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مطالبه ملي، پيش نياز »گام دوم انقالب«
س��بك نگارش بيانيه معروف به گام دوم از ضرورت پوست اندازي 
اجباري جامعه و نظام حكايت مي كند. ناگفته پيداست از نسلي كه 
٤۰ سال پيش انقالب كرده اند آن دسته كه در اداره كشور و انقالب 
نقش داشته اند: »برخي شهيد شده اند«، »برخي از دنيا رفته اند«، 
»برخي استحاله ش��ده اند«، »برخي پشيمان ش��ده اند«، »برخي 
از نفس افتاده اند«، »برخي به قول ش��هيد باك��ري به دنياگرايي و 
اشرافي گري رو آورده اند«، »برخي محافظه كار شده اند«، »برخي 
دچار سرخوردگي و يأس ش��ده اند«، »برخي بي انگيزه شده اند«، 
»برخي دچار آلزايمر سياسي ش��ده اند«، »برخي دچار روزمرگي 
شده اند«، »برخي دچار خطاي در تحليل شده اند«، »برخي نااهل 
شدند«، »برخي نامحرم ش��دند«، »برخي نشاط و شادابي الزم را 
از دس��ت داده و دچار پيري ش��ده اند«، »برخي نيز دچار تشتت و 
پراكندگي شده و انس��جام خود را از دس��ت داده اند«، »برخي به 
دليل اش��تراك منافع و يا تض��اد منافع حزبي و جناحي از مش��ي 
انقالبي فاصل��ه گرفته ان��د«، »و برخي هم در دام س��رويس هاي 
جاسوسي دش��من گرفتار شده و به عنوان س��رمايه دشمن ايفاي 
نقش مي كنند« و بقيه نيز در طول ۳۰ سال گذشته در متن ميدان 
جنگ نرم درگير بوده و از س��ه نياز اس��تراتژيك انقالب اسالمي 
غفلت كرده اند: ۱ - انديش��ه پردازي، آينده پژوهي، تبيين، بسط 
و تقويت تئوريك انقالب اسالمي ۲ - مهندسي راه ها و روش هاي 
انتقال مفاهيم و ارزش هاي انقالبي و مديريت منابع انساني به نسل 
بعدي. ۳ - جوان سازي انقالبيون و گردش نخبگان و انتقال قدرت 

به نسل جوان. 
اما در نقطه مقابل، دش��من از س��ال ۱۳۶۸ با مهندس��ي از پيش 
طراحي شده و با برنامه ريزي و اتخاذ استراتژي جنگ نرم و با نفوذ 
و اس��تحاله در برخي احزاب درون حاكميت وارد عرصه مديريتي 
نظام شده و طي ۳۰ سال گذشته، در چارچوب مهندسي براندازي 
۳۰ ساله )سه دوره ۱۰ساله( موس��وم به پروژه ۲۰۲۰ در راستاي 
نرماليزه كردن انقالب و كش��ور، ۳ اقدام بنيادين را در دستور كار 
خود قرار داد: ۱ - تئوري س��ازي و بسترسازي اس��تحاله تئوريك 
انقالب اس��المي. ۲ - مدل س��ازي و تبيين روش ه��اي براندازي 
قانوني و ن��رم )انقالب هاي رنگين( ۳ - از بي��ن برخی جواناني كه 
نه در دوران انقالب حضور داش��تند و نه ايثارگ��ري و غلبه فضائل 
بر رذائل دوران جنگ را تجربه ك��رده  بودند، اقدام به »يارگيري«، 
»آموزش و تعليم«، »سازماندهي«، »حلقه سازي«، »تجهيز فني و 
رسانه اي«، »مديريت، پشتيباني و برخی حمايت هاي همه جانبه« 
و »ساختارس��ازي« كرده و افراد س��ازمان يافته را در رخدادهاي 
سياسي و انتخاباتي رفته رفته به داخل حاكميت نيز نفوذ دادند تا 
جايي كه عرصه انقالب اسالمي جوالنگاه تاخت و تاز لشكر جوان 

شيطان بزرگ عليه مباني و ارزش هاي انقالب اسالمي شد. 
به اين ترتيب در راستاي بقا و استمرار انقالب اسالمي با ابرچالشي 
به نام تربيت و به كار گيري جوانان )كه اوالً تجربه انقالب را ندارند، 
ثانياً به داليل مختلف از جمله تع��ارض و تضاد منافع، مورد توجه 
و يا اعتم��اد احزاب درون حاكمي��ت نبوده اند( به عنوان س��رمايه 
انساني انقالب اسالمي مواجه هس��تيم. از طرف ديگر در باره اين 
اقدام ضروري و فوري با الزامات و موانع گسترده اي مواجه هستيم 
كه عدم توجه به آن ها ممكن اس��ت نظام انقالبي را با چالش هايي 

ديگر مواجه كند. 
بحث در باره ويژگي هاي متنوع و دسته بندي هاي مختلف و تنوع 
انگيزه هاي جوانان براي ورود به عرصه و مي��دان دفاع از انقالب و 
راه هاي ورود آنان به عرصه هاي مديريتي را به بعد موكول مي كنيم. 
آنچه در اين مقال مختصر و در اين مجال بايد به آن پرداخته شود 
اين است كه به داليل متعدد از جمله تعارض منافع افراد حقيقي 
و حقوقي، قطعاً اجراي گام دوم و پوس��ت اندازی مديريتي و بعضاً 
ساختاري نظام انقالبي، با مخالفت ها و مقاومت هاي پيدا و پنهان 
فردي و گروهي و سازمان يافته و سنگ اندازي ها و كارشكني هايي 
مواجه خواهد ش��د و از بيرون و درون حاكميت براي عقيم سازي 

گام دوم تالش خواهد شد. 
نظام اس��المي پيش از تجربه تلخ عقيم س��ازي برخ��ي از تدابير و 
سياس��ت هاي كلي از جمله »فرم��ان ۸ ماده اي مبارزه با مفاس��د 
اقتصادي در س��ال ۸۰« را در كارنامه دارد و اي��ن احتمال متصور 
است كه در خوش بينانه ترين حالت همان كساني كه بايد بر اساس 
اين بيانيه اين امانت الهي را به جوانان تازه نفس بس��پارند با چيره 
دستي خود را به عنوان مجري اين بيانيه معرفي كرده و براي اجراي 
آن س��تادها و تش��كيالت عريض و طويل راه انداخته و برگزاري 
همايش هاي نمايشي اين مسئوليت و مأموريت را از مسير واقعي و 
حقيقي منحرف نمايند و به اين ترتيب اين بيانيه نيز به سرنوشتي 
همانند موارد قبلي دچار ش��ده و به تدريج از ذهن و خاطره مردم 

پاك شود. 
كوتاه سخن اينكه اولي ترين و فوري ترين پيش نياز ضروري تحقق 
»گام دوم انقالب« بي ش��ك تبدي��ل اين بيانيه ب��ه مطالبه ملي و 
خواست عمومي مردم ايران اس��ت و اين حقيقتي است كه ظاهراً 
مورد توجه مقام معظم رهبري نيز بوده اس��ت. آن طور كه آيت اهلل 
ش��ب زنده دار در درس خارج خود نقل كرده حضرت آقا در جلسه 
خصوصي با ايشان فرموده اند »»من روي اين بيانيه خيلي زحمت 
كش��يدم... من بناي بر اين ندارم كه اگر چيزي نوش��تم يا مطلبي 
مي گويم از ديگران درخواست كنم كه روي آن كار كنند ولي راجع 

به اين مي گويم اين كار را بكنند... «. 
تبديل بيانيه گام دوم انقالب به مطالبه ملي مس��تلزم يك فعاليت 
بس��يار س��نگين رس��انه اي و تبليغاتي و انجام عملي��ات رواني و 
مهندسي و مديريت افكار عمومي است به گونه اي كه هيچ كس و 
هيچ واقعه و رخدادي نتواند اين بيانيه را به محاق فراموشي برده و 
يا از مطالبه ملي خارج كند. اين رسالت پيچيده بر دوش اصحاب 
رس��انه، نخبگان، متوليان عرصه فرهنگ، دانشگاهيان، حوزويان 
و به ويژه خود جوانان اين مرز و بوم س��نگيني مي كند. بايد تحقق 
گام دوم انقالب به مطالبه ملي تبديل شود و اين نكته مهمي است 
كه حضرت ام��ام خامنه اي نيز ش��خصاً در جمع م��ردم تبريز كه 
به مناسبت ۲۹ بهمن با معظم له ديدار داشتند تلويحاً بر مطالبه ملي 
تأكيد كرده و مي فرمايند: »مردم آذربايجان بايد در گام دوم انقالب 

نيز همچون مراحل قبل پيشگام و پيشتاز باشند«.  

سيد عبداهلل متوليان

هشداررهبرمعظمانقالبدربارهخدعهاروپاییها

مسئوالن به اميد اروپا خود و ملت را دچار مشکل نکنند
حضرتآیتاهللخامنهاي،رهبرمعظمانقالب
اسلالميصبحدیروزدردیدارهزاراننفراز
مردماستانآذربایجانشرقي،ضمنتشكر
صميمانهازحركتبزرگوآگاهانهملتایران
درراهپيمایي۲۲بهمنامسال،نظامجمهوري
اسالميرادربهترینموقعيتوجبههاستكبار
ودررأسآنامریكارادرضعيفترینشرایط
دانسلتندوگفتند:ملردمبهویلژهجوانانو
همچنينمسلئوالنبایلدباوقتشناسلي
واقلدامبهنلگام،ازظرفيتهايفلراوانبه
منظورحلمشكالتكشوراسلتفادهكنند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در ابتداي 
سخنان خود با اش��اره به راهپيمايي عظيم ۲۲ 
بهمن امس��ال افزودند: م��ن در بيانيه چند روز 
پيش از مردم ايران تش��كر كردم اما آن تش��كر 
خيلي كمتر و كوچك تر از حق ملت ايران است 
زيرا مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن امس��ال، كار 
بزرگي انجام دادند. ايش��ان با اش��اره به حضور 
پرحج��م و گس��ترده م��ردم در راهپيمايي ۲۲ 
بهم��ن، تأكيد كردن��د: گزارش ه��ا و ارزيابي ها 
نشان مي دهند، در اكثر شهرهاي كشور حضور 
مردم نسبت به سال های قبل، بيشتر و متراكم تر 
بوده است كه با همه وجود از مردم سپاسگزاري 

مي كنم. 
رهبر انقالب اس��المي افزودند: اگرچه دش��من 
در تبليغات خود اين حضور را كتمان و يا سعي 
در كوچك نمايي آن مي كند، اما اين واقعيت را 
مي بينند و معناي اين حض��ور عظيم مردمي را 

متوجه مي شوند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي ب��ا تأكيد بر اينكه هر 
كش��وري كه مردم آن اينگونه در ميدان حضور 
داشته باش��ند، از كيد و آس��يب دشمن مصون 
خواهد بود، گفتند: حضور گس��ترده مردمي در 
راهپيمايي ۲۲ بهمن امسال، در واقع يك حركت 
سياسي، امنيتي، انقالبي، آگاهانه و پر معنا بود و 
مردم همان شعار اصلي يعني »مرگ بر امريكا« را 
كه به معناي مرگ بر سلطه گري و توطئه گری و 
تجاوزگري و دست اندازی به حقوق ملت ها است، 
سردادند. ايشان افزودند: بايد شكرگزار خداوند 
بود زيرا دل های مردم به دست او است و در واقع 
خداوند متعال بود كه مردم را به خيابان ها آورد. 
رهبر انقالب اس��المي با اش��اره به برخي افراد 
ضعيف و منفع��ل كه هم��واره ضعف هاي خود 
را ب��ه مردم نس��بت مي دهن��د و مدعي ضعيف 
شدن انقالب هستند، خاطرنشان كردند: مردم 
همين هايي هس��تند ك��ه در روز ۲۲ بهمن در 
خيابان ه��ا ديدي��د و خداوند اين مل��ت را كه با 
بصيرت از هويت و كش��ور خود دفاع مي كنند، 

مورد لطف قرار خواهد داد. 
امنيتكشلورمرهونسلپاه،ارتشو

نيرويانتظامي
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه به ش��هادت 
جمعي از پاسداران حافظ امنيت و مرزها اشاره و 
تأكيد كردند: اين شهادت ها بايد ما را هوشيار و 
آگاه كند كه امنيت كشور به قيمت خون بهترين 
جوانان كشور به دست مي آيد و همه بايد قدردان 
اين جان فشاني ها باشيم. رهبر انقالب اسالمي 
امنيت كش��ور و امنيت مراس��م هايي همچون 
راهپيمايي عظيم ۲۲ بهمن و عزت ملي كش��ور 
را مرهون جان فشاني حافظان امنيت در سپاه، 
ارتش و نيروي انتظامي دانستند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي همچنين با تجليل از مردم شهيدپرور 
اصفهان و حضور پرش��كوه و اعجاب آور آنان در 
تشييع شهداي حافظ امنيت، تأكيد كردند: مردم 
اصفهان همواره جزو پيشگامان نهضت و انقالب 

اسالمي بوده و هستند. 
ملردمآذربایجلاندرگامدومهمباید

پيشتازباشند
ايش��ان در ادامه س��خنان خود، ۲۹ بهمن سال 

۱۳۵۶ و قيام مردم تبريز را يوم اهلل واقعي خواندند 
و با اشاره به پيشگامي و بصيرت و عملكرد انقالبي 
مردم تبريز و آذربايجان در حوادث مهم انقالب 
گفتند: اين قيام مردمي دو ويژگي مهم داشت، 

۱- وقت شناسی و ۲- اقدام بهنگام. 
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد ب��ر اينكه مردم 
آذربايجان باي��د در گام دوم انقالب نيز همچون 
مراحل قبل پيشگام و پيش��تاز باشند، افزودند: 
امروز نظام جمهوري اس��المي از لحاظ فرصت 
و موقعي��ت و از لحاظ زمان اق��دام و حركت در 
بهترين ش��رايط ق��رار دارد. حض��رت آيت اهلل 
خامنه اي گفتند: امروز روز كار و حركت دولت، 
مس��ئوالن، ملت و به خصوص جوانان است كه 
بايد ظرفيت هاي بالاس��تفاده فراوان و گسترده 
كشور را شناس��ايي و بهره برداری كنند. ايشان 
استفاده از ظرفيت هاي كشور را نيازمند حركت 
آتش به اختيار جوانان دانس��تند و خاطرنشان 
كردند: گروه هاي جواِن مؤمن و انقالبي بايد هر 
كاري را كه امكان پذير است در چارچوب قوانين 
و مصلحت كش��ور انجام دهند و معطل كس��ي 

نبايد بمانند. 
ازدشمنغافلنميشویم

رهبر انقالب اسالمي با اشاره به موقعيت ضعيف 
دشمن يعني جبهه استكبار و در رأس آن رژيم 
متج��اوز امريكا، تأكيد كردند: م��ا نمي خواهيم 
خود را به س��اده لوحی بزنيم و از دش��من غافل 
شويم اما واقعيات نش��انگر آن است كه دشمن 
به ش��دت گرفت��ار مس��ائل داخل��ي و خارجي 
اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي »مش��كالت 
اجتماعي«، »افسردگي و سرخوردگي جوانان«، 
»افزايش آمار قتل و جنايت«، »گسترش اعتياد 
و مواد مخدر«، »درگيري ميان س��ران امريكا« 
و »بدهي هاي عجيب و غري��ب« را بخش هايی 
از گرفتاري ه��اي امريكا برش��مردند و افزودند: 
همه اين موارد مس��تند به آمارها و گزارش های 
رسمي و داخلي امريكا اس��ت و به دليل همين 
مشكالت و گرفتاری ها، دچار وضعيت كنوني در 
سوريه و عراق و افغانستان شده اند و به شدت نيز 

عصباني هستند. 
جنجالهايدشمننبایددلمسئوالن

راخاليكند
ايشان با اشاره به برگزاري ناموفق نشست ورشو 
گفتند: دولتمردان ضعيف العقل امريكا از برخي 
دولت های هم��كار خود و دولت ه��ای ضعيف 
و مرعوب براي نشست ورش��و و تصميم گيری 

ضد ايران دعوت كردند اما اين نشست به هيچ 
نتيجه اي نرسيد و همه اينها نشانه ضعف است 
و دش��من كه در حالت ضعف دچ��ار عصبانيت 
مي شود، ش��روع به جنجال و فحاشي مي كند. 
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند: اين جنجال ها 
كه از روي ضعف است، نبايد دل فالن مسئول را 

خالي و يا فالن جوان را دچار خطا كند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنش��ان كردند: 
آن روزي كه اين انق��الب يك نهال ضعيف بود، 
همه دشمنان متحد شدند ولي نتوانستند كاري 
بكنند، بنابراين امروز كه آن نهال تبديل به يك 
درخت تناور شده است، هيچ غلطي نمي توانند 

بكنند. 
ايش��ان با ي��ادآوري س��خنان حض��رت زينب 
س��الم اهلل عليها در دربار يزيد، گفتند: امروز هم 
ما به دش��من مي گوييم، هر غلط��ي مي تواني 
بكني، بكن اما بدان كه هي��چ غلطي نمي تواني 
بكني. رهبر انقالب اس��المي، نشست شكست 
خورده ورشو و همنشيني مقامات كشورهاي به 
ظاهر مسلمان با رژيم صهيونيستي و هم پيماني 
با امريكا را موجب رفتن آبروي آنان دانستند و 
تأكيد كردند: اين اف��راد در ميان ملت خود نيز 

هيچ آبرويي ندارند. 
جوانانآمادهبهدستگرفتنمدیریت

كشورشوند
حضرت آيت اهلل خامنه ای، با اشاره به نشاط ٤۰ 
سالگي انقالب اس��المي و آمادگي و قدرت الزم 
براي حركت رو به جلو خاطرنشان كردند: همه 
مشكالت كش��ور اعم از گراني ها، كاهش ارزش 
ريال و مس��ائل توليد داخلي قابل حل است اما 
نيازمند  صبر، تدبير، اتحاد و جديت مس��ئوالن 

است. 
ايش��ان با تأكيد مجدد بر ظرفيت ه��اي فراوان 
كشور و ضعف دشمن و لزوم استفاده از فرصت ها، 
خطاب به جوانان گفتند: شما جوانان عزيز موتور 
پيشران حركت كشور هس��تيد و بايد خود را از 
لحاظ روحي، معنوي، اخالقي، صميمي، علمي و 
توانايي هاي مديريتي و تشكيالتي آماده كنيد و 
مديريت كشور را به دست بگيريد. البته از تجربه 

پيران نيز بايد استفاده كنيد. 
رهبر انقالب اس��المي آينده كش��ور را متعلق 
به جوان��ان دانس��تند و تأكيد كردن��د: جوانان 
مي توانند كشور را به قله برسانند و بايد آمادگي 
خود را در عمل و همچنين با ثبات قدم نش��ان 

دهند. 

اروپایيهاهمخدعهميكنند،مسئوالن
فریبنخورند

حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي يك توصي��ه هم 
به مس��ئوالن كردند و گفتند: دش��من را درست 
بشناسيد و مراقب باش��يد فريب او را نخوريد، چه 
هنگامي كه مشت و دندان نش��ان مي دهد و چه 
هنگامي كه لبخند مي زند. ايشان افزودند: بدانيد، 
دل های دشمنان بسيار بيش��تر از حرف هايی كه 
بر زبان مي آورند، مملو از بغض و كينه نس��بت به 
اسالم و مسلمانان و جمهوري اسالمي ايران است، 
بنابراين نبايد خدعه دش��من را قبول كرد. رهبر 
انقالب اسالمي، رفتار و اقدامات غربي ها را به معني 
واقعي كلمه خدعه آميز خواندند و گفتند: تكليف 
امريكايی ها كه مشخص است زيرا شمشير را از رو 
بسته اند اما بايد مراقب اروپايي ها بود زيرا آنها نيز با 

خدعه عمل مي كنند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: من به مسئولين 
و دولتي ها نمي گويم چه كنند اما بايد بنشينند، فكر 
كنند و به گونه اي عمل كنند كه فريب آنها را نخورند 
و به اميد آنكه حاال كاري بكنيم، خودشان و ملت 
را دچار مشكل نكنند. ايشان خطاب به مسئوالن 
گفتند: از دشمن وحش��ت هم نكنيد و بدانيد كه 
دس��ت خدا باالي همه دست ها اس��ت و خداوند 

پشتيبان ملتي است كه دين او را ياري مي كنند. 
رهبر انقالب اسالمي در پايان سخنان خود، تجليل 
از ش��هدا و تكريم خانواده های شهدا را از كارهاي 
خوب و اصلي برش��مردند و تأكي��د كردند: بايد 
نام و اعتبار و جايگاه ش��هدا و خانواده های آنان را 
روز به روز افزايش داد زيرا ش��هدا، ش��اخص هاي 
مس��يرحركت انقالب هس��تند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با گراميداشت ياد امام و شهدا، گفتند: 
به لطف خداوند، جوان های عزيز روزي را خواهند 
ديد كه همه آنچه را كه به دنبال آن هستيم، محقق 

و متجلي خواهد شد. 
پي��ش از س��خنان رهب��ر انق��الب اس��المي، 
حجت االسالم والمس��لمين آل هاشم نماينده ولي 
فقيه در استان آذربايجان شرقي و امام جمعه تبريز، 
سه درس بزرگ قيام مردم تبريز در ۲۹ بهمن سال 
۵۶ را »اقدام به موقع«، »نهراسيدن از طاغوت« و 
»اتحاد انقالبيون« دانس��ت. نماينده ولي فقيه در 
استان آذربايجان ش��رقي، جوانان فعال و متعهد 
را مزيت مهمي براي پيش��رفت برش��مرد و گفت: 
مردم غيرتمند آذربايجان شرقي در راستاي تحقق 
بخشيدن به بيانيه راهبردي گام دوم انقالب پيشگام 

خواهند بود. 

ژه
وی

 عزتملتیاكارآمديدولت؟! 
حس��ن روحاني در مراس��م بهره ب��رداری از مرحله س��وم 
پااليشگاه ستاره خليج فارس كه توسط قرارگاه خاتم االنبيای 
سپاه ساخته شده، گفته كه »كسي نمي تواند عزت ملت را 
به خاطر قيمت رب گوجه فرنگي و ماكاروني زير سؤال برد 
و دس��تاوردهاي مثبت ديگر را فراموش كند كه اين كار نه 
انصاف و نه مروت و نه وطن دوس��تی و نه اخالق اس��المي 
و عش��ق به انقالب اس��المي اس��ت. « رب گوجه فرنگي و 
ماكاروني البته در خبر تنظيم ش��ده توس��ط س��ايت نهاد 
رياست جمهوري وجود ندارد و تشخيص داده شده در متن 
خبر آورده نشود. عزت و عظمت ملت ايران موضوعي جدا از 
رب گوجه فرنگي و ماكاروني است، اما در مورد ارتباط شان 
با كارآمدي يك دولت نمي توان اينقدر مطمئن بود. دولت 
موظف به تهيه مايحتاج زندگي مردم است و نمي توان با اين 
شعارهاي شيك از بار اين مسئوليت و پاسخگويي در مورد 
نحوه انجام آن فرار كرد. از سويي مش��كل كشور مگر فقط 
رب گوجه و ماكاروني است؟ بازار مسكن و خودرو رها شده 
است و خريد گوش��ت و مرغ براي مردم سخت شده و لوازم 
خانگي تا دو برابر افزايش قيمت داش��ته اس��ت. ملت ايران 
عزيز است و به رغم همه كارشكني ها عزيز هم مي ماند. اما 
اين ملت عزيز را دولت كاري كرده كه براي تأمين مايحتاج 
اوليه اش به سختي افتاده است و اينكه قرارگاه خاتم االنبيای 
سپاه پااليشگاه مي سازد و رئيس جمهور افتتاحش مي كند، 

ربطي به ضعف شديد دولت در تأمين مايحتاج مردم ندارد. 
از قضا ايراد اصلي به دولت روحاني در اين زمينه همين است 
كه چطور ملتي با عزت و عظمت را كه براي كارهاي بزرگي 
همچون س��اخت پااليشگاه، موش��ك هاي بالستيك، انواع 
پهپاد، انرژي هسته اي و ... روي پا خود ايستاده، اينگونه براي 

تأمين مايحتاج اوليه خود به مشقت انداخته است؟! 

   ادعاییناصادقوكالمینازیبا
صادق زيب��اكالم طي يك توئي��ت اعتراض ك��رده كه چرا 
مراسم تشييع پيكر همسر دكتر علي شريعتي در حسينيه 
ارش��اد برگزار نش��ده و در هاي حس��ينيه را باز نكرده اند و 
تشييع كنندگان مجبور ش��ده اند در خيابان مراسم نماز را 
بجاي بياورند. اما محتواي اعتراض او آنقدر بي ربط است كه 
كاماًل نشان مي دهد دغدغه اصلي، موضع گرفتن عليه نظام 
بوده و درگذشت همسر دكتر شريعتي و يا چگونگي برگزاري 
مراسم تشييع او از موضوع خارج است. زيباكالم در توئيت 
خود نوش��ته كه »بستن در حسينيه ارش��اد به روي جنازه 
مرحومه پوران ش��ريعت رضوي همس��ر و مادر شريعتي ها 
فقط نشان دهنده قدرت قاهره بخش انتصابي حاكميت در 
برابر انفعال بخش انتخابي با ۲٤ ميليون رأيش نبود. در عين 
حال پاس��خگو نبودن بخش انتصابي در برابر تصميمات و 

سياست هايش را هم براي هزارمين بار به نمايش گذارد. «
اول آنكه تصميم هيئت امناي يك حس��ينيه چه ربطي به 
بخش انتصابي حاكميت دارد؟ آيا ص��ادق زيباكالم دليلي 

براي زدن اي��ن حرف دارد؟ س��ندي دارد كه نش��ان دهد 
ادعايش درست است؟ اين مدل ادعا كردن هاي كف خياباني 

در شأن يك استاد علوم سياسي دانشگاه است؟
دوم آنكه اگر قرار بود حاكميت مانع از برگزاري تشييع افراد 
خاص در حسينيه ارشاد ش��ود، پس چطور تشييع ابراهيم 
يزدي، دبير كل نهضت آزادي، محمد بسته نگار، سخنگوي 
شوراي فعاالن ملي و مذهبي و داماد آيت اهلل طالقاني و نيز 
علي اكبر معين فر از اعضاي نهضت آزادي در اين حسينيه 
برگزار شد و حاكميت هم مش��كلي نداشت؟! همسر دكتر 
ش��ريعتي كه نه   اپوزيس��يون بود و نه مخال��ف جمهوري 
اسالمي. حاكميت چه انگيزه اي براي مانع تراشي بر سر راه 

برگزاري مراسم تشييع او در حسينيه ارشاد دارد؟!
سوم آنكه نهادهاي انتصابي از جمله شوراي نگهبان يا رئيس 
قوه قضائيه يا نيروهاي مس��لح چه ربطي ب��ه مديريت يك 

حسينيه و برگزاري مراسم در آن دارند؟!
در پايان خوب است صادق زيباكالم سخنان فرماندار تهران 
به عنوان نماينده نهاد انتخابي با ۲٤ ميليون رأی را بخواند: 
»مجوز تش��ييع پيكر پوران ش��ريعت رضوي همسر دكتر 
شريعتي از حسينيه ارشاد صادر شده بود و نيروي انتظامي 
نيز همكاري الزم را در اين زمينه داش��ته اس��ت. برگزاري 
مراسم در حس��ينيه، بازش��دن درها و س��اير امور نيازمند 
هماهنگي با هيئت امناي آن بود ك��ه بايد از طرف متوليان 
مراسم يا خانواده متوفي انجام مي شد اما ظاهراً اين اقدامات 

انجام نشده است. «

رئيسقوهقضائيه:
بانک مرکزی اجازه تعطيلی کارخانه  ها را ندهد

رئيسقوهقضائيهبلابياناینكهامروز
تعطيليكارخانههاوبيكاريكارگران
برخلالفامنيلتملليومؤلفههلای
مرتبلطباتوسلعهاقتصاديكشلورو
برخالفعواطفانسلانياست،تأكيد
كرد:باتعاملمنطقيدسلتگاهقضایي
واجرایليبلابانکها،بههيلچعنوان

نبایداجازهدادكهچرخهايتوليددركشور،كندیامتوقفشود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل آملي الريجاني 
در جلسه مسئوالن عالي قضايي، حضور حماسي ملت بزرگ ايران در 
راهپيمايي ۲۲ بهمن را خنثی كننده تبليغات وسيع دشمن دانست و 
تصريح كرد: ريشه اين حركت های عظيم مردمي، همان تحول عظيمي 
است كه انقالب اسالمي در ملت ايران ايجاد كرد و اين ملت را به الگويي 

در سطح منطقه و بلكه جهان مبدل ساخت. 
رئيس قوه قضائيه، ايستادگي ملت صبور ايران اسالمي با فهم و بصيرت 
عميق سياسي و عزم و اراده استوار در مقابل جريان های استعماري و 
سلطه گر را ناشي از تحول كمي و كيفي برآمده از انديشه بزرگ انقالب 
اسالمي دانس��ت و ادامه داد: امروز، همه مردم با هر سطحي از دانش 
و وضعيت اجتماعي، داراي بينش و تحليل سياس��ي هستند و با فهم 
حوادث پيرامون خود، به خوبي حركت های دشمن را رصد مي كنند. 
براين اس��اس، ديگر روزگاري كه اجانب قدرت جوالن داش��تند و جز 
خواص، كسي متوجه اين حركات نبود، گذش��ته است و مردم بزرگ 
ايران در شهرها و روس��تاها از پير و جوان و زن و مرد، رفتارهاي امثال 
رئيس جمهوري امريكا را مي بينند و تحليل مي كنند. رئيس قوه قضائيه 
با بيان اينكه فهم و بصيرت سياسي عموم مردم از بينش برخي خواص 
نيز عميق تر است، خاطرنشان كرد: اين مردم، مانند برخي تحليلگران 
برج عاج نشين نيس��تند كه صرفاً تحليل و سخنراني كنند بلكه وقتي 
نداي رهبر خود را مي شنوند، با تمام وجود در صحنه حضور مي يابند و 

از ارزش های انقالب دفاع مي كنند. 
آيت اهلل آملي الريجان��ي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره 
به وضعيت اقتصادي كش��ور و معيش��ت مردم، به ص��ورت خاص به 
مشكالت كارخانه ها و واحدهاي توليدي اشاره و اظهار كرد: متأسفانه 
گاهي برخي اخبار در خصوص تعطيلي بعضي كارخانه ها و واحدهاي 
توليدي شنيده مي ش��ود. مكرر در اين زمينه تذكر داده ايم اما باز هم 
عرض مي كنم كه امروز تعطيلي يك كارخانه يا واحد توليدي و بيكاري 
كارگران، بزرگ ترين خطا در عرصه صنعت و اقتصاد كشور است و عالوه 
بر آس��يب هاي اقتصادي، ابعاد مربوط به امنيت ملي و مباحث انساني 
نيز در آن برجسته است. آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه تعطيلي 
واحدهاي توليدي امروز برخالف امنيت مل��ي و مؤلفه های مربوط به 
توسعه اقتصادي كشور است كه ابعاد عاطفي و انساني نيز دارد، تأكيد 

كرد: چرخ هاي توليد در كشور نبايد كند يا متوقف شود. 
 

دردیداررئيسستادكلنيروهایمسلحعنوانشد
تأکيد مراجع بر تقویت بنيه دفاعی کشور

رئيسستادكلنيروهایمسلحروزگذشلتهدرسفرییکروزه
بهقلم،باعلملاوحضراتآیلاتعظامتقليلددیداروگزارشلی
ازاقداملاتوفعاليتهلاینيروهایمسللحبلهآنهاارائلهكرد.
به گزارش رسا، آيت اهلل حسين نوری همدانی در ديدار سرلشكر باقری ، بر 
تقويت بنيه دفاعی و امنيتی كشور تأكيد كرد و ابراز داشت: بايد روز به روز 
قوی تر باشيم كه دشمن توان كوچك ترين كاری عليه كشور نداشته باشد و 
نتواند نفوذ كند، تمامی كمينگاه  ها بايد بر دشمن بسته شود. وی ادامه داد: 

بايد انتقام خون شهدا از تروريست های مزدور و حاميان آنها گرفته شود. 
آيت اهلل صافی گلپايگانی نيز در ديدار رئيس س��تادكل نيروهای مس��لح 
گفت: اقتدار نيروهای مسلح، اقتدار اس��الم و عزت مملكت و نظام است و 
مردم همواره قدردان همه  آنچه نيروهای مسلح برای دفاع از مرز  ها و كشور 

اسالمی انجام می دهند هستند. 
حجت االسالم سيد محمد سعيدی توليت آستان مقدس حضرت معصومه)ع(  
نيز در ديدار سرلشكر باقری با بيان اينكه تالش ستادكل نيروهای مسلح در 
تجهيز و تقويت نظامی بايد هراس را در دل كفار و دشمنان ايجاد نمايد، گفت: 
خداوند بيان داشته كه مس��لمانان بايد به گونه ای باشند كه عمليات نكرده 
دشمن را بترسانند.  وی در ادامه درباره جايگاه بسيج گفت: بسيج درست است 
كه در دل سپاه است، ولی بايد بدانيم كه بسيج و تفكر بسيجی فوق سپاه است 

كه بايد بزرگ ديده شود.
رئيس س��تاد كل نيروهای مس��لح نيزدر اين ديدار  ها با گراميداشت ٤۰ 
سالگی انقالب اسالمی و تس��ليت حادثه تروريس��تی خاش گفت: بعد از 
دوران دفاع مقدس رهبر معظ��م انقالب تصميم گرفتند ك��ه برای اداره 
ارتش، سپاه، نيروی انتظامی و وزارت دفاع يك س��تاد فرماندهی كل قوا 
ايجاد كنند  .رئيس ستادكل نيروهای مسلح وضعيت صنايع دفاعی كشور 
را مناس��ب ارزيابی كرد و ابراز داشت: در كش��ور اوج فناوری، تكنولوژی و 
دانش فنی در نيروهای مسلح وجود دارد و حدود ۸۵ درصد از تسليحات و 
تجهيزات در داخل ساخته می شود كه اصاًل با قبل از انقالب قابل مقايسه 
نيس��ت. وی عنوان كرد: در مقابله با تهديدات عليه جمهوری اسالمی در 
خليج فارس، تنگه هرمز و دريای عمان و مرزهای زمينی و هوايی نيروهای 
مسلح مس��ئوليت دفاع از كش��ور را دارند كه بحمداهلل وضعيت مناسب و 
اقتدار خوبی وجود دارد، با قاطعيت می توان اع��الم كرد كه جرئت حمله 
نظامی از دشمن سلب شده است و به فعاليت های تروريستی، ضد امنيتی، 
جاسوسی و عمليات های سايبری، اقدامات فرهنگی و عمليات های روانی 

روی آورده اند. 

روابطعموميكلسپاهاعالمكرد
خانه تيمي تروریست هاي جنایت زاهدان 

متالشي شد
روابلطعمومليكلسلپاهدراطالعيلهايازاقلدامقلرارگاه
قلدسنيلرويزمينليسلپاهدرشناسلایيومتالشليكلردن
خانههلايتيمليعوامللجنایلتتروریسلتياخيلرسيسلتانو
بلوچسلتان،درسلراوانوخلاشودسلتگيريآنلانخبلرداد.
به گزارش سپاه نيوز؛ در پي دستور سردار سرلشكر پاسدار محمد علي جعفري، 
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي مبني بر پيگيري سريع و قاطع 
قرائن و سرنخ ها براي دستيابي به عوامل جنايت تروريستي اخير سيستان و 
بلوچستان كه منجر به شهادت و مجروح شدن جمعي از پاسداران امنيت كشور 
و ملت گرديد، روابط عمومي كل سپاه در اطالعيه اي اعالم كرد: به فضل الهي و 
با همت و تالش هاي مجاهدانه نيروي زميني سپاه، با پيگيري سرنخ ها توسط 
نيروهاي اطالعاتي و عملياتي قرارگاه قدس اين نيرو، شب گذشته طي عملياتي 
سريع و مقتدرانه چندين خانه تيمي در سراوان و خاش كه برخي عوامل جنايت 
اخير در آن استقرار يافته بودند، شناسايي، متالشي و تروريست هاي مستقر 
در آن دستگير شدند. اين اطالعيه افزوده است: در اين عمليات موفق، سه تن 
از تروريست ها دستگير و ۱۵۰ كيلوگرم مواد آماده انفجار و ۶۰۰ كيلوگرم مواد 

انفجاري در حال ساخت و مقاديري سالح و مهمات نيز كشف گرديد. 
در اين اطالعيه با اشاره به اينكه تروريست هاي دستگير شده همان عواملي 
بودند كه خودروي انتحاري عامل جنايت تروريس��تي اخير در جاده خاش- 
زاهدان را تهيه، هدايت و پشتيباني كرده اند، تأكيد شده است: اقدامات سپاه 
در پيگيري سرنخ ها براي انتقام قطعي و كامل از هسته مركزي گروهك عامل 
اين جنايت، ادامه داشته وانتظار است با همكاري دولت و ارتش پاكستان اين 

امر به سرعت محقق گردد. 

ميزان:پنجمين جلسه محاكمه متهمان جاسوسي از مراكز نظامي 
كشور ديروز در دو نوبت صبح و عصر به صورت غيرعلني در شعبه ۱۵ 
دادگاه انقالب به رياست قاضي صلواتي و با حضور مستشار دادگاه برگزار 
شد. در اين جلسه از دادگاه كه وكالي تعييني متهمان نيز در آن حضور 

داشتند، قرائت كيفرخواست پايان يافت. 
 هم زمان با روز ملي اقتصاد مقاومتي و در پنجمين س��الگرد ابالغ 
سياس��ت هاي كلي اقتص��اد مقاومتي از س��وي مقام معظ��م رهبري 
)مدظله العالي( انديشكده برهان، اولين سند راهبردي ارزيابي ميزان 
تحقق اقتصاد مقاومتي در طي پنج سال گذشته  را منتشر كرد. »بودجه 
و اقتصاد كالن«، »اقتص��اد دانش بنيان«، »امني��ت غذايي«، »توليد 
ملي«، »اقتصاد منهاي خام فروش��ي«، »تنوع مبادي تأمين واردات«، 
»بهره وري«، »توسعه صادرات«، »كارآفريني و محيط كسب وكار« و 

»جمع بندي كلي« عناوين بخش هاي اين روندنما هستند. 


