
  گزارش

تفكر انقالبي؛ ضامن تحقق گام دوم انقالب
به فاصله يك ماه از صدور بيانيه »گام دوم انقالب«، خبر مس��رت بخش 
افتتاح پروژه گازي خليج فارس و پيشي گرفتن از قطر در بهره برداري از 
ميادين مشترك گازي بين دو كشور، مهر تأييدي بود بر ضرورت بازگشت 
به الگوي مديريت جهادي كه كام مردم را از ميوه و ثمره ي تفكر انقالبي 
شيرين كرد. افتتاح پروژه گازي خليج فارس ثابت كرد كه اگر تفكر انقالبي 
)و يا به عبارت مصداقي آن تفكر بسيجي( در كشور جاري و ساري شود 
بي شك خواهيم توانست بر تمامي مشكالت غلبه پيدا كرده و از همه موانع 

عبور كنيم و به اهداف واالي انقالب دست پيدا كنيم. 
تجربه ٤۰ سال گذش��ته ثابت كرده كه تفكر انقالبي در تمامي حوزه ها 
و عرصه ها راه گش��ا و حالل مش��كالت اس��ت. محصول تفكر انقالبي و 
بسيجي در دوران دفاع مقدس مي شود: »بيش از ۲۰۰ هزار شهيد عزيز و 
بزرگوار و حفظ استقالل كشور، حفظ عزت و كرامت مردم و نظام و حفظ 
تماميت ارضي كشور« و در عرصه مقاومت و دفاع از حريم حرم اهل بيت 
عليهم السالم در سوريه و عراق مي ش��ود: »صدها شهيد عزيز همچون 
حججي و نابودي داعش و شكستن غرور مستكبران و بر هم خوردن همه 
نقشه هاي نظام سلطه و پيروزي محور مقاومت و حفظ عزت اسالم« و در 
عرصه علمي مي شود: »فتح قله هاي دانش و معرفت در حوزه هايي نظير 
 دانش هسته اي، نانو، سلول هاي بنيادي، دارو و... « و در عرصه اقتصادي 
مي شود: »شكستن شاخ تحريم و تهديد و آباداني كشور، ساخت سد، تونل، 
ماهواره، بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازي جهان، و... و در يك كلمه 
مي شود باطل السحر دشمن و شكستن شاخ تحريم و تهديد و شكستن 
شيشه عمر جادوگران سلطه گر غربي« و اين ها همه ت�صاوير روشني از 
جمله نوراني حضرت امام خميني در ۲۱ فروردين ماه ۱۳۶۲ است كه 

فرمودند: »ما امريكا را زير پا مي گذاريم«
اول آذر ماه س��ال گذش��ته مقام معظم رهبري در جمع بس��يجيان 
فرمودند: »روزي كه ان شاءاهلل آن روز خيلي دور نخواهد بود، نيروهاي 
جوان و مؤمن خواهند توانس��ت معضالت اقتصادي را در كشور حل 
كنند، پيشرفت های علمي را مضاعف كنند، از لحاظ فرهنگي تسلّط 
محتواي فرهنگي و برجس��ته ي انق��الب و مفاهيم قرآن��ي و معارف 
اسالمي را در سرتاسر كش��ور و در همه ي زواياي اين كشور ان شاءاهلل 
بگسترانند؛ اين كارها خواهد شد ان شاءاهلل، تحّقق پيدا خواهد كرد به 
كوري چشم دش��منان« و امروز با افتتاح اين پروژه به دست فرزندان 
انقالبي ملت ايران در س��پاه، دومينوي تحقق پيش بيني هاي رهبري 

به حركت درآمده است. 
نقطه مقابل تفكر انقالبي و بسيجي، تفكري است كه ما را به تمكين از 
قواعد بازي نظام سلطه و گرفتن بهانه از دشمن فرا مي خواند. مروجان 
تفكر بازي برد/برد خوب مي دانند كه در اين مس��ير پازل دش��من را 
تكميل مي كنند و ترديدي هم ندارند كه قواع��د و قراردادهاي نظام 
س��لطه اوالً بر اس��اس رفع نياز س��لطه گران و حفظ هژمون و سلطه 
غرب بر كشورها نوشته مي شود، ثانياً در بس��ياري از موارد با اصول و 
مباني ما مغاير و متضاد است )مانند تعريفي كه آنان از تروريسم ارائه 
مي دهند(، ثالثاً پذيرش يك قرارداد به شكل دومينو مستلزم پذيرش 
قرارداد هاي بعدي است، رابعاً نظام س��لطه هيچ گاه به همان تعهدات 
حداقلي خود هم عمل نكرده و نخواهد كرد. نامه ۷۵ نماينده مجلس 
خطاب به رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت سندي روشن بر 
اين مدعاست كه رسماً اعالم مي كنند كه »دولت طي سه سال گذشته 
همه الزامات مربوط به FATF را اجرايي كرده اس��ت و همين اقدام 
دولت موجب قفل شدن اقتصاد كشور و گراني هاي اخير است«. در اين 
نامه آمده است: »متأس��فانه برخي عناصر دولتي عليرغم اينكه مدام 
بر ضرورت شفافيت در عرصه بين المللي تأكيد مي كنند، حقايق را از 

مردم و تصميم گيرندگان نظام پنهان نگه داشته اند«. 
»س��اخت بزرگ ترين پااليش��گاه جهان«، »پيش��ي گرفتن از قطر در 
بهره برداري از ميدان مش��ترك گازي«، »ساخت موشك هاي منحصر 
به فرد، دقيق و نقطه زن«، »تحميل اقتدار نظام اس��المي بر نظام سلطه 
در عمق استراتژيكي ايران در سوريه و درياي مديترانه« و... همه و همه 
نمادهايي از درستي راه و ضرورت بازگش��ت به تفكر بسيجي و انقالبي 
در عرصه مديريتي كشور است و ناخواسته ما را به ياد سخن كشتيبان 
انقالب مي اندازد كه در ۱۹ بهمن سال ۹۱ فرمودند: »من ديپلمات نيستم، 

من انقالبي ام« 
 ...و خالصه كالم از زبان بنيان گذار نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران 
حضرت امام خميني س��الم اهلل عليه كه: »اگر بر كشوري نواي دلنشين 
تفكر بسيجي طنين انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن 

دور خواهد گرديد و اال هر لحظه بايد منتظر حادثه ماند«. 

سيدعبداهلل متوليان

برای نخستین بار ايران  در بهره برداری از میادين مشترك گازي جنوب پیشتاز شد 

تخت گازدر پيچ تحريم ها

خدمات فن�ي و مهندس�ي جوان�ان توانمند 
جمهوري اسالمي در حوزه نفت و گاز بار ديگر 
و در اوج تحريم ه�ای ظالمانه به بار نشس�ت 
و فازهاي 1۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پ�ارس جنوبي در 
كنگان با دستور رئیس جمهوري اسالمي ايران 
به طور رس�مي به بهره برداري رس�ید. بدين 
ترتیب با بهره ب�رداري از دو س�كوي دريايي 
فاز 1۳ و دو س�كوي دريايي فازه�اي ۲۲، ۲۳ 
و ۲۴، ظرفی�ت برداش�ت روزان�ه گاز ايران از 
پارس جنوبي به ۶۶۰ میلیون متر مكعب رسید.

به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت 
جمهوري، دكت��ر روحاني روز گذش��ته در ادامه 
برنامه هاي س��فر به استان بوش��هر ضمن افتتاح 
و بازدي��د از فازه��اي ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲٤ پ��ارس 
جنوبي در شهرس��تان كنگان، با توضيحات وزير 
نفت و مديران و متخصصان اين فازها، در جريان 
روند احداث اين مجموعه عظي��م پااليش گاز و 
توليد محصوالت گوناگون در آن و نيز طرح هاي 
توس��عه اي فازهاي پارس جنوبي قرار گرفت. با 
بهره برداري از اين فازها روزانه ۱۱۳ ميليون متر 
مكعب گاز غن��ي، ۱۰۰ ميليون مت��ر مكعب گاز 
متان، ۱۵۰ هزار بشكه ميعانات گازي و ۸۰۰ تن 
گوگرد گرانول به ظرفيت توليد اضافه و همچنين 
س��اليانه ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار ت��ن گاز مايع و 
۲ميليون تن اتان به عنوان خوراك اصلي صنايع 
پتروشيمي توليد مي ش��ود. تمامي اين مراحل با 
اعتباري بيش از ۱۱ ميليارد دالر س��اخته شده 
 و ايران براي نخس��تين بار در برداشت گاز از اين 
ميدان مشترك از قطر پيش��ي مي گيرد. اجراي 
اين طرح ها كه با مش��اركت قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا )ص( به كنسرسيوم هايي متشكل از 
پيمانكاران، مشاوران و س��ازندگان ايراني واگذار 
ش��ده، با بهره گيري از حداكثر ت��وان و تخصص 
شركت هاي داخلي به مرحله بهره برداري رسيده 

است. 
   ضربه محكم به امريكا

دكتر روحاني ب��ا بيان اينكه بهره ب��رداري از اين 
فازها براي ملت ايران مبارك و خوشحال كننده 
اس��ت، گفت: اين بهره برداري ضربه محكمي به 
دش��منان اين مرز و بوم به ويژه امريكا اس��ت كه 
با اعمال تحريم ه��اي غيرانس��اني و غيرقانوني، 
تصور مي كردند تمامي طرح ها و پيش��رفت هاي 
ملت ايران متوقف مي شود. وي افزود: آنها خيال 
مي كردند با اعمال تحريم م��ردم ايران را چنان 
در فشار اقتصادي قرار مي دهند كه عجز خود را 
نش��ان دهند، اما ملت بزرگ، تاريخ ساز، فداكار و 
ايثارگر ايران در همه مقاط��ع تاريخي به ويژه در 
سال جاري ايستادگي و مقاومت خود را در برابر 

زياده خواهي دشمنان به خوبي نشان داد. روحاني 
ادامه داد: دشمنان ملت ايران و امريكايي ها بدانند 
بر فرض اينكه در اين پنج سال، هيچ اقدامي انجام 
نگرفته اس��ت، اما همين كه توليد بنزين را از ۵۲ 
ميليون ليتر در سال ۹۲ به بيش از ۱۰۱ ميليون 
ليتر رسانده ايم، افتخاري براي صنعت نفت و ملت 
ايران است. البته شايد برخي خوش شان نيايد كه 
بگوييم اين افتخار دولت است، اما همه مسئوالن 
رده باالي كشور از طرف مردم اين بار مسئوليت 
را برعهده دارند و اگر افتخاري وجود دارد، متعلق 

به مردم است. 
   عسلويه و پارس جنوبي را دالر نساخت، 

عشق به ايران ساخت
وزير نفت در نشست خبري در محل فاز ۱۳ پارس 
جنوبي اظهار داشت: عس��لويه و پارس جنوبي را 
پول و دالر نساخته بلكه عش��ق به ايران اسالمي 

ساخته است. 
بيژن زنگنه با بيان اينك��ه آنچه در پارس جنوبي 
تحقق پيدا كرده از مصاديق مهم اقتصاد مقاومتي 
است و بخش زيادي در ش��رايط تحريم اجرايي 
شده، گفت: امروز هشتمين واحد شيرين سازي 
پااليش��گاه هاي پ��ارس جنوبي در قال��ب دو فاز 
۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲٤ تكمي��ل ش��ده و ب��ه م��دار 
بهره برداري رسيده كه نتيجه تالش متخصصان 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا اس��ت. وي ادامه 
داد: همچني��ن اكنون دو س��كو از مجموع چهار 
سكوي فاز ۱۳ و دو سكو از مجموع چهار سكوي 
فازهاي ۲۲، ۲۳ و ۲٤ به م��دار بهره برداري آمده 
و در مجم��وع اكنون ديگر نمي ش��ود گفت كه با 
قطر به صورت مس��اوي از مخزن پ��ارس جنوبي 
برداشت مي كنيم، بلكه ما بس��يار از رقيب خود 

فراتر رفته ايم. 
   مي خواستند بین ما و سپاه

 فاصله بیندازند
اين عضو كابينه دول��ت با قدردان��ي از عملكرد 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در احداث و تكميل 
شش فاز پارس جنوبي، گفت: قرارگاه توانست دو 
فاز را در س��ال ۹٤ تكميل كرده و هم اكنون نيز 
چهار فاز ديگر را به مدار بهره برداري برس��اند كه 
البته كمي از بخش دريايي اين چه��ار فاز ۱۳ و 
۲۲، ۲۳ و ۲٤ باقي مانده كه اين بخش نيز در نيمه 
نخست سال ۹۸ تكميل مي ش��ود. زنگنه با بيان 
اينكه »ما همواره در بخ��ش كارفرمايي با بخش 
پيمانكاري جدل ها و دعواهاي طبيعي حين انجام 
پروژه را داريم«، تصريح كرد: من هيچ گاه به صورت 
علني انتقادي را به قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
اعالم نك��رده ام، خيلي ها مي خواس��تند بين ما و 
قرارگاه خاتم و بين ما و سپاه فاصله بيندازند كه 

ما نگذاش��تيم. اين عضو كابينه دولت ادامه داد: 
دوس��تان جوان و پرتالش ما در مجموعه سپاه و 
قرارگاه از ظرفيت هاي كشور و از رفقاي نزديك 
ما هستند كه پروژه هاي مختلف را براي ايران به 

سرانجام رسانده ايم. 
    استكبار را در تحريم ملت ايران مفتضح 

كرديم
فرمانده ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا نيز در 
مراسم رس��مي افتتاح چهار فاز پارس جنوبي با 
اشاره به اينكه در طليعه گام دوم انقالب اسالمي 
شاهد افتتاح اين چهار فاز هستيم، گفت: افتتاح 
اين چهار فاز در واقع گام عملي در راستاي تحقق 

گام دوم انقالب اسالمي است. 
سعيد محمد با اش��اره به اينكه تكميل فازهاي 
پارس جنوبي در اوج تحريم ه��اي ظالمانه بوده 
اس��ت، گفت: توان متخصصان داخلي شكست 
مفتضحانه استكبار را در تحريم ملت ايران رقم 
زد. وي با اش��اره به اينكه امروز س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي در كنار دولت و پيشاني مقابله 
با تحريم ها اس��ت، گف��ت: قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا ب��ه عنوان يك پيمان��كار عمومي از 
تمام ظرفيت هاي خود اس��تفاده ك��رده و امروز 
توانس��ته در اجراي پروژه هاي پارس جنوبي از 
قبيل طراحي، اجرا و راه ان��دازي به ۱۰۰ درصد 
خودكفايي برسد و در تأمين كاال نيز توانسته ايم 
۷۰ درصد خودكفا باش��يم. محم��د تأكيد كرد: 
امروز تعامل سپاه پاسداران و دولت براي پيشبرد 
پروژه هاي كشور در راستاي اعتالي ايران اسالمي 
در باالترين حد اس��ت. وي گفت: م��ا هم اكنون 
آمادگي داريم كه يك پااليشگاه ميعانات گازي 
جديد در كنار فاز ۱۳ پارس جنوبي ايجاد كنيم 
كه اميدوارم اي��ن اجازه را به م��ا بدهند. محمد 
افزود: همچنين ما آمادگي داريم مجتمع توليد 
پروپيلن و پلي پروپيلن ايجاد كنيم. وي در پايان 
خاطرنشان كرد: با توجه به تجربه اي كه قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا دارد اي��ن آمادگي را نيز 
داريم كه كار توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي را نيز 

انجام دهيم. 
     افزايش حقوق ۲۰ درصدي كارمندان

دكتر روحان��ي همچنين روز گذش��ته در جمع 
پرش��ور مردم كنگان با ابراز خرس��ندي از اينكه 
آخرين سفر اس��تاني س��ال ۹۷، ميهمان خطه 
مرزي بس��يار مهم و مردم بوش��هر است، گفت: 
سالي توأم با مشكالت اقتصادي داشتيم، اما مردم 
در همه صحنه ها حضورش��ان را به رخ دش��من 
كشيدند و دولت با تمام توان و در سختی ها، كنار 
حقوق بگيران ثابت و قش��ر آس��يب پذير خواهد 
ماند. وي افزود: همه مي دانيم دشمنان ما در يك 

سال گذشته تمام توان خود را براي فشار بر مردم 
ايران، به كار گرفته و اميدشان اين بود كه مردم 
ايران را از نظام و اعتقادات شان جدا كنند اما مردم 
سختي هاي زندگي را تحمل كرده و با صداي بلند 

به دشمنان اين سرزمين پاسخ منفي دادند. 
رئيس جمهور يادآور ش��د: در بودجه سال آينده 
كه در مجلس به تصويب رسيده براي همه كساني 
كه درآمد ثابت دارند اعم از شاغل و بازنشسته كه 
حدود ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل مي شود 
و نزديك به ۱٤ ميليون نف��ر كارگر، افزايش ۲۰ 
درصدي حقوق ب��راي كارمن��دان و بيش از ۲۰ 
درصدي ب��راي كارگ��ران، در نظر گرفته ش��ده 
است. رئيس جمهور افزود: نمايندگان مجلس در 
تصويب اليحه بودجه افزايش ۲۰ درصدي حقوق 
را با فرمول خاصي تصويب و به قانون تبديل كردند 
كه دولت قانون مصوب را اج��را مي كند در مورد 
ميزان افزايش حقوق كارگ��ران نيز اين هفته در 

شوراي عالي كار تصميم گيري خواهد شد. 
    به مشكالت مردم واقف هستیم

رئيس جمهور افزود: امسال در مقاطعي مردم با 
مشكالتي مواجه بودند و به اين واقف هستيم. بايد 
همه توان دولت، مسئوالن، مديران و كارمندان 
كشور به گونه اي باشد كه مردم شب عيد تا حدي 
احساس راحتي بكنند. روحاني مستمري بگيران 
و افراد تحت پوشش كميته امداد را ديگر گروهي 
كه از نيازمندي بيشتري برخوردارند، عنوان كرد 
و گفت: در سه س��ال اخير، مستمري افراد تحت 
پوش��ش كميته امداد و بهزيستي كه حدود ۱۱ 
ميليون نفر را تحت پوشش دارند، بيش از چهار 
برابر افزايش يافته است كه براي سال آينده هم 
در حد توان افزايش خواهد يافت. رئيس جمهور 
همچنين بخ��ش تولي��د را از بخش هاي مهمي 
كه مورد توجه دولت ق��رار دارد، نام برد و گفت: 
بايد ش��رايطي فراهم كنيم كه توليد محصوالت 
زراعي و صنعت��ي و خدمات افزاي��ش يافته و با 
قيمت مناسب در اختيار مردم قرار گيرد. روحاني 
اضافه كرد: اش��تغال جوان ها از ديگر موارد مهم 
مورد توجه دولت است و با تالش هايي كه انجام 
شد وضعيت اشتغال در سال ۹۷ مناسب بود اما 
همچنان بيش از ۳ ميليون نفر بيكار هستند كه 

بايد براي اشتغال آنان تالش كنيم. 
   به رغم همه فشار ها 

راه خود را ادامه مي دهیم
رئيس جمه��ور در بخش ديگري از س��خنان 
خود، خاطر نشان كرد: به رغم اينكه تمام تالش 
دش��منان اين بود كه ما در سال ۹۷ توسعه اي 
در كشور نداشته باش��يم و مي خواستند دولت 
همه پروژه هاي��ش را به خاطر مش��كالت كنار 
بگذارد، اما امس��ال بيش از ۳٤ ه��زار ميليارد 
تومان براي پروژه هاي عمراني پرداخت كرديم 
و امي��دوارم در روزهاي باقيمانده از س��ال اين 
رقم باز هم افزايش ياب��د. دكتر روحاني با بيان 
اينكه به حول و قوه الهي در س��ال جاري، تمام 
پروژه هاي بزرگ را افتتاح كرديم، گفت: اينكه 
بزرگ ترين پااليش��گاه ميعان��ات گازي را ماه 
گذش��ته افتتاح نهاي��ي كرديم و ب��ا افتتاح دو 
پااليشگاه در هرمزگان در مجموع ۵۰ ميليون 
ليتر بنزين به توليد كش��ور افزوده شد، نتيجه 
كار مهندس��ان، كارگ��ران و دس��ت اندركاران 
دستگاه هاي مختلف كشور بود كه موفق شدند 
اين حركت بزرگ را انجام دهند. روحاني تأكيد 
كرد: به رغم اينكه امريكا، صهيونيست ها و برخي 
كشورهاي مرتجع منطقه با همه توان به مردم 
ايران فشار وارد مي كند، اما ما راه خود را ادامه 
خواهيم داد و رابطه خود با همسايگان عزيزمان 

را روز به روز توسعه خواهيم داد. 
رئيس جمهور در همين رابطه به سفر اخير خود 
به كشور عراق اشاره كرد و گفت: روابط دو ملت 
و دو دولت ايران و عراق در منطقه و جهان نمونه 
و مثال زدني است و در سفر به اين كشور در كنار 
مالقات هايي كه با مقام هاي عاليرتبه سياس��ي، 
حزبي و سران عشاير در بغداد و كربال انجام شد، 

به توافق هاي دوجانبه خوبي دست يافتيم. 

ژه
وی

 ازترامپتوقعمردانگيداشتيد؟! 
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده اصالح طلب رشت 
كه اصرار دارد مس��تقل ش��ناخته ش��ود و عضو فراكسيون 
اميد نيس��ت، در گفت وگوي��ي با روزنامه آرمان مش��كالت 
كنوني كشور را حاصل »نامردي ترامپ« دانست، گويا روي 
جوانمردي او براي حل مشكالت كشور حساب كرده بودند و 
از ترامپ توقعي غيراز نامردي داشتند! ايمن آبادي مي گويد: 
» شرايط متالطم اقتصادي حاصل عملكرد كلي در كشور و 
نامردي اي است كه رئيس جمهور امريكا در خصوص توافق 
هسته اي از خود نشان داد. متأسفانه عده اي مي خواهند انتقام 
خروج ترامپ از برجام را از روحاني بگيرند. « وقتي قرار است 
حاميان متعصب روحاني از رئيس جمهور امريكا با س��ابقه 
دشمني ديرينه با ايران انتظار مردانگي داشته باشند و وقتي 
همه اين تحذيرها در هنگام اجراي برجام داده شد و دولت 
گوش نكرد و امضاي جان كري را تضمين دانست، چرا براي 
آنچه اكنون اتفاق افتاده، روحاني و دولتش سرزنش نشوند؟! 
حال بماند كه به ميان كش��يدن مباحث اخالقي در مباحث 
سياسي از اساس غلط است و در روابط بين الملل اين منافع 

كشورهاست كه حرف اول را مي زند. 
از طرفي مش��كالت اقتصادي كنوني حاصل سوء مديريت 

دولتمردان، عدم اعتقاد ب��ه اقتصاد مقاومتي و عدم توجه به 
داخل در امور اقتصادي اس��ت. نمي شود براي سوء مديريت 
داخلي، دشمن خارجي س��رزنش كرد، آن دشمن به اندازه 
كافي س��وژه براي آنكه دش��مني اش را درك كني��م، دارد. 
برجام هم اولين مواجهه ما با دولت امريكا نبود و اگر كسي از 
دشمني هاي پيشين امريكا درسي نگرفته است، مي تواند از 

برجام هم درسي نگيرد!


  اطرافيانالریجاني
ازروحانيدورميشوند؟

پ��س از اصالح طلبان كه به دلي��ل ناكارآمدی دولت تالش 
مي كنن��د، حمايت خ��ود را از روحاني منكر ش��وند و مدام 
تأكيد مي كنن��د كه دول��ت روحاني دول��ت اصالح طلبان 
نيس��ت، حاال حاميان علي الريجاني هم كه به اسم حاميان 
دولت وارد مجلس ش��دند، رو به انتقاد از روحاني آورده اند.  
كاظم جالل��ي، رئيس مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس كه در 
عالم سياس��ت او را به عنوان يكي از نزديك ترين ياران علي 
الريجاني و از جمله حاميان روحاني مي شناسند، سعي دارد 
همچون ديگر حاميان دولت روحاني، از دولت فاصله بگيرد 
تا تركش ه��اي ناكارآمدی به او اصابت نكن��د. اين نماينده 

مجلس ك��ه در تبليغات انتخاباتي مجل��س دهم، خود را از 
افراد مؤثر تصوي��ب برجام در مجلس معرف��ي مي كرد، در 
گفت وگو با روزنامه اصالح طل��ب اعتماد گفته كه: »اتفاقي 
كه تا به حال در دولت ها و جريان هاي سياس��ي مان افتاده، 
اين است كه هركدام با اسمي آمده اند اما چون نتوانسته اند 
خوب كار كنند، اسم ها را هم خراب كرده اند... وقتي مي آييد 
و مي گوييد اعتدال؛ مثاًل االن شما شايد بگوييد اين جرياني 
كه ش��ما از آن ن��ام مي بريد، مي ش��ود همين اعت��دال. ما 
مي گوييم نه! حضرت علي )ع( فرم��ود: »اِعرف الحق«. اول 
حق را بشناس، بعد اهلش را بشناس. ما مي خواهيم با اهلش 
بياييم. مي خواهيم بگوييم اي��ن آدم هايي كه امروز آمدند و 
گفتند اعتدال، نتوانس��تند به آن نقطه برس��ند و در برخي 
موارد، حتي چالش و دعوا راه انداختند. « اين در حالي است 
كه او خود با حمايت از ش��عار اعتدال روحاني وارد مجلس 
شد. جاللي در ادامه گفته: »من برخي دوستان را در داخل 
دولت مي بينم كه ه��ر روز حرف هاي نااميدكننده مي زنند. 
ما بايد برنامه ريزي داش��ته باش��يم. مي گويند فرداي مان 
فرداي سختي است، خب پس بايد براي اين فرداي سخت 
برنامه داشته باشيم، بدون برنامه ريزي كه نمي توانيم پيش 

برويم. «

 رئیس ستاد كل نیروهاي مسلح: 
نيروهاي خارجي غيرقانوني

 بايد سوريه را ترك كنند
نیروهاي�ي كه ب�دون هماهنگ�ي با دولت س�وريه در اين كش�ور 
حضور دارن�د دير ي�ا زود خاك س�وريه را ت�رك خواهن�د كرد. 
به گزارش فارس، سرلش��كر محمدباقري، رئيس س��تاد كل نيروهاي 
مسلح جمهوري اسالمي ايران عصر ديروز در بدو ورود به دمشق افزود: 
اين مسئله در اجالس سه جانبه ايران، سوريه و عراق مورد تأكيد قرار 
خواهد گرفت. همان گونه كه ايران به دعوت رسمي دولت سوريه آمده، 
حضور نيروهاي ساير كشورها نيز بايد با هماهنگي و مجوز دولت سوريه 
باشد. باقري با اشاره به حضور غيرقانوني نيروهاي خارجي در منطقه 
ادلب و منطقه شرق فرات گفت: بايد اين نيروها هرچه زودتر آن مناطق 

را ترك كنند. 
سرلشكر باقري افزود: هدف از سفر به س��وريه شركت در اجالس سه 
جانبه بين ايران، سوريه و عراق با حضور فرماندهان ارشد است تا درباره 
ادامه مبارزه با گروه هاي تروريستي در منطقه هماهنگي و توافقات الزم 
صورت بگيرد. در چند سال اخير هماهنگي فوق العاده مناسبي ميان 
ايران، سوريه، روسيه و عراق و همبستگي با محور مقاومت صورت گرفته 
كه به پيروزی های چشمگيري در مقابله با تروريسم منجر شد و امروز بر 
مبناي همين پيروزی ها تثبيت حاكميت و پيشرفت به سمت آزادسازی 

باقي خاك سوريه صورت مي گيرد. 
سردار باقري همچنين حضور در جبهه ها و ديدار با رزمندگان به ويژه در 
منطقه شرق فرات و غوطه شرقي را ازجمله برنامه هاي سفر خود اعالم 
كرد و افزود: در بازديد از آن مناطق؛ پيروزي ها را به رزمندگان مدافع حرم 
تبريك خواهم گفت. در ديدارهاي جداگانه اي با مقامات نظامي سوريه و 
عراق، درباره زمينه هاي همكاري ميان نيروهاي مسلح كشورمان با اين 

دو كشور همسايه و بسيار مهم در منطقه گفت وگو خواهيم كرد. 
سردار باقري حمله تروريستي مس��لحانه به دو مسجد در نيوزيلند را 
جنايتي فجيع توصيف و آن را به شدت محكوم كرد و گفت: اين جنايت 
نشان مي دهد كه اين افراد به ظاهر مس��يحي يا مسلمان يا هر دين و 
آييني داشته باشند، تحت تأثير اسالم هراسي كه از جانب امريكا، برخي 
كشورهاي اروپايي و رژيم صهيونيستي صورت مي گيرد، قرار گرفته اند. 
جنايت تروريس��تي نيوزيلند به روش جناي��ات تكفيری های داعش 
صورت گرفته و اربابان اين گروه هاي تروريستي، آنها را آموزش و تجهيز 
كردند تا با كشتارها، مسلمانان را بترس��انند و اسالم را تضعيف كنند. 
اين گروه ها، هيچ فرقي با داعش ندارند. وي در پايان خاطرنشان كرد: 
فارغ از مسائل سياسي همه كشورهاي جهان و مقامات رسمي دولت ها 
بايد دست به دست هم دهند تا با تروريسم به طور جدي مقابله كنند و 

معيارهاي دوگانه در اين جهت حاكم نباشد. 

نخبگان و رسالت آنها در گام دوم انقالب
دانايي از جمله مهم ترين ويژگي انس��ان ها اس��ت كه او را در برابر جامعه و 
اطرافيان متعهد كرده و بار مس��ئوليت را بر دوش انسان سنگين تر مي كند. 
بنابراين دانش، آگاهي و مسئوليت رسالت انسان را در مقابل همنوعان خود 
بيشتر مي كند و انتظار جامعه را نيز از اين گونه افراد افزايش مي دهد.   اين رويه، 
مختص جامعه ما نيست و در تمام جهان، نخبگان در برابر مردم اطراف خود و 
آينده آنها مسئول هستند و شانه خالي كردن از پذيرش رسالت اجتماعي در 
برابر جامعه و آينده آن، نه تنها يك فضيلت محسوب نمي شود،  بلكه چنين 
افرادي از همساالن معمولي خود بيش��تر مورد مطالبه قرار مي گيرند. البته 
اين ويژگي مختص زندگي اين دنيا و معيارهاي انسان جامعه پذير و خردمند 
نيست، بلكه از پش��توانه ديني و الهي نيز برخوردار است. بنابراين نخبگان 
جامعه در برابر امروز و فرداي جامعِه خود مسئوليت دارند و نكته حائز اهميت، 
تشخيص درست رسالت و وظيفه اي است كه نخبگان بايد به آن توجه كنند.   به 
مناسبت چهلمين سال پيروزي انقالب اسالمي، رهبر معظم انقالب، بيانيه اي 
با عنوان » گام دوم انقالب« منتشر كردند كه در آن ضمن بررسي چهار دهه 
تالش ملت بزرگ ايران، مسير حركت آينده انقالب اسالمي و افق روشن آن را 
تبيين كردند. ايشان پيش تر نيز با ابالغ عمومي سند الگوي پايه اسالمي ايراني 
پيشرفت، همه آحاد جامعه به خصوص از نخبگان خواسته بودند كه با اظهارنظر 
خود نسبت به تكميل و غنا بخشي به اين سند مهم اقدام نمايند.   بنابراين به 
نظر مي رسد مهم ترين رسالت امروز نخبگان جامعه اسالمي، ورود جدي به 
موضوعات مطرح شده توسط رهبر معظم انقالب در بيانيه گام دوم و تالش 
براي تحقق آن است كه در اين ارتباط ابتدا به نقش نخبگان در جامعه پرداخته 
و سپس اشاره اي كوتاه به نقش نخبگان در تحقق اهداف مطروحه در بيانيه 

گام دوم انقالب مي نماييم. 
اول اينكه نخبگان در جامعه به جهت آنكه مورد توجه اقشار مختلف جامعه 
هستند و بسياري از افراد جامعه تصميمات و اقدامات خود را براساس ديدگاه ها 
و نقطه نظرات اين قشر عملياتي مي كنند، بنابراين براي اهداف كالن كشور و 
تحقق كم هزينه آنها نقش پيشراني بزرگ را داشته و در راهبري جامعه به سوي 

اهداف عمومي نقش بسيار حائز اهميتي دارند. 
دومين نقش نخبگان، به قدرت مرجع سازي آنها در جامعه برمي گردد. آنها 
با هدايت افكار عمومي به س��وي مراجع مورد اعتم��اد از لحاظ فكر و برنامه، 
هزينه هاي اجرايي كشور را در مسير توسعه و تحقق اهداف كاهش مي دهند و 
روند حركت را براي رسيدن به چشم اندازها و اهداف بزرگ آن كه نيازمند هدايت 
درست و بسيج تمامي نيروها است، تسهيل مي كنند. بخش مهم اين فرايند از 

طريق مرجع سازي درست از سوي نخبگان ميسر و امكان پذير است. 
سومين نقش به زمينه سازي هاي فكري در جوامع به خصوص جامعه ما بر 
مي گردد. ترديدي نيست كه براي هرگونه حركت و تغييري، آمادگي ذهني 

جامعه و افراد آن براي پذيرش و همگامي يك پيش شرط الزم است. 
 تا زماني كه از لحاظ فكري جامعه آماده پذيرش تحوالت مهم نباشد، امكان 
عملي اجراي آنها اگر نگوييم ممكن نيست، مي توان گفت كه كاري بسيار 
س��خت و دش��وار خواهد بود. بنابراين يكي از وظايف مهم نخبگان جامعه، 
آماده سازي براي تحوالت و برخورد مناسب با روند آنها است. مردم در مواجهه 
با هر گونه تغيير و تحولي، چشم به كنش و رفتار نخبگان جامعه خود دارند و 

از آنها تأثير مي پذيرند. 
 چهارمين نقش نخبگان به جايگاه آنها در نزد افكار عمومي و عموم افراد جامعه 
بر مي گردد. در واقع خود نخبگان هميشه مورد توجه بوده و به عنوان يك گروه 
مرجع نقش مهمي در حركت هاي اجتماعي و تحوالت مختلف جامعه دارند. 
 با توجه به موارد ذكر شده بايد گفت كه نخبگان نقشي بسيار مهم تر از ديگران 

در پيشبرد اهداف انقالب اسالمي در گام دوم دارند. 
اول اينكه نخبگان جامعه به جهت قدرت نفوذ فكري خود، توانمندي باالي در 
افزايش كنش هاي عقاليي دارند كه اين امر يكي از ظرفيت هاي مهم و مورد 
نياز براي حركت در مسير گام دوم انقالب است. گام دوم انقالب براي رسيدن 
به اهداف خود نيازمند رفتارهاي خردورزانه ب��راي برون رفت از معضالت و 

بازگشايي راه هاي نو و اثربخش از سوي تمامي قشرهاي ملت است. 
 دومين توانمندي نخبگان به ظرفيت كارشناسي آنها بر مي گردد. نخبگان بهتر 
از هر كسي، توانايي نقد و تحليل كارشناسانه و ارائه نظرات كارشناسي دارند، 
ضمن آنكه اظهارنظر كارشناسي آنها مي تواند در همراه سازي عمومي و ملي 
با برنامه هاي انقالب در گام دوم، كمك شاياني بكند. اين امر در سطح مديران 
كشور، يكي از مهم ترين روش هاي تصميم س��ازي است. در واقع اگر چه در 
جوامع مديران هستند كه تصميم مي گيرند، اما نبايد ترديد كرد كه تصميمات 

آنها تحت تأثير نظرات كارشناسي و نقدهاي منصفانه نخبگان است. 
 نخبگان اگر خود را متعهد به نقد منصفانه و عملك��رد خالي از حب و بغض 
بنمايند، خواهند توانست به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تصميم سازي، تأثير 

بسيار مهم و البته درست در تصميمات مديران كشور ايفا نمايند. 
 مرور ذهني بيانيه گام دوم يادآور اين نكته است كه رهبر معظم انقالب با نگاه 
عملياتي و مخاطب قرار دادن جوانان، مسير حركت انقالب را در گام دوم انقالب 
تبيين كرده اند و آن را به عنوان يك مسير عملياتي ترسيم نموده اند، بنابراين 
تحقق اهداف در گام دوم، نيازمند زيرساخت هاي فكري، عملي و علمي در 
جامعه است تا به چشم انداز بزرگ آنكه ايجاد تمدن نوين اسالمي است، دست 
پيدا كنيم و نخبگان در اين مسير، رسالتي مهم و تاريخي بر عهده دارند كه بايد 
با جديت تمام تالش نمايند به رسالت خود در بسترسازی براي ايجاد تمدن 
نوين اسالمي عمل كنند و راه را براي نقش آفرينی همه ملت به خصوص جوانان 
باز نمايند تا در آينده تاريخ، نسل هاي آينده آنها را شايسته قدرداني و تقدير 

بدانند و با افتخار از نخبگان خود ياد كنند. 

 لبيك 10هزار فرمانده بسيج دانش آموزی
 به بيانيه گام دوم

1۰ ه�زار فرمان�ده بس�یجي دانش آم�وز ب�ا ص�دور بیانی�ه اي 
آمادگ�ي خ�ود را ب�راي اج�راي گام دوم انق�الب اع�الم كردن�د. 
به گزارش خبرگزاري بس��يج، در اين بيانيه آمده است: خداوند بزرگ را 
شاكريم كه در طليعه دهه پنجم انقالب اسالمي انتشار بيانيه راهبردي ولي 
امر مسلمين جهان، روحي تازه در ميان ملت بزرگ ايران و همه دوستداران 
انقالب اسالمي در سراسر جهان دميد و همچون گذشته موجبات يأس 
و دلهره دشمنان اسالم از نگاه مترقي و فهيمانه رهبر فرزانه اين انقالب را 
فراهم كرد، بيانيه گام دوم انقالب، شوري ش��گرف در ميان نسل جوان 
علی الخصوص فرزندان بسيجي شما در مدارس سراسر كشور ايجاد و عزم 

و اراده آنها جهت حضور در سير حركت انقالب را دوچندان نمود. 
رهبرا؛ جوانان مؤمن انقالبي در چهل سال گذشته ثابت كردند هر زمان و 
هر كجا براي دفاع از ارزش ها و دستاوردهاي انقالب نياز به نقش آفريني 
بوده، مي توانند با هم��ت و اراده وصف ناپذير خود، برگ ه��اي زريني در 
تاريخ پرافتخار انقالب اسالمي رقم زنند. در هشت سال دفاع مقدس، در 
عرصه هاي بزرگ سازندگي، در صحنه هاي رقابت علمي و توليد علم و تالش 
براي استقرار عدالت و مبارزه با هر آنچه در سير پيشرفت ايران مانع ايجاد 
مي كنند، توانس��ته اند با حضور مقتدرانه خود نياز كشور را مرتفع سازند. 
بنابراين فرزندان بسيجي ش��ما امروز نيز خود را ميدان دار اصلي حركت 
انقالب و نظام اسالمي براي رسيدن به آرمان ها و اهداف خود دانسته و با 
اعتقاد به شعار »ما مي توانيم« در عرصه هاي مختلف نهايت تالش خويش 
را با فعاليت هدفمند در قالب تشكل  بسيج دانش آموزی در راستاي اعتالي 
انقالب اس��المي و خودكفايي هر چه بيشتر ميهن اس��المي خود به كار 
خواهند گرفت و براي اين منظور حضور در عرصه هاي مشاركت براي مبارزه 
با فساد و برقراري عدالت اجتماعي، ارتقای سطح دانش و فناوري و مقابله 
با استكبار جهاني در همه عرصه ها را وظيفه خود برشمرده و با اين هدف 
همواره به اعتالي ايران عزيز انديشيده و در اين مسير در حركتي منسجم و 

سازمان يافته در اجراي فرامين حضرتعالي مصمم و پايدار خواهند ماند.

88498443سرويس  سياسي

  دو شنبه 27 اسفند 1397 | 11رجب 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5617

داوود عامري

مهدي بلوريان | فارس 


