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گزارش رسالت از طرح سؤال از رئي سجمهور؛

سرمقاله

عمل به  12توصيه چه شد؟

محمدكاظم انبارلويي
رهبر معظم انقالب سال گذشته در
س جمهور و هيئت دولت به
ديدار رئي 
مناسبت هفته دولت 12 ،توصيه مهم
را به شرح زير مطرح کردند؛
 -1نيت الهي براي خدمت به مردم و
انس با قرآن و دعا داشته باشيد.
 -2روحيه جهادي و تالش مضاعف و خستگيناپذير و
بدون چشمداشت را فراموش نکنيد.
 -3ارتباط نزديک با مردم به منظور درک بهتر ،برقرار کنيد.
 -4تحمل شنيدن صداي مردم را داشته باشيد.
ي گري پرهيز کنيد.
 -5از اشراف 
 -6در انتخاب همکاران ،کارآمدي ،انقالبي بودن و پرکاري
و تدين را در نظر بگيريد.
 -7بر زير مجموعه خود نظارت و کارها را پي گيري کنيد.
 -8برنامه علمي مدون و دقيق داشته باشيد.
 -9روحيه خطرپذيري داشته باشيد.
 -10در تصمي م گيريها اسناد باالدستي ،سند چش م
انداز و قوانين مجلس را رعايت کنيد.
ت هاي اصلي کشور داشته باشيد.
 -11تمرکز روي اولوي 
ت هاي خودجوش مردمي و گرو ه هاي
 -12به حرک 
جهادي مساعدت کنيد.
س جمهور محترم و اعضاي هيئت وزيران
جا دارد رئي 
با بازخواني اين  12توصيه مهم و کليدي ببينند چه
قدر آن را به کار برده و آيا کليد آن را در قفل مشکالت
پديد آمده ،چرخاندهاند؟
ديروز مردم به طور مستقيم در جريان استيضاح وزير
اقتصاد و دارايي قرار گرفتند و فهرست انتقادهايي را که
نمايندگان مطرح کردند ،مرور نمودند .مخالفين استيضاح
هم داليل خود را مطرح کردند .بايد مخالفين و موافقين،
اظهارات خود را در برابر آينه اين  12توصيه قرار دهند
و ببينند چگونه به وظايف خود عمل کرد ه اند؟! ملت
ايران در برابر جنگ نابرابر بزرگترين اقتصاد جهان قرار
دارد .فشار اقتصادي و تهديدهاي نظامي هر روز بيشتر
ي شود .در رأس مقابله ما با دشمن غداري
و بيشتر م 
چون آمريکا ،دولتي قرار دارد که مستظهر به پشتيباني
مردم و حمايت صادقانه و جدي رهبر معظم انقالب است.
اين درک عمومي در جامعه وجود دارد .انصاف ،عدالت و
ي کند دولت را در اين معرکه
هوشمندي سياسي حکم م 
نبرد تنها نگذاريم و از آن دفاع کنيم.

فصل جديد تعامل دولت و مجلس
محمد دامادي :پاس خهاي رئي سجمهور
در رسانه ملي ،مردم را قانع نكرد

فاطمه آليا :وزير اقتصاد سپر بالي رئي سجمهور
در ف رار از پاسخگويي شد

محمد دهقان :روحاني بايد توضيح دهد چ را سياس تهاي
دولت باعث كاهش ارزش پول ملي شده است صفحه2

سردار غي بپرور:

ظرفيت بسيج در اختيار
دولت است

احمد توكلي:

مجلس ،دولت را مجبوركند
همه قوانين را اجرا كند

محمدجواد ظريف:

منتظر اقدام اروپا براي
حفظ فروش نفت هستيم
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درسايترسالتبخوانيد

دغدغهاي به نام
سن ازدواج

مجلس راي اعتماد خود را از كرباسيان پس گرفت
سخنان موافق و مخالف استيضاح وزير اقتصاد و دارايي

ادامه در صفحه3

صفحه2

بزرگنمايي در خصوص ازدواج در سنين پايين
نگاهي به تحوالت سن ازدواج در ايران

يادداشت

يادداشت

آرزوي بر باد رفته مک کين

چگونه در جنگ فرهنگي با دشمن پيروز شديم

تبيين رهنمودهاي مقام معظم رهبري

خت97/6/5

حنيف غفاري
اخبار مربوط به مرگ جان مک کين ،سناتور
افراطي و جنگ طلب ايالت آريزوناي آمريکا و
يکي از سياستمداران ايران ستيز در اين کشور به
طرزي گسترده در رسانه هاي آمريکايي و غربي
انعکاس يافته است .اکثر رسانه هاي آمريکايي
از مک کين به عنوان فردي فعال در عرصه
سياسي اياالت متحده ياد کرده و از مرگ وي
ابراز تاسف کرده اند .با اين حال اين رسانه ها به آرزوي بر بادرفته
مک کين کمتر اشاره کرده اند! آنها از مک کين به عنوان فردي
که به ارزشهاي آمريکايي! معتقد بوده و سناتوري وطن پرست
ياد کرده و سعي دارند از وي تصور يک قهرمان را بسازند .البته
در جامعه سياسي آمريکا که هم اکنون افرادي مانند مايک پمپئو،
جان بولتون و ترامپ را در راس معادالت سياسي خود مي بيند،
مک کين مي تواند حکم يک قهرمان را داشته باشد!
جان مک کين در رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري سال 2008
اياالت متحده آمريکا ،با رويکردي ايران ستيزانه حضور پيدا کرد.
او حتي در اظهاراتي که بوي جنگ از آن به مشام مي رسيد ،از
بمباران ايران ( تاسيسات هسته اي کشورمان ) سخن به ميان آورد.
در هر حال ،مک کين در رقابتهاي انتخابات ،در مقابل باراک اوباما
شکست خورد و به مانند اسالف خود ،فرصت پيدا نکرد تا در عرصه
اجرايي آمريکا به تقابل و توطئه عليه کشورمان بپردازد .با اين حال
مک کين به عنوان سناتور ايالت آريزونا ،اقدامات زيادي را عليه
کشورمان صورت داد .تصويب انواع طرح ها و همراهي با انواع لوايح
ضد ايراني ارائه شده از سوي دولتهاي آمريکا از جمله اقدامات
مک کين در اين زمينه محسوب مي شد.
براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران ،هدف و آرزوي خاص
مک کين بود .آرزويي که وي آن را به گور برد! مک کين بارها ضمن
حمايت از گروهک تروريستي منافقين و البته در ازاي دريافت مبالغي
از سوي اعضاي فرقه رجوي ،به آنها وعده براندازي نظام جمهوري
اسالمي ايران را داده بود .البته بايد اذعان کرد که مک کين نيز
به مانند ديگر سياستمداران جمهوريخواه و دموکرات آمريکايي
نهايت تالش خود را در اين زمينه به کار گرفت اما در نهايت با پاسخ
کوبنده نظام و ملت ايران رو به رو شد .بدون شک مک کين يکي از
نمادهاي شکست اياالت متحده آمريکا در مقابل جمهوري اسالمي
ايران محسوب مي شود .او طي  4دهه گذشته از هيچ گونه اقدامي
در تقابل با ايران اسالمي فروگذار نکرد و در نهايت بدون رسيدن
به اهداف وقيحانه خود روي در نقاب خاک کشيد.
بدون شک سرنوشت مک کين در انتظار ديگر سياستمداران آمريکايي
نيز خواهد بود! از سناتورهايي جوان مانند تد کروز و تام کاتن
گرفته تا افرادي مانند دونالد ترامپ و جان بولتون ،در حالي در
آينده اي نزديک يا دور با مرگ دست و پنجه نرم خواهند کرد
که "ايران اسالمي" همچنان با قدرت و قوت به حرکت رو به رشد
خود ادامه مي دهد.
بدون شک ،رئيس جمهور فعلي و ديگر روساي جمهور بعدي آمريکا
نيز به مانند اسالف خود در حسرت سقوط نظام جمهوري اسالمي
و استحاله آن خواهند ماند .مک کين امروز تنها يک فرد نيست!
مک کين نمادي از شکست و تباهي اياالت متحده آمريکا در مقابل
ملت ايران است.مقامات آمريکايي به صورت خودخواسته ،جملگي
به نمادهاي اين شکست و ناکامي تبديل شده اند .نمادهايي که به
زودي همانند جان مک کين بدون دستيابي به اهداف شوم خود
در تقابل با ايران،شاهد مرگ خود خواهند بود....
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بخش نخست
حميدرضا ترقي
در دهه  ۷۰که دهه د ّوم انقالب ما بود ،يک حرکت فرهنگي
خباثتآلودي عليه کشور ما شروع شد که بنده همانوقت مسئله
تهاجم فرهنگي را مطرح کردم ،مسئله شبيخون فرهنگي را مطرح
کردم ،براي اينکه جوانها حواسشان باشد ،چشمشان باز باشد،
مردم بدانند .يک حرکت وسيع فرهنگي عليه کشور ما در دهه ۷۰
شروع شد؛ 97/5/22
ريشه ها وعلل تهاجم فرهنگي
-1احيا و اعتالي اسالم انقالبي
هرجا اسالم واقعي آشکار شد اگرچه قدرتهاي خبيث و پليد درمقابل آن صف آرايي ميکنند
اما از آن طرف انسانهاي پاک ،دلهاي مطهر،روحها ودلهاي صاف فطرتهاي پاک وناآلوده
ازآن با تمام توان و وجودحمايت ميکنند 68/4/21.مقام معظم رهبري
-2انقالب اسالمي،آغازعصر دين و معنويت و عصر امام خميني ره
باظهور انقالب اسالمي درايران و با تشکيل نظام جمهوري اسالمي دراين نقطه از عالم وبا
مبارزات طوالني که ملت ما پشت سر رهبرعظيم الشان خود براي حفاظت از انقالب و اسالم
انجام داد،عصر جديدي با خصوصياتي متمايز با دوران قبل درعالم بوجود آمد69/3/14.
-3جمهوري اسالمي ايران ام القرا و کانون حرکت جهاني اسالم
راز بزرگ اعتالي امروزين اسالم و بيداري عمومي مسلمين اين بود که کانون اين حرکت
يعني ايران اسالمي ؛مولود مبارک انقالب بار ديگر از شجره طيبه اسالم بهوجود آمد و محصول
آن يعني جمهوري اسالمي با بنيه مستحکمي که از ايمان اسالمي رهبروملت بهدست آورده
بود در راه وجهت درست ،پايدارماند و وسووسه شيطانها و تيغ خشم و کين آنان بر او کارگر
نشد و با مظلوميتي قدرتمندانه و سرافراز ،چهره منور خود را دربرابر چشم جهانيان قرار داد
و با وجود و بقا و استقامت و صالبت خود مبلغ اسالم شد69/3/10.
-4ضديت انقالب اسالمي با نظام سلطه حاکم برجهان
کانون معنويت الهي درايران نفي همه ظلمها ،تعديها و پليديها را دردنيا صال داده است .
لذا قدرتهاي جهان مصمم هستند تا اين کانون را بهطور فيزيکي محو کنند واگر نتوانستند
کيفيت آنرا تغيير دهند70/2/ 21.
اهداف دشمنان از تهاجم فرهنگي
الف)-نابودي افتخارات جنگ :
يک جنگ فرهنگي راه انداختند در دهه  ۷۰و بخشي از دهه  ،۸۰براي اينکه افتخارات دفاع
مقدس را به فراموشي بسپرند ،و اصرار داشتند بر اين؛ [ا ّما] جمهوري اسالمي يک ف ّناوري نرم
ّ
را به وجود آورد ،يعني حرکت عمده راهيان نور .راهيان نور يک ف ّناوري است؛ يک فنّاوريِ
قدرتِ نرم است .ميليونها جوان راه افتادند رفتند در جبهههاي جنگ ،در آن کانون معرفت
وضعيتي بوده است و چه اتّفاقاتي افتاده
و قدس ،در آن کانون فداکاري ،آنجا ديدند که چه
ّ
مقدس قرار گرفتند97/5/22.
است؛ [برايشان] شرح دادند و در ماجراي دفاع ّ
اين افتخارات عبارت بودند از :
 -1تقويت اعتماد به نفس و خودباوري در مردم
 -2بروز خالقيتها ،نوآوريها و اعمال بديعي که در ابعاد مختلف صورت گرفت.
 -3رشد باورهاي ديني در دوران دفاع مقدس بسيار چشمگير بود.
 -4تفکر بسيجي که ايدئولوژي کارآمد دفاع مقدس بود ،در مدرسه عشق امام راحل عينيت يافت
 -5از برکات ديگر دفاع مقدس ،رشد فضايل اخالقي و معنوي در افراد و تقويت ارزشهاي
اجتماعي بود.
 -6باعث شد جوانان متعهد ،با خالقيت و ابتکار دست به فعاليتهاي وسيعي جهت رفع
نيازهاي روزمره جامعه ـ خصوصاً جنگ تحميلي ـ بزنند
 -7نيروهاي مردمي به فرمان امام از سراسر کشور در جبههها حضور يافتند و مانع تجاوز و
توسعهطلبي سران حزب بعث شدند.
 -8مردم ما و رزمندگان ،شرکت در جنگ را يک تکليف شرعي ،ملي و انقالبي ميدانستند
ولي در جنگ تحميلي ،فرهنگهاي خاصي از دفاع به وجود آمد که برآمده از ارزشهاي
اسالمي بود.
ارزشهايي چون جهاد ،شهادتطلبي ،پياده کردن حاکميت الهي ،نفي سلطه کافران بر امور
مسلمين ،واليتپذيري و ظلمستيزي از جمله مهمترين تجارب فرهنگي در دوران دفاع مقدس،
مهار فرهنگ سرمايهداري و رفاهطلبي و ترويج فرهنگ زهد و سادهزيستي بود؛ چرا که بستر
فرهنگي مبارزه با دشمن بر اساس تعاليم اسالم ،زهد و قناعت و سادهزيستي است.

