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میزان نقدینگی باعث خروج امریکا از برجام
عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس گف��ت: در حال حاضر نزدیک به 
هزار و 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که می شود بخشی 

از آن را در بخش های باالدستی و پایین دستی نفت سرمایه گذاری کرد.
محمد دهقان افزود:  مهم ترین مش��کل کش��ور که آمریکا را امیدوار کرد و به 

طمع انداخت که از برجام خارج شود تا با فشار اقتصادی و تحریم ایران بتواند اقتصاد 
کشور را دچار از هم گسیختگی کند موضوع »نقدینگی« است. بنابراین یکی از مشکالت 

اصلی کشور همین حجم نقدینگی است که اگر مسئوالن کشور فکر واقدامی برای آن نکنند 
می تواند با طراحی های دشمنان ما به مهم ترین عامل بحران آفرینی در کشور تبدیل شود.

وی افزود:  اگر دولت بتواند نقدینگی را خوب مدیریت کند خود می تواند به فرصتی 
برای اصالح وضعیت کشور،  رونق تولید و اقتصاد شود و برعکس اگر خوب مدیریت نشود 

خود می تواند به خطری برای کشور تبدیل شود.  فارس

پارلمان
سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد باز می گردد
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: براساس مصوبه دیروز این مجمع 

سپنتا نیکنام عضو شورای شهر می تواند در این شورا به فعالیت خود ادامه دهد.
حجت االسالم مجید انصاری درباره طرح اصالح قانون تشکیالت، وظایف 
و انتخابات شوراهای اس��المی کشور و انتخاب شهرداران و حضور اقلیت های 
دینی در انتخابات ش��وراهای اسالمی شهر و روستا، گفت: این طرح در مجمع 

تصویب شد. وی افزود: براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقلیت های 
دینی می توانند در شوراهای اسالمی شهر و روستا نامزد شوند.

سپنتا نیکنام منتخب شورای شهر یزد که برای دومین بار قرار بود به عنوان هفتمین 
عضو وارد این شورا شود با شکایت نفر چهل و پنجم این انتخابات، توسط دیوان عدالت 
اداری معلق ش��د. اما با اصالحیه اخیر اقلیت های دینی ش��ناخته شده در قانون اساسی 

می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسالمی همان شهر و روستا شوند.  ایرنا

مصلحت
اروپا شاید جرات کار با ایران ندارد

عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت: وقتی گذش��ته اروپایی ها را بررس��ی 
کنیم می بینیم که شاید برای کار با ایران بی میل نباشند؛ علی الخصوص فرانسه، 

دوست ندارد چنین بازار بزرگی را از دست بدهد.
هدایت اهلل خادمی با اش��اره به تضامین اروپا برای خرید نفت ایران در قالب 

اجرای برجام گفت: وقتی گذش��ته اروپایی ها را بررس��ی کنیم می بینیم که شاید 
برای کار با ایران بی میل نباش��ند؛ علی الخصوص فرانس��ه، دوس��ت ندارد چنین بازار 

بزرگی را از دست بدهد. اما باید دانست که اروپا انقدر روابط سیاسی و اقتصادی با امریکا 
دارد که نمی تواند و جرات ندارد به میل خود با ایران همکار کند.

وی افزود: اروپایی ها برخالف نظر امریکایی ها دس��ت به اقدامی نمی زنند. اروپایی ها 
در دراز م��دت از برجام خارج و به ش��کل غیررس��می از برج��ام می گویند که دیگر این 

مسئله فایده ای نخواهد داشت.  میزان

دیدگاه

انقالبی گری
بدیهی است که این آرمانهای انقالب در کوتاه مّدت 
تحّقق پیدا نمیکند؛ اگر بخواهیم این آرمانها در جامعه 
تحّقق پیدا کند، یک حرکت بلندمّدت الزم دارد. یعنی 
چ��ه؟ یعنی زن��ده بودن انق��الب. ببینی��د! اینکه مدام 
میگوییم انقالبی باش��یم، انقالبی بمانیم، معنایش این 
است. اگر چنانچه انقالب استمرار پیدا کرد، تحّقق این 
آرمانها ممکن خواهد ش��د؛ اگر چنانچه این اس��تمرار 
با آگاهی و هوش��یاری و دّقتِ نظر و مانند اینها باش��د، 
تحّقق این آرمانها قطعی خواهد ش��د؛ اّما اگر وسط راه 
به این نتیجه رس��یدیم که انقالب دیگر الزم نیس��ت، 
دیگر دیوان س��االری و تشکیالت حکومت ]باشد، اینها 
تحّقق پیدا نمیکن��د[. مگر ما اصاًل انقالب کردیم برای 
اینک��ه آنها بروند، حکومت را بدهن��د به ما؟ مگر برای 
این انقالب کردیم که حکومت را ]بگیریم[؟ آنهایی که 
مبارزه میکردند، آنهایی که شاّلق میخوردند، آنهایی که 
زندان میرفتند، چیزی را که فکر نمیکردند، این بود که 
یک روزی این انقالب پیروز بشود، اینها مثاًل بشوند وزیر 
و وکی��ل و رهبر و رئیس و این حرفها؛ به ذهنها خطور 
نمیکرد؛ برای هدف��ی حرکت میکردند و کار میکردند. 
ه��دف این نبود که یک ع��ّده ای مدیریّت را تحویل ما 
بدهند، ما هم مثل آنها ش��روع کنی��م مدیریّت کردن، 
منتها ]آنه��ا[ آدمهای بدی بودند، م��ا آدمهایی خوبی 
باشیم؛ که اگر آن جور باشد خوب هم نمیمانیم؛ انساْن 
خوب هم نمیمانَد. پس بنابراین، انقالب باید اس��تمرار 
پی��دا کند. ببینید! م��ن با اس��تدالل دارم میگویم که 
انقالبی باید بود و انقالبی باید ماند و انقالبی باید حرکت 
ک��رد، که طبعاً این الزاماتی دارد؛ انقالبی حرکت کردن 
الزامات��ی دارد. البّته این را هم به ش��ما بگویم؛ بنده از 
مسائل کشور مّطلعم. حاال گاهی گفته میشود که فالنی 
کانالیزه میشود و مانند اینها؛ نه، اینها نیست؛ بنده، هم 
گزارش میخوانم -گزارش رسمی، گزارش غیر رسمی- 
ه��م تماس با آدمها از طرق مختلف داریم، تماس��های 
مردمی و دفتر ارتباطات مردمی داریم؛ مّطلعم از مسائل 
جامعه تا آن حّدی که یک آدمی مثل من میتواند مّطلع 
باشد.  شماها رژیم طاغوت را ندیدید، اوضاع اّوِل انقالب 
را ه��م ندیدید. ما ام��روز در همه ی این زمینه هایی که 
اس��م آوردم، در همه ی این آرمانها، پیشرفت کرده ایم. 
البّت��ه من قباًل گفتم ما در م��ورد عدالت عقب ماندگی 
داریم، ]اّما[ معنایش این نیست که پیشرفت نکرده ایم؛ 
معنایش این اس��ت که در زمینه ی عدالت آن مقداری 

که باید پیشرفت بکنیم، پیشرفت نکرده ایم. 

بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان
7 خرداد 97

مخاطب شمایید

روایت صحیح از دفاع مقدس
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری نوشت: 
آیا وقت آن نرس��یده است که سازمان هنری و 
امور س��ینمایی دفاع مقدس، انجمن سینمای انقالب و 
دفاع مقدس، بنیاد روایت فتح، مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس،بنی��اد فرهنگ��ی روای��ت فت��ح و... روایت 
صحیح تر و صریح تری از حماس��ه هش��ت س��اله مردم 

ایران را به نسل جوان تقدیم کنند؟

سیاست مجازی

آگهى مزايده عمومى
وزارت كشور  نوبت دوم (غيرحضورى)

استاندارى خوزستان
شهردارى بندر امام خمينى (ره)

شهردارى بندرامام خمينى (ره) به استناد مصوبه ى شماره 4 مورخ 96/8/9 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 4/ چهار باب مغازه نانوايى احداث شده واقع در سطح 
شهر را از طريق مزايده با شرايط و مشخصات ذيل با رعايت آئين نامه مالى شهردارى ها بفروش رساند. 

1- زمان دريافت اسناد: 
بمدت 10 روز كارى از روز يكشنبه 97/5/7 لغايت روز شنبه 97/5/20

2- محل دريافت اسناد مزايده: 
بندرامام خمينى (ره) بلوار آيت اله طالقانى ، روبروى درمانگاه راه زينب (س) ، ساختمان مركزى شهردارى ، طبقه ى دوم ، واحد حقوقى و قراردادها تلفن: 061-52222020-23

3- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
فيش واريزى به مبلغ 500/000 ريال غير قابل استرداد به حساب فراگير به شماره 1083057382 نزد بانك تجارت مركزى بنام شهردارى بندر امام خمينى (ره)

4- زمان تحويل پيشنهادها و بازگشايى پاكت هاى مزايده: 
 پيشنهاد دهندگان مى بايست پاكت ها را در روز يكشنبه مورخ 97/5/21 تا ساعت 11 شهردارى بندر امام خمينى (ره) واقع در بلوار آيت اله طالقانى ، روبروى درمانگاه

 راه زينب (س) ساختمان مركزى شهردارى، طبقه همكف تسليم و رسيد دريافت نمايند. پيشنهادهاى واصله در ساعت 11:30 روز يكشنبه مورخ 97/5/21 توسط كميسيون عالى 
معامالت شهردارى كه در محل دفتر شهردار تشكيل مى گردد بازگشايى ، قرائت و رسيدگى مى شود.

5- مبلغ پايه فروش:
براى هر باب مغازه بصورت مجزا در سند مزايده درج گرديده است.

6- تضمين شركت در مزايده:
متقاضيان مى بايست جهت شركت در مزايده، 5 درصد از قيمت پايه كارشناسى هر باب مغازه مورد درخواست را ، كه در سند مزايده درج گرديده است ، بصورت جداگانه به 

يكى از سه طريق ذيل ارائه نمايند.
الف) واريز مبلغ 5 درصد به حساب سيباى شماره 0105424881000 نزد بانك ملى ايران بنام شهردارى بندرامام خمينى (ره) و رسيد نمودن فيش واريزى در واحد درآمد.

ب) بصورت ضمانت نامه ى بانكى بنام شهردارى بندرامام خمينى (ره) بمدت يكماه 
ج) چك تضمين شده بانكى

تبصره: در صورت عدم ارائه ى ضمانت نامه ى شركت در مزايده توسط متقاضيان از شركت كردن آنها در مزايده جلوگيرى بعمل خواهد آمد.
7- اليحه قانونى منع مداخله وزرا ، نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معامالت دولتى مصوب سال 1337 حاكم بر اين مزايده مى باشد.

8- مستاجرين فعلى نانوايى هاى سطح شهر ، در صورت برابرى قيمت پيشنهادى، در اولويت واگذارى مى باشند.
9- ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ارائه شده است.

محمد عبياوى –شهردار بندر امام خمينى (ره)

ت اول
نوب NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY

INVITATION FOR PREQUALIFICATION
N.I.S.O.C

National Iranian South Oil�elds Company (NISOC) intends to purchase the following goods

 Vendors who Intend to participate in aforesaid tender are requested to send their “Resume” and “Tendency Letter” via postal services to
the following address not later than 14 days a�er the second announcement.

 �e applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and submit a bid bond of
10.595 EURO or 523.435.877 RIAL, in favor of NISOC.

Iranian vendors shall submit their resume according to Quality Assessment Forms , available
At: www.shana.ir and www.nisoc.ir

Public Relations
www.shana.ir
www.nisoc.ir

http://iets.mporg.ir

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. no. 104, Material Procurement Management Complex ,

Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz , Iran
Tel. no. :06134123589     Fac no.: 06134457437

ت اول
نوب

TENDER NO.:01-31-9680039

QuantityMaterial DescriptionItems

683PARTS FOR “SOLAR” GAS TURBINE32

1397.1820

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

باره��ا و بارها گفته ش��ده که  جمهور دیپلمات ها در جهان به دلیل حامی 
مواض��ع غیرصری��ح ج��زو اف��رادی بودن��د ک��ه 
نمی توانستند روی آنها حساب ویژه ای باز کرد اما 
مانند سیاستمدار بودن در نظام جمهوری اسالمی 
و دیگ��ر نظام های دنیا که تفاوت های فاحش��ی به 
دلی��ل پایبندی به اخالقی��ات دارد. دیپلمات ها در 
جمه��وری اس��المی ای��ران به جز هوش��مندی و 
برخوداری از تخصص ها، انقالبی نیز باید باش��ند و 
در مواردی که الزم است مواضعی صریح و درست 
اتخاذ ک��رده و اتفاقا بر خالف دیپلمات های جهان 
بای��د خوش ق��ول بوده و بش��ود روی حرفش��ان 

حساب کرد.
در دی��دار رهبری با وزیر خارجه و دیپلمات ها 
دقیقا مقام معظم رهبری بر این اصل تاکید کردند 
و با اشاره به این نکته که می توان با روحیه صحیح 
انقالبی و دیپلماسی هوشمندانه و هدفمند، روابط 
خارجی را گسترش داد و عناصر قدرت نظام را به 
پشتوانه ای برای دستاوردهای سیاسی و دیپلماسی 
تبدیل کرد، بیان کردند: »حفظ س��المت دینی و 
طهارت روحی و معنوی خود و خانواده و پایبندی 
رفتاری و گفتاری به مس��ائل ش��رعی از مهمترین 
وظایف مس��ئوالن و کارکن��ان وزارت امور خارجه 
به ویژه س��فرا و اعض��ای نمایندگی ه��ای ایران در 
خارج اس��ت.وزارت امور خارجه و به ویژه سفرا باید 
عمیقاً به ارزش��های اس��الم و انقالب پایبند باشند 
و رفت��ار و گفتار آنان، منعکس کننده این ارزش��ها 

باشد.« 
ام��ا مقام معظ��م رهب��ری ب��ه واژه ای به نام 
»دیپلماس��ی ایدئولوژیک« اش��اره و خاطرنش��ان 
کردند که »برخی به غلط، س��خن از لزوم جدایی 
دیپلماس��ی از ایدئولوژی به می��ان می آوردند، در 
حالی که دیپلماسی ایدئولوژیک هیچ اشکالی ندارد 
و القاء تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی، صحیح 
و منطق��ی نیس��ت.« در واقع بر ای��ن اصل تاکید 
کردند که دیپلمات ها بر خالف نظر برخی از افراد 
که با پز روشش��نفکری می خواهند ایدئولوژی را از 
کار جدا کنند، نباید چنین نگرش��ی داشت چراکه 
دستاوردهای دیپلمات انقالبی از کسانی که بدون 
ایدئولوژی کارشان را پی می گیرند متفاوت و اتفاقا 

اخالق آنها نیز تفاوت های فاحشی خواهد داشت.

انقالبی ارجح به دیپلمات
رهبر انقالب هم در سال 91 برای اینکه ارجح 
بودن خسیس��ه انقالبی بودن را ب��ر دیپلمات بودن 
نشان دهند، گفتند: »انقالبی هستند و سخنانشان 
را صریح می زنند« رهب��ر انقالب در 19 بهمن 91 
فرمودند: »من دیپلمات نیستم، من انقالبی ام، حرف 
را صری��ح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه ای 
را میگوی��د، معنای دیگری را اراده میکند. ما صریح 
و صادقانه حرف خودمان را میزنیم؛ ما قاطع و جازم 
حرف خودمان را میزنیم. مذاکره آن وقتی معنا پیدا 
میکند که طرف، ُحس��ن نیت خود را نشان بدهد؛ 
وقتی طرف، ُحس��ن نیت نش��ان نمیدهد، خودتان 
میگویی��د فش��ار و مذاکره؛ این دوتا با هم س��ازگار 
نیست. ش��ما میخواهید اسلحه را مقابل ملت ایران 
بگیری��د، بگویید: یا مذاکره کن یا ش��لیک میکنم. 
برای اینکه ملت ایران را بترسانید، بدانید ملت ایران 

در مقابل این چیزها مرعوب نخواهد شد...«

انقالبی گری در دیپلماسی
کلی��دواژه »انقالبی گ��ری« و»انقالب��ی بودن« 
از هم��ان روزه��ای مبارزات انقالب��ی در بین مردم 
رواج داش��ت و با بیانات امام خمینی)ره( در مقاطع 
و اجتماع ه��ای مختل��ف در مورد عوام��ل پیروزی 
انقالب اسالمی و به دنبال آن استخراج ویژگی های 
شخصیت انقالبی از این بیانات، رنگ و بوی دیگری 
به خود گرفت تا نااهالن آن روزگار به نام انقالبی گری 
دایره جذب نظام را تنگ تر نکنند؛ تهدیدی که بعضا 
نظام جمهوری اسالمی را بعد از گذشت 40 سال از 

پیروزی انقالب اسالمی تهدید می کند.
امام)ره( در بیاناتی مولفه های پیروزی انقالب 
اسالمی را مورد اش��اره قرار می دهند، مولفه هایی 
که می توان اس��تمرار وجودی آن را در این روزها 
ب��ه نام ویژگی ه��ای انقالبی ب��ودن تعبیر کرد که 
از جمل��ه آن توکل به خدا، داش��تن ایمان قوی و 
وحدت اس��ت. امام خمین��ی)ره( در این رابطه در 
دیدار با گروه��ی از مردم فلس��طین، لیبی، عراق 
و مص��ر می فرمایند: »ما به ق��درت طبیعی بر این 
مش��اکل و بر این مصیبت هایی که وارد شده است 
فائ��ق نیامده ایم برای این که قدرت ما به حس��ب 
طبیعتیم ق��درت بس��یار ناچیزی ب��ود در مقابل 
قدرت های بسیار بزرگ مثل قدرت آمریکا و قدرت 
ش��اه سابق با آن ابزاری که اینها در دست داشتند 

ماب��ه اینها که غلب��ه کردیم،  ملت م��ا که در این 
نهضت پیروز شد این فقط برای اتکا به خدا بود...« 

)صحیفه نور جلد 5 ص 262(
همچنین بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی در دیدار 
با جمعی از پاسداران انقالب اسالمی در باب اهمیت 
وحدت کلمه می فرمایند: »... برادران من از یاد نبرید 
این رم��ز پیروزی را این وحدت کلمه ای که در تمام 
اقشار ایران پیدا شد معجزه بود و کسی نمی تواند این 

را ایجاد کند ...« )صحیفه نور جلد 5 ص141(
یک دیگر از مولفه های انقالبی گری از دیدگاه 
امام)ره( را می توان ساده زیس��تی و نفی اشرافیت 
دانس��ت؛ ایش��ان در پیامی به مناس��بت گشایش 
دومی��ن دوره مجل��س ش��ورای اس��المی تاکی��د 
می کنند: »اگر بخواهید بی خوف و هراس در مقابل 
باطل بایس��تید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و 
سالح های پیش��رفته آنان و شیاطین و توطئه های 
آنان در روح ش��ما اثر نگذارد و شما را ازمیدان به 
در نکند خود را به س��اده زیستن عادت دهید و از 
تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید...« 

)صحیفه نور جلد 19 ص11(
همچنین امام)ره( در دیدار با کارکنان صنایع 
نظام��ی داش��تن ب��اور و اعتم��اد به نف��س و نفی 
خودباختگی از عوامل مهم دیگر در پیروزی انقالب 
اسالمی دانسته اند و در مورد آن می فرمایند: »... این 
پیروزی که شما بدست آوردید برای این که باورتان 
آم��ده بود که می توانید باورتان آمده بود که آمریکا 
نمی تواند به شما تحمیل بکند این باور اسباب این 
ش��د که آن کار بزرگ معجزه آس��ا را شماها انجام 

دادید...« )صحیفه نور جلد 14 ص194(
ام��ا یک��ی از مهمتری��ن ویژگی ه��ای ی��ک 
فردانقالبی را می توان داشتن روحیه استقالل طلبی 
و نداشتن وابستگی به قدرت های خارجی دانست 
موضوعی که در مصاحبه امام با خبرگزاری رویترز 
در سال 57 در نوفل لوشاتو به خوبی مشهود است 
که ایش��ان می فرمایند: »... شاه استقالل سیاسی؛ 
نظامی،فرهنگی و اقتصادی ما را از بین برده است 
و ایران را در همه ابعاد وابس��ته به غرب و ش��رق 

کرده است...« )صحیفه نور جلد 3 ص164(
در واقع یک دیپلمات انقالبی هم شجاع است 
و هم مس��تقل و هم غیروابس��ته ب��ه ابرقدرت ها و 
در مقاب��ل زور دیگ��ران ت��رس در دل راه نداده و 

مواضعش را صریح اعالم می کند.

در ای��ن زمینه نیز همچنی��ن امام در پیامی به 
ط��الب علوم دین��ی و دانش آموزان و دانش��جویان 
می فرمایند: »در همه حال، ش��عار م��ا قطع ایادی 
اجانب راس��ت و چپ از س��ر کشور است؛ زیرا رشد 
و اس��تقالل و آزادی با وج��ود دخالت اجنبی از هر 
جنس و مسلک و مکتب، در هر امری از امور کشور، 
اعم از سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی خواب 
و خیالی بیش نیس��ت؛ و هرکس در هر مقامی و به 
ه��ر صورتی اجازۀ دخالت اجان��ب را در وطن عزیز 
ما، چه ب��ا صراحت و چه به وس��یلۀ طرحهایی که 
الزمه اش ادامۀ تسلط اجنبی یا ایجاد تسلط تازه ای 
باشد بدهد، خائن به اسالم و کشور است، و احتراز از 
او الزم است؛ زیرا اگر دخالت اجانب خصوصاً امریکا، 
شوروی، انگلیس وجود داشته باشد، هر رژیمی که 
روی کار بیای��د تنه��ا آلتی خواهد ب��ود برای عقب 
نگهداشتن ملت و ادامۀ بدبختی ها و محرومیت ها از 
یک طرف، و چپاولگری ها و قلدری ها از طرف دیگر. 
عوض شدن مهره ها گرچه ممکن است موقتاً اوضاع 
را بهتر از حال حاضر کند، ولی تأثیری در سرنوشت 
ما ن��دارد، زی��را تم��ام بدبختیه��ا و گرفتاری های 
مس��لمین از دخالت اجانب در مقدرات آنان است.« 

)صحیفه نور جلد 2 ص113(

مردمی بودن
مردم��ی بودن و خود را از مردم جدانکردن نیز 
از دیگر مولفه های مورد تاکید امام است که می توان 
آن را نی��ز در زمره ویژگی های ی��ک فرد انقالبی و 
یا دیپلمات انقالبی دانس��ت ام��ام در این رابطه در 
دی��دار با هی��ات بحرینی و پاس��داران می فرمایند: 
»امروز روزی اس��ت که باید حفظ کنید شما اسالم 
را، اس��الم را باید حفظ کنید. حفظ اس��الم به این 
اس��ت که اعمالتان را تعدیل کنید، ب��ا مردم رفتار 
خوب بکنید، برادر باش��ید با مردم، مردم را اینطور 
حساب نکنید. رژیم های سابق مردم را از خودشان 
جدا می دانس��تند. آن ها در یک طرف بودند، مردم 
ه��م در یک طرف بودند. آن ها مردم را می کوبیدند، 
مردم هم آن ها را اگر می توانس��تند. امروز که مردم 
جدا نیس��تند از پاسداران اس��الم، حکومت اسالم 
ک��ه از مردم ج��دا نیس��ت... از همین م��ردم و از 
همین جمعیت اس��ت ش��ما هم از همین مردمید، 
از همین جمعیتید، ش��ما کاری نکنید که مردم از 
ش��ما بترسند، ش��ما کاری بکنید که مردم به شما 

متوجه بشوند، کاری بکنید که مردم محبت به شما 
بکنند، پشتیبان شما باشند. اگر مردم پشتبیان یک 
حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد، اگر یک 
ملت پش��تیبان یک رژیمی باشند، آن رژیم از بین 

نخواهد رفت...« )صحیفه نور جلد 7 ص253(
بع��د از رحلت امام خمین��ی)ره(، مقام معظم 
رهب��ری نی��ز در مقاطع مختلفی بر ل��زوم انقالبی 
ب��ودن تاکید داش��تند که از جمله آن بیاناتش��ان 
در جمع مس��ئوالن جه��اد دانش��گاهی در تاریخ 
83/4/1 است که فرمودند: »انقالبی بمانید. روحیه  
انقالبی یعنی اس��یر حدود تحمیلی نشدن؛ قانع به 
گیرندگی قطره  چکانی نشدن؛ با امید دنبال هدف 
حرک��ت کردن، و با انگیزه، با نش��اط، ب��ا اصرار و 
پیگی��ری آن را به  دس��ت آوردن. ای��ن، انقالب و 

حرکت انقالبی است.«
رهب��ر معظم انق��الب در ایام کارش��کنی های 
آمریکا در مذاکرات هس��ته ای در دیدار فرماندهان 
و جمعی از کارکنان  نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اس��المی ای��ران  در تاری��خ 91/11/19 با صراحت 
انقالبی بودن خودش��ان را مورد اش��اره قرار دادند 
و فرمودند: »من دیپلمات نیس��تم، من انقالبی ام، 
حرف را صری��ح و صادقانه می گویم. دیپلمات یک 
کلمه ای را می گوید، معنای دیگری را اراده می کند. 
ما صری��ح و صادقانه حرف خودمان را می زنیم؛ ما 

قاطع و جازم حرف خودمان را میزنیم.«
ایش��ان همچنی��ن مولفه های��ی را ب��ه عنوان 
ویژگی های انقالبی گری مطرح کردند که از جمله 
آن نیفتادن در دام افراط و تفریط است. رویکردی 
که این روزها به نام انقالبی گری به دیگران توهین 
می ش��ود و این توهین با لفظ انقالبی گری توجیه 
می ش��ود، در مقابل نیز افرادی وجود دارند که در 
مقابل هر حرکت و تغییری بی تفاوتند و انگار اصال 

در این کشور زندگی نمی کنند.
رهب��ر معظم انق��الب در دی��دار رئیس جمهور 
و هی��أت وزی��ران 94/6/4 نیز نداش��تن ترس را از 
مولفه ه��ای انقالبی بودن دانس��تند و در تببین آن 
فرمودند: »بای��د در هر ش��رایطی در اتخاذ مواضع 
انقالبی صراحت داشت و صریح و بدون رودربایستی، 
در مقابل دشمن مواضع انقالب و مبانی امام بزرگوار 

را بدون ترس و خجالت بیان کرد...«
این تنها بخشی از صفت های انقالبی گری بود 
و طبیعت��ا انقالبی گری از دی��دگاه بنیانگذار کبیر 
انقالب اس��المی و رهبر معظم انق��الب مولفه ها و 
دایره گسترده ای دارد؛ دایره ای که باید با رجوع به 
آن به افراد برچس��ب انقالبی بودن را زد نه آن که 
اقش��ار مختلف و مس��ئوالن را با برچسب نادرست 
انقالبی نبودن از نظام دور کرد؛ رویکردی که قطعا 

با منویات امام و رهبری فرسنگ ها فاصله دارد.

انقالبی گری دیپلمات ها در جمهوری اسالمی جزو صفات بدیهی شان باشد؛

دیپلماتانقالبیازاستکبارنمیترسد

شهادت نیروهای سپاه در حمله به پایگاه مریوان؛

مرز کردستان عراق قتلگاه تروریست ها
سوشیانت آسمانی

مرزهای کشور همواره جزو حساسیت های  ن ا ر ا ســد مردم و مرزبانان بوده است به حدی که با پا
نگاه چپ به گوش��ه ای از این خاک توس��ط هر دش��من و ضد 
انقالبی آنجا را به گورس��تان این اف��راد تبدیل کرده ایم. در این 
بین خبر رس��ید که جمعه شب گروهی به مرز ایران چپ نگاه 

کردند و با همه مهماتی که داشت کشته شد و فرار کرد. اما در 
این بین کشوری که نتوانس��ته از مرزش حراست کند نیز باید 

پاسخگوی این حرکت تروریستی باشد.
روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نزسا از حمله 
تروریست های ضد انقالب به پاسگاه مرزی نیروی زمینی سپاه 

و شهادت تعدادی از رزمندگان خبر داد.
روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالش��هدا)ع( نیروی زمینی 
سپاه در اطالعیه ای از حمله تروریست های ضد انقالب و انفجار 
زاغه مهمات پاس��گاه مرکزی در روستای دری منطقه مریوان و 
شهادت 10 تن از رزمندگان اسالم خبر داد. درپی حمله جمعه 
شب اشرار و تروریست های ضد انقالب به پاسگاه مرکزی قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه در روستای دری واقع 

در منطقه مریوان استان کردستان، روابط عمومی قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا در اطالعیه ای اعالم کرد: در حمله روز جمعه 29 تیر 
اشرار و تروریست های ضد انقالب و وابسته به استکبار جهانی به 
پاسگاه مرزی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه 
واقع در روس��تای دری منطقه مریوان در اس��تان کردس��تان و 
متعاقباً انفجار زاغه مهمات، تعداد 10 تن از رزمندگان اس��الم 
به ش��هادت رسیدند. در این درگیری تعدادی از تروریست ها به 

هالکت رسیدند و تعدادی نیز زخمی و متواری شدند.
در این اطالعیه با اشاره به اشراف اطالعاتی و آمادگی های 
رزمن��دگان قرارگاه حمزه سیدالش��هدا )ع( و س��ایر نیرو های 
امنیتی و دفاعی کشور برای مقابله با توطئه های دشمنان تاکید 
شده است: گروهک های تروریستی و ضد انقالب و حامیان آنان 

ک��ه فاقد هرگونه پایگاهی نزد ملت ای��ران به ویژه مردم فهیم 
و انقالبی کردس��تان هس��تند، در انتظار انتقام سخت و مهلک 

رزمندگان شجاع و فداکار اسالم نسبت به این جنایت باشند.

پژاک عامل حمله به پایگاه بسیج روستایی
در هین حال معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
کردس��تان تروریس��ت های عضو پژاک عامل حمل��ه به پایگاه 

بسیج روستایی از توابع مریوان اعالم کرد.
حس��ین خوش اقبال بیان داش��ت: جمعه شب یک گروه 
تروریستی به پایگاه بسیج روستایی »دری روی« حمله کردند 
که در این درگیری 11 نفر از نیرو های بسیج و سپاه به شهادت 

رسیدند و 8 نفر از این نیرو ها نیز مجروح شده اند.


