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البرز

صادرات محصوالت زرماکارون
به بيش از  ۸۰کشور دنیا

غول بزرگ تولید اس��پاگتی کشور در استان
البرز نخستین محموله انواع ماکارونی خود را روانه
ایاالت متحده آمریکا کرد .مدیر فروش و بازاریابی
بینالملل گروه صنعتی و پژوهشی زر با اشاره به
صادراتمحور بودن شرکت زرماکارون ،از صادرات
نخستین محموله ماکارونی به ایالت متحده آمریکا
خبر داد .جواد رزاقی گفت :بهرغم خروج آمريكا از
برجام توسط رئیسجمهور آمریکا هیچ چیز مانع
صادرات ماکارونی این شرکت به آن كشور نخواهد
ش��د .وی اف��زود :زرماکارون از ابتدای تأس��یس،
بن��ای صادرات را نهاده و ب��ا تفکر صادراتمحور،
همگام با مس��ائل روز دنیا حرکت میکند و یک
مجموعه تفکرمحور اس��ت .وی گف��ت :در حال
حاضر ش��رکت زرماکارون به بيش از  ۸۰کش��ور
دنیا به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم صادرات
انجام میدهد .رزاقی افزود :ما در بازارهای سخت
نیز عالوه بر آمریکا به کشورهای سوئد ،انگلیس،
نیوزیلند ،استرالیا و کانادا محصوالت تولیدی خود
را صادر میکنیم .وی افزود :تحریمهای خصمانه
از زمان انقالب به صورت مس��تمر وجود داشت و
آمریکا س��عی داشت با از بین بردن زیرساختها،
ما را وابس��ته کند اما این دلی��ل بر عدم صادرات
به آنجا نش��د ،چرا که ما با مل��ت آمریکا روبهرو
هس��تیم .رزاقی گفت :برای رسیدن به این هدف
باید از لحاظ کیفی محصوالتمان را با دنیا همتراز
میکردیم که این امر محقق شد و با علم و دانش
خاص ،محصوالت و تولیداتی همتراز با کاالهای
جهان��ی از نظر کیفی��ت ،بس��تهبندی و قيمت
رقابتى به بازار عرضه کردیم .رزاقی اظهار داشت:
شرکت زر ماکارون با ورود به بازارهای سخت که
کش��ورهای تراز اول دنیا هس��تند و کیفیتشان
حرف اول را میزند ،استانداردهای الزم را رعایت
و زیرس��اختها را آماده کرده است .رزاقیگفت:
وجود برندهای معتبر ،توان رقابت بیشتری در بازار
ایجاد میکند ،زیرا بازار مربوط به یک برند معتبر و
قوی ،حتی در حضور رقبای قوی ،پایدار میماند و
ایجاد برندهای ملی به طور قطع در بحث صادرات
غیرنفتی و اشتغالزایی ،کمک بسزایی به دولت و
اقتصاد کشور خواهد کرد .وی گفت :این شرکت
به مثابه پیکانی اس��ت که نوک این پیکان واحد
صادرات بوده اما پشتوانه این پیکان دیگر واحدها
بودهاند و با همت آنها و در س��اي ه يك كار تيمى
منسجم اکنون به این جایگاه رسیدهایم.

ذخیره سد زایندهرود در مرحله بحرانی است

بحران کمآبی اصفهان به حدی رس��یده که خطر
بیآبی را در پایان تابس��تان برای اصفهانیها محتمل
کرده اس��ت؛ خطری که میتوان آن را با کاهش ۲۰
درصدی مصرف آب در تمام بخشها در این اس��تان
رفع کرد .به گزارش تسنیم ،سد زایندهرود منبع اصلی
تأمین آب شرب استان اصفهان است .منابع آبی سد
زایندهرود بیش��تر از سرش��اخههای این رودخانه در
کوهرنگ سرچشمه میگیرد .در مدت سپری شده از
س��ال آبی جاری (از ابتدای س��ال آبی جاری تا نیمه
خرداد)  762میلیمتر بارش در کوهرنگ داش��تهایم
که این میزان در مدت مشابه سال آبی قبل ،بیش از
یکهزار و  400میلیمتر بود .این آمار از کاهش حدود
 40تا  50درصدی بارشها در یکی از سرش��اخههای
اصلی زایندهرود حکایت دارد .در دیگر سرشاخههای
این رودخانه مهم مرکزی ایران نیز کاهش بارشها و
به تبع آن کاهش آوردهای رودخانهای را از  40تا 80
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد هستیم.
س��د زایندهرود با حجم مخزن یک میلی��ارد و 250
میلیون مترمکعب در حال حاضر فقط  281میلیون
مترمکعب ذخیره آبی دارد؛ ب ه عبارتی حدود  78درصد
از مخزن این س��د خالی است .بهمنماه سال گذشته
(حدود  4ماه پیش) میزان ذخیره س��د به حدود 10
درصد ( 132میلیون مترمکعب) رسیده بود .وضعیت
نامطلوب ذخیره سد زایندهرود در  8ماه اخیر موجب
ش��د کش��اورزان اصفهانی نتوانند همچون سالهای
قب��ل از منابع آب��ی این رودخانه برای کش��ت و زرع
خود استفاده کنند .هاشم امینی ،مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب اصفهان در ششمین جلسه تنش آبی
اصفهان در فروردینماه س��ال جاری اظهار داشت :در
حال حاضر تامین آب ش��رب  6میلیون نفر در فالت
مرکزی بس��تگی به حجم ذخیره سد زایندهرود دارد.
وی افزود :بر اساس اعالم نظر کارشناسان ،خط قرمز
حجم ذخیره سد زایندهرود  200میلیون مترمکعب
اعالم شده است در حالی که با توجه به نیاز آب شرب
 6میلیون نفر به نظر میرس��د باید خط قرمز حجم
ذخیره سد زایندهرود را  400میلیون مترمکعب اعالم
کرد .وی تأمین آب ش��رب مردم استان اصفهان را در
نیمه نخس��ت س��ال با توجه به حجم بسیار محدود
ذخیره س��د زایندهرود بسیار دش��وار دانست و گفت:
برای اینکه مدیریت بحران بیآبی در اصفهان بخوبی
انجام پذیرد باید شفاف و بدون پرده به مردم بگوییم

نما
چارهای جز صرفهجویی آب نداریم
محمد حاجرسولیها ،مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه ذخیره سد زایندهرود به مرحله
بحرانی رسیده است و چارهای جز صرفهجویی آب نداریم ،گفت :ذخیره سد زایندهرود با پیشبینی اینکه
تا پایان تابستان به حدود  500میلیون مترمکعب خواهد رسید ،به مرحله بحرانی رسیده است و چارهای جز
صرفهجویی آب نداریم .وی افزود :طرح مدیریت کاهش  20درصدی مصرف آب در همه حوزههای خانگی،
کشاورزی و صنعتی تنها راهکار عبور از تنش آبی در استان اصفهان است .وی گفت :بر اساس آمار موجود
سختترین و نادرترین شرایط افت ورودی آب به سد زایندهرود در سال جاری اتفاق افتاده است .وی افزود:
بر اساس ارزیابی انجام شده ،آورد امسال سد زایندهرود به  500میلیون مترمکعب هم نخواهد رسید ،بنابراین
جدا از محدودیتهای بخش کشاورزی ،ناچار هستیم محدودیتهایی برای بخش شرب نیز اعمال کنیم.

که آب نیس��ت و باید مصارف خود را مدیریت کنند
ت��ا بتوانیم با همکاری یکدیگر این چالش بزرگ را در
فصل تابس��تان مهار کنیم .امینی افزود :باید عالوه بر
حفر س��ریع  40حلقه چاه آب شرب در استان ،اقدام
به شناسایی س��ریع دیگر چاههایی کرد که میتواند
در فصل تابس��تان منبع��ی برای تامین آب ش��رب
باش��د ،همچنین ب��ه هیچ عنوان نباید از آب ش��رب
برای آبیاری فضای سبز استفاده کرد که این موضوع
همکاری بیش از پیش شهرداریها را در سطح استان
میطلبد .وضعیت نامطلوب کشاورزی استان به خاطر
نبود ذخایر آبی مناسب از یک سو و نقش مهم ذخایر
آبی سد زایندهرود برای تأمین آب شرب مردم اصفهان
از س��وی دیگر موجب ش��د در جلس��ه فروردینماه
ش��ورای عالی امنیت ملی ،موضوع آب اصفهان محور
جلسه باشد .محسن کریمیان ،رئیس سازمان جهاد

آمانو» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،حتی
اقداماتی بسیار فراتر از تعهدات تهران -سریعاً و قبل
از اجرایی شدن برجام عملی شد و در مقابل ،اکثر
تعهدات طرف مقابل بوی��ژه  2هدف اصلی تهران
از مذاکرات یعنی «برداش��ته ش��دن تحریمها» و
«عادیسازی روابط بانکی -اعتباری با ایران» روی
کاغ��ذ باقی ماند .الزم اس��ت در چنین معادلهای،
«تعهد طرف غربی» به «تضمین» تبدیل شود .اگر
بنا به هر دلیلی این تضمین به کشورمان ارائه نشود،
برجام یا هر معامله دیگری با غرب ،دیگر موضوعیت
نخواهد داشت.
دومی��ن و مهمتری��ن گام ب��رای جلوگی��ری
از انعق��اد ی��ک «توافق معیوب» با ط��رف غربی،
مواجه��ه با «گفتمان انفعال» در حوزه سیاس��ت
خارجی و تبدیل آن به «گفتمان اقتدار» اس��ت.
تجربه س��الهای گذشته نش��ان میدهد تحقق
ی��ک «توافق معی��وب» در دل «گفتمان انفعال»
شکل میگیرد؛ یعنی جایی که ما خود را متاثر از

اس��تقبال نمیکنی��م .بیانیه ته��ران در زمینه
افزایش ظرفیت غنیس��ازی اورانیوم در صورت
از بین رفتن توافق هستهای ،امکان عبور از خط
قرمز را ایجاد میکند ».همه اینها به ما میگوید
پیشش��رط موفقیت مذاکرات در دنیای واقعی
اس��ت ،نه در اتاقهای دربسته ژنو ،لوزان ،وین و
نیویورک!
مادامی که اروپا احساس کند دولت ایران به هر
دلیلی ترس از دست دادن همین برجام پارهپوره
هم رهایش نمیکند ،هیچ امتیاز ،تضمین و تعهد
واقعی به ما نخواهد داد .دولت باید اول به آمریکا
و س��پس به اروپا نش��ان میداد شجاعت تغییر

کشاورزی اس��تان اصفهان  29فروردینماه گفت :در
ش��رایط کنونی بیش از  50درصد از باغات استان در
معرض خشکسالی ش��دید قرار دارد که با جدیت به
دنبال راهکارهایی برای رفع این مش��کل هس��تیم و
طرحهایی نیز در همین راس��تا تدوین شده است ،از
این رو برای آبرس��انی سیار به باغات به حداقل 150
میلیارد تومان اعتبار نیاز است که امیدواریم این میزان
اعتبار تأمین شود .وی افزود :به دلیل خشکسالیهای
چند سال اخیر حدود  40درصد از منابع آبی و اراضی
کشاورزی استان را از دست دادیم .از طرفی چاههای
فلمن یکی از منابع آبی استان اصفهان بود که به گفته
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان این
چاهها خش��ک شدهاست .مدیرعامل ش��رکت آب و
فاضالب استان اصفهان درباره چاههای فلمن در استان
اظهار داشت :پیش از این چاههای فلمن  3200لیتر

آب داش��ت ،این در حالی است که امسال این چاهها
خشک ش��ده است .به گزارش تسنیم ،هاشم امینی
ب��ا بیان اینکه چاههای متفرقه نیز بش��دت افت پیدا
کردهاست ،افزود 106 :چاه از  214چاه متفرقه خشک
شده اس��ت و تنها حدود  750لیتر آب از  70چاهی
که حفر خواهد شد ،میتوان دریافت کرد .وی ضمن
توصیه به شهروندان جهت صرفجویی در مصرف آب
بیان کرد :باید برنامهریزیه��ای جدی برای توزیع و
مصرف آب شرب انجام شود .وی افزود :اگر مصرف آب
به همین شکل ادامه پیدا کند تا پایان تیرماه 1397
آب س��د زایندهرود خش��ک خواهد ش��د .همچنین
اسماعیل گرجیزاده ،مدیر تصفیهخانه بابا شیخعلی
اصفهان اظهار داشت :مقدار آبی که ظرفیت نهایی را
در تصفیهخانه تامین میکرد حدود  15درصد کاهش
پیدا کرده است .وی با بیان اینکه تعداد چاههای استان
بالغ بر  214حلقه در سطح استان است ،تصریح کرد:
در حال حاضر از این تعداد چاه تنها  120حلقه فعال
اس��ت که آنها هم با کاهش حدود  70درصدی منابع
آبی مواجه شدهاس��ت .رضا کبیری ،مدیر بحران آب
و فاضالب روستایی استان اصفهان نیز اظهار داشت:
در حال حاضر به  270روستای استان اصفهان با 37
دستگاه تانکر آبرس��انی میشود .پیشبینی میشود
این تعداد به  600روس��تا افزایش پیدا کند که اعتبار
 40میلیارد ریالی برای آبرسانی سیار مورد نیاز است.
مدیر بحران آب و فاضالب روس��تایی استان اصفهان
عدم تخصیص اعتبارات دولتی ،ش��رکتی بودن آبفار،
بدهی به پیمانکاران ،گس��تردگی روس��تاها ،شبکه
آبرس��انی معیوب و کمبود مخ��ازن و ذخایر آبی را از
عمده مش��کالت آبفار روستایی استان اصفهان اعالم
کرد و اف��زود :اگر بخواهی��م از این تنش عبور کنیم
باید مدیریت داش��ته باشیم .حجتاالسالم سیدناصر
موس��ویالرگانی ،نماینده مردم فالورجان در مجلس
نیز با اشاره به مشکالت کشاورزان شهرستان فالورجان
اظهار داشت :امسال در  70سال گذشته کمترین آب
را پش��ت س��د زایندهرود و نیز کمترین ب��ارش را در
س��الهای آبی  96و  97داشتیم که در برخی مناطق
ش��اید نسبت به میانگین س��ال گذشته از نصف هم
کمتر بوده است .وی با بیان اینکه نسبت به میانگین
بلندمدت حدود  80درصد کاهش بارندگی داشتیم،
افزود :وقتی با کاهش بارندگی روبهرو هستیم باید به
کشتهایی که آب کمتری مصرف میکند ،رو آوریم.

بانک ملت هدیه کرد

اهدای  ۱۰۱هزار جفت کفش
به دانشآموزان مناطق محروم

با حضور محمد بیگدلی ،مدیرعامل بانک ملت
و پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)،
 ۱۰۱ه��زار جفت کف��ش اهدایی ای��ن بانک به
دانشآموزان مناطق محروم  5استان کشور به این
کمیته تحویل شد .به گزارش روابط عمومی بانک
ملت ،بیگدلی در این مراسم با اشاره به این نکته
که دستگیری از محرومان و نیازمندان فقط وظیفه
کمیته امداد نیس��ت ،اظهار داش��ت :این کمیته
هماهنگکننده است و نقش مدیریت را بر عهده
دارد و این وظیفه سازمانها ،نهادها و ارگانهاست
که از طریق این سازمان به محرومان و نیازمندان
جامعه کمک کنند .وی با اشاره به کمکهای بانک
ملت به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در
دو حوزه ،افزود :این حمایتها در راس��تای انجام
رسالتهای اجتماعی بانک است که بی تردید خیر
و برک��ت آن بدرقه راه کارکن��ان این بانک بزرگ
خواهد بود .مدیرعامل بانک ملت به تفاهمنامه این
بانک با کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره کرد و
گفت :در قالب این تفاهمنامه در سال  ۹۵حدود
 ۲۱۰۰میلیارد ریال و در س��ال گذشته حدود 4
هزار میلیارد ریال تس��هیالت قرضالحس��نه به
مددجویان تحت پوش��ش کمیته پرداخت شده
است که رشدی حدود دوبرابری را نسبت به سال
ماقبل نش��ان میدهد .به گفته وی ،با تسهیالت
قرضالحسنه بانک ملت ،حدود  ۱۱۰هزار خانوار
از تحت پوشش کمیته امداد خارج شدهاند که این
دستاوردی ارزش��مند برای بانک ملت محسوب
میش��ود و انگیزه این بانک را برای افزایش مبلغ
و همچنین تس��ریع و تس��هیل در پرداخت این
تسهیالت افزایش خواهد داد .وی به سفارش تولید
 ۱۰۱هزار جفت کفش به شرکتهای تولیدکننده
داخلی برای اعطا به دانشآموزان مناطق محروم
در  ۵اس��تان کشور اش��اره کرد و ادامه داد :برای
این منظور مبلغ  ۲۵میلیارد ریال اعتبار تخصیص
یافته اس��ت ک��ه از طریق کمیته ام��داد به این
دانشآموزان اهدا خواهد شد .پرویز فتاح ،رئیس
کمیته امداد امام خمین��ی(ره) نیز با قدردانی از
حمایتهای بانک ملت از این کمیته در بخشهای
مختلف اظهار داشت :خوشبختانه بانک ملت در
زمینه مشارکت در کارهای خیر و حمایتی ،جزو
بانکهای پیش��تاز است و مهمترین این اقدامات
مرب��وط به اعطای تس��هیالت قرضالحس��نه به
مددجویان تحت پوشش این کمیته است.

مردمساالری در میانه دشمن شناسی
سیاستها و رفتارهای طرف مقابل میدانیم .با این
حال در «گفتمان اقتدار» ،ما طرف مقابل را «تحت
تاثیر» خ��ود و رفتارهایمان قرار میدهیم .فرمان
هس��تهای مقتدرانه اخیر رهبر انقالب به سازمان
ان��رژی اتمی در ذیل همین گفتمان قابل تحلیل
است .تقویت این گفتمان ،منتج به «اعمال قدرت
تصمیمسازی و تصمیمگیری» ما در مقابل غرب
میش��ود .با این حال در گفتمان انفعال ،دستگاه
دیپلماس��ی و سیاست خارجی کشورمان تابعی از
رفتارهای زیگزاگی و سینوسی طرف مقابل خواهد
بود ،بنابراین مطابق فرمایش��ات رهبر حکیممان،
آنچه محاس��بات غرب را در برهه زمانی حس��اس
و سرنوشتساز فعلی بر هم میریزد ،یکی تعریف
عینی دوگانه «تعهد /تضمین» و دیگری «تکیه بر
گفتمان اقتدار» است .بدون شک در صورت تکیه
بر این  2اصل ،هرگز شاهد انعقاد یک توافق معیوب
هس��تهای با غ��رب و «تَکرار تجربه تل��خ برجام»
نخواهیم بود.

پرتاب اروپا به دنیای واقعی!
ادامه از صفحه اول
نگاهامروز
ول��و حداق��ل اروپاییها
جای خود را بفهمن��د و نه در زبان که در عمل،
برای حفظ همین برجام تکهپاره تالش کنند.
دولتیها اما این کار را نکردند .نتیجه چنین
انفعالی هم همین میشود که وقتی رهبر انقالب
میگوین��د «طبق برجام» مقدمات رس��یدن به
ظرفیت  190هزار س��و را آماده کنید ،اروپاییها
بابت احق��اق حقوق ایران در قالب همین برجام
تکهپاره شده هم ترش میکنند! مث ً
ال وزیر خارجه
فرانس��ه با وقاحت تمام گفته است« :از اقدامات
ای��ران به منظ��ور افزایش غنیس��ازی اورانیوم

بانک

آماده شدن اصفهانیها برای کاهش  ۲۰درصدی مصرف آب

مختصات توافق معیوب
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
س��فر اخی��ر نتانیاه��و ب��ه
کش��ورهای اروپایی نیز در راستای همین مسأله
(انعقاد توافق معیوب با ایران) انجام شد.
 -4بدون شک پذیرش چنین توافقی برای کشور
خسارتبار خواهد بود؛ خسارتبارتر از برجام! با این
حال ،ترویج عامدانه گزارههایی گمراهکننده مانند
«ورود به فضای جنگ» از سوی حامیان فتنه 88
و طرفداران داخلی «توافق معیوب» همچنان ادامه
دارد .گزارههای��ی که اصل «کرامت ملت ایران» را
مورد هجمه قرار میدهد.
با این حال ،راههایی برای مواجهه با شکلگیری
«توافق معیوب» وجود دارد .نخس��تین اقدامی که
باید در این باره انجام شود ،تعریف دوگانه «تعهد/
تضمین» به جای تعریف دوگانه «برد -برد» است!
در جری��ان تصویب توافق هس��تهای میان ایران و
اعضای  ،5+1ما یک بار دوگانه برد -برد(!) را تجربه
کردیم؛ همه تعهدات کشورمان -و به اذعان «یوکیا

وطن امروز
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مع��ادالت در دنیای واقع��ی را هم دارد و جانش
ابدا ً بسته به برجام نیست .اروپاییهای وقیح ،حاال
از نجابت دولت سوءاستفاده میکنند و دولتیها
هم ظاهرا ً نمیفهمند راه حفظ برجام ،ایستادگی
و اعمال قدرت اس��ت ،ن��ه چانهزنی دیپلماتیک
بیحاصل و چندینماهه! رهبر انقالب در همین
فضا چشم اروپاییها را رو به واقعیات باز کردند و
دست تیم دیپلماسی دولت را چندین گام فراتر از
اروپاییهای وقیح قرار دادند .باید دید دولت قدر
این امداد را میداند و لحن خود در تعامل با اروپا
را تغییر میدهد یا باز هم امثال پژو از دس��تگاه
دیپلماسی زرنگتر خواهند بود؟!

ادامه از صفحه اول
پنجره
تصور اشتباهی که وجود
دارد برخ��ی در جهت دلس��وزی نس��بت به نظام
اینگونه تجمعات را از بیخ و بن نادرست میدانند و
علیه آن جبههگیری کردهاند .سخنان رهبری نشان
میدهدحاکمیتنافیتجمعاتمطالبهگرانهنیست
و چنين حقی را برای آنها به رسمیت میشناسد.
تذکر در جایی است که عوامل نفوذی بخواهند خود
را به جای مردم معترض جا بزنند و یک تجمع مثال
صنفی تبدیل به مسأله امنیتی شود.
این تفکیک قبال هم مورد توجه ایش��ان بوده
است .در جریان حوادث دیماه سال گذشته طی
سخنانی مردم از فرصتطلبان تمییز داده شدند:
«تفکی��ک بین مطالبات صادقان��ه و بحق مردم و
حرکات وحش��یانه و تخریبگرانه یک گروه است؛
اینها از هم باید تفکیک بشود .اینکه فالن انسانی
از یک حقّی مح��روم بماند و اعتراض بکند یا این
اعتراضکنندهها  100 -نفر 500 ،نفر -بیایند یک

جایی جمع بشوند و حرف خودشان را بزنند ،یک
مطلب اس��ت و اینکه یک ع��دهای از این تجمع و
از این انگیزه سوءاس��تفاده کنند و بیایند به قرآن
دشنام بدهند ،به اس�لام دشنام بدهند ،به پرچم
اهانت کنند ،مسجد را بس��وزانند ،تخریب کنند،
آتش بزنند ،یک حرف دیگر اس��ت؛ اینها  2مقوله
است ،اینها را با هم مخلوط نباید کرد».
تاکید بر جداسازی این دو گروه از طرفی برای
دشمنی که نقشه فشار عملی دارد ،خوشایند نیست
و از طرف دیگر دوستیهای خالهخرس ه عدهای برای
نظام جمهوری اسالمی آنها را از تفکیک به تکفیر
میرساند ،یا کل مقوله تجمع را زیر سوال میبرند
و محک��وم میکنند یا آن را بایکوت میکنند و در
جهت پاک کردن صورت مساله سکوت میکنند.
غافل از آنکه راه را برای فشار عملی آسفالتکاری
میکنند!
دوم ،مردمساالری و تکیه بر هوشیاری و بصیرت
مردم مقولهای است که هیچگاه از سخنان رهبری

حذف نمیش��ود .برعکس ع��دهای از کارگزاران،
ایش��ان هیچگاه نه نگاهی از باال به پایین به مردم
دارند که برچس��ب عقبماندگی و توسعهنیافتگی
سیاس��ی به آنها بزنند و نه م��ردم را گول خورده
آمریکا و اروپا میدانند!
در پایان شرح فشار عملی اشاره به هوشیاری،
شهامت و قدرت ملت میکنند که همچون گذشته
به کار گرفته خواهد ش��د و ملت خودش را حفظ
خواهد کرد.
رهب��ری تذک��ر میدهند ،ی��ادآوری میکنند
اما هیچگاه از در مالمت و س��رزنش  -اقدامی که
متاسفانه در رفتار مس��ؤوالن دیده میشود -وارد
سخن گفتن با مردم نمیشوند و همیشه به بصیرت
مردم در خنثیسازی نقش��ه دشمن امید دارند و
قدردان تالشهای ملت و حضور همیشگی آنها در
صحنه هستند .در واقع برای درس دشمنشناسی
پیشنیازی به نام مردمساالری را باید پاس کرد که
عدهای از مسؤوالن در آن نمره مردودی گرفتهاند!

