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حركت  به سمت تمدن اسالمي

بيانيه راهب��ردي رهبر  انقاب اس��امي موس��وم ب��ه »گام دوم«، پس 
از راه پيمايي تماش��ايي و بي نظير م��ردم در بزرگداش��ت چهلمين ۲۲ 
بهمن انقاب اسامي، تمامي نقشه هاي دشمن در سال هاي اخير براي 
»ترديدافكني«، »باورسوزي«، »بزرگنمايي مشكات«، »تحقير حركت 
انقابي مردم«، »دستاورد س��وزي«، »عصباني كردن و پشيمان سازي 
مردم«، »ايجاد تقابل مردم/نظام« و... را خنثي و نقش بر آب، كام مردم را 
شيرين و شمشير زبان اهل بصيرت در دفاع از انقاب اسامي را عليه جنود 
ابليس و لشكر يأس و نااميدي از نيام بيرون كشيده و جرئت دفاع از نظام 

اسامي به مردم بخشيد. 
بيانيه ۶۱۰۰ كلمه اي رهبري، بي شك روايتي متفاوت، به روز، خاقانه، 
هنرمندانه، مستند، باورپذير، منصفانه، واقع بينانه، بديع، عميق و ژرف، 
افق گشا، مسئوليت آفرين، سرشار از آرمان خواهي و آرمان گرايي، عاطفي، 
سرشار از اميد و طراوت با تبييني بس هنرمندانه و ادبي با استخدام واژگان 
محبت آفرين و در عين حال متواضعانه، صادقانه، صريح، انقابي همراه 
با استحكام دروني و عزِت عجين ش��ده با مصلحت و حكمت از گذشته 
٤۰ س��اله انقاب اسامي اس��ت كه حفظ هويت انقابي، عدالت ورزي، 
فسادستيزي، جامعه سازي و ساخت تمدن اسامي را در انقابي ماندن و 
تمكين از الگوي نظام انقابي دانسته و در پي يك حقيقت و يك ضرورت 
حتمي و انقابي است: بيانيه در پي انتقال هوشمندانه ميراث عظيم انقاب 
اسامي و حضرت امام خميني سام اهلل عليه از نسلي كه انقاب كرده به 
نسل ادامه دهنده انقاب است كه اگر اين مهم محقق نشود، بي ترديد نظام 
اسامي در سراشيبي سقوط و استحاله قرار گرفته و در زماني نه چندان دور 
مانند ساير انقاب ها به تاريخ پيوسته و دشمنان نظام اسامي براي اين 

براندازي دروني جشن خواهند گرفت. 
انتش��ار بيانيه جامع و راهبردي حضرت امام خامنه اي پس از راه پيمايي 
۲۲ بهمن واجد دو ويژگي مهم است كه نشانگر هوشمندي رهبري نظام 
اسامي اس��ت. از يك س��و بيانيه را قبل از راه پيمايي منتشر نفرمودند تا 
دشمنان خارجي و خناسان داخلي، حضور تماشايي مردم را نتوانند متأثر 
از اين بيانيه اعام كنند و از ديگرسو هنگامي كه دشمن خارجي با كمك 
عوامل داخلي خود و برخي بازي خورده ها، مرعوب شدگان، بي بصيرتان و 
دلبستگاِن به حل مشكات از طريق مداراي ذليانه با غرب، سرگرم دادن 
آدرس عوضي و وارونه جلوه دادن دستاوردهاي معجزه آساي انقاب و خالي 
كردن دل مردم بودند و برخي نيز در جايگاه مسئوليتي در نظام، متأسفانه 
براي مقام معظم رهبري، نامه سر به مهِر علني!! مي نوشتند، مقام معظم 
رهبري مشغول نگارش بيانيه اي جامع و راهبردي مبتني بر تبيين »گذشته 

پرافتخار« و ترسيم »نقشه راه آينده پراميد« بودند. 
نقطه ثقل و برجستگي اين بيانيه آنجاست كه مقام معظم رهبري در ترسيم 
راه آينده درخشان و پراميد، نظام و مسئوالن را به اغتنام فرصت جواني، 
اعتماد و بهره گيري از ظرفيت هاي باورنكردني و بي بديل جوانان و فرصت 
استثنايي و موقتي نسل جوان كش��ور به عنوان راه رسيدن به هفت قله  
شرف و عزت و افتخار فرا مي خوانند. كشور ما هم اينك در باالترين ظرفيت 
جواني در سطح جهان قرار دارد و توجه به همين ظرفيت و فرصت طايي 
است كه مي تواند كشور و نظام را به اهدافش برساند. شكي نيست كه اين 
فرصت دائمي نبوده و به فرمايش حضرت علي عليه السام: »الُْفْرَصُة تَُمرُّ 
َحاِب، َفانَْتِهُزوا ُفَرَص الَْخْيِر« مانند ابر خواهد گذشت و در آينده اي نه  َمرَّ السَّ
چندان دور جمعيت كشور ميل به پيري پيدا كرده و اين فرصت استثنايي از 
دست خواهد رفت و نظام براي وصول به مقاصد خود هيچ راهي جز استفاده 

از اين فرصت زودگذر ندارد. 
و اما ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اينك كه زيرساخت هاي الزم براي 
يك جهش بزرگ براي تحقق گام دوم و حركت به سمت تمدن اسامي و 
اجراي عملي اين نقشه راه آماده است، پيمودن ادامه راه فقط با حرف، صدور 
بيانيه، برگزاري همايش و... شدني نبوده و مستلزم تغيير بنيادين نگاه ها از 
»نظام اسامي« به »نظام انقابي اسامي« است. در بدو امر شايد واژه بديع 
»نظام انقابي« براي برخي، نامأنوس و نامتجانس تلقي شود اما واقعيت اين 
است كه ادامه راه و تحقق گام دوم، صرفاً با نگاه انقابي ميسر خواهد بود. 
تنها با »نظام انقابي« است كه مي توان به برخي از ضرورت ها نظير »تغيير 
برخي ساختارهاي نظام متناسب به گام دوم«، »تغيير نظام و مدل )پلتفرم( 
اقتصادي كشور و همه زير نظام هاي آن در حوزه مالي، پولي، بانكي، گمركي، 
بيمه اي و... «، »تغيير نظام مديريتي و جوان سازي مديران نظام«، »تغيير 
نگاه از تكيه به بيرون به تكيه به ظرفيت هاي داخلي«، »تبديل تحريم ها و 

تهديد ها به فرصت«، و... جامه عمل پوشاند. 
هم اينك نظام اسامي در پناه »نگاه انقابي«، »اعتماد به جوانان«، »تكيه 
به ظرفيت هاي دروني« و... بسياري از تحريم ها و تهديدهاي گذشته دشمن 
را عقيم ساخته است كه از ميان دهها و بلكه صدها نمونه فقط به يك مورد 
اشاره مي شود: در گذشته نظام سلطه ما را در حوزه موشكي تحريم كرده بود 
اما اينك به بركت نگاه مديريت انقابي در اين حوزه به جايگاهي رسيده ايم 
كه تحريم ايران مطلقاً غيرممكن بوده و دشمنان با دريوزگي و برگزاري 
نمايش هاي مضحك نظير نمايش ورشو به دنبال تحريم ساير كشورها از 

خريد موشك از ايران هستند!
نظام اسامي راه پر پيچ و خم و پر از موانع ٤۰ ساله گذشته را با عزت و افتخار 
و استفاده از ظرفيت هاي نسلي كه انقاب كرده طي نموده و افتخار آفريده 
و عمق استراتژيك خود را تا مرزهاي نظام سلطه گسترش داده است اما 
تضمين آينده پراميد مستلزم تحويل هوشمندانه و عاقانه نظام انقابي و 

اسامي به جوانان و نسل ادامه دهنده انقاب است. 

سيدعبداهلل متوليان

جامع�ه مدرس�ين ح�وزه علمي�ه ق�م ب�ا ص�دور بياني�ه اي 
ب�ر حماي�ت از بياني�ه  راهب�ردي رهب�ر معظ�م انق�اب 
ك�رد.  تأكي�د  اس�امي  انق�اب  دوم  گام  تش�ريح  در 
به گزارش ايس��نا در اين بيانيه آمده است: انقاب اسامي با گذر از 
گردنه هاي پر پيچ و خم و با پشت سر گذاشتن حوادث و چالش هايي 
گسترده اكنون با بلوغ ٤۰ سالگي خود در مطلع و سرآغاز مسيري 
روشن تر و هموارتر گام بر مي دارد و به ترسيم نقشه راه آينده خود 
مي پردازد. در چنين مرحل��ه و نقطه عطفي رهب��ر حكيم انقاب 
اسامي با بيانيه اي راهبردي و تحليلي كان و همه جانبه به تشريح 
سيرت و هويت انقاب اسامي پرداخته اند و با بياني فاخر افق هاي 

پيش روي نظ��ام اس��امي را در مرعي و منظر ملت ش��هيدپرور و 
س��الكان طريق انقاب تبيين فرموده اند. بيانيه راهبردي و عميق 
ايشان چراغ راه ما براي ساختن ايران اسامي و منشوري براي گام 

دوم انقاب اسامي است. 
جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم ضمن قدرداني و تش��كر از رهبر 
معظم انقاب اس��امي حض��رت آيت اهلل العظمی ام��ام خامنه اي 
)مدظله( و تجديد بيعت ب��ا معظم له آمادگي كام��ل خود را براي 
حركتي پوياتر و پر تحرك ت��ر در صراط پر فروغ انقاب اس��امي 
اعام مي دارد و چون هميشه پيش��تاز پيگيري و اجراي منويات و 
رهنمودهاي ايش��ان خواهد بود. در اين مي��ان حوزه هاي علميه و 

عالمان ديني كه همواره با ايثار جان خود از ش��جره طيبه انقاب 
اسامي صيانت كرده اند، امروز نيزتمام توان خود را براي برداشتن 
گام دوم انق��اب و نقش آفرينی در ميدان ه��اي عمل و مجاهده به 
منصه ظهور خواهند رساند. اميد داريم مردم و مسئوالن نيز با التزام 
و توجه به اين منشور براي تحقق فصل جديد زندگي در جمهوري 
اسامي ايران گام هاي بلندي بردارند. در بخش پاياني اين بيانيه آمده 
است: اميد است مسئوالن و كارگزاران نظام اسامي ضمن توجه ويژه 
به توصيه هاي رهبر فرزانه انقاب با تمام توان در مسير آرمان های 
انقاب اسامي و خدمت به اين مردم عزيز و حماسه ساز گام بردارند 

و شكر نعمت چنين ملت فهيمي را در عمل به جاي آورند. 

مس�ئول نمايندگ�ي ولي فقي�ه در بس�يج ب�ا محكومي�ت 
حمل�ه تروريس�تي زاه�دان گف�ت: حامي�ان عملي�ات 
ك�ه  هس�تند  كش�ورهايي  هم�ان   خ�اش  تروريس�تي 
در نشس�ت ورش�و علي�ه اي�ران گ�رد ه�م جم�ع ش�دند. 
حجت االسام محمدرضا تويسركاني در گفت وگو با رسا، با تسليت 
شهادت جمعي از غيورمردان و جان بركف سپاه پاسداران گفت: با 
توجه به اين عمليات كور تروريستي، مي طلبد نيروهاي اطاعاتي 
و امنيتي با هوشياري بيشتري منطقه را كنترل و رصد كنند. وي 
افزود: انقاب اس��امي دش��منان عنود، كينه توز و فعالي دارد كه 
از كوچك ترين غفلت سوءاس��تفاده مي كنند تا ب��ه انقاب ضربه 
بزنند، اين همان نكته اي است كه بارها رهبر معظم انقاب تأكيد 
داشتند كه در عرصه هاي مختلف اعم از جنگ نرم و جنگ سخت 
از دش��من غفلت نكنيد. تويس��ركاني ادامه داد: غفلت از دش��من 
سبب آسيب پذيري جمهوري اسامي ايران و ضربه زدن دشمنان 
مي ش��ود و زمينه خوش��حالي جبهه ش��يطان را فراهم مي كند؛ 
بنابراين هوش��ياري و اجتناب از غفلت خواسته به حقي است كه 

بايد به آن جامه عمل پوشانده شود. وي با تأكيد بر اينكه شهادت 
آثار عجيبي در پيشبرد اهداف انقاب اسامي دارد، اظهار داشت: 
يكي از اين آثار رسوا كردن چهره به ظاهر زيباي حقوق بشر است، 
چنين عملياتي چهره باطني آنان را افشا و رسوا مي كند. شايد اگر 
اين شهادت ها نبود هرگز چنين رسوايي هايي صورت نمي گرفت؛ 
بنابراين شهدا رسواگر چهره هاي دروغين طرفداران دفاع از مردم و 
حقوق بشر هستند. تويسركاني با تأكيد بر اينكه طراحان و حاميان 
عمليات تروريستي خاش همان  كشورهايي هستند كه در نشست 
ورشو نزد هم جمع ش��دند، گفت: عقبه و بانيان جريان تروريستي 

همان كشورهاي مستكبر هستند. 
مس��ئول نمايندگي ولي فقيه در بس��يج با اش��اره ب��ه اقدامات و 
فعاليت هاي خ��وب س��پاه در راس��تاي محروميت زدايي منطقه 
زاهدان، تصريح كرد: سپاه پاسداران در تحكيم وحدت بين شيعه و 
سني، رسيدگي به فقرا و مستمندان توفيقات بسياري در سيستان 
و بلوچستان كسب كرده است، همچنين تمام راه هاي نفوذ وهابيت 
و جريان تكفي��ري داعش را در اين خطه از بين برده اس��ت، براي 

همين دش��منان با انجام اين عمليات كور خواس��تند از اقدامات 
خوب سپاه كه موجب خشم آنان شده بود انتقام بگيرند. وي ادامه 
داد: مردم آن منطقه مي دانند كه جريان تروريستي و فرقه وهابيت 
جرياني ضد مردمي و ضد اس��امي است. دش��منان بايد بدانند با 
چنين عمليات مذبوحانه اي نمي توانند مانع انجام اقدامات خاص 
سپاه در جهت تأمين منافع مردم اين ديار شوند بلكه سپاه مسير 
شهيد شوشتري، ش��هيد خدمت را با عزم و اراده اي راسخ تر ادامه 
خواهد داد. تويسركاني بابيان اينكه سپاه نوكر و مدافع حقوق مردم 
است، گفت: س��پاه در جهت امنيت مردم اقدام مي كند و مردم آن 
منطقه واقعاً نيروهاي سپاهي را دوست دارند. نماينده ولي فقيه در 
بسيج با اشاره به حضور باشكوه علما و مردم اهل سنت سيستاني 
در راهپيمايي ۲۲ بهمن، خاطرنش��ان كرد: حضور گسترده مردم 
در راهپيمايي ۲۲ بهمن س��بب خش��م جبهه دش��من، وهابيت، 
داعش و آل سعود ش��د براي همين اين عمليات را انجام دادند كه 
قطعاً اين عمليات به نفع انقاب اسامي و به ضرر دشمنان اسام 

خواهد بود. 

حمايت جامعه مدرسين  از بيانيه راهبردي رهبر انقالب

مسئول نمايندگي ولی فقيه در بسيج: 

طراحان عمليات تروريستي زاهدان در نشست ورشو بودند

 فرمانده كل سپاه در مراسم شهداي ترور از رئيس جمهور و شوراي عالي امنيت ملي خواست 
دست سپاه را براي انتقام خون شهداي ترور از عربستان و امارات باز بگذارند

آماده  انتقام هستيم

 م�ردم اصفهان دي�روز ب�ا ش�هداي عمليات 
تروريستي زاهدان وداع باشكوه و به يادماندنی 
كردند. يك تش�ييع تاريخی ب�راي مرداني كه 
در محور خاش- زاهدان م�ورد حمله انتحاري 
تروريس�م تكفي�ری ق�رار گرفتن�د. اين خط 
وحدت ماس�ت؛ ش�هروند اصفهاني براي دفاع 
از سيس�تان و بلوچس�تان ج�ان مي دهد؛ چه 
آنكه امنيت ه�ر نقطه از اين س�رزمين امنيت 
همه ماس�ت. اينگونه حيات و مم�ات ما، خون 
ما، زندگي ما درهم آميخته اس�ت. دفاع از مرز 
مش�ترك ما با پاكس�تان، مرز خطرناك تكفير 
و اس�ام، بر عه�ده همه م�ردم ايران اس�ت و 
يگان هاي مختلف س�پاه از استان هاي مختلف 
ايران اع�زام مي ش�وند. قرع�ه اين ب�ار به نام 
مردان مردس�تان لش�كر 14 امام حسين عليه 
السام درآمد و قرعه ش�ان قرعه  شهادت شد. 
فرمانده كل س�پاه نيز در اين مراسم تشييع از 
ش�ورای عالی امنيت ملی خواست دست سپاه 
را برای انتقام از عربستان و امارات باز بگذارد.  
لشكر به لشكر در ايران، جوانان ايستادگي را از پدران 
خويش به ارث مي برن��د. ديروز پ��در مقابل تجاوز 
بعثي ها ايستاده و شهيد ش��ده و امروز كودك يتيم 
ديروزش، جوان برومند س��رافرازي ش��ده كه براي 
دفاع از تماميت ارضي كشور جان را مقابل تروريسم 
سعودي و تكفيري به بازي مي گيرد. نسل به نسل، 
ايران انقابي م��ا براي اس��تقال و امنيت مقاومت 
كرده است و در استان اصفهان اين روزها لشكر ۱٤ 
امام حسين عليه السام، نمود بارز ميراث مقدسي 
است كه از ياران حسين خرازي در وجود جواناني كه 
دهه هاي ۶۰ و 7۰ تازه تاريخ تولد آنان بود، به يادگار 
مانده است. نسلي كه آموخته مقابل تجاوز و تكفير و 
تروريسم به يك رسم بايد عمل كرد: ايستاد و ايستاد و 

ايستاد، حتي تا پاي جان! 

نسلي كه آموخته مقابل تجاوز و تكفير و تروريسم به 
يك رسم بايد عمل كرد: ايس��تاد و ايستاد و ايستاد، 

حتي تا پاي جان!
   رد تروريست ها

به نام دفاع از مردم بلوچ است، اما پولش از عربستان 
مي رسد و جان جواناني را مي گيرد كه جز دفاع از ايران 
اسامي گناهي ندارند. به نام دين است، اما گويا آيات 
قرآن را نديده اند كه »َمْن َقَتَل نَْفساً بَِغْيِر نَْفٍس أَْو َفساٍد 
فِي اْلَْرِض َفَكأَنَّما َقَتَل الَنّاَس َجِميعاً... هر كس انسانی 
را جز به قصاص يا به كيفر فساد در زمين بكشد پس 
چنان اس��ت كه گويی همه  مردم را كشته است...«، 
به نام ايران اس��ت، اما انعكاس رس��انه اي عمليات 
تروريستي شان را بايد در العربيه و بي بي سي و الشرق 
االوسط ديد. همه در كنار هم ايستاده اند تا ايران نتواند 
بايستد... ما اما نمي ميريم؛ هر قطره خون جوانان اين 
سرزمين در رگ هاي نسلي مي جوشد و ايستادگي و 
فداكاري را تكثير مي كند. ديروز ما را به خيال خويش 
كشتند و امروز از نسل شهداي ديروز ما نسلي ايستاده 
قد كشيده و فردا از خون اين شهداي امروز نسل هايي 
به نام وطن خواهند ايستاد؛ ديروزمان را تاريخ گواهي 
داده و فرداي مان را جهان خواه��د ديد؛ ما قربانيان 

مظلوم اما سرافراز تجاوز و تكفير و تروريسم. 
   رئيس جمهور دس�ت ما را ب�راي انتقام باز 

بگذارد 
روزي كه تروريست ها به مجلس حمله كردند، روزي 
كه خاك هاي كردس��تان را ناامن كردند، روزي كه 
اسرائيل قنيطره را زد، روزي كه رژه اهواز را به خاك و 
خون كشيدند، همه را پاسداران انقاب اسامي وعده  
انتقام دادند و به وعده  خود مردانه عمل كردند. ديروز 
هم فرمانده كل سپاه در تش��ييع شهداي عمليات 
تروريستي زاهدان وعده  انتقام داد، اما با يك تفاوت؛ 
او درخواستي داشت كه نش��ان مي داد ممكن است 
انتقام گرفتن از تروريست هاي جيش العدل به مشكل 

بخورد. او در سخنراني تشييع شهدا از رئيس جمهور به 
عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي درخواست كرد 
دست سپاه را به دنبال وعده انتقامي كه خود رئيس 
جمهور داده است، بيش از گذشته براي انجام عمليات 
باز بگذارند. چه آنكه خود رئيس جمهور وعده داد كه 
انتقام خون اين شهيدان گرفته مي شود.  سرلشكر 
محمدعلي جعفري در سخنراني مراسم تشييع شهدا 
در اصفهان با درود بر همه ش��هدا گفت: اصفهان در 
شهيدپروري از هيچ كوششي دريغ نكرده و از جان و 
مال خود براي ارتقاي سطح معنوي و توسعه امنيت 

در كشور گذشته است. 
او با اشاره به اينكه دشمنان كشور، حق و اسام يكي دو 
تا نيستند، ادامه داد: دشمنان بسيج شده اند تا در كشور 
ناامني ايجاد كنند و نيروهاي مس��لح مدام در حال 
مبارزه با آنها هستند. مرزهاي سيستان و بلوچستان 
از ۹ سال پيش تاكنون توسط نيروهاي سپاه برقراري 
امنيت مي شود كه لشكر ۱٤ امام حسين )ع( يكي از 
نيروهاي تأمين امنيت آن منطقه است.  جعفري ادامه 
داد: عربستان و امارات به دنبال ناامني و ورود به كشور 
از بخش هاي شرقي و جنوب شرقي كشور بوده اند. اما 
نيروهاي امنيتي نگذاشتند كه مشكلي ايجاد شود و 
اكثر پاسگاه هاي آن منطقه همچون دژ مستحكمي 
در برابر آنها ايستاده است. آنها به دنبال انجام عمليات 
انتحاري در داخل استان به خصوص در خاك زاهدان 
بودند كه كيلومترها با مرز فاصله دارد و مي خواستند 
از اين راه ضربه بزنند. چندين ب��ار تاش كردند اما 
ناموفق بودند تا در اين عمليات آخر توانستند به نتيجه 
برسند. آنچه ملت ما بايد بداند اين است كه نيروهاي 
امنيتي سپاه و بسيج در مرزها به دنبال عمق بخشي 
هستند و انتقام اين شهدا را خواهند گرفت. فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقاب اسامي با بيان اينكه امريكا 
و اسرائيل كودك كش در ايجاد ناامني و ترور در كشور 
فعال هس��تند، گفت: اطاعات موثق وجود دارد كه 

نيروهاي اطاعاتي عربس��تان در بلوچستان ايران و 
پاكستان فعاليت هايي را در زمينه ايجاد ناامني انجام 
مي دهند. آنچه مس��ئوالن و مقامات مختلف اشاره 
كرده اند از جمله رئيس جمهوري و رئيس ش��وراي 
امنيت ملي اين اس��ت كه جمهوري اسامي ديگر 
ماحظات قبلي را انجام نمي دهد و براي انتقام خون 

اين عزيزان مستقيم وارد عمل مي شود. 
او تأكيد كرد: انتظاري كه از كشور همسايه و مسلمان 
خود يعني پاكس��تان داريم اين است كه همكاري 
كند. چرا ارتش و سازمان اطاعات امنيت پاكستان 
اين گروه را پناه مي ده��د؟ اين پناه را نوعي حمايت 
مي دانيم. سازمان اطاعات و امنيت پاكستان محل 
اختفاي اين گروه را مي داند، اما سكوت پيشه كرده 

است. 
فرمانده كل س��پاه ادام��ه داد: دولت ه��اي خائن 
عربستان و امارات بدانند صبر جمهوري اسامي به 
سر آمده و حمايت از گروه هاي تكفيري را تحمل 
نخواهد كرد. ما انتقام خون شهيدان را از دولت هاي 
عربستان و امارات خواهيم گرفت و از رئيس جمهور 
و رئيس شوراي امنيت ملي مي خواهيم كه دست 
ما را باز بگذارند و دولت پاكستان بايد بداند من بعد 
بايد هزينه حمايت سازمان ISI )سازمان اطاعات 
و امنيت پاكستان( را بپردازد و اين هزينه، هزينه 

سنگيني خواهد بود. 
جعفري تأكيد كرد: دشمنان بايد بدانند به خصوص 
امريكا و اسرائيل متوجه باشند آنچه خون شهيد در 
مسير رشد انقاب نياز داريم خواهيم داد و امروز 
تمامي پاسداران و بسيجيان مصمم تر از گذشته و 
با عزمي راسخ آماده برقراري امنيت ايران اسامي 
هس��تند. از ارواح طيبه همه شهيدان مي خواهيم 
كه ما را در اين راس��تا كمك كنند چرا كه تاكنون 
به دعاي مردم و هدايت هاي شهدا مقاومت جدي 

داشته ايم. 
   هشدار به پاكستان

فرمانده كل سپاه پاسداران انقاب اسامي همچنين 
در حاشيه مراسم وداع با پيكرهاي شهداي جنايت 
تروريستي سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه در 
برابر توطئه ها و حمايت هايي كه دولت هاي مرتجع 
منطقه با دستور امريكا و صهيونيست ها دارند، به طور 
قطع اقدامات جبراني انجام خواهيم داد، اظهار داشت: 
از آنجا كه دولت پاكستان از محل اين عناصر خطرناك 
براي اسام آگاه اس��ت و بايد نسبت به جناياتي كه 
انجام داده اند پاسخگو باشد، انتظار است با جديت به 
مسئوليت هاي خود در قبال تأمين امنيت مرزهاي 
مشترك پرداخته و اجازه ندهند تروريست ها مناطق 
مرزي اين كشور با ايران را، جوالنگاه خود براي ارتكاب 

اقدامات ضد امنيتي عليه ملت ايران قرار دهند. 
فرمانده كل سپاه در پايان با بيان اينكه همانگونه كه 
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي عنوان 
كردند شرايط با گذشته متفاوت بوده و دولت پاكستان 
بايد نحوه برخوردش با اين عناصر ضد انقاب را تغيير 
دهد، تأكيد كرد: در صورتي كه پاكستان در اين زمينه 
به مسئوليت هاي خود عمل نكند جمهوري اسامي 
ايران بر اساس قوانين و مقررات بين المللی حق مقابله 
با تهديدات پيراموني در مرزهاي كشور مجاور را براي 
خود محفوظ دانسته و با اعمال اقدامات جبراني به 
مجازات تروريست هاي مزدور سازمان هاي جاسوسي 

كشورهاي منطقه و فرامنطقه خواهد پرداخت. 

221 نماينده خواستار برخورد قاطع 
با عامالن حادثه تروريستي زاهدان شدند 

۲۲1 نف�ر از نماين�دگان مجلس ش�وراي اس�امي در محكوميت 
كردن�د. ص�ادر  بياني�ه اي  زاه�دان  تروريس�تي  حادث�ه 

  به گزارش فارس، در بخشي از اين بيانيه كه احمد اميرآبادی فراهاني، 
عضو هيئت رئيسه مجلس قرائت كرد، آمده است: در حالي كه حضور 
حماس��ي و پرش��كوه مردم در چهلمين س��الگرد پيروزي انقاب و 
جشن هاي ٤۰ سالگي نظام جمهوري اسامي ايران بار ديگر حقانيت 
و اقتدار نظام و انقاب را به جهانيان اثبات نم��ود و پيام مهم رهبري 
معظم مبني بر گام دوم انقاب و فراخ��وان مردم به ويژه جوانان عزيز 
در تداوم مسير روشن انقاب اسامي اميد به آينده را در جامعه بارور 
نموده است، استكبار جهاني به سركردگي امريكا و عوامل منطقه اي 
آن توطئه  ديگري را به دس��ت تروريس��ت هاي پرورش يافته خويش 
عليه مردم و نظام جمهوري اسامي تدارك ديده و جمعي از بهترين  
فرزندان اين سرزمين و يادگاران دفاع مقدس را كه وظيفه پاسداري 
از دفاع از مرزها و امنيت در جنوب شرقي كش��ور را بر عهده داشته و 
تعدادي از آنها از فرزندان ش��هدا و ايثارگران بودن��د، ناجوانمردانه به 
شهادت رس��اندند تا به نحوي كينه توزي خويش را عليه مردم ميهن 

اسامي نمايش داده باشند. 
در بخش پاياني اين بيانيه آمده اس��ت: ما نمايندگان مردم در مجلس 
شوراي اس��امي ضمن قدرداني از حضور باشكوه مردم در راهپيمايي 
عظيم ۲۲ بهمن ماه شهادت اين عزيزان را به پيشگاه مقام معظم رهبري 
و مردم شريف و خانواده های معظم آنها تبريك و تسليت گفته و براي 
مجروحان اين حادثه آرزوي شفاي عاجل داشته و از مسئوالن نظامي، 
انتظامي، امنيتي و قوه قضائيه درخواست هوشياري و مراقبت بيشتر و 

نيز برخورد قاطع و قانوني با عوامل اين جنايت بزرگ را داريم. 

آيت اهلل كعبي در تبيين بيانيه رهبر معظم انقاب: 
حلقه هاي مديريتي 

بايد به نفع جوانان شكسته شود
 دعوت جوانان به حضور در صحنه مديريت جهادي نظام بر پايه اصل 
ما مي توانيم يك�ي از ابعاد بيانيه گام دوم رهبر معظم انقاب اس�ت. 
آيت اهلل عباس كعبي، نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري، 
منشور گام دوم انقاب را كه توسط رهبر معظم انقاب منتشر شد، داراي 
ابعاد گوناگون دانست و گفت: يك بعد اين منشور، تبيين گفتمان انقاب 
اس��امي و تبيين اوضاع جهان در گذش��ته، حال و آينده است. بعد دوم 
منشور، گفتمان سازي بر پايه انقاب اسامي است. بعد سوم اين منشور 
مهم، رصد و ديده باني و ارزيابي ٤۰ سال گذشته و تاش براي برداشتن 

گام هاي استوار در ٤۰ سال آينده است. 
وي، بعد چهارم منشور راهبردي گام دوم را، شكستن حلقه هاي مديريتي 
بسته و آزاد كردن انرژي جوانان مؤمِن انقابي و پاي كار دانست و افزود: 
دعوت جوانان به حضور در صحنه مديريت جهادي نظام بر پايه اصل ما 
مي توانيم يكي از ابعاد اين منشور است. عضو جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم ادامه داد: بعد ششم پيام راهبري رهبر انقاب، ذكر كارهاي اساسي و 
پايه اي است كه انقاب بر اساس اراده ملي و ارزش هاي اسامي انجام داده؛ 
همچنين مجموعه توصيه ها بر پايه فرصت ها و تهديدها و چالش ها و ذكر 
مسائل بنيادين و اصلي انقاب و تحليلي جامع.  كعبي افزود: اين منشور 
بايد بارها در حوزه ها و دانشگاه ها و از سوي جوانان مؤمن انقابي خوانده و 
تجزيه و تحليل و درباره آن بحث شود و هركدام از اقشار جامعه، برنامه خود 
را متناسب با گام دوم ترسيم كنند. وي يكي از تحليل هاي مهم رهبر انقاب 
را سه قطبي كردن جهان توسط انقاب اسامي دانست و خاطرنشان كرد: 
قبل از انقاب، جهان به دو قطب شرق و غرب تبديل شده بود. در دهه اّول 
انقاب، قطب شرقي فروشكست و انقاب اسامي در دهه چهارم، ليبرال 
دموكراسي را به چالش جدی كشاند.  عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان 
رهبري با بيان اينكه دهه پنجم انقاب، افول امپراتوري امريكا و شكست 
ابهت نظام سلطه و فروپاشي تمّدن مادي غربي را رقم خواهد زد، تصريح 
كرد: در سايه انقاب اسامي و بهره مندي از نظريه ايدئولوژيك الهي اين 

كار بزرگ تحقق خواهد يافت. 
كعبي يكي از ويژگي هاي نظري��ه ايدئولوژيك الهي را جمع كردن برخي 
دوگانه ها دانست و گفت: دين و دنيا، عقانيت و معنويت، عدالت و آزادي، 
اجتهاد و نوآوري، اسام گرايي و پيشرفت و توسعه، علم و ايمان، مقاومت 
و ايستادگي و پيشرفت، مردم ساالري و اسامي بودن نظام، دوگانه هايي 
هستند كه ظرفيت  تمّدن سازی دارند و بر پايه اين نظريه ايدئولوژيك و 
حضور جوانان مؤمن به شعارهاي جهاني و فطري در صحنه مديريت، اين 
توانايي را ايجاد كرده كه نظام سلطه و ليبرال دموكراسي و سرمايه داري را از 
بين ببرد و فاصله ميان بايدها و واقعيت ها را پر كند و ايران سربلند و ايراني 

سرافراز را بر پايه گفتمان انقاب اسامي شكل دهند.

آقای مطهری!  از قرائن استفاده كنيد
ادامه از صفحه يك 

برای درك اين موضوع بايد به »قرائن« محتوايی امام رجوع شود. آيا حضرت 
امام ادبياتی مشابه نامه مذكور در خصوص اين تشكل و نسل آن روزش را 
دارد؟ اگر دارد كسی در انتساب آن به امام ترديد كرده است؟ قطعاً وجود 
دارد و هيچ كس هم ترديد نكرده است پس بايد ديد آيا امام صرفاً در اين نامه 
با شدت و حدت با آنان برخورد كرده است يا درجای ديگری نيز چنان گفته 
است؟ در برخورد عتاب آلود امام به صورت شفاهی و كتبی با اين جماعت 
استناد متعددی وجود دارد. از صحبت و عتاب حضوری امام به مهندس 
بازرگان كه »پاشو برو دنبال كارت، شما چكاره ايد كه خبرگان منحل كنيد« 
تا مكتوباتی كه بسيار دردمندانه است. امام سه ماه قبل از رحلت تندترين 
حمات را به اين جماعت دارد و چرا اصاح طلبان امروز و خط امامی های 
ديروز حاضر نيستند در اين باره سخن بگويند؟ اما حاضرند به اين جماعت 
تريبون بدهند و آنان بگويند: »انقاب از مسير خود خارج شد«. حضرت امام 
در طول ۱۰ سال حيات پس از انقاب ۱۱ بار از واژه »ليبرال ها« استفاده 
  می كنند كه در هر ۱۱بار آن منظور اعضای نهضت آزادی و همسويان است 
و جالب اين اينكه چهار بار واژه ليبرال ها را با منافقين با هم به كار می برد. 
برای مثال، در پيام ۶8/۱/۲ خود به مهاجرين جنگ تحميلی با اشاره غير 
مستقيم به نفوذ نهضت آزادی در بيت قائم مقام رهبری می نويسد: »ما بايد 
دشمن سرسخت كسانی باشيم كه پرونده های همكاری آنان با امريكا از النه  
جاسوسی بيرون آمد. كسانی كه از منافقين و ليبرال ها دفاع  می كنند پيش 
ملت عزيز و شهيد داده ما راهی ندارند.« در ۶7/۱۲/3 با خطاب غيرمستقيم 
به آيت اهلل منتظری آنها )كسانی كه نامه امام به محتشمی پور درباره آنان 
است( را »ليبرال  خودفروخته« خطاب می كند، در حالی كه اين كلمه با اين 
عتاب در نامه به محتشمی پور وجود ندارد: »نبايد برای رضايت چند ليبرال 
خود فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقيده ها به گونه ای غلط عمل كنيم كه 
حزب اهلل عزيز احساس كند جمهوری اسامی از مواضع اصولی اش عدول 
می كند.« اگرچه اين مطالبه امام امروز بخشی از نخبگان تجديد نظرطلب را 

هم شامل می شود اما مجال پرداخت به آن در اينجا نيست.
 امام در پيام ۶7/۱۲/3 با ادبياتی تندتر از نامه به محتشمی پور درباره اعضای 
نهضت آزادی می نويس��د: »من امروز بعد از ۱۰س��ال از پيروزی انقاب 
اسامی همچون گذشته اعتراف می كنم كه بعض تصميمات اول انقاب 
در سپردن پست ها و امور مهم كشور به گروهی كه عقيده خالص و واقعی به 
اسام ناب محمدی نداشته اند، اشتباهی بوده است كه تلخی آن به راحتی 
از ميان نمی رود. گرچه در آن موقع هم من شخصاً مايل به روی كارآمدن 
آنان نبودم ولی با صاحديد و تأييد دوستان قبول نمودم و االن هم سخت 
معتقدم كه آنان به چيزی كمتر از انحراف انقاب از تمامی اصولش و حركت 
به سوی امريكای جهانخوار قناعت نمی كنند. درحالی كه در كارهای ديگر 
نيز جز حرف و ادعا هنری ندارند. امروز هيچ تأسفی نمی خوريم كه آنان در 
كنار ما نيستند چراكه از اول هم نبودند. انقاب به هيچ گروهی بدهكاری 
ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه ها و ليبرال ها 

می خوريم.«
بعيد است جناب مطهری كه البد امام با صاحديد مرحوم پدرش تركيب 
دولت موقت را قبول كرده اند بگويد عبارت »س��خت معتقدم كه آنان به 
چيزی كمتر از انحراف انقاب از تمامی اصولش و حركت به سوی امريكای 
جهانخوار قناعت نمی كنند« از امام نيست. حال سؤال اين است كه چرا اين 
عبارات را از امام می دانيم ول��ی آن نامه را نمی دانيم؟ وقتی تفاوتی وجود 
ندارند ابهام سازی ناشيانه برای چيست؟ وقتی امام در پيام به مهاجرين و 
پيام به روحانيت چندين بار واژه ليبرال ها را به كار می برند چرا اگر در نامه 
۶8/۱/۶ همين عبارت را ديديم، تعجب می كنيم؟ آيا اين قرائن درستی و 

صحت آن دو نامه نيست؟
نظر اصاح طلبانی كه امروز مرحوم بازرگان اصاح طلب را به امام انقابی 
ترجيح می دهند و در  تبيين  امام خجالت می كشند و بازرگان را در صدر 
اقدامات تبيينی و رسانه خود دارند، در اين باره چيست؟ نمی پرسند چرا 
امام ليبرال ها و منافقين را يكجا و يك جور می ديد؟ و نمی خواهند تصريح 

كنند منظور امام از ليبرال ها كيست؟
البته اين بدان معنا نيست كه نگارنده مزايای شخصيتی و اخاقی و مسلمانی 
مهندس بازرگان را نداند اما بحث سر اين است كه مدعيان امام نمی توانند 
در عرصه سياست و حكومت هر دو را جمع كنند. بازرگان خود صادقانه 
تفاوت ۱8۰درجه ای خود با امام را توصيف می كن��د: »امام ايران را برای 
اسام می خواهد و من اسام را برای ايران.« تفاوت اين است كه اسام برای 
بازرگان در اين عبارت ابزار است اما امام ايران را كرسی و زايشگاه سياست 
دينی می داند و جامعيت اسام را باور دارد و از التقاط گريزان است و نگاه 

ابزاری به دين ندارد.
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