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جبارزاده :به زودی  2استاندار جدید
به دولت معرفی می شوند

باشگاه خبرنگاران  -معاون سیاسی وزیر کشور با بیان این که «هنوز پرونده انتخاب استانداران بسته نشده و قرار است به زودی دو استاندار
جدید به هیئت دولت معرفی شوند» بدون اشاره به این استان ها گفت :در زمان خودش در این باره اطالع رسانی می کنیم .جبارزاده افزود:
روند انتخاب فرماندارن هم در حال انجام است وامیدواریم طبق زمانبندی ارئه شده تا پایان بهمن این پروسه را به پایان برسانیم.

رهبر معظم انقالب با تبیین دستاوردها و نقاط ضعف  40سال اخیر تشریح کردند

 3آفت انقالب

«اشرافیگری»« ،بی توجهی به مستضعفان» و «اعتماد به خارجیها» نمونه های حرکت ارتجاعی و آفت انقالب هستند
حضرت آیــتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح روزگذشته در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم متدین
و انقالبی تبریز ،درک عمیق و انقالبی ملت در تفکیک
میان «انقالب و نظام» با «عملکرد تشکیالت و دستگاه های
مختلف» را از علل اصلی حضور متفاوت و تحسینبرانگیز
مردم در راهپیمایی سراسری  ۲۲بهمن امسال خواندند و
سخنان مهمی در چهار محور «انقالب و کارکرد اصلی آن»،
«آسیب شناسی انقالب»« ،اولویت های مقطع کنونی» و
«آینده انقالب» بیان کردند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب ،حضرت آیتا...
خامنهای در ابتدای این دیدار با اشاره به تقارن این ایام با
شهادت حضرت فاطمهزهرا(س) ،مقام واالی آن بانوی
برترین زنان اهلبهشت مورد توافق همه
بزرگ را به عنوان
ِ
مسلمانان اعم از شیعه و سنی دانستند و گفتند :درس آن
بانوی دو عالم به همه مسلمانان ،درس شجاعت ،فداکاری
و معرفتآموزی است .رهبر انقالب اسالمی در ادامه ،قیام
مردم تبریز در  ۲۹بهمن سال  ۱۳۵۶را سرنوشتساز و
تاریخآفرین خواندند و خاطرنشان کردند :اگر این قیام
دی قم فراموش و
پرعظمت نبود ،به احتمال زیاد حادثه ِ ۱۹
مسیر تاریخ کشور عوض میشد ،بنابراین تبریزیها با قیام
و فهم درست و اقدام به موقع توانستند حرکت عظیمی را به
وجود آوردند که آن حرکت به ۲۲بهمن ۵۷و پیروزی انقالب
اسالمی منتهی شد.
▪کام ً
ال از انتقادها و گالیه های مردم مطلع هستیم

ایشان سپس به راهپیمایی پرشور و متفاوت مردم در ۲۲
بهمن امسال اشاره کردند و گفتند :چنین حضور مردمی در
دفاع از انقالب اسالمی آنهم در آستانه ۴۰سالگی انقالب،
شبیه معجزه است و در هیچیک از انقالبهای دنیا نظیر
ندارد .رهبر انقالب اسالمی ،علت حضور با انگیزهتر مردم
در راهپیمایی امسال را بروز دشمنیهای گوناگون از داخل
و خارج از جمله از جانب آمریکا و برخی همسایگان ناخلف و
بدعهد خواندند و افزودند :البته مردم به برخی مسائل جاری
کشورانتقاددارندوماکام ً
الازانتقادها،گالیههاوشکوههای
آن ها مطلع هستیم اما وقتی پای انقالب و نظام در میان
است ،مردم این گونه در دفاع از انقالب به صحنه میآیند.
▪حضور خردمندانه مردم ناشی از وجود «آگاهی انقالبی»
و «کمال سیاسی» است

ایشان ،حضور خردمندانه مردم را ناشی از وجود «آگاهی
انقالبی»و«کمالسیاسی»درملتوتواناییآنهادرتفکیک
انقالبی امت و امامت» با «تشکیالت دیوانساالری
«نظام
ِ
کشور» دانستند و گفتند :نه فقط از دولت و قوه قضاییه و
مجلس ،بلکه ممکن است فردی از شخص حقیر نیز انتقاد
داشته باشد اما انتقاد هیچ منافاتی با ایستادگی پای نظام
انقالبی برآمده از پایداری ملت و فداکاری صدها
اسالمی و
ِ
هزار شهید ندارد و به همین علت ،مردم با همه وجود از این
انقالب دفاع میکنند.
▪مهم ترین کارکرد انقالب تبدیل نظام طاغوت به نظام
مردم ساالر بود

حضرت آیتا ...خامنهای در ادامه با اشاره به سوابق برجسته
و انقالبی مردم تبریز ،این دیدار را بهترین فرصت برای بیان
چند مسئله اساسی در خصوص «کارکردهای انقالب»،
«آسیبشناسی انقالب»« ،اولویتها» و در نهایت «آینده
انقالب اسالمی» خواندند .ایشان با اشاره به عظمت و ابعاد

خــارج از درک انقالب اسالمی و تالش فــراوان دشمنان
برای انکار خدمات و کارکردهای آن ،مهم ترین کار انقالب
اسالمی را «تبدیل نظام طاغوت به نظام مــردمســاالر»
برشمردندوافزودند:مردمساالرییعنیدرهمهچیز«مردم»
اصلهستند.رهبرانقالباسالمی،انتخاباتورأیمردمدر
تعیین مستقیم یا غیرمستقیم رهبری ،رئیسجمهور و سایر
مسئوالن را تنها بخشی از مردمساالری دانستند و گفتند:
مردمساالری یعنی «مردم را در همه امور زندگی صاحب
رأی و تدبیر و تصمیم قرار دادن» و این درست در نقطه مقابل
هیچکاره بودن مردم و استبداد مطلق سالطین و طواغیت
در قرن های متمادی قبل از انقالب است .ایشان با یادآوری
اضافهشدنسلطهونفوذخارجیبهاستبدادداخلیازاواسط
دوران قاجار و همهکارهشدن آمریکاییها در دوره پهلوی،
افزودند :مردمساالری اجازه استبداد و سلطه خارجی را
نمیدهد و عالوه بر تغییر اساسی در اداره سیاسی کشور ،اثر
آن در خدمات شهری و روستایی و زنده کردن روحیه کارهای
بزرگ همچون تشکیل سپاه پاسداران ،جهاد سازندگی و
بسیج نمایان است.
▪امروز ایران قطب سالمت در منطقه است

حضرتآیتا...خامنهایبااشارهبهآثارشگرفمردمساالری
درپرورشاستعدادهایمردمیبهیکنمونهدربخشسالمت
اشاره کردند و گفتند :در دوران طاغوت کشور به حدی از
لحاظ نیروی انسانی ناتوان بود که برای درمــان ،پزشکان
هندی و فیلیپینی به کشور میآمدند اما امروز ایران قطب
جذاب سالمت در منطقه و جزو چند کشور اول دنیا در برخی
دانشهای کمیاب و نوپدید است که این نتیجه مردمساالری
واعتمادبهمردموزندهشدنحساعتمادبهنفسملیاست.
▪ابهت ،عزت و عظمت ملت ایران از دیگر کارکردهای
انقالب اسالمی است

ایشان ،ابهت و عزت و عظمت ملت ایــران را یکی دیگر از
کارکردهای انقالب اسالمی دانستند و گفتند :امروز یک
کشور منطقه با وجود فروش روزانه  ۱۰میلیون بشکه نفت
و در اختیار داشتن خزانه پر از پول ،کشوری عقبمانده
است و هیچ حرف و خبری از ملت آن در دنیا نیست اما در اثر
مردمساالری دینی ،در نگاه عمومی به کشور ،مردم ایران
برجسته و پیش برنده انقالب اند .رهبر انقالب اسالمی
دشمنیدشمنانبامردم
افزودند:بهعلتوجوداینواقعیت،
ِ
ایران است و این گونه نیست که آمریکاییها فقط با شخص
حقیریاچندمسئولدولتیدشمنباشند،زیراهمهکارهایی
که آنان را به خشم و غضب وامیدارد ،کار ملت ایران است.
▪پیشرفت در عرصه های مختلف رخ داده ،اما در زمینه
عدالت عقب مانده ایم

ایشانپیشرفتکشوررانتیجهمردمساالریدینیخواندندو
با اشاره به نام گذاری دهه سوم انقالب به نام «دهه پیشرفت و
عدالت» خاطرنشان کردند :پیشرفت در عرصه های مختلف
بهمعنایواقعیکلمهرخداده،امادرزمینه«عدالت»اقرارمی
کنیم که عقب مانده ایم.
▪عذرخواهی از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در
زمینه عدالت

حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید بر ضرورت عذرخواهی
از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در زمینه عدالت
افزودند :انشاءا ...با همت مسئوالن و مردان و زنان کارآمد

و مؤمن در این زمینه نیز پیشرفت خواهیم کرد .رهبر انقالب
اسالمی افزودند :پیشرفت یعنی یک ملت با اتکا به تصمیم و
اراده و دانش و ظرفیت خود ،به صفوف مقدم برسد که این
واقعیت در ایران محسوس است.
▪ما مسئوالن در زمینه اهمیت دادن به جوانان کوتاهی
داریم

حضرتآیتا...خامنهایبااشارهبهتأثیرگذاریوصاحبرأی
بودنجمهوریاسالمیدرمسائلمنطقه،پیشرفتهایایران
درعرصههایپزشکی،هستهای،نانو،زیستفناوری،دفاعیو
راههایمواصالتیرایادآورشدندوتأکیدکردند:اگربهجوانان
اهمیتبیشتریدهیم،ازشدتاستعدادوابتکار،آمادهپروازو
اوجگیریهستندولیمامسئوالنقدریدراینزمینهکوتاهی
داریموبایدهمتوتالشبیشتریصورتپذیرد.
▪در تبلیغات ضعیف ،کم کار و کم ابتکار هستیم و باید
جبران کنیم

رهــبــر انــقــاب اســامــی افـــزودنـــد :دشــمــنــان ایــــران از
پیشرفتهای چهار دهه اخیر مطلع اند اما ملتها از این
پیشرفتها به خوبی آگــاه نیستند چراکه ما در تبلیغات
ضعیف ،کمکار و کمابتکار هستیم که باید جبران کنیم.
ایشان در همین زمینه به مسئوالن توصیه کردند :بهصورت
عملیوهنرمندانهونهبامبالغهونهصرف ًاگزارشهایزبانی،
پیشرفتهای مختلف کشور را بازگو کنند تا برخی غافالن
که نادانسته در این مسائل تشکیک می کنند ،واقعیت ها را
درک کنند .حضرت آیتا ...خامنهای در نوعی جمع بندی
از این بخش سخنانشان افزودند :انقالب ،کشور را از فالکت
و ملت را از حالت توسریخوری و ذلت خارج کرد و ملت امروز
سربلند و سرافراز ،به تأثیرگذاری در همه امور مشغول است و
این بزرگترین دستاورد انقالب است.
▪ارتجاع مهم ترین آفت انقالب هاست

بخش دوم سخنان مهم حضرت آیتا ...خامنهای به «آسیب
شناسیانقالب»اختصاصداشت.ایشانمهمترینآفتهمه
انقالبهارا«ارتجاع»بهمعنایسستشدن،توقفوبازگشت
به اوضاع قبلی خواندند و خاطرنشان کردند :تقریب ًا همه
انقالبهای شناخته شده جهان در همان سال های نزدیک
بلیه دچار شده اند .رهبر انقالب اسالمی ،استحکام و
به این ّ
استمرار شعارهای اصلی انقالب را در طول چهار دهه اخیر
بینظیر خواندند اما هشدار دادند :خطراتی انقالب را در
معرض آسیب قرار می دهد.
▪مردم با حساسیت رفتار ما مسئوالن و مدیران را تحت
نظر داشته باشند

ایشان «حرکت به سمت اشرافیگری»« ،دل سپردن به
طبقاتمرفهبهجایتوجهبهمستضعفانوقشرهایضعیف»
و «تکیه و اعتماد به خارجیها به جای تکیه بر مردم» را نمونه
های حرکت ارتجاعی خواندند و تأکید کردند :نخبگان
جامعه حواسشان جمع باشد ،مدیران کشور بهشدت مراقب
باشند و مردم هم با حساسیت ،رفتار ما مسئوالن و مدیران
را تحت نظر داشته باشند تا این گونه حرکات ارتجاعی در
کشور اتفاق نیفتد.
▪این خطاست که برخی تصور کنند باید به اسم انقالب به
همه حوادث و بخش های نظام انتقاد داشت

حضرت آی ـتا ...خامنهای روی کار بودن «آدمهــای سابق ًا

انقالبی» اما عوضشدن خط و راه انقالب را به معنای ارتجاع
دانستند و خاطرنشان کردند :انقالب نشده است که عده ای
بروند و ما بیاییم ،بلکه انقالب یعنی دگرگونی ،تغییر مسیر و
حرکت به سمت اهداف واال که اگر این اهداف فراموش شود،
انقالب معنایی ندارد .ایشان ،انقالب اسالمی در سال ۵۷را
آغاز تغییر و حرکت اصالحی در جامعه برشمردند و افزودند:
انقالب در سال  ۵۷تمام نشد بلکه آغاز شد و این حرکت باید
عمیق تر ،گسترده تر و خردمندانه تر ادامه یابد .حضرت
آیتا ...خامنهای با انتقاد از کسانی که از تعبیر «انقالبی»
برداشت منفی می کنند ،افزودند :نظام اداره کشور و اصول
قانون اساسی باید محترم شمرده شود و کسی نباید تصور
کند که انقالب بدون نظام امکان تحقق دارد .ایشان تأکید
کردند :این خطاست که برخی تصور کنند به اسم انقالب
باید به همهچیز و به همه حوادث و بخش های نظام اسالمی
زبان انتقاد و اعتراض داشت ،زیرا انقالب یعنی باید نظام
اسالمی ،مردمساالری دینی و نظام امت و امامت با هدفها
و جهتگیری انقالبی باشد.
▪اشرافیگری و بیتوجهی به مستضعفان ارتجاع و
حرکات ضدانقالبی است

رهبر انقالب اسالمی با ابراز خرسندی از رایج بودن سکه
انقالب و انقالبی گری در میان مردم و وجود پرشمار مدیران
حقیقت ًا انقالبی افزودند :به فضل الهی ،جمهوری اسالمی
تاکنون از نگاه طاغوتی به مردم دور بوده است و بعد از این
هم با حساسیت مردم و مسئوالن دور خواهد بود .حضرت
آیتا ...خامنهای این بخش از سخنانشان را با این جمالت
مهموتعیینکنندهپایاندادند«:اشرافیگریوامتیازطلبی
مسئوالن»«،بیمباالتیبهبیتالمال»و«بیتوجهیبهطبقه
مستضعف» ،حرکاتی ضدانقالبی است و همه تشکیالت
نظام باید با این نگاه به سمت اهداف انقالب حرکت کنند.
▪اعتماد و تکیه باید بر مردم باشد نه به بیگانگان

حضرت آیــتا ...خامنهای در سومین بخش سخنانشان
در تبیین «اولویتهای کنونی کشور» ،مسئله «اقتصاد» را
بسیار مهم دانستند .ایشان ،تکیه بر ظرفیت های درونی
و مردم را راه اساسی حل مشکالت اقتصادی خواندند و
افزودند:اقتصادمقاومتیهمانگونهکهبارهاگفتهایموهمه
مسئوالن نیز سیاستهای آن را تصدیق کردند ،به معنای
محصور شدن در داخل نیست بلکه درون زا و برون گراست
بنابراین نگویند میخواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم،
زیرا ارتباط با دنیا در اقتصاد مقاومتی وجود دارد اما اعتماد
و تکیه باید بر مردم باشد نه به بیگانگان .ایشان به کارگیری
استعدادها ،ظرفیت ها و سرمایه های درونی را نیازمند تدبیر
خواندند و افزودند :رونق اقتصاد داخلی نیازمند صادرات
خوب ،واردات در حد نیاز و جلب سرمایه گذاری خارجی
هستاماسررشتهوتدبیرکاربایددستمدیرانداخلیباشد
وکاربهبیگانگانسپردهنشود.ایشانزلزلهاقتصادیوضربه
فوق العاده شدید حدود یک دهه قبل به برخی کشورهای
پیشرفته شرق آسیا را عبرتی بزرگ خواندند و افزودند :این
ضربهکهیکشبهاینکشورهارابهفقروفالکتکشاندنتیجه
وابستگی به سرمایه خارجی بود.

به خارجیها را در قضیه برجام مشاهده کردیم و در قضیه
مذاکرات هستهای به آن ها اعتماد کردیم اما سودی نبردیم
البتهخوشبختانهمسئوالنبرخوردخوبیبااینمسئلهدارند
و وزیر امور خارجه که باید از او تشکر کرد ،با خباثت آمریکایی
ها و به نعل و به میخ زدن اروپاییها ،برخورد خیلی خوب و
قوی دارد که این راه باید ادامه یابد.

و دیگر امکانات دفاع از خود را نداشته باشد ،تا به او زور
بگویید .ایشان افزودند :ما البته مسائلی همچون بمب
هسته ای و سالح کشتار جمعی را حرام می دانیم اما هر چیز
دیگری را که الزم داشته باشیم ،با قدرت دنبال می کنیم.
رهبر انقالب اسالمی در تبیین اولویتهای اقتصادی نیز،
«اشتغال و تولید» را مورد تأکید ویژه قرار دادند و با اشاره به
نام گذاری امسال به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال»
افزودند :در این زمینه البته کارهایی انجام و آمارهایی ارائه
شده ،اما برای تحقق آن چه مورد نظر است ،کار و تالش
بیشتری نیاز است .حضرت آی ـتا ...خامنهای جوانان و
نوجوانان عزیز کشور را به آمادگی ایمانی ،علمی و انقالبی
فراخواندند و افزودند :جوان موتور پیشرفت حال و آینده
کشور است و نسل جوان کنونی که عزم و همت و بصیرتی
بیشتر از نسل اول انقالب دارد ،باید خود را آماده شتاب
بخشیدن به پیشرفت کشور کند.

▪دو توصیه رهبر انقالب به مسئوالن؛ ترجیح مردم به
اهدافجناحیواولویتخدمترسانیبهقشرهایضعیف

اسالمی متکی بر مردم ،روز به روز قوی تر خواهد
▪نظام
ِ
شد

▪باید از بیگانه بهره برد اما اعتماد و تکیه نکرد

رهبر انقالب گفتند :باید از بیگانه بهره برد اما نباید به او
اعتماد و تکیه کرد چرا که از راه های مختلف بر سرنوشت
کشور مسلط می شود و همه مسئوالن باید این مسئله بسیار
مهم را در کانون توجه داشته باشند .ایشان 40،سال زحمت
ملت را در شرایط تحریم و فشار ،به حرکت روی سنگالخ
تشبیه کردند و افزودند :با این وجود ،پیشرفت کرده ایم که
این واقعیت نشانه توانایی ملت و کشور است.

رهبر انقالب در تبیین دیگر اولویتهای کنونی« ،ترجیح
مدیریت جهادی بر دیوانساالری» را مورد تأکید قرار دادند و
افزودند :قوای مجریه ،قضاییه و همه بخش ها باید با مدیریت
جهادی یعنی پرکاری همراه با تدبیر ،کار را دنبال کنند و
برایپیشبردکارهااصطالح ًاشبراازروزنشناسند«.ترجیح
متن مردم به اهداف و منافع جناحی و حزبی» و «اولویت
خدمت رسانی به قشرهای ضعیف و مناطق محروم» دو
توصیه مهم دیگر رهبر به مسئوالن بود.

▪مسئله موشکی ایــران به دشمنان چه ربطی دارد؟
میخواهند امکان دفاعی ملت را بگیرند

حضرت آیتا ...خامنهای در زمینه دفاعی ادامه و نوسازی
همه شیوه ها و ابزارها و تجهیزات مورد نیاز امروز و فردای
کشور را ،دارای اولویت کامل دانستند و افزودند :بدون
لحظه ای تردید ،کشور باید به سمت هر چیزی که برای
دفاع نیاز دارد حرکت کند ،ولو همه دنیا مخالف باشند.
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد شدید از دشمنانی که با
جنگ افزارهای خود بشریت را تهدید می کنند اما با توان
موشکی ایران مخالفت می کنند ،افزودند :این مسئله به
شما چه ربطی دارد؟ شما می خواهید ملت ایران موشک

رهبر انقالب در بخش پایانی سخنانشان ،استمرار و
استحکام نظام اسالمی با وجود  40سال توطئه و اقدام
دولــت هــای مستکبر و خبیث را بهترین دلیل اقتدار
جمهوری اسالمی خواندند و تأکید کردند :تهدیدات و
حرف ها و نقشه های علنی و غیرعلنی دشمنان را می دانیم
اسالمی
اما بدون لحظه ای تردید تأکید می کنیم نظام
ِ
متکی بر مردم ،روز به روز قوی تر خواهد شد و همان گونه که
امام خمینی میگفت «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند».
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،حجتاالسالم
والمسلمین آلهاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان
شرقی و امام جمعه تبریز با اشاره به تقدیم  ۱۰هزار شهید
در این استان از جمله  ۱۹شهید مدافع حرم ،گفت :سالروز
قیام  ۲۹بهمن  ۵۶برای آذربایجانیها فقط یک مناسبت
تقویمی نیست بلکه رجوع به ریشهای است که تا همیشه
دست بیعت آذربایجان شرقی را در دستان پرمهر انقالب
اسالمی نگاه میدارد .حجتاالسالم آلهاشم خواستار
توجه دلسوزانه دولتمردان به مشکالت دریاچه ارومیه شد
و گفت :مردم آذربایجان در همه حوادث به درستی راه بر
فرصت طلبان بستند و ُمهر غیرت و اعتبار خود را به خوبی
حفظ کردند.

▪تشکررهبرانقالبازوزیرخارجهبهخاطربرخوردخوب
با خباثت آمریکاییها

رهبر انقالب با اشاره به سود نبردن کشور از اتکا و اعتماد به
خارج در برجام و مذاکرات هسته ای افزودند :ما نتیجه اتکا

ویژه های خراسان
ضرب االجل جدید برای برکناری مدیران از
راه دور

دستور فوری دولت برای بررسی واحدهای
مشکل دار تولیدی

به رغم محدودیت هایی که برای تصدی پست های مدیریتی
توسط کارمندان شاغل به تحصیل در بسیاری از ادارات
دولتی وجود دارد ،یک مقام مسئول با ارسال بخشنامه ای
به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی ،تاکید کرده است
حسب گزارش های دریافتی ،برخی از واحدها و دستگاه
ها ،پرسنل شاغل به تحصیل خود را در پست های سازمانی
دارای سطوح مدیریتی حفظ کرده اند که ضروری است در
حداقل زمان ممکن ،نسبت به خارج شدن این افراد از پست
های مذکور ،اقدام شود.

با توجه به وصول گزارشی در خصوص مشکالت شرکت
مشهور و با سابقه هپکو و راه های رفع آن ،دولت با صدور
بخشنامه ای خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی ،از

مسئوالن آن خواسته است از طریق سازمان خصوصی
سازی و با همکاری بانک مرکزی ،گزارشی فوری و حداکثر
ظرف دو هفته از شرکت های واگذار شده دولتی که از نظر
عملکردی ،به شرایطی مشابه شرکت هپکو دچار شده
اند تهیه و به تعدادی از مسئوالن نهاد ریاست جمهوری
ارائه کنند.
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