» اخبار برگزيده

ادامه از صفحه 2

نقض حقوق بشر در ايران ،فقط يک طنز است

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري با اشاره به راهاندازي جنگ رواني
عليه روحانيت توسط دشمن گفت :اتهام ساخت بمب اتم توسط ايران يا حمايت
از تروريسم و عدم رعايت مسائل حقوق بشري از سوي استکبار جهاني فقط
يک طنز  40ساله است .به گزارش جام نيوز ،آيت اهلل سيد احمد خاتمي با
اشاره به رفتار پليس سفيد پوست آمريکا با يک شهروند سياهپوست ،اظهار
داشت :استکبار جهاني خود صادر کننده تروريسم است و ائتالف آنها نيز
تقويتکننده داعش بود ،آن وقت دم از حقوق بشر هم ميزند! وي خاطرنشان
کرد :استکبار جهاني از حاکميت اسالم در منطقه سخت ناراحت و عصباني
است ،به همين دليل طرح براندازي نظام اسالمي را دنبال ميکند .وي نخستين
ابزار براندازي دشمنان در اين عرصه را جنگ اقتصادي دانست و با بيان اينکه
پمپاژ يأس و نااميدي در جامعه از ديگر برنامههاي دشمن است ،گفت :رهبري
فرمودند ريشه بسياري از مشکالت ،در داخل کشور است هرچند نميتوان
نقش تحريم دشمنان را نيز ناديده گرفت.
***

منافقين در حال انقراض هستند

ت ها و چگونگي
شبکه چهار انگليس با پخش مستندي درباره فعالي 
تالش مجاهدين خلق براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمي ايران،
عنوان ميکند که اعضاي اين گروهک به دليل قوانين سختگيرانه
داخلي درحال انقراض هستند .به گزارش ايرنا ،گزارش شبکه چهار
انگليس هدف نهايي اين گروه را ضربه زدن به جمهوري اسالمي ايران
عنوان کرده و اضافه ميکند که آنها از طريق پرداخت رشوه به نزديکان
ي کنند .اين
دونالد ترامپ ،سياست ضد ايراني کاخ سفيد را طراحي م 
گزارش با پخش بخشهايي از اظهارات جان بولتون مشاور امنيت ملي
کاخ سفيد در نشست سال گذشته منافقين نشان ميدهد که او تأکيد
کرده است :سياست کاخ سفيد بايستي تغيير حکومت در ايران باشد.
اين گزارش در ادامه ميافزايد که اين گروه تروريستي يک نحله ب ه
اصطالح ديني است که از طريق شستشوي مغزي اعضاء خود سلفي
گري را رواج ميدهد .اين گروه همچنين افرادي که قوانين را زير پا
گذاشته زنداني ميکنند .بخش ديگري از اين مستند ب ه مرور جنگ
ايران و عراق پرداخته و يادآور ميشود که اعضاء اين گروه با حضور
در صف سربازان رژيم بعث عليه کشور خود مبارزه کردهاند .از اين
رو به گفته شبکه چهار انگليس ،ايرانيها اين افراد را خيانتکار تلقي
ميکنند .اين گزارش در پايان اشاره ميکند که گروهک منافقين
بيشتر از آنکه براي جمهوري اسالمي ايران يک تهديد باشد ،براي
خودش تهديد به شمار ميرود .به گفته اين شبكه اعضاي اين گروه
پا به سن گذاشته و نسل جديدي در کار نخواهد بود.

»

سياسي

براي رفع مشکالت افراد کمدرآمد بايد تدابير فوري
انديشيده شود

دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :براي رفع
مشکالت افراد کمدرآمد بايد تدابير فوري انديشيده
شود.به گزارش حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم،
محمدنبي حبيبي ،دبيرکل حزب موتلفه اسالمي
در پايان نشست دبيران حزب اظهار داشت :مهار
گرانيها و رسيدن به داد افراد کم درآمد در حال
حاضر از اولويتهاي وظايف شوراي هماهنگي
اقتصادي سران سه قوه است.وي تغيير در برخي
از سيستمها و مسئولين اقتصادي دولت را ضروري
خواند و خاطرنشان کرد :در حال حاضر در مواردي
قيمت صبح و بعد از ظهر برخي از مايحتاج مردم
در يک روز متفاوت ميشود .عامل اصلي اين مسئله
سوءاستفاده برخي از فروشندگان است.دبيرکل
حزب موتلفهاسالمي تاکيد کرد :براساس اظهارات
اخير آقاي رئيسجمهور برخي از کارگزاران دولتي
در تشديد نابسامانيهاي اخير اقتصادي شريک
هستند و سوال اينجاست که اگر قرار است
مديريت جهادي در حل مشکالت اعمال شود
آيا با اين قبيل مديران چنين سياستي عملياتي
خواهد شد؟حبيبي با اشاره به اينکه متاسفانه
هنوز هم برخي از مقامات دولت فعلي اميدشان
به مذاکره با آمريکا براي حل مشکالت اقتصادي

و سياسي و منطقه اي است ،گفت :آمريکاييها
چندبار بايد ثابت کنند که در رابطه با نظام و
ملت ايران  40سال است که در مواضع براندازي
و تسلط هستند و هنوز هم خواب زمان پهلوي
و قاجار را ميبينند؟وي افزود :الزم است دولت
و وزارت نفت و ساير وزارتخانههاي ذيربط در
مقابل آمريکا و اذناب اروپايي و منطقهاي آنها
عالوه بر پيشبينيها و عمل به سياستهاي
توافقي در مواردي که با يک نگاه جهادي اقدام
تهاجمي ضرورت دارد به آن اقدامات بپردازند.
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي با انتقاد از تاخير
در تعيين و اعزام سفراي ايران در چين و هند و
همچنين ضرورت تعميق روابط با روسيه و ترکيه
گفت :شرايط فعلي طوري رقم خورده است که
منافع مشترک ما روسيه ،چين و ترکيه افزايش
يافته است ،بايد از اين فرصت حداکثر استفاده
را به عمل آورد.
حبيبي خاطرنشان کرد :امروز برخي از
اصالح طلبان با نگاه به انتخابات  1398و 1400
در حال خالي کردن پشت دولت هستند؛ خطاب
ما به آنها اين است ،در حالي که طي پنج سال
اخير بيش از  90درصد پستهاي دولتي را در

فواد ايزدي در گفتوگو با رسالت:

هدف ترامپ در نشست شوراي امنيت
اجراي تئاتر سياسي است

اختيار گرفتهايد ،الاقل نسبت به دولت و رئيس
جمهور که اين مناصب را در اختيارتان گذاشته اند
نمک نشناسي نکنيد.وي ادامه داد :ما در
شرايط فعلي حفظ کيان دولت و قوه مجريه و
کمک به آن را علي رغم انتقادات فراواني که
به عملکرد بسياري از منصوبان آن داريم ضروري
مي دانيم البته اميدواريم که دولت هم برخالف
گذشته راه را براي اين همکاريها باز کند.
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي در مورد مسائل
منطقهاي گفت :وقتي تروريست ها در سوريه و
عراق شکست خوردند معناي واقعي آن شکست

اسالمي قرار گرفت.
در ادامه اين اطالعيه تصريح شده است :متعاقباً بياعتنايي سران
اين گروهکها به هشدارهاي جدي مسئوالن اقليم کردستان
عراق ،مبني بر عزم جمهوري اسالمي براي برچيدن پايگاههاي
آنان و ضرورت پايان بخشيدن به شرارتها و اقدامات تجاوزکارانه
و تروريستي ضد ايران اسالمي ،يگان موشکي نيروي هوافضاي
سپاه با مشارکت يگان پهپادي نيروي زميني سپاه ،روز گذشته
(شنبه  ۱۷شهريور ماه) در يک عمليات موفق ،محل استقرار و
جلسه سران يکي از گروهکهاي پليد و جنايتکار و مرکز آموزش
تروريستهاي وابسته را با  7فروند موشک زمين به زمين کوتاه
برد ،مورد هدف قرار داد .بر اساس گزارشات موثق و مستند
دريافتي در اين عمليات ،اين مرکز توطئه عليه امنيت ملي ايران
منهدم و دهها تن از سران و عناصر مهم عملياتي گروهک به
هالکت رسيده و زخمي شدند.همچنين در اين اطالعيه تاکيد

 -1نام دستگاه مناقصهگزار :دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مراغه
 -2موضوع مناقصه :واگذاري خدمات خودرويي واحدهاي تابعه دانشكده علوم پزشكي مراغه (ستاد مركزي ،معاونت بهداشت و مراكز بهداشتي
تحت پوشش)
 -3مبلغ تضمين شركت در مناقصه 554/000/000 :ريال (معادل پنجاه و پنج ميليون و چهارصد هزار تومان) به صورت ضمانتنامه بانكي (با اعتبار
حداقل سه ماه) يا واريز به حساب شماره  5715268519نزد بانك ملت شعبه مركزي مراغه به نام دانشكده علوم پزشكي مراغه
 -4مهلت دريافت اسناد مناقصه :از تاريخ  97/6/19لغايت 97/6/27
 -5محل دريافت اسناد :مراغه ،خيابان معلم شمالي ،جنب اداره راهنمايي و رانندگي ،ساختمان ستاد مركزي دانشكده علوم پزشكي مراغه،
واحد دبيرخانه مركزي
پيشنهاددهندگان بايد يك نسخه از شرايط و اسناد مناقصه را پس از دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم
نمايند.
 -6محل تحويل اسناد مناقصه :مراغه  -خيابان معلم شمالي ،جنب اداره راهنمايي و رانندگي ،ساختمان ستاد مركزي دانشكده علوم پزشكي
مراغه ،واحد دبيرخانه مركزي
 -7مهلت تحويل اسناد مناقصه :از تاريخ  97/6/31لغايت ( 97/7/9ساعت )13:30
 -8زمان و محل گشايش پيشنهادها :زمان گشايش مناقصه در ساعت  10صبح روز سهشنبه مورخ  97/07/10در محل دفتر كميسيون مناقصات
دانشكده علوم پزشكي مراغه خواهد بود.
 -9هزينه شركت در مناقصه :واريز مبلغ  500/000ريال معادل (پنجاه هزار تومان) به حساب شماره  2178190567009نزد بانك ملي شعبه
مركزي مراغه .در ضمن هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد( .شناسه واريز/11111111111123465 :شناسه ملي/14006665180 :كد
اقتصادي)411417364564 :
 -10برآورد مبلغ معامله 11076750000 :ريال به حروف معادل يك ميليارد و يكصد و هفت ميليون و ششصد و هفتاد و پنج هزار تومان
ميباشد.
 -11مهلت اعتبار پيشنهادها 10 :روز پس از تاريخ بازگشايي پيشنهادات خواهد بود.
رئيس واحد مناقصهگزار
تاريخ انتشار97/6/19 :
خ ش97/6/19 :
معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي مراغه

آگهي تجديد مزايده  -نوبت اول

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد در راستاي بند  6مصوبه شماره  1804و بند  11مصوبه  1812شوراي اسالمي شهر سيرجان نسبت به فروش  14دستگاه انواع ماشينآالت سبك با قيمت
پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل
اسناد مزايده به واحد قراردادهاي شهرداري سيرجان مراجعه نمايند.
شرايط تجديد مزايده:
 .1قيمت پايه هر خودرو و سپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه
ضمانتنامه بانكي معتبر باشد به شرح جدول ذيل آورده شده است.
رديف

نوع خودرو

تعداد

مدل

2

پژو 405

1

1390

پژو 405

1

1376

پژو 405

1

1390

200/000/000

1383

130/000/000

1377

95/000/000

3

پژو 405

5

پژو 405

4
6

7
8
9

1391

235/000/000

11/750/000

250/000/000

12/500/000

145/000/000

7/250/000
5/000/000

5/750/000

پژو 405

1

پژو 405

1

1383

100/000/000

1370

115/000/000

12

پژو 405

14

1

1384

90/000/000

وانت مزدا 1600
سواري پيكان

1
1

1

1
1

1390

100/000/000

1384

10

13

1

215/000/000

10/750/000

1393

430/000/000

پژو SLX

پژو 405

11

1

قيمت پايه (ريال)

سپرده شركت در مزايده (ريال)

1

پژو 405

آمريکا در منطقه است ،بهتر است آمريکايي ها
براي مصون ماندن از ضربات بعدي مقاومت،
بساط شان را از منطقه جمع کنند و گورشان
را گم کنند .اگر تاخير کنند مقاومت فرار را به
آنها تحميل خواهد کرد.حبيبي برخورد اخير
قوه قضائيه با مفسدين و مفاسد اقتصادي را
قابل قبول تلقي کرد و گفت :علي رغم اينکه
دستگاه قضائي اين برخوردها را با تاخير شروع
کرد اما اميدواريم در اين مقوله تسريع به عمل
آورد.وي برخورد قاطع قانوني با مفسدان دانه
درشت از جمله اولويتها دانست.

شليک هفت فروند موشک سپاه به محل استقرار سران گروهکهاي تروريستي

سپاه پاسداران از شليک  7فروند موشک سپاه به محل استقرار
سران گروهکهاي تروريستي خبر داد.به گزارش حوزه امنيتي و
دفاعي گروه سياسي خبرگزاري آنا ،در پي حمله موشکي سپاه به
محل استقرار و جلسه سران يکي از گروهکهاي تروريستي ،سپاه
پاسداران انقالب اسالمي اطالعيهاي صادر کرد.در اين اطالعيه آمده
است :در پي شرارتهاي ماههاي اخير گروهکهاي تروريستي
وابسته به استکبار جهاني از اقليم کردستان عراق عليه مناطق مرزي
جمهوري اسالمي ايران ،که با اعزام تيمهاي متعدد تروريستي،
ايجاد ناامني و ارتکاب اعمال خرابکارانه و سلب امنيت و آرامش
مردم غيور استانهاي آذربايجان غربي ،کردستان و کرمانشاه
را دنبال ميکردند و با هوشمندي و آمادگي رزمندگان نيروي
زميني سپاه از جمله در عملياتهاي هفتههاي گذشته در مناطق
مرزي مريوان و کامياران ضربات مهلکي را دريافت کرده بودند،
تنبيه و برخورد با متجاوزين در دستور کار سپاه پاسداران انقالب

1376
1361

 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  97/7/5ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/7/8ساعت  18ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/19 :
خ ش97/6/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/26 :

85/000/000
30/000/000

21/500/000
4/500/000
5/000/000

10/000/000
6/500/000

4/750/000
4/250/000
1/500/000

مديريت ارتباطات شهرداري
و شوراي اسالمي شهر سيرجان

3

گفتوگو »

شده است :اين عمليات قاطع و ويرانگر نشان داد ،فرزندان ملت
ايران در"سپاه پاسداران انقالب اسالمي" و ساير نيروهاي مسلح
و نهادهاي اطالعاتي و امنيتي کشور ،مصمم به صيانت از مرزها و
تماميت ارضي جمهوري اسالمي ايران و دفاع از آرمانها و اهداف
بلند انقالب اسالمي بوده و اجازه نخواهند داد تروريستهاي اجير
شده سازمانهاي جاسوسي دشمنان بيگانه ،امنيت مثالزدني کشور
را به مخاطره اندازند.در پايان اين اطالعيه آمده است :در پايان با
قدرداني از سربازان گمنام امام زمان(عج) و انتظار از اقليم کردستان
براي مراقبت و کنترل جديتر مرزهاي مشترک ،به گروهکهاي
تروريستي و ضد انقالب و حاميان آنان هشدار ميدهيم :پاسداران
انقالب و بسيجيان دالور و بومي مستقر در مرزهاي ميهن اسالمي
با اشراف اطالعاتي و آمادگيهاي همهجانبه ،به فضل الهي و با
همکاري مردم عزيز منطقه ،تکرار شرارت و شيطنت از سوي آنها
را با پاسخهاي سختتر و کوبندهتر مواجه خواهند ساخت.

يک کارشناس مسائل بين الملل با اشاره
به جلسه شوراي امنيت سازمان ملل به
رياست آمريکا و پرداختن به موضوع
جمهوري اسالمي ايران ،گفت :ترامپ در
اين نشست به دنبال اجراي تئاتر سياسي و فرار
رو به جلو است و ما نبايد اين فرصت را
به آنها بدهيم که جمهوري اسالمي را در
جايگاه متهم قرار دهند.
فواد ايزدي اظهار کرد :رياست شوراي امنيت
در سازمان ملل دوره اي است ،يعني هر
کدام از کشورهاي عضو شوراي امنيت يک
ماه به صورت دوره اي ،رئيس اين شورا
مي شوند و در ماه سپتامبر جاري؛ دوره رياست آمريکاست چون اين کشور عضو
دائم شوراي امنيت است .آن فردي هم که آمريکا را نمايندگي مي کند ،معموال
سفير اين کشور در سازمان ملل است .اين تحليلگر مسائل سياسي ادامه داد :طي
 70سالي که از اشغال فلسطين مي گذرد ،هر سال در نشست شوراي امنيت به
بحث فلسطين هم پرداخته شده و دولت آمريکا اين بار مي خواهد موضوع ظلمي
که به مردم اين کشور توسط هم پيمانش اسراييل صورت گرفته را ناديده بگيرد
و بحث ايران را مطرح کند .وي يادآور شد :پرداختن به مسئله ايران آن هم در
شرايطي که آمريکايي ها بدون هيچ دليلي قطعنامه  2231را نقض کرده و از برجام
خارج شده اند ،بيش از همه به يک کار تبليغاتي و عمليات رواني شباهت دارد زيرا
آنها مي خواهند به هر طريقي فشار حداکثري را بر کشورمان تحميل کنند لذا ما
بايد با تکيه بر قطعنامه  2231و پرداختن به موضوع عدم پايبندي آمريکا به اين
قطعنامه ،مواضع کشورمان را مقتدرانه به نمايش بگذاريم .اين کارشناس مسائل
بين الملل با تاکيد بر اينکه دولت جمهوري اسالمي بايد اين توانمندي را داشته
باشد تا در زميني که آمريکا آن را طراحي کرده ،بازي نکند ،گفت :آنها به دنبال
عمليات تبليغاتي و رواني هستند و سوال اصلي که بايد پرسيده شود اين است
که چرا آمريکا به صورت غيرقانوني قطعنامه  2231را نقض کرده است .ايزدي
تاکيد کرد :هدف آمريکا و به ويژه ترامپ در اين نشست اجراي يک تئاتر سياسي
و فرار رو به جلو است و ما نبايد اين فرصت را در اختيار آنها بگذاريم .وي افزود:
آمريکايي ها بايد نسبت به عملکردشان با جمهوري اسالمي ايران پاسخگو باشند
اما به جاي پاسخگويي مي خواهند ،جمهوري اسالمي را در صندلي متهم قرار
دهند بنابراين ما بايد اين مسئله را مطرح کنيم که متهم اصلي آمريکا و عملکرد
سردمداران اين کشور به ويژه ترامپ است .وي با اشاره به طراحي نشست شوراي
امنيت و مسائلي که بايد مطرح کنيم ،تصريح کرد :ضرورت دارد اين نشست را به
خوبي و با دقت طراحي کرده و مشخص کنيم که دقيقا بايد چه کاري انجام دهيم
لذا پرداختن به اين چرايي در قالب يک مصاحبه امکان پذير نيست و بايد در جلسات
تخصصي به آن پرداخته شود .اين تحليلگر مسائل سياسي عنوان کرد :هرگز نبايد
اجازه دهيم آمريکايي ها از نشست شوراي امنيت به نفع خود بهره برداري سياسي
کنند ،به همين خاطر ضرورت ايجاب مي کند ،تمام ابعاد اين نشست را طراحي و
حقانيت خود را اثبات کرده و به نوعي توطئه آنها را خنثي کنيم.

اطالعيه برگزاري پنجمين دوره انتخابات هيات مديره
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يک نماينده مجلس شوراي اسالمي از رئيس مجلس به هيئت نظارت بر
رفتار نمايندگان شکايت کرد .به گزارش تسنيم ،حسن کامران نماينده
مردم اصفهان با اشاره به نحوه بررسي بودجه سال  97در مجلس گفت:
در جريان بررسي اليحه بودجه سال  97که سال گذشته ( )96در مجلس
صورت گرفت ،شاهد برخي بيمباالتيها از سوي بعضي از نمايندگان مجلس
عهده نمايندگان مجلس قرار
بوديم .وي افزود :بنده طبق وظيفهاي که به 
داده شده ،در جريان بررسي اليحه بودجه سال  97در مجلس ،بر چگونگي
تخصيص منابع و صرفهجوييهايي که بايد صورت گيرد ،نظارت کردم اما در
ت نظارت بر
جاهايي کوتاهيهايي صورت گرفت که شکايتهايي را به هيئ 
رفتار نمايندگان ارجاع داديم .وي همچنين گفت :اخيرا شکايتي را از آقاي
الريجاني رئيس مجلس به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان ارائه کردم .آقاي
الريجاني در جريان بررسي اليحه بودجه سال  39 ،97هزار ميليارد تومان را
در تخصيص منابع به استانها و بخشهاي مخالف کشور تحميل کرد که به
واسطه آن ،از وي شکايت کردم .وي در پايان خاطرنشان کرد :از هيئت نظارت
بر رفتار نمايندگان مجلس درخواست ميکنم ،نسبت به شکايت بنده از آقاي
الريجاني ،بدون توجه به نام و جايگاه ايشان رسيدگي کند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت :غرب دنبال دو دستگي در داخل ايران است.
آيتاهلل حسن ممدوحي در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري
آنا ،با اشاره به ديدار اخير خبرگان با رهبر معظم انقالب و تأکيد بر حفظ و تعميق مردم با
دستگاههاي دولتي گفت :بهطور کلي غرب براي بهدست آوردن حاکميت در ساير کشورها
دنبال ايجاد دو دستگي است.وي يأس و نوميدي را از دسيسههاي مهم غرب دانست و
ادامه داد :غرب ميخواهد از اين طريق به فروپاشي در کشورها دامن بزند ،همچنان که در
پيدا و پنهان اعالم کرده بودند که ما ميخواهيم ايران را از درون از بين ببريم.وي ايجاد
اختالف و دو دستگي را از مهمترين راهبرد دشمنان و غرب در داخل ايران برشمرد و اظهار
کرد :در جريان سؤال مجلس از رئيسجمهور ،غرب دنبال اين بود که دو دستگي ميان
مجلس و دولت ايجاد کند و چنين وانمود کند که برخي مدافع مجلس و برخي هم مدافع
دولت هستند و ميخواست از اين طريق کشور را به هم بريزد.ممدوحي تصريح کرد :غرب

ميخواست همان طرحي را که در اوکراين انجام داد ،در ايران دنبال کند و با دو دستگي
مردم و دولت ايران را از بين ببرد؛ اما خوشبختانه با مديريت درست رهبر معظم انقالب در
جلسه سؤال مجلس ،رئيسجمهور با متانت پاسخ گفت و سبب ناکامي دشمنان شد.وي
توصيه رهبر معظم انقالب مبني بر ايجاد همدلي داخلي را بسيار راهگشا دانست و افزود:
همچنان که رهبر معظم انقالب فرمودند ،بايد اختالفها را کنار گذاشت و با هم کار کرد.
در حقيقت اين فرمايش رهبر معظم انقالب ،ذائقه غرب را بسيار تلخ کرد و به آنها فهماند
توانايي برهم زدن ايران اسالمي را ندارند.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينکه
ايران اسالمي داراي رهبري بسيار قوي است که با هوشياري و هوشمندي فوقالعادي که دارند
تمام برنامههاي استعماري استکبار را بههم ميريزد ،گفت :نيروهاي داخلي هم اختالفها را
کنار بگذارند و به نقاط مشترک بينديشند به دنبال اين باشند که گراني را مهار کنند و با
هم هماهنگ باشند ،بدانيد پيروزي قطعي است.
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