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جوانان، موتور پيش برنده انقالب
ديدار رهبر معظم انقالب اسالمی با بسيجيان در ورزشگاه آزادي، حامل 
پيام هاي مهمي بود كه تحليل آنها در شرايط امروز گفتني هاي بسياري 
را در ذهن متبادر مي كند، اما نكته اي كه شايد بتوان آن را از همه مهم تر 
قلمداد كرد، تكيه بر نيروي جواني و به خصوص جوانان مؤمن و انقالبي 
نسل سومي و چهارمي است. ايش��ان خطاب به جوانان فرمودند: »نوك 
پيكاِن اين حركت عظيم ملّي، شما جوان ها هستيد؛ شما هستيد كه راه را 
باز مي كنيد. پيراِن مجّرب اگر خسته نباشند، بي حال نباشند، ازكارافتاده 
نباشند، مي توانند راهنمايي كنند ولي موتور پيش برنده  اين قطار، شما 

جوان ها هستيد. «
تحليل نسلي انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن نشان مي دهد با چهار 
نسل پياپي مواجه بوده ايم؛ نسل اول انقالب در شكل گيري انقالب اسالمی 
و زمينه سازي براي تشكيل نظام اس��المي در ايران تالش كرده و تحت 
رهبري حضرت امام )ره( موفق به انجام وظيفه اساس��ي خود شد. نسل 
دوم انقالب نيز عالوه بر مشاركت در شكل گيري انقالب اسالمی به تثبيت 
و پاسداري از نظام اس��المي به خصوص در عرصه هاي جهاد و شهادت و 
زمينه سازي و پيشبرد ايجاد دولت اسالمي مبادرت ورزيد. نسل سوم و 
چهارم انقالب اسالمی، نسل هايي هستند كه در دوره جمهوري اسالمي 
تربيت و رشد يافته و در واقع اولين ثمرات سرمايه سازي انساني انقالب اند. 
با توجه به گذر زمان و سپري شدن چرخه عمر نسل هاي اول دوم، طبيعي 
است كه اكنون زمان ورود نسل س��وم و چهارم انقالب اسالمی است كه 
عرصه كارآمدسازي دولت اس��المي آوردگاه اصلي اوست. الگوسازي از 
جمهوري اسالمي ايران و شكل گيري جامعه اسالمي نيازمند انجام اين 
مأموريت مهم به دست اين نسل ها است كه نهايتاً پي ريزي مرحله تمدن 

اسالمي را به دنبال دارد. 
از س��ويي برخالف نظريات غربي ارائه ش��ده در خصوص انقالب ها كه 
معتقدند گذر زمان و تغيير نسلي منجر به بروز شكاف نسلي در خصوص 
اهداف انقالب شده و باعث رويگرداني نسل هاي آتي نسبت به آرمان ها 
و ارزش هاي انقالب مي شود، خوش��بختانه انقالب اسالمی ايران شاهد 
گرايشي عميق تر در نسل سوم نس��بت به ارزش ها و آرمان هاي اصيل 
انقالبي اس��ت. ازاين جهت همه چيز براي نقش آفريني نسل سومي ها و 

چهارمي ها آماده است. 
ابتكار عملي كه نسل جوان مؤمن و متخصص در سال هاي اخير چه در 
عرصه هاي پيشرفت هاي علمي و فناورانه و چه در فعاليت هاي خودجوش 
فرهنگي رسانه اي از خود بروز داده اند، خود كارنامه اي قابل اعتماد از اين 
نسل در جهت تحقق اهداف عالي انقالب اسالمی، چه در مقطع كنوني و 

چه اثرات و نتايج آن در بلندمدت به نمايش گذارده است. 
همه تحليل ها، مؤيد يك نكته عميق و راهبردي است و آن اينكه پيشرفت 
و اعتالي كش��ور در گرو بها دادن حقيقي به نس��ل ج��وان خصوصاً در 
مديريت هاي مياني و حتي كالن و سپردن امور اجرايي كشور به نسل سوم 
انقالب اسالمی است. هزار نكته باريك ترازمو، اما درست همين جاست 
كه بااين حال، آنچه مشاهده مي شود، جرياني قدرتمند در حوزه اجرايي 
كشور، درست در خالف مسير نقش آفريني نسل سوم فعاليت مي كند. 
درحالي كه در ادوار گذش��ته در هر دوره ش��اهد چرخ��ش مديريتي و 
نخبگاني به س��مت روي كار آمدن نس��ل جديد مديران در عرصه هاي 
اجرايي كشور بوده ايم، متأسفانه در چند سال اخير شاهد معكوس شدن 
اين روند هستيم.  اكنون كشور با چالش هاي گوناگون در حوزه اقتصادي 
و اجتماعي دست وپنجه نرم مي كند كه تبعات آن كم وبيش معيشت و 
آرامش عموم مردم را هدف گرفته اس��ت. بيشتر اين چالش ها ريشه در 
ناكارآمدي اي دارد كه يا به فرسودگي س��امانه هاي مديريتي و اجرايي 
بازمي گردد يا به فرتوتي مديران مسلط بر اين سامانه ها. بدون شك كسي 
منكر اهميت و ارزش تجربه نيس��ت و اصوالً تحليل نسلي انقالب نيز بر 
مبناي انتقال تجارب و آرمان ها از نسلي به نسل ديگر بنانهاده شده است 
اما منصفانه نيست در شرايطي كه كش��ور نياز به كار روزافزون و تالش 
شبانه روزي دارد، از دادن فرصت به تازه نفساني كه هم انگيزه و هم توان 
بيشتري از پيشينيان خويش دارند خودداري كنيم و نسل اولي ها را وادار 

به مسائلي نماييم كه طاقت جواني را مي طلبد. 
از منظري ديگر اين چرخش نسلي مديران، براي نظام اسالمي اهميتي 
راهبردي دارد. واقعيت آن است كه مديران نسل اول و دومي رمق خدمت 
در پست هاي اجرايي را يا تقريباً ازدست داده اند يا در آستانه بازنشستگي 
طبيعي هستند و آن زماني است كه به ناچار بايد عرصه را به دست نسل 
سومي هايي بسپارند كه هنوز مجال سعي و تالش در محيط حقيقي را 
نيافته اند. در چنين شرايطي كشور در آينده بايد هزينه هنگفتي را بابت 
چرخش ناگهاني و وسيع مديريتي به نسل بدون تجربه بدهد كه روشن 

نيست چگونه جبران خواهد شد؟
به هيچ عنوان نمي توان و نبايد تجربه ها را ناديده گرفت و مقصود نگارنده 
اين نيست كه از ظرفيت مديران مجرب و توانمند متعهد به نظام و انقالب 
بهره گيري نكرد. اما نياز به اثبات ندارد كه مديريت اجرايي، مستلزم نشاط 
و پويايي اي است كه در نسل هاي گذشته تقريباً پايان پذيرفته است. با 
اندكي تدبير صحيح مي توان در سمت هاي مشاوره اي و برخي حوزه هاي 
تصميم گيري كالن از ظرفيت مديران مجرب و متعهد بهره جس��ت و 

ظرفيت مديريت اجرايي را براي مديران جوان خالي كرد. 
فراموش نكنيم تربيت مدير نياز به اعطاي فرصت مديريت دارد و قطعاً اگر 
فرصتي كه به واسطه فروپاشي رژيم ستمشاهي و نيز تأسيس نهادهاي 
انقالبي در س��ال هاي ابتداي پيروزي انقالب براي نسل اول و دومي كه 
عمدتاً فاقد هرگونه تجربه مديريت بودند، پيش نمي آمد، امروز نسلي از 
مديران كارآزموده و توانمند در حوزه هاي گوناگون را در اختيار نداشتيم. 
اگر مديران نسل اولي و نسل دومي، فرصتي را كه انقالب، سه دهه پيش 
سخاوتمندانه در اختيارشان گذارد، از نسل جوان دريغ ورزند، به زودي 
شاهد حادثه ناگوار توقف تربيت مديران براي آينده كشور خواهيم بود كه 

تبعات سنگين و جبران ناپذيري براي كشور و نظام به همراه دارد. 

محمدجواد اخوان

      خبر

مع�اون قوانی�ن مجل�س با اش�اره ب�ه تأیید 
اح�راز صالحی�ت دی�وان الهه در ش�كایت 
ای�ران از امریكا، گف�ت: این تصمی�م دیوان 
و حت�ي رأي نهای�ي دی�وان ب�ه نف�ع ایران 
ضمان�ت اج�راي حقوق�ي الزم را ن�دارد اما 
ع�دم توج�ه ب�ه آن، تأثی�ری منف�ي ب�راي 
امری�كا در اف�كار عموم�ي خواهد داش�ت. 
حسين ميرمحمد صادقي، معاون قوانين مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با خبرگزاري خانه 
ملت، در توضيح روند بررسي ش��كايت ايران از 
امريكا در ديوان بين المللي دادگستري الهه پيرو 
خروج از برجام و اعم��ال تحريم، گفت: در زمان 
تصدي ب��ر معاونت پژوهش ه��اي حقوقي مركز 
تحقيقات استراتژيك، پيش��نهاد طرح شكايت 
در ديوان بين المللي دادگستري الهه به موجب 

عهدنامه مودت را پيرو تحريم هاي امريكا داديم 
و گزارشي هم در اين رابطه براي مسئوالن تهيه 
كرديم. معاون قوانين مجلس ش��وراي اسالمي، 
تصريح كرد: گزارش مذكور به اس��تناد معاهده 
مودت 1955 بين ايران و امريكا تهيه ش��ده بود 
كه در آن عهدنامه بر ع��دم تحريم و قطع روابط 

بازرگاني، تأكيد شده است. 
وي افزود: مرجع رسيدگي اختالف در عهدنامه 
مودت 1955 بين ايران و امريكا، ديوان بين المللي 
دادگستري الهه تعيين ش��ده است. بنابراين در 
پيش��نهاد خود تأكيد داش��تيم تا از اين فرصت 
حداقل براي تحقق يك فش��ار قضايي بر امريكا 
استفاده شود. ميرمحمد صادقي ادامه داد: دولت 
نيز اين تصميم را به خوبي اتخاذ و عليه امريكا در 
ديوان بين المللي دادگستري الهه شكايت كرد و 

به موجب اين شكايت، پرونده مورد بررسي قرار 
گرفت و ديوان نيز صالحيت رسيدگي به شكايت 
ايران را بر پايه هم��ان معاهده مودت احراز كرد، 
كه البته اين مس��ئله كاماًل قابل انتظار بود چون 

متن صريح عهدنامه مودت است.
 وي ادامه داد: با وج��ود اين نباي��د اميد نابه جا 
در مورد اين ش��كايت و اح��راز صالحيت ديوان 
الهه براي بررس��ي دعوا ايجاد ش��ود زيرا حكم 
ديوان اله��ه به نفع ايران ه��م نمي تواند موجب 
لغو تحريم هاي امريكا ش��ود چراك��ه اين حكم 
ضمانت اج��راي الزم را ندارد و سياس��تمداران 
فعلي امريكا نشان داده اند كه مقيد به معاهدات 
بين المللي نيستند. معاون قوانين مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه رأي ديوان الهه در عمل 
تأثيری بر اراده مس��ئوالن فعلي امري��كا ندارد، 

گفت: هيئ��ت حاكمه فعل��ي امريكا نس��بت به 
نهادها و كنوانس��يون هاي بين المللي نظر منفي 
دارد. ميرمحمدصادق��ي ادام��ه داد: ايران حتي 
در ص��ورت اخ��ذ راي نهايي دي��وان بين المللي 
دادگستري هم نمي تواند عليه امريكا به سازمان 
ملل متحد ش��كايت كند، زيرا امريكا در شوراي 
امنيت مي توان��د آن را وتو كند. مع��اون قوانين 
مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: در حقيقت 
حكم ديوان بين المللي دادگستري الهه ضمانت 
اجراي حقوقي الزم را ندارد اما محكوميت امريكا 
توسط ديوان بين المللي دادگستري و عدم توجه 
به آن توسط اين كش��ور در ميان افكار عمومي 
جهاني تأثيرگذار و تأكيد مجددي اس��ت بر بي 
توجهي دولتم��ردان امريكا به كنوانس��يون ها و 

نهادهاي بين المللی. 

معاون قوانین مجلس: 

رأي ديوان الهه به نفع ايران ضمانت اجرا ندارد

پروانه سلحشوری در پيله خيانت به ایران!
 پروانه سلحشوري خودش را شايسته نمايندگي مجلس نمي داند و 
معتقد است نظارت استصوابي شوراي نگهبان باعث شده تا مردم به 
ناچار امثال او را انتخاب كنند و او جاي افراد ديگر را كه حق نمايندگي 
دارند، گرفته است. آنچه ذكر شد، عبارات او در نطق جنجالي چندي 
قبلش در مجلس بود. روز گذشته هم او باز روي به جنجال و هياهو 
آورد. سلحشوري كه در جلسه بررسي و رأی گيری مجلس در مورد 
 )CFT( عضويت ايران در كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم
با گردني بسته ش��ده به دليل عمل جراحي اخيرش شركت داشت، 
روز گذشته تالش كرد فضايي پرشور و احساسي به اين حضور بدهد 
و از حضورش با گردن شكس��ته براي »رأی دادن عليه چرخه فاسد 
پولشويي و حاميان ترور در ايران و جهان« نوشت  و بعد هم اضافه كرد 
تهديد به مرگ شده! و سپس براي بزرگ نمايي و غلو بيشتر موضوع 
فكر كرد كنايه بامزه اي خواهد بود اگر بنويسد كه »ضمناً استخر هم 

نمي روم. به فكر راه ديگري باشيد. «
پروانه سلحشوري البته حق دارد اين قدر بی محابا و بی ربط بتازد؛ 
تهمت قتل مرحوم هاشمي رفس��نجاني بزند؛ مخالفان CFT را به 
حضور در چرخه فاسد پولشويي متهم كند. نماينده مجلس است؛ 
مصونيت قضايي دارد و راحت تهمت مي زند و هيچ دادس��تاني هم 
به او نمي گويد براي تهمت ها و توهين هايت توضيح ارائه كن. ديوار 
منتقدان هم كوتاه است و راحت مي شود از مرگ طبيعي براي آنها 
تهمت قتل ساخت و كس��ي هم مواخذه اش نمي كند. اما جمالت 
پروانه سلحش��وري بخش س��خيفي هم دارد ك��ه مي گويد »عليه 
حاميان ترور در ايران« اين بخش را بايد از او خواس��ت كه توضيح 
دهد تا روشن شود در ميان مس��ئوالن و مردمي كه از بزرگ ترين 
قربانيان تروريس��م در دنيا هس��تند و بزرگ ترين هزينه ها را براي 
مبارزه با تروريس��م داده اند، چه كس��اني در داخل كش��ور حامي 
ترور بوده اند كه حاال الزم ش��ده سلحشوري عليه آنان رأی بدهد؟! 
اين كنوانس��يون ها از جهت مالي، حس��اب هاي رس��مي بانكي را 
كنترل خواهند كرد و در ميان مردمي كه تبادالت رس��مي بانكي 
دارن��د، كدام مان حامي ت��رور بوده ايم كه رأي امثال سلحش��وري 
مانع آن ش��ود؟ اگزجره كردن فضا و غلو در شور و احساسات براي 
يك رأي معمولي به يك مصوبه طبيعي اس��ت كه كار را به چنين 
هجوگويي هايي باز كند كه البته وقتي مرجع قانوني رس��يدگي به 
اين تهمت ها وجود ندارد يا ساكت است، فقط بايد فشار رسانه ها و 

افكار عمومي او را مجبور به عذرخواهي كند. 
كس��ي كه براي انتقاد از نظارت استصوابي ش��وراي نگهبان روي به 
خودزني بياورد و براي خودش هم احترام قائل نشود، روزي هم براي 
خوشامد غربي ها ايران را مي زند و كش��وري را كه هزينه هاي جاني و 
مالي و غيرمالي بس��يار براي مبارزه با تروريس��ت داده، اين گونه پاي 
مطامع جناحي قرباني كند. چاره اي نيس��ت، اعت��راف هر كس عليه 
خودش مسموع اس��ت و اين بار گويا حق با پروانه سلحشوري بود؛ او 

شايستگي نمايندگي اين مردم را ندارد. 

مركز اسناد انقالب اسالمي  منتشر كرد
روایت شهيد همداني از خيانت

 سازمان منافقين در روزهاي ابتدایي جنگ
مركز اسناد انقالب اس�المي خاطرات منتشر نش�ده اي از سردار 
همداني درباره خیانت منافقین در روزهاي ابتدایي جنگ منتشر كرد. 
سردار شهيد حاج حسين همداني، از فرماندهان دوران دفاع مقدس 
و از مدافعين حرم، كه مقطع پاياني عمر با بركت و چهره  نوراني خود 
را در دف��اع از حريم اهل بيت عليهم الس��الم و در مقابله با اش��قياي 
تكفيري و ضد اسالم س��پري كرد. وي در 16 مهرماه 1394 توسط 

تروريست هاي تكفيري در سوريه به شهادت رسيد. 
همزمان با سومين س��الروز شهادت اين سردار س��رافراز، بخشي 
از خاطرات منتش��ر نش��ده وي درباره دوران دفاع مقدس منتشر 
مي ش��ود. س��ردار حس��ين همداني مي گويد: يك هفته از جنگ 
گذشته بود كه مشكل كمبود اسلحه داشتيم، در همان زمان بعضي 
موقع ها س��ه نفر، دو نفر و حتي چهار نفر با يك اسلحه كه داشتيم 
نوبتي مي جنگيديم. اين يكي مي گفت تو خسته شدي به من بده، 
آن يكي خيلي خوشحال بود كه فشنگ دارد، از قوطي درمي آورد 
و در خشاب مي گذاش��ت و تيراندازي مي كرد... يك برنامه منظم 
و نرمال نبود كه كسي جبهه را پش��تيباني كند. وقتي كه كمبود 
اسلحه در اين حد بود، ش��هيد بروجردي كه فرمانده منطقه بود، 
دستور داد كاميون اسلحه در س��رپل ذهاب مستقر شود و سپس 

اسلحه ها را توزيع كردند. 
شهيد همداني با اش��اره به يكي از خيانت هاي سازمان منافقين در 
دوران جنگ تحميل��ي مي گويد: در روزه��اي اول جنگ بعد از يك 
هفته كه اس��لحه ها در مدارس بدون رس��يد و كاغذ بين كساني كه 
داوطلب رفتن به جبهه بودند و مراجعه مي كردند، توزيع مي شد، اين 
اسلحه ها را گروه حديد شروع به جمع كردن كرد، البته نقش اصلي 
را سازمان مجاهدين خلق )منافقين( داشت، اسلحه هايي كه آن روز 
براي بچه هاي رزمنده خيلي ارزشمند بود منافقين اين اسلحه ها را از 
جبهه مي گرفتند و از آنجا به عقب مي آوردند كه يكبار اين كار را كرده 

بودند كه سري دوم آنها را گرفتند. 
      به جاي پشتیباني از رزمندگان اتوبان مي ساختند!

 سردار همداني در بخش ديگري از خاطراتش از دوران دفاع مقدس 
مي گويد: در جلسه اي كه آقاي هاشمی رفسنجانی و حسن روحاني 
حضور داشتند، بحث شد كه اينطوري نمي شود، دولت بايد به صحنه 
بيايد، مثل دولت عراق كه همه امكانات مهندسي و حتي شهرداري ها 
را در جبهه بس��يج كرد كه مثاًل اين جاده را اين شهرداري زده و آن 
جاده را آن ش��هرداري زده؛ يعني تمام امكانات خود را بسيج نمود و 

دولت خود را نظامي كرده بود.
 وقتي هم كه در جلسه بوديم و بحث كه مي شد نيازمندي هاي خود 
را مي گفتي��م كه اينجا، آنجا مش��كل داريم و خيلي وقت ها دس��ت 
خالي برمي گشتيم. در آن جلسه اي كه در گلف اهواز با حضور آقاي 
هاشمی رفس��نجانی و همه فرماندهان داش��تيم، داد شهيد خرازي 
درآمد كه مگر مي ش��ود كه اين بچه ها كه اينجا آمدند و با ش��رايط 
سخت منطقه اي يك س��ال در اين س��نگرها بمانيم و بپوسيم ولي 
عمليات انجام ندهيم؟ ما براي به دس��ت آوردن امكانات مي بايست 
يك بس��يج عمومي مي داديم، حتي در بعضي از اعزامي هايي كه به 
جبهه داشتيم، براي يك دست لباس مشكل داشتيم، آيا در مملكت 
ما نبود؟ اما ام��روز آمار، ارق��ام، اعتبارات و بودجه هاي ما در س��ال 
1363 و 1364 نش��ان مي دهد كه ما اين توانمندي را داش��تيم كه 
وارد صحنه شويم و جنگ را تمام كنيم. ما براي احداث جاده در يك 
عمليات به امكانات فني نياز داشتيم، اما نبود و اگر امكانات مهندسي 
به اندازه كافي داشتيم، ش��بي كه عمليات انجام داده بوديم، روز آن 
مي توانستيم خاكريز بزنيم و بچه ها در پناه خاكريز باشند ولي با دو 
تا لودري كه داشتيم، معلوم بود كه خاكريز طوالني نمي توان زد. در 
آن موقع در بعضي شهرها اتوبان مي زدند. آيا اتوبان زدن الزم بود يا 
جاده كشيدن در منطقه عملياتي كه ما بعد از پنج روز كه اهداف را 
مي گرفتيم هنوز جاده به ما نرس��يده بود؟ براي زدن اتوبان امكانات 
مهندسي و فني و همچنين بودجه و اعتبار الزم بود، پس صحيح نبود 

كه ما بگوييم در كشور نداشتيم. 

پيام قدرداني فرمانده بسيج از بسيجيان
برگ�زاري  پ�ي  در  مس�تضعفین  بس�یج  س�ازمان  رئی�س 
موفقیت آمیز رزمایش اقتدار عاش�ورایي بسیج سپاهیان محمد 
رس�ول اهلل)ص( ۲، از بس�یجیان سراس�ر كش�ور قدرداني كرد. 
به گزارش ف��ارس، در پيام س��ردار غيب پرور خطاب ب��ه فرماندهان 
سپاه هاي استاني، نواحي، حوزه ها، پايگاه هاي مقاومت و آحاد بسيجيان 
سراسر كش��ور آمده است: حمد و س��پاس بي كران خداوند يكتا را كه 
نعمت بزرگ واليت را نصيبمان فرمود و شكر و سپاس كه توفيق زيارت 
موال و مقتدايمان را ش��امل حالمان كرد و توانستيم جرعه اي از زمزم 
واليت رفع عطش نماييم. آن رهبر فرزانه ك��ه وجود مباركش دليلي 
ش��د بر آنكه انقراض سلسله خورشيد بي معني اس��ت و دريا را مرگي 
نيست. شكوه و عظمت اجتماع ۷۰۰ هزار نفري بسيجيان سراسر كشور 
كه تجمع اصلي آن در ورزش��گاه يكصد هزار نفري آزادي و همچنين 
وسعت اقدامات و خدمات ارائه شده كه به مدت 35 روز در عرصه هاي 
مختلف دفاعي، امنيتي، خدمت رساني، محروميت زدايی، بهداشتي و 
درماني بود، خار چشم دشمنان اسالم شد. اينجانب از آحاد بسيجيان و 
همچنين همه  مسئوالن و دست اندركاران برگزاري رزمايش و اجتماع 
بزرگ اقتدار عاشورايي بسيج سپاهيان محمد رسول اهلل)ص( )۲( كه 
شكوه و اقتدار جديدي از نظام را در آس��تانه چهل سالگي انقالب ارائه 
داد، تقدير و تشكر مي نمايم و از خداوند متعال براي وجود مبارك سيد و 
مواليمان حضرت امام خامنه اي)مدظله العالي( صحت، سالمتي و طول 

عمر با عزت و بركت و براي همگان توفيق الهي را مسئلت دارم.

ژه
وی

فخرعجيبروزنامهدولتازحجمباالي 
قاچاقبنزین!

روزنامه ايران كه ارگان رس��مي دولت محسوب مي شود، از 
اين نوشته كه »قاچاقچيان روزانه 1۰ ميليون دالر از قاچاق 
سوخت س��ود مي برند« و تيتر زده كه »5۰۰۰ تومان يارانه 
پنهان هر ليتر بنزين« تا ذيل آن از طرح دولت براي پرداخت 
يارانه بنزين به همه مردم )اعم از كس��ي كه ماش��ين دارد و 
كسي كه ماش��ين ندارد( دفاع كرده باشد. آنچه در نگاه اول 
از تيتر و متن گزارش ديده مي شود افتخار روزنامه دولت به 
يافته ش��دن يك عدد معضل بنزيني در كشور توسط دولت 
است. گويي كه اين مشكل تازه كشف شده باشد. فخر روزنامه 
ايران البته تنها در تيتر خالصه نمي شود؛ حجم باالي بنزين 
قاچاق ابزار روزنامه ايران شده تا بگويد كه دولت چگونه براي 
آن راه حل دارد و به توجيه طرح كوپني شدن بنزين كه روي 
ميز دولت است، مي پردازد: »مزيت مهم اين طرح را مي توان 
توزيع عادالنه يارانه ميان تمام اقشار جامعه و يك گام رو به 
جلو در زمينه اصالح قيمت ها دانست. چرا كه بر اساس اين 
طرح هر كس چه خودرو شخصي داش��ته باشد يا نه، از يك 
يارانه مشخص س��وخت برخوردار خواهد شد و مي تواند در 
صورت عدم استفاده آن را به دولت يا به مصرف كننده نهايي 
بفروشد... اما مشكل بزرگ تر زماني خودنمايي مي كند كه به 
رشد بيش از حد استاندارد بنزين و گازوئيل و پديده قاچاق 
سوخت برخورد مي كنيم. قاچاق سوخت يارانه اي كه به جاي 
رسيدن به دس��ت جامعه هدف يارانه به چنگال قاچاقچيان 

مي افتد. «
روزنامه ايران در اين شعف ناشي از مدح دولت، غافل مانده 
كه اين تيتر و روتيتر حداقل دو نكت��ه عليه دولت در درون 
خود دارد: اول اينكه دولت در آغاز س��ال ششم دولت خود 
همچنان مشغول بررسي طرح هاي مختلف در مورد وضعيت 
بنزين است و در طول پنج سال نتوانسته معضلي را حل كند. 
دولتي كه مسئول مقابله و كنترل قاچاق سوخت است، چرا 
رسانه اش بايد بعد از پنج سال تازه مفتخر كشف معضلي باشد 
كه خيلي عيان بود؟! دوم اينكه كارت سوخت قرار است با اين 
طرح برگردد؛ كارت سوختي كه دولت روحاني گفت به كار 

نمي آيد و حذف شد. يعني پذيرش اشتباه دوم!

ازحمایتسختتاعبورازروحاني 
حواشي ديدار حسن روحاني با اصالح طلبان همچنان از سوي 
اصالح طلبان ادامه دارد. اغلب هم  رنگ و بوي انتقاد از روحاني 
دارد و اين يعني كه خروجي جلسه انتظارات اصالح طلبان 
را برآورده نكرده است. محمد نعيمي پور، فعال اصالح طلب و 
از نمايندگان مستعفي مجلس ششم كسي است كه در ايام 
انتخابات رياست جمهوري سال گذشته مي گفت كه حتي اگر 
روحاني هم نخواهد، ما اصالح طلبان از او حمايت مي كنيم: 
»حتي اگر حسن روحاني اعالم مي كرد كه من نمي خواهم 
اصالح طلبان از من حمايت كنند ولي اصالح طلبان راه خود 
را مي رفتند و از او حمايت مي كردند. چرا كه گزينه هايي كه 
در مقابل روحاني قرار دارند گزينه هايي هستند كه تصورش 

غيرممكن است افرادي مجدداً كش��ور را به وضعيت هشت 
س��اله در دولت هاي نهم و ده��م برگردانند.« ح��اال او طي 
اظهاراتي پيرامون ديدار اخير اصالح طلبان با روحاني گفته 
است كه »آقاي رئيس جمهور بايد آسيب شناسی كند كه چرا 
در مجلس روي آقاي الريجاني سرمايه گذاری و به فراكسيون 
اميد بی اعتنايی كرد و آسيب شناسي كند كه چرا رفتارش در 
عرض 1۰ روز متغير شد و اين موضوع را به جامعه القا كرد كه 

رأی مردم را پاسداري نمي كند؟«
او همچنين در اشاره به محتواي اين جلسه اضافه كرده كه: 
»در اين زمينه كه چرا بعد از انتخابات 96 ميان رئيس جمهور 
و اصالح طلبان نقار ايجاد شده يا چه اتفاقي افتاده كه اعتماد 
اصالح طلبان به آقاي رئيس جمهور به ش��دت كاهش پيدا 

كرده، صحبتي مطرح نشد. «
س��خنان نعيمي پور درباره تنها دس��تاورد جلسه با روحاني 
هم جالب توجه اس��ت: »تنها دستاورد جلس��ه چهارشنبه 
اين بود كه آقاي رئيس جمهور از آقاي عارف خواس��تند كه 
كارگروهي تشكيل شود و قرار بر اين شد تا آقاي واعظي نيز 
در اين زمينه همكاري كند. برداشت من اين است كه معموالً 
كارگروه زماني ايجاد مي شود كه ما نمي دانيم چه خواسته اي 
از همديگر داريم و احتمال مي دهيم كه اين كارگروه بتواند 
كارس��از باش��د. اما تجربه نش��ان داده كه با گرفتاري هاي 
اشخاصي كه مسئوليت دارند، علي القاعده كارگروه بالموضوع 
شده و نتايجي به دنبال نخواهد داشت. « در واقع يعني جلسه 

دستاوردي نداشته است. 

    خبر    

فرمانده كل سپاه با اشاره به جنگ اقتصادي دشمن:

آخرین حربه استكبار هم با ایستادگي ملت شكست خواهد  خورد

فرمانده كل سپاه آخرین حربه و مؤلفه دشمنان 
بر ضد ایران را جنگ اقتصادي دانست و گفت: 
به فض�ل الهي ب�ا هدایت مقام معظ�م رهبري 
و هوش�مندي ملت ای�ران دش�من در عرصه 
جنگ اقتصادي نیز شكس�ت خواه�د خورد.

به گزارش س��پاه نيوز؛ سردار سرلش��كر پاسدار 
محمدعل��ي جعف��ري، فرمانده كل س��پاه صبح 
ديروز در مراس��م تكريم و معارفه فرمانده س��پاه 
امام س��جاد)ع( اس��تان هرمزگان افزود: تا كنون 
ملت ايران با تحمل سختي هاي داخلي و خارجي 
در تمامي عرصه ها موفق بوده و اين پيروزي ها در 

تمامي عرصه ها نصيب ملت ما شده است.
فرمان��ده كل س��پاه خاطرنش��ان ك��رد: رژي��م 
صهيونيستي، امريكا و آل سعود تالش هاي زيادي 
براي ايج��اد ناامني در جمهوري اس��المي ايران 
كرده اند كه با تالش نيروهاي مسلح و امنيتي كشور 
اين توطئه ها و تالش هاي تروريس��تي دشمنان 
خنثي و برخ��ي براي مردم بازگو ش��د و برخي را 
نيز عن��وان نكرديم، اما بايد دانس��ت اين اقتدار و 
امنيت امروز در جمهوري اس��المي ايران مرهون 
رهنموده��اي مقام معظم رهب��ري و اتحاد ميان 

نيروهاي مسلح است.
     توطئه دش�منان در 40 سالگي انقالب به 

اوج رسیده
وي با اش��اره به اينكه دشمني دش��منان اسالم 

با انقالب اس��المي ام��روز بر همه مردم آش��كار 
شده است و همه شاهد هس��تيم از روزهاي اول 
انقالب عليه مردم كه اين پرچ��م را به اهتزاز در 
آورده اند و به انقالب اس��المي چ��ه هجمه هايي 
روا داش��ته اند، عنوان كرد: امس��ال در آس��تانه 
چهلمين س��ال پيروزي انقالب اسالمي توطئه 
دشمنان به اوج خود رسيده است و تجميع همه 
عرصه هاي دشمني عليه ايران اسالمي را شاهد 
هستيم. فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه آخرين 
عرصه اي كه دشمن روي آن دست گذاشته است، 
عرصه اقتصادي و تحريم هاي اقتصادي است كه 
ملت ايران اس��المي با اس��تقامت، ايستادگي و 
درايت اين حربه دش��منان را به شكست تبديل 
مي كنند. وي با اشاره به اينكه ان شاءاهلل به زودي 
شاهد آخرين شكست حربه دشمنان جمهوري 
اسالمي ايران خواهيم بود و ملت ايران اسالمي 
اين مسيري را كه انتخاب كرده اند با قدرت ادامه 
خواهند داد، تصريح كرد: اين راه طوالني، پرخطر 
و همراه با سختي و البته شيريني هاي موفقيت 
و با پيروزي توأم است. جعفري با بيان اينكه در 
س��پاه پاس��داران وظيفه خود را حفظ اين راه و 
دستاورد انقالب اس��المي مي دانيم، اضافه كرد: 
هركس��ي دل در گرو انقالب اس��المي و اهداف 
واالي شهيدان انقالب اس��المي دارد، بسيجي و 
پاسدار انقالب اس��المي است. سرلشكر جعفري 

با اش��اره به اينكه مردم ايران اس��المي با وجود 
همه مشكالت و برخي نارضايتي ها به حق، حاضر 
نيستند دين و معناي واقعي شيعه را با هيچ چيز 
ديگر معامله كنن��د، عنوان كرد: مس��ئوالن در 
بخش هاي مختلف وظيفه خدمتگزاري خالصانه 
و توجه به مردم را بايد بيشتر كنند و تالش خود 
براي استمرار عدالت اجتماعي را افزايش بدهند 
و توجه ب��ه محروميت و مس��تضعفين را وظيفه 

خود بدانند.
      ۸ طرح اعتالي بسیج  برای خدمت به مردم

فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه بس��يج و س��پاه 
وظيفه سنگيني در ابعاد دفاعي، امنيتي، مسائل 
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و جنگ نرم بر عهده 
دارند، گفت: وظيفه سختي بر دوش ما قرار دارد 
و امروز بسيج و سپاه با هدايت هاي مدبرانه مقام 
معظم رهب��ري در اين نقش مهم خود س��ربلند 
بوده و هس��تند و اين يعن��ي نقش آفريني مردم 
كه جا دارد روزبه روز بيشتر شود. وي با اشاره به 
اينكه سپاه پاس��داران با عنايت به فرمايش هاي 
مقام معظم رهبري هش��ت طرح اعتالي بسيج 
را با محوريت و هدف گ��ذاري خدمت به مردم با 
مشاركت خودشان در حوزه خدمات اجتماعي در 
دست اقدام دارد، يادآور شد: عمليات اجرايي اين 
طرح ها آغازشده و اميدوارم در ماه ها و سال هاي 
پيشرو اين طرح ها به صورت كامل و دقيق پياده 

شود و شاهد مشاركت بيشتر مردم و سازمان دهي 
مناسب آنها در نقش آفريني شان باشيم.

سرلش��كر جعفري افزود: وظيفه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي عالوه بر دفاعي، امنيتي و نظامي 
بودنش، مردمي بودن اس��ت، چ��ون متصل به 
بسيج اس��ت و مردم بايد در اين فرآيند به ايفاي 
نقش سپاه و بس��يج كمك كنند. وي با اشاره به 
اينكه سپاه پاس��داران با ارتش هاي س��اير دنيا 
مقايسه مي شود، در حالي  كه وظيفه سپاه عالوه 
ب��ر وظاي��ف و مأموريت هاي نظام��ي و امنيتي، 
ابعاد فرهنگي، سياسي، اجتماعي و عمق بخشي 
داخلي انقالب اسالمي است، اظهار داشت: امروز 
كه 1۰ سال از سازمان دهي جديد سپاه پاسداران 
مي گذرد و سپاه هاي استاني نمايندگي وظايف 
سپاه را در هر استان بر عهده  دارند، در 31 استان 
كشور سپاه پاسداران با مردم در ارتباط و وظيفه 
تشكيل و سازمان دهي ارتش ۲۰ ميليوني و حفظ 

انقالب اسالمي را بر عهده دارد.
     با وجود همه هجمه ها

 امنیت ایران مثال زدنی است
فرمانده كل س��پاه پاس��داران با بيان اينكه اگر 
امروز ش��اهد نقش آفرينی م��ردم در عرصه هاي 
دفاعي و امنيتي هس��تيم، تمام دني��ا در دوران 
دفاع مقدس ش��اهد رشادت بس��يجيان و مردم 
در جبهه هاي حق عليه باطل بودند، اضافه كرد: 
اين اتفاقاتي كه از دي ماه 96 با توجه به بس��تر و 
زمينه مشكالتي كه در كش��ور براي ايجاد بستر 
ناامني وجود داش��ت، با برنامه ريزي منافقين و 
س��لطنت طلبان، امريكايي ها، صهيونيست هاي 
آدمك��ش و كودك  كش و رژيم خائن به اس��الم 
آل سعود شروع شد و هر كدام در بخشي از كشور 
از جنوب شرق كشور تا شمال غرب كشور مشابه 
اتفاقي كه در خوزستان رخ داد، اين نا امني ها را 
ايجاد مي كنند و برنامه ريزي وسيعي براي ايجاد 
نا امني در كشور ايران اس��المي دارند، اما اقتدار 
جمهوري اسالمي ايران و آمادگي بسيج و سپاه 
در حال خنثي شدن برنامه هاي دشمنان است. 
وي با اشاره به اينكه با وجود هجمه و برنامه ريزي 
كه همه دشمنان انقالب اسالمي انجام مي دهند، 
امنيت امروز ايران اسالمي مثال زدني است و از 
لطف الهي برخوردار اس��ت، خاطرنشان كرد: در 
عرصه دفاع و امنيت مشكلي نداريم اما در عرصه 
جنگ نرم، جنگ رسانه اي، اطالعاتي، فرهنگي، 
شناختي و اقتصادي بايد تالش بيشتري به خرج 
دهيم و در حال آماده شدن و كسب تجربه براي 
مقابله با برنامه هاي دشمنان هستيم. در پايان اين 
مراسم از تالش هاي سردار سرتيپ دوم پاسدار 
رضا ترابي قدرداني و س��رهنگ اباذر س��االري 
به عنوان فرمانده س��پاه امام س��جاد)ع( استان 

هرمزگان معرفي شد. 
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