پویشایرانهمدل*14#

256

گزارش هفته | 3

مطالبه رهبری | 4

گرهگشاییهای
ایرانهمدل

همهموظفنددستورات
سهگانهبهداشتیرارعایتکنند

نشـریه جامعـه مؤمـن و انقالبـی | هفتهنامـه خبری-تبیینـی نمازهـای جمعـه ،مسـاجد و هیئتهـای مذهبـی | سـال پنجـم ،شـماره  | 256هفتـه دوم مهـر | 99

برنامهریزیجریانتحریفبرایدادن آدرسغلطبهعنوانراهحلمشکالتکشور

راه حل همین جاست

2

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه کاالی ایرانی |  9اردیبهشت 97

حزب اهلل این است | 4

کالم امام | 4

خداوندمارااز شر خودماننجاتبدهد

اصولعدالتخواهی | 4

جوانمؤمنانقالبیمأیوسنبایدبشود

برایکسانیکهاز ماحرفشنویدارند

شهید هفته

اگر چنین باشید هیچ نیرویی نمیتواند با شما مقابله کند |

این شماره تقدیم میشود به ارواح طیبهی شهدای نیروی انتظامی به

ویژه سه شهید اخیر ناجا ،شهیدان مقداد بویر ،عبداهلل مؤمنزاده و پرویز کرمپور

پیامکسانیکهدرراهخدابهشهادترسیدند-یعنیهمینجوانهایشما؛چهآنهاییکهدردفاع ّ
مقدسبهشهادترسیدند،چهآنهاییکهدردفاعازمرز
بهشهادترسیدند،چهآنهاییکهدر دفاعاز ّ
امنیتبهشهادترسیدند،چهآنهاییکهدر دفاعاز حرمواز حریماهلبیتبهشهادترسیدند-بشارتاست
ّ
برایخودشانوهمچنینبرایمخاطبانشان؛اینکهامامبزرگوارفرمودملتیکهشهادتدارداسارتندارد،بهاینخاطراست.وقتیشمابهفداشدندرراه
ّ
موف ّ
قیتبزرگنگاهکردید،بهسمتخطر-بهخاطرشهادت-بیمحاباحرکتکردید،هیچنیروییدردنیانیستکهبتوانددرمقابلشماایستادگیکند97/9/21 .
خدابهصورتیک
تاریخ شهادت 99/7/5 :و 99/6/6

شهادت :در حین انجام وظایف مرزبانی و مأموریت انتظامی

محل شهادت :مرز دشت آزادگان و تهران

2

نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه ،مسـاجد و هیئتهـای مذهبی

اطالع نگاشت

بیکارییکیاز معضالتاصلی کشور
کلیداصلیاشتغالدر کشور تولیداست

ّ
تحقـق پیـدا کـرد و ّ
ّ
متوجـه به ایـن مسـئله شـد ،مسـائل کار بتدریج حل
همتها
سـتون فقرات اقتصـاد مقاومتـی که مـا عـرض کردیم ،عبـارت اسـت از تقویـت تولیـد داخلی؛ اگـر ایـن کار
میشـود ...اشـتغال عمومـی میشـود ،بیکاری کـه یک معضلـی اسـت در جامعـه بتدریج کـم میشـود و از بیـن مـیرود .اسـاس کار ،مسـئلهی تولیـد اسـت94/2/9 .

گرانی و باال رفتن قیمتها و مشکالت معیشتی
جلوگیری از نگهداری غیرمتعارف جنس در انبارها

ّ
ّ
مدیریتهایاجرائیدر
متخصصینمسائلاقتصادیمعتقدندکهاینکار ممکناست؛یعنیکسانیکهاهل
مسائلفوریعمدتًامسئلهیمهار قیمتهااست؛یعنیتالشهایی[برایآن]بایدکرد.
زمینهیاقتصادیهستندمعتقدندکهمیشودقیمتهارامهارکردّ .
البتهگاهیاوقاتکهقیمتهاباالمیرودبهخاطرکمبودکاالاست؛لکندرمواردیهیچکمبودیوجودندارد،جنسوجوددارد،زیاد
همهست ّ
[اما]درانبارآنرانگهمیدارند،عرضهنمیکنند،کهخببااینهابایستیبرخوردکرد؛یعنیواقعًااینهاراحتمًابایستیدستگاههایذیربطکهعمدتًادستگاههایدولتیهستندــ ّ
قوهیمجریه،
و ّ
ّ
قضائیههماگرکمکیازاوالزماستــواردبشوند.اینیکمسئلهاستکهبازاریکثباتیپیدابکند.اینحالتکههرروزاجناسیکقیمتیپیداکند،برایکشورمضراست99/5/10.
قوهی

برنامهریزیجریانتحریفبرایدادن آدرسغلطبهعنوانراهحلمشکالتکشور

راهحلهمینجاست

اینروزهامشــکالتاقتصادیدر صدر دغدغههاومشــغولیتهایذهنیمردماســت«.کشــور از لحاظ
معیشتعمومیدچار مشــکلاست؛یعنیواقعًا معیشــتخانوارهادچار مشــکل ّ
جدیاستومردم
مشکلدارند؛گرانیهاوماننداینها» 99/5/10زندگیرابرایمردمدشوار کردهاست.در اینمیان،برخی
تحلیلگرانریشهیهمهیاینمشکالتکشور رامربوطبهسیاســتهایاستکباری آمریکادانستهاند؛
ایندر حالیاستکهنقشبرخینارساییهایداخلیدر شکلگیرییاتقویتمشکالتفعلیانکارناپذیر
ّ
ّ
مدیریتهایضعیف،بیحال،ناامید،غیرانقالبی،وبی ّ
تحرکداشتیم؛کارهایامتوقفمانده
است«.هرجا
است،یاانحرافپیداکردهاست.اینمسئلهایاستکهوجوددارد؛یکاشکالیویکضعفیاستکهوجود
دارد 96/1/1».همینجریانفکری،انتخاباتریاســتجمهوری آمریکارا–کهاینروزهاهر چهمیگذردبه
ظاهرتنوررقابتهایشگرمترمیشود-بهمثابهیمهمترینمؤلفهیتأثیرگذاردرشرایطاقتصادیکشور
تحلیلکردهاند.بر مبنایاندیشهیامامورهبریاما«بایددلرابهنقطههاىامیدبخشحقیقىسپرد،نه
ّ
بهنقطههاىخیالى»« 93/10/17کلیدحلمشکالتاقتصادیدر لوزانوژنوونیویورکنیست؛در داخل
کشــور اســت« 94/2/9».ما کارهایی در کشــور داریم ،مقدوراتی در کشــور داریم ،این مقدورات بایستی
ّ
تحققپیداکند؛دنبالاینمقدوراتبروید؛گرهنزنیدبهبوداقتصادکشور رابهچیزیکهاز اختیار ماخارجاست97/4/24».رفعمشکالت
متعددومتنوعاقتصادیهر کدامراهحلمخصوصبهخودراداردکهالبتهاینراهحلهاهمچیز پنهانینیست.در طولسالیانگذشته،رهبر انقالبدر دیدارهاوجلساتمختلفاین
مشکالتوراهحلآنهارابارهابهمسئولینمتذکر شدند.ناگفتهپیداستکهاگر بهاینتذکراتجامهیعملپوشاندهمیشد،امروز وضعیتمعیشتمردمبهمراتببهتر از وضعکنونیبود.نشریهی
خطحزباهللبرخیازسرفصلهایاینمشکالتوراهحلهایواقعیآنهارامرورکردهاست.

مشکلمسکن،سهمعمدهیهزینهیخانوار
بهوعدههاییکهبرایساختمسکندادهایدعملکنید

یکی از غفلتهایی که در این چند سال شد ،این بود که به مسکن پرداخته نشد ...خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت میگیرد و به کار میاندازد؛ یعنی کارآفرین است،
تولیدآفرین است[ 98/2/24 .حاال] کارهایی که شروع شده یا قول آن داده شده سعی بشود تمام بشود .خب وزیر محترم مسکن قول چهارصد هزار -که ّ
البته حاال آقای رئیسجمهور
گفتندششصدهزار؛چهبهتر-واحدمسکونیراتا آخر دورهدادهاند؛اینچیز بسیار خوبیاست،کمنیست؛مجموعاینهایک ّ
تحولی در امر مسکن به وجود میآورد99/6/2.

مشکل کاهشارزشپولملی
مقابلهبابرنامههای ّ
امنیتی-سیاسیکههدف آنهاباالبردننرخارز است

ّ
مســئلهی حفــظ ارزش پــول ملــی؛ اینکــه ایــن ارز همیــن طــور افســار پــاره کنــد و قیمتــش روزب ـهروز بــاال بــرود ،چیــز بســیار بــدی اســت ...ایــن بــه بنــده گــزارش شــده از جاهــای مطمئــن
ّ
امنیتــی -سیاســی دارد -نــه اینکــه دالیــل اقتصــادی نداشــته باشــد امــا [عمــده] دالیــل ّ
کــه ایــن [موضــوع] بیــش از آنچــه دالیــل اقتصــادی داشــته باشــد ،دالیــل ّ
امنیتــی و سیاســی
ّ
اس ــت -ک ــه خ ــب اگ ــر ای ــن [ط ــور] باش ــد بای ــد ج ــدًا مقابل ــه بش ــود؛ کس ــانی هس ــتند ک ــه ب ــه ای ــن آتشاف ــروزی دام ــن میزنن ــد99/5/10 .
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گزارش هفته
در مرحلهی دوم پویش ایران همدل انجام گرفت

مشکل کمبود سرمایهدر کشور
تکمیلطرحهاینیمهکاره،هدایتنقدینگیبهسمتتولید،تسهیلدراعطایمجوزهاو...

گذاری الزم انجــام
ســرمایهگذاری در کشــور مــا ســالها اســت کــه اختــال پیــدا کــرده؛ یعنــی واقعــا ســرمایه
ِ
نمیگیــرد .آنچــه در ایــن زمینــه بایــد انجــام بگیــرد اهتمــام بــه ســرمایهگذاری اســت.
• ّاوًال یــک کار ّاولــی و ابتدائــی کــه خیلــی مهــم اســت ،ایــن اســت کــه مــا در یــک بخشهایــی
ســرمایهگذاریهای کالنــی کردهایــم کــه تمــام نشــده ،یــا نیم ـهکاره رهــا شــدهّ ...اولیــن کار ایــن اســت کــه مــا...
ایــن ســرمایهگذاری را بــه کمــال برســانیم99/6/2 .
ّ
مدیریــت نقدینگــی را جســتجو [کننــد]؛ ایــن نقدینگــی موجــود بایــد ...هدایــت بشــود
• مســئولین روشهــای
بــه ســمت تولیــد کــه ایــن کار آســانی نیســت ،کار مشــکلی اســت99/6/2 .
• ســرمایهگذاری را تشــویق کنیــد؛ چــون ســرمایهگذاری عمدتــا بایــد بــه وســیلهی بخــش خصوصــی انجــام
مالیاتــی برطــرف بشــود ،مشــکالت ّ
بگیــرد ...مشــکالت ّ
مجوزهــا برطــرف بشــود ،مشــکالت تســهیالت بانکــی
برطــرف بشــود؛ اینهــا کارهایــی اســت کــه همــه بلدنــد [منتهــا] بایــد بنشــینید ،اهتمــام کنیــد ،انشــاءاهلل ایــن
تشــویقها انجــام بگیــرد 99/6/2.

وجودموانعبرایتحققشعار «جهشتولید»
جلوگیریاز وارداتبیرویه

• یک موضوع دیگر هم موانع جهش تولید است؛ ما امسال را سال جهش
تولید ّ
معینکردیموموانعیدر اینجاودر سر راهوجوددارد...اینراحضرات
در جلسهشانمطرحکنندوبهیکنتیجهایبرسند...یکیاز موانع،همین
ّ
مسئلهیوارداتبیرویه...است99/5/10.
رویهچیزخیلیخطرناکو ّ
•وارداتبی ّ
مهمیاست.گاهیاوقاتاینواردات،
وارداتلوکساست؛یعنیهیچنیازیبهآننیست99/6/2.
•یکیاز موانعمسئلهیقاچاقاست.جلوگیریاز قاچاقبهعهدهیخودما
ّ
است؛اینرادیگرنمیشودانسانازدیگریتوقعداشتهباشد99/6/2.

کمبودقطعاتیدکیدر کشور
سفارشدهیبهمراکز تحقیقوپژوهش
وقطعهساز موجوددر کشور
یکیاز موانع،همینمشکالتقطعاتاستکه ّ
مکرر بهماگفتهمیشود
کهمثًالفرضکنیدفالنماشینفالنقطعهراندارد،نمیدهند.
خب ما در کشور نهضت قطعهسازی داریم که خوشبختانه
راه افتاده ...قطعات مورد نیاز را به مراکزی که قطعهسازی
میکنند،بهمراکزیکهتحقیقوپژوهشدراینزمینهمیکنند،
ارجاعکنیدتاآنهابرایتانقطعهرابسازند؛ومیتوانند99/6/2.

ساختار ناکارآمداقتصادیدر کشور
اصالحساختار بودجه،اصالحنظامبانکی

همــهی دســتگاهها هــم -دســتگاههای دولتــی ،دســتگاههای خصوصــی و شــبهخصوصی -بایســتی همــه بــا هــم
همــکاری کننــد کــه ایــن کار انجــام بگیــرد؛ لکــن اصالحــات اساســی ،همــان چیــزی اســت کــه مــا دو ســال قبــل از این بــه همین
جلس ـهی شــورای اقتصــادی ســران ســه قـ ّـوه ابــاغ کردیــم99/5/10 .

وابستگیاقتصاد کشور بهنفت
تقویتاقتصاددانشبنیان

کاهشوابستگیبهنفتیکیدیگر از الزاماتاقتصادمقاومتیاست.اینوابستگی،میراثشومصدسالهیماست.مااگر بتوانیماز همین
اقتصادیدرآمدزایدیگریجایگزینکنیم،بزرگترینحرکتمهم
فرصتکهامروزوجوددارد،استفادهکنیموتالشکنیمنفترابافعالیتهای
ِ
رادرزمینهیاقتصادانجامدادهایم.امروزصنایعدانشبنیانازجملهیکارهائیاستکهمیتوانداینخألراتامیزانزیادیپرکند91/5/3.

گرهگشاییهای ایران همدل
تعدادهموطنانعزیزیکهتاکنوندردومینمرحله
همدلــی «پویش ایران همدل» شــرکت
از رزمایــش
ِ
کردهاند ،از مرز چهــار میلیون و یکصدهــزار نفر عبور
کرد.دومینمرحلهیمواساتوهمدلیبامحوریت
پویشایرانهمــدلاز عیدغدیر آغاز شــدهوتاپایان
ماهصفرادامهخواهدداشت.
در مــوج اول پویــش ایــران همــدل در مــاه مبــارک
رمضانکهبامشارکتبیشاز دومیلیوننفریمردم
ایران و جمعآوری مبلــغ ۱۵۱میلیارد تومان از ســوی
کمیتهیامدادامامخمینی(ره)وباشــعار«همدلی
مؤمنانه» بهاجرادرآمد،گرهیکوچکی از مشــکالت
میلیونهانفر از هموطنانمانگشــودهشــدوایران
مردمی پس از
همدل را بهعنوان بزرگترین پویــش
ِ
انقالببهثبترساند.
در دومین مرحلهی این پویش برنامههای متنوعی
برایدستگیریوگرهگشاییاز اقشار مختلفیکهدر
حوادثاخیر از حوادثسالگذشتهتاشیوعبیماری
کرونا آســیب دیده بودند تدارک دیده شــده اســت؛
تهیه و توزیع بستههای معیشتی در نقاط محروم و
آسیبپذیر،اطعامنیازمندانوکمکهایتحصیلیبه
دانشآموزاننیازمندبرخیاز عناوینانجامگرفتهدر
مرحلهیدومپویشایرانهمدلاست؛توزیعبیش
از  1.4میلیون بستهی معیشتی و بهداشتی و توزیع
حدود 13میلیون غذا بــا هدف اطعام نیازمنــدان از
جملهی مصارف اصلی مبالغ جمعآوری شــده بوده
است.
عــاوهبر ایــن،بخــشدیگــریاز کمکهــایمردمی
مصروف کمکرســانی بــه برخــی از آســیبدیدگان
اجتماعــی در حــوادث اخیــر شــده اســت .در ایــن
زمینه میتوان به درمــان دانیال عســاکره ،نوجوان
ماهشهری که در حوادث ناآرامیهای سال گذشته،
پای وی آســیب دیده بود و همچنین درمان چشــم
مانیهاشمینوجوانکولبر اهلپاوهکهبرایتأمین
هزینهیخریدتبلتبرایشــرکتدر آمــوزشمجازی
مدرسهمجبور بهاینکار شــدهودر جریانسقوطاز
کوهچشمویآسیبدیدهبوداشارهکرد.
پویش ملی همبازی از دیگر برنامههای ایران همدل
اســت که با هدف شــاد کردن دل کودکان نیازمند و
با همکاری بخــش ریحانــهی  KHAMENEI.IRبــه اجرا
درآمــده اســت .در این طــرح ،هموطنــان میتوانند
اســباببازیوهدایایکودکانهرا-از عروسکگرفته
تا کتاب و دفتر نقاشــی  -با تحویل به ادارات پست یا
ماشینهای سیار پست که در میادین اصلی شهرها
مستقرمیشوند،بهصورترایگانبهدستکودکان
تحــت پوشــش بهزیســتی ،کمیتــهی امــداد و دیگر
نهادهایحمایتیبرسانند.
آنچه در پویــش ایران همــدل از ابتدا تا کنــون انجام
گرفتهقدمهایبزرگیبرایرفــعمحرومیتوزدودن
غبار غماز خانوادههاینیازمنداست؛اماتادستیابی
بهنقطهیمطلوبراهزیادیدر پیشاستوطیاین
مسیرنیازمندهمدلیوبهمیدانآمدنملتمؤمنو
انقالبیایرانباهرتوانوبضاعتاست.ازجمعشدن
مواساتدستهجمعیاستکه
قطراتکوچکمهرو
ِ
دریایهمدلیساختهمیشود.پویشایرانهمدل
تا پایان ماه صفر ادامــه دارد و از طریق کد دســتوری
*14#میتوانیمازیکدیگرگرهگشاییکنیم.
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حزب اهلل این است

کالم امام

خداوندمارااز شر خودمان
نجاتبدهد

جوان مؤمن انقالبی مأیوس نباید بشود

بایــد یــک فکــری همه
بکنند .آنهایــی که اهل
فکرنــد .اهــل قلمنــد.
آنهاییکهصالحاند.این
َ
ُصلحابایدبنشینندودر

صدداینباشــندکهامیدبدهندبهاینجامعه.این
مردم احتیاج بــه امیــد دارند .دیگــران دارنــد اینها را
ناامید میکنند .دیگــران میگویند کــه همه به هم
ریختنداصًالمملکتینیســتاینجا...اگر باقلمما،با
قدم ما ،گفتار ما ،خدای نخواسته یک آسیبی به این
مملکت برسد ،یک آسیبی به این جمهوری اسالمی
برسد ،در خارج بگویند اینها نمیتوانند اداره بکنند،
خودمــان هــم دامن بزنیــم بــه این .چــرا بایــد ما به
واسطهیک ُبغضیکهبایکشخصییابایکجمعی
داریم ،در دنیا یک طوری بگوییم که دنیا به جمهوری
اسالمیبدبینبشود؟خداوندمارااز اینگرفتاریها
نجات بدهــد و خداونــد ما را از ّ
شــر خودمــان نجات
بدهد59/11/4 .

فرهنگیدرستآنچیزیاستکهجوانماراانقالبی
کار
ِ
بار بیاورد .این کشــور انقالب کرده ،به ایــن انقالب باید
پابندبود؛مبانیاینانقالبرابایستیجزواصولزندگی
خودقرار دادتابتوانیمپیشبرویم؛معتقدبهآرمانها،
دوســتدار کشــور -کشــورش را واقعًا دوســت داشته
باشــد -دوســتدار نظام ،دارای بصیرت و عمق دینی و
سیاسی.اینجوانبایستیدرنگاهدینیونگاهسیاسی

عمق داشــته باشــد تا به هر شــبههی کوچکــی پایش
نلغزد ،یا اشتباه نکند در زمینههای مسائل سیاسی...
[باید]افرادیتربیتبشوندبااعتمادبهنفس،باانگیزه،
سرشار از امید .درست گفتهاند که یأس بزرگترین ضرر
اســت؛مأیوسنبایدبشــوند،بایــدامیدوار باشــندبه
آیندهیکشور؛جایامیدهمهست؛جاییأسنیست؛
اینهمه ّ
ظرفیت! 94/8/20

عکس نوشت

دولت جوان انقالبی

امیدواریمکهیکدولتتازهنفس
کارهاراباجدیتبیشتریجلوببرد

ایــن دولــت [کنونــی مــا] هــم در اواخــر دوران
ّ
مســئولیت خــودش اســت؛ در این هفت ســال
کارهایی انجام دادهاند و هر چه توانستند تالش
َ
کردهانــد؛ بعد هم انشــاءاهلل دولــت تازهنفس
دیگری میآیــد و امیدواریم که انشــاءاهلل کارها
را با یــک ّ
جد ّیت بیشــتری دنبال بکننــد .بعضی از
ّ
بخشهای دولــت در این مدت هــم واقعًا خوب
کار کردند؛ حاال نســبت به همــهی این بخشها
نمیشــود این را گفت ّاما در بعضــی از بخشها
واقعــا کارهــای خوبــی انجــام گرفتــه .بنابرایــن
بحــولاهلل و ّ
قوته ،انشــاءاهلل ما کارهــا را ادامه
ّ
میدهیم ،راه را پیش میبریــم و ملت ایران پیروز
خواهد شد99/5/10 .
خانواده ایرانی

زنان با ایمان و تحصیلکرده اهل
تجمالت نیستند

امروز ّ
متدینترین،انقالبیترین،پاکترینوباایمانترین
دخترانوزنانجوانما،درمیانقشرهایتحصیلکرده
هســتند .کســانی که اهــل ّ
تجمل و چســبیدن بــه زر
و زیــورآالت هســتند و یــا کورکورانــه و چشــم بســته
میخواهنــد از الگوهــای غربــی در لباس و پوشــاک و
وضع زندگی تقلید کننــد ،غالبًا از ســواد و معلومات و
معرفت کافی بهره ندارند .کسی که معلومات داشته
باشــد،میتواندرفتار خودراکنترلکندو آنراباهر چه
ّ
حقوحقیقتوخوباست،تطبیقدهد75/6/28 .
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بایکپارچگیمیتوانیمدشمنرابهزانودربیاوریم
محتـاج این
مـا [بـا اینکـه] بـر توطئههـای دشـمن فائـق آمدیـم ،امـا همچنـان خودمـان را و همـهی بـرادران و خواهـران عزیـز را
ِ
میدانیـم کـه در اینبـاره دقـت و مراقبت کنیـم؛ مبادا دشـمن بتوانـد کید خـود را اعمـال کند .همـه باید بداننـد ملت ایـران یک
ملـت یکپارچـه اسـت؛ یـد واحد اسـت .بـا همیـن یـد واحـده بـودن اسـت کـه میتوانـد از منافـع خـود ،از هویـت خـود ،از حیثیت
خـود در مقابل خشـنترین دشـمنان دفـاع کنـد و دشـمن را به حـول و قـوهی الهـی بـه زانـو در بیـاورد87/2/19 .

اصول عدالتخواهی

مطالبه رهبری

برای کسانی که
از ما حرفشنوی دارند

همهموظفنددستوراتسهگانه
بهداشتیرارعایتکنند
یککلمهراجعبهمســئلهیکرونابگویم.کرونارادســتکم
نگیرید؛ [اینکه] روزی ۱۵۰هموطن از دست بروند مسئلهی
کوچکیاســت؟بعضیهــا...ارزیابیمناســبیاز این ّ
قضیه
ندارند.فرضکنیدهردوروزیکباریکهواپیمایسیصدنفره
سقوطکندوهمهیآنهابمیرند؛اینچیزکمیاست؟...عالج
همدستخودماناست.خبمیبینیدکهمسئولیندارند
خودشانراواقعًا فدامیکنند؛از پزشکواز پرستار واز مدیر
و[دیگران]دائمدارندتالشمیکنند...مامردمبایستیبه
وظایفمانعملکنیم؛اینفاصلهیاجتماعی،اینماسک
[زدن]،ایندستوراتیکهدادهمیشود،اینشستوشوی
دست،کارهایالزمیاستکهبایدانجامبگیرد99/6/31 .

کســانی کــه بــه اســام احتــرام میگذارنــد،
کســانی کــه قــدر و ارزش جمهــوری اســامی را
ارج مینهنــد ،کســانی کــه از مــا حرفشــنوی
دارنــد ،در هــر جــای کشــور هســتند ...مراقــب
باشــند .کارشــکنی نســبت بــه دیگــران،
لجنپراکنــی علیــه ایــن و آن ،بدگویــی کــردن
و افشــاگریهای بیپایــه و اســاس نســبت
بــه اشــخاص ،همـهی اینهــا کارهــای ممنــوع و
ضـ ّـد ارزش و خــاف مشــی جمهــوری اســامی
و خــاف حــق اســت .از ایــن کارهــا اجتنــاب
کننــد99/6/31 .
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