
اپوزیسیون هایی زیر چتر »من و تو«

زمانی که ضدانقالب در کار خود درمانده می شــود 
ناچار اســت چون امروز را به  صف هم جنس بازان، 
درنهایــت  و  ســلطنت طلبان  شیطان پرســتان، 
تروریســت ها و مواجب بگیران رسانه ای بپیوندد تا 
به کمک آن هــا در برابر فدائیان انقالب اســالمی 
صف بنــدی تازه اما ناموفق داشــته باشــند. حاال 
این اپوزیســیون اســت که باید مراقــب دالالن و 
واســطه هایی چون »من و تو« دراین بین بماند تا 
با استفاده از اهرم تبلیغات به آن سو سوقش ندهند 
و مثــل خیلی ها که تا همین چند وقت پیش دم از 

وطن می زدند به صف سلطنت طلبان بپیوندد! 
زندگی تکرار تکرار اســت و هنرمند چیره دســت 
کسی است که اجازه ندهند این تکرارهای ناموفق 
و شــرم گونــه و خفت بــار مجددا تکرار شــوند و 
حرمت شــکنی بعضی ها در روز عاشورا و هتاکی به 
مقدسات اســالم و جمهوری اسالمی با این توجیه 
که ممکن اســت حامیانشــان ریزش کنند، درس 
عبرتی باشــد تا روشن شوند این راه ها که می روند 
انتخــاب بی عقالن بوده و به کعبه نمی رســد بلکه 
عازم ترکســتان اســت! خود را مهمتر از مقدسات 
فرض کــردن و حامیان را از میان عناصر ضد دین 
انتخاب نمودن و تظاهر به اسالم گرایی و تبعیت از 
خط امــام »ره« نمودن بدون عمل همان ادامه راه 

انحرافی از کعبه به سوی دیگری است. 
عصاره توصیه مقام معظم رهبری در دهه های ۷۰ 
و ۸۰ همیشــه این بوده که ســعی کنیم نسبتمان 
را با خودی ها یعنی جبهــه انقالب و غیرخودی ها 
یعنی جبهه دشمن شــفاف نماییم. سعی کنیم تا 
آنجا کــه امکان دارد نقدمان از امــروز و خودمان 
باشد که آب رفته مشکل به جوی بازخواهد گشت 
بخصوص کســانی کــه خود در مشــکالت دوران 
گذشــته یکی از ســه نســل نقش اول تا سوم را 
 داشــته اند و عمداً و سهواً باعث مشکالت اقتصادی 

به جامانده شده اند. 
آنچه رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل اخیرا ابراز 
داشــته اســت نوعی فرار به جلو و آواز دهل است 
که از دور خوش می باشد اما وقتی نزدیک می شود 
چیــزی به جز رنج و عــذاب در بر نــدارد. همتی 
می گوید: »مجموع پولی که مـا به اصطالح متـداول 
در چند دفعه چاپ کردیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
بود که برایش پشــتوانه تعریف کردیم مثاًل گفتیم 
ما از دولت ، پول نفتی که ســال آینده می فروشد را 
ســلف خری کردیم ، به دولت ایــن رقم پول دادیم 
کارش راه بیفتد ، گفتیم ما پول های بلوکه شــده در 
کــره جنوبی یا بدهی گازی عراق را قبول می کنیم 
هر وقــت دادند می گیریم ، انــگار چک گرفتیم به 
دولــت پول دادیم کــه مجموع این نـــوع پول ها 
به اضافــه اختیاراتی که داشــتیم جمعا ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان بود. این مقدار نقدینگی اضافی است 
کــه ما وارد چرخه اقتصـــاد کردیم که البته چون 

پشتوانه نداشت این پول تورم ایجاد کرد. 
من محاســباتی داشتم و انتظار داشــتیم حداکثر 
تورم ما ۳۵ درصد شـــود ولی وقتی گزارش هـــا را 
می دیدم که وزارت صمـــت یا مراکز اقتصادسنجی 
و پژوهشــی تورم را بــاالی ۵۰ درصد یا ۶۰ درصد 
اعــالم می کنند ، دنبــال علت ها بودم. ایــن اواخر 
متوجه شــدم دولت حقوق ها را بعضا دو برابر کرده 
یعنی ۱۰۰ درصد افزایش داده اســت. یا چند هزار 
میلیارد تومان به رفع مشــکل ریزگردها اختصاص 
داد. تکمیل جـاده بجنورد به شمال این قدر ، احیای 
دریاچه ارومیه و...! از رئیس ســازمان برنامه وبودجه 
پرسیدم از کجـــا؟ گفت: از محل فالن و فالن رفتم 
سازمان برنامه وبودجه، دوستانه توضیح خواستم ، اما 
فراموش کرده بود تلفنی به من چه گفته بود و این 
بار گفت این ۶ ماهه این قدر درآمد نفتی داشــته ایم. 
رقمی نجومی گفتند. پرسیدم مگر اآلن چقدر نفت 
فروخته اید؟ عددی گفتند که رند بود ، گفتم این قدر 
نفت که قیمتش این قدر نمی شود ، خیلی رسوا بود.« 
مقام معظم رهبری اواســط دهــه ۹۰ بود که در 
ســالگرد ارتحال حضرت امام خمینی »ره« ضمن 
رد دوگانه هــای تصنعی- سیاســی بازهم پیرامون 
خودی و غیرخودی تحت عنوان دوقطبی انقالب و 
ضدانقالب سخن گفتند و اشاره نمودند، »دوقطبی 
اصیل، صف بندی انقالبیون در مقابل جریانی است 
که مقابل انقالب شمشــیر کشــیده اســت. حرف 
اصلی این بود که به جای تقابل باهم، مقابل دشمن 
حقیقی انقالب جبهه بگیرید و از باطل برائت کنید، 
امــا بعضی از جریان های خاص هیچ زمان شــفاف 
عمل نکردند و پیروزی خــود را در مخفی نمودن 
و مرزبندی نکردن واضح با دشمن فرض داشتند.« 
آواز دهلی که امروز از یکی از سه فرد مطرح اقتصاد 
در دولت قبل به گوش می رســد یکصد و هشــتاد 
درجه با شــعارهای انتخاباتی برای تصدی ریاست 
جمهوری دولت سیزدهم متفاوت می باشد زیرا آن 
روز همه تالش ها را مثبت و مفید فرض می کردند و 
امروز آن ها را با دالیلی که می آورند مردود می دانند 
و به دیگران نسبت می دهند، انگار »من و تو« به جز 
تریبون لندن ســفرایی را عازم این کشور کرده تا 

به صورت انفرادی به نوعی بازنشر بپردازند!

یادداشت

ســردار نصیری در واکنش به بازنشر شایعه بازداشتش 
که پس از ۳ سال مطرح شده، آن را بدلیل شکست های 
دشــمنان از سپاه دانست و گفت: سرباز والیت و پاسدار 
انقالب هســتم و خدا را شــاکرم که حیات من در دفاع 
مقدس و ســنگر پاسداری از نظام و انقالب در سپاه رقم 

خورده است.
به گزارش تســنیم، روزنامه نیویورک تایمز در روزهای 
اخیر مدعی بازداشت ســردار نصیری به اتهام همکاری 
بــا ســرویس اطالعاتی رژیم صهیونیســتی )موســاد( 
 شــد که این خبــر مورد توجــه رســانه های معاند نیز 

قرار گرفت.
طرح این ادعا در واقع بازنشــر شــایعه ای اســت که در 
ســال ۱۳۹۸ و پس از مراسم تودیع ســردار نصیری از 
فرماندهی حفاظت ســپاه توسط رسانه های ضد انقالب 
فارسی زبان مطرح شده بود و در همان مقطع نیز توسط 

سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه تکذیب و تاکتیکی 
نخ نما شــده که معموال پس از تغییر و تحوالت ســپاه 

توسط دشمنان مطرح می شود، عنوان شده بود.
ســردار ســرتیپ دوم پاســدار علی نصیری نیز که در 
همــان مقطع طرح این شــایعات را به دلیل نقش خود 
در حوزه های حفاظتی دانسته بود؛ در واکنش به بازنشر 
مجدد و غیر حرفه ای این شــایعه کــه پس از تغییرات 
جدید ســپاه و پس از ۳ سال مجددا مطرح شده است، 
آن را به دلیــل شکســت های پی درپی نظام ســلطه و 
صهیونیســم از ســپاه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام 
مقدس جمهوری اســالمی دانســت و گفــت: این گونه 
اقدامات توسط دشــمنان زخم خورده از انقالب با هدف 
ناامید کردن مردم نســبت به سپاه و اقدامات موثر این 
نهاد مردمی و نیز مرهم گذاشــتن بر شکست های شان 

صورت می پذیرد.

واکنش سردار نصیری به شایعه بازداشتش:

شایعه پراکنی دشمن به دلیل شکست های پی در پی از سپاه است
سخنگوی هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی گفت: 
هیئت تطبیق قوانین مجلس پس از بررســی های فنی 
و حقوقی به افزایش حقوق مشــموالن قانون کار شاغل 

در دستگاه های اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.
سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شــورای اســالمی در جمع خبرنگاران بر لزوم افزایش 
حقوق مشــموالن قانون کار در همه دستگاه ها براساس 
قانــون کار تاکید کرد و گفــت: پس از اعالم نظر هیئت 
تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبه ای با افزایش 
حقوق مشــموالن قانون کار که در دستگاه های اجرایی 
مشغول فعالیت هســتند، متناسب با قانون کار موافقت 

کرده است. 
وی در پاســخ به سوالی درباره نظر مجلس درباره میزان 
افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول 
قانون کار هستند گفت: در این بار هیئت تطبیق قوانین 

مجلس پس از بررســی های فنــی و حقوقی به افزایش 
حقوق مشــموالن قانون کار شــاغل در دســتگاه های 

اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.
وی افــزود: پیش از این هیئت دولــت ضریب  افزایش 
حقوق کارکنان دســتگاه های اجرایی که مشمول قانون 
کار هســتند را ۱۰ درصد اعالم کرده بود اما این مصوبه 
با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین 

در مجلس مواجه شد. 
موســوی تاکید کــرد: پس از  ایــن ایــراد، دولت در 
مصوبه ای در تاریــخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش 
حقوق کارکنان دســتگاه های اجرایی که مشمول قانون 
کار هســتند، تابع قانون کار باشــد، بنا براین برای این 
دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی، حداقل دستمزد، 
 ۵۷ درصد و ســایر ســطوح دســتمزد تــا ۳۸ درصد 

افزایش می یابد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

حقوق مشموالن قانون کار دستگاه های دولتی اصالح شد

رئیس جمهور از تهیه پیش نویس سند جامع صنعت کشور 
از ســوی دولت پس از تاکید مقام معظم رهبری خبر داد 
و گفت: با مشورت کارشناســان پیش نویس خوبی در این 

زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، حجت 
االسالم سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح روز شنبه 
در مراســم روز ملــی صنعت و معدن بــا قدردانی از همه 
فعاالن عرصه صنعت و معدن کشــور گفت: ۱۲ سال است 
که رهبر معظم انقالب اقتصاد را محور نامگذاری ســال ها 
قــرار داده اند و در ۶ ســال اخیر بر توجه بــه تولید تاکید 

ویژه داشته اند.
رئیس جمهــور با بیان اینکــه تولید یکــی از محورهای 
اصلی خلق قدرت برای کشــور است، افزود: دولت مردمی 
به تبعیت از تأکیدات مقــام معظم رهبری و ضرورت های 
توســعه اقتصاد کشــور، حمایت از تولید، تالش برای رفع 
موانع پیش روی تولید و تاکید بر توسعه صادرات را وظیفه 

خود می داند.
وی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان را »افســران میدان 
تولید و خلق قدرت ملی« دانســت و اظهار داشت: دشمن 
برای عقب نگاه داشتن کشــور و ضعیف کردن مؤلفه های 
خلق قــدرت که تولید جــزو مهمترین آنهاســت، تالش 
می کنــد روند تولیــد را مختل و ضعیف کنــد. وظیفه ما 
در برابــر این تالش ها حمایــت از تولیدکنندگان و فعاالن 

اقتصادی به عنوان افسران این میدان است.
رئیس جمهور با بیان اینکه روز ملی صنعت و معدن فرصت 
مناســبی است تا عالوه بر قدردانی از زحمات و تالش های 
تولیدکنندگان و فعــاالن اقتصادی، مرور و بازنگری نیز به 

فعالیت ها و دســتاوردهای این حوزه داشته باشیم، گفت: 
این جمع بهترین محل برای تشــریح و تبیین آسیب ها و 
مشــکالت و نیز ارائه راهکارهای برون رفت از مشــکالت و 

غلبه بر موانع است.
وی خطاب به فعاالن اقتصادی حاضر در مراسم با تاکید بر 
اینکه برای تبیین مشــکالت و ارائه راهکارها به این جلسه 
بسنده نکنید و تا رفع واقعی و نهایی مشکل پیگیر موضوع 
باشــید، افزود: پس از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار 
با فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین ســند 
جامع صنعت کشــور، دولت کارگروهی را مأمور تهیه این 
سند کرد که با مشورت کارشناسان پیش نویش خوبی تهیه 

شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.
وی در ادامه با بیان اینکه قویاً مدافع و موافق نظریه دولت 

چابک هســتم، تصریح کرد: دولت بایــد تصدی گری های 
خود را در اقتصاد رهــا کرده و در جایگاه هدایت، حمایت 
و نظــارت قرار گیــرد. البته آقای فاطمی امین تشــخیص 
اولویت ها را نیز از مســئولیت های دولت عنوان کردند که 

نکته صحیحی است.
رئیــس جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت 
و بهره وری تولیدات داخلی افــزود: هر تولیدکننده باید با 
بازتعریف مسأله افزایش بهره وری در عین حال راهکارهای 

کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند.
وی مســأله خام فروشــی را از جمله دیگر موانع پیش روی 
صنعت و تجارت کشــور عنوان کرد و گفت: باید نســبت 
به مســأله خام فروشی شدیداً حساس باشیم چرا که ایجاد 
ارزش افزوده و اشــتغال در پرتو جلوگیری از خام فروشی 

میسر خواهد شد.
رئیس جمهور در ادامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را 
مورد تاکید جدی قرار داد و تصریح کرد: حتماً تولیدکننده 
نباید ضرر کند، اما در حق مصرف کننده نیز نباید اجحافی 
صــورت بگیرد و در میدان تولید بایــد از مصرف کنندگان 

حمایت شود.
وی مبارزه با فساد را نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در 
رشد و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: پیشرفت و رشد 
اقتصادی در گرو مبارزه با مفاســد اقتصادی و ارتشا است. 
ســاختارهای فسادزا باید به گونه ای اصالح شوند که حتی 

اگر فردی قصد فساد داشت، زمینه برای او مهیا نباشد.
رئیس جمهور توجه به رشد تولید و رونق اقتصاد و تجارت 
را مصداق امر به معروف دانســت و اظهار داشــت: شــما 
تولیدکنندگان و صنعتگران تردید نکنید که تالش شــما 
برای تولید قدرت در کشــور یک معروف بزرگ است و هر 
حرکتی در مســیر استقالل و تولید کشــور تیری بر قلب 
دشمن است که مردم را امیدوار و دشمن را ناامید می کند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست تعامل 
با همســایگان در دولت سیزدهم اشــاره کرد و گفت: در 
ســفرهای خارجی و مالقات با ســران کشورهای همسایه 
شاهد اشتیاق به تولیدات و محصوالت ایرانی هستم. زمینه 
کار بســیار فراهم است و امیدواریم بتوانیم با دست توانای 
شما و حمایت دولت، بخشــی از مشکل اقتصاد و اشتغال 

کشور را برطرف کنیم.
پیش از سخنان رئیس جمهور سید رضا فاطمی امین وزیر 
 صنعت، معدن و تجارت گزارشــی از عملکــرد وزارتخانه 

ارائه کرد.

وزیر کشور:

کنترل بر کاالهایی که ارز ترجیحی نمی گرفتند تقویت شود
وزیر کشور با تأکید بر اینکه باید کنترل بر کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی کردند اما گران شده اند، تقویت شود، 
گفت: نگرانی اصلی مردم افزایش کاالهایی اســت که ارتباطی با ارز ترجیحی نداشــتند و بی دلیل قیمت آنها افزایش 

یافته است.
احمد وحیدی وزیر کشــور، روز شــنبه در نشست مشترک اعضای کمیته اقدام مشــترک تنظیم بازار ملی، استانی و 
شهرســتانی، مسایل اقتصادی را اولویت جدی کشور دانست و اظهار داشــت: در همین راستا، مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها کار بزرگی اســت که باید با ســالمت از این مرحله عبور کنیم. وی در ادامه گفت: الزمه تحقق مناسب 
طرح مردمی ســازی یارانه ها، جلب اعتماد عمومی اســت که باید فعاالن و نخبگان در فضای رسانه ای درباره اهمیت 
آن صحبت کنند. وزیر کشــور، مهم ترین مزیت طرح مردمی سازی یارانه ها را تقویت فضای دانش بنیانی و خودکفایی 
دانســت و خاطرنشــان کرد: در این طرح، تولید داخل تقویت شده است. وحیدی به نگرانی مردم از افزایش قیمت ها 
هم اشــاره کرد و گفت: باید کنترل بر کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی کردند اما گران شــده اند، تقویت شود. 
نگرانی اصلی مردم افزایش کاالیی است که ارتباطی با ارز ترجیحی نداشتند و بی دلیل قیمت آنها افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: در ســطح اســتانی، تعیین قیمت خدمات و کاالها با اســتانداران اســت و باید نظارت الزم را برای 
قیمت گذاری صحیح و عادالنه داشــته باشــند. قیمت متعادلی که هم به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده 
باشــد. وزیر کشــور با بیان اینکه مشــخص کردن قیمت آرد و نان هم در اختیار استانداران اســت، تاکید کرد: اقدام 

استانداران برای جلوگیری از خروج آرد از مسیرهای طبیعی وعرضه خارج از رنجیره، امری ضروری است.
وحیدی اظهار کرد: اگر کنترل قیمت به خوبی انجام نشــود و مردم احســاس آشــفتگی کنند، مســیر حرکت اصالح 
اقتصادی، کند خواهد شــد. وی اضافه کرد: تقویت فرایند سرمایه گذاری، کمک به رفع مشکالت واحدهای تولیدی و 
مراقبت از شــاخص توســعه، وظایف معاونان اقتصادی استانداری ها است که باید با استفاده از نظرات نخبگان، استان 
را به ســمت توسعه همه جانبه سوق دهند.وزیر کشور در پایان با تأکید بر اینکه وزرات کشور به دنبال احیای صندوق 
پیشــرفت استانی است، گفت: به دنبال احیای صندوق توســعه پیشرفت استانی هستیم تا با تجمیع منابع و امکانات، 

فرایند توسعه استان ها با شتاب بیشتری انجام شود.

غریب آبادی:

 سهم و مسئولیت کشورهای دخیل در 
جنایت بمباران شیمیایی سردشت باید تعیین شود

دبیر ســتاد حقوق بشــر ضمن اشاره به جنایات حقوق بشری آمریکا و حمایت این کشور از رژیم صدام در طول جنگ 
تحمیلی گفت که سهم و مسئولیت کشورهای دخیل در جنایت بمباران شیمیایی سردشت باید تعیین شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اطالع رســانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ســتاد حقوق بشــر، »کاظم غریب 
آبادی«، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشــر، ضمن اشاره به هفته افشای ماهیت حقوق بشر 
آمریکایی، به موضوع نقش کشــورهای غربی در اقدام تروریســتی رژیم صدام مبنی بر بمباران شــیمیایی سردشــت 
پرداخت. غریب آبادی در مورد نقش کشــورهای غربی در رقم خوردن فاجعه سردشت، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
قربانی ســالح های کشتار جمعی است؛ بر اثر به کار گیری سالح های شیمیایی علیه مردم کشورمان بیش از ۱۳ هزار 
نفر شــهید و بیش از ۱۰۰ هزار نفر مجروح شــدند؛ در حال حاضر نیز برخی از جانبازان شیمیایی ما به صورت روزانه 
به شهادت می رسند.وی در ادامه اظهار کرد: براساس گزارش چند سال پیش سازمان منع سالح های هسته ای مستقر 
در الهه، بیش از ۱۵ کشــور که عمدتا اروپایی هستند به همراه آمریکا، در تجهیز رژیم صدام به سالح شیمیایی نقش 

داشتند؛ این کشورها باید اکنون پاسخگو باشند.
به گفته دبیر ســتاد حقوق بشــر، ســازمان های حقوقی - بین المللی ذی ربط باید این کشورها را پاسخگو کنند؛ البته 

شکایت هایی در برخی از مجامع علیه افراد از تابعیت های اروپایی انجام شده است؛ ولی این کفایت نمی کند.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه، در بخش دیگری به شــکل موردی به حکم زندان ۱۸ ســاله برای یک تاجر هلندی 
براساس اسناد ارائه شده از سوی ایران و شکایت های قربانیان سالح های شیمیایی در سال های قبل اشاره و بیان کرد: 
این فرد تبعه یک کشور اروپایی است؛ این سیاست دولت های اروپایی و آمریکا بود که صدام را به سالح شیمیایی مسلح 

کرد، نه ضرورتا یک یا دو فرد؛ این کشورها مقصرند و باید به جرایمشان رسیدگی بشود.
وی با بیان اینکه ســهم و مسئولیت کشــورهای دخیل در جنایت بمباران شیمیایی سردشت باید تعیین شود، گفت: 
توصیه ما این اســت که این موضوع در چارچوب حقوقی در مجامع حقوقی پیگیری شود و علیه تمامی این کشورها و 

اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی که در تسلیح رژیم صدام به تسلیحات شیمیایی نقش داشتند، اقامه دعوی شود.
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گزارش
رئیسی در مراسم روز ملی صنعت و معدن: 

پیش نویس سند جامع صنعت در حال نهایی شدن است
روزنامه نگار پیشکسوت

حسن  روانشید

فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه مســئولیت  ســنگین تربیت افسران و درجه 
داران منتظِر ظهور برعهده فرماندهان مراکز آموزشــی است، گفت: نقطه عطف 

بیانیه گام دوم انقالب، آمادگی برای ظهور است.
امیر سرلشکر ســید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش در نشست تربیتی 
فرماندهان مراکز آموزشــی ارتش جمهوری اســالمی ایران بــا عنوان »گام دوم 
آمادگی برای ظهور« که صبح امروز در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش برگزار شد، گفت: این همایش مهمترین همایش ۵ ساله فرماندهی 
بنده است که اگر درست به اهدافش برسد یک نقطه بسیار مهم در تاریخ ارتش 

و بلکه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
وی افــزود: نقطه عطف بیانیه گام دوم آمادگی برای ظهور اســت، همه جهان و 
همه عالم مخاطب این فرمان اســت، ولی اولین کســانی که باید بیانیه گام دوم 
انقالب را دنبال کنند نیروهای مســلح هستند که تحت فرماندهی مستقیم و بی 
واســطه فرماندهی معظم کل قوا قرار دارند. امیر سرلشــکر موسوی اضافه کرد: 
اقدامات زیادی باید در راستای اجرای این فرمان در ارتش صورت بگیرد که یکی 
از مهمترین آن ها، تربیت افســران و درجه داران شایسته، آماده و مستحق ظهور 

است که ارتش در این صورت ارتِش آماده ظهور است.
وی خطاب به فرماندهان مراکز آموزشی تصریح کرد: تربیت افسران و درجه داران 

شایســته ظهور، شــرط الزم آمادگی ارتش برای ظهور اســت و وظیفه تربیت و 
آموزش چنین افسرانی از وظایف شما فرماندهان مراکز آموزشی است.

فرمانده کل ارتش با اشاره به الگوپذیری درجه داران و افسران از فرماندهان خود 
گفت: این جمع یکی از مهم ترین، سنگین ترین، حساس ترین و تعیین کننده ترین 
مســئولیت ها و وظایف را برعهده دارند و آن تربیت افسران و درجه داران منتظِر 

ظهور است.
وی خاطرنشــان کرد: شما سوزن بان تغییر ریل هستید که تعیین می کنید قطار 
ارتش در آینده به کدام ایســتگاه یا به سمت کدام هدف حرکت کند. فکر تربیت 
افســر و درجه دار منتظر ظهور باید دغدغه همه در هر لحظه باشد. باید دائماً به 
این فکر کنید که اگر این جمعه همان جمعه باشــد که منتظر آن هستیم، آیا ما 
در ارتش حضرت امام عصر پذیرفته خواهیم شــد و چه جایگاهی در آن داریم؟ 

آموزش ها و رفتار و منش ما باید منطبق بر این تفکر باشد که اگر این درجه دار 
و افسر در ارتش حضرت امام عصر )عج( پذیرفته نشود حسرت و عدم حسرت و 

عذاب این عدم پذیرش تا ابد با ما خواهد بود.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه »والیت مداری و والیت محوری«، »نهادینه کردن 
ارزش های معنــوی و اخالقی«، »اتکای ویژه بر ارتقای توانمندی ها و دانایی ها«، 
»توجه ویژه به علم و پژوهش و تربیت جســم« از جملــه الزامات آمادگی برای 
ظهور اســت گفت: شما به عنوان فرماندهان فرمانده تربیت کن و پرورش دهنده 
اســتخوان های ارتش جمهوری اسالمی ایران باید بیش از هر کسی سواد و درک 

رسانه ای داشته باشید که هیچگاه فریب مافیای رسانه ای دشمنان را نخورید.
وی افزود: فرماندهان دانشــگاه های افســری و مراکز درجه داری باید در ســواد 
رسانه ای به اجتهاد برسند و درجه داران و افسران خود را نیز اینگونه تربیت کنند 

تا حق و باطل و راست و دروغ را تشخیص دهند.
فرمانــده کل ارتش در پایان »مدیریت بر معیشــت و اقتصــاد خود و خانواده«، 
»ســاده زیســتی« و باخبر بودن از زیر دســتان را از دیگر الزامات آمادگی برای 
ظهور دانســت و تصریح کرد: کارکنان ارتش بایــد عالوه بر الگو بودن، ارائه الگو 
کنند، چرا که هیچ جایی مســتعدتر و آماده تر از ارتش برای الگو شــدن و الگو 

ارائه کردن نیست.

سرلشکر موسوی:

نقطه عطف بیانیه گام دوم انقالب 
آمادگی برای ظهور است


