
  گزارش

جايگاه تفكر و عمل انقالبي
 در گام دوم انقالب

۱ - با پيروزي انقالب اسالمي در س��ال ۱۳۵۷ و استقرار نظام جمهوري 
اس��المي، در تقابل با صدها گروهك ريز و درشت كه در قالب اپوزيسيون 
به تجزيه ايران و براندازي مش��غول بودند، مدافعان نظام اسالمي متأثر از 
انقالب فرانسه، تحرك سياسي خود را در قالب بندی )سازمان مجاهدين 
انقالب اسالمي و بعدها مجمع روحانيون مبارز به عنوان طرفداران اقتصاد 
دولتي( و راست )جامعه روحانيت و... به عنوان طرفداران اقتصاد بازار( آغاز 
و به حراست از انقالب اسالمي مشغول شدند. اين نوع دسته بندي تا پايان 

جنگ استمرار يافت. 
۲ - در همان س��ال هاي آغازين انقالب، حضرت ام��ام راحل )ره( انقالب 
اسالمي )بر پايه اسالم انقالبي( را نقطه مقابل اسالم رضاخاني، بني اميه، 
مرفهين بي درد، كاخ نشينان و در يك كلمه اسالم امريكايي معرفي كرده 
و بر استمرار ظلم ستيزي و استكبارستيزي از يك سو و مبارزه بي امان با 
طاغوت فرهنگي داخلي، خوي شيطاني كاخ نشيني و اشرافي گري و نظام 
طبقاتي از سوي ديگر تأكيد كردند. در نگاه امام راحل، حمايت از محرومان 
و مستضعفان راهبرد قطعي و خدشه ناپذير انقالب اسالمي بوده و صريحاً 
گرايش مس��ئوالن و دولتمردان را به منزله خروج نظام از چارچوب هاي 

راهبردي انقالب اسالمي و خواندن فاتحه براي جمهوري اسالمي است. 
۳ - با پايان يافتن جنگ تحميلي دشمن بيروني به طور قطع و يقين بر اين 
باور بود كه بعد از ارتحال حضرت امام، هيچ كس توان ادامه مسير انقالب 
اسالمي را منطبق با راهبرد و چارچوب هاي ترسيمي امام راحل نخواهد 
داشت اما با درايت و مديريت بي نظير حضرت امام خامنه اي همه خواب ها 
آشفته و رشته هاي دشمنان پنبه شد و خيلي زودتر از آنچه تصور مي شد 
در برابر قدرت راهبري مقام معظم رهبري اظهار عجز نمودند. در سه دهه 
راهبري امام خامنه اي اگر چه به رغم همه فتنه ها، موانع، سنگ اندازي ها و... 
مسير انقالب اسالمي به سمت قله هاي ترسيم شده تغييري نكرد اما با دو 
اتفاق مهم )يكي در داخل و ديگري در خارج از كشور( در سرعت بخشي به 
تحقق اهداف نظام و برجسته شدن ارزش هاي حياتي نظام اختالل جدي 
ايجاد و سبب توقف در مرحله سوم مهندسي و فرايند پنج مرحله اي نظام 

)تشكيل دولت تراز انقالب( شد. 
اتفاق اول تبعيت دولت مرحوم هاشمي از الگوي غلط ليبرال سرمايه داري 
غرب در حوزه اقتصادي و اداره كشور بود كه متأسفانه سنگ بناي دولت هاي 

بعدي نيز قرار گرفته و موجب طمع ورزي دشمنان بيروني شد
و اتفاق دوم تغيير استراتژي و راهبرد غرب نسبت به انقالب اسالمي منطبق با 
ظرفيت ها و فرصت هايي كه الگوگيري از لبيراليزم غربي براي نفوذ و براندازي 

در اختيار سرويس هاي اطالعاتي غرب قرار مي داد. 
٤ - سه دهه گذشته، عرصه هاي نظام در همه حوزه ها، همواره ميدان تقابل 

دو تفكر و الگوي مديريتي بوده است: 
از يك طرف تفكر غربگرا و رفرميست هاي اصالح طلب كه هيچ سنخيتي با 
الگوهاي مديريتي امام خميني نداشته و مستمراً بر كنار گذاشتن الگوهاي 
انقالبي و تبعيت از الگوهاي نظام سلطه و هضم در مدل استكباري نظام 
جهاني تأكيد داش��ته و طي بيش از ۳۰ سال گذش��ته به فرصت  سوزي، 
تبديل فرصت ها به تهديد، زمينه سازي براي سوءاستفاده دشمن و پيگيري 
برنامه هاي براندازانه غرب مشغول بوده است. اين تفكِر ذلت پذير صريحاً 
جمهوري اس��المي را ناتوان و در حد پختن آبگوش��ت و فسنجان ديده و 
بر جذب مديران خارجي براي اداره كش��ور )شبيه رش��ته هاي ورزشي( 
اصرار دارد. خروجي اين تفكر منحط، اصرار بر چشم پوشي از ظرفيت هاي 
داخلي، دل بستن به حل مشكالت از  طريق گفت وگو و بده وبستان با غرب، 
اشرافي گري، رانت خواري، قاچاق گسترده، مفاسد مهندسي شده  اقتصادي 
و اخالقي، گس��ترش نااميدي و يأس مردم، تخريب باورها و اعتماد مردم 
به نظام، انهدام فرصت ها، فرار و هم آغوشي مديران بركنار شده به دامان 

سرويس هاي جاسوسي غرب و... است. 
از  طرف ديگر تفكر انقالبي قرار دارد كه با همت تمام مردم و در كنار مردم 
و باور به توانمندي هاي ملي و داخلي در هر كجا كه وارد ش��ده اعجازگونه 
عمل كرده است. در حوزه هاي علمي و تكنولوژيك )سدسازي، تونل سازي، 
پل سازي، س��لول هاي بنيادي، نانو، هوافضا، صنايع موش��كي و دفاعي، 
پااليشگاه سازي، صنايع پيشرفته نفت و گاز و... ( منشأ تحوالت شگرف بوده 
است. در حوزه هاي خدمات به مردم حس زيباي خدمت رساني عاشقانه، 
بي منت و جهادي را به مردم هديه داده است. در حوزه هاي امنيتي ايران 
را در بشكه باروت ناامني منطقه غرب آسيا به امن ترين نقطه اين منطقه 
تبديل كرده است. در حوزه عمق بخشي راهبردي منطقه را از لوث وجود 
تروريست هاي امريكايي نظير داعش پاكسازي كرده و آرزوهاي غرب براي 
ايجاد خاورميانه جديد را به كابوس بدل ساخته و محور مقاومت در برابر 
ائتالف غربي، عبري، وهابي را در تمام منطقه غرب آسيا بر اوضاع مسلط 

نموده است. 
۵ - اينك در اولين سال از گام دوم انقالب مردم بزرگ ايران، در شرايطي 
به استقبال انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي مي روند كه 
از فتنه سوار شده بر سوءمديريت بنزيني سربلند بيرون آمده و دو يوم اهلل 
بزرگ )شهادت س��ردار دل ها حضرت سپهبد سليماني عزيز، وداع وصف 
ناشدني و بي نظير مردم با آن شهيد بزرگوار( را در برابر اراده شيطاني غرب 

به رخ جهانيان كشيده اند. 
مردم ايران با جمع بندي حوادث ۳۰ س��ال گذش��ته و بازخواني كارنامه 
مجالس پيشين، عزم خود را براي تشكيل مجلس تراز جمهوري اسالمي 
)مجلسي كه عصاره فضائل ملت و در رأس امور باشد( گرفته و بر اين باورند 
كه در بين نامزدهاي موجود به كساني رأي بدهند كه بيشترين سنخيت 
را با شهيد سليماني و الگوهاي مديريتي انقالبي داشته باشند و افرادي را 
برگزينند كه به دنبال تحقق گام دوم انقالب و بالندگي و پيشرفت نظام و 
اصالح اقتصاد و معيشت مردم باشند، تنها افراد مؤمن، پاكدست، كاردان، 
كاربلد، خوش سابقه، انقالبي، باانگيزه، باغيرت ديني، ضدفساد، متعهد، پيرو 
محض رهبري، ايثارگر و كساني كه در مسابقه خدمت خالصانه و بي منت به 
مردم گوي سبقت را ربوده باشند و در يك كالم ياران واقعي شهيد سليماني 
شايس��تگي ورود به مجلس يازدهم را دارند و تنها در اين صورت است كه 
مي توان انتظار داشت پس از سه دهه درجا زدن به سمت تشكيل دولت تراز 
انقالب اسالمي حركت كرده و مردم و نظام اسالمي ايران را به جايگاه واقعي 

خود رهنمون باشند.

عبداهلل متوليان

دستيار ويژه سازمان انرژي اتمي تبيين كرد

غنی سازی اتمی به میزان دلخواه

هم اكنون اگر نظام تصميم بگيرد، سازمان 
انرژي اتمي به عنوان مجري، توان غني سازي 
اورانيوم با هر درصد از غنا را خواهد داشت. 

به گزارش مهر، علي اصغر زارعان، دستيار ويژه 
رئيس س��ازمان انرژي اتمي در جريان بازديد 
جمع��ي از فرمانده��ان، مديران و مس��ئوالن 
نمايندگ��ي ولي فقي��ه و هاديان سياس��ي در 
س��پاه حفاظت انصارالمهدي و رده های تابعه 
از سايت غني سازي شهيد دكتر عليمحمدي 
)فردو( طي سخناني ضمن گراميداشت ياد و 
خاطره شهداي انقالب اسالمي و دفاع مقدس 
و همچنين شهداي هسته اي، شهيد واالمقام 
سردار سپهبد بسيجي، حاج قاسم سليماني را 
انساني انقالبي با اخالص، متواضع، خداترس 
توصيف ك��رد و اظهار داش��ت: اين ش��هيد با 
بصيرت همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال 

و رفتار خود مي ديد. 
   صنعت هس�ته اي از مؤلفه های اقتدار 

ايران اسالمي
زارعان تصريح كرد: ما هم در عرصه هسته اي 
با تالش بي وقفه و ش��بانه روزی و به واس��طه 
داشتن سرمايه هايي، همچون شهيد شهرياري 
كه موجب افتخار اين مرزوبوم بوده و هستند، 
بر خود مي باليم كه هم اكنون صنعت هسته اي 
از مؤلفه هاي قدرت و اقتدار ايران اسالمي است. 
در اين عرصه با دشمن شناسي و كوشش هاي 
شبانه روزي تمامي بخش هاي چرخه سوخت 
از اكتشاف، اس��تخراج، فرآوري، غني سازي، 
طراحي و توليد انواع مجتمع هاي س��وخت به 
منظور استفاده در راكتورهاي تحقيقاتي و در 
آينده نزديك در رآكت��ور قدرت مانند نيروگاه 
اتمي بوشهر و همچنين توليد آب سنگين، را 

بومي سازي كرده و به خوداتكايي رسيده ايم. 
وي تأكيد كرد: از الزام��ات اصلي اين چرخه، 
طراحي و ساخت ماشين سانتريفيوژ است. در 
مقطعي اين مهم مهندسي معكوس گرديد ولي 
هم اكنون سازمان انرژي اتمي با نوآوري و دانش 
بومي با تمركز روي تكنولوژي سانتريفيوژهاي 
جديد، در دو مسير اساسي گام نهاده است. در 
مسير اول با ساخت ماشين هاي داراي سو باال، 
اقتدار علمي و دانش طراحي خ��ود را در اين 
حوزه به رخ جهانيان كش��يده اس��ت. در سال 
جاري پروژه هايي در اين زمينه با نام قمربني 
هاشم آغاز ش��د. از جمله اين پروژه ها ساخت 
ماشين س��انتريفيوژي با دو برابر توان ماشين 
IR8 كه به ۵۰ سو مي رسد، است. در اين زمينه 
س��ازمان انرژي اتمي با تجربه چندين ساله ، 
نزديك به ۲ هزار سند در حوزه طراحي ماشين 
IR9، توليد كرده است. اين ماشين داراي پنج 
بيلوز و ارتفاع چندين متر است. هر چه تعداد 
بيلوز در اين ماشين ها بيشتر باشد، تكنولوژي 
و ديناميك آن پيچيده تر است و كساني كه اهل 
فن باشند متوجه مي شوند اين چه اقدام بزرگ 

و چه دستاورد شگرفي است. 
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زارعان خاطرنش��ان كرد: طراحي اين نس��ل 
از ماشين ها بر اساس روند اس��تاندارد تكوين 
محصول طراحي ش��ده و بيش از ۲۵۰۰ سند 
طراحي براي اين ماشين به دست آمده است. 
اينها نشانه چيست؟ اقتدار، خداباوري، تالش 
خالصانه و كار جهادي است كه با حمايت هاي 
ويژه مقام معظم رهبري )مدظله العالي( و همه 
دولت ها تا به امروز به نتيجه رسيده. وي با اشاره 
به تأكيد رهبر معظم انقالب بر علوم هسته اي به 

عنوان يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي بشري 
و ضرورت اين مهم به عنوان قوت كشور، گفت: 
خوش��بختانه با رويكرد آينده نگري و رفع نياز 
تكنولوژيكي، در حالي كه پي��ش از برجام، در 
حوزه تحقيق و توس��عه حدود پنج ماشين در 
مراحل مختلف تحقيق گازدهي و توسعه داده 
مي شدند، به صورت آگاهانه و بر حسب ضرورت 
و عدم اعتماد به بيگان��گان در يك جهش بي 
سابقه از چهار سال گذش��ته تاكنون اين پنج 
نسل به ۱۶ نسل سانتريفيوژ افزايش يافته و اين 
ماشين ها با سو باال طراحي و ساخته شدند و هم 
اكنون بعضي از آنها در حال گذراندن تست هاي 
پايداري در حوزه مكانيكي هس��تند. صرفاً در 
سال جاري ۹ نسل از اين ماشين ها به صورت 
زنجيره ۲۰ تايي، چند ماشين و تك ماشين در 

مسير فعاليت قرار گرفته اند. 
وي افزود: پيش از برجام تعداد ماش��ين هاي 
سانتريفيوژ حدود ۱۹ هزار بود كه از اين تعداد 
حدود ۹۶۰۰ ماش��ين گازدهي مي ش��د. يا به 
زبان س��اده تر محصول توليد مي نموده و پس 
از برجام به ۶۱۰٤ ماشين كاهش يافته است. 
ظرفيت غني س��ازي پيش از برجام حدود ۱۰ 
هزار س��و و توليد روزانه ۷/۵ كيلوگرم با غناي 
كمتر از ۵ درصد بوده، ك��ه هم اكنون به لطف 
خداوند توأم با تدابير فني انديش��يده شده و با 
بهره گي��ري از توان فن��ي متخصصان صنعت 
هسته اي و ارتقاي زيرساخت ها، توليد اورانيوم 
با غناهاي كمتر از ۵ درصد به ۱۰ كيلوگرم در 
روز افزايش يافته اس��ت. ماش��ين هاي IR4 و 
IR2m كه قب��ل از برجام در مس��ير تحقيق و 
توس��عه به نصب و گازدهي زنجيره هاي شاهد 
رس��يده بودند، امروزه پس از گام سوم آخرين 

مرحله آن در حال انجام بوده و اين زنجيره ها 
با ماشين هاي سانتريفيوژ پيشرفته به منظور 
توليد اورانيوم غني ش��ده گازدهي مي ش��وند 
و پس از آن مي ت��وان به طور صنعتي ش��اهد 
به كارگيری اين ماش��ين ها و در نتيجه جهش 
در توليد باش��يم. در فردو قب��ل از برجام ۶۹۶ 
ماشين سانتريفيوژ غني سازي انجام مي داده 
ولي ه��م اكنون ۱۰٤٤ ماش��ين فع��ال توليد 

اورانيوم مي كند. 
   ذخاير اورانيوم

 از مرز 1200 كيلو گذشت
زارع��ان همچنين اف��زود: وزن اورانيوم خارج 
شده از كشور حدوداً 8/۵ تن بوده كه به كشور 
روسيه تحويل شده اس��ت و به ازاي آن ٤۰۰ 
تن كي��ك زرد يا U3O8 تحوي��ل گرفتيم كه 
مواد اوليه توليد اورانيوم غني ش��ده است. هم 
اكنون بعد از گام پنجم ذخاي��ر اورانيوم توليد 
ش��ده از مرز ۱۲۰۰ كيلوگرم گذشته است كه 
با س��رعت تمام به ذخاير اورانيوم غني ش��ده 

اضافه مي شود. 
وي ادام��ه داد: اي��ن ني��ز حاص��ل ت��الش و 
آماده س��ازي همه زيرس��اخت ها بوده اس��ت. 
هم اكنون اگ��ر نظام تصميم بگيرد، س��ازمان 
انرژي اتمي به عنوان مجري، توان غني سازي 
اورانيوم ب��ا هر درصد از غنا را خواهد داش��ت. 
فردويي كه دش��من به دنبال تعطيلي آن بود 
هم اكنون مجموعه ساخت و توليد تجهيزات 
خأل و همچني��ن راه اندازی مركز مهندس��ي 
مواد كه با آزمايش��گاه هاي متعدد مشغول به 
فعاليت است و عملياتي نمودن فاز اول فناوري 
ايزوتوپ ه��اي پايدار را در كارنامه درخش��ان 
خود دارد. اگ��ر از نظر دانش ب��ا فناوري غني 
سازي مقايس��ه اي بكنيد، خواهيد ديد از نظر 
اس��تراتژيك، اهميت فن��اوري ايزوتوپ هاي 
پايدار اگر بيشتر از غني س��ازي نباشد، كمتر 
نيس��ت. خوش��بختانه مكان توليد مواد اوليه 
ايزوتوپ هاي پايدار نيز در اين سايت در حال 
ساخت مي باش��د و در ماه هاي آينده رسماً به 

بهره برداری خواهد رسيد. 
دس��تيار ويژه صالحي گفت: مدت هاي مديد 
هدف گذاری نظام س��لطه اين بوده و هس��ت 
كه زيرساخت هاي اين صنعت بومي را آسيب 
برس��اند و ب��راي اين كار ب��ه ان��واع حيله ها و 
حتي نفوذ و جل��ب همكاري نيروي انس��اني 
متوسل ش��ده است. اما س��ازمان انرژي اتمي 
با دشمن شناس��ي و روحيه انقالبي تا به امروز 
اقدامات دشمنان را خنثي و اميد دشمن را به 

يأس تبديل نموده است. 
زارعان در پاي��ان به اح��داث واحدهاي ۲ و ۳ 
نيروگاه اتمي بوش��هر با بي��ش از ۲۲ ميليارد 
كيلو وات س��اعت تولي��د برق اش��اره كرد كه 
پس از تكميل تحويل شبكه سراسري خواهد 
ش��د و همراه با نيروگاه اتمي در حال فعاليت 
بوشهر، از ورود ۲۱ ميليون تن آالينده به هواي 
كشور جلوگيري خواهد كرد. براي ساخت دو 
نيروگاه اتمي جديد در بوشهر ۱۰ ميليارد دالر 

سرمايه گذاری مي شود. 

ژه
وی

مجيد انصاري، فعال سياس��ي اصالح طلب و عضو مجمع 
روحانيون مبارز در مصاحبه با ارگان دولت، روزنامه ايران 
حمالتي را متوجه نيروهاي مسلح كرده است. او در بخشي 
از سخنانش گفته: »قانون اساسي پيش بينی كرده و گفته 
در شرايط صلح نيروهاي مسلح مي توانند به دولت كمك 
كنند. بر اساس قانون دولت بايد درخواست و حوزه محل 

كمك را معين كند اما اينها شده اند رقيب جدي دولت«. 
اين در حالي است كه عماًل دولت- كه ايده و برنامه اي براي 
توسعه عمراني كشور ندارد- پروژه هايي را افتتاح مي كند كه 
از قضا ساخت قرارگاه خاتم االنبيا يا همان نيروهاي مسلح 
است، از ايستگاه متروي هشتگرد گرفته تا پااليشگاه ستاره 
خليج فارس. روزنامه ايران در اين موارد و هنگام انعكاس 
خبر اين افتتاح ها صرفاً از عكس رئيس جمهور و دولتي ها 
اس��تفاده مي كند و ترجيح مي دهد نش��اني از مس��ئوالن 

قرارگاه خاتم در تصوير نباشد. 
انصاري در ادامه مدعي شده كه »بانكداري با كدام وظايف 
نيروهاي مس��لح سازگار اس��ت كه چندين بانك تأسيس 
كرده اند و بعد هم تك تك دچار مش��كل و ورشكس��تگي 

ش��ده اند. « اين نش��ان مي دهد ك��ه انص��اري از وضعيت 
بانك هاي دولتي بي اطالع اس��ت. او مي افزايد: »نيروهاي 
مسلح وقتي به مشكل برمي خورند بر دولت فشار مي آورند 
كه از خزانه، بانك مركزي و در واقع جيب مردم مشكالت 
آنها را حل كند... نهادهاي نظارتي هم ديگر نمي توانند در 
كار اينها نظارت داشته باش��ند. به نوعي آشفتگي و هرج و 
مرج در حوزه هاي مختلف امور كش��ور ايجاد مي كنند. « 
در س��ال هاي اخير دولت براي حل هر مشكل از رهبري و 
مجلس اجازه برداشت از صندوق توسعه را گرفته است. از 
زلزله و سيل تا مشكل فاضالب اهواز، همه را دولت برخالف 
روال روتي��ن و با راضي كردن رهبري، از صندوق توس��عه 

برداشته است.
 با اين حس��اب روشن اس��ت كه چه نهادي خزانه را خالي 
مي كند! در همين زمينه به بيان دو نقل قول اكتفا مي كنيم 
كه خود گوياي همه چيز اس��ت. اول آنكه سردار غالمعلي 
ابوحمزه، فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان- مهر ۹8- در 
آيين افتتاح پروژه ه��اي عمراني محروميت زدايی س��پاه 
گفته بود كه »قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا سپاه نزديك 

به ۳٤ هزار ميلي��ارد توم��ان از دولت طلبكار اس��ت«. يا 
سرلشكر محمدعلي جعفري، فرمانده وقت سپاه پاسداران، 
ارديبهشت ۹۶ و در بازديد از پااليشگاه ستاره خليج فارس 
گفته بود: »رهبري تنها حامي ما در ساخت پااليشگاه ستاره 

خليج فارس بود«. 
انصاري در ادعايي ديگر و در ميانه دوقطبي سازي و ايجاد 
اختالف خ��ود، گفته كه »وج��ود هزاران س��ايت و كانال 
كه وابس��ته به اين نهادها هس��تند نقش اساسي در ايجاد 
اختالف و شكاف ميان مردم و حاكميت ايجاد مي كنند«. 
هزاران س��ايت و كانال؟! گويا انصاري نمي داند »هزاران« 
يعني چقدر! از سويي در حالي كه خود مشغول گفت وگو 
با رسانه دولت است، رسانه داش��تن نهادهاي ديگر را زير 

سؤال مي برد؟!
در روزهاي قبل، حس��ن روحاني رئيس جمهور، گفته بود 
كه بياييد غم بزرگ اين روزها را تبديل به تصميمي بزرگ 
كنيم و آن تصميم بزرگ »آشتي ملي« باشد. در عين حال، 
دولتمردان و فعاالن و رسانه هاي حامي دولت هر روز عليه 

يك نهاد جنجال به پا مي كنند. 

سخنگوي سپاه: 
اخالص و شجاعت

 از خصوصیات بارز  سردار سلیمانی بود
سخنگو و مسئول روابط عمومي كل سپاه با تأكيد بر اينكه اخالص، 
عمل صالح و ش�جاعت از خصوصيت هاي بارز س�ردار س�ليماني 
اس�ت گفت: ش�ايد س�ال ها به طول انجامد تا همگان دريابند كه 
حاج قاس�م با ش�جاعت و تدابير خود چه باليي س�ر امريكايي ها 
و صهيونيس�ت ها آورد و چه عظمتي را به امت اس�الم بخش�يد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سرتيپ 
دوم پاسدار رمضان شريف در هجدهمين يادواره ٤8 شهيد پايين گنج 
افروز بابل در مصالي اين شهر با اشاره به ابعاد شخصيتي سردار شهيد 
حاج قاسم سليماني اظهار كرد: همه كساني كه سردار سليماني را در 
سنگرها و خاكريزها ديده بودند وي را به شجاعت وايثار در عرصه نبرد و 
رويارويي با دشمن مي شناختند اما شخصيت حاج قاسم فراتر از آن كه 
ما ديديم، بود. وي افزود: ويژگي هاي شخصيتي و فضائل اخالقي حاج 
قاسم بود كه چنين عزتي را به اين سرباز واليت و امت داد و شهادتش 

رستاخيزي كم نظير را به وجود آورد. 

پيام رهبر معظم انقالب به نشست اتحاديه  
انجمن های اسالمی دانشجويان  
حوادث امروز از سربرآوردن
 يک پديده يكتا خبر می دهد 

حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي تأكي�د كردن�د: ش�هادت ها، 
قدرت نمايي ه�اي نظام�ي و حض�ور بي نظي�ر مردم�ي از س�ر 
ب�رآوردن ي�ك پدي�ده  يكت�ا در جه�ان ام�روز خب�ر مي دهد كه 
مي تواند در آينده  تاري�خ، تأثيرات عمي�ق و تعيين كننده بگذارد. 
به گزارش فارس، رهبر معظم انقالب در پيامي به پنجاه و چهارمين نشست 
اتحاديه انجمن های اسالمي دانش��جويان در اروپا، تأكيد كردند: امسال 
نشست شما در ميانه  حوادث مهمي برگزار می شود كه هر يك از جهتي 

نشانه  عظمت و اعتبار ايران اسالمي و ملت انقالبي آن است. 
متن پيام رهبر انقالب اسالمي كه صبح ديروز در وين قرائت شد، به اين 

شرح است: 
 در پيام مقام معظم رهبری خطاب به جوانان عزيز اتحاديه انجمن های 

اسالمي آمده است:
امسال نشست ش��ما در ميانه حوادث مهمي برگزار می شود كه هر يك 
از جهتي نشانه  عظمت و اعتبار ايران اس��المي و ملت انقالبي آن است. 
شهادت ها، قدرت نمايی های نظامي، حضور بي نظير مردمي، روحيه قوي و 
عزم راسخ جوانان، در كنار هزاران مجموعه فعال در عرصه دانش و فناوري، 
و نيز رويكرد ديني و معنوي در بخش عظيمي از جوانان سراسر كشور، همه 
از سر بر آوردن يك پديده يكتا در جهان امروز خبر می دهد. پديده  اي كه 

می تواند در آينده تاريخ تأثيرات عميق و تعيين كننده بگذارد. 
گام دوم انقالب اسالمي بايد بتواند به حول و قوه الهي اين پديده را به كمال 

برساند و به ثمر بنشاند. 
چشم اميد و انتظار در اين پويش حياتي به جوانان دانشمند و فرزانه و با 

ايمان است و شما می توانيد در شمار اين برگزيدگان تاريخ ساز باشيد. 
به اميد موفقيت های بزرگ شما عزيزان

 
دستورالعمل 9ماده اي نظارت بر زندانيان داراي 

محكوميت مالي ابالغ شد    
 تحول جديد در زندان زدايی  

محكومي�ت  داراي  زنداني�ان  ب�ر  »نظ�ارت  دس�تورالعمل 
ش�د.  اب�الغ  قضائي�ه  ق�وه  رئي�س  س�وي  از  مال�ي« 
به گزارش ايسنا، آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي رئيس قوه قضائيه روز گذشته 

دستورالعمل »نظارت بر زندانيان داراي محكوميت مالي« را ابالغ كرد. 
متن اين دستورالعمل ۹ماده اي كه يك اقدام مهم در جهت تأمين حقوق 
»نظارت بر زندانيان داراي محكوميت مالي« به شمار مي رود و يك تحول 

جديد در عرصه قوه قضائيه مي تواند ايجاد كند، به شرح زير است: 
با توجه به مباني شرعي و قانوني مبني بر منع بازداشت بدهكاران مالي 
معسر و با هدف جلوگيري از بازداش��ت محكوماني كه قادر به اداي دين 
خود نيستند و نيز نظارت بر اجراي دقيق تكاليف مصرح در قانون نحوه 
اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹٤،  دستورالعمل نظارت 

بر زندانيان داراي محكوميت مالي به شرح مواد آتي است. 
ماده ۱- دادگاه ها موظفند در احكام صادره مشتمل بر استرداد عين، مثل يا 
قيمت اموال، ميزان، نوع و مشخصات دقيق محكوم به يا قيمت آن را تعيين 
و در صورت بازداشت محكوم عليه به زندان اعالم تا محكومان به دليل ابهام 
در اوصاف مذكور در زندان نمانند و در مواردي كه ميزان، نوع و مشخصات 
دقيق محكوم به در حكم صادره اعالم نشده است، سازمان زندان ها موظف 
است اسامي زندانياني را كه ميزان دقيق محكوم به در مورد آنان مشخص 
نمي باشد، فوراً به مرجع قضايي ذی ربط منعكس و رفع ابهام از محكوميت 

را پيگيري نمايد. 
ماده ۲- در اجراي مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 
مبني بر عدم حبس محكوماني كه تا سي روز پس از ابالغ اجرائيه، ضمن 
ارائه صورت اموال و دارايي هاي خويش، دعواي اعسار را اقامه كرده باشند و 
نيز توجه به شرايط اثبات اعسار محكوماني كه مالي در عوض دين دريافت 
يا تحصيل نكرده يا مال تلف حقيقي يا حكمي شده است رؤساي محترم 
دادگستري ها نظارت الزم را معمول تا مراجع قضايي قبل از احراز يا اثبات 

مالئت مالي محكومان از معرفي به زندان خودداري نمايند. 
   وظايف جديد مددكاران و كارشناسان قضايي 

ماده ۳- چنانچه برخي از محكومان مالي به لح��اظ عدم توان پرداخت 
محكوم به در زن��دان بوده و تاكنون دادخواس��ت اعس��ار تقديم نكرده، 
مددكاران و كارشناسان قضايي، زندانيان مذكور را جهت تقديم دادخواست 
مساعدت نموده و تس��ريع در رس��يدگي پرونده های مذكور را پيگيري 

نمايند. 
ماده ٤- در مواردي كه محكوم به تقسيط شده و يا در اجراي تبصره ۱ ماده 
۳ قانون مذكور براي محكوم قرار كفالت يا وثيقه صادر گرديد، لكن ميزان 
اقساط، خارج از توان مالي وي بوده يا قرار تأمين نامتناسب صادر شده باشد، 
روساي كل دادگستري ها ضمن نظارت و هماهنگي الزم با قضات مربوط 
ترتيبي اتخاذ نمايند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محكومين 

مذكور پيشگيري شود. 
ماده ۵- چنانچه برخي از افراد به لحاظ عدم پرداخت نيم عشر مربوط به 
حقوق دولت بازداشت باش��ند، قضات مربوط با اخذ تعهدات الزم زمينه 

رهايي آنان را از زندان فراهم نمايند. 
   تكليف سازمان زندان ها در برابر زندانيان داراي محكوميت 

مالي
ماده ۶- سازمان زندان ها موظف است با بررسي سوابق، مشخصات دقيق 
و اسمي زندانياني كه به لحاظ عجز از پرداخت محكوم به در زندان هستند 
را به صورت ماهانه به تفكيك هر اس��تان و با ذكر جزئيات زير تهيه و به 
تفكيك براي روساي كل دادگستري استان ها جهت نظارت بر امور اينگونه 

زندانيان ارسال نمايد: 
الف- تاريخ بازداشت. 

ب- شماره و تاريخ محكوميت صادره و شعبه مجري حكم. 
پ- نوع و ميزان محكوميت مالي و نوع اتهام، در صورتي كه محكوميت 

مالي، رد مال كيفري و يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد. 
ت- وضعيت رسيدگي به ادعاي اعسار محكوم عليه و نتيجه آراء صادره 

در اين مورد. 
   زمينه شناسايي سريع و دقيق
 اموال محكومان مالي فراهم شود

ماده ۷- با توجه به فراهم ش��دن زمينه شناس��ايي اموال اف��راد و ايجاد 
شناسنامه مالي از طريق س��امانه هاي الكترونيكي، از جمله بانك جامع 
امالك و شركت ها و مالكيت هاي معنوي س��ازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور و نيز امكان بررسي حس��اب هاي بانكي و مالكيت خودرو، معاون 
اول محترم قوه قضائيه ضمن هماهنگي الزم بين دستگاه هاي مختلف، از 
جمله مركز آمار و فناوري قوه قضائيه، دادگستري ها و سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشور، زمينه شناسايي سريع و دقيق اموال محكومان مالي فراهم 
و در صورت توانايي مالي محكومان، حكم صادره از طريق اموال شناسايي 
ش��ده اجرا و در صورت عدم توانايي مالي محكومان، زمينه آزادي آنان با 

تضمين الزم فراهم شود. 
ماده 8- در اجراي مقررات ماده ۵ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 
مبني بر جدا س��ازي زندانيان داراي محكوميت مالي از ديگر محكومان 
كيفري، س��ازمان زندان ها مطابق قانون با همكاري دولت در اسرع وقت 
زمينه نگهداري و اش��تغال محكومان مالي را در خ��ارج از زندان فراهم 

مي نمايد. 
ماده ۹- نظارت بر حسن اجراي اين دس��تورالعمل بر عهده روساي كل 

دادگستري استان ها و معاون اول قوه قضائيه مي باشد. 

88498443سرويس  سياسي
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 حمله مجید انصاري به نیروهاي مسلح با چاشني دروغ

       خبر

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ب�ا اعالم اينك�ه هم�ه امكانات س�پاه براي 
بازسازي، ترميم، مرمت و تجهيز خانه هاي 
س�يل زدگان بسيج مي ش�ود، گفت: تا آخر 
پاي مردم سيل زده ايس�تاده ايم و تا بهبود 
شرايط اين مناطق اينجا را ترك نمي كنيم. 
به گزارش تس��نيم از جاسك، سردار سرلشكر 
پاسدار حسين س��المي روز گذشته در جريان 
بازدي��د از مناطق س��يل زده ش��رق هرمزگان 
اظهار داشت: متأس��فانه به دليل اينكه سيل، 
س��يل عظيمي بوده و داخل خانه ها وارد شده 

و خانه ها پر از گل والي اس��ت، مردم تقريباً از 
خانه هاي ش��ان كوچ كرده اند و داخل چادرها 

زندگي مي كنند. 
وي افزود: با بارش ه��اي مجدد چادرها خيس 
مي شود؛ شب ها سرد اس��ت و خانواده ها دچار 
اضطراب و نگراني هس��تند و ش��رايط بالفعل 
مناسب نيست و نياز به كمك هاي اضطراري و 

فوري براي اسكان موقت وجود دارد. 
فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي 
بيان ك��رد: در عين حال بايس��تي ش��رايط را 
براي يك زندگي دائمي خ��وب فراهم كنيم و 

فعاًل به فضل الهي امدادرس��اني جريان دارد و 
همه دستگاه ها بسيج شده اند و وظايف خود را 
به خوبي انجام دهند.  سردار سالمي عنوان كرد: 
نيروي دريايي س��پاه، پايگاه دريايي جاسك، 
سپاه امام سجاد)ع(، گروه هاي جهادي و ساير 
نهادها و ارتش در حال خدمت  رساني هستند 
اما به نظر مي رسد كه بايد يك كار خيلي سريعي 
انجام شود و بعضي روستاها جابه جا و در نقطه 

جديدي ساكن شوند. 
وي تصريح كرد: ان ش��اءاهلل به س��رعت دولت 
محترم اعتباراتي را كه براي ساخت خانه هاي 

جديد باي��د تخصيص ده��د ، تخصيص دهد 
و دس��تگاه هاي مختلف كه ذي نفع هس��تند 
مش��اركت كنند و ما هم به عنوان س��پاه همه 
امكانات م��ان را براي مش��اركت در س��اختن 
خانه هاي جديد يا ترمي��م و مرمت خانه هاي 
آس��يب ديده و تجهيز خانه هايي كه اس��باب 
و اثاثيه شان دچار آسيب شده، بسيج مي كنيم. 
فرمانده كل سپاه ابراز داشت: ما تا آخر پاي اين 
مردم ايس��تاده ايم و اينجا را ترك نمي كنيم تا 
ش��رايط به ماقبل و بهتر از قبل برگردد و اين 

مهم نيازمند عزم جدي همه دستگاه هاست. 

سرلشكر سالمي:       

  سپاه تا آخر  كنار مردم سيل زده جاسك خواهد ايستاد  


