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شاخصههايانقالبيگري
والزاماتانقالبيماندن

يكي از موضوعاتي كه در اغلب بيانات مق��ام معظم رهبري مورد تأكيد قرار 
گرفته و مي گيرد، موضوع انقالبي گري است. اينكه چه كسي يا كدام مدير 
يا چه سازماني انقالبي است، چندان دشوار نيست و تقريباً هر كس مي تواند 
به اين سؤال يا سؤاالت مشابه بر اساس فطرت انساني و ملكات اخالقي پاسخ 
بدهد. از  طرف ديگر اح��دي را پيدا نمي كنيم كه خ��ود را انقالبي نداند و به 
اصطالح هيچ ماست بندي هم نمي گويد ماست من ترش است. آنچه مورد 
مناقشه و پرسشگري است، اين است كه اوالً چگونه انقالبي عمل كنيم و ثانياً 
چگونه انقالبي بمانيم. وقتي به عملكرد مسئوالني كه بعضاً مدعي انقالبي بودن 
هس��تند، مي نگريم و آنان را در بوته نقد انقالبي گري قرار مي دهيم به موارد 
متعدد از ناكارآمدي، ترك فعل، س��وءمديريت، بي برنامگ��ي، عدم نظارت 
صحيح بر حوزه كاري يا ممكن است به مواردي از رانت خواري، فاصله گرفتن 
از مردم، اشرافي گري، انتصابات غلط مبتني بر رابطه و حتي مفاسد مالي بر 
مي خوريم كه برخالف مشي انقالبي گري و بلكه برخالف بديهيات مديريت 

صحيح انساني است. 
رهبر معظم انقالب بيانات خود را در بيست و هفتمين سالگرد ارتحال حضرت 
امام خميني سالم اهلل عليه در ۱٤ خرداد ۱۳۹۶ به شاخص هاي مدير انقالبي 
اختصاص داده و »پايبندي به مباني و ارزش هاي اساسي انقالب اسالمي«، 
»هدف گيري مستمر آرمان ها و همت بلند براي رسيدن به آنها«، »پايبندي 
به استقالل همه جانبه  كشور«، »حساسيت در برابر دشمن و تبعيت نكردن 
از او« و »تقواي ديني و سياس��ي«را به  عنوان پنج شاخص مهم انقالبي گري 
برشمردند. معظم له در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در ٤ خرداد 
سال جاري نيز گفتند: »ساده زيستي و اسير تجمالت و اعيان نشيني نشدن«، 
»امانتداري«، »مسئوليت پذيري«، »مردمي بودن«، »اصلي- فرعي كردن 
مسائل كشور و مقدم داشتن حل مسائل اصلي«، »همكاري صميمانه با قوا و 
دستگاه هاي ديگر« و »پايبندي كامل به قانون اساسي و تكاليف آن« به عنوان 
شاخص نماينده انقالبي اعالم داشتند كه از اهميت موضوع و ضرورت پرداختن 

به آن حكايت مي كند. 
تعارض بين ادعاي انقالبي بودن با انقالبي عمل ك��ردن و انقالبي ماندن به 
بی توجهی به زيرساخت هاي آن باز مي گردد. حقيقت اين است كه انقالب 
اسالمي به لحاظ ماهيت اسالمي داراي هدف بلند تشكيل حكومت جهاني 
مهدوي و تمدن نوين و بزرگ اسالمي بوده است و براي تحقق اين هدف بلند 
بايد سه گام بلند  »الگوي نظري سبك زندگي اسالمي ايران«، »الگوي عملي 
مسير راه مبتني بر فرايند پنج مرحله اي مهندسي انقالب اسالمي« و »الگوي 
تربيت الگوهاي تراز انقالبي« برداشته ش��ود. جمهوري اسالمي چهار دهه 
گذشته را با افتخار طي كرده و به قله هاي مياني دست يافته  و اينك در گام 
دوم انقالب وقت آن رسيده است كه براي هر سه گام جدول برنامه اجرايي ارائه 
دهد و با شدت دنبال شود. چهار دهه است كه جامعه اسالمي در انتظار سومين 
مرحله مهندسي انقالب  »تشكيل دولت اسالمي اس��ت« است. هنوز براي 
عملياتي شدن سبك زندگي اسالمي ايران برنامه مدون اجرايي ديده نمي شود  

و در حوزه تربيت الگوي انقالبي تراز نيز چندان موفق نبوده ايم. 
از الزامات مهم عمل انقالبي تفكيك الگوي انقالبي تراز عمومي از الگوهاي 
انقالبي تراز مديريتي اس��ت. جامعه اس��المي ايران مدعي انتظار فعال در 
حركت به سمت ظهور است و برخالف انتظار منفعل در رفتار انتظار فعال بايد 
انسان هايي در تراز حكومت مهدوي و با اخالق و ادب مهدوي »انسان تراز«، 
»معلم تراز«، »قاضي تراز« و »هنرپيشه، وزير، وكيل، پليس و. . . تراز« تربيت 
شوند. در حوزه تخصصي مديريتي نيز جمهوري اسالمي موظف است الگوهاي 
مديريت تراز انقالبي را براي تك تك اقشار و صنوف و مشاغل طراحي و تدوين 
كند و براي تربيت هر يك از مديران قوياً وارد ميدان شود. همچنين در راستاي 
نگاه سيستمي بايد ضرورتاً براي طراحي »سياس��ت تراز«، »اقتصاد تراز«، 
»تربيت تراز«، »علم، هنر، صنعت، معماري و. . . تراز« نيز اقدام جدي بنمايد. 

امروز جهان تشنه معنويت است و از جمهوري اس��المي انتظار دارد كه در 
چارچوب تشكيل تمدن نوين اسالمي الگوي نظري براي اداره كشور ها در 
برابر مدل سوخته و شكست خورده ليبراليسم، سوسياليسم  و كاپيتاليسم ارائه 
كند. يكي ديگر از الزامات اين توقع بجا و بحق جهاني ارائه الگوي قابل اجراي 
انقالبي ماندن و انقالبي عمل كردن اس��ت. جمهوري اسالمي براي انقالبي 
ماندن و انقالبي عمل كردن در س��طح كالن و در سطوح مديريتي با موانع 
گوناگوني مانند: تالش گسترده خنثي ساز شبكه نفوذ، نگاه غير انقالبي اردوگاه 
اصالحات، تحجر، تبليغات معتقدان به س��كوالريزم،  سمپاشي رسانه هاي 
بيگانه مبني بر القای يأس و نااميدي، تعقيب بحث ضرورت ذوب ش��دن در 
نظام سلطه بين الملل از سوي جريان روشنفكري و دلداده غرب روبه رو است. 
عالوه بر موانع مذكور، كشش هاي نفساني و آفات اخالقي نظير طمع، تكاثر 
ثروت، ميل به اشرافي گري و رياست طلبي  مديريت انقالبي را به شدت تهديد 
مي كند. بررسي هاي ميداني نشان مي دهد كه بسياري از مفسدان اقتصادي 
در حوزه مديريت كشور، داراي سابقه انقالبي بوده اند، اما پس رسيدن به پست 
و مقام به تدريج از مديريت انقالبي فاصله گرفته و كم كم به مفاسد مختلف 
آلوده شده اند. از اين منظر بايد گفت يكي از مهم ترين الزامات انقالبي ماندن و 
انقالبي عمل كردن جدي گرفتن موضوع شفافيت از يك سو و نظارت قوي بر 
عملكرد مديران از سوي ديگر است. الزمه شفافيت و نظارت بر عملكرد مديران 
استفاده حداكثري از تمام ظرفيت هاي سخت افزاري و نرم افزاري و استفاده از 

سامانه هاي دولت الكترونيك است. 

سيد عبداهلل متوليان

 رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح: ارتش با سرعت بااليي در حال توسعه قدرت و توان پهپادي است. اين در كنار توان و امكانات سپاه 
دو بازوي قدرتمند پهپادي براي كشور ايجاد كرده است و ما از جهت پهپادي جزو كشورهاي برتر منطقه و حتي جهان هستیم

سریترینپایگاهپهپادیارتشدرعمقچندصدمتری

ط�ي مراس�مي با حض�ور رئی�س س�تاد كل 
نیروهاي مس�لح و فرمانده كل ارت�ش، توان 
رزم »پاي�گاه پهپ�ادي 313« به عن�وان يكي 
از پايگاه ه�اي زيرزمیني پهپ�ادي راهبردي 
ارتش جمهوري اس�امي ايران ب�راي اجراي 
مأموري�ت، م�ورد ارزياب�ي ق�رار گرف�ت. 
به گزارش روابط عمومي ارت��ش، پايگاه پهپادي 
راهب��ردي ۳۱۳ ارتش جمهوري اس��المي ايران 
مجهز به انواع پهپادهاي رزمي، شناسايي و انهدامي 
ايراني، مسلح به سامانه هاي موشكي و بمب هاي 
بومي و س��امانه هاي جنگ الكترونيك است. اين 
پايگاه يكي از پايگاه هاي زيرزميني پهپادي ارتش 
جمهوري اس��المي ايران اس��ت كه متناس��ب با 
سطح امنيتي مورد نياز در مناطق مختلف مرزي 
توسط ارتش طراحي و گسترش يافته اند. در اين 
پايگاه، پرنده هاي بدون سرنشين راهبردي ارتش 
شامل بيش از يكصد فروند پهپادهاي كمان22، 
كمان۱2، ابابيل5، مهاجر۶، فطرس و كرار، مجهز 
به انواع مهمات، بمب ها، موشك هاي رهگير و هوا 

به سطح و راكت هاي بومي استقرار يافته اند. 
از جمله دستاوردهاي جديد ارتش در پايگاه ۳۱۳، 
موش��ك »حيدر۱« براي افزايش برد كمان 22 و 
اجراي عمليات دورايستا و پهپاد كروز »حيدر2« 
براي افزايش برد و توان عملياتي پهپادي است كه 
امكان حمل پهپاد كروز روي پهپادهاي راهبردي 
نيز فراهم شده اس��ت. در اين پاي��گاه همچنين 
پهپادهاي انهدامي آرش و ض��د رادار اميد و انواع 
پهپادهاي رزمي با بمب بالدار باالبان، موشك هاي 
شفق، قائم و الماس آماده اجراي هرگونه مأموريت 
در مرزها و فراتر از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران 
هستند. مداومت پروازي طوالني مدت، ارتفاع باال، 
عمق عملياتي قابل مالحظ��ه، قابليت حمل انواع 
تسليحات ضد هوايي و ضد س��طحي نقطه زن و 
دورايستا، توان باالي حمل سامانه هاي جمع آوري 
اطالع��ات و جن��گ الكترونيك، برخ��ورداري از 
سامانه هاي خودمراقبتي، ناوبري و ارتباط امن از 
ويژگي  پهپادهاي آماده عمليات پايگاه راهبردي 
۳۱۳ ارتش اس��ت. اين پهپاد هاي بومي و ايراني 
با انواع مهمات با كاربردهاي مختلف، تركيبي از 
پرنده هاي طراحي شده و ساخت ارتش و وزارت 
دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح با همكاري 
ش��ركت هاي دانش بنيان اس��ت ك��ه در پايگاه 
راهبردي ۳۱۳ ب��ه عنوان يك��ي از پايگاه هاي به 

كلي سري ارتش جمهوري اسالمي ايران مستقر 
شده است. 

    ايران جزو برترين هاي جهان 
در حوزه پهپادي

سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري، رئيس ستاد 
كل نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي ايران در 
بازديد از پاي��گاه پهپادي راهب��ردي ۳۱۳ ارتش 
جمهوري اسالمي ايران گفت: تعداد زيادي پايگاه 
پهپادي مشابه اين پايگاه در كش��ور وجود دارد. 
وي با تقدير از اقدام ارزشمند ارتش در گسترش 
پايگاه هاي پهپادي و اش��اره به راهبرد جمهوري 
اسالمي ايران در ايجاد چنين پايگاه هاي زيرزميني 
افزود: بحمداهلل توانايي بس��يار خوب��ي در ايجاد 
پايگاه ها و مقرهاي امن در عمق چند صد متري 
كوه هاي كشورمان وجود دارد. اين كار در كشور 
بومي سازي شده و تونل ها و پايگاه هاي زيادي در 
ارتش، سپاه و صنعت دفاعي در زير كوه ها ساخته 
شده است. اينها هر كدام به اندازه يك شهر كوچك 
امكانات آماد و پش��تيباني، اس��تقرار تجهيزات، 

مهمات، سوخت و اسكان را دارند. 
سردار سرلشكر پاسدار باقري عنوان كرد: ارتش 
با س��رعت بااليي در حال توس��عه قدرت و توان 
پهپادي اس��ت. اين در كنار توان و امكانات سپاه، 
دو بازوي قدرتمن��د پهپادي براي كش��ور ايجاد 
كرده اس��ت و ما از جهت پهپادي جزو كشورهاي 
برتر منطقه و حتي جهان هس��تيم. رئيس ستاد 
كل نيروهاي مسلح خاطر نشان كرد: آنچه امروز 
ديديم، بخشي از كوه يخي اس��ت كه خيلي هم 
قابل نمايش نيست و فقط نمونه هايي از آن امكان 
نمايش دارد كه نتيجه مجاهدت و اهتمام ارتش 

در حوزه جنگ هاي نوين است. 
     اهداف موشك هاي نقطه زن را 

شناسايي كرديم
رئيس س��تاد كل نيروهاي مس��لح با بيان اينكه 
دستاوردهاي حوزه پهپادي كاماًل بومي بوده و در 
اوج تحريم ها با تالش دانش��مندان جوان حاصل 
شده است، اظهار داشت: موشك هاي نقطه زن تا 
برد 2 هزار كيلومتر كه متناس��ب با راهبردهاي 
دفاعي ما توليد ش��ده، در ش��هرهاي زيرزميني 
زير كوه ها مستقر هس��تند و همه اهداف آنها نيز 
شناسايي شده است و دشمنان ما اين را مي دانند. 
سردار سرلشكر پاس��دار باقري با اش��اره به توان 
دفاعي كش��ور در حوزه جنگ الكترونيك و ساير 

ابعاد  تصريح كرد: وجود اين امكانات در كنار بازوان 
نبرده��اي متعارف يعني ق��درت زميني، پدافند 
هوايي، هوايي و دريايي كش��ورمان، مجموعه اي 
از امكان را براي پيش��برد سياست هاي دفاعي و 
راهبرد نظامي كشور در اختيار فرمانده معظم كل 
قوا)مدظله العالي( و فرماندهان نيروهاي مس��لح 
قرار داده اس��ت تا به بهترين ش��كل و با اطمينان 
از مرزها و منافع كش��ور دفاع كنند و در هر بردي 
كه ضرورت داشته باشد، امنيت تأمين شود. وي 
ادامه داد: ان شاءاهلل در سايه اين امنيت كه مؤلفه 
اصلي اقتدار نظام جمهوري اسالمي ايران است، 
ساير مؤلفه هاي ديگر در ابعاد گوناگون اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و علمي نيز با تالش دولتمردان 
و همراهي مردم با آرامش خاطر پيش برود و كشور 

رشد خودش را ادامه دهد. 
    هیچ وقت تهديد را كوچك نمي گیريم

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ايران همچنين پس از بازدي��د از پايگاه پهپادي 
راهبردي ۳۱۳ در جمع فرماندهان ارتش و فعاالن 
عرصه طراحي و توليد پهپادهاي ارتش  گفت: امروز 
براي من يك روز فوق العاده ارزشمند و استثنايي 
اس��ت كه چنين ق��درت قابل توجه��ي در حوزه 
پهپادي را در ارتش جمهوري اسالمي ايران و در 
يكي از پايگاه هاي زيرزميني و امن عملياتي پهپاد، 
آن هم در سطح راهبردي مشاهده كردم. وي افزود: 
در نبردهاي امروز در عمليات هاي گوناگون دفاعي، 
تهاجمي، زميني، دريايي، هوايي و پدافند هوايي 
و در ابعاد دفاعي، تهاجمي، انهدامي، شناس��ايي، 
مراقبتي، جنگ الكترونيك، حمل محموله و دهها 
مأموريت ديگر، پهپادها روز به روز جايگاه باالتري 
در ميان تجهيزات و روش هاي نبرد پيدا مي كنند

    جايگاه استثنايي پهپادها
 در جنگ هاي نوين

س��ردار سرلش��كر باقري اضافه ك��رد: آنچه در 
نبردهاي س��ال هاي اخير در قفق��از، اوكراين و 
جاهاي ديگر مي بينيم و قبل ت��ر از آن در مقابله 
با تروريس��ت ها در س��وريه و عراق تجربه شد و 
س��اير نبردهاي دهه اخير، بيانگر اين اس��ت كه 
جايگاه پهپاد جايگاهي اس��تثنايي و به ش��دت 
در حال رش��د اس��ت. ارتش با درك دقيق نياز 
نبردهاي آينده با استفاده از روش ها و تجهيزات 
جدي��د وارد صحنه و عرص��ه متح��ول امروز و 
آينده شده است و خوش��بختانه امروز در عرصه 

پهپادي اين توانمندي را در ارتش ديديم.  رئيس 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح تصريح كرد: البته 
در هم��ه نيروهاي ارتش در ابع��اد گوناگون اين 
تحول خواهي به چش��م مي خ��ورد. حقيقتاً جا 
دارد كه از امير سرلشكر موس��وي، فرمانده كل 
ارتش، هيئت رئيسه ارتش و فرماندهان نيروها و 
همرزمانشان كه اين تحول را رقم زدند، قدرداني 
كنم. اين اتفاقات در اين دوره مديريتي، با توكل 
به خداوند و تأسي از اوامر و رهنمودهاي فرمانده 
معظم كل قوا)مدظله العالي( با زحمت و تالش 
شبانه روزي، فكري، عملي و اغنايي صورت گرفت 
و امروز شاهد بخش��ي از اين توانمندي هستيم. 
طراحي پهپادهايي در اين س��طح و ساخت آن 

توسط ارتش كار ساده اي نيست.
 وي ادامه داد: در كنار اينها، صنعت دفاعي هم پا 
به پا مشغول كار اس��ت و كمك  مي كند. نه فقط 
پهپاد بلكه همه تجهيزات مورد نياز براي ساخت 
يك پهپاد و تسليحات در كشور ما و در نيروها در 

حال ساخت است. 
    پهپاده�ا ابزار مه�م بازدارندگي مقابل 

دشمن
رئيس س��تاد كل نيروهاي مس��لح تأكيد كرد: 
حقيقتاً ما در هر موردي بايد صحنه نبرد محتمل 
را با بازي جنگ هوش��مندانه، دقيق و بي طرفانه 
نه تبليغاتي و جانبدارانه بررس��ي كنيم و اگر به 
اين نتيجه رس��يديم كه نياز به تحوالتي داريم، 
شجاعانه وارد ش��ويم. تالش كنيم و اين تحول 
را ب��راي بازدارندگ��ي در مقابل دش��من ايجاد 
كنيم. اينها با روش، تجهيزات و امكانات گذشته 
امكان پذير نيس��ت و بايد با امكانات و روش هاي 
جديد اين اتفاق رخ ده��د. بنابراين پهپادهايي 
كه ام��روز ديدي��م مي تواند چنين نقش��ي را به 

خوبي ايفا كند. 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با تأكيد بر اينكه ما 
هيچ وقت تهديد را كوچك نمي گيريم، دشمن را 
خواب فرض نمي كنيم، چشمانمان باز است و دائماً 
هوشيار و مراقب هستيم، خاطر نشان كرد: خدا را 
بابت داشتن چنين فرماندهان اليق، توانمند، پا در 
ركاب ولي امر مسلمين و ان شاءاهلل سرباز حضرت 
ولي عصر )عج( شاكرم و اميدوارم روز به روز ابعاد 
ديگر قدرت ارتش را ببينيم. در خاتمه اين بازديد، 
تعدادي از فعاالن حوزه طراحي و توليد پهپاد در 

ارتش جمهوري اسالمي ايران تقدير شدند. 
    فرمانده كل ارتش: متوقف نمي شويم

امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي، فرمانده 
كل ارت��ش جمهوري اس��المي اي��ران نيز طي 
سخناني در پايگاه پهپادي راهبردي ۳۱۳ گفت: 
بزرگ ترين دستاورد ما اين است كه به هيچ كجا 
وابسته نيستيم و همه آن چيزي را كه براي دفاع 
از كش��ور و انجام مأموريت نياز داريم، خودمان 
فراهم مي كنيم و به هيچ وجه ارتقاي توان رزمي از 

جمله ارتقاي توان پهپادي توقف پذير نيست. 
فرمانده كل ارتش اضافه كرد: انواع پهپادها االن 
در نيروهاي مس��لح از جمله در ارتش مش��غول 
انجام مأموريت هس��تند؛ از پهپادهاي كوچك تا 
بزرگ ترين آنها كه »كمان 22« است كه اينها هر 
كدام مأموريت  متنوعي دارند. براي مأموريت هاي 
محلي، تاكتيكي و راهبردي، ما به انواع پهپادهاي 
شناسايي، رزمي، انهدامي  و اسكرامبل نياز داريم 
كه مأموريت ها را بتوانند انجام دهند. امير موسوي 
خاطر نشان كرد: نياز به تقويت پهپاد دورپرواز با 
مداومت پروازي باال و توان حمل باالي مهمات براي 
زدن اهداف راهبردي، باعث شد كه ارتقاي قابليت 
پهپادهاي موجود و تجهيز به انواع موش��ك ها و 
بمب ها با بردهاي مختلف را در دس��تور كار خود 
قرار دهيم و با كمك جوانان ب��ا انگيزه، متعهد و 
متخصص مسير خوداتكايي را با طراحي و توليد 

انبوه پهپادها ادامه خواهيم داد.  

بررسيسياستهايكليبرنامههفتم
درمجمعتشخيصكليدخورد

بررس�ي سیاس�ت هاي كلي برنامه هفتم توس�عه كش�ور امروز در 
صحن مجمع تش�خیص در جلس�ه اي فوق العاده با حضور رؤس�اي 
قوا، دبی�ر و اعض�اي مجمع تش�خیص مصلحت نظ�ام و همچنین 
جمع�ي از نمايندگان دولت و مجلس ش�وراي اس�امي آغاز ش�د. 
به گزارش ايرنا، آيت اهلل آملي الريجاني در ابتداي جلس��ه ديروز مجمع، 
سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه را بستر ريل گذاري اجرايي كشور 
براي پنج سال آينده دانست و بر ضرورت حضور جدي همه اعضا در جلسات 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأمل و دقت در بررسي مفاد سياست هاي 

كلي تأكيد كرد. 
محمدباقر ذوالقدر، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز طي سخناني در 
اين جلسه با اشاره به روند تهيه متن سياست هاي كلي برنامه هفتم از ابتداي 
سال ۹۹ تا ابالغ پيش نويس متن از سوي رهبر معظم انقالب در ۱۰ بهمن 
سال ۱٤۰۰ به برگزاري جلس��ات متعدد كميسيون مشترك براي بررسي 
ايده هاي ارائه شده و تدوين آنها در قالب بندهاي سياست هاي كلي اشاره و 
اظهار كرد: با انجام كاري دقيق و علمي در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام همراه با آسيب شناسي سياست هاي كلي پيشين و همچنين ارزيابي 
ميزان تحقق برنامه هاي سابق و نس��بت آن با نيازهاي واقعي كشور، روي 
ايده ها كار متراكمي صورت گرفت و براي نخستين بار در قالب جمع سپاري، 
حدود ۸هزار صفحه از نظرات همه صاحبنظران و كارشناسان تهيه شد و مورد 
بررسي قرار گرفت. وي افزود: سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه برخالف 
سياست هاي كلي س��ابق كه موضوع محور بودند، كاماًل مبتني بر مسئله 
محوري شكل گرفته تا با تدوين اين سياست ها بتوان به نقشه راهي مطلوب 

براي حل مهم ترين چالش ها و مسائل كشور دست يافت. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه پيش نويس سياست هاي 
كلي برنامه هفتم توسعه پس از تأييد مقام معظم رهبري براي بررسي به 
مجمع ابالغ شده است، اظهار كرد: در ابتداي امر، ۳2۰ بند پيشنهاد شد كه 
پس از بررسي در كميسيون مشترك مجمع به ٤5 بند رسيد و پس از آن به 
2۹ بند كاهش يافت و نهايتاً متن حاضر در قالب 2۱ بند پيش روي اعضاي 

مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد. 

حدادعادل:مردمیسازییارانهها
كارشجاعانهایبود

دولت با صداقت وارد كار ش�جاعانه اي 
ش�ده كه دولت قبل جرئ�ت انجامش 
را نداش�ت. البت�ه تعبی�ر جرئ�ت 
نداش�تن، خوش�بینانه ترين تعبیري 
اس�ت كه من مي توان�م ب�ه كار ببرم. 
به گزارش فارس، غالمعل��ي حدادعادل 
رئيس شوراي ائتالف نيروهاي انقالب در 

نشست مجازي بانوان شوراي ائتالف سراسر كشور  اظهار داشت: هميشه 
در گفت وگوها و مذاكرات با آقايان رؤساي ائتالف استان ها بر اين تأكيد 
كرده ايم كه سياست شوراي ائتالف حضور نمايشي و تشريفاتي خانم ها 
نيست؛ حضور توده وار در مراسمات ملي براي ما كافي نيست و معتقديم 
خانم ها بايد در تصميم گيري ها حضور داشته باشند. وي تصريح كرد: 
خانم ها را ركن مهمي از كار سياسي خودمان مي دانيم و معتقديم بايد 
غفلت چهار دهه گذش��ته را جبران كنيم. به صراحت مي گويم كه ما 
از ظرفيت اين همه نيروي زن متدين انقالبي در اين ٤۳ س��ال غفلت 
كرده ايم و هيچ وقت آنطور كه بايد از اي��ن نيرو براي خدمت به انقالب 

استفاده شايسته نشده است. 
حداد عادل خاطر نشان كرد: البته اينكه خانم ها در تصميم گيري ها 
بايد بيشتر جدي گرفته شوند، راهي است كه بايد چند سال طي شود 
و با يك روز و دو روز يا دادن بخشنامه و سخنراني انجام نمي شود. بايد 
بارها و بارها به مسئوالن نهادهاي مختلف يادآوري كنيم كه در بين 
خانم ها افراد نخبه مدير دلسوز زياد هستند و خانم ها را بايد در اداره 
كش��ور جدي گرفت. وي افزود: امروز اگر تشكيالت سياسي ما پيش 
روي خود انتخابات ندارد، وظيفه ما تالش براي حفظ نتيجه انتخابات 
قبلي است؛ روش آن هم اين است كه در مقابل غوغاساالري عده اي 
كه مي گويند چاره حل مشكالت اقتصادي نيست و راه حل سياسي 
دارد و بايد تسليم امريكا شويم، بايستيم و به دولت كمك كنيم كه از 

اين مرحله بگذرد. 
حداد عادل تصريح كرد: به عنوان انسان مسلمان ايراني كه صدها هزار 
شهيد داده ايم تا استقالل كسب كنيم، حق نداريم اين استقالل كه با 
خون به دست آمده را تحويل امريكا بدهيم و بگوييم بيا براي ما تصميم 
بگيرد. رئيس شوراي ائتالف با اش��اره به گذشت حدود ۹ ماه از شروع 
به كار دولت آيت اهلل رئيسي گفت: تالش آقاي رئيسي اين است كه در 
موضوع مذاكرات منافع ملي كاماًل تأمين شود و مهم ترين كاري هم كه 
امروز به آن مشغول است، همين جراحي اقتصادي و تصميماتي است 

كه براي يارانه مي گيرد.
 وي يادآور شد: دولت با صداقت وارد كار شجاعانه اي شده كه دولت قبل 
جرئت انجامش را نداشت. البته تعبير جرئت نداشتن، خوشبينانه ترين 
تعبيري اس��ت كه من مي توانم به كار ببرم. حاال اين دولت آمده و تن 
به اين كار داده است و ما بايد از طريق تبيين و توضيح مسائل به دولت 

كمك كنيم. 
حداد عادل در ادامه و در پاسخ به سؤاالت مهمانان اين وبينار  توضيح 
داد: ما بايد براي ترميم شوراي ائتالف در سراسر كشور برنامه داشته 
باشيم و با تغييراتي كه داريم در شوراي ائتالف مركز ايجاد مي كنيم، 
تا چند ماه ديگر نيروهاي تازه نفس و جديدي وارد شوراي ائتالف در 
دبيرخانه خواهند شد؛ سپس براي ترميم ش��وراها در سراسر كشور 
نيز برنامه ريزي خواهيم كرد و تا پايان سال عقب ماندگي ها را جبران 

مي كنيم. 
رئيس شوراي ائتالف نيروهاي انقالب همچنين توضيح داد: براي اينكه 
مشخص شود كداميك از نمايندگان معرفي شده توسط شوراي ائتالف 
از نظر كمي و كيفي چگونه عمل كرده اند، چند ماه است  طرحي را آماده 
كرده ايم كه كليات آن در شوراي ائتالف مركز نيز تصويب شده است و 

در چند ماه آينده اجرايي مي شود. 

مسئول نمايندگي ولي فقیه در بسیج:
»جهادتبيين«بایدمستمروهميشگيباشد

مس�ئول نمايندگ�ي ولي فقی�ه در 
سازمان بسیج جهاد تبیین را مستمر و 
همیشگي دانست، گفت: رسالت جريان 
انقابي و نخبگان بسیار سنگین است. 
حجت االس��الم محمدرضا تويسركاني، 
مس��ئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان 
بس��يج مس��تضعفين در گفت وگ��و ب��ا 

خبرگزاري بس��يج  با اش��اره به بيان��ات اخير مقام معظ��م رهبري در 
خصوص ضرورت توجه به جه��اد تبيين  اظهار داش��ت: علت انتخاب 
چنين راهبرد هايي از س��وي امام خامن��ه اي )مد ظله العالي( به دليل 
اشراف ايشان از رفتار و اقدامات دشمنان و برنامه   آنها براي جامعه است. 
شايد هيچ كسي در ميان مردم ايران مانند مقام معظم رهبري اطالعات 
جامع و كاملي در مورد برنامه هاي دشمن و آثار مخرب اين برنامه ها در 

جامعه نداشته باشد. 
مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان بس��يج تصريح كرد: انتخاب 
راهبرد جهاد تبيين به دليل برنامه هاي گسترده دستگاه هاي رسانه اي 
صهيونيس��تي عليه جمهوري اسالمي اس��ت كه يك تهاجم تركيبي 
همه جانبه و برنامه ريزي ش��ده عليه جمهوري اس��المي ايران صورت 
گرفته است؛ به ش��كلي كه حتي برخي از خواص جرئت نمي كنند در 
چنين فضايي از انقالب و دستاوردهاي آن دفاع كنند. اين جو رسانه اي 
پليدي كه دش��من به وجود آورده ، موجب شده است كه حتي خواص 

نتوانند واقعيت ها را باز گو كنند.
 تويسركاني اظهار داشت: در چنين ش��رايط مسمومي بود كه دستور 
جهاد تبيين صادر مي ش��ود، ولي جهاد يعني تالش در برابر دش��من. 
در اين عرصه، جهاد ما روشنگري، تبليغ و تبيين است. به همين دليل 
رسالت جريان انقالبي و نخبگان و اساتيد نخبه و دانشگاه در اين جريان 

تبيين بسيار سنگين است. 
وي با بيان اينكه بايد با يك برنامه ريزي دقيق و هماهنگي كامل در اين 
جهاد تبيين ش��ركت كنيم و به جنگ روايت هاي غلط دشمن برويم، 
افزود: با هماهنگي در جهاد تبيين است كه مي توان برنامه ريزي هاي 

دشمن را خنثي كرد. 

عاملكالهبرداريباعناویننظاميوامنيتي
بازداشتشد

با دستور دادستان دماوند و به همت سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در »سازمان حفاظت اطاعات سپاه« عامل كاهبرداري گسترده 
كه تحت عناوين نظامي و امنیتي فعالیت مي كرد، دس�تگیر شد. 
به گزارش خبرگزاري ميزان، بر اس��اس اعالم مركز رسانه قوه قضائيه، 
با دستور دادستان دماوند و به همت س��ربازان گمنام امام زمان)عج( 
در »سازمان حفاظت اطالعات سپاه« عامل كالهبرداري گسترده كه 
تحت عناوين نظامي و امنيتي فعاليت مي كرد، دستگير شد. در پي ثبت 
شكايت هاي متعدد عليه فردي كه با عناوين نظامي و امنيتي از مردم 
كالهبرداري مي كرد و با دستور »دادستان عمومي و انقالب شهرستان 
دماوند«، تالش هاي گس��ترده اطالعاتي با بهره گي��ري از روش هاي 
تخصصي آغاز شد و ضابطين س��ازمان حفاظت اطالعات سپاه متهم 
»ج – ر« را كه با جعل عناوين و اس��ناد نهادهاي اطالعاتي مبادرت به 
كالهبرداري گسترده تحت عنوان ثبت نام اعزام به حج  و عتبات عاليات 
از شكات كرده بود ، بازداشت كردند. تاكنون حدود ۳۰۰ نفر شاكي در 

اين زمينه شناسايي شده اند.

88498443سرويس  سياسي
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ژه
وی

 اعتماد:سرنخمتروپل 
بهتخلفاتدولتروحانيبرميگردد

 روزنامه اعتماد در يادداشتي كوتاه، دولت روحاني را به تخلف 
در ماجراي ريزش برج متروپل متهم كرده اس��ت. نويسنده 
يادداشت به تقدير از حس��ين عبدالباقي، مالك متروپل به 
عنوان چهره ماندگار صنعت در دولت حسن روحاني اشاره 
كرده اس��ت. اين يادداشت اذعان كرده اس��ت كه »در بحث 
تخلف، ديگ��ر نبايد مرزي بين اصولگ��را و اصالح طلب قائل 

شد. « يعني تاكنون مرز قائل بوده اند!
در اين يادداشت آمده است: »مادامي كه دستگاه هاي دولتي 
اجراي قانون را شل بگيرند، افراد حقيقي كه حرص مال اندوزي 
 دارند به هدف هاي غيرقانوني خود مي رسند.   تقاضاي فساد 
اقتصادي، هم از س��وي برخي مديران دولتي و هم از س��وي 
برخي صاحبان بنگاه هاي  تجاري و اقتصادي بخش خصوصي 
طرح مي ش��ود، اما برگ برنده در دس��تان دولتي هاس��ت. 
پرونده هاي  مفس��دان اقتصادي در چند س��ال اخير نش��ان 
مي دهد كه برخي مديران و كارمندان بخش دولتي يا  بانك ها 
با گرفتن رشوه هاي س��نگين راه عبور غيرقانوني از قانون را 
براي شخص مجرم هموار  كرده اند.   در بحث تخلف، ديگر نبايد 
مرزي بين اصولگرا و اصالح طلب قائل شد. مالك ساختمان 
متروپل در  دولت گذشته كه روي ريل اصالح طلبان حركت 
مي كرد چندين جايزه و لوح قدرداني گرفت و حتي  تنديس 

چهره ماندگار صنعت در سال ۹7 به او اهدا شد ...«

روزنامه اعتماد همواره از حاميان دولت روحاني بوده است. 


كمكاريشورايشهراصالحطلبان
درتجهيزمترويتهران

محسن هاشمي، عضو ش��وراي ش��هر دوره پنجم تهران، در 
مصاحبه با روزنامه شرق گفته است: »در دولت آقاي روحاني، 
شهردار وقت تهران، آقاي قاليباف براي افتتاح خطوط جديد 
مترو تقاضاي اعتبار براي واگن مورد نياز كرد و مصوب ش��د  
2 هزار واگن مترو نه فقط براي تهران بلكه براي همه كالنشهرها 
از ساخت داخل تأمين  شود. اين مصوبه مربوط به سال ۹۶ است. 
به وزارت كشور و. . . ابالغ و مناقصه آن برگزار شد، اما متأسفانه 
هنوز اين واگن ها به متروي تهران نرسيده اس��ت. قرار بود اين 
واگن ها در شركت واگن س��ازي تهران با كمك تجهيزاتي كه 
از خارج وارد مي شود، ساخته ش��ود و ضمناً بعداً پيگيري شد 
كه بخشي از تجهيزات خارجي نيز در داخل به كمك شركت 
دانش بنيان ساخته شود و گفتند ساخت داخل به ۸۰ درصد 
هم مي رسد، ولي متأسفانه اين اتفاق نيفتاد. اين مصوبه دولت 
است و تخصيص ارز فاينانس هم به آن داده شده است، اما موانع 

بوروكراتيك باعث شده هنوز اين مصوبه اجرايي نشود.«
وي افزود: »اگر بخواهيم براي حل مشكل متروي تهران ورود 
كنيم، اولين عنصر تأمين تجهيزات متحرك است و اين سؤال 
همچنان باقي است كه چرا در دوره چهارساله شوراي پنجم 
اين اتفاق رخ نداد و مصوبه دولت به نتيجه نرسيد و واگن ها به 

متروي تهران تحويل نشد؟«

او در مورد دوره اي از ش��وراي ش��هر پايتخ��ت مي گويد كه 
خود او بر مسند رياستش نشس��ته بود و تمامي اعضاي آن 
هم اصالح طلب بودند. بارها دلسوزان كشور از كم كاري ها و 
سياسي بازي هاي اصالح طلبان در مديريت شهري نوشتند و 

آنها نپذيرفتند. 
هاش��مي همچنين تير ۱٤۰۰ در مصاحبه با روزنامه ايران 
گفته بود: »سيستم حمل  و نقل عمومي يكي از نقاط ضعف 
اين دوره مديريت ش��هري بود كه نتوانستيم طبق برنامه به 
تجهيز اتوبوسراني و مترو بپردازيم. تعداد اتوبوس هاي تهران 
در حال حاضر حدود نصف ميزان پيش بيني شده در برنامه 
است و اين تعداد موجود هم اكثراً فرسوده شده اند، در مترو 
نيز با وجود بهره برداري از سه خط در سال هاي اخير واگن و 
تجهيزات الزم براي اين خطوط تأمين نشده و در واقع متروي 

تهران با نصف ظرفيت خود كار مي كند.«
وي در ادامه تأكي��د كرده بود: »اينكه ثب��ات در مديريت در 
كارآمدي و موفقيت تأثيري بسزا دارد، قابل انكار نيست و سه 

بار تغيير شهردار در اين دوره موجب بروز بي ثباتي شد.«
شهرداري تهران از س��ال ۹۶ تا سال ٤۰۰ كه شورا در دست 
اصالح طلبان بود، سه شهردار و يك سرپرست را تجربه كرد. 
محمدعلي نجفي را ه��م كه براي جايگزين��ي با محمدباقر 
قاليباف به ش��هرداري منصوب كردند، اكنون چندين سال 
اس��ت براي گذران مجازات عمومي جرم قتل همسرش در 
زندان اس��ت، اما همين اصالح طلبان كه خود اينگونه عمل 

كردند، تندترين انتقادات را به قاليباف داشته و دارند.


