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باید دست دزدان داخلی را قطع کرد
جانش��ین فرمانده قرارگاه ثاراهلل س��پاه گفت: ما با ایثار و فداکاری شهدا به 
معنای واقعی دس��ت دزدان خارجی را از کش��ور قطع کردیم و امروز با ادامه راه 

شهیدان باید دست دزدان داخلی را هم قطع کنیم.
س��ردار محمداس��ماعیل کوثری تصریح کرد: دش��منان با تم��ام تجهیزات، 

تس��لیحات و امکانات در جبهه مقابل ما قرار گرفت و ش��هدای جوان و دالور ما 
نگذاشتند یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد و این الگو به خوبی برای 

آزادی خواهان جهان انتقال داده شد.
وی خاطرنش��ان کرد: درس��ت اس��ت ما براساس بی تدبیری مس��ئوالن مشکالت و 
نارضایتی هایی داریم اما فرهنگ شهدا نجات بخش، عزت و بزرگی برای مسلمانان جهان 
اس��ت و وقتی ما با ایثار و فداکاری ش��هدا به معنای واقعی دست دزدان خارجی را قطع 

کردیم باید با ادامه راه شهیدان دست دزدان داخلی را نیز قطع کنیم.

پاسداران
بی عرضگی برخی ها باعث شده دشمن سوار انقالب شود

فرمانده اس��بق نیروی زمینی سپاه اظهار کرد: متاسفانه بی عرضگی برخی ها 
باعث ش��ده دشمن سوار انقالب ش��ود، باید انتخاب هایمان انتخاب اهل باشد و 

فریب دشمن را نخوریم.
سردار محمدجعفر اسدی اظهار کرد: سردار سلیمانی به عنوان سرباز والیت 

توانس��ته در کل منطقه ۵ نیروی مسلح )عراق، سوریه، یمن، لبنان، فلسطین( را 
علیه اس��تکبار جهانی مهیا کند. وی تصریح کرد: اگر امروز در سوریه نمی جنگیدیم 

باید آن بمب ها در شهرهای ایران منفجر می شد.
اس��دی ادام��ه داد: یک روز خط مقدم داخل کش��ور بود و ما ب��رای موجودیت انقالب 
می جنگیدیم، اما امروز آن طرف مدیترانه برای ارتقای نظام جمهوری اسالمی می جنگیم. آن 
چیزی که به ما عزت می دهد پابرهنگانی هستند که در خط مقدم می جنگیدند نه آنهایی که 

فرزندانشان در آمریکا تحصیل می کنند و یا زبان انگلیسی را مثل بلبل حرف می زنند.

دست به نقد
گره زدن مسئله اقتصاد به اینستکس مشکالت جدی ایجاد می کند

یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: گره زدن تمام مشکالت اقتصادی 
کش��ور به کانال مالی اینستکس و دیگر وعده های اروپایی ها، می تواند مشکالت 

جدی را برای آینده کشور به همراه داشته باشد.
محمدصال��ح جوکار درخصوص وعده های متعدد اروپایی ها در ماه های اخیر 

در عی��ن عدم پایبندی آنها به تعهدات برجامی و در نهایت غیرقابل اعتماد بودن 
آنها، اظهارداشت: ما در شرایطی هستیم که اروپایی ها پس از گذشت ۹ ماه از خروج 

غیرقانونی آمریکا از برجام و در حالی که قصد ارائه برنامه ی مالی اس.پی.وی را داشتند 
در نهایت به سازوکار مالی اینستکس رسیدند که محدودتر از اس.پی.وی است.

وی گفت: اروپایی ها تاکنون به تعهدات برجامی خود متعهد نبودند و به نظر می آید آنها 
تالش دارند تا با اقدامات متعددشان، مانع از خروج ایران از برجام شوند. آنها به نوعی حالتی 

از برزخ را برای ایران ایجاد کردند تا ما نسبت به برجام و وعده های آنها امیدوار بمانیم.

در حاشیه

انقالبی نمایی غیر از انقالبی گری است
نمیش��ود هر حرفی را انس��ان به خاط��ر میل دل 
خ��ودش بزند. انقالبی نمایی غیر از انقالبی گری اس��ت؛ 
انقالبی نمای��ی ]یعنی[ آدم جوری عم��ل کند که کأنّه 
ما ]انقالبی هس��تیم[؛ انقالبی گری کار س��ختی است؛ 
پابندی الزم دارد، تدیّن الزم دارد. نمیش��ود که انسان 
یک دهه همه کاره ی کش��ور باش��د، بع��د یک دهه ی 
بعدی تبدیل بش��ود به مخالف خوان کشور؛ این]طور[ 
که نمیش��ود. نهم دی که این قدر عظمت دارد، پاس��خ 
ملّت به همی��ن بازی ها بود. نُه دی دفاع از ارزش��های 
انقالب بود، از ارزش��های دین بود. آنجا ایس��تادگی ای 
که ما کردیم، ایس��تادگی در دفاع از انتخابات بود. بنده 
صریحاً گفتم فش��ار می آورند که باید انتخابات را ابطال 
کنید، م��ن زیر بار ابطال انتخابات نخواهم رفت؛ این را 
من اعالن کردم. بحث سِر ارزشهای انقالب و ارزشهای 
نظام اسالمی است؛ آن روز هم بود، امروز هم هست. ما 
خیلی باید مراقب خودمان باش��یم، خیلی باید مراقب 
باش��یم. امام فرمودند که مالک، حال فعلی افراد است؛ 
معنای این حرف چیست؟ امام حکیم بود؛ معنایش این 
است که هیچ کس ضمانِت درس��ت ماندن تا دِم مرگ 
را ندارد، باید مراقب خودش باش��د؛ حکم مس��توری و 
مستی همه بر عاقبت است. ما در این چهل پنجاه ساِل 
بعد از شروع نهضت امام -از سال ۴۰، ۴۲ به این طرف- 
چه چیزها دیدیم! باالرفتن ها، پایین آمدن ها؛ تُندی ها، 
ُکندی ها؛ افراط ها، تفریط ها؛ چیزهای عجیبی دیدیم در 

این مّدت! خیلی باید مواظب خودمان باشیم.

بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی
6 دی 96

مخاطب شمایید

واکنش ظریف به حمله تروریستی 
در ۲ مسجد نیوزیلند

محمدج��واد ظری��ف وزیر خارجه کش��ورمان 
نوشت: بی مجازات بودن ترویج نژادپرستی در 
به اصطالح دموکراسی های غربی به این می انجامد که: 
- در فلس��طین مزدوران اسرائیلی با ورود به مسجد به 
مس��لمانان اهانت می کنند - در زالندنو تروریس��ت ها 
کش��تار ۴۹ نمازگزار را بص��ورت زنده پخش می کنند. 
تزویر و دورویی غربی ها در حمایت از اسالم هراسی به 

نام آزادی بیان باید متوقف شود.

سیاه ترین روِز تاریخ معاصر نیوزیلند

 

و روزی تلخ برای تمامی مسلمانان
حمید بعیدی نژاد س��فیر ایران در لندن نوشت: 
سیاه ترین روز در تاریخ معاصر نیوزیلند و روزی 
تلخ برای تمامی مس��لمانان: ۴۰ کشته و ۲۰ زخمی در 

دو مسجد، قربانی افراط گرایی و اسالم ستیزی.
گفتنی اس��ت نخس��ت وزیر نیوزیلند ب��ا محکوم 
کردن حمله تروریس��تی به مسلمانان، گفت این یکی 

از سیاه ترین روزهای این کشور بود.

 واکنش ستاره هالیوود
به حمله تروریستی نیوزیلند

درپ��ی حمل��ه تروریس��تی به دو مس��جد در 
نیوزیلند که منجر به کشته شدن ۴۰ مسلمان 
بی گن��اه و زخمی ش��دن ده ه��ا نمازگزار ش��د، آرنولد 
ش��وارتزنگر س��تاره هالیوود و فرماندار سابق کالیفرنیا 
نس��بت به ای��ن حمل��ه مرگب��ار واکنش نش��ان داد. 
ش��وارتزنگر نوش��ت: قلبم با قربانیان، خانواده هایشان و 
مردم نیوزلند است. این یک عمل وحشتناک تروریستی 

است اما بدانید که دنیا با شماست. من با شما هستم.

ایران خواستار حل و فصل مسالمت آمیز و 
کاهش تنش میان هند و پاکستان شد

س��یدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه 
کش��ورمان نوش��ت: امروز با تهمینه جنجوعا، 
مع��اون وزیر امورخارجه پاکس��تان تلفن��ی گفت وگو 
کردم. ایران و پاکس��تان دوستان و همسایگان نزدیک 
هس��تند. در زمینه تقویت همکاریها در تمام زمینه ها 
از جمل��ه مبارزه ب��ا تروریس��م توافق کردی��م. ایران 
خواس��تار حل و فصل مس��المت آمیز و کاهش تنش 

میان هند و پاکستان شد.

واکنش یک فعال اصولگرا به جعلی اعالم 
شدن توئیتر منتسب به رئیس قوه قضاییه

محمد مهاجری فعال اصولگرا نوش��ت: معاون 
ام��ور فض��ای مج��ازی دادس��تان کل گفته: 
"تعدادی از عاش��قان  توئیتر از پیج غیررسمی ریاست 
ق��وه قضاییه ذوق زده ش��ده اند. این پیج غیررس��می 
اس��ت و به دنبال ادمین آن هستند تا غیرفعال شود. 
1- مدت هاس��ت این پیج فعال اس��ت. نمی توانس��ت 
زودتر تکذیب ش��ود؟ ۲- معاون دادستان، سخنگوی 

آقای رئیسی شده؟!

سیاست مجازی

نوبت دوم

شهردارى اروميه درنظردارد با استنادماده پنج آئين نامه معامالتى و اعتبارات مصوب سال 97 
نسبت به تكميل عمليات احداث 5باب سرويس بهداشتى درسطح شهربرابر شرايط خصوصى 
مشخصات فنى برآورد اوليه نقشه هاى اجرايى واسناد منضم به مدارك مناقصه با مبلغ اوليه 
6/028/017/769ريال (شش ميلياردوبيست و هشت ميليون و هفدهزارهفتصدو شصت و نه ريال 
براساس فهرست بهاى ابنيه سال 97 باضرايب باالسرى شامله باتجهيز كارگاه بصورت مقطوع 
بااعمال تعديل براساس بخشنامه هاى شامله سازمان برنامه وبودجه درمدت 3ماه شمسى توسط 
پيمانكاران مجاز تشخيص صالحيت شده وداراى ظرفيت سازمان برنامه و بودجه اقدام نمايد 
ازپيمانكاران واجدشرايط دررشته ابنيه كه مايل به همكارى هستند درخواست ميشود جهت 
كسب اطالعات بيشتر ودريافت اسناد مناقصه همه روزه تا آخروقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 
98/1/8 به امور قراردادهاى شهردارى اروميه واقع درميدان انقالب ساختمان شهردارى يا به 

سايت  شهردارى به آدرس www.urmia.ir  مراجعه فرمانيد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/27
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آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

         شماره 97/17/34973 
 تاريخ 97/12/22

شهردارى اروميه

آگهى فقدان سند مالكيت 
چون خانم پريســا حيدرى فرزند خدامراد با ارائه دو برگ استشــهاد محلى گواهى شــده اعالم 
نموده كه ســند مالكيت ايشــان به ميزان 52- ســهم مشاع از 72000- ســهم به شماره پالك ثبتى 
1576- اصلى واقع در شــهركرد به شــماره چاپى ســند 501148 ج 91 به شماره دفتر امالك 78- 
صفحــه 193- صــادر گرديده و به علت ســهل انگارى مفقود گرديده اســت و تقاضاى صدور ســند 
مالكيــت المثنى نموده اســت و مطابق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود كه هر 
كس مدعى انجام معامله (غير از آنچه در اين آگهى ذكر شــده) نســبت به آن يا وجود ســند مالكيت 
مزبور نزد خود باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهــى تا ده روز به اين اداره مراجعــه و اعتراض خود را 
كتباً ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و ســند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه كننده مســترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد يا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. 
 رضا بشارتى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى تغييرات شــركت دياكو آسا گستر بهتاش شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 52373 و شناسه ملى 14004375963 

بــه اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مــورخ 1397/10/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضاى هيئت مديره به قرار 
ذيــل تعيين گرديد: ســيد مهــدى ميرنظامى به ســمت رئيس هيئت 
مديره كدملى: : 0532574117 هنگامه حليمى به سمت مدير عامل 
و عضو هيئت مديره كدملى: 1064045091 عفت كمانى به ســمت 
نائب رئيس هيئت مديره كدملى: 0559275838 ســيد مجتبى مير 
نظامى به ســمت عضو هيئت مديره كدملــى: 0532099321   2 - 
كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور رسمى و بانكى با امضاء رئيس 
هيــات مديره(ســيد مهــدى ميرنظامى) همــراه با مهر شــركت معتبر 

خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (414738)

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه كوه بيجار 
الهيجان ســنگ اصلى 18 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 16784 مفروز از 101- رمضانعلى 
ميرزازاده كوه بيجارى فرزند صفر ش ش 14 و كدملى 2722104441 صادره از الهيجان ششدانگ يكبابخانه 
و محوطــه مشــتمل بر انبارى بمســاحت 445/47 مترمربع از مــورد مالكيت ابراهيم ميــرزازاده كوه بيجارى به 
اســتناد راى 139760318005003043 مورخــه 1397/11/14 هيــات. لــذا هــر كس اعــم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از 
تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك 
ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت 
پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند 
مالكيــت نيز مانع مراجعــه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/11  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/25  
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  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششــدانگ يك قطعه باغ 8 رى به پالك 43 فرعى از ســنگ 93 اصلى قريه ســربندان كه بنام 
ورثه مشهدى فيض اله رحمتى و حسين و كبرى و قدم خير و زينب و زليخا شهرت همگى رحمتى 2- ورثه حسين 
رحمتى ، فيض اله ، اصغر ، حســن ، محمد ، صغرى ، فرشــته ، شهرت همگى رحمتى 3- ورثه كبرى رحمتى ، حمزه ، 
محمد حنيفه و محمد باقر و صغرى و مرحمت شهرت همگى رجبى 4- ورثه قدم خير رحمتى ، ابراهيم، اسماعيل ، 
احمد ، بى بى خانم، ايران، رعنا شهرت همگى رجبى 5- ورثه زينب رحمتى ، امير ، عباس و رضا و داود و مرتضى 
شــهرت همگى جعفرى 6 ورثه زليخا ، حســن مختارى ميباشــد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون 
انجام نگرديده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز سه شنبه مورخ 1398/2/24 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در محل 
مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين 

طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1397/12/25- م الف/5880
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده اموال غير منقول
نوبت اول

حسب اجرائيه صادره از شعبه چهارم شوراى حل اختالف رودهن به كالسه اجرايى 97/الف ش/312 عليه 
آقاى بهرام پاشــا محمدى ، محكوم له پالك ثبتى 114 فرعى از 9 اصلى را به عنوان مال در پرونده معرفى نموده 
اســت كه پس از ارجاع امر به كارشــناس رســمى دادگسترى به شــرح آتى توصيف و ارزيابى گرديده است ملك 
بــه پــالك ثبتى فوق الذكر واقع در رودهن نبش خيابان بهار به صورت يك باب خانه شــامل يك طبقه زيرزمين به 
مســاحت 82/50 مترمربع و يك طبقه همكف به مســاحت 82/50 مترمربع و يك طبقه روى همكف به مســاحت 
85/50 مترمربع مى باشــد طبقه همكف بعنوان پســت بانك در حال اســتفاده مى باشد ولى در پرونده شهردارى 
پايان كار مبنى بر كاربرى تجارى مشــاهده نگرديده با توجه به موقعيت محل ، قدمت بنا ، ارزش شــش دانگ پالك 
ثبتــى 9/114 بــدون در نظر گرفتــن ديون احتمالى و هزينه هــا مربوط به شــهردارى و ... در صورت عدم وجود 
مانعــى براى انتقال به مبلغ 35/000/000/000 ريال ارزيابــى گرديده كه قيمت پايه مزايده بوده و مزايده از 
اين قيمت آغاز خوهد شــد و به باالترين پيشــنهاد به فروش مى رسد شــركت در مزايده براى عموم آزاد بوده و 
متقاضيــان مــى توانند براى بازديد از ملك مذكور ، پنج روز قبــل از تاريخ مزايده با هماهنگى واحد اجراى احكام 
دادگاه رودهن از ملك بازديد كنند برنده مزايده مى بايســت حداقل ده درصد مبلغ پيشــنهادى را فى المجلس 
و نقــداً و مابقــى را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد و اگر نه مبلغ پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شــد در 
صــورت مواجهــه روز مزايده با  تعطيلى غير مترقبه جلســه مزايده در اولين روز كارى بعــد از آن در همان مكان 
و زمــان برگــزار مى گردد. زمان مزايده 98/1/17 ســاعت 11 صبــح ، مكان دفتر اجراى احكام شــورا و دادگاه 

رودهن . م الف/5777
 مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ اجراييه
كالسه 9600039 بدين وسيله به خانم سيده اقدس ساداتى ف سيدرضا به شماره ملى 2181467730 
بدهكار پرونده كالســه فوق كه برابر گزارش مورخ 96/12/14 آدرس اعالمى شــما شناســايى نگرديد ابالغ مى 
گردد كه برابر اجراييه صادره كالســه فوق حســب قرارداد بانكى بين شــما و صندوق كارآفرينى اميد(مهر امام 
رضا ســابق)مبلغ 55699989 ريال اصل كه روزانه از تاريخ 96/11/7 مبلغ 7761 ريال بدهكار مى باشــيد كه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجراييه نموده پس از تشريفات قانونى اجراييه صادر و به 
كالســه فوق در اين اجرا مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 19/18آيين نامه اجرايى مفاد اســناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاريخ انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
محلى درج و منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام در غير اين صورت بدون 
انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.تاريخ انتشار آگهى:97/12/25مى 

باشد.م/الف
قدير يوسفى نيا-رييس اداره ثبت اسناد وامالك گلوگاه

سردار سالمی:
 سال آینده سال »فتح مبین«

جبهه اسالم علیه جبهه کفر است
جانش��ین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت:  ن یبــــو س��ال آینده س��ال فتح مبین جبهه اس��الم تر

علیه جبهه کفر است.
سردار حسین سالمی در مراسم بزرگداشت شهیدان مهدی 

و حمید باکری س��ال جدید را سال فتح مبین جبهه اسالم 
علیه جبهه کفر دانس��ت و اظهار داشت: گردهم آمده ایم تا 
از یک اس��طوره جاودان��ه و قهرمانی بزرگ تجلیل کنیم. از 

شهیدانی که آفرینش گران حقیقی هویت نوین ملت 
ایران هستند. هر جامعه ای عناصر هویت بخشی 

در اختیار دارند که شناسنامه آن ملت را ترسیم 
و نماد و نمایشگر آن شخصیت و هویت ملت 
هستند. شهیدان این خصوصیت را دارند که 

عناصر هویت ما را آن ها تعیین کردند.
وی افزود: بعد از شهادت آن ها بود که 

ایران به شجاعت، ایستادگی، افتخار و کرامت شناخته شد. بنابراین 
شهیدان باکری آن عوامل و منابع اصلی هویت بخش ملت هستند. 

ترسیم سیمای نوینی که جهان از آن طریق ما را می شناسند.
جانشین فرمانده کل س��پاه عنوان کرد: مهدی باکری بیرق دار 
فضیلت ها و قله رفیع شجاعت، فروتنی، نجابت کم نظیر، ایثار، گذشت، 

دریایی بودن دل و وسعت نظر در افق های بلند اندیشه بود.
سردار سالمی تاکید کرد: وقتی از باکری سخن می گوییم یعنی 
مردی که در طوفان های خطر آرام بود. همیشه سخت ترین نقطه های 
جنگ را انتخاب می کرد. او که می ایس��تاد همه می ایستادند؛ 
ما با ش��هادت این مردان بزرگ راه تسلیم نشدن در مقابل 
دش��منان را آموختیم. آن کس��انی که توانستند بر شکوه 
ظاه��ری امپراتوری ها غلبه کنند و ترس و هراس را از دل 
ملت ایران و جهان اس��الم و فراتر از جهان بشریت نسبت 
به قدرت های شیطانی بزرگ از بین ببرند و فراتر از دامنه 

قدرت آن ها پرواز کنند شهید باکری ها بودند.
وی گفت: ما در سخت ترین شرایط درگیر 
بزرگ ترین نبردها بودیم. ظهور انقالب داستان 
تولد یک جهان جدید به نام اسالم که منادی 
کرامت و ش��رف انسان بود در مقابل قدرتی 

که ظلم، فساد، استکبار، تحقیر ملت ها و افسون نگه داشتن و غارت 
ثروت های مادی و معنوی آن ها را راهبری می کرد داس��تان جدال 

۴۰ ساله ماست.
سردار س��المی عنوان کرد: وقتی ما وارد یک جدال به ظاهر 
مهیب، شکست ناپذیر، ویرانگر، قاطع، بی رحم با دشمن شدیم در 
یک جهان تازه متولد ش��ده به نام اسالم بودیم که هنوز قدرت و 
حاکمیت تثبیت نشده داشتیم ولی این تقابل را شروع کردیم. در 
این فضا سیاس��ی، آرایش نظامی و عملیات رسانه ای علیه ما بود 
و ش��اخص های طراحی قدرت به نفع دشمن بود و ما تازه به دنیا 
آمده بودیم و در جس��ت وجوی هویت غارت شده خود بودیم و از 
قبیل مستضعفین روی زمین بودیم اما در مقابل دشمن ایستادیم 

در حالی که به ما تهاجم شده بود.
سردار س��المی تاکید کرد: مردانی به بزرگی باکری ها بودند 
ک��ه رمز بقا را آموزاندن��د و جلوه های زیبای حی��اط طیبه را به 
زمان آورند و منش حیاط طیبه جامعه شدند. باید چیزی هیبت 
اس��تکبار را می شکس��ت و ما باید این بن بست را می شکستیم تا 
درباره پیروز ش��دن در برابر دش��من بیندیش��یم. تئوری غلبه بر 
قدرت های بزرگ بدون ش��اهدان عینی ممکن نبود که شهدا این 
راه را گش��ودند. شهید باکری راه غلبه بر دشمنان بزرگ را نشان 

داد که ش��هادت گش��اینده این راه بود. اگ��ر در جنگ مردانمان 
چنین شهید نمی شدند ما به خودباوری نمی رسیدیم.

جانشین فرمانده کل سپاه اظهار داشت: ما آموختیم و متوجه 
ش��دیم که در جهان امروز یا باید قوی باش��یم تا مستقل باشیم و 
یا اینکه تس��لیم و ذلیل و تحقیر دشمن باشیم. ما از منطق قرآن 

آموختیم که بیایستیم چراکه خداوند امر به ایستادند کرده است.
س��ردار سالمی تاکید کرد: هنر شهیدان ما این بود که آیات 
الهی را روی زمین تفسیر و قلب ها را مطمئن کنند. ما از آن روز 
فهمیدیم که باید نقش��ه استقالل را ترسیم کنیم چراکه خداوند 
همه نعمت های بزرگ شدن را به ما هدیه کرده بود. هر ملتی که 
رهبر بزرگ، مکتب و آرمان بزرگ و ملت بزرگ داش��ته باش��د و 

کرانه امید و آرمانش بزرگ شود، بزرگ می شود.
وی گف��ت: ملت ما هرگز امام خویش را تنها نگذاش��ته و از 
ح��وادث صدر اس��الم درس گرفته و صادق الوعد اس��ت. ملت ما 
نمی نشیند و نمی ایس��تد بلکه مدام در قیام است. این ملت آگاه 
اس��ت و ژرفای تفکر و اندیش��ه دشمن را می شناس��د. اگر دفاع 
مقدس نب��ود آیا ما به این درجه از قدرت دفاعی می رس��یدیم؟ 
آیا روح ش��هادت ب��ر جامعه ما می ریخت و نظری��ات مقاومت را 

می آموختم؟ آیا امروز به امنیت و بازدارندگی می رسیدیم؟

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

رهب��ر معظم انقالب در دیدار  انقالب ب��ا اعضای مجل��س خبرگان جـاده 
رهب��ری نکته ای قاب��ل تامل را بی��ان کردند و از 
دوگانه های��ی صحب��ت کردند ک��ه در بزنگاه ها به 
سراغ افراد می آید و برای رسیدن به بهترین مسیر 
راهی را پیش��نهاد دادند و گفتند که پاسخ به این 
پرسش که چه راهی را از دوگانه های پیش رویمان 
برگزینیم در منابع اس��المی ما روش��ن اس��ت، به 
نوعی اینطور بیان کردند که دچار نش��دن به شک 
و تردید و انتخاب های نادرس��ت روش��ن است، اما 
الزم اس��ت که به این پرس��ش پاس��خ داد که این 
مس��یر برای چه افرادی روش��ن و بین است؟! چه 
کس��انی به ظراف��ت و زرنگی می توانند س��ره را از 
ناس��ره تش��خیص داده و فریب بزک و دست کش 
مخملی ها را نخورند؟! در این گزارش سعی کردیم 

پاسخ هایی برای سوال پیش رو بیابیم.

برخی از دوگانه های پیش رو
رهب��ر معظم انق��الب درب��اره دوگانه هایی که 
ممکن است با آن مواجه شده و تصمیمات دوگانه ای 
اتخاذ ش��ود اینطور فرمودند: »نوع مواجهه ی کشور 
و اف��راد مؤثّر کش��ور با چالش��ها، با ح��وادث؛ این 
را می خواهی��م بحث کنی��م... نوع مواجه��ه  با این 
حوادث خیلی مهم است که چه  جور با این حوادث 
مواجه بش��ویم. بحث من و موضوعی که می خواهم 
عرض کنم، این اس��ت....یعنی نوع مواجهه به چند 
ص��ورت می تواند تصویر بش��ود: گاهی مواجهه  ما با 
این حوادث، مواجهه ی فّعال اس��ت، گاهی مواجهه  

انفعالی و مواجهه ی منفعل. فّعال یعنی اینکه وقتی 
با یک حادثه ای روبه رو میش��ویم، نگاه کنیم ببینیم 
م��ا در قبال این حادثه - برای دف��ع آن، برای رفع 
آن، برای تضعیف آن، یک جاهایی برای تقویت آن 
- چه  کار باید بکنیم؛ فکر کنیم و فّعال وارد میدان 
بشویم؛ این مواجهه ی فّعال. مواجهه ی انفعالی این 
است که وقتی یک حادثه ی تلخی، سختی، مشکلی 
پیش می آید، بنا کنیم آه و ناله کردن، دائم به زبان 
آوردن، دائم��اً گفتن، مدام تکرار کردن؛ بدون اینکه 
یک تحّرکی در مقابل آن داشته باشیم. پس دو جور 

مواجهه داریم: مواجهه ی فّعال، مواجهه ی انفعالی.
از ن��گاه دیگر: مواجهه ی ابتکاری یا مواجهه ی 
عکس العملی....ی��ک دوگان��ه ی دیگر این اس��ت: 
مواجهه ی مأیوس��انه یا امیدوارانه... یک دوگانه ی 
دیگر، دوگانه ی ترس و دلیری است....یک دوگانه ی 
دیگر این اس��ت که حرکتی که در مقابل دش��من 
میخواهیم انجام بدهیم، با حزمو تدبیر باش��د یا با 
سهل اندیشی و س��هل انگاری...یک دوگانه ی دیگر، 
نگاه به حوادث، ]به صورت[ تهدید و فرصت توأماً 
اس��ت، یکی هم نگاه یک جانبه است....همه ی اینها 
برای مردم مهم است؛ مخصوص مسئولین نیست...

بهره گیری از تجربه ها یا دو بار از یک سوراخ گزیده 
شدن؛ این هم یک مسئله ]است[....

مسیر روشن منابع اسالمی
رهبر معظ��م انقالب راه انتخاب های درس��ت 
در دوگانه  ه��ای سرنوشت س��از را اینط��ور بی��ان 
کردند: »به نظر من این دوگانه ها س��ؤاالت ]مهم[ 
اس��ت؛ ما از خودمان باید س��ؤال کنیم که در این 

دوگانه ها چه جوری باید عمل کنیم. البّته پاس��خ  
دادِن زبانی به اینها آس��ان اس��ت اّما پاس��خ  دادن 
عملی و ملتزم ش��دن، به این آسانی نیست. به نظر 
من پاس��خ اینها در منابع اسالمی ما روشن است. 
]مثاًل[ در مواجهه ی با پیروزی ها قرآن به ما درس 
میدهد: اِذا ج��اَء نَصُر اهللِ َو الَفت��ُح، َو َراَیَت الّناَس 
َِّک َو  ح بَِحمِد َرب یَدُخلوَن فی دیِن اهللِ اَفواًجا، َفَس��بِّ
َّه کاَن تَّوابًا؛) نمیگوید خوشحالی کن،  اس��َتغِفرُه اِن
ِّک؛  مثاًل برو وسط میدان شعار بده؛ َفَسبِّح بَِحمِد َرب
]میگوید[ برو تسبیح کن؛ این مربوط به تو نیست، 
مربوط به خدا اس��ت؛ اس��تغفار کن. در خالل این 
حرکت ممکن است یک غفلتی از تو سر زده باشد، 
از خ��دای متعال طلب مغف��رت کن؛ در برخورد با 
ح��وادث مثبت این جوری باید برخورد کرد: دچار 
غرور نش��دن، و از خدا دانستن که »َو ما َرَمیَت اِذ 
َرَمیَت َولِکنَّ اهللَ َرمی«. این اغترار به نْفس و اغترار 
]نس��بت[ به خدا که انس��ان غّره بش��ود، ]درست 
ّدیقون«؛  نیس��ت[؛ »َفَحقُّ لََک اَن ال یَغَت��رَّ بَِک الصِّ
در دعای صحیفه ی س��ّجادیّه ]آمده[ که صّدیقون 
هم نبایستی اغترار پیدا کنند به تو که بگویند »ما 
که دیگر با خدا وضعمان روشن است و ...«؛ نخیر، 
خدای متعال با صّدیقون هم رودربایس��تی ندارد؛ 
]اگ��ر[ یک وقت خطائی بکنن��د، ضربه را خواهند 
خ��ورد. کاری که انجام میگی��رد، کار خوبی را که 
انجام گرفت��ه، از خودمان ندانی��م، از خدا بدانیم. 
واقع قضّیه هم همین اس��ت.« اما در مسیر روشن 
منابع اس��المی و مراجعه به ش��رع و اس��الم، الزم 
اس��ت که دلی اس��المی و انقالبی داشته باشی که 
حتما بتوانی به این مضامین مراجعه کنی، چراکه 

دیده ش��ده اس��ت که افرادی با مراجع��ه به منابع 
اسالمی نتایج نادرست از این منابع گرفته ا ند، مثال 
از عاشورا درس مذاکره! و یا از صلح امام حسن)ع( 
درس س��ازش با دش��من گرفته اند!! برای این کار 
باید چش��مها را روی بسیاری از مسائلی که باعث 
می شود انتخابهای اشتباه داشته باشیم ببندیم. اما 

باید روی چه چیزهایی چشم ها را بست؟!

منفعت طلبی شخصی
نکته نخستی که شاید باعث شود مسیر اشتباه 
را به جای مسیر انقالب در دوراهی دوگانه انتخاب 
کرده و در مسیر غلط پافشاری شود، منفعت طلبی 
اس��ت، اینکه مسئولی در جمهوری اسالمی به فکر 
منفعت خود و خانواده اش باشد و به جای توجه به 
منافع ملی در آن مسیر پیش رود، باعث خواهد شد 
قطعا در بزنگاه دوگانه ای انتخاب نادرس��تی داشته 
باشد و یا این منفعت طلبی به جای توجه به منافع 

عمومی احتمال انتخاب اشتباه را در او باال برد.
منفعت طلبی قطعا آفتی است که باعث خواهد 
شد برداشتها حتی از منابع دینی نیز شخصی و به 
س��ود خود شود و تفاسیر اش��تباه به جای حرکت 
در مس��یر درس��ت رخ دهد و حتی در دس��ترس 
بودن منابع اس��المی نیز برای مسئوالن اینچنینی 

نمی تواند راهگشا باشد.

تحزب متعصبانه
یکی دیگر از مس��ایلی که شرایط را ناپایدار و 
انتخاب را در دوگانه ها به س��مت اشتباه می کشاند 
تحزب گرای��ی به معنای��ی نگاه متعصبانه اس��ت، 
نگاه ه��ای متعصبانه حتی اگر ب��ه یک ورزش هم 
باش��د باعث خواهد ش��د که برداشت های منطقی 
و واقعی کنار رفته و همه رفتارها و عکس العمل ها 
براس��اس تعصب صورت گی��رد. تعصبی که قاعدتا 
می تواند نف��ع جامعه و انقالبی گری مورد انتظار را 
در پی نداشته باشد. این نوع حزبی گری و نگاه های 

متعصبانه حذفی که شایسته ها را به جرم هم حزبی 
نبودن حذف کرده و رای به حزب خود می دهد نیز 
جزو مواردی اس��ت که باعث خواهد ش��د مسئول 
نتواند در بزنگاه دوگانه مس��یر درس��ت را انتخاب 
کند. پس برای انتخاب های درس��ت مسئوالن در 
نظام اس��المی ضمن توجه ب��ه انقالبی گری باید از 

نگاه تحزب گرایانه و متعصبانه فاصله گیرند.

مادی گرایی
یکی دیگر از م��واردی که ضریب انتخاب غلط 
را در دوگانه  ه��ا باال می برد، مادی گرایی اس��ت، اگر 
مس��ئوالن و یا حتی مردم ن��گاه مادی به حوادث و 
رویدادها داشته باش��د قطعا ضریب انتخاب اشتباه 
باال می رود چراکه لزوم��ا منافع ملی با مادی گرایی 
و دودوتا چهارتای معمول نمی  تواند محاس��به شود 
و بس��یاری از منافع در نظام ه��ای انقالبی معنوی 
محاسبه می ش��ود. بر همین اس��اس است که باید 
مادی گرایی از نگاه مس��ئوالن در جمهوری اسالمی 

حذف شود.

حب قدرت
حب قدرت و سمت یکی دیگر از مسایلی است 
که مستقیم در انتخاب های مسئوالن تاثیر گذاشته و 
شاید احتیاط را در انتخاب مسیر به آنها هدیه کند، 
احتیاطی برای حفظ سمت و قدرت که قطعا لزوما با 

همه انتخاب های انقالبی نمی تواند منطبق شود. 
انق��الب احتیاط و رودروایس��ی را برای مدارا 
با دش��من و انتخاب مس��یری ک��ه منافع عمومی 
را تهدی��د کند نپذیرفته و مس��یر روش��ن انقالب 
کس��ی را می  خواهد که در راس��تای تحقق مبانی 
انقالبی گری و مس��لمانی به مناف��ع خود و قدرتی 
که ممکن اس��ت به خطر افت��د فکر نکند؛ در یک 
کالم انقالب و نظام انقالبی فردی انقالبی ، مدیری 
شجاع و مقاوم و با درایت تفسیر در مبانی اسالمی 

می خواهد و بس.

انقالبی گری پایانی برای دوگانگی بین خیر و شر؛

چشم ها را باید بست


