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ایران ایستاده است

بازی داعش با دم شیر
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رئیس جمهور در پی اقدامات  کور و
بزدالنه تروریستی در تهران:

ملت ایران دسیسه و
توطئه بدخواهان را
با وحدت و انسجام
درهم خواهد شکست

رهبر انقالب اسالمی:

این ترقهبازیها تأثیری در اراده ملت ایران ندارد
ایســنا :رهبر انقالب انقالب اسالمی گفتند :ملت ایران دارد حرکت میکند و پیش میرود؛ این ترقهبازیهایی
هم که امروز شد ،اینها هم در ارادهی مردم تأثیری نخواهد گذاشت.
رهبر انقالب ،عصر دیروز در دیدار جمعی از دانشجویان دربارهی حادثهی تروریستی تهران گفتند :ملت ایران
دارد حرکت میکند و پیش میرود؛ این ترقهبازیهایی هم که امروز شــد ،اینها هم در ارادهی مردم تأثیری
نخواهد گذاشت.
ایشــان افزودند :این را همه بدانند؛ اینها کوچکتر از آن هستند که بتوانند در ارادهی ملت ایران و مسئولین
کشور اثری بگذارند .و البته خود این حوادث نشان داد که اگر چنانچه جمهوری اسالمی در آن نقطهای که مرکز
اصلی این فتنههاست ایستادگی نمیکرد ،ما تا حاال گرفتاریهای زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم.
انشاءالله کلک اینها کنده خواهد شد .حضرت آیتالله خامنهای همچنین با بیان اینکه مسئله استقالل خیلی
مهم است ،تاکید کردند که مسئلهی سند  ۲۰۳۰از این قبیل است ،و گفتند :حاال بعضی میآیند میگویند ما
تحفظ دادیم یا گفتیم فالن چیزش را قبول نداریم؛ نه ،بحث سر اینها نیست؛ فرض کنیم در این سند هیچچیز
واضح ّبینی هم که مخالف اســام باشــد وجود نداشته باشد؛ که حاال وجود دارد؛ من حرفم این است که نظام
آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود.
ایشــان افزودند :آنها که خیال میکنند ما گزارش درســت نگرفتیم؛ نه ،گزارشهای ما گزارشهای درستی
اســت .شما میگویید این سند مث ً
ال خالف اسالم ندارد ،داشــته باشد یا نداشته باشد ،اینجا ایران است ،اینجا
جمهوری اســامی است .نظام آموزشی ما را چهار نفر بنشینند در یونسکو بنویسند! چرا؟ این همان مسئلهی
استقالل است.
رهبر انقالب گفتند :از وظایف تشــکلهای دانشــجویی ،تالش همهجانبه برای غلبه دادن گفتمان انقالب در
دانشــگاه است .نگویید دیگر نمیشــود در دانشگاه کار کرد؛ در دانشگاه خیلی میشود کار کرد .ایشان تصریح
کردند :همهی هستههای فکری و فرهنگی و عملی و جهادی هرکدام کار کنند؛ مستقل؛ آتش به اختیار باشند.
البته قرارگاه مرکزی دســتور میدهد اما چنانکه قرارگاه مرکزی اختالل دارد ،شــما افسران جنگ نرم ،آنجا آتش به اختیارید .رهبر انقالب افزودند :گاهی اوقات احساس میشود
دستگاههای مرکزی فکری و فرهنگی و سیاسی دچار اختاللاند و تعطیلآند؛ ایشان گفتند :اینکه در وضعیتی که ما اینهمه مسائل مهم فرهنگی در کشور داریم ،حاال فرض کنیم
فالن آهنگ قبل افطار پخش بشــود یا نشــود ،این میشود مسئلهی اصلی ،نامهنگاری میکنند؛ این پیداست این دستگاه اختالل پیدا کرده؛ مسئلهی اصلی را از فرعی تشخیص
نمیدهند .وقتی اینجوری دستگاههای مرکزی اختالل دارند ،آنوقت اینجا شما آتش به اختیارید.
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ریخته شدن
هیچ خون پاکی
را بدون انتقام
نمیگذاریم

برای حفاظت از جان مردم لحظهای
درنگ نخواهیم کرد

