به یاد استاد محمدعلی کریمخانی؛
مردی که با یک اثر به شهرت رسید

رهبر انقالب در دیدار دستاندرکاران
کنگره شهدای عشایر:

خاموشی صدای
پناهنده شاه خراسان

هر کس مردم را ناامیدکند
به سود دشمن کار کرده است
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

چهارشنبه اول تیر  22 _1401ذیقعده  22 _1443ژوئن 2022

آقاتهرانی منویات تشکل متبوع خود را
درباره دولت و ملت تشریح کرد

غیبت«مردم»
در میان دغدغههای
جبههپایداری
همدلی| اعضای جبهه پایداری همیشه در میان
اصولگرایان ساز مخالف مینواختهاند .گروهی که
معموالً بدون هیچ هماهنگی سیاسی مسیر خود
را رفته اســت .به گفته اصولگرایان حتی در مواقع
حســاس هم برای این جریان سیاسی دردسرساز
شــدهاند .بســیاری معتقدند که پایداریها بازوی
تندروی اصولگرایی هستند .کسانی که بدون توجه
به شرایط زمان و مکان اهداف خاص خود را دنبال
میکنند و معموالً به وجه جمهوریت و نظر مردم
هم خیلی توجهی ندارد.
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ادامهنگرانیعمومی
از یک مصوبه
خالف قانون مجلس
2

سال هفتم _ شماره  8 _ 1961صفحه _ قيمت  2000ناموت

بررسی راهکار وزیر صمت برای واردات خودروهایی
با قیمت کمتر از  10هزار دالر

همدلی| زمزمههای واردات خــودرو کمکم به
گوش میرســد؛ زمزمههایی که بیشــتر شبیه
فرستادن متقاضیان واردات خودرو به دنبال نخود
سیاه است؛ همانهایی که سالها در گوش دولت
فریاد زدند تا بگویند که برای از بین بردن انحصار
غولهای خودروســازی داخلی ،یکراه بیشــتر
نداریــد و آن واردات خودرو بــرای ایجاد فضای
رقابتی است .حاال اما با این جمالت وزیر صنعت،
معــدن و تجارت از به ســامان شــدن وضعیت
خودروهای داخلی ،دستشسته و امیدی به بهتر
شــدن اوضاع این صنعت ندارند .آنطور که وزیر
صمــت ،بهتازگی خبر داده« :خودروهای وارداتی

فیلم جعلی است
اما جنگلتراشی جدی!

ازدواج آسان و دمیدن سرنا از سر گشاد
رضا صادقیان

بازتاب مواضع نماینده مردم اصفهان درباره ازدواج دختران ایرانی با «ملیتهای
آمریکایی ،اروپایی ،آفریقایی و آســیایی» که «عشــق ایران و اســام» دارند با
حاشیههای فراوان در رسانهها و شبکههای اجتماعی همراه بود.
بانکیپور ،رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از «خانواده و جوانی جمعیت»
در مجلس شورای اسالمی است .او و برخی دیگر از کانونهای فرهنگی ،کارشناسان
حوزه زنان ،خانواده و استادان که درباره جمعیت تحقیق میکنند به دلیل پیر شدن
جمعیت کشــور در آینده گردهم آمده و به دنبال راهحل میگردند ،ولی بهجای
پرداختن به علل به دنبال طرح مسائلی بسیار سادهسازی شده و دمدستی برای عبور
از این بحران میگردند .به همین دلیل خیلی سریع و زود به کلید جادویی ازدواج
میرسند! گفتههای افرادی مانند بانکیپور و برخی از چهرههای فرهنگی که دائم
در شیپور ازدواج آسان ،ازدواج در سن جوانی و فرزندآوری میدمند صورتمسئله
را بهگونهای دیگر و حتی میتوان گفت نادرست متوجه شدهاند .نماینده اصفهان
و سایر کسانی که به انتهای هدف میرسند و خواهان ازدواج جوانان و عبور از این
بحران هستند ،قبل از بیان اینهمه سخن حاشیهسازباید شرایط اقتصادی کشور را
آنگونه که هست و نه آنطور که میبینند ،درک کنند .جلوی تورم افسارگسیخته
و اجرای سیاستهای نادرست دولتها بهعنوان نماینده مجلس ایستادگی کنند.
دولت را از خلق پول و افزایش نقدینگی نهی کنند .مقابل افزایش قیمت ارز برای
تأمین بودجه جاری دولتها بایســتند .ارتباطات مبنی بر تجارت بینالملل برای
توسعه کسبوکارها تسهیل و در نهایت امر زمینهساز ایجاد شغل پایدار را در کشور
فراهم کنند ،فقر مطلق را ریشهکن نمایند ،برنامهای مدون برای توسعه اقتصادی،
از جمله توسعه صنعتی و تکنولوژیک کشور فراهم کنند و باور بفرمایند نیازی به
ارائه برنامهها و گفتههای عجیبوغریب و دخالت در امر ازدواج نیست ،در واقع ما
نیازمند سیاستهای حمایتی در این بخش هستیم و نه سخن گفتنهای بسیار.
کارشناســان و متخصصان بهخوبی میدانند واقعیت جمعیت کشور در آینده
خوشــایند نیست .اسناد آخرین سرشماری کشور در سال  1395گواه این سخن
است .بر اســاس اطالعات مرکز آمار کشور نسبت وابســتگی ،بار تکفل ایران از
ســال  1335تا  1430در طول دو دهه آینده به بدترین شــرایط خواهد رسید.
بار تکفل چیست؟ نشاندهنده مقدار تکفلی است که افراد واقع در سن فعالیت،
تأمین هزینههای افراد غیرفعال را بر دوش میکشند .این شاخص از طریق مجموع
جمعیت زیر 15ساله و باالی 64ساله تقسیم بر جمعت 15ساله تا 65ساله به دست
میآید و به درصد بیان میشود .آمارها نشان میدهند که تا سال  1365بار تکفل
در ایران بیش از 90درصد بوده است و پس از سال  1385بهیکباره به 43درصد
رسیده است .چنانچه به روند رشد نمودار پیری جمعت دقت کنیم ،جمعیت کشور
از سال  1385مسیر پیری را طی میکند .پنجره جمعیتی ،نیروی جوان و کارآمد
که زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است و بسیاری از کارشناسان و
اقتصاددانان از آن بهعنوان فرصت استثنایی و موهبت نام میبرند ،در ایران سالهای
پس از  1405بســته خواهد شد و جمعیت کشور پیرتر ،ناکارآمدتر و پرهزینهتر
میشــود .احتماالً پاسخ افرادی مانند بانکیپور به این دشوار اساسی ازدواج است،
بررسی و بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز مهم نیست! الزم به یادآوری است ،طی
یک دهه گذشته نهتنها اقتصاد کشور با رشد همراه نبوده است ،بلکه رشد کشور
بیش از منفی شــش درصد بوده است .خط فقط شــهری در مقایسه با 10سال
گذشته افزایش داشته است .کشور در تمام این سالها با معضل تورم روبهرو بوده
اســت .چالش کاهش ارزش پول ملی را داشت ه و داریم و ...حال بهجای پرداختن
به تمام این مسائل ،چالشها و حتی ابر بحرانها تنها یک مسئله را ببینیم و دائم
روی آن پافشاری کنیم و از درک سایر مسائل به دالیل مختلف چشمپوشی نماییم،
چیزی بهغیراز دمیدن سرنا از سر گشاد آن نیست .هیاهویی است برای هیچ.

همدلی| با استعفای نمایندگان فراکسیون صدراز
پارلمان به دستور مقتدی صدر،روند سیاسی عراق
شاهد بحرانی دوباره درباره تشکیل دولت و انتخاب
رئیسجمهور جدید شده است.
3

بیتوجهیجامعهجهانی
به قتلعام در اتیوپی

تنهــا خودروهای چینی نیســتند و خودروهای
اقتصــادی اروپایی زیر ۱۰هــزار دالر نیز وجود
دارد و گفتوگوهایــی نیز برای انجــام این کار
آغازشده است ».با نگاهی به وضعیت اتومبیلهای
کشــورهای توسعهیافته ،به نظر میرسد صحبت
از خودروهــای با قیمت کمتــر از 10هزار دالر،
بیشتر شبیه شوخی است تا وعده و واقعیت .اگر
در گوگل لیست ارزانترین خودروهای اروپایی را
جستوجو کنید ،متوجه میشود که اتومبیلهایی
که وزیر صمت از واردات آنها سخن میگوید در
ردیف محصوالت دست چندم ،این کشورها قرار
شرح در صفحه 6
دارد.

یادداشت

ردپای تورم روی سبک زندگی ایرانی اسالمی
هاجر اکوانیان
فعال مدنی

کرونا توانست عروسیهای شــلوغ ایرانی را از تکوتا بیندازد،
بااینحال کرونا تمام نشــده ،موج گرانی یقه این سنت ایرانی را
گرفت و مانع از فراموششدن جشن عروسیهای مینیمال (در
مقایسه با آنچه قب ً
ال رواج داشت) شده است .اخیرا ً در خبرها آمده
سرانه مصرف گوشت و برنج پایین آمده است .غذاهای ایرانی با
آن اهن و تلپ و زمانبری ،کمتر از قبل طبخ میشوند .احتماالً
بهزودی شاهد ســاندویچی و مینیمال شدن وعدههای غذایی
خواهیم بود .روزنامه رسمی کشور پیشنهاد داده است که به دلیل
باال بودن هزینههای زندگی ،میهمانان شام خودشان را با خودشان
بیاورند .این پیشــنهاد ،فارغ از خوب یا بد بودنش ،بهزودی رواج
پیدا خواهد کرد زیرا مردم ،فارغ از توصیههای این روزنامه و آن
کارشناس ،به سمت منصفانه شدن هزینههای دورهمیها خواهند
رفت؛ اما قضیه به این سادگی که برشمردیم نیست .سبک زندگی
ایرانی تغییر اساسی خواهد کرد .مسئله در حدود کوچک شدن
جشــن عروســی نخواهد ماند و خو ِد امر ازدواج بین جوانان به
تعویق خواهد افتاد و جایش را به پدیدههای مدرن ،ناشــناخته،
یا غیرمرســومی خواهد داد که عموم والدین ایرانی با آن راحت
نیســتند .اثاثیه خانه ایرانی که معموالً یک خانه تکمیل است،
از نظر تعداد و تراکم اشــیا کم میشود؛ خانه مینیمال میشود.
چهبسا مواردی مانند پتو برای بیشتر از اعضای خانه تهیه نشود.
خانهها همزمان با مینیمال شدن ،کوچکتر نیز میشوند و این
واقعیت بهمثابه یک دور ،مینیمال شدن اثاث را توجیه میکند .اگر
تورم برای مدتی طوالنی ادامه داشته باشد ،سفره به همراه تمامی
وابستههای آن یک هویت تاریخی متعلق به قبل از دوران تورم
خواهد شد .سفره از روزمره زندگی حذف میشود .بخشی از هویت
ایرانی از دست میرود؛ اما مسئله باز به اینجا نیز ختم نمیشود .در
توصیف فرهنگ ایرانی ،بهراحتی از عبارت ایرانی اسالمی استفاده
میشــود زیرا در طول زمان درهمتنیده شدهاند؛ بنابراین تداوم
تورم اگر بتواند فرهنگ ایرانی را کمرنگ کند ،قطعاً بر بخشهای
اسالمی آن نیز تأثیر خواهد داشت .تکرار پیدا شدن نوزادان زنده
و سالم در ســطل زباله ،عدم امکان نگهداری از سالمندان برای
جوانان ،کمرنگ شدن صلهرحم و افزایش فاصله بین کوچههایی
که نذری ادا میکنند و بسیاری موارد دیگر در خطر آسیب از تورم
هستند .نگرانی دور از تصوری نیست اگر نسلهای بعد در مورد
میهمانیهای مفصل فامیلی فقط در اینترنت چیزی بخوانند یا
فصلی از کتابهای درسی برای آشنایی نوههایمان با سنن ایرانی
اسالمی نوشته شوند؛ سنتهایی که هنوز نسل ما آنها را زندگی
میکند و اگر شرایط اقتصادی بهتر باشد ،قصد دست برداشتن از
آنها را ندارد .اقتصاد ناموفق همانطور که با بنیان خانواده شوخی
ندارد ،فرهنگ جامعه را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد .طوالنی
شدن دوره رکود و تورم و انزوای اقتصادی در دنیا میتواند منجر
به کمرنگ شــدن سبک زندگی اسالمی در کشور شود .امیدوار
بودیم تأثیر از دست رفتن فرصتها را در همه مسائل پیشبینی
کنیم و هزینههای تابآوری جامعه در برابر فشارهای اقتصادی
را از زوایای مختلف ببینیم .برخی از این هزینهها خودکشی در
ساحت سیاسی هستند.
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بازداشت  ۳متهم جدید
سرقت از بانک ملی
4

فارغالتحصیالن
دانشگاه امام صادق(ع)
هر روز بیشتر از دیروز
2

روایت رئیسی خشم جامعه پزشکی را برانگیخت

بررسی صحت و سقم یک ویدیوی ترسناک
در گفتگو با فعاالن محیط زیست مازندران

یادداشت

تحلیلگر سیاسی

تشکیل دولت عراق
معطل ناز و غمزههای
ِ
سیاسی -مذهبی

بنجلبرایخارجی 
ها
لوکس برای ایرانیها

گوناگون

 8تمرکزگرایی همگام با نهادهای فراگیر
و عدالت اجتماعی
 8چگونهحرفهازندگیهارانابودمیکند؟
 8مدرسه پریزاد مشهد؛ پرماجرا از
عصر تیموریان تا دوران معاصر
 8بقایای ماهواره روسی در فضا
دردسرساز شد
 8یک نوع اسپری جایگزین بستهبندی
پالستیکی میشود
 8روزیکهفرانسهرسماتسلیمآلمانشد
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نمک بر زخم
کادر درمان

4

یادداشت

طال از دالر
پیشی گرفت
6

یادداشتها

4

دموکراسی؛نظامیبرایتقسیمپیروزی
زانوی تورم روی گردن سبک زندگی
ایرانیاسالمی
ازدواج آسان و دمیدن سرنا از سر گشاد

رهبر انقالب در دیدار دستاندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر:

دموکراسی؛ نظامی برای تقسیم پیروزی
محمدرضا چمننژادیان
فعال سیاسی

در عالم حکمرانی نوع حاکمیتها تعیینکننده چگونگی مشارکت مردم در سرنوشت خودشان بوده
و نظامهای سیاسی حاکم ،معرف فلسفه حاکم بر ابعاد زندگی فردی ،اجتماعی و سیاسی شهروندان
است که چگونگی روابط اجتماعی ،حرفهای و کنشگری مسئوالنه را همراه با پاسخگویی ترسیم و
توصیه میکند؛ و در چارچوب قواعد اجتماعی از جمله قوانین اساســی ،عادی و دستورالعملهای
اجرایی ،مقررات خرد و درشــت فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه
هدف وضع و عملیاتی میشود.مطالعات میدانی علوم ،ادبیات و تاریخ مکاتب سیاسی بهترین معیار
برای سنجش عملکرد رژیمهای سیاسی است .با مشاهده رویکردهای فرآیندی و گرفتن بازخوردهای
تجربهشده اثربخش مردمساالرانه است که میتوان کارکردها و کارآمدی رژیمهای سیاسی را ارزیابی
کرد .بهترین مالک و شاخصهها برای تعیین موفقیت هر رژیم سیاسی عبارت است از :کیفیت توجه
به رأی ملت در سرنوشــت ،مکانیزمهای فرآیند محور مشارکت ،جایگاه دمکراتیک نهادهای مدنی
مردمساالر ،رضایتمندی اکثریت شهروندان از زندگی و چگونگی تحقق مطالباتشان؛ و از طرفی امروزه
ی متعارف منطقهای و بینالمللی است که نوع رویکردشان به
ظهور و حضور کشورها در بلوکبندیها 
جایگاه مردم در ساختارهای حاکمیتها را تا حد زیادی مشخص میکند .گر چه نظامهای سیاسی
دمکراتیک تا اقتدارگرا (توتالیتر) ناچار با تمسک بهنوعی دموکراسی ،تعریفی از جایگاه و مشارکت مردم
دارند و هر کدام به شکلی مدعی مشارکت ملت و همراهی مردم با حکومت و ایدئولوژی حکمرانی خود
هستند .آن شکل مشارکت و همراهی معموالً برخاسته از نوعی نگرش و رویکردی به قدرت و چرخش
آن است که در متن فلسفه وجود نظام و رژیمها سیاسی نهفته است.
تجارب تاریخی رژیمهای سیاسی با بررسی عملکردها و نوع حکمرانیها ،مبین موفقیت بالمنازع
شیوههای دموکراسی بهطور عام است که در قالب ساختارهای دمکراتیک مقدرات جوامع هدف را به
دست میگیرد .هرچند شیوه دموکراسی مشروع و مقبول برای کسب قدرت و حکمرانی مطلوب در
قالب نظامهای سیاسی ریاستی ،نیمه ریاستی ،پارلمانی و نیمه پارلمانی رایج است ،اما رقابت ماراتونی
و تورنمنتی نهادهای صنفی و حزبی بهترین نوع رقابت برای کسب و چرخش قدرت است و دموکراسی
با مشارکت اکثریت واجدین شرایط رأیدهنده فع ً
ال بهترین نوع نظام سیاسی محسوب میشود.
در جوامع و حکومتهای برخوردار از دموکراسی بهخوبی قابلمشاهده است که تحوالت سیاسی
داخلی و بیرونی کمترین تزلزل اساسی ،ناپایداری و شکست را متوجه ارکان ساختاری نظام سیاسی
میکند .همچنین یاس ،شکست و خدشه به اعتماد را متوجه نهادهای مدنی بهویژه نگرش و مشارکت
مردم نمیکند .در این حکومتها ،دموکراسی محل شکست نظام سیاسی ،احزاب و مردم نیست و
در حقیقت همه عوامل دخیل در فرایند دمکراســی فرآیندی به نسبت مشارکت مردم در پیروزی
سهیم میشوند.در این روزها نتیجه کلی انتخابات فرانسه با توجه به جنبش اعتراضی چندین ماهه
جلیقهزردها علیه مکرون و احزاب متحد با او برای ملتها و نظامهای سیاسی جالبتوجه و درسآموز
است تا درک درستی از دموکراسی بهعنوان شیوه واقعی سازماندهی جامعه پیدا شود .در این انتخابات
هم نتیجه رقابت ،نوع مشارکت و درصد اقبال به نامزدها با گرایشهای حزبی بسیار قابلتأمل و توجه
است؛ زیرا در این رقابت ،همگان با هدفمندی و برنامهریزی قبلی حضور داشتند .تیمی برای کسب
قهرمانی و سایرین برای ارتقا و حفظ جایگاه خود تالش جانانه داشتند تا بخشی از کیک پیروزی را
سهم خود کنند .خروجی این اتفاق نیز شکست قطعی (بهجز در کمیت آرا) متوجه نظام سیاسی،
احزاب فعال و شهروندان نشده است .بهطور مثال گرچه مکرون و احزاب ائتالفی پیروزی نسبی تلخی
را پس از ۳۰سال کسب کردند ،ولی با از دست دادن اکثریت مطلق متوجه نواقص برنامهها و عملکرد
خود شدند .در طرف دیگر خانم مارین لوپن نامزد راست افراطی با وجودی که سالهاست تالشهای
جنجالی فراوانی برای کســب رأی قاطع و الزم برای بهدســتگیری قدرت داشت ،اگرچه موفق به
این مهم نشــد ولی با کسب ۸۹کرسی از نمایندگان حزبی با ارتقای قابلتوجه حدود هشتادپلکانی
موفق شد سهمی جدیتر و معناداری از پیروزی را برای خود و هوادارانش رقم بزند تا متقاعد شوند
که برای رسیدن به قدرت هنوز اکثریت الزم را ندارند و باید تالش برای اقناع شهروندان را همراه با
آسیبشناسی برنامههای خود و دیگران را بیشتر کنند .چنین تجاربی مؤید این ادعاست که فع ً
ال تا
پدید آمدن یک نظام بدون نقص دموکراسی با همه نقایص و کمبودهایش ،تنها شیوه سازماندهی
بهینه برای جامعه ،مشــارکت و حکمرانی است که در آن عالوه بر عدم وجود شکست قاطع ،برای
همگان سهمی از پیروزی وجود دارد.

هرکس مردم را ناامید کند
به سود دشمن کار کرده است

بیانات رهبر انقالب اســامی در دیدار دســتاندرکاران کنگره ملی
شــهدای عشــایر که ۲۲خرداد  ۱۴۰۱برگزار شده بود ،صبح دیروز در
محل برگزاری این همایش در شهرکرد منتشر شد.
به گزارش ایلنا ،آیتاهلل خامنهای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام
بزرگوار از عشــایر بهعنوان ذخایر کشور ،برگزاری این کنگره را فرصتی
مناسب برای توجه و آشــنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند :امروز
تکیه بدخوهان ایران و اســام به جنگ نرم اســت بنابراین همه آحاد
ملت از جمله عشــایر به امور و تولیدات فرهنگــی نیاز دارند البته در
کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات
موردتوجه و اندازهگیری قرار بگیرد.
رهبر انقالب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تالشهای پرشمار
بیگانگان در طول دو ســه قرن گذشــته ،گفتند :هدف از این تالشها
وادار کردن عشــایر به خیانت به کشــور و اقداماتی همچون تجزیه و
جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشــدند ،بنابراین عشــایر ایران جزو
وفادارترین قشرهای ملت هستند.
ایشــان فداکاری عشــایر در دوران انقالب و دفاع مقدس را جلوهی
اصلی
دیگری از وفاداری آنان دانســتند و خاطرنشــان کردنــد :عامل
ِ
وحدت ،پیشرفت و ازخودگذشتگی مردم از جمله عشایر ،عامل «دین»
بود که امام بزرگوار با استفاده از آن عنصر حیاتی ،انقالب را به پیروزی
رســاند و پس از انقالب نیز در مقابل انبوه پشــتیبانیهای قدرتهای
بیگانــه و دولتهای مرتجع از صدام بهمنظــور از پا درآوردن انقالب،
موجب مصونیت و حفظ کشور شد.
ایمان دینی
حضرت آیتاهلل خامنهای شهیدان را مظهر زیبا و با شکوه
ِ
خواندنــد و با تأکید بر نقش منحصربهفــرد انگیزه دینی در مجاهدت
رزمندگان و همچنین صبر و آرامش خانوادههای شــهدا ،گفتند :البته
بعضیها که سروکاری با دین ندارند به دنبال دست بردن در انگیزههای
دینی شــهدا و رزمندگان هستند اما نباید انگیزههای عزتمندانه شهدا
را به چیزی کمتر از انگیزه دینی و کسب رضای خداوند فروکاست.
ایشــان از مهمترین ابعــاد جنگ نرم را خاموش یــا تضعیف کردن
انگیزههای دینی در کشور خواندند و افزودند :امروز هر کاری در کشور
علیه دین ،سنتها ،مقدسات و شــعائر دینی انجام میشود ،متکی به
یک انگیزه سیاســی و مورداستفاده دشــمن است اگرچه ممکن است
عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد.
رهبر انقــاب ،تضعیف ایمان دینی ،تضعیــف امید و خوشبینی به
آینــده کشــور را از جمله مؤلفههای جنگ نرم علیه ملت دانســتند و
خاطرنشــان کردند :القاء بیآیندگی ،بنبســت و اینکه مسئوالن اداره
کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر
کــس مردم را از آینده ناامید ،یا ایمانهــای مردم را تضعیف ،یا مردم
را به تالشها و برنامهریزیهای مســئوالن بیاعتقاد یا بدبین کند ،چه
بداند و چه نداند به سود دشمن کار میکند.
ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطرنشان کردند:
رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات
عادی امیدی به پیروزی وجود نداشــت اما در اثــر آن مجاهدتهای
امیدوارانه ،جنگ با عزت جمهوری اســامی و منکوب شدن متجاوزان
خاتمه یافت و این یعنی در ســختترین شرایط نیز باید به کمک الهی
و همت خود امیدوار بود.
رهبر انقالب همچنین با تقدیر از فعالیتها و خدمات بسیج در بخشهای
عشایری ،شناسایی و رفع مشکالت عشایر بهویژه برنامهریزی و اقدام برای
حل مسائل فرهنگی را وظیفه همه مسئوالن ذیربط خواندند.

