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پنج   ش��نبه 24 آبان 1397 | 7 ربي��ع االول 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5516 فرصت 40 سالگي انقالب
كمتر از سه ماه تا چهلمين س��الگرد پيروزي انقالب كبير اسالمي باقي 
نمانده، بدين ترتيب انقالب 40  ساله مي ش��ود. عدد 40 در فرهنگ هاي 
گوناگون حامل معاني و مفاهيم پرارزشي اس��ت و در سنت هاي الهي و 
اس��المي نيز در قالب هاي به خصوصي تبلور يافته اس��ت. بعثت پيامبر 
اعظم )ص( در 40 س��الگي، توقف 40 روزه حضرت موس��ي در ميقات، 
اربعين شهادت حضرت اباعبداهلل )ع(، سرگرداني 40  ساله بني اسرائيل و 
... نشانه هاي متعددي هستند كه نشان مي دهد عدد 40 در كالبد زمان، 
معناي ويژه اي دارد. طبعاً كشف راز و بطن حقيقي اين معنا در توان و بضاعت 

نگارنده نيست و اصوالً موضوع اين نوشتار نيست. 
آنچه اينجا محل تأمل است اينكه رسيدن انقالب اسالمي به 40 سالگي خود 
واجد معناي قابل مالحظه اي است. انقالبي كه با دست هاي خالي امت و امام 
و با توكل به خدا و اراده ايماني رقم خورد و اگر نبود اين ايمان و اخالص در 
مسير، بي شك انبوه عوامل مادي و دشمنان تا به دندان مسلح بارها آن را از 
پاي درآورده بودند. گذر از اين مسير پرحادثه و سخت 40 ساله كار آساني 
نبود و به شكرانه امتداد اين مسير نوراني بايد در پيشگاه ذات باري تعالي سر 
به سجده گاه ساييد.  اگر نيم نگاهي به فرازوفرودهاي اين 40 سال بيفكنيم، 
روشن است كه رسيدن و ديدن 40 سالگي انقالب خود يكي از الطاف خفيه 

و جليه الهي است و بايد به حق آن را »عيد چله انقالب« دانست. 
 بي ترديد كسي ادعا نمي كند انقالب اس��المي در طي اين 40 سال به 
همه اهداف و آرمان هاي خود به صورت تمام و كمال دست يافته، اما گام 
نهادن در اين مسير الهي و پايمردي در طي طريق و در عين دستيابي 
به برخي رهاوردهاي بي نظير يا كم نظير، جاي بسي خوشوقتي را فراهم 
مي آورد. در ميان عوامل دنيوي تداوم انقالب، نقش مردم بي بديل است 
و بايد حضور ملت ايران را عامل مبقيه انقالب دانست.  پس پيروز اصلي 
اين مبارزه 40  ساله، مردم هستند و اگر كسي شايسته تقدير و تحسين 
باشد، در درجه نخست همين مردم اس��ت. اكنون وظيفه مسئوالن و 
همه كساني كه به انحاي مختلف بر سر سفره انقالب نشسته و يا به اين 
واسطه جايگاهي اجتماعي يافته اند، آن است كه در اين عيد چله انقالب، 
»عيدي« مردم را پرداخت كنند.  آنان كه مردم ايران را شناخته باشند، 
مي دانند كه اين ملت، چندان متوقع نيستند و تنها توقع شان از مسئوالن 
استمرار حركت در مسير انقالب اس��المي و عمل به وظايف محوله بر 
دوش شان است. اكنون بزرگ ترين عيدي مسئوالن در چهلمين سالگرد 
انق��الب، »كار و تالش بي وقف��ه و جهادي براي حل مش��كالت واقعي 
مردم« است. ورود انقالب به دهه پنجم عمرش، فرصت مغتنمي است 
كه مسئوالن و متصديان امر، حرف درماني، جنجال سازي هاي سياسي 
بيهوده، دوقطبي سازي هاي كاذب، سردست گرفتن مطالبات اقليت هاي 
قدرتمند سياسي و اقتصادي و تنبلي و بي عملي را رها كرده و به جهاد 
شبانه روزي براي حل مشكالت معيش��تي و اقتصادي مردم بپردازند. 
سرفصل هاي مطالبات و گله مندي هاي مردم در اين حوزه مشخص است 
و نيازي به تكرار آنها نيز نيست. اگر همت و مديريت جهادي به ميدان 
عمل آيد مي توانيم در چهلمين سالگرد انقالب اسالمي، عبور از بحران 
سوء مديريت و بي تدبيري را جش��ن بگيريم. در غيراين صورت كفران 

نعمت كرده ايم و مي دانيم كه »لَِئْن كَفْرتُْم إَِنّ َعذابِي لََشِديٌد«.

محمدجواد اخوان

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با 
بيان اينكه در دوراني زندگي مي كنيم 
كه برخي افراد براي كار نكرده تبليغ 
و هياهو مي كنند در صورتي كه شهدا 
با وج�ود اقدام بزرگ هي�چ ادعايي 
نداش�تند، گف�ت: ش�هدا معماهاي 
عالم خلقت هس�تند، ب�ه طوري كه 

رمزگشايي از اين بزرگان تنها در عالم محشر امكانپذير است. 
به گ��زارش خبرگزاري بس��يج از همدان، س��ردار غالمحس��ين 
غيب پرور در ديدار با خانواده شهيدان »امير و جالل تقوي طلب« 
با گراميداشت ياد و خاطره شهدا با اشاره به فضايل اخالقي و ايمان 
و اعتقاد شهيدان »تقوي طلب« اظهار كرد: در مكتب شيعه برخي 
افراد زود به بلوغ مي رس��ند و اين از معجزات انقالب اسالمي است 
كه نوجوانان و جواناني همچون ش��هيدان »تقوي طلب« را تربيت 
كند كه اگر نماز شب شان قضا شود افسوس و حسرت مي خورند. 
وي با بيان اينكه يكي از بركات انقالب، ش��هداي جوان و نوجوان 

بود، با اشاره به فرموده امام راحل مبني بر اينكه ياران من در گهواره 
هستند، گفت: اين سخن امام حكيمانه بود و امام راحل از مباحثي 
مطلع بودند كه ما از آن بي خبر بوديم و اين شهدا شاگردان مكتب 
امام )ره( بودند كه وجودشان را در گهواره خبر مي داد، به طوري كه 

ميانگين سن شهدا 20 سال است. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با تشريح قيام امام حسين)ع( با 
بيان اينكه دوران جنگ تحميلی مقطعي از تاريخ اس��الم است كه 
پس از قيام امام حسين)ع( اتفاقي مانند آن رخ نداده است، تأكيد 
كرد: در شكل گيري انقالب اسالمي خداوند به كشور ما لطف كرد 
و به واسطه امامي كه چيزي از خود نداشت، با دست هاي خالي كار 
بزرگي انجام شد كه هيچ كس توان انجام آن را نداشت. وي افزود: 
دنياي مدرن ابوس��فياني امروز امام)ره( را تحمل نكرد، به همين 
دليل صدام كه شخصي بس��يار حقير بود و ظرفيت مقابله با ايران 
را نداشت با تش��ويق و تحريك ديگران به مقابله با آرمان و اهداف 
امام)ره( پرداخت اما در اين ميان ام��ام)ره( قلب جوانان را تصرف 
كردند و شهدا شيفته امام)ره( شدند، به طوري كه در مسير حركت 

امام)ره( قرار گرفتند و دشمنان را در رسيدن به اهداف خود ناكام 
گذاشتند. سردار غيب پرور با بيان اينكه در دوراني زندگي مي كنيم 
كه برخي افراد براي كار نكرده تبليغ و هياهو مي كنند، در صورتي 
كه ش��هدا با وجود اقدام بزرگ هيچ ادعايي نداشتند، تصريح كرد: 
شهدا معماهاي عالم خلقت هستند، به طوري كه رمزگشايي از اين 

بزرگان تنها در عالم محشر امكانپذير است.
 وي ادامه داد: امروز با وجود تمام معضالت و مشكالت هنوز بر سر 
سفره شهدا نشسته و از آن استفاده مي كنيم، ما از خودمان چيزي 
نداريم و هر آنچه هست از بركت وجود ش��هدا است، به طوري كه 
اگر ادعا كنيم كه انقالب و نظام به دليل تالش هاي ما س��رپا است 
حرف گزافي زده ايم چراكه ايثار و جانفش��اني خانواده شهدا است 
كه زمينه را براي ظهور آماده مي كند. وي با اش��اره به ناماليمات 
و نابس��اماني هاي موجود در كش��ور با تأكيد بر اينكه برخي ها بر 
سر سفره شهدا نشس��ته و همچون زالو مي مكند، يادآور شد: اين 
ناماليمات تمام خواهد شد و زالوصفتان در عالم باقي نمي مانند و 

اتفاق مبارك در عالم رقم خواهد خورد. 

سردارغيبپرور:برخيبرايكارنكردهتبليغوهياهوميكنند

روحاني: به امريکا   فهمانديم نفت مان را مي فروشيم

يی ه�ا  يكا مر ا     خبر یک     
فهميدن�د كه ما 
نفت مان را مي فروشيم و عالمت بزرگ آن را در 
داخل كشور، وزارت نفت داد و به امريكايی ها 
فهماند نفت مان را مي فروشيم و آنها هر كاري 
هم بكنند، آنقدر راه و مسير براي فروش نفت 
داري�م ك�ه تحري�م آنه�ا بي اث�ر اس�ت. 
به گ��زارش ايرنا، دكت��ر روحاني روز گذش��ته در 
جلسه هيئت دولت گفت: كاخ نشينان كاخ سفيد با 
تحريم ها، فشارها و شرايطي كه در سيستم تبليغاتي 
براي نااميد كردن م��ردم به وج��ود آورده بودند، 
براساس افكار واهي خود براين تصور بودند روز 13 
آبان روزي است كه پايان نظام جمهوري اسالمي 

ايران را كليد مي زنند. 
روحاني خاطرنش��ان كرد: ممكن اس��ت مردم از 
مسئوالن گله اي داش��ته باشند، اش��كالي ندارد؛ 
با صداي رسا، گله  و نقدش��ان را بايد بگويند؛ بايد 
همديگر را ياري و كمك كنيم ام��ا اينكه در برابر 
يك زورگو در دنيا محكم و قاطع مي ايستند و نشان 
مي دهند ك��ه تحت تأثير تبليغات غل��ط آنها قرار 
نمي گيرند، يك موفقيت و پيروزي بزرگ اس��ت و 
بايد به اين ملت رشيد، فهيم، شجاع و ملتي كه آگاه 
به زمان است، تبريك گفت. رئيس جمهور اظهار 
داشت: سختي هايي در جامعه هست و مشكالت 
اقتصادي وجود دارد، اما اينكه مردم وقتي در برابر 
توطئه امريكا مي ايستند، سرفراز هستند و شكست 
مي دهند، اين براي ملت عظيم الشأن ايران در اين 

مقطع حساس افتخار بزرگي است. 
وي با اشاره به اينكه امروز همه جهانيان فهميدند 
كه امريكايی ها يك بار ديگر، داعيه غلطي داشته و 
تبليغات غلطي را به راه انداختند و اهدافي را دنبال 
مي كردند كه هيچ وقت به آن نخواهند رسيد، گفت: 
آنها فكر مي كردند كه نفت ايران را به طور كامل قطع 
مي كنند، اما خودش��ان در روزهاي آخر فهميدند 
كه اين كار عملي و امكان پذير نيست؛ هم به خاطر 
مس��ائل داخلي خودش��ان و هم به خاطر قيمت 

نفت، امكان پذير نيست. روحاني همچنين گفت: 
عالمت بزرگ را در داخل كشور، وزارت نفت داد و به 
امريكايی ها فهماند نفت مان را مي فروشيم  و آنها هر 
كاري هم بكنند، آنقدر راه و مسير براي فروش نفت 
داريم كه تحريم آنها بي اثر است. اين كاري بسيار 

ارزشمند بود كه انجام گرفت. 
    امريكا در راهي كه انتخاب كرده شكست 

مي خورد
رئيس جمهوري با تأكيد بر اينكه امريكايی ها حتماً 
در اين راه شكس��ت مي خورند و راهي كه انتخاب 
كرده اند راه غلط و اشتباهي اس��ت، اظهار داشت: 
اگر راست مي گويند و دنبال امنيت منطقه هستند، 
راهش اين نيست و اگر راست مي گويند و به ملت و 
تاريخ ايران احترام مي گذارند، راهش اين نيست.

آنها مسير غلطي را انتخاب كرده و خودشان را بيشتر 
در جهان رسوا مي كنند. روحاني افزود: امريكايی ها 
پيش ملت ما خودشان را رسوا كردند و امروز براي 
همه روشن است كه اين تحريم غلط و ظالمانه امريكا 
به ضرر مردم عزيز و بزرگوار تمام مي شود و اگر مردم 
نسبت به امريكا قضاوت صحيحي داشتند كه اين 
قدرت، قدرت ظالمانه است امروز اين قضاوت شان 
دقيق تر اس��ت كه حتماً امريكايی ها ب��ه قوانين و 
مقررات بين المللي احترام نمي گذارند و آنها را زير 

پا مي گذارند. 
رئيس جمهور با بيان اينكه البته مسيري كه امريكا 
در منطقه هم انتخاب كرده غلط است، گفت: اينكه 
كسي فكر كرده كه ملت فلسطين را از بين مي برد، 
اينكه فكر كرده مسئله آوارگان فلسطيني را براي 
هميشه به فراموشي تاريخ مي س��پارد، اينكه فكر 
كرده با تقويت رژيم صهيونيس��تي مي تواند مردم 
غزه را تسليم كند، اين هم يك اشتباه بزرگ ديگري 
است كه امريكا مرتكب مي ش��ود. راه حل منطقه 
احترام به حقوق م��ردم و مردم فلس��طين و يك 
انتخابات آزاد در منطقه اس��ت و راهي كه انتخاب 
كردند، راه ناصحيحي است. وي خاطرنشان كرد: 
حاال داستان معامله قرن برايشان خيلي زيادي است 

كه دنبالش هستند و ادعا مي كنند. قبلي ها هم ايجاد 
منطقه جديد و جديدتر را مدعي شدند و اينها از اين 
حرف ها زياد زدند و هيچ كدام عملي نبود. ملت هاي 
منطقه هميشه دنبال ايستادگي و استقالل و منافع 
خودشان هس��تند و امريكايی ها و صهيونيست ها 
قادر نيستند، ملت هاي بزرگ اين منطقه را سركوب 
كنند و مسير نادرس��ت تجاوز صهيونيستي را در 
منطقه ادامه دهند. در كنار ملت ايران، ملت آگاه و 
هوشيار فلسطين و ملت هاي منطقه هستند و ما هم 
مثل گذشته حامي ملت هاي مظلوم و از جمله ملت 

فلسطين هستيم. 
    در انتصاب ها اصل بر شايس�ته س�االري 

است
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به اينكه امروز خوش��حاليم كه وزارت كشور 
يك قدم خوب براي تحول در استانداري ها برداشته 
و چهار استاندار را در چهار استان مهم معرفي كرده 
است، اظهار داشت: به خاطر قانون جديد مجلس 
شوراي اس��المي درخصوص بازنشستگي، به طور 
طبيعي در برخي از اس��تاندار ي ها، فرمانداري ها 
و جاهاي ديگ��ر و وزارتخانه ها ب��ه ناچار تغييراتي 

ايجاد خواهد ش��د. وي با اش��اره به انتخاب چهار 
اس��تاندار جديد گفت: هيئ��ت وزي��ران به چهار 
استاندار پيشنهادي وزارت كشور براي استان هاي 
سيستان و بلوچس��تان، زنجان، كرمان و همدان، 
رأي اعتماد بسيار خوب و بااليي داد و ان شاءاهلل با 
حكم جديدشان، كار خودشان را در اين استان ها 
آغاز مي كنند. رئيس جمهور با تأكيد براينكه اولين 
حرف ما از روز اول اعتدال بوده است و دنبال تندروي 
نه سمت راس��ت و نه سمت چپش نيستيم و هيچ 
كدام را نه مفيد مي دانيم و نه قبول داريم، تصريح 
كرد: مسير ما مس��ير اعتدال است و مي خواهيم از 
همه نيروهاي شايس��ته به خوبي استفاده كنيم. 
روحاني تصريح كرد: اصل هم بر شايسته  ساالري 
است و مسئله مذهب، اقوام، جنس��يت و حزب و 

جناح نبايد اصل باشد. 
وي خاطرنشان ساخت: ما به همه اقوام كشورمان، 
احترام مي گذاريم و همه اقوام كش��ور در انقالب و 
دفاع مقدس س��هيم بودند و امروز همه شان براي 
سربلندي كشور، تالش مي كنند. روحاني افزود: به 
هر حال جوان ها بايد بيايند و مديريت ها را به عهده 
بگيرند. نسل جوان، مديران آينده كشور هستند و 
لياقت هاي بسيار خوبي دارند. در هيئت وزيران هم 
هر كجا از نيروي جوان تر اس��تفاده كرديم، نه تنها 
پشيمان نشديم، بلكه راضي و خشنود هستيم. به 
خوبي و پرتالش كار مي كنن��د. البته يك جاهايي 
هست كه تجربه و سابقه در يك شرايطي مورد نياز 
باشد، اما همين مديران هم بايد مديران جوان را سر 
كار بياورند، يعني معاونان و مشاوراني كه معرفي 
مي كنند از نسل جوان باشند و از آنها استفاده كنيم. 

    راز عصبانيت امريكايی ها از ايران
روحاني در ادامه اظهار داشت: يكي از مسائل بسيار 
مهم امروز، مقابله با تحريم ظالمانه امريكاس��ت. 
امريكايی ها، مي خواهند بر ايران فشار وارد كنند. 
مقصود آنها هم اقتصاد ايران و توسعه ايران نيست؛ 
مسئله، باالتر از اينها است. آنها از استقالل و آزادي 
مردم ايران و از اينكه نسبت به ايران هيچ گونه قدرت 
تصميم گيري ندارند، خيل��ي عصباني اند. روحاني 
تصريح كرد: ممكن است خيلي از كشورهاي ديگر 
در دنيا همين حالت را داشته باشند و مستقل باشند 
ولي ب��راي امريكايی ها خيلي س��نگين آمده، آنها 
كه در ايران همه كاره بودند، ه��ر وقت هر تحولي 
مي خواست رخ دهد اولين كس��ي كه نظر مي داد 
در ايران، نه نخس��ت وزير، نه وزرا، ن��ه معاونان و نه 
حتي خود شاه، بلكه آن كسي كه نظر اول را مي داد 
سفير امريكا در تهران بود. او بود كه در مسائل مهم 
تصميم مي گرفت. روحاني خاطرنشان كرد: تمام 
پست هاي حس��اس و كليدي در حكومت سابق، 
طبق نظر امريكايی ها تعيين مي شد. آنها خيلي امروز 
عصباني اند چرا كه در ايران اسالمي هيچ كاره اند و در 
منطقه نيز به تدريج هيچ كاره مي شوند. آنها استقالل 
ايران و اين نظام را نمي خواهند. گروهي هم كه امروز 
در امريكا روي كار آمده اند، تجربه و پختگي الزم را 
نسبت به منطقه و مخصوصاً نسبت به ايران ندارند. 
رئيس جمهور گفت: امروز با قدرت بايد در برابر اين 
توطئه بايستيم و ايستادگي به اين است كه از تمام 
ظرفيت داخلي مان در عرصه هاي انساني، جغرافيايي 
و فيزيكي به خوبي استفاده كنيم. در جلسه ديروز 
هيئت دولت، موهبتي به عنوان استاندار سيستان 
و بلوچستان، حقيقي به عنوان اس��تاندار زنجان، 
فدايي به عنوان استاندار كرمان و شاهرخي به عنوان 

استاندار همدان برگزيده شدند. 

 واليتي: سياست امريکا
 نهادينه سازی گفتمان سازش است

سياس�ت ها و ديدگاه هاي امريكا در برابر جريان ب�زرگ و مقتدر 
مقاومت، همانا نهادينه سازی گفتمان سازش بوده تا بتواند به گونه ای 
مسير رو به رشد جريان مقاومت اس�المي در منطقه را مهار كند. 
به گزارش ف��ارس، علی اكبر واليتي، دبيركل مجم��ع جهاني بيداري 
اس��المي، در هم انديش��ي و همفكري جمعي از نخبگان فرهنگي، و 
ناشران برخي از كشورهاي خارجي به نقش محور مقاومت در مقابله با 
توطئه ها و نقشه هاي شوم دشمنان و وظيفه مهم و سنگين نويسندگان 
و ناشران در روشنگري و نشان دادن پشت پرده توطئه و تزوير امريكا 
و حاميان آنان در منطقه اش��اره كرد. وي نحوه مواجهه و رويكردهاي 
موجود در ارتباط با جبهه مقاومت را مورد بررس��ي ق��رار داد و اظهار 
داشت: سياس��ت ها و ديدگاه هاي امريكا در برابر اين جريان بزرگ و 
مقتدر همانا نهادينه سازی گفتمان س��ازش بوده تا بتواند به گونه اي 
مسير رو به رشد جريان مقاومت اس��المي در منطقه را مهار و امنيت 
رژيم صهيونيستي را با راه اندازي جنگ هاي نيابتي و تبديل مواجهه 
اسالمي – صهيونيستي به نزاع اسالمي – اسالمي، بيش از پيش تأمين 
نمايد و مي توان در يك نگاه كلي، سياست امريكا براي مقابله با جبهه 
مقاومت را مثلث راهبردي فشار، مذاكره و امتيازگيري برشمرد كه جز 
با پذيرش خواسته ها و تسليم ش��دن در برابر فشارهاي امريكا در پي 
اس��تقرار يك نظام مدون، نهادينه و پايدار امريكايي در منطقه غرب 

آسيا محقق نمي شود. 

آيت اهلل جنتي با تأكيد بر توجه جدي مسئوالن:
پيشگيري از اوضاع كنوني امکان پذير بود

دبير ش�وراي نگهبان خواس�تار توج�ه جدي مس�ئوالن و دولت 
به اوضاع اقتص�ادي به  ويژه وض�ع فقرا و نيازمندان ش�د و گفت: 
پيش�گيري از اوض�اع كنون�ي امكان پذي�ر ب�ود و اكن�ون هم با 
همدردي و احس�اس وظيفه مس�ئوالن  مي توان مشكالت را رفع 
كرد و حتم�ًا توفيق الهي نيز مؤي�د تالش دلس�وزان خواهد بود. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، آيت اهلل جنتي ديروز 
با اشاره به هفته وحدت و ايام والدت پيامبر اكرم )ص( و امام صادق )ع(، 
بيان كرد: اين مناس��بت هاي مبارك موجب همدلي مسلمانان اعم از 
شيعه و سني مي شود. آيت اهلل جنتي با تبريك حلول ماه ربيع، هفته 
وحدت و ايام ميالد پيامبر اكرم )ص( و امام صادق عليه الس��الم ادامه 
داد: هفته وحدت فرصت مباركي است تا مسلمانان اعم از شيعه و سني 
با ارتباطات بيشتر همدلي خود را افزايش دهند و در اين زمينه حضور 
برادران اهل سنت در كنار شيعيان در مراس��م اربعين و پياده روی به 
مشهد مقدس به منظور زيارت امام رضا )ع( جاي خوشحالي و مسرت 
دارد. دبير ش��وراي نگهبان با اظهار تأس��ف از اوض��اع ناراحت كننده 
مسلمانان در نقاط مختلف از جمله ش��رارت هاي رژيم صهيونيستي 
عليه مردم مظلوم فلسطين، تصريح كرد: متأسفانه كسي به داد مردم 

بي دفاع فلسطين نمي رسد. 
آيت اهلل جنتي همچنين در ادامه به اوضاع بسيار ناراحت كننده مردم 
مظلوم يمن كه به علت جنگ و محاصره در بدترين شرايط از گرسنگي 
جان مي دهند، اش��اره كرد و اظهار داش��ت: باي��د از مقاومت جانانه 
مردم مظلوم يمن در برابر آل سعود كه همه س��ختي ها، شرارت ها و 
ناجوانمردي ها را تحمل مي كنند قدرداني كرد و اميدواريم به زودي با 

نابودي آل سعود اوضاع مردم يمن سامان يابد. 
 

هشدار رئيس سازمان بازرسي كشور 
بازنشسته هاي شاغل

 از  15 آذر به دادگاه معرفي مي شوند
داد:  هش�دار  كش�ور  كل  بازرس�ي  س�ازمان  رئي�س 
 15 ت�ا  را  خ�ود  پس�ت هاي  ك�ه  ش�اغل  بازنشس�تگان 
مي ش�وند.  معرف�ي  دادگاه  ب�ه  نكنن�د،  ت�رك  م�اه  آذر 
ناصر سراج روز گذشته در گفت وگو با ايرنا درباره كيفيت اجراي قانون 
منع به كارگيری بازنشستگان اظهار داشت: خوشبختانه مديران و افراد 
بازنشسته در حال ترك پست هستند و 15 آذر آخرين مهلت براي ترك 
پست توسط بازنشستگان است. اين مقام مسئول در قوه قضائيه ابراز 
اميدواري كرد تمام افراد و كاركنان بازنشسته اعم از مدير و غيرمدير تا 
مهلت مقرر قانوني )15 آذر 97( پست هاي خود را ترك كنند تا نيازي 
به برخورد و معرفي افراد مس��تنكف از قانون به دادگاه نباش��د. سراج 
توضيح داد: اين موضوع را به همه دستگاه ها ابالغ كرديم تا آنها هم به 
مجموعه خود ابالغ و افراد مشمول قانون، پست هاي خود را ترك كنند. 
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر 
اينكه آيا اطالعيه شركت خودروسازي سايپا در خصوص تحويل پرايد 
و تيبا به جاي خودروهاي ثبت نامي خانواده رنو قانوني است يا خير، 
اظهار داشت: در حال حاضر بازرسان سازمان بازرسي در ايران خودرو 
و سايپا مستقر هستند و امور را رصد مي كنند. سراج تأكيد كرد: سعي 
مي كنيم قبل از اينكه اقدامي منجر به وقوع تخلف شود، تذكر دهيم و 

مشكل را برطرف كنيم.
 رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه دستگاه ها 
و سازمان ها چه ميزان به تذكرات و پيش��نهادهاي سازمان بازرسي   
عمل مي كنند تا ش��اهد وقوع تخلف و فساد نباشيم، گفت: با توجه به 
جابه جايي هاي صورت گرفته، مديران مناسب تري روي كار آمدند و 
تعامل خوبي وجود دارد. در ارتباط با يكي از تذكرهايي كه داده بوديم، 
چند وقت پيش يكي از وزرا زن��گ زد و گفت در ابتدا به تذكر ما توجه 
نكرده اما بعداً متوجه تخلف ش��ده و فرد مربوط را بركنار كرده است. 
در مجموع رابطه ما خوب است و سعي مي كنيم ضمن انجام وظايف، 

تنش ايجاد نكنيم. 

 فرمانده نيروي هوافضاي سپاه: 
دشمن ديگر در اوج قدرت نيست

 با قدرت رسانه غلو مي كند
فرمان�ده ني�روي هوافضاي س�پاه پاس�داران گفت: مل�ت ايران 
برآيند اقدام�ات را به صورت ق�درت نظامي مش�اهده مي كند كه 
امروز در منطقه خاورميان�ه قدرت نظامي ايران حرف نخس�ت را 
مي زند و ديگران اعم از دوس�ت و دش�من به اين امر اذعان دارند. 
به گزارش ايسنا، سردار اميرعلي حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي 
سپاه پاسداران در حاشيه كنگره 3 هزار شهيد استان قزوين با اشاره به 
اينكه بعد از حمله تروريستي به رژه نيروهاي مسلح در اهواز و شهادت 
مظلومانه جمعي از هموطنان مان سپاه پاسداران به دنبال گرفتن انتقام 
سخت از اين گروهك تروريستي بود، اعالم كرد: طي برنامه ريزي صورت 
گرفته و كار اطالعاتي دقيق دو اتاق جلسات اين گروهك تروريستي با 
موشك هاي ساخت كشورمان مورد اصابت قرار گرفت. وي افزود: ما فكر 
مي كرديم تنها نماينده رژيم آل سعود در اين جلسات حضور دارد اما بعد 
متوجه شديم كه نماينده رژيم صهيونيس��تي نيز در اتاق جلسات اين 

گروهك تروريستي بود كه به درك واصل شدند. 
حاجي زاده تشريح كرد: امريكا، عربستان، امارات و رژيم صهيونيستي در 
دشمني سه پروژه اقتصاد، عمليات رواني و ناامن سازي كشور را دنبال 
مي كنند كه ايجاد ناامني يكي از آن محورهاست و به دنبال اين بودند 
كه ايران را مانند چند سال قبل در سوريه و عراق ناامن كنند؛ از ابتداي 
سال تاكنون حدود 80 عمليات ناامن س��ازي كشور توسط گروهك ها 
اتفاق افت��اده و در حد كمت��ر از 3 درصد موفق بوده ان��د. حاجي زاده با 
اش��اره به اينكه هدف قرار دادن اتاقك تروريس��ت ها در عراق عمليات 
پيش دستانه بود، اظهار كرد: دشمنان همه با هم بسيج شدند ولي امنيت 
كشورمان به واسطه نيروهاي نظامي و انتظامي حفظ شده است و همه 
مجموعه ها براي تحقق اين امر تالش مي كنند. وي با اش��اره به اينكه 
امروز استكبار جهاني ديگر در اوج قدرت نيس��ت، تأكيد كرد: دشمن 
با غلو و تبليغات رسانه اي و سيلي س��رخ كردن خود را قدرتمند نشان 
مي دهد، در اين ش��رايط ما بايد از منافع كوتاه م��دت خود بگذريم و به 
فكر منافع ملي باشيم و در اين راه از حمايت دولت، عمل به وصيت نامه 
شهدا و مديريت كالن مقام معظم رهبري غافل نشويم. وي كه در جمع 
خبرنگاران سخن مي گفت با اشاره به توانمندي نيروهاي مسلح و هوافضا 
اظهار كرد: در هر ماه و يا هر فصل يك موفقيت جديد داريم و بنا نيست 
همه موارد را رونماي��ي كنيم، ملت ايران اطالع پيدا كنند خوش��حال 
مي شوند ولي ديگران هم مي ش��نوند. وي ادامه داد: ملت ايران برآيند 
اقدامات را به صورت قدرت نظامي مشاهده مي كند كه امروز در منطقه 
خاورميانه قدرت نظامي ايران حرف نخست را مي زند و ديگران اعم از 
دوست و دشمن به اين امر اذعان دارند. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه 
خاطرنشان كرد: در حوزه هاي موشكي و هواپيماهاي بدون سرنشين، 
جنگ الكترونيك، پدافندي، راداري و حت��ي ديگر حوزه ها كه مربوط 
به هوافضا نيس��ت، از جمله زمين��ي و دريايي كارهاي بس��يار بزرگي 
انجام گرفته است كه در مقاطع مختلف تعدادي نيز رونمايي مي شوند. 
وي با اشاره به اينكه اوج فناوري ها در حوزه نظامي است، تصريح كرد: 
فناوري هايي كه در حوزه نظامي استفاده مي شوند پيچيدگي زيادي دارد 
و در دنيا هم مرسوم است و گفته مي شود كه دستاوردهاي حوزه نظامي 
به بخش غيرنظامي سرريز مي شود. حاجي زاده تصريح كرد: آن چيزي 
كه امروز در بخش غيرنظامي با آن مواجه هستيم مشكل فناوري نيست 
و مشكالت به نوع مديريت ما بازمي گردد؛ در كليه عرصه ها اگر نگاه ما 
برگرفته از نگاه اداره جنگ و جهاد باشد آن موقع هيچ مانعي نمي تواند ما 

را از رسيدن به هدف بازدارد. 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با تأكيد بر اينكه ما بايد مديران و مسئوالن 
را به درستي انتخاب كنيم و در اين ميان مردم نيز نقش بسزايي دارند، 
تصريح كرد: از ابتداي انقالب كارهاي سخت و نشدني را انجام داده ايم، 
جبهه هاي پيچيده را عبور و خاكريزهاي فتح نشدني را فتح كرده ايم ولي 
در بخش هاي ساده گير كرده ايم كه اين به خاطر پيچيدگي كار نيست 
بلكه بايد در انتخاب ها افرادي انتخاب شوند كه اين افراد الگوهاي گذر از 

موانع را سرلوحه كار خود قرار داده باشند.

ژه
وی

فرافكن��يب��رايبازس��ازياختالف��ات 
دروني

در عالم سياس��ت بعضاً اتفاق مي افتد جريان های همسو به 
دليل تعارض منافع حزبي كه باعث تشتت و اختالف مي شود، 
تالش مي كنند براي پيشگيري از عميق تر شدن تعارضات و 
بازسازي اختالفات دروني انگش��ت اتهام را به سمت رقيب 
جرياني خود ببرند. نمونه عيني اين رفتار سياسي را مي توان 
در شهرداري و شوراي شهر تهران طي يك سال گذشته به 

روشني ديد. 
شوراي يكدس��ت اصالح طلب ش��هر تهران، طي يك سال 
گذشته تاكنون سه شهردار را به خود ديده است. محمدعلی 
نجفي كه انتخاب ش��د، پس از قريب به هشت ماه از سمت 
خود استعفا كرد. وي در استعفاي خود به دليل آنچه بيماري 
»جديد« ناميد، كناره گيری كرد كه البته بعدها معلوم شد، 
ماجرا آن گونه كه روايت شده نبوده و داليل ديگري مؤثر بوده 

است؛ ليكن همان روزها هجمه فراواني به جريان های رقيب 
وارد شده كه فش��ار و تهديد آنها باعث كناره گيری وي شده 
است! ش��هردار بعدي ) محمدعلي افشاني(كه انتخاب شد، 
گرچه در طول دوران تصدي شهرداري فضاي آرام و به دور 
از تنشي را بر شهرداري حاكم كرده بود، ليكن به حكم قانون 
مشمول قانون بازنشستگي شد و تالش ها براي استثنا كردن 
وي بي نتيجه ماند. شوراي شهر برآمده از اصالحات در انتخاب 
س��وم خود از ميان گزينه هاي چند ده نف��ره نهايتاً به پيروز 
حناچي و عباس آخوندي )وزير مستعفي راه و شهرسازي( 
رسيد كه با حواشي بسيار، باالخره قرعه به نام حناچي درآمد؛ 
حواش��ي اي كه عمدتاً ريش��ه در اختالفات دروني و عميق 
جريان های اصالح طلب داش��ت و حتي گفته شد از درون 
دولت به شوراي شهر پيغام داده بودند كه در صورت شهردار 
شدن آخوندی او را به جلسات هيئت دولت راه نخواهند داد؛ 
موضوعي كه البته هيچ گاه تكذيب نشد. در جايي ديگر كسي 
از اينكه عباس آخوندي به تعبير او »س��وپرليبرال« گزينه 

اصالح طلبان »سوسيال دموكرات« ش��ده انتقاد كرده بود 
كه اين انتقاد با استقبال عبداهلل رمضانزاده سخنگوي دولت 

اصالحات مواجه شد. 
در چني��ن ش��رايطي ادعاه��اي خان��م زهرا ص��در اعظم 
 نوري، عضو ش��وراي ش��هر تهران درب��اره اينك��ه »رقيب 
شوراي ش��هر تهران را برنمي تابد و تالش مي كند تا همواره 
شرايطي را ايجاد و بر بي ثباتي دامن زده شود« ادعايي است 
كه تنها در چارچوب همان گزاره ابتدايي اين نقد معنا پيدا 

مي كند؛ فرافكني براي بازسازي اختالفات دروني. 
اين عضو شوراي شهر تهران در يادداشتي كه براي روزنامه 
آرمان نوشته، مدعي شده است: مخالفان شورا و شهرداري 
در صدد هس��تند كه ش��رايط را به زعم خود به ناكارآمدي 
اصالح طلبان در ش��وراي ش��هر و شهرداري نش��ان دهند. 
مسئله اي كه برخالف نظر ايشان چندان نياز به فضا سازي 
رسانه اي رقيب نيست؛ مردم عملكردها را مي بينند و قضاوت 

مي كنند. 

 دستگاه قضا و عمل به وعده 
در مجازات مجرمان اقتصادي

ادامه از صفحه يک 
 روشن شدن پرونده  برخي كاركنان بانك مركزي قطعاً اميد را به مردم باز 
خواهند گرداند. آنچنان كه رهبر معظم انقالب به اين نكته اشاره نمودند 
» وقتي ارز يا سكه به صورت غلط عرضه و تقسيم مي شود، مشكالت فعلي 
به وجود مي آيد زيرا اين قضيه دو طرف دارد، يك طرف آن فردي است كه 
دريافت مي كند و طرف ديگر آن كسي است كه عرضه مي كند. همه بيشتر 
به دنبال آن فردي هستند كه ارز يا سكه را گرفته است در حالي كه تقصير 
عمده متوجه آن فردي است كه ارز يا س��كه را با بي تدبيري عرضه كرده 
است كه اقدامات اخير قوه قضائيه نيز در واقع برخورد با كساني است كه با 
يك تخلف و خطاي بزرگ، زمينه ساز اين مسائل و كاهش ارزش پول ملي 
شدند. « )رهبر معظم انقالب، 22مرداد97(. از اين رو، ضمن تقدير از اين 
اقدامات قوه قضائيه بايد گفت رسيدگي به پرونده هاي كالن و شاه مهرها 
هميشه مطالبه مردم بوده است و در بحث برخورد با مسئوالن فاسد در بازار 
ارز و سكه مردم همواره حامي و پشتيبان مسئوالن قضايي بوده و هستند، 
لذا انتظار اين است كه در مرحله  بعد و با طي مراحل قانوني، شاهد احكام 
قاطع در مقابله با كساني باشيم كه به فرمايش رهبر معظم انقالب تقصير 
عمده متوجه فردي است كه ارز يا سكه را با بي تدبيري خود عرضه كرده 
است. لذا انتظار مي رود دستگاه قضايي با همتي مضاعف به روشنگري در 

اين پرونده ها نيز بپردازد. 

يكي از مسائل بس�يار مهم امروز، 
مقابله با تحريم ظالمانه امريكاست. 
امريكايی ها  مي خواهن�د بر ايران 
فش�ار وارد كنن�د. مقص�ود آنه�ا 
هم اقتص�اد ايران و توس�عه ايران 
نيست؛ مسئله، باالتر از اينها است. 
آنه�ا از اس�تقالل و آزادي م�ردم 
ايران و از اينكه نس�بت ب�ه ايران 
هيچ گون�ه ق�درت تصميم گي�ري 
عصباني ان�د  خيل�ي  ندارن�د، 


