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رهبر انقالب اتحاد مردم با یکدیگر را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: اتحاد 
نیروهای انقالب نیز بسیار مهم است و اختالف سالیق افراد با یکدیگر نباید به 

مخالفت و معارضه منجر شود. 
به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی صبح پنج شنبه در 
دیدار منتخبان ملت در مجلس خبرگان ضمن ارائه تحلیل جامع از شرایط کشور 
و گسترش شعارها و اقتدار انقالبی و سیاسی نظام جمهوری اسالمی و امتداد آن در 
منطقه، بهره گیری از درس های دوران دفاع مقدس و تعمیق آن را در جامعه بسیار 
ضروری و مهم خواندند و تأکید کردند: الزمه و اساس استمرار پیشرفت کشور، 
»توکل بر خدا«، »ایستادگی و مقاومت«، »امید به آینده«، »اعتماد به جوانان 
بویژه جوانان انقالبی«، »وحدت و انسجام آحاد مردم بخصوص در میان نیروهای 
انقالب«، »حمآیت واقعی از تولید داخلی« و »قطع امید کامل از بیگانگان« است.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای این دیدار با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 
با اشاره به درس های این دوران درخشان و لزوم گسترش و تعمیق این درس ها 
در جامعه؛ »امید به آینده و اعتماد به جوانان« را از درس های دوران دفاع مقدس 
برشمردند و گفتند: باید جوانان را وارد میدان کرد و از نیروی آنان غفلت نکرد، البته 
به کارگیری جوانان به معنای از صحنه خارج شدن افراد غیرجوان نیست زیرا هر 

فردی به تناسب تجربه و عملکرد خود جایگاهی دارد.
آیت اهلل خامنه ای »عزم و اراده ملی« را درس دیگر دفاع مقدس دانســتند و 
تأکید کردند: دشمن تالش زیادی را برای سست کردن عزم و اراده مردم و ناامید 
کردن آنان به کار بسته است که باید در مقابل، عزم و اراده ملی تقویت شود و این 
مهم نیز، با دستور امکان پذیر نیست بلکه با استدالل های صحیح و با حضور به 

موقع صاحبان فکر در میان مردم محقق می شود.
ایشان با تأکید بر اینکه اساس همه امور کشور و الزمه موفقیت در عرصه های 
مختلف »ایستادگی و مقاومت« است، افزودند: برخی امور نیازمند ایستادگی 
طوالنی مدت است، بنابراین نباید از گســتردگی جبهه دشمنان و قلدری ها 
ترسید بلکه باید همانند دوران دفاع مقدس، با مقاومت و ایستادگی، ثابت کرد 

که »ما می توانیم«.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالش دشمن برای تأثیرگذاری بر فهم و ادراک 
تصمیم سازان، تصمیم گیران و آحاد مردم به منظور القای »نمی توانید« و »نمی 
شود« گفتند: برخالف تالش دشــمن برای منحرف کردن فهم و اِدراک مردم 
و مسئوالن از واقعیت های کشور و تعریف منافع و مصالح ملی براساس اهداف 
خود، ظرفیتها و توانایی های کشور به گونه ای است که همه گره های اقتصادی و 
مشکالت معیشتی با تدبیر و با پیگیری و مشورت درست، قابل حل شدن هستند.

آیت اهلل خامنه ای  به ســخنان اخیر رئیس جمهور امریکا مبنی بر اینکه اگر 
ایران خواسته های امریکا را انجام دهد وضع مردم بهتر خواهد شد، اشاره کردند و 
افزودند: مقامات و رسانه های امریکایی و اروپایی به صورت مستمر با تکرار چنین 
مطالبی در تالش برای القای این موضوع هستند که »شما نمی توانید« اما مردم 

ایران به این تبلیغات و القائات توجهی نمی کنند.

ایشان گفتند: یکی از نکات دیگری که تالش می شود اذهان و اِدراک مردم 
و مســئوالن را از آن منحرف کنند، موضوع پایبندی به شعارهای انقالب است 
و اخیراً نیز برخی مقامات اروپایی گفته بودند که ایران باید دســت از شعارهای 

انقالبی بردارد.
رهبر انقالب اسالمی علت بیان و القاء چنین مطالبی را ترس و واهمه امریکا و 
اروپایی ها از شعارهای انقالب و راه سومی که انقالب اسالمی بوجود آورده است، 
دانستند و تأکید کردند: عالج مسائل و مشکالت کشور پافشاری بر شعارها و راه 

انقالبی است.
آیت اهلل خامنه ای  با اشاره به جنگ احزاب و آیات مربوط به این جنگ، صف 
آرایی دشمنان و شیاطین اعم از امریکا و اروپای خبیث را نشانه حقانیت و قدرت 
نظام جمهوری اسالمی دانستند و گفتند: کشور عالوه بر حرکت رو به جلو، در 
مواردی جهش نیز داشته است و دشمن از این موضوع ناراحت و نگران است و علت 
اصلی تحریم ها هم جلوگیری از این جهش ها است اما به لطف خداوند در آینده نه 

چندان دور، در زمینه های مختلف شاهد جهش هایی خواهیم بود.
ایشان در ادامه سخنان خود مطالبی را در خصوص اروپا بیان کردند.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه راه تعامل و مذاکره با هیچ کشوری به 
غیر از امریکا و رژیم صهیونیستی بسته نیست، افزودند: اما به هیچ وجه نباید به 
کشورهایی که پرچم دشمنی با نظام اسالمی را در دست گرفته اند و در رأس آنها 
امریکا و این چند کشور اروپایی، اعتماد شود زیرا آنها صریحاً با ملت ایران دشمنی 

می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای  با تأکید بر اینکه انگیزه های دشمنی اروپایی ها با 
جمهوری اسالمی تفاوت اصولی با دشمنی امریکا ندارد، گفتند: اروپایی ها در 
ظاهر به عنوان میانجی وارد می شوند و حرف های طوالنی هم می زنند اما همه 

آنها پوچ است.
ایشان با اشاره به عملکرد اروپایی ها بعد از توافق هسته ای و عمل نکردن به 
وعده ها و همچنین نحوه عملکرد اروپا بعد از خروج امریکا از برجام و اعمال ظالمانه 
تحریم های ثانویه افزودند: اروپایی ها به رغم وعده های خود، عمالً به تحریم های 
امریکا پایبند ماندند و هیچ اقدامی انجام ندادند و از این پس هم بعید است کاری 
برای جمهوری اسالمی انجام دهند، بنابراین باید بکلی از اروپایی ها قطع امید کرد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: رفت و آمد و بستن قرارداد اشکالی 

ندارد اما مطلقاً نباید به آنها امید داشت و اعتماد کرد.
آیت اهلل خامنه ای  با اشاره به عمل نکردن اروپایی ها به تعهدات یازدگانه خود 
افزودند: همان افرادی که مذاکره کردند، اکنون می گویند اروپایی ها به هیچ یک 
از تعهدات خود عمل نکرده اند و این موضوع، قوی ترین دلیل بر این است که در 

هیچ مسئله ای نباید به آنها اعتماد کرد.
ایشان جریان امور را به رغم همه این دشمنی ها، به نفع جمهوری اسالمی 
ارزیابی کردند و گفتند: امروز نظام اســالمی نه تنها قوی تر از چهل سال پیش 
است بلکه از ده سال پیش نیز قوی تر شده و اقتدار انقالبی و سیاسی آن در منطقه 

گسترش یافته و ریشه های انقالب عمیق تر شده است.
آیت اهلل خامنه ای  در ادامه به ارزیابی وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
امریکا و اروپا پرداختند و گفتند: امریکا که دشمن اصلی ما است، امروز منفورترین 
دولت در دنیا است و اروپایی ها نیز خودشان در حال اعتراف به ضعف ها و افول 

قدرتشان هستند.
ایشان با اشاره به سخنان یکی از سران اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد افزودند: این مقام اروپایی صراحتاً و با استدالل به افول تمدن غرب اذعان 
کرد، البته در همین شرایط ضعف نیز خوی استکباری خود را فراموش نمی کنند.
رهبر انقالب اسالمی به آمارهای مراکز بین المللی درخصوص بدهی های 
کشورهای معروف اروپایی اشاره کردند و گفتند: مشکالت اقتصادی این کشورها 
جدی است و گرفتاریهای سیاسی انگلیس و فرانسه نیز در مقابل چشم همگان 

است، بنابراین باید از این موقعیت استفاده کرد.
آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی سخنان خود، چند وظیفه مهم را برای تداوم 

راه پر افتخار انقالب و غلبه بر دشمنی ها مورد تأکید قرار دادند.
آیت اهلل خامنه ای برخی از واگذاری  ها را نمونه هایی از کارهای نسنجیده یا 
فسادآلود دانستند و گفتند: در حالی که از یک طرف عده ای از جوانان در تالش 
پرانگیزه برای رونق تولید در کشورند، در طرف دیگر برخی خرابکاری های ناشی 
از فساد تولید را نابود می کند که نباید اجازه داد این موارد و مشکالتی همچون 

قضایای کارخانه ها در اراک و خوزستان شکل بگیرد.
رهبر انقالب اسالمی، »کمک به تولید« را وظیفه مسئوالن و کلید حل مسائل 
کشور دانستند و افزودند: اگر تولید رونق بگیرد، بسیاری از مشکالت کشور از جمله 
سقوط ارزش پول ملی، تورم و قدرت خرید مردم حل خواهد شد، البته باید جلوی 

واردات بی رویه نیز گرفته شود.
»تقویت نیروهای وفادار به انقالب« توصیه دیگر حضرت آیت اهلل خامنه ای بود. 
ایشان نگاه نظام اسالمی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان 
را یکسان خواندند و گفتند: فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، 
و یا به نظام اسالمی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، 
مثالً نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد، و باید آزادی و نگاه عادالنه برای همه 

مردم یکسان باشد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه در کنار این موضوع، »حمآیت از نیروهای 
وفادار به انقالب و معتقد به استقالل کشور« ضروری است و نباید با برچسبهایی 
همچون تند و افراطی این نیروهای پر انگیزه را از میــدان خارج کرد، افزودند: 
نیروهای مؤمن و انقالبی که مجموعه عظیمی از مردم را در برمی گیرند، باید در 
همه جا و در مقابل تعرض ها حمآیت شوند و امکان حضور آنها در مراکز حساس 
فراهم شود، چرا که آنها همان کسانی هستند که در قضیه ۹ دی ۸۸ و یا در قضایای 

سال ۹۶ با آن حرکت عظیم وارد میدان شدند و دشمنان را ناکام گذاشتند.
آیت اهلل خامنه ای توصیه مکرر خود به مســئوالن در خصوص اســتفاده از 
نیروهای انقالبی را یادآور شدند و گفتند: بنده به رؤسای جمهور در چند دوره 

گفته ام که برای پیشرفت کارتان از نیروهای وفادار به انقالب استفاده کنید، زیرا 
آنها هستند که در هنگام خطر برای کمک به نظام، به صحنه می آیند.

ایشان اتحاد مردم با یکدیگر را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: اتحاد نیروهای 
انقالب نیز بسیار مهم است و اختالف سالیق افراد با یکدیگر نباید به مخالفت و 
معارضه منجر شود. رهبر انقالب اسالمی در پایان با انتقاد از برخی افراد که در 
ســخنان خود و یا در فضای مجازی مردم را مأیوس می کنند، گفتند: پرهیز از 
ناامید کردن مردم از مهمترین کارها است، چون اگر امید نباشد هیچ کار بزرگی 
انجام نمی شود، البته امید به آینده یک امید کاذب نیست، بلکه آینده کشور واقعاً 

روشن و امیدوارکننده است.

پیام رهبر انقالب به مناسبت هفته دفاع مقدس؛
نام شهید بر فراز کوی و برزن ها 

افتخار و موهبتی برای کشور است
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به  مناسبت هفته دفاع مقدس و روز 
تجلیل از شهیدان و ایثارگران، تأکید کردند: نام شهید و عنوان شهادت بر 

فراز کوی ها و برزن ها افتخار و موهبتی برای کشور است که باید ادامه یابد.
به گزارش ایلنا، متن این پیام که همزمان با مراسم غبار روبی، عطرافشانی 
و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور از سوی حجت االسالم والمسلمین 
شهیدی محالتی نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار 

شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:
بسمه تعالی

یاد نام شهیدان مایه ی سربلندی ملّت و نشانه ی راه به سوی پیروزی است. 
فداکاری شجاعانه ی آنان است که عظمت ملّت ها و عمق مبانی فرهنگی و 
تمّدنی آنان را به اثبات میرساند. همه وظیفه داریم نام های نورانی شهیدان را 
تکریم کنیم و عظمت جایگاه آنان را در یادها ماندگار سازیم. افتخاری است 
برای کوی ها و برزن ها که نام شهید و عنوان شهادت بر فراز آنها بدرخشد؛ این 
موهبت هم اکنون در سراسر کشور وجود دارد و باید ادامه یابد. سالم خدا و 

اولیائش بر شهیدان عزیز.
سّیدعلی خامنه ای
سّوم مهرماه ۱۳۹۸

خبر

رهبر انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری:

 اختالف سالیق نباید به معارضه منجر شود

 روحانی دریافت پیامی از سوی بن سلمان 
را تأیید کرد

یاض  حساب دوباره ر
وی میانجی  گری  ر

عمران خان

سياست 2

عمران خان، نخست وزیر پاکستان در آستانه نشست مجمع عمومی 
ســازمان ملل، به ریاض رفت تا درباره مسائل سیاســی، اقتصادی و 
سرمایه گذاری با عربستان گفتگو کند. رسانه های پاکستانی نوشتند 
که عمران خان بعد از پایان سفرش وقتی می خواست با یک هواپیمای 
تجاری معمولی برای شــرکت در اجالس سازمان ملل، عربستان را به 
مقصد نیویورک ترک کند؛ میزبانش، محمد بن سلمان مخالفت کرد و 
گفت: »شما مهمان ویژه ما هستی و با هواپیمای شخصی من به آمریکا 
خواهی رفت.« این اولین مهمان نوازی بن سلمان از عمران خان نیست. 
نخست وزیر پاکستان اسفند ۹7، چند ماه پس از به قدرت رسیدنش نیز 
به عربستان سفر کرد. حکومت سعودی چنان استقبال گسترده ای از او 
به عمل آورد که تیتر یک رسانه های جهان شد. بعد هم هفت قرارداد و 
تفاهم نامه هنگفت و گران با عمران خان امضا کرد به طوری که بسیاری 
از رسانه ها تیتر زدند: »بن سلمان، جیب عمران خان را پُر کرد!« با این 
سرمایه گذاری روی پاکستان، قطعا ریاض از آن انتظار دارد که متحدی 

وفادار باشد و در جهت منافع عربستان گام بردارد. 
کریکت کار کارکشته

27 مرداد پارسال در مراسم ســوگند نخست وزیری »عمران خان 
نیازی« در کاخ ریاست جمهوری پاکســتان، به غیر از شخصیت های 
سیاسی و نظامی، همه اعضای تیم ملی سابق کریکت که در سال ۱۹۹2 

با کاپیتانی عمران خان قهرمان جهان شده بودند...

بهمن نامور مطلق در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

اسطوره ها از ما انتقام  می گیرند
گفت وگو 5-4
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