
پاسداشت هويت ملي با مديريت انقالبي
در آستانه ورود به بلوغ ۴۰ سالگي نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ايران، بازنگري در ش��يوه اداره صحيح كشور امري اجتناب ناپذير   

بلكه حياتي است. 
انقالب اسالمي در عصر نظام مهندسي شده سلطه، نظم شيطاني 
موجود در جهان را بر هم زده و به عنوان معجزه قرن نابودي تفرعن 
قانوني شده نظام سلطه را نشانه گرفته و بانگ آزادي و مبارزه با ظلم 
جهانخواران را فرياد زده و عصر بيداري مستضعفان را اعالم داشت 
و اين فرمايش امام عاشقان، حضرت خميني كبير )ره( بارقه اي از 
اميد در دل هاي مرده محرومان جهان ايجاد كرده و مانند صاعقه اي 
س��همگين بر س��ر ظالمان، س��تمگران و چپاولگران نظام سلطه 
فرود آمد كه: »اين قرن به خواست خدا، قرن غلبه مستضعفين بر 

مستكبرين است.«
طي ۳۹ سال گذشته نظام مقدس جمهوري اسالمي در دهها حوزه 
و شاخه اصلي و فرعي علمي و عملي، شگفتي ساز بوده و ايران بر فراز 
بام برترين هاي جهان خودنمايي كرده و توانس��ته در برابر تمامي 
فشارهاي ظالمانه و تحميلي قدرت هاي زورگو و سلطه گر ايستادگي 
كند و به فرمايش حضرت امام خامنه اي، همين ايستادگي ۳۹ ساله 
در برابر انواع فشارها خود نشانه محكمي بر توانمندي و اقتدار نظام 
اس��المي ايران اس��ت اما در اين ميان آنچه نظام اسالمي را تهديد 
مي كند، عربده كشي و قداره بندي دشمنان بيروني نيست بلكه با 
جرئت مي توان گفت امروز سوءمديريت بزرگ ترين آفت و تهديد 
براي نظام محس��وب مي ش��ود و گويي بر همين مبناست كه مقام 
معظم رهبري در سخنراني نوروزي سال جاري خود در حرم مطهر 

رضوي عليه السالم به اين آفت مهم اشاره كرده و فرمودند: 
»ضعف هاي زيادي هم وجود داش��ته كه مربوط به مديريت هاي 
ماست نه حركت نظام اس��المي. بنده از اين ضعف ها خبر دارم. ما 
هر جا يك مديري��ت فعال انقالبي داش��تيم كار پيش رفته؛ هرجا 
مديريت هاي ضعي��ف، غيرانقالبي و بي حال داش��تيم كارها كند 
شده است. بايد مديران تالش را بيشتر كنند. اگر مديريت در كشور 
متدين، انقالبي و كارآمد باش��د همه مشكالت حل خواهد شد. ما 
مشكل غيرقابل حل نداريم.« با توجه به سخنان رهبر معظم انقالب 
اسالمي، آنچه امروزه باعث شده روند رشد اقتصادي كشور با كندي 
مواجه شده يا شاخصه هاي اقتصادي همس��و با برنامه هاي پيش 
بيني ش��ده حركت نكنند، مديريت غيرانقالبي ب��وده و به همين 
منظور است كه ايشان مديريت فعال، متدين، انقالبي و كارآمد را 
راه حل مشكالت كشور مي دانند. اما به راستي چه رخدادهايي در 
فضاي سياسي، اجتمامي كش��ور به وقوع پيوسته كه رهبر معظم 
انقالب اسالمي با تاكيد بر مديريت انقالبي خواستار يك نوع اصالح 
مديريتي در كش��ور مي ش��وند؟ چه كاس��تي ها در سيستم فعلي 
كشور همچون علف هاي هرز مانع خدمت رساني مديران انقالبي 

گرديده است؟ 
پس از جنگ تحميلي و در عصر موسوم به سازندگي تفكر نگاه به 
غرب، رفته رفته در كالبد مديريتي كش��ور جاخوش كرده و تفكر 
غلط و غيرانقالبي غربگرايان��ه روز به روز و بي��ش از پيش خود را 
به نظام اس��المي تحميل كرده اس��ت تا جايي كه در عصر موسوم 
به اعتدال و از س��ال ۹۲ كه مذاكره با ش��يطان ب��زرگ بر خالف 
سياست هاي كلي نظام و بر اس��اس مدل تبليغات انتخاباتي آقاي 
روحاني به »مطالبه ملي« تبديل شد، عمال  در پناه ضرورت مذاكره 
با امريكا مديريت غيرانقالبي و غربگرا به عنوان تفكر غالب مديريتي، 
هويت ملي كشور را مورد تهديد جدي قرار داده است. تجربه تلخ 
برجام و به بيراهه رفتن نظام مديريتي و فاصله گرفتن مسئوالن از 
نهضت خدمت رساني و دل بس��تن آنان به حل مشكالت از طريق 
وادادگي و عدول از بايدها و نبايده��ا و ارزش هاي نظام و غفلت از 
دهها مش��كل و بحران داخلي و... همه و همه س��بب ش��ده امروز 
جرياني در كشور دندان تيز كرده تا با تضعيف نيروهاي مسلح، راه 
را براي نيروهاي خارجي باز كند و نيز منافع اقتصادي براي كاسبان 

تسليم را فراهم آورد. 
الزمه پيش��رفت و تحقق رس��يدن به اهداف عالي��ه نظام مقدس 
اسالمي، س��ه اقدام س��لبي و ايجابي و تاريخي به موازات يكديگر 
است ؛ از يكس��و بايد در برابر مدل مهندسي ش��ده غرب با اقتدار 
ايستادگي كرده و از سوي ديگر بايد با تصحيح الگوهاي مديريتي 
بر سرعت تالش خود براي عبور از مش��كالت كشور بيفزاييم و به 
موازات اين دو اقدام بايد از تجربه هاي موفق ۳۸ سال گذشته نيز 
حداكثر اس��تفاده بش��ود. مديريت صحيح كش��ور و تشخيص راه 
از بيراهه، با تصحيح مالك هاي تصميم گيري و تصميم س��ازي و 
اس��تفاده از تجربه پيشينيان ميسر اس��ت. بر اساس رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري در جمع مسئوالن و كارگزاران كشور، مديريت 
نظام با رويكردي انقالبي و مؤمنانه، ضمن تأكيد بر انسجام اسالمي 
و اتحاد ملي بايد براس��اس منافع ملي مالك تصميم س��ازي ها و 

تصميم گيري ها قرار گيرد. 
وجه مميزه مديريت صحيح و انقالبي از مديريت غلط و غيرانقالبي 
اين است كه در مديريت غربگرا و غيرانقالبي هويت ملي تابعي از 
منافع ملي است و در چنين حالتي منافع ملي جاي خود را منافع 
تخيلي مديران خواهد داد، در حالي كه در مديريت انقالبي منافع 
ملي تابعي از هويت انقالبي اس��ت و هويت انقالبي ملت سرفراز و 
مجاهد ايران براساس سه عنصر »مسلمان بودن«، »انقالبي بودن« 
و »عمق تاريخي« شكل مي گيرد. ترديدي نيست كه در مديريت 
غربگرا و غيرانقالبي، هويت ملي دس��تخوش مناف��ع تخيلي قرار 
گرفته و منافع مل��ي تحت تحميل قدرت هاي س��لطه گر خارجي 

قرار خواهد گرفت. 
قدرت هاي اس��تكباري براي تحميل خواس��ته هاي ظالمانه خود 
شيوه هاي مختلفي از قبيل »تحريم«، »منزوي سازي«، »ائتالف 
سازي«، »ايجاد مناقشات مرزي«، »نفوذ و بحران سازي داخلي«، 
»تهديد نظامي«، »ذائقه س��ازي« و... را ب��ه كار مي گيرند، اما بي 
ترديد در ميان همه شيوه ها و روش هاي متداول، هنجارسازي هاي 
هدفمند مبتني بر مهندسي نظام س��لطه با هدف قانونمند كردن 
چپاولگري از هم��ه خطرناك ت��ر و ويرانگرتر اس��ت. قدرت هاي 
اس��تعمارگر همه ش��ئون زندگي بش��ر در حوزه هاي اقتصادي، 
فرهنگي، سياسي و... را طبق نياز نظام سلطه تعريف عملياتي كرده 
و با بهره گيري از مهندسي سازمان ملل، نسبت به ايجاد ساختارهاي 
متناسب با تعاريف ارائه شده، دولت ها را وادار به تسليم مي كنند. 

ساختارهايي نظير »FATF«، »سند ۲۰۳۰«، »معامله با دالر«، 
»سوئيفت« و... همگي در راستاي تحميل اراده ظالمانه قدرت هاي 
استكباري و تسليم ساختن مسئوالن كشورها به پذيرش قواعد و 

هنجارهاي غلط غربي طراحي شده و مي شوند. 
امروز تجربه تلخ چهار سال گذشته و خسارات جبران ناپذير تبعيت 
از مدل هاي غربي سبب وارد آمدن آسيب هاي جدي به بن مايه هاي 
فرهنگي، اقتصادي و سياسي شده و آثار هولناك اين آسيب ها روز 
به روز، جامعه و م��ردم ايران را در حوزه ي ذائقه س��ازي چند پاره 
كرده و موجب گسترش مفاسد اجتماعي و توسعه شرارت و ناامني 
اجتماعي و تضعيف باورهاي ملي و صدم��ه ديدن ايمان مردم نيز 
شده است. از همين روس��ت كه ضرورت احياي مديريت كشور بر 
اساس س��ه عنصر پيش گفته، در س��ال جديد در صدر مطالبات 
حضرت امام خامنه اي قرار داشته و مسئوالن كشور در هر سه قوه 
و همچنين قواي لشكري مكلفند به فوريت هر چه تمام تر به اين 
مطالبه بحق نظام و مردم لبيك گفته و مسير واقعي و صحيح حل 

مشكالت كشور را هموار سازند. 
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2 مقام ارشد نظامي:

عمليات تروريستي تهران با پشتيباني و مطالبه عربستان بود

فرمانلده كل سلپاه پاسلداران انقلاب 
اسلامي مي گويد: طبلق اطاعلات دقيقي 
كله داريلم، عربسلتان علاوه بلر حمايت 
در  عمليلات  انجلام  تروريسلت ها،  از 
ايلران را از آنهلا مطالبله كلرده اسلت. 
از همان روز نخست حادثه تروريستي در تهران، 
قابل حدس بود كه پش��ت اين اق��دام ننگين و 
جنايتكارانه ضد بش��ري، دس��ت هاي خارجي 
دركار است، از اين رو انگشت اتهام به سوي سه 
ضلع ش��وم حمايت از تروريسم منطقه اي يعني 
امريكا، رژيم صهيونيس��تي و آل س��عود رفت. 
خصوصاً اينكه اي��ن حادثه تروريس��تي پس از 
سفر منطقه اي ترامپ به رياض و نمايش رقص 
شمشير با حاكمان اين رژيم قبيله اي اتفاق كند. 
سفري كه گفته مي شود، ترامپ توانسته است از 
محل فروش تسليحات نظامي ميلياردها دالر به 

جيب بزند و حكام آل سعود را بدوشد. 
پيش از س��فر ترامپ هم »محمد بن س��لمان« 
جانشين وليعهد و وزير دفاع سعودي در گفت وگو 
با تلويزيون »ام بي سي«، امريكا در اظهار نظري 
جنگ طلبانه با طرح اين ادعا كه هدف اصلي نظام 

ايران رسيدن به قبله مسلمانان است، گفته بود: 
تالش مي كنيم نبرد را به درون ايران بكشانيم. 

اكنون و پس از وق��وع يك هفت��ه از اين حادثه 
تروريستي، پيش بيني ها درباره حمايت امريكا و 
عربستان رنگ واقعيت به خود گرفته و فرمانده 
كل سپاه از اطالعات دقيق درباره پشتيباني اين 
كشورها از ترور كور تروريس��تي خبر مي دهد. 
به گزارش فارس، س��ردار سرلشكر محمدعلي 
جعفري، فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المي در خصوص حاميان تروريس��ت ها در 
منطقه اظهار داشت: امريكا و رژيم صهيونيستي 
از اينها حماي��ت كرده اند و م��ا اطالعات دقيق 
داريم كه متأسفانه عربستان نيز ضمن حمايت 
از تروريست ها، انجام عمليات در ايران را از آنها 

مطالبه كرده است. 
عالوه بر فرمانده كل س��پاه، س��خنگوي ارشد 
نيروهاي مس��لح ه��م معتقد اس��ت: مديريت، 
هدايت و پش��تيباني حمالت تروريستي تهران 
از سوي عربس��تان و امريكا صورت گرفته است. 
سردار سيد مس��عود جزايري، سخنگوي ارشد 
نيروه��اي مس��لح در گفت وگويي، با اش��اره به 

حوادث تروريس��تي 17 خرداد م��اه در تهران 
كه منج��ر به ش��هادت و زخمي ش��دن عده اي 
از هموطنانمان ش��د، اظهار داش��ت: براس��اس 
اعترافات ص��ورت گرفته، حادثه اخير توس��ط 
داعش انجام شده است. وي با تأكيد بر انتصاب 
اين نوع گروه هاي تروريس��تي به امريكا گفت: 
بي ترديد مديريت، هدايت و پشتيباني اينگونه 
اقدامات تروريستي از س��وي عربستان و امريكا 
صورت گرفته و عليه كش��ورهاي منطقه اعمال 
مي ش��ود. س��ردار جزايري ادامه داد: امروز آثار 
مخرب تروريسم دولتي را كه توسط عربستان و 
امريكا و برخي كشورهاي مرتجع منطقه حمايت 
مي شود، در عراق، س��وريه، افغانستان و يمن و 
ساير كشورها از جمله برخي كشورهاي اروپايي 

مشاهده مي كنيم.
 س��خنگوي ارشد نيروهاي مس��لح عنوان كرد: 
مردم شريف ايران قدرتمند هستند و از گذشته 
تا به امروز با اينگونه حوادث و مقوله تروريس��م 
آشنايي دارند، بنابراين خود را با شرايط تطبيق 
داده و در براب��ر تح��ركات كور دش��من، بدون 
تأثيرپذيري به مس��ير خود در راه حق طلبي و 

مبارزه با تروريسم ادامه مي دهند. 
     پيشلنهاد ۱۷ خرداد به عنوان روز ملي 

همبستگي عليه تروريسم
نماينده مردم نقده و اشنويه در مجلس شوراي 
اس��المي با محكوميت حوادث تروريستي اخير 
گفت: 17 خرداد كه در آن ترور جاني، سياسي، 
فيزيكي و ترور عليه كش��ور درابعاد مختلف رخ 
داد به عنوان روز ملي همبستگي عليه تروريسم 

نامگذاري شود. 
عبدالكريم حسين زاده، با تسليت شهادت جمعي 
از هموطنان در حادثه تروريس��تي اخير تهران 
گفت: داعش��يان سالياني اس��ت كه در توحش 
خويش هر س��حرگاه م��رد و زن، پي��ر و جوان، 
مس��لمان و غيرمس��لمان را از دم تي��غ خويش 
مي گذرانند و قوميت و مذهب و انسانيت و انسان 
را به مسلخ مي برند و در آخرين اقدام غيرانساني 
خويش قصد جان ملت ايران در حرم امام راحل و 
مجلس شوراي اسالمي نماد مردم ساالري ديني 
را داش��تند. نماينده اهل سنت مردم اشنويه در 
مجلس شوراي اسالمي افزود: حوادث تروريستي 
بيانگر اين اس��ت كه گروهك هاي تروريس��تي، 
ايرانيت، اس��الميت و جمهوريت نظام و كشور 
ما را مورد هدف قرار دادند. براي پيش��گيري از 
ترور و تروريس��م و پرداختن به حادثه اخير كه 
در مجل��س رخ داد بايد گفت كه كش��ور ايران 
17 هزار ش��هيد ترور دارد ك��ه ۲۰۰ نفر از اين 
افراد شخصيت هاي سياس��ي از شهيد مطهري 
و شهيد قرني و ش��هيد مفتح گرفته تا ماموستا 
ربيعي و همه عزيزان و صياد شيرازي و شهداي 
هسته اي كه همه اين ترورها خارج از قوميت و 
مذهب بودند و مهم اين اس��ت كه ايرانيان عزيز 

را ترور كردند.
 اي��ن نماين��ده م��ردم در مجلس ده��م افزود: 
دستگاه هاي امنيتي بايد برخورد قاطع و جدي 
با كساني كه فعاليت هاي مشكوك و تروريستي 
دارند انجام دهند و همچنين با افرادي كه فضاي 
امنيتي، دو قطب��ي امنيتي و ش��كاف قوميتي 
را باعث مي ش��وند با جديت برخورد ش��ود. وي 
افزود: درخواست دارم 17 خرداد كه در آن ترور 
جاني، سياس��ي، فيزيكي و ترور عليه كشور در 
ابعاد مختلف رخ داد و حيثيت قومي، فرهنگي، 
مذهبي، ديني و ملي ما را مورد خدشه قرار داد به 
عنوان روز ملي همبستگي عليه تروريسم لحاظ 
شود تا ما هميش��ه در اين روز به ياد بياوريم كه 
هرگز و هرگز كس��ي جرئت نكند هويت ملي و 

سرزمين ما را مورد تهاجم قرار دهد. 

چه شد به »آتش به اختيار« رسيديم؟
 اين روزها همه در مورد اصطالح »آتش به اختيار« مي گويند و مي نويسند؛ 
آنهايي كه هميش��ه از تعامل و گفت و گو و مفاهمه و خوش بيني حرف 
مي زنند، به جمله رهبري كه رسيدند كوش��يدند بدترين تعابير را از آن 
بيرون بكشند و در فضاي مجازي بنويسند. چه آنكه پي يافتن گزاره هايي 
عليه رهبري و نيروهاي مومن و انقالب��ي اي بودند كه مخاطب »آتش به 
اختيار« بودند و نه آنكه دلشان براي فرهنگ اين سرزمين سوخته باشد. 
اين س��وي ماجرا هم عده اي كوشيدند به تبيين صحيح مقصود رهبري 
بپردازند؛ اينكه جمله در فضاي كار فرهنگي گفته ش��ده؛ اينكه رهبري 
خواسته اند كسي براي كم كاري   نداشتن دستور از باال را بهانه نكند  و ... و 
اينكه رهبري خودشان معناي كالمشان را با يك »يعني« گفته اند: »من 
به همه  آن هسته هاي فكري و عملي جهادي، فكري، فرهنگي در سرتاسر 
كشور مرتّباً مي گويم: هركدام كار كنيد؛ مستقل و به قول ميدان جنگ، 
آتش به اختيار... خب شما افس��رهاي جنگ نرميد آنجايي كه احساس 
مي كنيد دستگاه مركزي اختاللي دارد و نمي تواند درست مديريت كند، 
آنجا آتش به اختياريد؛ يعني بايد خودتان تصميم بگيريد، فكر كنيد، پيدا 

كنيد، حركت كنيد، اقدام كنيد.«
 اينگونه شد كه همه فضاي رسانه اي از شرح و بسط و نقد اين عبارت پر 
شد، بي آنكه كس��ي به اين نكته توجه كند كه چه شد به جايي رسيديم 
كه رهبري از »آتش به اختيار« بگويند. اص��ل ماجرا كم كاري نهادهاي 
فرهنگي و دستگاه هاي مركزي و حتي كم كاري همه همين هسته هاي 
فكري و علمي جهادي و فكري و فرهنگي است كه رهبر اشاره مي كنند. اگر 
نهادهاي فرهنگي به آنچه قانوناً بر عهده دارند، درست عمل كرده بودند آيا 
اصالً نيازي بود كه رهبري به ساير هسته هاي فرهنگي اينگونه بگويند كه 

خودتان تصميم بگيريد و عمل كنيد؟
حاال وسط بحث هاي زيادي شلوغ شده در مورد تبيين معنا و مفهوم »آتش 
به اختيار« كه شبهه اي هم بر آن وارد نبود و معنايش مشخص بود، اصل 
ماجرا گم شده و وزير ارش��اد تصور مي كند با نوشتن يادداشتي در مدح 
هوشمندي رهبري و تأكيد بر اينكه تذكرات رهبري داهيانه است و ما خود 
را ملزم به تحقق آن مي دانيم، ماجرا حل شده و تمام است. سخنگوي دولت 
هم نگران سوء استفاده از عبارت »آتش به اختيار« شده است و حال آنكه 
اگر فرض كنيم دغدغه دولتي ها صادقانه است و قصد ايجاد هراسي كذايي 
از اين عبارت و نوع عمل جوانان مؤمن و انقالبي را ندارند، الجرم يك توصيه 
به آنان خواهيم داشت و آن اينكه اصلي ترين راه بستن مسير سوء استفاده از 
كالم رهبري در مورد »آتش به اختيار« صرفاً انجام وظايف فرهنگي خود در 
چارچوب قانون و فرهنگ و هويت ملي ايران است تا ديگر نيازي به حضور 
نيروهاي آتش به اختيار نباشد. نمي شود پاي تحليل و تبيين و ابراز نگراني 
از سوء استفاده از آتش به اختيار نشست، اما تغافل كرد كه رهبري اگر از 
آتش به اختيار گفتند، آن را براي زماني گفتند كه دستگاه هاي مركزي 
دچار اختالل هستند و اصلي و فرعي دغدغه هايشان جابه جا شده و كار را 
درست پيش نمي برند. براي نهادهاي فرهنگي االن وقت تبيين هوشمندي 
رهبري نيست؛ وقت تغيير مسير و رفع اختالل در كار و انجام صحيح وظايف 
است. نمي شود به تبيين »آتش به اختيار« نشست، ولي از كم كاري هاي 
منجر به رسيدن به اين مقطع سخن نگفت. نيروي آتش به اختيار دوست 
نداريد؟ راه حل ساده است: دچار اختالل نباشيد؛ وظايفتان را انجام دهيد 

تا پاي آتش به اختيار وسط نيايد. 

با تأييد تلويحي فشارها در چينش كابينه دوازدهم
سخنگوي دولت: روحاني نفوذ ناپذير است

سلخنگوي دولت با بيان اينكه رئيس جمهوري به طور قطع از تجربه 
چهارسال گذشلته در تشلكيل دولت آينده اسلتفاده خواهد كرد، 
گفت: دولت دوازدهم كارآمدتر، با نشاط تر و هماهنگ تر خواهد بود. 
به گزارش ايرنا، محمد باقر نوبخت روز گذشته در نشست خبري با خبرنگاران 
در پاسخ به اينكه گفته مي شود رئيس جمهوري در جمع استانداران نسبت به 
عملكرد برخي وزرا دلخوري داشت و احتمال تغيير 5۰ درصدي كابينه وجود 
دارد، اظهاركرد: به جاي پرداختن به اين نوع درصدها كه گمانه زني است، آنچه 
كه قطعي است كابينه دوازدهم كارآمدتر، با نشاط  تر و هماهنگ تر خواهند 
بود. وي افزود: رئيس جمهوري قطعاً از تجربه چهارسال گذشته در تشكيل 
كابينه جديد استفاده خواهد كرد و اسامي اي كه نام برده مي شود، گمانه زني  و 

جزو شايعات و غيرقطعي است. 
س��خنگوي دول��ت همچنين در پاس��خ به اين س��وال كه گفته مي ش��ود 
برخي نزديكان رئيس جمه��وري درتركيب دولت دوازدهم فش��ارهايي به 
رئيس جمهوري وارد مي كنن��د و برخي به دنبال مطالب��ات اصالح طلبان 
هس��تند، گفت: رئيس جمهوري فراتر از گمانه زني ها خ��ود را در برابر ملت 
مس��ئول مي داند، به ويژه رأي اعتماد چش��مگير انتخابات ۲۹ ارديبهشت 
رئيس جمهوري را مصمم كرده تا مطالبات مردم را به نحو شايسته پاسخ دهد 
و اين نيازمند يك تركيب كابينه شايسته است. نوبخت تصريح كرد با شناختي 
كه از روحيات رئيس جمهوري دارم، وي فردي نفوذناپذير است و اين فشارها 
باعث نمي شود كه مطالبات مردم و توجه به بهبود وضعيت مردم ناديده گرفته 
شود و شخصاً در اين زمينه تصميم گيري خواهند كرد. وي ادامه داد: فارغ از 
فشارها، رئيس جمهوري دولت آينده را تشكيل خواهد داد، حال ممكن است 
تركيب آن با ورود افراد جديد شكل بگيرد، ضمن اينكه برخي از بخش هاي 

دولت سنگين بود و بايد براي آن فكري مي شد.

دستگيري عامالن
 شهادت 8 مرزبان جنوب شرق كشور

فرمانلده مرزبانلي ناجلا از دسلتگيري تعلدادي از تروريسلت ها در 
مرزهلاي جنوب شلرق و شلمال غلرب كشلور كله دو نفلر از آنان، 
عامان اصلي شلهادت هشلت مرزبان در سلال 94 بودنلد؛ خبر داد. 
سردار قاس��م رضايي در گفت وگو با خبرگزاري صداو س��يما گفت: اين دو 
تروريست وابسته به گروه تروريستي جيش الظلم هستند كه در جنوب شرق 
كشور درمنطقه جنوب سيستان و بلوچستان دستگير شدند. وي افزود: اين دو 
تروريست در سال ۹۴ در به شهادت رساندن هشت مرزبان كشور، گروگانگيري 
پنج مرزبان و شهادت يكي از آنان در پاكستان، نقش عمده داشتند. سردار 
رضايي خاطرنشان كرد: در شمال غرب كش��ور هم به سرنخ هاي جديدي 
رسيديم كه دنبال مي كنيم. وي با اشاره به فشار دولت و مردم عراق و سوريه بر 
تروريست هاي داعش البته با كمك هاي مستشاري ايران اسالمي گفت: قدرت 
داعش در منطقه مضمحل و به فضل الهي رو به نابودي است. سردار رضايي 
افزود: دست دادن دو نيروي دفاعي و پاك كننده تروريست عراق و سوريه در 
مرزهايشان به اين معناست كه ديگر جايي براي تروريست در منطقه وجود 
ندارد. وي گفت: در چنين شرايطي نقش جمهوري اسالمي ايران در مبارزه 
جدي با تروريست براي داعش گران تمام شده است و بنابراين دست به يك 
عمليات كور در ايران مي زند كه البته جوابش را گرفت. سردار رضايي به عمق 
امنيت در مرزهاي كشورمان اشاره كرد و افزود: به واسطه آرمان انقالب اسالمي 

مرزنشينان به مثابه نيروهاي مرزبانان ما عمل مي كنند. 

     تسنيم: سردار غالمحسين غيب پرور رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
با صدور پيامي درگذشت همسر آيت اهلل علم الهدي را تسليت گفت. 

     فارس: بسيج دانشجويي دانش��گاه هاي تهران و اميركبير با ارسال 
نامه اي خطاب به دبير ش��وراي عالي امنيت ملي خواستار شدند قبل از 
تصويب سند رازداري و محرمانگي، قاطعانه جلوي امضاي هرگونه قرارداد 

جديد نفتي گرفته شود. 

سيد عبداهلل متوليان

    خبر یک     

رئيس ستاد انتفاضه و قدس: 

بيشازهرزمانديگربهآزاديقدسنزديكتريم

آيتاهللقرهي:منافقينازكفارهمپستترند

      خبر  کوتاه  

      نگاه 

رئيس ستاد انتفاضه و قدس شوراي هماهنگي 
تبليغات اسامي گفت: فلسطين رمز وحدت 
و جهاد امت اسامي است و ما امروز از هر روز 
ديگر به آرمان آزادي قدس شريف نزديك تر 
هسلتيم و شلرايط و تحوالت منطقه به نفع 
جريلان مقاومت و بيداري اسلامي اسلت. 
به گزارش س��پاه نيوز، رمضان ش��ريف، رئيس 
ستاد انتفاضه و قدس شوراي هماهنگي تبليغات 
اس��المي در دومين نشس��ت س��تاد انتفاضه و 
قدس كه ب��ا ه��دف برنامه ري��زي در خصوص 
مقدم��ات برگزاري روز جهاني ق��دس و تعيين 
شعار محوري روز قدس 1۳۹6 در دفتر مركزي 
اين ش��ورا برگزار ش��د، ضمن ارائ��ه تحليلي از 

شرايط كنوني سرزمين هاي اشغالي و تحوالت 
جديد منطقه گفت: هر س��اله در آس��تانه روز 
جهاني قدس، شاهد شرايط جديدي در منطقه 
هس��تيم كه برنامه ها و شعار محوري روز قدس 
بايد متناسب با اين شرايط جديد، برنامه ريزي 

شود. 
ش��ريف، اتفاقات اخير منطق��ه را عامل تقويت 
روحيه در جبهه مقاومت عن��وان و تصريح كرد: 
طي روزهاي گذش��ته ارتش س��وريه و عراق در 
مبارزه با عناص��ر تكفيري به مرز مش��ترك دو 
كشور رسيدند و دست دادن سوري ها و عراقي ها 
در مرز مشترك، به اين معني است كه داعش در 
اين منطقه شكست خورده و عقب نشيني كرده 

و در واقع فعاليت تكفيري ه��ا و حاميان آنها در 
اين محدوده متوقف شده است و اين خبر بسيار 
خوب و اميدوار كننده اي اس��ت. وي با تاكيد بر 
اينكه شكس��ت داعش پيام هايي ب��راي حاميان 
آنها در منطقه داشت، افزود: همچنين ايستادگي 
اسراي فلسطيني در زندان هاي رژيم اسرائيل كه 
با اعتصاب غذا همراه بود در نهايت به نتيجه رسيد 
و اسرائيل مجبور شد، برخي از خواسته هاي آنان 
را بپذيرد و از موضع خود عقب نشيني كند. اين 
خبر، در اين مقطع مه��م، موجب تقويت روحيه 

مقاومت و ملت فلسطين شد. 
شريف در ادامه تصريح كرد: رويداد ديگري كه 
درباره موضوع فلسطين مي تواند داراي اهميت 

باشد، موضوع قطر و خواس��ته هاي عربستان از 
دولت قطر است. در خواس��ته هاي عربستان از 
قطر، شروطي به چش��م مي خورد كه با مسئله 
فلسطين و مقاومت ارتباط دارد. اخراج حماس، 
عدم حمايت از جبهه مقاومت و قطع ارتباط با 
جمهوري اس��المي ايران، از جمله اين شروط 
اس��ت. وي افزود: در مسئله عربس��تان و قطر، 
افش��اگري هايي ص��ورت گرفت ك��ه حقانيت 
جبهه مقاوم��ت و جمهوري اس��المي ايران را 
بيش از پيش آشكار س��اخت. طرح اين مسائل 
و شفاف س��ازي در خصوص آنها در فضاسازي 
تبليغاتي و رواني در آستانه روز قدس از اهميت 

زيادي برخوردار است. 

عفو منافقيلن و بدخواهاني كه درصدد نابودي اسلام و جامعه 
اسامي هستند، ظلم است. 

به گزارش رسا، آيت اهلل روح اهلل قرهي توليت مدرسه امام مهدي)عج(، 
در مراسمي كه شب گذشته به مناسبت ماه مبارك رمضان در مهديه 
قائم المنتظر)عج( برگزار ش��د، در باب عفو و گذشت، گفت: عفو به 
كساني كه خواسته و ناخواس��ته، مي خواهند اسالم را از بين ببرند، 
يك نوع ظلم است و بايد خيلي مراقبت و مواظبت كرد. وي با اشاره به 
امنيتي كه به واسطه نيروهاي انقالب، سپاه باعظمت، ارتش بزرگوار، 

نيروي انتظامي، بسيج و سربازان گمنام در وزارت اطالعات در كشور 
برقرار اس��ت، ابراز كرد: امروز با وجود ناامني  در منطقه، كشور ما در 
حالي به سر مي برد كه ساعت دو شب هم مردم به راحتي در پارك ها 

و خيابان ها هستند. 
آيت اهلل قرهي در ادامه افزود: در جايي كه دشمن قصد از بين بردن 
اسالم را دارد، نبايد عفو كرد و گذشت؛ چون بايد مراقب اصل اسالم 
باشيم تا بتوانيم اعمال ديني و عبادي را بجا آوريم؛ از اين رو نسبت به 
كساني كه امنيت مملكت را مورد خدشه قرار مي دهند، عفو و گذشت 

معنا ندارد. اگر بنا بود از صدام بگذريم، اصاًل نياز به داعش نبود، آنها 
االن در تهران بودند. اگر در مقابل همين منافقين كوردل نايستاده 
بوديم، آنها براي ما امنيت نمي گذاش��تند. وي با بيان اينكه در هيچ 
جاي دنيا رسم نيست كه گروهي از يك كشور، از دشمن همان كشور، 
تانك گرفته و با مردم كشورشان بجنگند، گفت: منافقين در همين 
عمليات مرصاد چنين كردند. ما پست تر از اين منافقين حتي در كفار 
هم نداريم كه كسي عليه كشور خودش تانك گرفته باشد و با آن مردم 

را بزند و با دشمنش، يكي شده باشد؛ از اينها نبايد گذشت. 

ان
جو

ی 
ها

ژه 
  پشت پرده استعفاي یك استاندار وی

 
هم��ان آغازين روزهاي پ��س از انتخابات خبر اس��تعفاي 
استاندار كرمان بدون اشاره به دليل استعفا پيچيد و حاال 
روشن ش��د كه او تحت فش��ار اصالح طلبان دولت استعفا 

داده است.
 باال بودن رأي رقيب حسن روحاني در استان كرمان باعث 
شد كه اس��تاندار مورد هجمه دولتي ها قرار بگيرد و وقتي 
ديد زبان به توهين در مورد او گشوده اند، ترجيح داد استعفا 

بدهد و كنار برود. 
حاميان روحاني و هاش��مي اس��تان كرمان را استان خود 
مي دانند و به همين دلي��ل هم وقتي رأي س��يد ابراهيم 
رئيسي در اين اس��تان باالتر از حس��ن روحاني شد، تاب 
نياوردن��د و تلفن ها از تهران به كرمان ش��روع ش��د. چند 
مقام دولتی به او زنگ زده و شماتت مي كنند كه شما سوء 
مديريت داشتي كه رأي آقاي رئيسي آنجا باالتر بوده است! 
جمله توهين آميزي  عض��و كارگزارانی كرمانی خطاب به 
اس��تاندار كرمان مي گويد كه در نهايت، او به رغم رضايت 

نمايندگان مجلس استان از مديريتش، توهين ها را برنتافته 
و اس��تعفا مي دهد. وی معتقد بوده تاكنون اين طور نبوده 
كه در استان آقاي هاشمي، مخالفان او رأي بيشتر داشته 
باشند و بعد هم با عبارتي توهين آميز استاندار را تهديد به 

بركناري مي كند. 
  مجمع روحانيون   حافظ  اصول انقالب

 و نظام و كيان رهبري است! 
 

آنچنان ك��ه برخي كارشناس��ان سياس��ي گفت��ه بودند، 
بعد از فوت آيت اهلل هاش��مي رفس��نجاني اص��الح طلبان 
بيشتر مايل ش��ده اند كه به طور مستقيم با رهبري ارتباط 
بگيرند و حتي خود را واليتمدارتر از ديگران نشان دهند. 
اخيراً حجت االس��الم عبدالواحد موس��وي الري درباره با 
مناس��بات تش��كل متبوعش با مقام معظم رهبري گفت: 
ما چارچوب ه��اي اصلي م��ورد تأييد رهب��ري را رعايت 
مي كنيم. مجمع روحانيون مبارز حاف��ظ اصول انقالب و 
نظام و ش��أن و كيان رهبري اس��ت. مجمع روحانيون بي 
آنكه س��وء اس��تفاده اي از جايگاه رهبري بكند از ايش��ان 

حمايت مي كند. 

نايب رئيس شوراي عالي سياس��ت گذاري اصالح طلبان 
همچنين درباره ديدار بعضي از اص��الح طلبان با رهبري 
درباره موضوع حصر گفت: آقايان رهام��ي و منتجب نيا با 
پادرمياني آقاي س��يدهادي خامنه اي به ديدار با رهبري 
رفتند كه البته آنگونه كه خود اظهار كردند ديدار شخصي 

بوده است. 
موسوي الري همچنين درباره ديدارهاي خودش و اسحاق 
جهانگيري ب��ا رهبر انقالب ه��م گفت: قب��ل از انتخابات 
مجلس من و آقايان جهانگيري و انصاري ديداري با رهبري 

داشتيم.
 بعد آقاي جهانگيري چون در دولت بود بيشتر اين ديدارها 
را تكرار كرد. جهانگيري خيلي اميدوار است و معتقد است 
اين رفت و آمدها مي تواند اگر مس��ائلي في مابين باش��د، 

حل كند.  
اين در حالي است كه اصالح طلبان با رقم زدن آشوب هاي 
7۸ و بعد هم فتنه ۸۸ عماًل مقابل بيانات و مواضع مصرح 
رهبري ايستادند و تاكنون هم از آنها اعالم برائت نكرده اند. 
طبيعتاً به جاي ارتباط گيري مستقيم با رهبري، بازگشت از 

مواضع اشتباه مي تواند آنها را به رهبري نزديك كند.

كبري آسوپار


