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خبر

واکنشها به سخنان تفرقهانگیز یک مداح در تلویزیون ادامه دارد

اپیدمی فقر
ادامه از صفحه یک
اگر مشاهده میدانی از حوالی شهرهایی
چون زابل در سیستان و بلوچستان؛ شاهرود
در سمنان؛ ورامین ،شهریار و رباط کریم در
تهران؛ بوکان ،میاندوآب ،مهاباد ،خوی در
آذربایجان غربی؛ مراغه و مرند در آذربایجان
شرقی و همینطور شهرهای دیگر داشته باشید
متوجه میشوید موضوع اثبات شده است.
خطر تجمع بخش قابل توجهی از مردمی که
گرفتاریها و دردهای اجتماعی و اقتصادی
مشترکی دارند و رشته وصل آنها فقر ،درد و
زندگی در دریای تبعی و لکیت است خدای
ناکرده این است که به این باور برسند:
 -1کسی به فکر آنها نیست و فراموش
شدگانند.
 -2فاصله طبقاتی مرکز  -پیرامون در شهرها
به حل غيرقابل برگشت رسیده است.
 -3ما بر شانه فقيران و خرابههای آنان
ایستادهایم و دیگران به نان و نوا میرسند.
 -4بر چهره اشراف و بیگانگان لبخند میزنیم
یرانیم.
و مستمندان را با قهر و غضب م 
آنگاه که انفجار اجتماعی فرا میرسد و
بزرگترین دستاورد اجتماعی جامعه یعنی
امنیت در مخاطره قرار میگیرد و با محاق
رفتن خشونت اسرائیل و عربستان ،انفجار
موشکهای ناشی از تبانی و بیاعتنایی به فقرا
خواب را از ما خواهد گرفت.
واقعیتی دیگر اینکه امدادهای حمایتی در
قالب کمکهای بهزیستی و کمیته امداد به
هیچ وجه جوابگوی مهار و مقابله با فقر به هم
پیوسته حاشیه شهرها نیست .در این گیر و دار
خیر برای تصدی پستهایی چون هیئت رئیسه
مجلس ،ابقاء در دولت و قوه قضائیه ،آیا کسی
سنگینی مسئولیتپذیری را در این پستها
مقابله با فقر ،تبعیض و ناکارآمدی بداند و
با عقالنیت ،شجاعت و تدبير مار سمی بیدار
در خانه هموطنان را مسموم کند و یا نه؟!
پستها و مسئولیتها خود مار سمی فقرایند.

خبر
«شفافیت عملکرد»
دستور کار شورایعالی
سیاستگذاری اصالحطلبان

در جلسه کارگروه پایش و ارزیابی شورایعالی
سیاستگذاری اصالحطلبان به ریاست محمود
صادقی ،شیوهنامه شفافیت شورایعالی به
تصویب رسید .این شیوهنامه برای تایید نهایی به
تایید شورایعالی نیاز دارد.
به گزارش ایسنا ،در این جلسه بر ضرورت
بهبود اعتماد افکار عمومی به اصالحطلبان و
شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان و بهبود
شفافیت سیاستها و اطالعاتی شورایعالی
تاکید شد  .همچنین ایجاد شفافیت در زمینه
تصمیمات اتخاذ شده توسط شورایعالی به همراه
ارتقاء پاسخگویی رئیس ،هیئت رئیسه و سایر
اعضای شورایعالی به افکار عمومی مورد بررسی
قرار گرفت .طراحی ساز و کار برای سالمت
نظام انتخاباتی شورایعالی و تدوین لیستهای
انتخاباتی و شفاف کردن چرایی انتخاب افراد
از جمله موارد ذکر شده در این جلسه بود.
از سوی دیگر تضمین دادن دسترسی برابر
اعضای شورایعالی به اطالعات و جلوگیری از
انحصار رسانهای نیز مطرح شد .در پایان تالش
برای افزایش مشارکت مستقیم شهروندان،
شخصیتهای اصالحطلب و احزاب اصالحطلب
در فرآیند تصمیمگیریهای شورایعالی نیز مورد

سردار رشید:

فقدان نگاه ملی در صداوسیما

شهاب نادری ،نماینده پاوه ،جوانرود ،ثالث
باباجانی و روانسر با بیان اینکه کشور از اقوام و
مذاهب مختلفی تشکیل شده است ،عنوان کرد:
قدرت ما در وحدت ما است و اختالفات خالف
حقوق مذهبی است و هرکس دانسته یا نادانسته
به برخی تفاوتها اهانت کند ،باید با او برخورد
شود .همچنین علی الریجانی ،رئیس مجلس در
جلسه علنی روز گذشته در واکنش به تذکر علیرضا
سلیمی ،نماینده محالت درخصوص طرح مسائل
اختالفی از صدا و سیما گفت :صدا و سیما باید
از طرح مسائل اختالفی بین مذاهب پرهیز کند و
همه رسانهها نیز باید دقت الزم را در این زمینه

داشته باشند .در ادامه این واکنشها فراکسیون
اهل سنت مجلس نیز در نامهای به رهبر انقالب
اسالمی خواستار تذکرات و تدابیر الزم با عوامل آن
شدند.
در پی اعتراضات و واکنشها به پخش اهانتهای
یک مداح به ارزشهای اهل سنت ،شبکه پنج صدا
و سیمای جمهوری اسالمی با انتشار اطالعیهای
ضمن «محکوم کردن گفتار یک مداح» ،از اهل
سنت به خاطر پخش چنین برنامهای عذرخواهی
کر د و در اطالعیهای اعالم کرد« :متأسفانه یک
مداح برخالف سیاستهای وحدتآفرین رسانه
چ وجه مورد
ملی عمل کرده که این رفتار به هی 
تأیید شبکه نبوده و شبکه پنج سیما ضمن محکوم
کردن آن ،از همه برادران و خواهران اهل سنت
عذرخواهی میکند .همچنین برخورد قاطع با تمامی
افرادی که در این اتفاق نقش داشتهاند ،حتما ً
صورت میگیرد».
شکی نیست که اهانت به ارزشهای اعتقادی
افراد و اقشار یک جامعه و رفتاری که امنیت ملی
و وحدت و انسجام یک کشور و حتی فراتر از آن
امت اسالمی را هدف قرار داده ،مشمول آزادی
بیان نیست .در واقع از مدتها قبل بهخصوص
از زمان تغيير مديريت شبکه سوم سيما ،انتقادات
زيادی به نحوه مديريت اين نهاد شده است که در
نهايت با اظهارنظر رسمی رهبر انقالب اسالمی و
آيتالله مکارمشيرازی عليه مدل بختآزمايیهايی
مانند روبيکا و ...بر برخی از برنامههای صدا و سيما
بهمثابه اسپانسرهای پشتصحنهای ،انتقادات
شکل جدیتری به خود گرفت .همواره به تجربه
ی خود را در
ثابت شده که اغلب مديران رسانه مل 
برابر افکار عمومی چندان پاسخگو نمیدانند و اگر
زمانی موضوعی شکل حاد به خود بگيرد ،تنها در
حد انتشار بيانيه يا جوابيه از سوی روابطعمومی
پاسخهای کلی ارائه میدهند که در نهايت راه
هرگونه گفتوگوی دوطرفه با رسانههای منتقد را
میبندد.
نظارت بر صدا و سیما تشریفاتی است
مهدی آیتی ،نماینده دور ششم مجلس شورای

الهام برخوردار

برای هر وضعیتی آماده هستیم
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این روزها شاهد انتقادات زیادی نسبت به عملکرد صدا و سیما (رسانه ملی) هستیم ،رسانهای که خود را ملی میداند ولی نگاه ملی ندارد و در
برنامهسازی به همه جمعیتها توجه نشان نمیدهد .ماجرا این بار برمیگردد به سخنان تفرقهانگیز یک مداح در مراسم سالگرد والدت حضرت امام
حسن مجتبی(ع) در شبکه پنج سیما که مداح در آن برنامه با اهانت به ارزشهای هموطنان اهل سنت ،موج انتقادات را نسبت به این رسانه دو چندان
ت تا حدی که پسلرزههای آن به مجلس شورای اسالمی هم رسید ،به گونهای که برخی از نمایندگان نسبت به این موضوع انتقاد کرده و به
کرده اس 
صدا و سیما تذکر دادند.

بیانچنین
سخنانیآسیبی
به وحدت کشور
وارد میکند
که سالها برای
جبران و التیام
آن باید هزینه
پرداخت
اسالمی و فعال سیاسی ،در رابطه با برخی
ی به «ابتکار»
عملکردها و انتقادات به رسانه مل 
میگوید :ساختار مدیریتی و نظارتی بر صدا و سیما
درواقع به قانون اساسی ما برمیگردد و اینگونه
مشکالت باید در قانون اساسی ما حل شود .به
نظر من ساختار فعلی تشریفاتی است ،یعنی صدا
و سیما به وسیله شورای سیاستگذاری و نمایندگان
سه قوه نظارت و کنترل نمیشود .اشکالی که وجود
دارد این است که شما نمیتوانید صدا و سیما را
استیضاح کنید .این رسانه یک ارگان خارج از دولت
است و به مجلس شورای اسالمی پاسخگو نبوده و
تحت نظارت خانه ملت نیست ،این اشکال در واقع
اشکال قانون اساسی است.
این نماینده سابق مجلس در ادامه میگوید:
اینگونه اهانتها درواقع خسارتی به کشور

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

میرساند که شاید تا سالها نتوان آن را جبران
کرد .سیاستمداران و برنامهریزان در دنیا زمانی
که میخواهند اقدامی را انجام دهند یک جدول
هزینه و فایده برای آن در نظر میگیرند ،سپس
در رابطه با آن تصمیم میگیرند .با توجه به
شرایط کنونی زمانی که ما شیعیان شبهای قدر
را در پیشرو داریم که مصادف است با شهادت
امیرالمومنین(ع) و شیعیان به شدت تحت تاثیر
یادآوری آن ظلمها و نیز شهادت پیشوای شیعیان
هستند ،هر فرد یا نهادی در این شرایط اگر مردم
را تحریک کند و به اختالفات فرق و مذاهب
اسالمی دامن بزند ،درواقع به جامعه اسالمی
آسیب زده است نه فقط کشور ما .وقتی یک فرد و
یا نهادی ندانسته و ناآگاهانه بدون در نظر گرفتن
هزینه و فایده یک عملی را در رسانه ملی مرتکب

میشود که برد جهانی دارد و خوراک تبلیغاتی
برای دشمنان ما میشود ،آسیب و خسارت
جبرانناپذیری را به کشور وارد میکند .این آسیب
بهگونهای است که برای جبران آن باید سالها
هزینه پرداخت شود تا دوباره آن زخمها التیام
پیدا کرده و کدورتها برطرف شود.
مهدی آیتی تصریح میکند :در کمربند مرزی
ایران هموطنان اهل سنت ما زندگی میکنند.
در طول تاریخ این مردم در کنار شیعیان زندگی
مسالمتآمیز داشت ه و همیشه همراه و همدل با
شیعیان در صحنههای مختلف مقابله با دشمنان
کشور حضور داشتهاند .بیان چنین سخنانی باعث
کدورت و اختالف بین مذاهب مختلف در جامعه
میشود ،آن هم در شرایطی که ما به وحدت همه
اقوام و مذاهب و فرق نیازمندیم.

از شرکت در انتخابات طفره نمیرویم

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه مسیر انتخابات
ریاست جمهوری  ۱۴۰۰از  ۹۸میگذرد ،گفت :جریان اصالحات
حتما ًاز شرکت در انتخابات طفره نخواهد رفت.
به گزارش فارس ،حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب
کارگزاران سازندگی درباره جایگاه حزب کارگزاران سازندگی در
جبهه اصالحات گفت :حزب کارگزاران در جبهه اصالحات
اثرگذار است یعنی حزب کارگزاران در جبهه اصالحات دارای یک
جایگاهی است که هیچ اتحاد و ائتالفی در اصالحطلبان شکل
نمیگیرد مگر اینکه حزب کارگزاران در آن حضور داشته باشد.
بنابراین حزب کارگزاران هم میتواند نقش اثباتی داشته باشد و
هم مبارزه منفی به خود بگیرد.
وی افزود :اشکالی که به حزب اعتدال و توسعه وارد است،
این است که آنها مطلقا ًنتوانستند در جبهه اصولگرایان حضور و
پایگاهی داشته باشند یعنی حزب اعتدال و توسعه به اهداف مهم
خود نرسیده است .جبهه اصولگرایان هیچ وقت اعتنایی به حزب
اعتدال و توسعه نداشته و این حزب حتی حضور حداقلی هم
در این جبهه نداشته است .از نظر من حزب اعتدال و توسعه از
اهداف خود فاصله گرفته است .حزب اعتدال و توسعه برای ورود

به جبهه اصالحات نیز احتیاط میکند هرچند جبهه اصالحات
ممکن بود حزب اعتدال و توسعه را به عنوان یک حزب میانه
بپذیرد .آنها خودشان تأکید دارند که ما اصالحطلب نیستم.
مرعشی درباره احتمال ائتالف حزب متبوعش با حزب اعتدال
و توسعه در انتخابات آتی مجلس گفت :کارگزاران که خواسته
اصلی خود را اصالحطلبی میداند خاستگاه خود را رها نمیکند
که برود ائتالف کند .او در پاسخ به عملکرد دولت تدبیر و امید
گفت :آقای روحانی دستاوردهای زیادی در دولت نخست خود
داشت اما نتوانست این دستاوردها را حفظ کند بنابراین در دور
دوم آنگونه که باید و شاید موفق نبود و دستاوردهایش خیلی
سریع از دست رفت و همین سبب شد تا زمینه رشد یک تفکر
سوم نیز از دست برود و ضعیف شود.
وی افزود :ما به عنوان اصالحطلبان از ضعفها و شرایطی که
دولت در آن قرار گرفته آسیب دیدهایم اما جریان اصالحات یک
جریان ریشهداری است ،این ضعفها و ضربهها ،چیزی نیست
که بخواهد اصالحات را از پای درآورد چرا که اصالحات ریشه در
دهه اول انقالب دارد .مهمترین ضعف دولت را این میدانم که
دولت نتوانست پشتوانه رهبری را حفظ کند و این را من از همه

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

اینها مهمتر میدانم .باالخره ما که به آقای روحانی رای دادیم ،به
روحانیای رای دادیم که نماینده رهبری در شورای عالی امنیت
ملی بود .این فعال سیاسی در ادامه افزود :ما میخواستیم
روحانی کسی باشد که زانو به زانوی رهبری بنشیند و با هماهنگی
مقام معظم رهبری مشکالت کشور را حل و فصل کند .اینها را
به عنوان ضعف میپذیرم ،چه ضعفهای تاکتیکی در حوزههای
اطالعرسانی و چه ضعفهای کالن مدیریتی.
مرعشی در پاسخ به وضعیت اصالح طلبان در شرایط فعلی،
اظهار کرد :مهمترین وظیفه ما پایداری جمهوری اسالمی و ایران
است ،ما به هیچ عنوان صحنه سیاست ایران را علیرغم همه
محدودیتها ترک نمیکنیم .اگر راهکارها را از ما بخواهند و حتی
نخواهند هم راهکارمان را ارائه میدهیم.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ،تصریح کرد :جریان
اصالحات حتما ً از شرکت در انتخابات طفره نخواهد رفت،
دوستانی که میگویند مشروط ،به خاطر این است که شرایط
را بهبود ببخشند .خیلی برایمان سخت است که ظرفیتهای
فراوانی داشته باشیم که به صحنه نیایند یا حذف شوند و ما با
لیستهای حداقلی حداکثر مسئولیت را بپذیریم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیاء ستادکل
نیروهای مسلح با اشاره به تهدیدات دشمن
گفت :در راستای دفاع از منافع ملت برای هر
وضعیتی آماده هستیم.
به گزارش ایسنا ،سردار سرلشکر پاسدار
غالمعلی رشید گفت :امروز ایران هر دو
مؤلفه قدرت برای بازدارندگی را در اختیار
دارد .یکی نیروهای مسلح پرتوان و دیگری
داشتن قدرت منطقهای که همه متفکرین و
استراتژیستهای نظامی بر این دو مؤلفه برای
جلوگیری از تهاجم خارجی صحه میگذارند.
وی ادامه داد :اهداف و سیاستهای
منطقهای ایران صلحآمیز ،ثبات بخش و در
راستای حمایت از منافع ملت ایران و ملتهای
مظلوم منطقه است .امروز قدرت ایران در
منطقه ،مرکزیت جهان عرب و جهان اسالم
را در برابر تهدیدات تروریستی داعش حفظ
کرده است .ما عزت و بزرگی ملت عزیزمان را
از درون خون و حماسه به دست آوردهایم و در
راستای دفاع از منافع ملت برای هر وضعیتی
آماده هستیم.
سردار رشید با اشاره به جانفشانی فرماندهان
ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس یادآور
شد :ما در موقعیتی خاص و با رویارویی
سرنوشتساز در برابر زیادهخواهی آمریکاییها
و متحدین صهیونیستی و سعودی آنها
قرار گرفتهایم .این رویارویی به این دلیل
سرنوشتساز است که دشمن ما را در برابر
جنگ و تسلیم مخیر قرار داده ما باید برای
تصمیمگیری عالوه بر رصد تحوالت پیش رو
و آینده به ماهیت اقدامات دشمن از جمله در
دوران دفاع مقدس توجه کنیم.
وی با اشاره به تالقی سهگانه میان سالگرد
خرمشهر ،ماه رمضان و تهدیدات امنیتی
سیاسی و اقتصادی دشمن اظهار کرد :در
دوران مقدس ،جنگ در شرایطی به ملت ایران
تحمیل شد که مسئله ما استقرار نظام برآمده
از انقالب بود؛ کشور درگیر اختالفات سیاسی
بود و آمادگی مناسب دفاعی وجود نداشت
اما اگر ما درگیر اختالفات سیاسی نبودیم و
نیروهای نظامیان آماده بودند دشمن جرات
حمله پیدا میکرد؟ بنابراین امروز هم برای غلبه
بر محاسبات و توهم دشمن به حضور مردم،
انسجام سیاسی ،باور به قدرت خدا و استفاده
از تدبیر و هماهنگی در برابر دشمن نیاز داریم.
سردار رشید با بیان اینکه امروزه بحث درباره
امنیت و ثبات در خلیج فارس و تنگه هرمز
بدون در نظر گرفتن منافع ایران امکانپذیر
نیست ،تصریح کرد :دشمن درباره اراده ملت
دچار اشتباه در محاسبه نشود ما فقدان
پیمانهای دفاعی و امنیتی با دیگر کشورها در
آغاز جنگ را به قدرتهای مردمی تبدیل کردیم
که موجب بازدارندگی برای ملت ایران در برابر
جنگهای احتمالی آینده شده است.
رشید در پایان با بیان اینکه تالش دشمن
ایجاد بیثباتی در ایران از طریق عملیات روانی،
تحریم و اقدامات تحریمآمیز است ،خاطرنشان
کرد :ما باید با انسجام حول محور رهبری و
حمایت از دولتمردان برای پیمودن راه دشواری
که پیش رو داریم با توکل به خدا برای آینده
ایران و اسالم در کنار هم باشیم.

حسنغفوریفرد:

باید از توان هر فردی که انقالب و قانون اساسی را قبول دارد بهره برد

اصولگرایان شانس بیشتری در انتخابات مجلس  ۹۸دارند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت :باید از توان و انرژی هر فردی که انقالب ،اسالم ،قانون اساسی و رهبری را قبول
دارد ،برای پیشبرد امور مملکت بهره برد.
به گزارش ایرنا ،حمیدرضا ترقی درباره سخنان اخیر رهبر انقالب اسالمی مبنی بر روی کار آمدن یک دولت حزباللهی و جوان
برای رفع دغدغهها ،اظهار کرد :فرمایش مقام معظم رهبری کامال ً گویاست و نیازی به تحلیل و تفسیر ندارد .ایشان از همه
دولتها در زمان کار ،حمایت کردند و نسبت به آینده نیز معتقدند دولت باید جوان و پر انرژیتر باشد ،چرا که توان بیشتری
برای فعالیت دارد.
این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد :البته منظور از دولت تنها قوه مجریه نیست بلکه منظور مفهوم عام آن است و در
قانون اساسی ،دولت را به سه بخش قوه قضائیه ،مقننه و مجریه و نیروهای مسلح تقسیم کردهاند .ما باید در همه این بخشها ،توان
و انرژی نسل جوان را بهکار ببندیم و در عین حال ،از تجربه نیروهای باسابقه نیز بهره ببریم.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی حزباللهی بودن را اصولگرایی تعبیر میکنند ،تاکید کرد :خیر! بنده بهعنوان یک طلبه معتقد به نظام عرض میکنم
این تعبیرات که مقصود اصولگرایان است نه اصالحطلبان ،صحیح نیست .باید از توان و انرژی هر فردی که انقالب ،اسالم ،قانون اساسی و رهبری را قبول
دارد ،برای پیشبرد امور مملکت و گرهگشایی از امور بهره برد.

حسن غفوریفرد گفت :شم سیاسی من میگوید اینبار شانس اصولگراها در مجلس بیشتر خواهد بود و اکثریت قاطع مجلس را
اصولگرایان خواهند داشت .در شورای شهر تهران نیز اکثریت اصولگرا خواهند بود.
به گزارش شفقنا ،حسن غفوریفرد نماینده سابق مجلس ،میگوید :اول انقالب با سرعت خوبی به سمت استقالل و آزادی و
عدالت در حرکت بودیم ،اما عوامل مختلف داخلی و خارجی حرکت ما را کند کرد .به عنوان نمونه در داخل گروههای چریکی
چون منافقین اصل تئوری را بر هم زدند و حرفی مثل نان و مسکن و آزادی مطرح شد ،در حالی که این موارد مسائل کوچکی
درون این تئوری بزرگ بود .دشمنان خارجی فهمیدند که این انقالب پتانسیل و ظرفیت فراوانی دارد و انواع و اقسام کارشکنیها
را انجام دادند و مشکالت فراوانی برای انقالب به وجود آوردند.
وی میافزاید :به اینجا رسیدهایم که این روزها پورشهسواران بیدرد ،جوانان را میکشند و بعد میگویند دیه خواهیم پرداخت!! اف
به این انساننماهای بیدرد.
این فعال سیاسی اصولگرا میگوید :امروز مرکز ثقل مقاومت در منطقه خاورمیانه ،ایران است .اگر جمهوری اسالمی به خطر بیفتد از حزب الله لبنان،
یمن ،مجاهدین افغان ،مقاومت فلسطین و سوریه نیز چیزی نخواهد ماند.
وی افزاید :در مورد آرایش انتخابات نیز باید گفت ما اصوال ًانسانهای دقیقه  ۹۰هستیم ،از ابتدا نیز همینطور بود.
غفوریفرد ادامه میدهد :وقتی آقای احمدینژاد کاندیدای ریاست جمهوری شد ،سخنرانیهای عجیب و غریب داشت و اتفاقاتی افتاد که همگی قابل
بیان نیستند ،ولی مردم به ایشان رای دادند .رئیس دولت اصالحات در صحبتهای خود میگفتند دعا کنید من دو تا سه میلیون رأی بیاورم که آبرویم
حفظ شود ،همه یقین داشتند آقای ناطق انتخاب میشود ،ولی در روزهای آخر ورق برگشت .چه کسی فکر میکرد  ۳۰نماینده تهران و شورای شهر همه از
اصالحطلبان باشند و آقای حداد عادل که رئیس مجلس بود در تهران رأی نیاورد .بنابراین ما مردم دقیقه  ۹۰هستیم.
او میگوید :شم سیاسی من میگوید اینبار شانس اصولگراها در مجلس بیشتر خواهد بود و اکثریت قاطع مجلس را اصولگرایان خواهند داشت .در
شورای شهر تهران نیز اکثریت اصولگرا خواهند بود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در پاسخ به این پرسش که چگونه باید از ظرفیت جوانان در بخشهای مختلف استفاده کرد ،تصریح
کرد :من بارها گفتهام ،ما در زمینه اطالعرسانی مشکل داریم ،ما ظرفیتهای بسیاری ازجمله منابع طبیعی ،علمی ،انسانی و… داریم .باید در هر
دستگاهی ،اتاق فکری ایجاد کرد و از نیروها خواست تا ایدهها و تجربیاتشان را آنجا مطرح کنند تا بتوانیم از ظرفیتهای داخلی استفاده کنیم .در
حال حاضر  ۷۵درصد از مشکالت اقتصادی ما داخلی است ،ما ضعف برنامهریزی و نظارت داریم .بنابراین مردم و دولت باید توأمان عمل و اقدام
کنند تا مشکالت حل شود.
رهبری در دیدار اخیر دانشجویان با ایشان در بخشی از سخنان خود بر حضور نیروهای جوان در اداره امور تأکید کردند.

