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نقدینگی به سمت بازارهای مولد هدایت نشود ،هر لحظه باید منتظر التهابات ارزی باشیم

باد رسانهایدالرخوابید،غولنقدینگینه

تنها عامل اقتصادی که باعث افت قیمت دالر شد ،کاهش تقاضای سوداگری و سفتهگری بود که بهواسطه موج رسانهای رخ داد

دوشـنبه حوالـی سـاعت  ،13قیمـت دالر بهرغـم پیشبینـی

پیشبینـی کـرده و معتقـد اسـت عدد واقعـی دالر  ۶هزار تومان

خـاص و اقـدام کنترلـی ،رونـد نزولـی خـود را آغـاز کـرد!

امـا واقعـا چـه اتفاقی افتاده که دالر یکدفعه ،ناگهانی و بهطور

کارشناسـان و تحلیلگـران اقتصـادی یکدفعـه بـدون دلیـل

ماجـرا از ایـن قـرار بـود که چند کانال تلگرامـی با تعداد اعضای
بسـیار بـاال (بهاصطلاح ممبـر بـاال) در یـک حرکـت هماهنـگ
خبـر زدنـد قیمـت دالر  16هـزار و  200تومان!

دالر کـه قبـل از ظهـر دوشـنبه بـاالی  17500تومان بود ،برای

اسـت و بـهزودی همـان عـدد  6هزار تومان محقق خواهد شـد!

تصادفـی از ظهـر دوشـنبه شـروع بـه ارزانشـدن کـرده اسـت؟

برجـام ،تهدیدهـای ترامـپ و محدودیتهـای تحریمـی اخیـر

خبـر نداشـتهاند؟

افـت قیمـت دالر در روزهـای اخیـر نشـان داد خـروج آمریـکا از

براسـاس اطالعـات منتشرشـده در سـایتها و شـبکههای

بـه تهدیدهـای ضدایرانـی خـود ادامـه داده و در حـال رایزنـی

نزولـی حرکـتکـرد و حتـی در آخریـن سـاعات شـب دوشـنبه

بـه حـدود  10-12هـزار تومـان هـم رسـید! روزهای سهشـنبه،
چهارشـنبه و ظهر پنجشـنبه نیز روند نزولی دالر با همین روال
ادامـه پیـدا کـرد و آخریـن رقـم ثبتشـده بـرای قیمـت در ظهـر

پنجشـنبه حـول و حـوش  10هـزار تومـان بـود.

ترامـپ ،رئیسجمهـور آمریـکا در هفتههـای اخیـر همچنـان

بـا مشـتریان نفتـی ایـران اسـت تـا بتوانـد بعـد از  13آبانمـاه

صـادرات و فـروش نفـت ایـران را بـه صفـر برسـاند .آیـا اتفاقـی
در نـوع تحریمهـای آمریـکا -برجـام و محدودیتهـای نقـل و

انتقال پولی و ارزی کشـور در هفتههای اخیر رخ داده اسـت؟
آیـا نـگاه آمریـکا بـه ایران تغییـر یافته؟ پس چـرا دالر روند نزولی
بـه خـود گرفتـه اسـت؟ کسـانی کـه ادعـا میکننـد قیمـت دالر

سـوال ایـن اسـت دالری کـه تـا دو هفتـه پیـش عـدد خطرنـاک

رابطـه مسـتقیمی بـا تحریمهـای آمریکا دارد باید به این سـوال

حـوش  10هـزار تومـان ثابـت مانـده اسـت؟!

مواجهـه خـود را بـا ایران انجام میدهـد ،قیمت دالر روند نزولی

 19هـزار تومـان را هـم ثبـت کـرده بـود حـاال چگونـه در حـول و
از سـوی دیگـر دولتیهـا کـه تـا دیـروز دربـاره التهابـات ارزی
حاال در روزهای اخیر سـکوت خود را شکسـتهاند و درباره آینده

التهابات ارزی اخیر نقدینگی افسارگسـیخته اسـت .نقدینگی

قیمـت دالر اظهارنظرهـای پیاپـی و عجیبـی میکنند! عالوهبر

رئیـس دفتـر رئیسجمهـوری و معـاون اقتصـادی او و برخـی

مقامـات دیگـر ،کار بهجایی رسـیده که رئیس امور اسـتخدامی
و اداری کشـور هـم کـه حـوزه کاریاش حتـی یکدرصـد هـم

بـه قیمتگـذاری دالر ارتبـاط نـدارد ،دربـاره آینـده قیمـت دالر

برهـم خواهـد ریخت .آیا مدیران اقتصادی کشـور از این معادله

اخیـر ،بیـرون زدن نقدینگـی اسـت .آیـا از روز دوشـنبه دولـت

خـود را دریافـت میکننـد ،پـس عرضـه فیزیکـی چـه اسـتفاده

انجـام داده اسـت؟ پـس چـرا دالر رونـد نزولـی بـه خـود گرفتـه

تقاضـای سـوداگری و سـفتهبازی در روزهـای اخیـر بهواسـطه

است؟

 -3در بـازاری کـه بیـش از  80درصـد آن در اختیـار دولت اسـت

و دولـت انحصـار کامـل و بهتمـام معنـا در آن دارد ،آیـا میتـوان

آیـا نمیدانسـتند وقتـی بـه نرخ سـود سـپردههای بانکی بدون

اخلال کرد؟

این دسـتکاری عواقبی همچون التهاب ارزی خواهد داشـت؟

دولت اسـت؛ به این معنا که صاحب اختیار  80درصد بازار ارز

کار کارشناسـی و فراهم کردن سـایر مقدمات دسـت میزنند،

دولـت در سـالهای اخیـر نـه سـاختار ناسـالم نظـام بانکـی را

اصلاح کـرد و نـه بـرای بهبـود فضای کسـبوکار اقـدام عاجلی

انجـام داد! خـب سـوال ایـن اسـت کـه نقدینگـی  1700هـزار

میلیـاردی کجـا بایـد بـرود؟ آیـا بـازار سـالم و مولـدی در کشـور

وجود دارد که خیل عظیم نقدینگی به آن سمت عزیمت کند؟

پاسـخ دهند که چرا در این وضعیت و شـرایط که آمریکا بدترین

بـه خـود گرفته اسـت؟

ماههـای اخیـر سـکوت پیشـه کـرده بودنـد و حـرف نمیزدنـد،

تغییـرات در صورتبنـدی ایـن متغیـر بهدلیـل عـدم اصالحـات

دولت کاری کرده یا موجی بوده که روی آن سـوار شـده اسـت؟

اولینبـار تقریبـا بـا هـزار تومـان کاهـش قیمـت در سـاعت 14

اطالعرسـانی طلا و ارز ،قیمـت دالر تـا شـب دوشـنبه بـر مـدار

 87درصد سـپردههای نظام بانکی شـبهپول اسـت و درصورت

اقـدام خاصـی در هدایـت نقدینگـی بـه بازارهـای مولد دیگری

تغییـر دادنـد ،آغـاز شـد .براسـاس آمارهـای رسـمی ،بیـش از

سـاختاری در نظـام بانکـی کل معـادالت پولـی -ارزی کشـور

هیچکـدام اثـر مسـتقیمی روی قیمـت دالر نداشـته اسـت.

بعدازظهـر ثبـت قیمـت شـد و ماجـرا همینطـور ادامـه یافـت.

بهصـورت دسـتوری نـرخ سـپردههای بانکـی را دسـتکاری و

بدونشـک مهمتریـن علـت التهابات ارزی در هفت  ،هشـتماه

 -2همانطـور کـه پیشتـر نیـز گفتـه شـده ،عامـل اصلـی
حـدود  1700هـزار میلیـارد تومانـی ماننـد یـک بمـب اتـم در

حـال انفجـار اسـت و ضربـات سـهمگینش را بـه سـاختارهای
اقتصـادی میزنـد .اینـک همین اتفاق رخ داده اسـت .نگاهی

بـه آمارهـای رسـمی نشـان میدهد نوسـانات در حـوزه نرخ ارز

تنها دلیل افت قیمت
دالر کاهش تقاضای
سوداگری و سفتهبازی در
روزهای اخیر بهواسطه موج رسانهای
است .در چهار روز اخیر بهدلیل
اقدامات رسانهای مناسب رسانههای
گروهی (رسمی و غیررسمی) حباب
ارز ترکید

تقریبـا از اواسـط سـال  96و هنگامـی که دولـت و بانک مرکزی

و بـازرگان .هـر دوی آنهـا نیـز از سـامانه نیما ،ارز مورد اسـتفاده

دیگـری خواهـد داشـت؟ تنهـا دلیـل افـت قیمـت دالر کاهـش
مـوج رسـانهای اسـت .در چهـار روز اخیـر بهدلیـل اقدامـات
رسـانهای مناسـب رسـانههای گروهـی (رسـمی و غیررسـمی)
حبـاب ارز ترکیـد .بـه جـرات میتـوان اذعـان کـرد فعالیـت

رسـانهای ،دالر را ارزان کـرد نـه اقدامـات خـاص تیـم اقتصادی

بازار ارز همینگونه اسـت 80 .درصد عرضه بازار ارز در دسـت

دولـت حسـن روحانی!

دولـت اسـت .اگرچـه بـازار ارز در انحصار کامل دولت اسـت اما

نـداده اسـت کـه بتوانیـم ارزانشـدن دالر را بـه گـردن آن عامل

نتوانسـت مقابـل ایـن التهابـات مقاومت چندانی کنـد؛ چراکه

اگرچـه ورود عرضـه ارز پتروشـیمیها بـه بـازار و گـردش

عامـل اصلـی التهابـات ارزی اخیـر نقدینگی اسـت و دولت نیز
زیرسـاختهای هدایـت نقدینگـی بـه سـمت بازارهـای مولد را

فراهـم نکـرده بود .شـاید بتوان گفـت درآمد دولت از ِقب َِل گرانی
دالر چندبرابـر شـده اسـت ،امـا هزینههایـی کـه از چندبرابـر

شـدن درآمـدش کسـب کـرده ،بسـیار بیشـتر از فایدههـای آن

اسـت .بنابراین تا نقدینگی حدود  1700هزار میلیارد تومانی

مدیریـت و بـازاری بکـر برای آن طراحی نشـود ،التهابات بهطور
کامـل فروکـش نخواهد کرد!

بـا ایـن حـال هیـچ اتفـاق و اقـدام سـاختاری در حـوزه بـازار رخ

بیندازیم.

چنددرصـدی سـرمایههای گـردن از بـازار ارز به سـمت بورس و

فعالشـدن مجـدد صرافیهـا را میتـوان از عوامل ارزانشـدن

قیمت دالر نام برد ،اما واقعیت اینکه در افت قیمت جدید ،کار
سـاختاری خاصـی صـورت نگرفته اسـت که بعدها بتـوان به آن
اکتفـا و اعتمـاد کـرد .لـذا میتـوان اذعان کـرد دالر همینطور

کـه بـدون منطـق اقتصـادی بـاال رفـت ،همینطـوری بـدون

منطـق اقتصـادی نیـز پاییـن آمد!

 -4شـاید یکی از مواردی که برخی کارشناسـان دولتی در باب

در پایـان ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه دولـت حسـن

اقتصـادی دالر اسـت ،عرضـه فیزیکـی ارز بـه بـازار اسـت .آیـا

امـروز مکانیسـمهایی را بـرای هدایـت نقدینگـی اجرایـی کند.

فیزیکـی دالر بـه بازار ریخته اسـت؟

ساختوسـاز و تولیـد اسـت .تـا زمانـی کـه ایـن مکانیسـمها

افـت قیمـت دالر عنـوان میکننـد که البته صرفـا یکی از دالیل

کسـی آمـاری دارد کـه دولت چقدر در چهـار روز اخیر بهصورت
مـوارد اسـتفاده دالر چیسـت؟ ارز خارجـی یـا بـرای متقاضیـان
خـارج از کشـور مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد یا بـرای نیاز تاجر

روحانـی اگـر آرامـش سـاختاری بـازار ارز را دارد از همیـن
ازجملـه ایـن مکانیسـمها ،طراحـی بـازار جـذاب بـرای بـورس،
طراحـی نشـود ،آرامـش نیز موقتی بـوده و هر لحظه باید منتظر
التهابـات ویرانکننـده ارزی باشـیم.

ادامه از صفحه یک | جوانان راهحل هستند
ایشـــان شرط دوم برای پیمودن مسیر پرفراز و نشیب پیشرفت را« ،اعتمادبهنفس

اســـتدالل و حرف نو است که آمریکا در این موارد بهشدت ضعیف است و بهدلیل

فکر مطلوب و محبوب دشـــمن را ترویج میکنند ،در حال انجام دادن بزرگترین

از دیگر واقعیات ایران برشمردند و تاکید کردند« :برای شناخت صحیح ملت ایران

مأیـــوس ،تنبل ،فرصتطلب و خودکمبین ،در ایـــن میدان اگر خود مانعی برای

حضرت آیتالله خامنهای با اشـــاره به مفتضح شدن «لیبرالدموکراسی» آمریکا و

حضرت آیتالله خامنهای تاکید کردند« :البته این اتفاق نخواهد افتاد و ب ه حول و

رهبر انقالب اسالمی در این بخش از سخنان خود دستگاههای مسئول را موظف

اتمی و تکنولوژی پیشرفته و تواناییهای مالی فراوان ،در بسیاری از مناطق همچون

اتفاقی در کشور بیفتد».

راهیان نور دانستند.

و عزم بر ایستادگی» دانستند و خاطرنشان کردند« :انسانهای بیروحیه ،ترسو،
دیگران نشوند ،نمیتوانند هیچ هنری از خود نشان دهند».

رهبر انقالب اسالمی تاکیدکردند« :البتهجوانان کشورچه در دوران نهضت اسالمی
و چه در مقاطع مختلف  40سال گذشته ،به این بلیه مبتال نبوده ،و همواره بدون

فقدان منطق و استدالل ،برمبنای زورگویی سخن میگوید».

رواج انتقاد از آن در دنیا افزودند« :به همین دلیل است که آمریکا با وجود قدرت

قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان ،تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین

به مســـاعدت و همکاری با فعالیتهای بســـیج ،اردوهای جهادی و کاروانهای

ایشـــان با تاکید بر لزوم شناخت و ارائه تصویر و جایگاه واقعی کشور و ملت ایران

حضرت آیتالله خامنهای بخش پایانی سخنانشان را در اجتماع عظیم بسیجیان

حضرت آیتالله خامنهای شرط سوم برای حرکت در مسیر پیشرفت و فائق آمدن بر

رهبر انقالب اسالمی به تصویرسازی خدعهآمیز و غیرواقعی دشمنان از ایران اشاره

 40ســـال ایستادگی در مقابل فشارها و در عین حال پیشرفت و تبدیل شدن به

ایشان با اشاره به تالش دشمن برای اثرگذاری بر افکارعمومی با استفاده از ابزار

و تاکید کردند« :اولین عرصه نبرد« ،اســـام و ایمان اســـامی» است زیرا آمریکا از

باطلشان را به افکارعمومی دنیا و ملت ایران ،بباورانند».

رهبــر انقــاب اســامی ،ظرفیتهــای فــراوان جغرافیایــی ،اقلیمــی ،نیــروی

است که میتوان آن را به سالح شیمیایی در جنگهای نظامی تشبیه کرد».

ایـران برشــمردند و افزودنــد« :مــا از ایــن ظرفیتهــا بهدرســتی اســتفاده نکردهایم

اجتماعی و فضای مجازی را علیه افکارعمومی ملت خاطرنشان کردند و خطاب به

تردید و ترس و بزدلی ،اعتمادبهنفس و شجاعت داشتهاند».

موانع را« ،فهم درست از تهدید دشمن و شناخت صحیح از عرصه نبرد» برشمردند
اســـام و انقالب اسالمی سیلی خورده اســـت و انقالب دست آنها را که همهکاره

عراق ،سوریه ،لبنان ،پاکستان و افغانستان شکست خورد و شکستهای دیگری

خیانت در حق کشور و ملت هستند».

باید به این موارد توجه شود».

هم در انتظار آمریکا است».

کردند و گفتند« :آنها تالش دارند با ارائه تصویرهای غلط از ایران اسالمی ،نظرات

گفتند «:سیاستمداران بزرگ و مغزهای سیاسی سنجیده دنیا ،ملت ایران را بهدلیل

یک قدرت تاثیرگذار ،تحسین میکنند».

ایشان با اشاره به وجود مشکالت اقتصادی در کشور افزودند« :آمریکاییها با تکیه

انســانی و منابــع زیرزمینــی و روزمینــی در کشــور را یکــی دیگــر از واقعیتهــای

رهبر انقالب اســـامی خاطرنشان کردند« :برخی افراد نقزن میگویند از آمریکا

اساس اخیرا رئیسجمهور آمریکا به برخی سران اروپا گفته است اگر تا دو سهماه

و توصیــه همیشــگی مــن بــه مســئوالن ایــن اســت کــه ظرفیتهــا را شناســایی

بر آمریکای ملت ایران نیست ،بلکه آنها با اصل اسالم و انقالب اسالمی مخالفند

کشور بودند ،از ایران کوتاه کرد».

بدگویی نشـــود تا با ایران دشمنی نکند در حالی که کینه آنها فقط از شعار مرگ

زیرا از سر بلند کردن یک قدرت اسالمی بزرگ و انقالبی در منطقه بهشدت هراس
دارند و بر همین اساس تالش میکنند تا عناصر قدرت کشور را از بین ببرند».

بر این مشـــکالت ،خیاالتی را در سر کممغز و بیتدبیرشان میپرورانند ،بر همین
صبر کنید کار جمهوری اسالمی ایران تمام است».

رهبر انقالب اســـامی استفاده دشمنان از رادیو ،تلویزیون ،اینترنت ،شبکههای
کسانی که مسئولیت بخش ارتباطات را برعهده دارند ،تاکید کردند« :همچنان که

در جلسات حضوری هم تذکر داده شده است به این مسائل درست توجه کنید و با

حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند« :این خیاالت ،انسان را بهیاد سخنان

حضرت آیتالله خامنهای ،جوانان مومن را ظرفیت بالفعل کشور خواندند و گفتند:

سرنگونی ۶ماهه جمهوری اسالمی را میدادند اما اکنون چهار دهه از عمر نظام

تواناییهای دفاعی ،علمی ،فرهنگی و اجتماعی خود را بروز دادهاند».

«ضرورت وحدت ،عزم راسخ و احساس قدرت» دومین نکته بخش پایانی سخنان

 40ســـال قبل آمریکاییها و نوکران آنها در داخل میاندازد که به یکدیگر مژده

حضرت آیتالله خامنهای با تاکید بر اینکه هدف اســـتکبار ،ضربهزدن به عناصر
ملی ،پایبندی به اصول و مبانی انقالب ادامه حرکت پیشرفت رو به توسعه علمی،

انقالب اسالمی و ملت ایران و روحیه ایمانی و انقالبی این ملت دانستند و تاکید

در منطقه ،عناصر اقتدار جمهوری اســـامی است و دشمنان بهدنبال ضربه زدن

است که باید خداوند را بهدلیل اینکه دشمنان ملت ایران را از نادانان و ابلهها قرار

گسترش و تعمیق فرهنگ انقالبی و اسالمی ،پیشرفت دفاعی و موشکی و حضور

رســـانه گفتند« :ابزار رسانه مهم اســـت و اگر دست دشمن باشد ،ابزار خطرناکی

ایفای جدی وظایف خود ،ابزاری نشوید که دشمن راحت بتواند سالح شیمیایی

اسالمی گذشته است».

اقتدار ایران اســـامی است ،گفتند« :استقرار و ثبات اجتماعی ،امنیت و وحدت

و اســتفاده کنیــد».

در ورزشگاه صدهزار نفری آزادی به بیان چند نکته اختصاص دادند.

«تصویر واقعی کشـــور همین جوانان مومنی هستند که در صحنههای مختلف،

خود را علیه مردم بهکار گیرد».

ایشـــان در ادامه به موضوع تحریمهای آمریکا اشـــاره کردنـــد و افزودند« :وضع

رهبر انقالب بود.

بهغیر از تحریم اقتصادی ندارد اما همین تحریمهای اقتصادی نیز شکنندهتر از

میدان ،همجهتی و همســـخنی مسئوالن ،و همدلی مردم و مسئوالن ،به دشمن

رهبرانقالباسالمی،دلخوشیهایرئیسجمهوربیچارهآمریکارانتیجهنشناختن

تحریمها به این معنا است که دشمن هیچ راه دیگری برای مقابله با نظام اسالمی

کردند« :این تحلیل غلط ،موجب گمراهی آمریکاییها در  40سال گذشته ،شده

اقتصاد ملی ما است».

ایشان تاکید کردند« :باید با حضور قدرتمندانه ملت و بهویژه جوانان مومن در وسط

پیام قدرت داد چراکه اگر دشـــمن در حرف و رفتار و منش زندگی مردم ،خود را با

رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند« :اقتصاد ملی کشور میتواند تحریم را شکست

مجموعهای مقتدر روبهرو نبیند ،گستاخ و جری میشود».

ایشان «فهم صحیح واقعیتهای ایران و جهان و گرفتار نشدن در تصویرسازیهای

حضرت آیتالله خامنهای خاطرنشان کردند« :البته ما مشکالت اقتصادی و عیوبی

بهمعنای شکســـت آمریکا اســـت و آمریکا باید با این شکست ،یک سیلی دیگر از

ملت و نسل جوانش تصمیم گرفته دیگر تحقیر نشود ،دنبالهروی قدرتهای بیگانه

و کینهتـــوزان ملت ایران ،تالش دارند با اســـتفاده از ابزارهای رســـانهای بهویژه

داریم اما این موارد عیب واقعی نیستند ،عیب واقعی «بنبست» است که البته در

حضرت آیتالله خامنهای مجموعه عظیم و مردمی بسیج در سراسر کشور را که به

و توانایی این کار را دارد».

برشمردند و گفتند« :بسیج مردمی یکی از نقاط برجسته تصویر واقعی کشور است

در اواسط دهه  60دانستند و افزودند« :آن اجتماع عظیم به حرکت و پیروزیهای

به این عناصر قدرت هستند».

غلط» را یکی دیگر از شروط غلبه بر موانع پیشرفت برشمردند و افزودند« :بدخواهان
رســـانههای نوپدید ،تصویرسازی غلطی از ایران ،منطقه و همچنین از خودشان،

انجام دهند و افکارعمومی ایران را از واقعیات منحرف کنند».

داده است ،شکرگزار بود».

همچون «اقتصاد نفتی»« ،ضعیف بودن فرهنگ صرفهجویی» و «اسراف» در جامعه
کشور بنبست وجود ندارد».

ایشان با تاکید بر اینکه عدهای در تالش برای القای این تفکر به جوانان هستند

رهبر انقالب اســـامی یکی از این تصویرســـازیهای غلط را« ،القای در موضع

که هیچ راهحلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد ،گفتند« :دشمن میخواهد

آمریکاییها ،واقعیت آن اســـت که آنها در موضع قدرت نیستند زیرا عامل اصلی

زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل آمریکا وجود ندارد».

قدرت بودن آمریکا» دانســـتند و خاطرنشان کردند« :با وجود قدرت سختافزاری
و تعیینکننده قدرت در تقابلهای جهانی« ،قدرت نرمافزاری» بهمعنای منطق،

ملت ایران را به این جمعبندی برساند که در کشور بنبست است و هیچ راهی جز

رهبر انقالب اسالمی افزودند« :من صریحا اعالم میکنم ،کسانی که در داخل ،این

دهد و ب ه حول و قوه الهی ،تحریمها را شکســـت خواهیم داد و شکســـت تحریم

ملت ایران بخورد».

الگویی برای برخی ملتهای دیگر تبدیل شده ،یکی دیگر از واقعیات ایران اسالمی

که در مقابل تهدید دشـــمن نهتنها عقبنشینی نمیکند بلکه بر ایمانش افزوده

میشود و به همین دلیل ،دشمن و عوامل او ،مخالفت زیادی با بسیج دارند».

ایشان نقاط درخشان و برجستهای همچون گروههای جهادی ،بسیج سازندگی،
اردوهای راهیان نور ،راهپیماییها ،مراسم اعتکاف و عزاداریهای حسینی(ع) را

حضرت آیتالله خامنهای قاطعانه تاکید کردند« :واقعیات کشـــور نشان میدهد
و دشمن نگردد و ایران عزیز را به اوج عزت و افتخار برساند که ب ه فضل الهی ،عزم
رهبر انقالب اجتماع در ورزشگاه صدهزار نفری را یادآور اجتماع عظیم بسیجیان
بزرگ برای کشور تبدیل شد و انشاءالله شما جوانان عزیز هم در میدانهای علمی،

فعالیـــت و تحرک اقتصادی ،کارآفرینی ،تالش فردی و اجتماعی ،شبکهســـازی
اجتماعـــی و فرهنگی و نیز حرکتهای الزم آتشبهاختیار ،موفق و پیروز خواهید

شد».

