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یا سند ضمانت تداوم انقالب

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که توس��ط امام خامنه ای، رهبر حکیم 
و فرزانه انقالب در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و خطاب 
به مردم، به ویژه جوانان صادر ش��د، به مثابه یک منشور برای تضمین 
روند و سیر حرکت انقالب اسالمی در 40 سال آینده براساس تجارب، 

دستاوردها، ارزش ها و اصول مرحله پیشین آن می تواند باشد.
این بیانیه با قلم انقالبی ای تهیه شده که در متن حوادث انقالب حاضر 
و ناظر بوده و س��الیان دراز به عنوان یکی از شخصیت های برجسته با 
پدیده های تلخ و شیرین مربوط به انقالب و کامیابی ها و ناکامی های آن 
برخود داشته و امروز تجارب خود را همراه با الزامات و چگونگی تداوم 
انقالب به صورت واقع بینانه به نس��ل های جوان که می��دان داران این 

مرحله از انقالب به شمار می آیند، در میان گذاشته است.
در واق��ع رهب��ر فرزانه انق��الب اس��المی در ش��رایط ورود انقالب به 
پنجمین دهه حیات طیبه  اش، اقدام به ترس��یم روند انقالب اسالمی 
با بیان واقعیت های مربوط به آن و همچنین چشم انداز پیش رو برای 
خودسازی، جامعه س��ازی و تمدن سازی نس��ل جوان نموده است که 
فراتر از برخی نظرات کلیشه ای و شعاری و متصلب در همان حال که 
به برخی کاستی ها و ناکامی ها به دلیل وجود موانع و مشکالت، اذعان 
داشته و ضرورت آمادگی برای پذیرش نقد و اصالح برخی خطاها، نسل 
جوان و آینده ساز را به ادامه روند انقالب نزدیک کردن آن به آرمان های 
بزرگش یعنی تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت 
عظمی)ارواحنا فداه( ترغیب می نماید. در این بیانیه به چند نیاز نسل 
جوان برای ایفای رسالت سنگین استمراربخش��ی به انقالب اسالمی 

عنایت و پاسخ داده شده است:
1-ش��ناخت عمیق و درس��ت ویژگی های خصلتی و ماهیتی انقالب 
اسالمی که امکان پشت سرگذاشتن یک چله پرافتخار و بدون خیانت 

به آرمان هایش را داده است. 
2- بی��ان الزامات می��دان داری جوانان و حضور آن��ان در جهاد بزرگ 
ساختن ایران اس��المی که شامل دانس��تن تجارب و شناخت درست 
گذشته و نگاه به تهدیدات و اجتناب از واقعیت پنداری دروغ  ها و تبلیغات 

مسموم و یأس آور علیه انقالب می شود. 
3- بیان موانع و تقابل  ها با انقالب اسالمی که موجب پدید آمدن زحمات 

و کند شدن روند حرکت توفیقات شده است. 
4- بیان برکات و دستاوردهای به دست آمده در سایه جهاد و مدیریت 

جهادی که از ایمان اسالمی و روحیه انقالبی به دست آمده است. 
5- بیان سر فصل  ها و توصیه های اساسی به جوانان برای ادای رسالت 
خطیر در تداوم انقالب اسالمی و نیل به تمدن نوین اسالمی که گرچه 
زمینه   ها و بس��تر  هایی در گام اول فراهم آمده، ام��ا تکمیل و اتمام آن 

مستلزم مدیریت جهادی و اهتمام انقالبی نسل جوان است. 
نکته کلیدی در این بیانیه این اس��ت که رهبری از حضور و مشارکت 
مردم در برکات و دستاوردهای 40 سال گذش��ته به نیکی یاد کرده و 
در بروز ناکامی  ها و عقب ماندگی  ها به فاصله مسئوالن از خصلت های 
انقالبی و غفل��ت از جریان انقالبی در کنار چالش های نظام اس��تکبار 
دانسته و تمرکز بر ظرفیت های درونی و تکیه بر ارزش های انقالبی و به 
کارگیری مدیریت انقالبی را در سایه نگاه خوش بینانه و امید به آینده، 
راهکارهای رفع مشکالت کنونی و جهش دادن به سیر حرکت انقالب 

به سوی اهداف به حساب آورده اند. 
بنابراین انتظار می رود که همگان از جمله مسئوالن و کارگزاران با نگاه 
کاربردی به این سند به اصالح رویه و جبران خطاها پرداخته و واگذاری 
میدان به نسل جوان و جریان انقالبی را در تراز باور و نگاه بلند و صادقانه 

رهبری جدی گرفته و عملیاتی سازند. 

رسول سنائی راد

جانشين فرمانده كل سپاه: 

ایران براي شكست   قدرت های جهاني برنامه دارد

امريكا امروز آشفته است و اصاًل سيماي يك 
قدرت جهاني را ندارد. او قافيه را باخته است و 
رژيم صهيونيستي هم تقال مي كند با عمليات 
رواني خود را سر پا نگه دارد. آل سعود نيز در 
خواب كابوس  مي بيند و در انتظار مرگ است. 
این مطلب را س��ردار س��رتیپ پاسدار حسین 
سالمي، جانشین فرمانده کل سپاه روز گذشته 
در مراسم بزرگداشت شهداي حادثه تروریستي 
مسیر خاش –زاهدان عنوان و تأکید کرد: امروز 
مرکز ثقل ق��درت از دنیاي اس��تکبار به دنیاي 
اسالم در حال جابه جایی است و جهان آبستن 

یک حادثه بزرگ به سود اسالم است. 
به گزارش ایس��نا، سردار س��المي خاطرنشان 
کرد: این روز ها رایحه ش��هادت حافظان حریم 
امنیت و نوامیس و ملت ایران اسالمي در شهر ها 
و کوچه هاي کشور پیچیده است. این شهادت 
و این واقعه ب��زرگ بعثت��ي را در قلب ها ایجاد 
کرد، این واقعه دوباره روح شهادت را در پیکره 
ملت ما جاري کرد. وي تأکید کرد: جامعه ما به 
واسطه شهادت به بقاي عزتمندانه رسیده است. 
ش��هادت منبع عظیم تولید قدرت ما است و به 
ما عزت مي بخشد و به ما درس مي دهد که باید 

براي پیشرفت و پیروزي در راه خدا بایستیم. 
   شهادت، رمز   تسليم ناپذيري يك ملت

سردار سالمي با بیان اینکه اگر قدرت روح این 
شهدا نبود نمي توانس��تیم در مقابل این امواج 
دشمني ایستادگي کنیم، اظهار کرد: بنابراین 
ش��هادت نش��انه قدرت عظیم نهفته در روح و 

جان ما است.
 وي تصریح کرد: ما همواره به ش��هادت افتخار 
مي کنیم  ما بدون ش��هادت ذلیل مي ش��دیم. 
وقتي ملت��ي م��رگ در راه آرمان ه��ا را افتخار 
بداند، شکست نمي خورد و شهادت رمز اصلي 

تسلیم ناپذیري یک ملت است. 
سالمي عنوان کرد: نباید تصور کنیم با شهادت 
این عزیزان اتفاق ناگواري صورت گرفته است. 
ش��هادت این عزیزان نش��ان داد م��ا همچنان 
ایستاده ایم و جوانان ما براي حفاظت از مرزها 
هزاران کیلومتر هجرت مي کنند و این نش��انه 

زیبای��ي اس��ت که همچن��ان نش��ان مي دهد 
پاسداران این نس��ل از همان نس��ل پاسداران 
فداکار هس��تند. این اتفاق نشان داد لشکر 14 
امام حسین)ع( هنوز هم همان لشکر خط شکن 
لحظه هاي سخت نبردهاي سهمگین هستند. 

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: هم شهدا هم 
ملت با هم نش��ان دادند که روح اسالم حیاتي 
قوي در این جامع��ه دارد. در ادامه آن حرکت 
ملت در 22 بهمن ماه که همه فرضیه هاي باطل 
شیاطین را نابود کرد، نش��ان داد مردم بهتر و 
عمیق تر از گذش��ته ب��ا درك و ایماني آگاهانه 
موقعیت خطیر اس��الم و انقالب را بیش از هر 

زمان دیگري درك مي کنند. 
   عربس�تان قلب ش�رارت در منطقه و 

جهان است
وي ادامه داد: معیار این حوادث چند تروریست 
کوچک نیست، بلکه ظهور یک استراتژي و یک 
تاکتیک خطرن��اك جهاني اس��ت. رزمندگان 
نیروي زمیني سپاه در مقابل مثلث شوم امریکا، 
رژیم صهیونیستي و عربستان ایستاده اند و کار 
آنها کار ساده اي نیس��ت و امروز عربستان قلب 

شرارت در منطقه و جهان است. 
س��ردار س��المي گفت: امروز مرکز ثقل قدرت 
از دنیاي اس��تکبار ب��ه دنیاي اس��الم در حال 

جابه جایی اس��ت و جهان آبس��تن یک حادثه 
بزرگ به س��ود اس��الم اس��ت. وقتي اسالم با 
پیام هاي آزادي بخش خویش به قدرت مي رسد، 
در این حالت قدرت های دیگر مي دانند اگر در 
مقابل این موج اسالم نایس��تند باید از مناطق 
تحت اش��غال خوی��ش عقب بنش��ینند. امروز 
اسالم در حال پیشرفت است و تمام پیروزي ها 
و دس��تاوردهاي م��ا در مقابل انفع��ال دنیاي 
استکبار به دس��ت آمده اس��ت. آنها ضعیف تر 
شده اند و امروز آشفته بازاري در دنیاي سیاست 
وجود دارد که موجب درماندگي آنها براي حل 

کوچک ترین مسائل شده است. 
جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: دشمنان 
ما ام��روز به زوال رس��یده اند و آنه��ا هر فکري 
مي کنند عکس آن اتفاق مي افتد. فکر مي کردند 
مردم م��ا در مقابل انقالب مي ایس��تند اما آنها 
نشان دادند هرچه خوبي است مربوط به انقالب 
است و هرچه کمبود و کاستي است یا مربوط به 
دشمن است یا مربوط به ضعف عملکرد ما است. 

امروز دشمنان از مردم نا امید شدند. 
   براي شكست دادن قدرت های جهاني 

برنامه داريم
وي تأکی��د ک��رد: ما ایس��تاده ایم و ش��هیدان 
به ما وف��اداري آموختن��د. ما فرزن��دان جهاد 
وش��هادتیم. ما دش��منان مان را مي شکنیم و 
تصمیم گرفته ایم ای��ن کار را بکنیم و براي آن 
برنامه داریم. آل س��عود بداند ماندني نیس��ت، 
من مي دانم هرش��ب آن ها چه کابوس هایي در 
خواب مي بینند. لب هایشان خشک شده است. 
هر روز که مي گذرد شکر مي کنند که یک روز 
به عمرشان اضافه شد. در انتظار مرگ هستند. 
بزرگ تر از آنها هم همین طور است. امریکا هم 
امروز آش��فته است، اصاًل س��یماي یک قدرت 
جهاني را ندارد. او هم قافیه را باخته است، رژیم 
صهیونیستي هم تقال مي کند با عملیات رواني 

خود را سر پا نگه دارد. 
جانشین فرمانده کل س��پاه یادآور شد: هدف 
دشمن این بود که انقالب به 40 سالگي نرسد از 
آن آرزو به این رسیدند که به جوانان ما تهاجمي 
ناجوانمردان��ه بکنند و این همه توان دش��من 

است. 
شکست دادن قطعي دشمن کار نهایي ما است و 
صبح پیروزي ما نزدیک است. ما طرح هاي مان 
را پیاده س��ازی کرده  قطعاً انتقام ش��هداي مان 
را مي گیریم البته دش��من آنقدر سیلي خورده 
اس��ت که این حرکات در برابر آن ناچیز است. 
ما براي شکست دادن قدرت های جهاني برنامه 
داریم و جنگ ما محدود به یک نقطه نمي شود 

تروریست ها عددي نیستند. 

ژه
وی

 مناظرهغيرمستقيمفرزندان 
دوآیتاهلل

مهدي طالقاني، فرزند آیت اهلل طالقاني از علي مطهري، فرزند 
آیت اهلل مطهري خواس��ت که »حقایق تاریخي را در انحصار 
خویش نبینند و شأن خود را همسنگ پدر نینگارند.« ماجرا 
از مصاحبه مهدي طالقاني با س��ایت انتخاب ش��روع شد که 
واکنش علي مطهري را برانگیخت و حاال مهدي طالقاني به او 
پاسخ داده است. مطهري، در بخش هایي از این جوابیه  نسبت 
به گفت وگوي مهدي طالقاني، اعالم کرده بود »آقاي مهدي 
طالقاني راهپیمایي تاسوعاي س��ال 1357 در تهران را صرفاً 
ناش��ي از اعالمیه مرحوم آیت اهلل طالقاني دانستند، در حالي 
که اعالمیه جامع��ه روحانیت مبارز تهران با امضاي ش��هید 
مطهري، شهید بهشتي، مرحوم انواري، مرحوم مهدوي کني، 
مرحوم هاشمي رفسنجاني و عده اي دیگر نقش اساسي در این 
را هپیمایي داشت... ایشان تشکیل شوراي انقالب اسالمي را 
به آیت اهلل طالقاني نسبت مي دهد؛ در حالي که همه مي دانند 
ایده شوراي انقالب توسط آیت اهلل مطهري به امام خمیني)ره( 

ارائه شد... «
پاس��خ مهدي طالقاني صریح اس��ت و بي تعارف. او در مورد 
راهپیمای��ي تاس��وعاي 57 مي گوید: »اینجان��ب از آغازین 
لحظات شکل گیري فکر را هپیمایي بزرگ تاسوعاي 1357 
در جریان آن بودم... در آغاز طرح این پیش��نهاد، بس��یاري 
از حضرات با اس��تدالل هایي از قبیل امکان کش��تار رژیم از 
امضاي آن س��ر باز زدن��د. نهایتاً اطالعیه ب��ا امضاي مرحوم 
آیت اهلل طالقاني تنظیم و منتشر ش��د... بعدها و در برخي از 
آثار نو انتشار، اعالمیه اي با امضاهاي متعدد براي را هپیمایي 
تاسوعا مشاهده شد که در آن روزگار در محافل سیاسي نشاني 
از آن یافت نمي شد... شاید آقاي مطهري را هپیمایي تاسوعا 
را با را هپیمایي عاشورا که با اعالمیه اعضاي جامعه روحانیت 

انجام گرفت، اشتباه گرفتند!« طالقاني در مورد شوراي انقالب 
هم مي گوید: »پس از آزادي آیت اهلل طالقاني از زندان و ارجاع 
بسیاري از مس��ائل انقالب به ایشان و دفترش��ان، ایشان به 
اندیشه تشکیل نهادي شورایي براي اداره امور انقالب افتادند 
و جمعي را نیز با همین عنوان در منزل خویش گردآوردند و 
جلساتي نیز برگزار شدند. پس از چندي با انتشار دستور امام 
مبني بر تشکیل شوراي انقالب، ایشان شوراي تشکیل شده 

توسط خویش را منحل کردند.«
و در نهایت در مورد حسینیه ارش��اد تصریح مي کند: »آنچه 
از اینجانب به عنوان ریشه اختالفات شهید آیت اهلل مطهري 
با دکتر شریعتي در مصاحبه آمده، صرفاً نقل قولي از مرحوم 
فخرالدین حجازي بوده است... « و در پایان آنکه »به آقاي علي 
مطهري توصیه مي کنم که حقایق تاریخي را در انحصار خویش 

نبینند و شأن خود را همسنگ پدر نینگارند. « 

  روزنامهاعتمادمتوجهبزرگيادعايتهمت
آلودشاست؟!

روزنامه اعتماد در تیتر یک دیروز خود نمایندگان امضاکننده 
طرح استیضاح رئیس جمهور و نیز نیروهاي مسلح کشور را 
تلویحاً به طرح ریزی براي کودتا متهم کرد. او روي تصویري 
از قالیب��اف و روحاني و با روتیتر »مخالف��ان همزمان با طرح 
اس��تیضاح روحاني از آلترناتیوهاي عمدت��اً نظامي رونمایي 
کردن��د« تیتر بزرگي زده ک��ه »رئیس جمهور دلواپس��ان از 
صندوق رأی بیرون مي آی��د؟« س��خن از آلترناتیو نظامي و 
تردید در بیرون آمدن از صندوق رأی چه چیزي جز »کودتا« 
را به ذهن متبادر مي کند؟ این سطح از دوگانه سازي و تهمت 
و بی اخالقی صرفاً براي آن است چند نماینده معتقدند طرح 
عدم کفایت روحاني باید در مجلس بررسي شود و مي خواهند 
از ابزار قانوني خود استفاده کنند؟! ما نیز ممکن است به دالیلي 

متفاوت با دالیل روزنامه الیاس حضرتي با اس��تیضاح رئیس 
جمهور موافق نباش��یم، اما این چه دموکراسي و چه تحمل 
مخالفي است که افراد را صرف مخالف بودن شان با ما اینگونه به 
چوب هر تهمتي بي اخالقانه برانیم؟! مگر مجلس از رأی مردم 
برنیامده است؟ مگر خانه دموکراسي نیست؟ مگر استیضاح 

حق قانونی شان نیست؟

 تيترمخدوشمردمساالری
ازسخنانرهبری

روزنامه مردم ساالری در ش��ماره دیروز خود یکي از تیترهاي 
اصلي صفحه یک خود را به س��خنان رهبري اختصاص داد، 
اما با تیتر مبهم »من به مس��ئوالن نمي گویم چه کنند« این 
روزنامه گرچه خواس��ته با روتیتر »رهبر انق��الب با تأکید بر 
اینکه مسئوالن نباید فریب اروپایي ها را بخورند« در مورد تیتر 
مخدوش خود توضیح بدهد، اما همچنان فاصله با آنچه رهبري 
گفته اند، زیاد است. رهبر انقالب در سخنراني یک شنبه خود 
فرمودند: »توصیه  به مسئولین کشور هم این است که دشمن 
را درست بشناسند... فریب دشمن را نخورند، خدعه  دشمن را 
قبول نکنند. امروز شما مالحظه می کنید که غربي ها به معناي 
واقعي کلمه دارند خدعه می کنند. حاال کار امریکا که دیگر از 
خدعه گذشته و کاماًل آشکار و شمشیر از رو است، اروپایي ها 
هم دارند همین جور با خدعه عمل می کنند. من نمی گویم چه 
کار کنند؛ دولتي ها بنشینند فکر کنند، ]منتها[ مواظب باشند 
مخدوع نشوند، از دشمن رودست نخورند، به امید اینکه بتوانیم 
یک کاري بکنیم، خودشان را و ملّت را دچار مشکل نکنند... « 
در واقع آنچه مردم ساالری تیتر کرده، جمله اي معترضه وسط 
جمالت بسیار اس��ت که به تنهایي معناي مستقل نمي دهد. 
روشن نیست چگونه مدیران این روزنامه اینگونه غیرحرفه اي 

تصمیم گرفته اند. 

كدخدایي: 
شوراي نگهبان ضامن حقوق مردم است

اگر م�الك و معيار در غرب، رأی اكثريت اس�ت، اعضاي ش�وراي 
نگهبان نيز بر همين اساس انتخاب مي شوند و انجام وظيفه مي كنند. 
به گزارش مهر، عب��اس کدخدایي، س��خنگوي ش��وراي نگهبان در 
گفت وگو با پرس تي وي، شوراي نگهبان را یکي از دستاوردهاي مهم 
انقالب براي اجراي حاکمیت قانون و تضمین حقوق مردم و شهروندان 
توصیف و خاطرنشان کرد: قانون اساسي در هر کشوري، تبلور آرمان ها 
و آرزوهاي مردم آن جامعه براي یک نظامي سیاسي بهتر است و قانون 
اساسي جمهوري اسالمي نیز برگرفته از آرمان هاي بلند مردم مسلمان 
بوده و طبیعتاً حاکمیت قانون نیز یک��ي از مطالبات اصلي آنها بود. از 
این رو، شوراي نگهبان با هدف نظارت بر تدوین قوانین تصویب شده 
در مجلس ایجاد ش��د تا از این طریق، عالوه بر انطباق این مصوبات با 
قانون اساسي، از حقوق مردم نیز محافظت گردد. وي ادامه داد: قبل از 
انقالب، در واقع امر، چیزي به عنوان قانون در جامعه جریان نداشت و 
هرچه بود، اراده یک فرد بوده که در همه شئون جامعه حاکم بود. در 
نظام طاغوتي، نظام سیاس��ي مبتني بر قانون وجود نداشت و یکي از 
شعارهایي که مردم در طول راهپیمایي هاي انقالب شرکت داشتند، 
حاکمیت قانون و مطالبه براي اجراي قانون بود. بعد از پیروزي انقالب 
و زماني که قانون اساس��ي با حمایت گس��ترده مردم ش��کل گرفت، 
مجلس خبرگان نه��ادي را براي پاس��داري و حفاظ��ت از این قانون 

اساسي پیش بیني کرد. 
کدخدایي در خصوص ادعاي برخي کشورهاي غربي در خصوص غیر 
دموکراتیک و گزینشي بودن شوراي نگهبان گفت: باید دید که معیار 
دموکراتیک بودن یک نهاد و یا یک نظام چیست. معیار دموکراسي در 
غرب، رأی اکثریت است که مي تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم 
باشد. به عنوان مثال، انتخابات ریاست جمهوري امریکا یک انتخابات دو 
مرحله اي است بدین معني که مردم ابتدا اعضاي کالج هاي انتخاباتي را 
انتخاب مي کنند و آن اعضا نیز رئیس جمهور را بر مي گزینند. طبق اصل 
111 قانون اساسي، رهبري از سوي مجلس خبرگان که با آراي مردم 
انتخاب مي شوند، تعیین مي شود و این نمایندگان مردم، رهبر را انتخاب 
مي کنند. سخنگوي شوراي نگهبان افزود: طبق اصل 110 قانون اساسي، 
یکي از وظایف رهبري، انتخاب فقهاي ش��وراي نگهبان است. پس در 
یک چرخه غیرمستقیم، هم فقهاي ش��وراي نگهبان و هم حقوقدان ها 
منتخب مردم هس��تند. اگر مالك و معیار در غرب، رأی اکثریت است، 
اعضاي شوراي نگهبان نیز بر همین اس��اس انتخاب مي شوند و انجام 

وظیفه مي کنند. 
کدخدایي در خصوص الیحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالي تروریسم 
)CFT( که توسط مجلس تصویب و در شوراي نگهبان رد شد، گفت: 
یکي از وظایف ما در ش��وراي نگهبان، انطباق مصوبات مجلس با قانون 
اساسي اس��ت. در این موضوع، ما چهار مصوبه را پیش بیني کردیم که 
در مجلس ش��وراي اسالمي اصالح ش��ود که اخیراً نیز اصالحاتي روي 
این موارد انجام و براي بررسي هاي بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت 
ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت مي تواند این مصوبات را بر اساس 
تشخیص خود براي مدت معیني براي مصلحت تصویب کند. وي در ادامه 
افزود: بنابراین، همچنان راه باز است و این امکان وجود دارد که در مجمع 
تشخیص مصلحت، کنوانسیون هاي پالرمو و CFT به تصویب برسد. اما 
شوراي نگهبان باید وظایف قانوني خود را انجام دهد. اگر ما از این ایرادات 
چشم پوشي کنیم، در واقع وظایف قانوني و اختیارات خودمان را به کار 

نگرفتیم که به نوبه خود یک نوع تخلف به حساب مي آید. 

الريجاني در ديدار با همتاي چيني خود اعالم كرد
آمادگي ایران براي تقویت روابط با چین 

رئي�س مجلس ب�ا بي�ان اينك�ه رواب�ط دو كش�ور و ملت اي�ران و 
چي�ن هم�واره بر پايه دوس�تي ب�وده اس�ت، گف�ت: اي�ران آماده 
تقوي�ت رواب�ط در زمينه ه�اي مختل�ف ب�ا كش�ور چين اس�ت. 
به گزارش تسنیم، علي الریجاني، رئیس مجلس شوراي اسالمي، در سفر 
به چین با »لي جان شو«، رئیس پارلمان خلق این کشور دیدار و گفت وگو 
کرد. در این دیدار، رئیس پارلمان خلق چین با تأکید بر روابط دیرینه دو 
کشور، گفت: در طول 2 هزار سال رابطه بین دو کشور هرگز نزاع و اختالفي 

وجود نداشته است. 
رئیس پارلمان خلق چین افزود: سفر رئیس جمهور خلق چین به ایران نقطه 
عطفي در روابط دو کشور بود که توافق هاي راهبردي امضا شده است، در 
این سفر نشان از عزم دو کشور براي همکاري هاي طوالني مدت دارد. وي، 
سفر علي الریجاني، رئیس مجلس شوراي اسالمي و هیئت همراه به کشور 
چین را حاوي پیامي روشن براي همکاري درازمدت بین دو کشور دانست. 
الریجاني رئیس مجلس شوراي اس��المي نیز در این دیدار با قدرداني از 
میزباني شایسته پارلمان خلق چین، گفت: روابط دو کشور و ملت ایران و 
چین همواره بر پایه دوستي بوده است. رئیس مجلس هدف از سفر به چین 
را گسترش همکاري هاي دو کشور برش��مرد و اظهار داشت: ایران آماده 

تقویت روابط در زمینه هاي مختلف با کشور چین است. 

رئيس سازمان بسيج: 
بسیج در راه مردم و خدمت به آنهاست

رئي�س س�ازمان بس�يج مس�تضعفين در جم�ع فرمانده�ان 
هميش�گي  ك�ه  گف�ت  دش�مني هايي  از  س�منان  بس�يج 
اس�ت و ب�ر ل�زوم توج�ه ب�ه ظرفيت ه�اي بس�يج تأكي�د ك�رد. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني بسیج، سردار غالم حسین غیب پرور طي 
سخناني در جمع فرماندهان پایگاه هاي منتخب بسیج استان سمنان 
گفت: بسیج با وجود گذشت 40 سال از عمر انقالب اسالمي همچنان 
در راه مردم و در مس��یر خدمت به آ نها قرار دارد و این روحیه همچنان 
باید حفظ شود. وي ادامه داد: امروز بسیج براي رفع مشکالت کشور در 
بخش هاي مختلف آماده کمک است و باید از ظرفیت ها و توان بسیجیان 

به خوبي استفاده شود.
 غیب پرور تصریح کرد: جنس انقالب اسالمي همواره جنس پیشرفت 
براي همه مردم و مظلومان جهان بوده و باید در این مس��یر پرشتاب تر 
از گذشته حرکت کرد. رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: 
دش��منان اس��الم و انقالب اس��المي چهار دهه اس��ت که با انقالب به 
دشمني هاي متعددي پرداخته اند و همواره خواسته اند براي ملت ایران 
س��ختي ایجاد کنند و ما را در تنگنا قرار دهند اما با حضور همیش��گي 
مردم در صحنه تا امروز به اهداف خود دست نیافته اند. غیب پرور گفت: 
دشمني هاي دنیاي استکبار با مردم ایران همچنان ادامه دارد و در این 
شرایط باید از ظرفیت بس��یجیان بیش از گذشته استفاده کرد. رئیس 
سازمان بسیج مس��تضعفین با بیان اینکه معتقدم شیشه عمر بسیج، 
پایگاه مقاومت اس��ت، اظهار داش��ت: اولویت اول بس��یج، حمایت از 
پایگاه هاي مقاومت مساجد و محالت است؛ بسیج اقشار باید سهم خود 

را در پایگاه هاي محالت مشخص کند. 

استعفاي امام جمعه اهواز تأیید شد
اه�واز  جمع�ه  ام�ام  جزاي�ري،  موس�وي  آي�ت اهلل  دفت�ر 
خب�ر اس�تعفاي وي از امام�ت جمع�ه اه�واز را تأيي�د ك�رد. 
آیت اهلل موسوي جزایري در خطبه نماز جمعه هفته گذشته با اشاره به 
بیماري خود به عدم امکان ادامه حضور  در این سمت اشاره کرد و گفت: 
غرضم این اس��ت اگر نتوانیم به عنوان امام جمعه باشیم که هیچ، اما تا 
جایي که بتوانم در خدمت شما  هستم. برخي خبرگزاري ها تأیید کردند 
وي از به دلیل کسالت و بیماري خود از جایگاه خود استعفا کرده است 
که مسئوالن دفتر آیت اهلل موسوي جزایري در گفت وگو با تسنیم این 
خبر را تأیید کردند.  آیت اهلل جزایري از علماي مجاهد خوزستان است 
که بیش از 50 سال س��ابقه فعالیت هاي انقالبي دارد. وي تأکید کرده 
است در هر جایگاهي باشد در خدمت رهبر معظم انقالب اسالمي و مردم 

خوزستان خواهد بود. 

اولین جلسه محاكمه حسین فریدون
 برگزار شد

اولين جلس�ه رس�يدگي به اتهامات حس�ين فريدون و مرتبطين 
وي در ش�عبه ۱۰۵۷ مجتم�ع قضايي كاركن�ان دولت برگزار ش�د. 
به گزارش خبرگزاري میزان، اولین جلسه رسیدگي به اتهامات حسین 
فریدون و شش نفر از مرتبطین وي در پرونده، در شعبه 1057 مجتمع 
قضایي کارکنان دولت به ریاس��ت قاضي عالیش��اه برگزار شد. در جلسه 
اول دادگاه که دو س��اعت و 15 دقیقه به طول انجامید، متهم ردیف دوم 
و وکیل وي پس از تفهیم اتهام از سوي قاضي عالیشاه به دفاع از اتهامات 
انتسابي مطرح شده در کیفرخواست پرداختند. جلسه بعدي هفته آینده 

برگزار مي شود. 

هم تكلیف امریكا و اروپا روشن است
 و هم تكلیف ایران 

 ادامه از صفحه يك 
اما آیا تکلیف اروپا هم روشن است؟ در اینجا باید به نکته دقیقی اشاره 
کنیم و اینکه اتفاق��اً تکلیف اروپا در مقابل برجام بس��یار روش��ن تر از 
امریکاست! و این دلیل منطقی روش��نی دارد. اروپا بسیار ضعیف تر از 
امریکا است و معلوم است که نمی تواند در آشکارسازی سیاست هایش به 
صراحت امریکا عمل کند. پس آنچه را که در سر دارد در لحاف هزارتوی 
سیاست ورزی و فریبکاری می پیچاند تا بخش��ی از ضعف خود را با این 
کار  ها جبران کند. اگر امریکا از برجام خارج می شود و با افتخار عهد شکنی 
خود را به رخ دنیا می کشد، اروپا در حسرت چنین عربده کشی  هایی که 
یادآور دوران گذش��ته استعمارگری آنها است، س��عی می کند خود را 
متفاوت نش��ان بدهد. یعنی از برجام خارج نمی شود اما به آن عمل هم 
نمی کند! در واقع همان کار امریکا را می کند اما برای جبران ضعف های 
خود از فریاد کشیدن آن خودداری می کند و این یعنی دوبرابر خسارتی 
است که امریکا با خروج از برجام به ایران زد، یکی خسارت خروج رویه ای 
)دوفاکتو( اروپا از برجام و دیگری نپذیرفتن مسئولیت این خروج! پس 

تکلیف اروپا برای ما بسیار روشن تر از تکلیف امریکا است. 
اما آیا تکلیف ایران هم روش��ن اس��ت؟ برخی می گویند اظهارات اخیر 
روحانی و ظریف در دفاع از برنامه موش��کی کش��ور و اشاره به وضعیت 
جنگی کشور که یک جنگ اقتصادی است، در واقع تالش برای القای این 
نکته به مردم است که مشکل فعلی ما موشک هاست و همین هم ما را به 
دامن جنگ اقتصادی برده است! اگر تا این حد بدبین نباشیم و منطقی تر 
بیندیشیم باید بگوییم روحانی و ظریف هم از اینکه در مذاکره دیگری 
حتی بر سر موشک  ها بتوانند با امریکا و اروپا به توافقی پایدار برسند، نا 
امید شده اند و نمی خواهند باقیمانده آبروی سیاسی و ملی خود را هم در 
پای مذاکره دیگری با غرب به زمین بریزنند. این هنر اروپا و امریکا بود 
که تکلیف ایران را حتی برای کسانی که میانه رو می نامیدند و به آنها امید 
بسته بودند، روشن کرد و حاال تکلیف همه روشن است، تکلیف امریکا، 

تکلیف اروپا و تکلیف ایران. 

 نماي نزديك

    عامل انتحاري پاكستاني بود
 عامل انتحاري و دو نفر از عناصر تیم تروریستي حمله به نیروهاي سپاه، پاکستاني بودند. 

سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروي زمیني سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در حاشیه مراسم گرامیداشت شهداي حادثه تروریستي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
بعد از حادثه ای که رخ داد، اقدامات زی��ادي انجام دادیم و بع��د از اینکه قطعات خودروي 
انتحاري را به برادران مان در نیروي انتظامي تحویل دادیم، هویت خودرو را مشخص کردند 
و بعد از شناسایي هویت آن، نیروهاي اطالعاتي و عملیاتي قرارگاه قدس نیروي زمیني سپاه، 
عملیات دستگیري و انهدام تیم پشتیباني کننده و تیمي را که خودرو را براي این اقدام آماده 
کرده بودند، آغاز کردیم. وي افزود: دو روز قبل، اولین سرنخي که به دست آورده بودیم که 
یک خانم بود که دستگیر کردیم و بعد از دستگیري این عامل تروریستي، به افراد دیگر هم 
رسیدیم. سردار پاکپور ادامه داد: دو نفر از عناصر تیم تروریس��تي پاکستاني بودند و عامل 
انتحاري نیز فردي به نام حافظ محمدعلي از پاکس��تان بود و یک فرد دیگر از پاکستان نیز 

در تیم حضور داشت. 
فرمانده نیروي زمیني سپاه با بیان اینکه سه نفر از عوامل تیم تروریستي از منطقه سیستان 
و بلوچستان بودند، تصریح کرد: دو نفر از آنها دس��تگیر شده اند و یک نفر هم متواري است 
که ان شاءاهلل به زودي دستگیر خواهد ش��د. وي گفت: مهمات و تجهیزات بسیار زیادي این 
گروهک آماده کرده بودند و اقداماتي که مي خواستند انجام دهند، فقط صرفاً براي این کار 
نبوده و قصد داشتند اقدامات تروریستي را در 22 بهمن و سایر مناسبت ها انجام دهند. در 
آن زمان تمهیدات زیادي را براي راهپیمایي 22 بهمن داشتیم و آنها موفق نشدند و حتي در 
ایام دهه فجر در مرز نیز عناصر تروریست تالش زیادي کردند که اقداماتي از این قبیل انجام 
دهند اما نتوانستند. سردار پاکپور با اش��اره به اقدام اخیر تروریست ها در منطقه سیستان و 
بلوچستان، گفت: آنها اقدام خاصي نتوانستند انجام بدهند و این حرکت کوري است که یک 

ماشین را در جاده ترانزیتي منفجر کنند. 

 دشمنان ما امروز به زوال رسيده اند 
و آنها ه�ر فك�ري مي كنند عكس 
آن اتفاق مي افتد. فك�ر مي كردند 
مردم ما در مقابل انقالب مي ايستند 
اما آنها نش�ان دادن�د هرچه خوبي 
اس�ت مرب�وط ب�ه انقالب اس�ت و 
هرچ�ه كمبود و كاس�تي اس�ت يا 
مربوط به دش�من اس�ت يا مربوط 
به ضع�ف عملكرد ما اس�ت. امروز 
دش�منان از م�ردم نا اميد ش�دند
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