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چهکردهاند؟

عكسLeader . ir :

گروه سیاسی :حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای،
رهبر حکیم انقالب اسالمی صبح دیروز (چهارشنبه)
در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم آذربایجان ،حضور
منس��جم ،مقتدرانه و پرطراوت ملت در راهپیمایی
 ۲۲بهمن را «مای ه آب��روی انقالب و نظام و ایران»
خواندند و با اشاره به اینکه مسؤوالن نباید این حضور
را به معنای گله نداشتن مردم تصور کنند ،افزودند:
آمری��کا میخواهد با تکرار ترفن��د تهدید و جنگ
نظامی ،توجه مسؤوالن کش��ور را از صحنه جنگ
واقعی یعنی جنگ اقتصادی منحرف کند ،مسؤوالن
هوش��یار باش��ند و همه همت خ��ود را صرف حل
مشکالتی همچون بیکاری ،رکود ،گرانی و تبعیض
کنند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب اسالمی حضور پرشکوه ملت در
راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال را «مایه آبروی انقالب
و نظام و ایران» خواندند و با تشکر صمیمان ه قلبی از
مردم خاطرنشان کردند :امسال نه فقط منابع داخلی
از افزایش حضور مردم در بسیاری از شهرها سخن
گفتند بلکه دشمنان انقالب هم بر خالف سالهای
قبل ،با استفاده از تعابیر «میلیونی» به این حضور
عزتبخش اذعان کردند و زبان بنده حقیقتا از ادای
تش��کر از ملت قاصر است .ایشان با اشاره به تالش
بیوقفه سیا ،موساد و دستگاه اطالعاتی و جاسوسی
انگلیس و هزینه شدن دالرهای نفتی قارونها برای
فضاسازی بر ضد انقالب و جمهوری اسالمی گفتند:
در تمام طول سال ،صدها شبکه ماهوارهای ،فضای
مجازی و ورشکس��تگان ف��راری از ایران ،به تحقیر
و تضعیف و متهمس��ازی نظام مشغولند اما حضور
عظیم ملت همچ��ون باران رحمت اله��ی ،در روز
 ۲۲بهمن ای��ن فضای غبارآلود را پاکیزه میکند و
همچ��ون رودخانهای زالل و مب��ارک ،آلودگیها را
میزداید .حضرت آیتاهلل خامنهای تأمل در ترکیب
جمعیتی راهپیمایی  ۲۲بهمن را ضروری و بسیار
مهم برشمردند و افزودند :اکثر این جمعیت عظیم،
دوران تلخ و سیاه اختناق طاغوت ،پیروزی انقالب،

امام راحل و دفاع مقدس را ندیدهاند اما با احساس
و معرفت و روش��نفکری و روشنبینی به خیابانها
میآیند .ایشان خاطرنشان کردند :حضور امیدآفرین
و ایستادگی نسل س��وم و چهارم در میدان دفاع از
انق�لاب و نظام ،نش��اندهنده رویندگی و بالندگی
انقالب و نکتهای بسیار مهم و درخور توجه است.
رهبر انقالب اس�لامی تالش دش��منان را برای
ناکارآمد نش��ان دادن نظام ،کوبی��دن آب در هاون
برش��مردند و افزودن��د :ما البته مث��ل همه جای
دنیا نابس��امانیهایی داریم که ب��ه هیچوجه از آنها
نمیگذریم اما دشمن در تالش است پیشرفتها و
کارهای بسیار مهم  ۳۸سال اخیر را نادیده بگیرد و
مردم را مأیوس کند.
حض��رت آی��تاهلل خامن��های ب��ا اس��تناد به
گزارشهای واقعی ،پیشرفتهای کشور را در  ۴دهه
اخیر در برخی امور زیربنایی ،شگفتانگیز خواندند و
یادآوری کردند :برخی از این پیشرفتها و جهشها
در دورههای صد ساله هم معموالً امکانپذیر نیست.
ایش��ان آبرو و عزت ملی ایرانیان را در مقایسه با
دوران تحقیرآمیز طاغوت ،از دستاوردهای پرافتخار
انق�لاب برش��مردند و افزودند :رژیم توس��ریخور
از آمری��کا و انگلی��س ،ملت را ذلی��ل و خوار کرده
ب��ود اما امروز همه به ع��زت و اقتدار ملت و حضور
تعیینکننده ایران اذعان دارند و میدانند در تقریباً
همه مسائل منطقه ،اگر ایران حضور نداشته باشد و
اراده نکند ،کاری به پیش نخواهد رفت.
رهبر انقالب  ۲۲بهمن را «نعمتی الهی و فرصتی
گرانق��در» برای اعالم مواضع و خواس��تههای ملت
دانستند و افزودند :امسال ،ملت نشان داد در مقابل
دشمنان ایستاده اس��ت و به دنبال تحقق اسالم و
پیشرفت نظام اسالمی برخاسته از مردم است و هر
مسؤولی با ملت همراه نباشد و ایستادگی نکند ملت
او را بدون تردید پس خواهد زد.
حضرت آیتاهلل خامنهای به مس��ؤوالن کشور
تأکید کردند :حضور پرشور مردم در مقابل دشمن

کمینکرده برای بلعیدن ایران را به حس��اب گالیه
نداش��تن آنها از عملکرد مسؤوالن نگذارید ،چرا که
مردم از مسائل مختلف از جمله تبعیض و کمکاری
و بیاعتنایی به مش��کالت گالیهمندند و احساس
ناراحتی و رنج میکنند .ایشان خاطرنشان کردند:
سال «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل» در حال پایان
یافتن است و مسؤوالن دولت و دیگر قوا باید به مردم
گزارش دهند در این زمینه چه کردهاند.
رهبر انقالب در همین زمینه افزودند :مسؤوالن
نباید به مردم بگویند «باید چنین بشود» ،بلکه باید
بگویند «چنین ش��د» .حضرت آی��تاهلل خامنهای
«بیکاری و رکود و گرانی» را از مشکالت مهم کشور
خواندند و گفتند :البته مسؤوالن در تالش هستند
اما ظرفیتهای کشور بیش از اینهاست و راه خروج
از مشکالت چند بعدی هم مشخص است.
ایشان به س��خنان  ۶سال پیش خود در زمینه
هدفگذاری دشمن برای تشدید فشارهای اقتصادی
و دلس��رد ش��دن مردم اش��اره کردن��د و افزودند:
مسؤوالن باید به مسائل اقتصادی توجه کامل کنند،
البته مسائل فرهنگی و علمی نیز مهم است اما در
نگاه کوتاهمدت ،مسائل اقتصادی در اولویت است.
رهبر انقالب اس�لامی در تحلی��ل هدف واقعی
دولت قبلی و فعلی آمریکا در تکرار ترفند «تهدید
ایران به جن��گ» افزودند :امروز ه��م مثل قبل ،از
گزینهه��ای نظامی روی میز ح��رف میزنند و آن
مس��ؤول اروپایی هم به مسؤوالن ما میگوید «اگر
برج��ام نبود وقوع جنگ حتمی بود» اما این حرف
یک دروغ محض است و آنها میخواهند ذهن ما را
از جنگ واقعی یعنی نبرد اقتصادی منحرف کنند و
به جنگ نظامی س��وق دهند تا مسؤوالن کشور از
تمرکز در عرصه پیشرفت اقتصادی و توجه به جنگ
فرهنگی غربیها با ملت ایران باز بمانند.
حضرت آی��تاهلل خامنهای نظ��ارت و پیگیری
طرحها و برنامهها را کام ً
ال ضروری خواندند و گفتند:
از رئیسجمهور محترم خواستهام به مدیران اجرایی

طرفدار مردم است خامنهای
يادداشتامروز حسین قدیانی :نخستین روز
آبان  89و ناظر بر س��فر رهبر
انقالب به ش��هر مقدس قم ،متنی مطول نوش��تم
تحت عنوان «طرفدار ماهاست خامنهای» که دیروز
یعن��ی  27بهم��ن  95باز هم ثابت ش��د «طرفدار
ماهاس��ت خامنهای»« .ماها» اما یعن��ی ما مردم.
آح��اد مردم .توده مردم .همین مردم کوچه و بازار.
صحه حض��رت آقا بر گالیههای رنگارنگ و متعدد
ملت از دولت ،یعنی مادام که سایه ولیفقیه بر سر
ما مردم بلند باشد ،جمهور هرگز احساس تنهایی
نمیکند .پس فقط اینگونه نیس��ت که به شهادت

روزی مث��ل  22بهمن ،م��ردم ،طرفدار خمینی یا
خامنهای باشند؛ عکس این گزاره هم صادق است و
ولیفقیه هم حامی و هوادار ملت است .اگر بیکاری
هس��ت و اگر رکود هست و اگر گرانی هست و اگر
عایدی این دول��ت برای ما مردم ،در اغلب حوزهها
منجمل��ه حوزه محیطزیس��ت و آبوهوا ،چیزی
بیشتر از «تقریبا هیچ» نیس��ت ،امام دلسوز امت،
نهتنها متذکر حضرات دستاندرکار میشوند ،بلکه
صریح و البته صحیح ،خاطرنشان میکنند مبادا این
مردمان دولتی ،حماسه  22بهمن  95را به حساب
رضایت مردم از ایشان بگذارند! فیالمثل ،راهپیمایی

تذکر دهد که مدیریت باید با ش��فافیت و نظارت و
پیگیری همراه باش��د اگرنه ص��رف اینکه مدیران
بگویند «بشود» و طرف مقابل هم بگوید «چشم»،
پیشرفتی صورت نمیگیرد و کار عینی انجام نخواهد
ش��د .رهبر انقالب اسالمی با استناد به آیه «واعدوا
لهم ما استطعتم من قوه» تأکید کردند :منظور این
آیه فقط توجه به قوه نظامی نیس��ت بلکه معنای
آیه این اس��ت که هرچه میتوانید درون خود را از
همه نظر قوی کنید که این همان استحکام ساخت
داخلی است که بارها گفتهام.
رهبر انقالب اس�لامی تحقق رش��د  ۸درصدی
را به اس��تناد نظر متخصصان و به ش��رط استفاده
کامل از ظرفیتهای داخلی امکانپذیر دانس��تند و
خاطرنشان کردند :معنای واقعی رشد ،رشد تولید
و اس��تحکام داخلی اقتصادی یعنی همان اقتصاد
مقاومتی است نه فقط فروش بیشتر نفت که البته
آن هم مفید اس��ت .ایشان با انتقاد از عناصری که
فقط روی کمبودها و ضعفها دس��ت میگذارند و
آنها را بزرگنمایی میکنند ،افزودند :نکته قابل تأمل
این اس��ت که این عناصر همان کسانی هستند که
خودشان به دشمن گرای تحریمها را دادهاند.
رهب��ر انق�لاب اس�لامی در بخش دیگ��ری از
سخنانشان ،حادثه  ۲۹بهمن  ۱۳۵۶تبریز را درسی
مهم و همچ��ون موتور پیشبرنده ملت در پیروزی
انقالب اسالمی دانستند و افزودند :مردم آذربایجان
در هم��ه تحوالت مهم اجتماعی و سیاس��ی ۱۳۰
س��ال گذشته کشور مانند قضیه تنباکو ،مشروطه،
ی ش��دن صنعت نفت ،انقالب اسالمی و
نهضت مل 
دفاعمقدس از اصلیترین محورهای مبارزه بودهاند
و این ،شناسنامه و تاریخ پرافتخار آذربایجان است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به تحرکات
تفرقهافکنان��ه برخ��ی گروهه��ا در س��الهای اول
انقالب در تبریز ،گفتند :ام��ام بزرگوار ما در مقابل
آن حرکتها که برخاس��ته از سیاستهای قدیمی
انگلیسیها بود ،فرمودند «هیچکس نگران نباشد،

چراک��ه خود مردم تبری��ز جواب آنه��ا را خواهند
داد» و همینگون��ه نیز ش��د .ایش��ان هوش��یاری
قش��رهای مختلف مردم از جمله م��ردم و جوانان
و نخبگان آذربایج��ان را در مقابل اختالفافکنی و
وسوسههای دشمنان س��تودنی خواندند و گفتند:
آذربایجان نقطه قوت انقالب و نظام اس�لامی است
و م��ردم آن در راه دفاع از وحدت ملی از جانش��ان
مایه گذاشتهاند که همه باید قدردان این فداکاری
باشند .حضرت آیتاهلل خامنهای تنوع قومیتهای
مختلف همچون ترک ،فارس ،لر ،کرد ،عرب و بلوچ
را فرصتی ارزشمند برای ایران دانستند و خاطرنشان
کردند :دش��من همواره به ایجاد ش��کاف قومیتی
چش��م طمع دوخته تا به خیال خود از هر گسلی
در کشور اس��تفاده و زلزله ایجاد کند ،در حالیکه
هیچ گسلی در کشور وجود ندارد و مردم ،یکپارچه
و متحد هستند.
رهبر انقالب اس�لامی با اش��اره به س��ینه سپر
کردن و ایستادگی اقوام بزرگ ایرانی و از همه بهتر
مردم آذربایجان در مقابل سیاستهای خباثتآلود
دشمنان ،مرحوم مولوی عبدالعزیز ساداتی از علمای
اهل س��نت بلوچ ،مرحوم ش��هید شیخاالس�لام از
علمای اهل سنت کردستان و همچنین سردار جوان
و عرب خوزستانی شهید علی هاشمی را نمونههایی
از حرکت متحد و هماهنگ اقوام در دفاع از اس�لام
و انق�لاب دانس��تند و افزودند :مل��ت ایران متحد،
منسجم ،همراه و همدل است.
حضرت آیتاهلل خامنهای از همین زاویه به تعبیر
مطرحشده در روزهای اخیر با عنوان «آشتی ملی»
اشاره کردند و با بیمعنی دانستن این تعبیر و انتقاد
از پ��ر و بال دادن ب��ه آن در روزنامهها ،گفتند :مگر
مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟
قهری وجود ندارد ،البته مردم ما با کس��انی که در
س��ال  ۸۸به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و
با قساوت و لودگی و بیحیایی ،جوان بسیجی را در
خیابان لخت کردند و کتک زدند ،قهر هستند و با

آنها آشتی هم نمیکنند.
ایش��ان افزودند :البته کسانی که با اصل انقالب
مخالف بودند و میگفتند «انتخابات بهانه اس��ت و
اصل نظام هدف ماس��ت» ،ع��دهای معدودند و در
مقابل اقیانوس عظیم و پر طراوت ملت ایران ،فقط
یک قطره کوچک هستند.
رهبر انقالب اس�لامی خاطرنشان کردند :مردم
ایران در جایی که پای اس�لام ،ایران ،اس��تقالل و
ایستادگی مقابل دشمن در میان است ،با همه وجود
ایستاده و با یکدیگر متحد و مجتمع هستند ،البته
ممکن اس��ت در فالن قضیه سیاس��ی  2نفر با هم
اختالفنظر داشته باشند اما این چیز مهم و مؤثری
نیست و مسالهای عادی و طبیعی بهشمار میرود.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :اقیانوس
خروش��ان ،منس��جم و متحد ملت باید روز به روز
تقویت شود .رهبر انقالب با اشاره به شعلههای امید
مقدس و اله��ی که همواره دل مل��ت را گرم کرده
است ،افزودند :با وجود همه پیشرفتها ما تاکنون در
تحقق آرمانهای اسالم و انقالب ،تنها قدمی کوتاه
برداش��تهایم و باید به سوی جامع ه اسالمی عادالنه،
پیش��رفته ،مقتدر و با عزت گامهای بلندی برداریم
که به فضل الهی با ادامه مس��یر ملت و نظام ،قطعاً
پیروزی و آینده متعلق به ملت عزیز ایران خواهد بود.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتاهلل
مجتهد شبس��تری ،نماینده ولیفقیه در اس��تان
آذربایجان ش��رقی و امام جمعه تبریز با تس��لیت
ایام فاطمیه ،گفت :مردم غیرتمن��د آذربایجان در
 ۲۹بهمن  ۱۳۵۶حماسهای تاریخی و بهیادماندنی
آفریدند و در  ۲۲بهمن امسال نیز بار دیگر بصیرت و
آگاهی خویش را اثبات کرده و با رهبر خود تجدید
میثاق کردند .نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی
با بیان اینکه ایرانیان هیچگاه فریب شیطان بزرگ را
نخ��ورده و نخواهند خورد ،تأکید کرد :ملت ایران با
وحدت و یکپارچگی ثابت کردهاند در دفاع از منافع
و امنیت ملی متحد هستند.

بياييد با طرح عارف به فتنه  88نگاه كنيم
 22بهمن در همه شهرهای استان خوزستان ،دفاع
مردم بود از «اصل نظام» و اال ،هموطنان عزیز ساکن
در جنوب غرب ایران ،دقیقا باید از کدام کار دولت
اعتدال راضی باش��ند؟! روزهای اخیر ،خوزستان و
خوزستانی با هر معضلی که بگویی دست و پنجه
نرم کرد اما دولت اصال انگار نه انگار!  30س��ال بعد
از جنگ ،ب��رق را ،نه بمباران رژیم بعث و نه حتی
تهدیدهای توخالی رؤس��ای جمه��ور آمریکا ،که
بیتدبیری دولتی خاموش میکند که شوربختانه،
خود را «دولت تدبیر و امید» هم میخواند!
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نگاهامروز محمد زعیمزاده« :هر کسي با
هر اقدامي اعم از طرح س��وال يا
غير آن در مراسم سخنراني ،اعم از مراسم رسمي
يا مراسمي که عرفا بدون مجوز تشکيل ميشود،
موجب توقف يا جلب توجه به خود يا تشنج شود
به حبس از  6ماه تا  2سال محکوم ميشود .نيروي
انتظامي موظف است فوري فرد يا افراد را بازداشت
و ت��ا تحويل به مقامهاي قضای��ي نگهداري کند،
همچنين قوهقضائيه موظف است بدون تشريفات
رس��يدگي در کمتر از يک ماه حکم الزم را صادر
و اعالم کند».

اين بخش��ي از ط��رح دوفوريتياي اس��ت كه
تعدادی از نمايندگان مجلس كه بيشتر آنها عضو
فراكسيون به اصطالح اميد مجلس هم هستند و
در ميان آنها محمدرضا عارف و علي مطهري هم
حضور دارند به صحن آوردهاند تا به تعبير خودشان
امنيت مراسمها را تامين كنند.
ف��ارغ از جنبهه��اي حقوقي مس��اله و مصوبه
پيشنهادي جالب جناب عارف و دوستان و نسبت آن
با اصول قانون اساسي كه بايد در جاي خود و توسط
اهل فن آن بررسي شود ،به كار بردن چنين ادبياتي
در يكي از معدود تحركات فراكسيون اميد پيامهاي

روشني دارد؛ اول اينكه ادبيات به كار رفته در تنظيم
اين مصوبه نش��ان ميدهد چق��در اين حضرات در
عرصه سياس��ي ت��ازهكار و بيتجربه هس��تند ،دوم
مسالهاي به نام آزادي بيان يا سوال آزادنه و امثالهم تا
زماني براي اين جماعت كاركرد دارد كه تامينكننده
منافع خودشان باش��د و احيانا در آستانه انتخابات
رياس��ت جمهوري كه بايد جريان متبوعش��ان در
محافل مختلف سياسي و دانشگاهي پاسخگوي افكار
عمومي باشد سوال پرسيدن ميتواند منتج به  6تا
 24ماه حبس شود و ...
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