار، آسان نیست اما جمهوری اسالمی 
موفق به انجام آن شد البته نقص هایی وجود دارد که از آنها آگاه 

هستیم اما این حرف و منطق، در دنیا جدید است.
ایشان با اشاره به اینکه ثمره هوش و استعداد جوانان دهه 6۰ 
و ۷۰ مقابل چشم همگان است، گفتند: در آینده برکات شما 

دهه هشتادی ها و متولدان دهه 9۰ را نیز همه خواهند دید.
آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنانشــان در جمع 
پرشور صدها دانش آموز در نکته مهمی گفتند: همه مسئوالن و 
آحاد مردم باید مراقب باشیم که پیامی که با هر حرکت و هرکار 

و سخن خود به خارج از کشور می فرستیم چیست.
رهبر انقالب تأکید کردند: ملت و جوانان و مسئوالن کشور 
باید »قدرت مقاومت و عزم راسخ خود را برای ایستادگی در 
مقابل زورگویان« به همه دنیا و به خصوص دشمنان منتقل 

کنند.
آیت اهلل خامنه ای افزودند: اطمینان داشته باشیم اگر هر 
کسی در هر جا که مشغول کار یا مسئولیت است، وظایفش را 
بشناسد و به آن عمل کند، تمام مشکالت حل می شود و کشور 

و ملت به آرزوی نهایی خود خواهند رسید.

دیدار

رهبرانقالبدردیداربادانشآموزان:

کوتاهی های گذشته تکرار نشود

تسنیمخبرداد؛

 3   شهروند-   خبرنگار 
دستگیر شدند 

عضواتاقایران:

ارقام مالیات ستانی متناسب
 با رشد اقتصادی نیست

بازار دالر با شایعه حمله به عربستان 
رکورد جدیدی ثبت کرد

دو کارگر بر اثر ریزش تونل 
فاضالب جان باختند

اتحادیهاروپادرموردخألریاستجمهوریلبنان
هشدارداد؛

پیشروی بیروت به عمق بحران 

سوئیس ایران را تحریم کرد


