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نقش 
 روابط عمومی ها 

در اقتصاد مقاومتی
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی ب��ا ابالغ 
سیاس��ت های کلی »اقتصاد مقاومت��ی« همواره بر 
پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ 
انقالبی و اس��المی برای شکست و عقب نشینی 
دش��من افزای��ش توان مل��ی ب��رای رویارویی با 
بحران های رو به افزایش جهانی تاکید داشته اند.بر 
طبق منویات ایشان اجرای اقتصاد مقاومتی،الگویی 
الهام بخ��ش از نظ��ام اقتصادی اس��الم را عینیت 
می بخشد که زمینه وفرصت مناسب را برای نقش 
آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی درتحقق آن به مثابه 
حماسه اقتصادی فراهم خواهد کرد . در این میان 
انتقال صحیح و متناسب بند بند این سیاست ها برای 
اجرایی شدن و دست یافتن به آنچه در بر گیرنده 
اهداف تدونی برنامه اقتصاد مقاومتی در سازمان ها 
و به طریق اولی در جامعه اس��ت، یکی از وظایف 
خطیر روابط عمومی هاست . این وظیفه آنجا نقش 
مهم تری به خود می گیرد که یاد داشته باشیم انتقال 
پیام و مفهوم سیاست های اقتصاد مقاومتی به بدنه 
سازمان هماهنگ با وظایف و ماموریت های آن و 
از سویی کشف و مدون سازی ارتباط میان بندهای 
این منشور شکوهمند ، با محصوالت و کارکردهای 
آن در جامعه ، هوش��مندی و ش��ناخت کاملی از 
جامعه ، رس��انه ها و ضرورت های روز آن را می 
طلبد . از آنجا که روابط عمومی ها صاحبان رسانه 
بوده و امروزه به نوعی خود به یک رسانه مستقل 
و جامع تبدیل ش��ده اند ، با ش��ناخت صحیح از 
ارتباطات و تعامالت درون و برون سازمان ها و نیز 
انتخاب هوشمندانه زبان و بیان مخاطبان هر رسانه 
این مکان را دارند تا افزون بر انتقال پیام ، و تدوین 
چشم انداز روشن حاصل از اجرای سیاست های 
مقاومتی ، در انگیزه بخش��یدن و و هدایت افکار 
عمومی برای رس��یدن به هدف مشترک که همانا 
تولد الگویی کامل و یکپارچه از اقتصادی شکوفا 
و خالق بر اساس چارچوب های دینی و اسالمی 
است ، به جهانیان معرفی کنند  این پدیده می تواند 
از یک س��و س��بب وحدت، همبس��تگی و وفاق 
ملی ش��ود و از سوی دیگر جامعه نیز می تواند از 
این پدی��ده در ایجاد همگونی، جهت دهی افکار 
عمومی و هماهنگ س��ازی دیدگاههای  مردم و 
جامعه نس��بت به دس��تاوردهای آن اثرگذار باشد 
ای��ن مهم در واقع به نوعی اج��رای بند 1 اقتصاد 
مقاومتی اس��ت که ه��دف آن  فعال کردن تمامی 
امکانات و س��رمایه های انس��انی و علمی کشور 
به منظور توس��عه کارآفرینی و افزایش مشارکت 
آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و همچنین 
تش��ویق همکاری های گروهی ب��ا تاکید افزایش 
درآمد جامعه اس��ت . روابط عمومی ها این امکان 
را دارند تا با ایجاد فضای مناس��ب و انگیزش��ی ،  
از راه معرفی و برقراری تعامل س��ازنده میان بدنه 
ارگان ها و یا سازمانها به یکدیگر مانند رسانه های 
داخلی و یا برگزاری نشست های دوره ای ،  ضمن 
توانمند سازی کارکنان از راه افزایش دانش و ایجاد 
راههای دسترسی به منابع اطالعات ، با بستر سازی 
ب��رای معرفی افراد خ��الق و توانمند ،  به تقویت 
روحیه رقابت بین ایش��ان اقدام کرده و با معرفی 
پتانسیل های موجود در سازمان ، همه کارکنان از 

ظرفیت های آن بهره ببرند .
ادامه در صفحه 10

 آغاز روز شمار 
 خروج مسکن 

از رکود
دولت سال هاست که تالش می کند تا با 
اعطای وام و تس��هیالت مختلف بازار مسکن 
را به گونه ای مدیریت و س��امان دهی کند،اما 
متاسفانه تاکنون اعمال این سیاست ها نتوانسته 
تشنج و التهاب  بازار مورد بحث را آرام نماید.
شرح در صفحه 10

یادداشت  

یادداشت  روز

صفحه 9

 در حالی قرار است به زودی بانک ها برای توافق به منظور کاهش مجدد نرخ سود گردهم آیند 
 که در این بین برخی مجازها در شبکه بانکی همچنان تخریبی عمل کرده 

و حتی پیشنهاد نرخ های 10 درصد باالتر از مصوبه فعلی را به مشتریان می دهند

با حضور رییس جمهور ایران و نخست وزیرهند؛

12 سند همکاری 
امضا شد

جمهوری اسالمی ایران و هند در حضور 
حجت االس��الم و المسلمین حس��ن روحانی 
و نارندرا مودی 12 س��ند هم��کاری در بخش 
های مختلف امضا کردند.نخست وزیر هند که 
عصر یکش��نبه در صدر هیات بلندپایه سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی وارد تهران شد صبح دیروز 

در مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد...
شرح در صفحه 11

تیتر دو

سه مشکل برزگ 
اقتصادی کشور از 

دیدگاه محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه یارانه سال ۸۹ که ۴۵ هزار تومان بوده، هم 
اکنون معادل 12۰ هزار تومان است، گفت: هزار 
تومان سال ۹2 قدرت خرید 2۰۰۰ تومان امسال 
را دارد. محسن رضایی درباره روش های مبارزه 
با بیکاری، دالیل تشدید رکود اقتصادی، شرایط 
اقتص��اد پس��ابرجامی و چگونگی اس��تفاده از 
تجربه های موفق دفاع مقدس در اقتصاد و جنگ 
اقتصادی گفت: »فرهنگ من می توانم، فرهنگ 
شاهنشاهی است. با مدیریت جهادی در جنگ 
توانس��تیم فرهنگ ما می توانیم را جایگزین آن 
کنیم«.دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با 
تبریک خجسته سالروز میالد منجی بشریت و 
سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: 
چرا در دفاع مقدس موفق شدیم. اگر دالیل آن 
دانسته می شد، وضع اداره کشور این طور نبود. 
اگر مدیران کش��ور برنامه های درستی داشتند، 
وضع چنین نبود. برنامه بدون مدیر نمی ش��ود. 
برنامه یک��ی از محصوالت فرماندهی اس��ت. 
برای اداره کشور به مدیران با برنامه نیاز داریم. 
مشکل کشور ما نداشتن مدیران با برنامه است.
وی افزود: در جنگ دو دوره داریم. س��ال اول 
هر چه حمله کردیم موفق نش��دیم اما از س��ال 
دوم با پیروزی های درخشان جلو رفتیم. تحلیل 
ای��ن دو مقطع م��ی تواند م��ا را راهنمایی کند. 
یکس��ری عواملی در مدیریت و اداره جنگ و 
مسائل دیگر نقش دارد. یعنی تقابل خودباوری 
در مقاب��ل خودمحوری. خودب��اوری از دالیل 
پی��روزی ما بود. بنگاه هایی ک��ه از خودباوری 
و اعتماد به نفس برخوردار باش��ند، موفق تر از 
بنگاه هایی هس��تند که این عامل را ندارند. در 
ک��دام گروه اجتماعی و قوم و ش��هر ما گنجی 
پنهان نیس��ت. خودباوری ما را به کشف خود 
می رساند. عامل بعدی باور این شعار است: »ما 
می توانیم«؛ این ش��عار در دفاع مقدس در عمل 
قابت شد.رضایی خاطرنش��ان کرد: عامل سوم 
خالقیت است، در واقع رقابت پذیری محصول 
خالقیت اس��ت. در جنگ به میزان پیش��روی 
رقابت می کردیم. خالقیت و نوآوری در جنگ 
محصول خودباوری اس��ت. جای پای تکروی 
ک��ردن و بی اعتمادی به دیگ��ران در اقتصاد ما 
دیده می شود.وی افزود: خودمحوری در زمان 
تش��کیل دولت ها به انحراف »م��ن می توانم« 
کش��یده می شود. »من می توانم« در دوران بنی 
صدر باعث ناکارآمدی و عدم دستاورد شد. »ما 
م��ی توانیم« یعنی ملت ایران، جوانان، جناح ها 
و کارشناس��ان سهیم هستند. از سال دوم جنگ 
»ما می توانیم« اعمال شد و پیروزی های بزرگ 
به دس��ت آمد. این در اقتصاد و در سطح کالن 
کش��ور می تواند باشد.فرمانده س��پاه پاسداران 
در دوران دف��اع مقدس گف��ت: این فرهنگ ما 
م��ی توانیم را نتوانس��تیم در اقتصاد پیاده کنیم. 
در جبه��ه ه��ا »ما م��ی توانی��م« ورود کرد. در 
صنع��ت دفاعی هس��ت اما فرهنگ نادرس��ت 
»من می توانم« به اقتصاد ضربه زده اس��ت. این 
فرهنگ از قدیم آمده و هنوز پاکس��ازی نشده 
اس��ت. از دوران قاجار و پهلوی مانده اس��ت. 
باید از تجارب جبهه ها و بحث امنیت استفاده 
کنی��م. در مدیریت جهادی اول از خود مدیر و 
مبارزه با نفس ش��روع می ش��ود در حالی که در 
مدیریت کالسیک تسلط بر دیگران مهم است. به 
نوعی برده داری اس��ت. اگر از برادری و اخالق 
در مدیریت استفاده ش��ود، ویژگی های »ما می 
توانیم« می تواند به شکوفایی اقتصاد منجر شود.
رضایی در پاسخ به پرسش��ی گفت: یارانه سال 
۸۹ که ۴۵ هزار تومان بوده، هم اکنون معادل آن 
12۰ هزار تومان است. یعنی اگر این مبلغ یارانه 
داده ش��ود، معادل همان ۴۵ هزارتومان اس��ت، 
البته دولت بیش��تر از 1۰۰ هزار تومان نمي تواند 
بپردازد. هزار تومان سال ۹2 قدرت خرید 2۰۰۰ 
تومان امسال را دارد. حیف است که پول ملی ما 
مث��ل برف آب می رود. راه��کار افزایش ارزش 

پول ملی تولید و بهره وری ملی است. 
ادامه در صفحه 2

تیتر سه

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشگاه امام حسین)ع(:

 وظیفه همه در مقابل 
نفوذ دشمن، تبیین است

همزمان با س��وم خ��رداد س��الروز عملیات 
افتخارآفرین بیت المقدس و فتح خرمشهر، صبح 
دیروز مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و 
تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین)ع( با حضور 
حضرت آیت ا... خامنه ای- فرمانده معظم کل قوا 
برگزار ش��د.رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای 
ورود به میدان، با حضور بر مزار ش��هیدان گمنام و 
قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس را 
گرامی داشتند و از خداوند متعال، علّو درجات آنان 
را مسألت کردند.فرمانده کل قوا سپس از یگانهای 
حاض��ر در میدان س��ان دیدند.حضرت آی��ت ا... 
خامنه ای همچنین جانبازان سرافراز حاضر در میدان 
از جمل��ه جانبازان فداکار مدافع حرم و چند تن از 
خانواده های معظم شهیدان را مورد تفقد قرار دادند.
رهبر معظم انقالب اسالمی در این مراسم در سخنان 
مهمی به تبیین منطق قرآنی و اسالمی »جهاد کبیر« به 
معنای »ایستادگی و تبعیت نکردن از جبهه استکبار« 
و ابع��اد و الزامات آن در نظام جمهوری اس��المی 
پرداختند و با اش��اره به تالشها و برنامه ریزی های 
گسترده جبهه استکبار برای نفوذ و تغییر هویت نظام 
اس��المی، گفتند: مهمترین وظیف��ه ی کنونی مراکز 
دانش��گاهی و حوزوی، عناصر و جوانان مؤمن و 
انقالبی، و همچنین سازمان سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، »اقدام سنجیده و هوشمندانه برای تبیین و 
روشنگرِی ژرفا و عمق شعارهای انقالب« و »پرهیز 
از اقدامات س��طحی«، »کادرس��ازی برای آینده«، و 
»تدوین علمی تجربه های متراکم و ش��گفت انگیز 
انقالب در طول ۳۸ س��ال گذشته« است.حضرت 
آی��ت ا... خامنه ای با تبریک ایام والدت قطب عالم 
ام��کان حضرت صاح��ب الزمان)عج( و همچنین 
گرامی داشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، این 
روز را یکی از روزهای فراموش نش��دنی در تاریخ 
انقالب و نماد قدرت الهی دانس��تند و افزودند: در 
مورد عملیات آزادسازی خرمشهر و دیگر عملیاتهای 
دفاع مقدس، جزییات فراوانی وجود دارد که شاید 
بسیاری از مردم و به ویژه نسل جوان، از آنها مطلع 
نباشند و بر همین اساس توصیه می شود که کتابهای 
مربوط به این عملیاتها، حتماً مطالعه شوند.ایشان در 
بی��ان یکی از ن��کات مهم در عملیات آزادس��ازی 
خرمش��هر به حمایت و دست قدرت الهی اشاره و 
خاطرنشان کردند: امام بزرگوار، آن مردِ خدا و حکیم 
الهِی واقعی، فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد.رهبر 
انقالب خاطر نشان کردند: در این منطق، هنگامی که 
همه تالشها و مجاهدتها انجام و همه توان به میدان 
آورده و در نهایت به خدا توکل شود، دست قدرت 
الهی همچون پشتوانه ای مستحکم به کمک خواهد 
آمد که نتیجه ی آن، آزادس��ازی خرمشهر در مقابل 
دش��منی اس��ت که از همه امکان��ات و تجهیزات 
برخوردار بود.حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: با 
این منطق، امکان آزادسازی همه دنیای تحت سلطه 
استکبار، امکان آزادسازی فلسطین، و امکان اینکه 
هیچ ملتی مستضعف نباشد، وجود دارد.ایشان تأکید 
کردند: هر ملتی که دارای این منطق باش��د و تمام 
ت��الش و مجاهدت خود را ب��ه کار گیرد و به خدا 
ت��وکل کند، قطع��اً مرعوب قدرت نظام��ی، مالی، 
تبلیغاتی و سیاسی قدرتها نخواهد شد.رهبر انقالب 
با اشاره به تالش ناموفق جبهه استکبار در طول ۳۸ 

سال گذشته برای شکست انقالب اسالمی، به رغم 
استفاده از ابزارها و توطئه های گوناگون، آن را نمونه 
بارز پیروی از منطِق مجاهدت و ایستادگی با توکل 
برخدا برشمردند و تأکید کردند: ملت ایران همچنان 
در صحنه است و جوانان بسیاری حاضرند که جان 
خ��ود را در راه انقالب فداکنند و این، همان چیزی 
است که قدرت خدا را جلب خواهد کرد.حضرت 
آیت ا... خامنه ای این نوع رویارویی در مقابل جبهه 

استکبار را »جنگ نامتقارن« خواندند و گفتند: در این 
جنگ نامتق��ارن، هر دو ط��رف توانایی ها و منابع 
قدرتی دارند ک��ه طرف مقابل، از آنه��ا برخوردار 
نیست و منبع قدرت نظام اسالمی، اعتماد و توکل به 
قدرت خ��دا، اعتماد به پیروزی و اعتماد به قدرت 
اراده انسانهای مؤمن است. جنگ نامتقارن جمهوری 
اسالمی و جبهه استکبار، جنگ اراده هاست و اراده 
هر طرف که سست ش��ود، قطعاً شکست خواهد 
خورد. ایشان با تأکید بر اینکه جنگ نامتقارن، »جنگ 
اراده ها« اس��ت، خاطر نش��ان کردند: در میدان این 
جنگ، اراده هر یک از دو طرف سست شود، قطعًا 
شکست خواهد خورد، بنابراین باید مراقب بود تا 
تبلیغات و وسوسه های دشمن در اراده مستحکم ما 
خللی ایجاد نکند.رهبر انقالب، این جنگ را فراتر از 
جنگ نظامی و نوعی »جهاد« دانس��تند و افزودند: 
امروز برای کش��ور ما احتمال وقوع جنگ نظامِی 
سنتی بسیار ضعیف است اما مسئله جهاد باقی است 
و این جهاد که منطقی قرآنی و اسالمی دارد، »جهاد 
کبی��ر« و به معنای »ایس��تادگی، مقاومت و پیروی 
نکردن از کفار و مشرکین« است.حضرت آیت ا... 
خامنه ای با تاکید بر اینکه جهاد کبیر در عرصه های 
سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی و هنری نیز تجلی و 
ظهور دارد، خاطر نشان کردند: در همه این عرصه ها، 
به جای تبعیت از جبهه کافران و مش��رکان، باید از 
برنامه کاری اسالم و قرآن تبعیت کرد. جهاد کبیر به 
معنای ایستادگی و پیروی نکردن از کفار و مشرکین 
است. ایشان مسئله امروز جمهوری اسالمی و جبهه 
استکبار را موضوع »تبعیت« دانستند و گفتند: آنها 
تمام ابزارها، فشارها و تالشهای فرهنگی، اقتصادی، 
سیاس��ی و تبلیغاتی و عوامل خائ��ن خود را به کار 
گرفته اند تا نظام اسالمی را به زانو درآورند و وادار 

به تبعیت کنند، اما آنچه که موجب عصبانیت شدید 
اس��تکبار از ملت ایران ش��ده، آن اس��ت که مردم 
به خاطر مسلمان بودن حاضر به به تبعیت از استکبار 
نیس��تند.رهبر انقالب، طرح موضوعاتی همچون 
انرژی هس��ته ای، قدرت موشکی و حقوق بشر را 
بهانه خواندند و تأکید کردند: علت اصلی همه این 
دشمنی ها و بهانه تراشی ها، تبعیت نکردن از استکبار 
است زیرا اگر ملت ایران حاضر به تبعیت بود، قطعًا 
با قدرت موشکی و انرژی هسته ای کنار می آمدند و 
هیچ گاه نامی از حقوق بشر نیز به میان نمی آوردند.
حض��رت آیت ا... خامن��ه ای درخصوص موضوع 
موش��کی یک نکته را متذکر شدند و تأکید کردند: 
اخیراً درمورد توان موش��کی ایران جنجال بسیاری 
به راه انداخته ان��د اما بدانند که این هیاهوها تأثیری 
نخواهد داشت و آنها هیچ غلطی نمی توانند بکنند.    
هیاهوهایی که در مورد توان موش��کی ایران به راه 
انداخته ان��د تأثیری نخواهد داش��ت و هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند. ایشان در ادامه ی تبیین علت اصلی 
دشمنِی استکبار با نظام اسالمی خاطر نشان کردند: 
آمریکایی ها تالش زیادی می کنند تا علت اصلی این 
دش��منی را ب��ر زب��ان نیاورن��د اما گاه��ی نیز در 
اظهارات شان این مسئله فاش می شود، همچنانکه 
چند روز پیش یک مسئول امریکایی بعد از تکرار 
اتهامات همیشگی بر ضّد ایران، ناخواسته به موضوع 
»ایدئولوژی« یعنی همان تفکر اسالمی اشاره کرد که 
موجب می شود ملت ایران زیر بار حرف زور جبهه 
کفر و اس��تکبار نرود.رهبر انقالب، »ایس��تادگی«، 
»تبعیت نکردن از دشمن« و »حفظ هویت انقالبی و 
اسالمی« را عوامل اصلی اقتدار نظام اسالمی و ملت 
ایران دانستند و خاطر نشان کردند: آمریکا و دیگر 

قدرتها، از این موضوع به ش��دت ناراحت هستند و 
چاره ای هم ندارند و بر همین اساس تالش زیادی 
کردند که ش��اید بتوانن��د مراک��ز تصمیم گیری و 
تصمیم س��ازی کش��ور را در حیطه ق��درت خود 
درآورند اما نتوانس��تند و ب��ه توفیق الهی نخواهند 
توانست.    دشمن نتوانست مراکز تصمیم سازی و 
تصمیم گیری را در حیطه قدرت خود درآورد و به 
توفیق الهی نخواهد توانس��ت. حض��رت آیت ا... 
خامنه ای افزودند: وظیفه اصلی سپاه، »پاسداری از 
انقالب« اس��ت، بنابراین جهاد کبیر باید س��رلوحه 
برنامه های سپاه پاسداران انقالب اسالمی باشد.ایشان 
با اش��اره به هجمه ها و تهمت های فراوانی که علیه 
س��پاه مطرح می ش��ود، گفتند: عل��ت اصلی این 
عصبانیت ها، ایستادگی سپاه در مسیر انقالب و حفظ 

جهت گیری ها و روحیه انقالبی و اس��المی است.
رهبر انقالب خطاب به جوانان کشور و دانشجویان 
حاضر در مراس��م خاطرنشان کردند: آینده انقالب 
متعلق به شما است و شما هستید که باید این تاریخ 
را با عزت حفظ کنید و بدانید در آینده، خرمشهرها، 
در پیش است؛ البته نه در میدان جنگ نظامی، بلکه 
در میدانی ک��ه ویرانی های جنگ نظامی را ندارد و 
برعکس آبادانی نیز به دنبال دارد اما از جنگ نظامی 
سخت تر است. خرمشهرها در پیش است؛ البته نه در 
می��دان جنگ نظامی بلک��ه در میدانی که از جنگ 
نظامی سخت تر است. حضرت آیت ا... خامنه ای از 
همین زاویه به تبیین ابعاد مختلف »جهاد کبیر« در 
عرصه های اقتص��اد، فرهنگ و اجتماع پرداختند و 
افزودند: »تأکی��د بر اجرای اقتصاد مقاومتی، بخش 
اقتصادی این جهاد است«؛ »تأکید بر این موضوع که 
جوانان مؤم��ن، حزب ا...ی و انقالب��ی به کارهای 
فرهنگ��ی خودج��وش با ق��درت ادام��ه دهند و 
دس��تگاه های فرهنگی نیز در همین جهت حرکت 
کنند، بخش فرهنگی این جهاد است«؛ و »تأکید بر 
استفاده از همه ظرفیت ها و استعدادهای کشور در 
مسیر پیشرفت، بخش فعال اجتماعی این جهاد کبیر 
است«.ایشان با اشاره به اتهام ناروای برخی مخالفان 
ای��ن حرکت و ادعای اینکه اس��تفاده از ظرفیتهای 
درونی به معنای قطع رابطه با دنیا است، افزودند: ما 
هیچگاه قائل به قطع رابطه با دنیا و حصار کشیدن به 
دور خود نیستیم بلکه می گوییم ارتباطات سیاسی و 
مب��ادالت اقتصادی داش��ته باش��ید، ام��ا هویت و 
شخصیت اصلی خود را از یاد نبرید و هنگامی که 
می خواهید سخن بگویید و یا قرار داد امضا کنید، 
همچون نماینده ایران اسالمی و نماینده اسالم سخن 
بگویید و پش��ت میز قرارداد بنشینید و هوشمندانه 
اقدام کنید.ارتباطات سیاسی و اقتصادی داشته باشید 
اما همچون نماینده ایران اس��المی و نماینده اسالم 
س��خن بگویید و پش��ت میز قرارداد بنشینیدرهبر 
انقالب با تأکید بر اینکه جهاد کبیر نیازمند هوشمندی 
و اخالص است، به تالشها و امیدهای دشمن برای 
نفوذ اش��اره کردند و گفتند: امروز دش��من از وارد 
کردن ضربه اساسی به نظام اسالمی ناامید است اما با 
استفاده از ابزارهای مختلف و پیچیده در صدد نفوذ 
اس��ت تا هویت جوان ایرانی، هویت مورد پس��ند 
آمریکا و استکبار باش��د زیرا در این صورت برای 
پی��اده کردن اهداف و نقش��ه های خود مش��کل و 
هزینه ای نخواهد داشت.حضرت آیت ا... خامنه ای، 
شناخت ناقص امریکا و جبهه استکبار از ملت ایران 
را منشأ محاسبات غلط آنان خواندند و خاطر نشان 
کردند: البته آنها از نفوذ ناامید نیس��تند و در چنین 
شرایطی، وظیفه بزرگی بر دوش همه ی غم خواران 
ملت ایران و نظام اس��المی از جمله سپاه پاسداران 
قرار دارد.ایش��ان با تأکید بر اینکه سپاه باید همواره 
آمادگی های نظامی خود را در بهترین و نوآورترین 
شکل حفظ کند، افزودند: اما وظیفه سپاه فقط جنگ 
در میدان نظامی نیست بلکه در مقطع فعلی، یکی از 
وظایف مهم همه دلسوزان، دوستداران و وفاداران به 
انقالب از جمله سپاه، تبیین، روشنگری و آشنا کردن 
 ذهنه��ا با اعم��اق و ژرف��ای حقایق و ش��عارهای 

انقالب است.    
ادامه در صفحه 2

      
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه جهاد کبیر 
در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری نیز 
تجلی و ظهور دارد، خاطر نشان کردند: در همه این 
عرصه ها، به جای تبعیت از جبهه کافران و مشرکان، 
باید از برنامه کاری اسالم و قرآن تبعیت کرد. جهاد 
کبیر به معنای ایستادگی و پیروی نکردن از کفار و 

مشرکین است. ایشان مسئله امروز جمهوری اسالمی و 
جبهه استکبار را موضوع »تبعیت« دانستند و گفتند: آنها 

تمام ابزارها، فشارها و تالشهای فرهنگی، اقتصادی، 
سیاسی و تبلیغاتی و عوامل خائن خود را به کار گرفته اند 

تا نظام اسالمی را به زانو درآورند و وادار به تبعیت 
کنند، اما آنچه که موجب عصبانیت شدید استکبار از 
ملت ایران شده، آن است که مردم به خاطر مسلمان 

بودن حاضر به به تبعیت از استکبار نیستند

      

      
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جهاد کبیر نیازمند 
هوشمندی و اخالص است، به تالشها و امیدهای 

دشمن برای نفوذ اشاره کردند و گفتند: امروز دشمن از 
وارد کردن ضربه اساسی به نظام اسالمی ناامید است 
اما با استفاده از ابزارهای مختلف و پیچیده در صدد 
نفوذ است تا هویت جوان ایرانی، هویت مورد پسند 

آمریکا و استکبار باشد زیرا در این صورت برای پیاده 
کردن اهداف و نقشه های خود مشکل و هزینه ای 

نخواهد داشت
      

سودهای تخریبی در موسسات مجاز 


