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آذربایجانغربی
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کارآفرینی و اشتغالزایی جزو اهداف جهادگران است

سازندگی حقیقی در حاشیه شهر مشهد

بهرهبرداری از  ۵۷۴پروژه و طرح
در مخابرات آذربایجانغربی

به مناس��بت گرامیداش��ت هفت��ه دولت،
 ۵۷۴پ��روژه و ط��رح در مخاب��رات منطق��ه
آذربایجانغربی با س��رمایهگذاری بالغ بر ۲۴۴
میلیارد ریال در سال  ۹۷مورد بهرهبرداری قرار
گرفت .این پروژهها ش��امل طرح توسعه شبکه
فیبرنوری ،طرح مربوط به نص��ب و راهاندازی
تجهی��زات اکتی��و و پس��یو پ��روژه ،FTTH
پروژه توس��عه  ADSLاس��تان ،پروژه مربوط
به افزایش پهنای باند دیتا در مراکز ش��هری و
روس��تایی و کافوی نوری و پروژههای انتقال و
توس��عه سوئیچ و شبکه و کافوی نوری بود که
در سطح مخابرات منطقه آذربایجانغربی مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.

اردوه��ای جهادی و س��ازندگی فصل مش��ترک
گفتمانی اس��ت که هر س��اله بویژه در ایام تابستان
برجس��ته میش��ود و گروههای متعددی در سراسر
کشور به امر سازندگی و بهسازی و مرمت واحدهای
مختل��ف در نق��اط دورافتاده یا مح��روم میپردازند.
خراس��انرضوی و مش��هد نیز از دیرباز مهد اینگونه
فعالیتهای جهادی بوده است و فعالیتهای متعددی
در مناسبتهای مختلف در این استان انجام میشود
و البته هر ساله با نظم و قدرت بیشتری این عملکرد
افزایش پی��دا میکند .نقاط مح��روم و دورافتاده در
استان کم نیستند و البته به همان اندازه همتها نیز
کم نیست و سال به سال شاهد هستیم که نیروهای
جهادی سپاه و بسیج سازندگی خراسانرضوی بیشتر
در ای��ن عرص��ه وارد عمل میش��وند و فعالیتهای
جهادی با ش��ور و نشاط بیش��تری در حال رخ دادن
اس��ت .اگر نگاهی به میانگین س��نی افرادی که در
این اردوها ش��رکت میکنند داش��ته باشیم ،شاهد
هستیم جوانان رکن اصلی این اردوها را در حوزههای
مختلف مانند سازندگی ،عمران و بهداشت و درمان
یا مس��ائل فرهنگی تشکیل میدهند و در سالهای
اخیر اقبال گروههای دانشجویی به این حوزه بیشتر
شده اس��ت .حاشیه شهر مشهد نیز از جمله نقاطی
اس��ت که با مشکالت متعددی دس��ت و پنجه نرم
میکند و گروههای جهادی هرس��اله در عرصههای
مختلف در حال خدمترسانی به حاشیهنشینان شهر
مش��هد هستند .سپاه امام رضا(ع) و بسیج سازندگی
خراس��انرضوی در س��الهای اخی��ر فعالیته��ای
زیادی را در حاش��یه شهر مش��هد انجام دادهاند تا از
غبار محرومیت در این مناطق بکاهند و این اتفاق تا

بهرهمندی  90درصدی خانوار شهری
و روستایی کشور از نعمت گاز طبیعی

بهرهمن��دی  90درصدی خانوار ش��هری و
روس��تایی کش��ور از نعمت گاز طبیعی یکی
از خدم��ات ارزنده جمهوری اس�لامی اس��ت.
رئی��س ایمن��ی ،بهداش��ت و محیطزیس��ت
ش��رکت ملی گاز که ب��رای همای��ش بزرگ
 HSEدر شرکت گاز اس��تان آذربایجانغربی
حض��ور داش��ت ب��ا اش��اره ب��ه بهرهمن��دی
 90درصدی خانوار ش��هری و روستایی کشور
از نعمت گاز طبیع��ی اظهار کرد :این امر مهم
تنها بخشی از خدمات ارزنده جمهوری اسالمی
است که باعث شده سطح زندگی مردم کشور
به لحاظ کیفی در مقایسه با پیش از انقالب و
کشورهای همسایه ارتقا یابد .به گزارش روابط
عمومی ش��رکت گاز اس��تان آذربایجانغربی،
مهندس یوس��فیپور که ریاست هیأتمدیره
شرکت گاز استان آذربایجانغربی را نیز بر عهده
دارد با بیان این مطلب که استان بهخاطر شرایط
جغرافیایی دچار برخی عقبماندگیهاس��ت،
تصریح ک��رد :با تالش مدیرعام��ل ،مدیران و
کارکنان ش��رکت گاز استان ،ش��اهد اقدامات
مطلوب��ی در راس��تای جبران ای��ن کمبودها
هستیم .وی در جمع پیمانکاران و کارکنان گاز
استان آذربایجانغربی مهمترین موارد ایمنی در
طراحی ،اجرا و بهرهبرداری پروژههای گازرسانی
را ارائ��ه کرد و با آوردن مصادیقی از حوادث در
شرکتهای گاز استانی به تبیین و تحلیل این
حوادث پرداخت.

حد زیادی نیز خوش��بختانه رخ داده است .نیازهای
متع��ددی مانند بهداش��ت و درمان ی��ا تهیه منزل
مس��کونی بویژه برای زوجهایی که در حاش��یه شهر
مش��هد حضور دارن��د وجود دارد و ب��ا همتی بلند و
بینظیر در س��الهای اخیر فعالیتهای زیادی برای
س��اماندهی اقدامات در این مناطق انجام شده است.
یکی از افراد حاض��ر در گروههای جهادی که در این
اردوها در حاش��یه شهر مشهد حضور دارد ،میگوید:
حاشیه شهر مشهد کمبودهای زیادی دارد که شاید
بتوان در رأس آن نیازهای فرهنگی را قرار داد ،بهنظرم
باید امکانات و زیرساختهای فرهنگی در این حوزه
بیش��تر ش��ود .وی که در یک��ی از اردوهای جهادی
زیرمجموعه بسیج سازندگی خراسانرضوی در این
منطق��ه فعالی��ت دارد ،ادامه میدهد :در س��الهای

اخیر خوش��بختانه بسیج س��ازندگی و سپاه استان
در کنار س��ایر مجموعهها مثل ش��هرداری اقدامات
زیادی را در حاشیه شهر مشهد انجام دادهاند و امروز
چهره حاش��یه شهر مشهد با سالهای اخیر متفاوت
اس��ت .وی با اشاره به اینکه این سازندگیها بیمنت
و با میل و عالقه جهادگ��ران صورت میگیرد ،ادامه
میدهد :باید حجم و عمق فعالیتها در این مناطق
بیشتر شود .در حوزه مسکن نیز حاشیه شهر مشهد
نیازهای خاص خود را دارد و امیدوار هستیم مسؤوالن
نیز پابهپای گروههای جهادی حضور داشته باشند تا
بتوانیم خدمات بیش��تری ارائه کنیم .مسؤول گروه
جهادی سرسبیل بسیج س��ازندگی خراسانرضوی
نیز که در حاشیه شهر مشهد فعالیتهای متعددی
را انج��ام داده در این زمینه میگوید :عمده فعالیت

تجلیل از دانشگاه علوم پزشکی مازندران بهعنوان دستگاه برگزیده
اجرایی ،فرمانداران و شهرداران استان در محل سالن
همایش سازمان برگزار شد ،از دکتر سیدعباس موسوی
رئیس دانشگاه علوم پزشکي مازندران بهعنوان رئيس
دس��تگاه برگزيده اس��تان و از دکتر محمد پنبهچي
معاون توس��عه مديريت و منابع اين دانشگاه بهعنوان
معاون برگزيده در ميان معاونان روساي دستگاههاي
اجرايي استان تجليل شد .در آیین اختتامیه جشنواره
شهید رجایی استان مازندران با تقدیر از دستگاههای

از رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بهعنوان
رئیس دس��تگاه برگزیده اس��تان و از معاون توس��عه
مدیریت و منابع این دانشگاه بهعنوان معاون برگزیده در
میان معاونان روسای دستگاههای اجرایی استان تجلیل
ش��د .به مناس��بت هفته دولت و به منظور تجلیل از
دستگاههای برتر اجرایی استان در قالب جشنواره شهید
رجایی که با حضور اس��تاندار ،معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار ،رئیس سازمان ،مدیران دستگاههای

اجرایی برتر از دکتر سیدعباس موسوی ،رئیس دانشگاه
علوم پزشکی مازندران بهعلت کسب رتبه برتر در میان
دس��تگاههای اجرایی استان که بیشترین امتیاز را در
شاخصهای بند «ج» (شامل اقتصاد مقاومتی ،بهبود
فضای کسبوکار ،اشتغال ،سرمایهگذاری و )...کسب
کرد ،تقدیر شد .همچنین دکتر محمد پنبهچی ،معاون
توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه در بخش انتخاب
معاونان موثر دس��تگاههای اجرایی اس��تان حائز رتبه

محکوم کردن جنایات سعودی کافی نیست!
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
مسؤولیت بخش مهمی
از این مس��أله بر دوش وزارت امور خارجه و بخش
دیگری از آن بر دوش رس��انهها و ابزارهای ارتباط
جمعی در کشورمان است.
متاسفانه مجلس شورای اسالمی نیز در اینباره
«کمکاری» ملموسی داش��ته و به محکوم کردن
جنایات رژیم س��عودی در یمن اکتفا کرده است.
 3هفته قبل متعاقب کشتار وحشیانه دانشآموزان
مظلوم یمنی در حمله س��عودیها« ،کریس��توفر
موفی» س��ناتور آمریکایی و عضو کمیته ش��ورای
روابط خارجی سنا صراحتا از نقش ایاالت متحده

در کشتار دانشآموزان یمنی انتقاد کرد .بنابراین
انتقاد صرف از اقدامات عربستان و آمریکا در یمن
و محک��وم کردن این موارد ،موضوعی نیس��ت که
بخواهد ب��ه مثابه «وجه تمایز» م��ا از دیگران در
حلوفصل بحران یمن مورد توجه و اس��تناد قرار
گیرد! تش��کیل نشستهای مشترک بین دولتی
و بی��ن پارلمانی ب��رای حلوفصل بح��ران یمن،
اتخ��اذ سیاس��تهای فعال رس��انهای در حمایت
از ملت مظلوم یمن ،کلید زدن پروژه ش��کایت از
خاندان عقبافتاده سعودی و حامیان غربی آن در
مجامع بینالمللی و افشاگری درباره جنایات انجام
شده در  3سال و نیم اخیر در یمن ،حداقلیترین

ادامه از صفحه 15
نگاه مهمان
 ...به تهاجم خود ادامه دهند؟
گفتنی است ،تش��دید درگیریهای نظامی اخیر
در غزنی باعث ش��د نوک پیکان اتهامات به سمت
پاکستانبازگردد.

دول��ت جدید پاکس��تان برای ش��کلگیری و
اجرای سیاست خارجی در یک محیط پیچیده و
دشوار جهانی و منطقهای قرار گرفته است .معضل
مهم دولت جدید پاکس��تان این است که مواجهه
یا تصمیمگیری در ارتباط با مشکالت پیشگفته،
برخالف اظهارات هفته گذشته محمود شاه قریشی،
وزیر جدید خارجه پاکس��تان که مدعی شد تمام
تصمیمهای مربوط به سیاست خارجی در وزارت
خارج��ه این کش��ور اخذ خواهد ش��د ،در اختیار
دولت این کش��ور قرار ندارد ،بلکه این ارتش است
ک��ه در این دو حوزه فعال خواه��د بود .در چنین
ش��رایطی پیشبینی میش��ود چنانچه سیاست

آمریکا در قبال پاکستان همانند گذشته بر مبنای
جایگاه آمران��ه تداوم پیدا کند ،کمترین پیامد آن
مانعتراشی اسالمآباد در مسیر ناکامی سیاستهای
کاخ سفید در منطقه از جمله در جنگ افغانستان
خواهد بود .بهرغم وجود رویکرد تشدید فشار کاخ
سفید بر پاکستان ،برخی مقامات ایاالتمتحده به
دلیل نقش مهم پاکستان در موفقیت یا شکست
برنامههای واشنگتن در افغانستان خواستار تغییر
ای��ن رویکرد با هدف جلب همکاری اس�لامآباد و
جلوگیری از تقویت روابط پاکستان با رقبای آمریکا
هس��تند .این در حالی اس��ت که به نظر میرسد
دونالد ترامپ همچنان بهدنبال گس��ترش فاصله
میان ایاالتمتحده و پاکس��تان است .اقدامی که
ممکن است دیگر قابل جبران نباشد .در وضعیت
کنون��ی به نظر میرس��د رواب��ط ایاالتمتحده با
پاکستان به آرامی در حال تحلیل رفتن بوده و در
مقابل مناسبات اسالمآباد با تهران ،مسکو و پکن به
نحو فزایندهای در حال تقویت است.

اقداماتی است که باید در حمایت از یمنیها انجام
داد .همانگونه که اش��اره ش��د ،در اینباره وزارت
امور خارجه و مجلس ش��ورای اسالمی باید نقشی
کلی��دی و فعال ایف��ا کنند .نبای��د فراموش کرد
امروز یمنیها «مش��تاق» حمایتهای بینالمللی
ما از خود نیس��تند ،بلکه «محتاج» آن هس��تند!
پاسخدهی به این نیاز یمنیها آن هم در شرایطی
که دشمن سعودی هرگونه مسیری را برای تنفس
آنها بس��ته اس��ت ،نهتنها وظیفه ما است ،بلکه در
مسیر آرمانهای انقالب اسالمی ایران در حمایت
از مظلومان عالم تعریف میشود؛ انقالبی که امید
مسلمانان و حتی آزادگان غیرمسلمان دنیاست.

واقعیت این است که آمریکا در باتالق افغانستان
گرفتار شده و به همین دلیل آنها به دنبال گفتوگو
با گروه طالبان بدون کمک پاکستان هستند تا از
این طریق بر نفوذ اسالمآباد در تحوالت افغانستان
غلبه کنن��د .آمریکا میداند اگر تالش مش��ترک
روسیه ،پاکستان ،ایران و چین برای تامین امنیت
در افغانس��تان ب��ه نتیجه برس��د ،از دامنه نفوذ و
تس��لط آنها (آمریکاییها) در این کشور و منطقه
بشدت کاسته خواهد شد ،لذا این کشور از ائتالف
یادش��ده بشدت هراس دارد .از این رو آمریکاییها
میخواهن��د همانند گذش��ته از اس�لامآباد برای
دستیابی به اهداف منطقهای خود به صورت ابزاری
اس��تفاده کنند اما عمرانخان ،نخستوزیر جدید
پاکستان از قبل اعالم کرده که حاضر به ُکرنش در
برابر واشنگتن نیست ،چرا که اسالمآباد اعالم کرده
خواهان روابطی بر اساس برابری و احترام متقابل با
واشنگتن است.
* تحلیلگر ارشد مسائل جنوب آسیا
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برتر شد .گفتنی است ،آیین اختتامیه جشنواره شهید
رجایی به مناس��بت هفته دولت و با حضور استاندار و
سایر مسؤوالن ارشد استان و جمعی از کارکنان شاغل
در دس��تگاههای اجرایی اس��تان در سالن اجتماعات
س��ازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار شد که
در این مراس��م از روسای دستگاههای برگزیده استان
در بخشهای عمومی ،اختصاصی و اختصاصی ویژه با
اهدای تندیس و لوح سپاس ،قدردانی بهعمل آمد.

انجام مانور اطفای حریق
در شرکت برق منطقهای خوزستان

مان��ور اطفای حری��ق برای افزایش س��طح
آمادگی پرسنل در مواجهه با حوادث غیرمترقبه
در امور بهرهبردار ناحیه ش��مال ش��رق شرکت
برق منطقهای خوزس��تان برگزار شد .مدیر امور
بهرهبردار ناحیه شمال شرق این شرکت گفت :با
توجه به اهمیت مسائل ایمنی و آموزش علمی با
کپسولهای اطفای حریق و لزوم آمادگی پرسنل
در مواجهه با حوادث ناش��ی از انواع آتشسوزی
در ایس��تگاهها ،این ناحیه اقدام به برگزاری مانور
اطفای حریق با حضور پرسنل بهرهبردار پستها
کرد .محسن علیپناهی بیان کرد :در این مانور،
آموزش کار با انواع کپسولهای اطفای حریق به
پرسنل شرکتکننده داده ش��د و آنها با رعایت
مسائل ایمنی اقدام به خاموش کردن آتش کردند.
مازندران

کسبرتبهبرترجشنوارهشهیدرجایی
توسطشرکتگازمازندران

به مناسبت هفته دولت در مراسم جشنواره
ش��هید رجایی اس��تان مازندران ،دستگاههای
نمونه و برتر استانی با حضور استاندار مازندران،
معاونان اس��تانداری و مدیران کل دستگاههای
اجرایی اس��تان معرف��ی و تجلیل ش��دند .در
جشنواره شهید رجایی استان مازندران که در
سالن همایش برنامهریزی استانداری برگزار شد،
«محمداسالمی»استاندارمازندرانگفت:وظیفه
تمام مس��ؤوالن در خدمت به نظام و مردم این
است که باید رجایی و باهنر را الگوی مدیریتی
خود قرار دهند .در پایان جشنواره از دستگاههای
برتر استان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل
به عمل آمد که استاندار مازندران با اهدای لوح
سپاس از تالشهای مدیریت و کارکنان شرکت
گاز استان مازندران که موفق به کسب رتبه برتر
جشنواره شهید رجایی ش��دند ،قدردانی کرد.
محمد اس�لامی در این لوح خطاب به «جعفر
احمدپور» آورده است :توفیق خدمتگزاری در
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران افتخاری
اس��ت بس عظیم که نصیب آنانی میشود که
تنه��ا قرب الهی را هدف مق��دس خویش قرار
دادهاند .بدینوسیله به پاس خدمات انجام شده
که در زمینه گازرسانی به مناطق محروم استان
معمول داشتهاید از زحمات و تالشهای انجام
شده قدردانی میشود.

شیخ یتصبی و تحریف تاریخ

سیاست خارجی جدید پاکستان و محیط پیچیده منطقهای

■■جمعبندی

ما در بس��یج س��ازندگی خراس��انرضوی در حوزه
محرومیتزدایی و بخش��ی نی��ز در حوزه کارآفرینی
و اش��تغالزایی اس��ت اما عمدتا در حوزه فعالیتهای
جهادی مربوط به ساختوس��از فعالیت داریم .هادی
صاحبقرانی بیان کرد :زمانی در خارج از اس��تان این
فعالیتها را انجام میدادیم اما اکنون در حاشیه شهر
مشهد متمرکز شدهایم و با همکاری نواحی و بسیج
سازندگی خراس��انرضوی در بحث ساختوسازها یا
مرمت واحدها مشارکت داریم .وی ادامه میدهد :ما
از طریق دوستان خودمان در فضای محالت حاشیه
شهر مشهد یا سایر نواحی از مشکالت مطلع میشویم
و بعد از شناسایی با ناحیه بسیج و حوزه نیز هماهنگی
انجام میشود؛ بیشترین مسأله این است که مصالح
مورد نیاز برای کار تامین شود ،از نظر نیروی جهادی
خوشبختانه مشکلی نداریم و آمادگی باالیی برای کار
کردن وجود دارد .مس��ؤول گروه جهادی سرس��بیل
بسیج سازندگی خراسانرضوی میافزاید :مهمترین
نیاز حاشیه ش��هر مشهد در حوزههای عمرانی است
و بای��د س��راغ محرومان و مس��تضعفان بروی��م و از
س��وی دیگر باید پروژههایی برای جوانانی که ابتدای
زندگیشان است مهیا شود و برای این مسأله تقویم
مناس��بی تهیه ش��ود تا زمینه برای ازدواج آسان نیز
فراهم شود .صاحبقرانی میگوید :باید اولویت اصلی
فض��ای جهادی را همچنین به س��مت کارآفرینی و
اشتغالزایی ببریم و در این صورت میتوانیم به جامعه
نیز کمک زیادی داش��ته باش��یم .به نظر میرسد در
مجموع گروههای جهادی امروز در حوزه س��ازندگی
بسیار پیشرو هستند و آثار آن را میتوان در بسیاری
از نقاط محروم جامعه و حاشیه شهر مشهد شاهد بود.

خوزستان

ادامه از صفحه اول
دیدگاه
و ام��روز خ��ود به همان
وضعیت فالکتباری افتاده اس��ت ک��ه روزگاری
قائممقام معزول را بهخاطر آن شایس��ته مالمت
یدانست!
م
آیا اطرافی��ان مهدی کروبی ب��ه او میگویند
ادعاهای کذب وی در چند سال گذشته چه بساط
جشنی را در اردوگاه دشمنان نظام اسالمی و مردم
به راه انداخته و خوراکی که وی برای رس��انههای
ضدانقالب تهیه میکند ،به س��رتیتر بلندگوهای
دشمن تبدیل شده است؟
آی��ا مهدی کروب��ی که ادعاهای حس��ینعلی
منتظ��ری علیه احکام قضایی صادر ش��ده درباره
وابس��تگان به منافقین و دش��منان مردم ایران را
«سخنان القاشده از سوی اطرافیان ناصالح و شیاد»
معرفی میکرد ،امروز خود به همان بلیه دچار شده
و ش��یادانی که روزگار خود را با کاس��بی از حصر
وی میگذرانند ،با ارائه اخبار غلط درباره مجرمان
اجیرشده از سوی دشمنان مردم ،وی را به سمت
حمایت از این تبهکاران هدایت میکنند؟

■■تحریفتاریخ!

مهدی کروبی در نامه خود به ماجرای جلسهای
که در شب ارتحال امام خمینی در بیت امام برگزار
ش��د ،اش��اره کرده و با نقل این مس��اله که «کل
بحث آن جلس��ه درباره ش��ورای رهبری بود و در
آن جلسه هرگز سخن از انتخاب یک فرد به میان
نیامد» در دروغی آش��کار و واضح مدعی میشود:
«فردای آن روز در جلس��ه فوقالعاده خبرگان در
 14خرداد  68مرحوم هاشمی برخالف بحثهای
شب گذشتهشان به نقل خاطرهای از امام پرداختند
و آیتاهلل خامنهای به عنوان رهبر انتخاب گردید»!
در پاس��خ ب��ه دروغ تاریخی ای��ن پیر مفلوک
محصور اشاره به نکاتی ضروری است.
الف -مهدی کروبی در ادعای خود مشخص نکرده
اس��ت که چند تن از اعضای خبرگان رهبری که
صالحیت حضور و نظر دادن در جلس��ه تاریخی
انتخاب جانشین امام خمینی را داشتهاند ،در آن
جلس��ه حاضر بودهاند اما هر چه باشد یقینا تمام
نمایندگان مردم در مجلس خبرگان در آن جلسه
حضور نداش��تند و حضار جلسه تنها نظر خود را
اعالم کردند و این افراد نمیتوانستند به تنهایی و
بدون رای دیگر اعضای خبرگان ،به تعیین تکلیف
درباره جانشین امام بپردازند اما با توجه به سابقه
مهدی کروبی ،عدم فهم این مسائل بدیهی توسط
وی زیاد عجیب نیست و طبیعی به نظر میرسد!
ب -در رد ادع��ای دروغ مه��دی کروب��ی اش��اره
به همین مس��اله کافی اس��ت ک��ه چندی پیش
بخشهای زیادی از این جلس��ه تاریخی در رسانه

ملی پخش شد .بر خالف ادعای مطرح شده توسط
کروبی که مدعی ش��د «مرحوم هاشمی برخالف
بحثهای ش��ب گذش��ته» به طرح ن��ام آیتاهلل
خامن��های پرداخت ،مدت زمان زیادی از جلس��ه
ب��ه مباحثه و تبادل نظر خبرگان ملت با محوریت
«تعیین شورای رهبری» سپری شد و پس از آنکه
مخالفان و موافقان به صورت تفصیلی نظرات خود
را بیان کردند ،این مس��اله به رای گذاشته شد که
اکثریت خبرگان ملت نسبت به آن رای منفی داده و
به همین دلیل وارد تعیین فرد به عنوان رهبر شدند.
پ -برخ�لاف ادع��ای کروبی ،مرحوم هاش��می
مس��تقیما به نقل خاطره نپرداخت ،بلکه پس از
فشار برخی اعضای خبرگان مبنی بر وجود تاییدات
مکرر از سوی امام خمینی درباره آیتاهلل خامنهای،
مجب��ور به نقل مطالبی ش��د و اتفاقا مهمترین و
تاثیرگذارترین تاییدی��ه امام خمینی درباره رهبر
معظم انقالب ،مرحوم حجتاالس�لام سیداحمد
خمینی بود!
ت -همگان ماجرای گاف تاریخی مهدی کروبی
در مناظرات ریاستجمهوری س��ال  88را به یاد
دارن��د که چگونه با عدم تمایز می��ان یک قاعده
ساده «صفت و موصوف» در جمله «دول الخلیج
العربیه» بیسوادی خود را آشکار کرد .حال چه باید
گفت که چنین فردی با این سطح از سواد ،نسبت
به مسالهای که دهها مجتهد مسلم که برخی از آنان
به مقام مرجعیت نیز رسیدند خدشه وارد کرده و
به عمل آنان ایراد میگیرد!
■■شیخیتصبی!

شعری به زبان عربی وجود دارد که شاعر در آن
میگوید« :ش��یئان عجیبان هما ابرد من یخ ،شیخ
یتصبی و صبی یتش��یخ» یعنی «دو چیز هستند
که آنها از یخ هم س��ردتر هستند (یعنی خندهدار
هستند)؛ یکی پیری است که خودش را به کودکی
زده و دیگری کودکی است که خود را به پیری زده»!
حقیقتا بخشهایی از نوشته سخیف منتسب
به مهدی کروبی ،مصداق بارز پیرمردی است که
در  82س��الگی مانند خردساالن کمخرد ،در این
توهم است که با نوشتن چند کنایه و طعنه توانسته
ضربهای کاری وارد کند اما غافل از آنکه این مساله
دس��ت تهی او را در این آوردگاه نش��ان میدهد
که خود را مانند خردس��االن ب��ه وادی بیادبی و
کمخردیمیکشاند!
تکرار چند باره عنوان «رهبر موقت»* در اشاره
به ماجرای انتخاب رهبر انقالب توس��ط خبرگان
ملت که پس از انتشار فیلم ناقص از سوی عناصر
ضد انقالب توس��ط منافقین مطرح شد یا انتقاد
عجیب و بیمایه از نماین��دگان خبرگان رهبری
که در بیانیه خود در توصیف رهبر معظم انقالب

از عنوان معمول برای ایشان به عنوان یک مرجع
تقلید یعنی «آیتاهلل العظمی» استفاده کردهاند،
ی آینه تمامنمای شخصیتی درمانده
به میزان کاف 
است که هنوز در بهت ناشی از عدم اقبال مردم به
خود پس از س��الها باقی مانده و به دنبال انتقام
گرفتن از دیگرانی است که در همه این سالها ،جز
محبت و خیرخواهی برای نجات وی از مهلکهای
که ش��یادان پی��ش از او افرادی چ��ون منتظری
و امثال او را به ورطه عاقبت به ش��ری کش��اندند،
نداشتهاند.
چه این نامه توسط مهدی کروبی نوشته شده
باش��د و چه دیگرانی از ن��ام او برای محقق کردن
کابوسهای شوم خود سوءاستفاده میکنند ،نکته
عبرتآموز این است که چگونه بر باد رفتن آرزوی
نشستن بر صندلی ساختمان پاستور ،او را به فردی
حقیر ،کینهتوز و همنوا با جنایتکارانی که وی دهها
سال از عمر خود را به مبارزه و افشای چهره پلید
آنان پرداخته بود ،مبدل کرده است!
پینوشت:

* پس از انتخاب رهبر معظم انقالب از سوی
خب��رگان مل��ت ،از آنجا که قانون اساس��ی طبق
دس��تور امام خمینی(ره) در ح��ال بازنگری بود و
برخ��ی بندهای آن از جمله قس��متی که مربوط
به ش��رط مرجعیت برای رهبری انق�لاب بود در
حال تغییر ب��ود و با توجه به اینکه عمده اعضای
خبرگان بر اساس نظر امام ،اجتهاد را شرط کافی
میدانس��تند ،بنابراین به طور موق��ت و تا زمانی
که نظر م��ردم در رفراندوم تغییر قانون اساس��ی
معینکننده مالک عمل قرار گیرد ،ش��خصی را
که آن زمان در جایگاه مرجعیت قرار نداش��ت ،به
عنوان رهبر موقت انتخاب کردند تا در مسائل مهم
و حیاتی آن زمان بتواند راهگش��ای کشور باشد،
بنابراین رایگیری برگزار شد و آیتاهلل خامنهای
به عنوان رهبر موقت انقالب اسالمی با رای اکثریت
مطلق نمایندگان مردم در خبرگان رهبری تا زمان
برگزاری رفراندوم انتخاب شدند.
از  ۱۴خ��رداد  ۶۸ت��ا  ۶م��رداد آن س��ال که
نتایج رفراندوم تغییرات قانون اساسی اعالم شود،
آی��تاهلل خامنهای به عن��وان رهبر موقت انقالب
اس�لامی فعالیت میکردند و پس از آنکه موافقت
 ۹۷درصدی مردم با تغییرات مشخص شد ،دوباره
خبرگان ملت گرد هم آمدند تا مجدد برای رهبری
تعیین تکلی��ف کنند .در این جلس��ه جدید نیز
آنچه مشخص شد اعتماد دوباره و با درصد باالتر
خبرگان ملت به آیتاهلل خامنهای برای علمداری
انقالب اسالمی بود اما مهدی کروبی بهرغم اطالع
از این موض��وع ،مذبوحانه به ترویج خط تبلیغی
منافقین پرداخته است!

