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برای پایان دادن به بحران یمن
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بازگشت همه بسوی اوست
خانواده محترم قلی پور و ملتی 

داغ فرزند، از آن آزمون های سختی است که شکیبایی در 
آن حللاوت رضایت خداوند را با خود به همراه دارد. برای آن 
عزیز سللفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای شما صبر همراه 

با تسلیم و رضا به خواست خداوند خواهانیم.
رجبی - فدایی

بازگشت همه بسوی اوست
خانواده محترم قلی پور و ملتی 

 بدینوسیله درگذشت فرزند عزیزتان را به شما و خانواده 
محترم تسلللیت عرض نمللوده، از درگاه خداوند منان براي آن 
مرحللوم طلب مغفللرت و براي بازماندگان صبر جمیل مسللئلت 

مي نماییم.
زالی - قدرتی

 اعتراض
به ضعف مسئولین

سیاوش کاویانی

خواس��ته مردم در چند روز گذش��ته مطالبه 
اقتص��ادی بود، اما با ورود عناصری، با ش��عارهای 
سیاسی علیه نظام اسالمی و حاکمیت همراه شد.

نمی توان با پررنگ کردن آن دسته از شعارهای 
سیاسی ساختارشکنانه که با توهین و اهانت همراه 

بود، خواسته اقتصادی مردم را کم رنگ کرد.
م��ردم در زم��ان انقالب اس��المی، ب��ه خاطر 
معیش��ت، پی��رو حضرت ام��ام)ره( نش��دند، بلکه 
ب��رای پای��ان دادن به یک دیکتاتوری وابس��ته به 
بیگانه قی��ام کردند. همراهی 40 س��اله مردم نیز 
ثابت می کند که درد آن ها در زمان ش��اه مس��ائل 
معیشتی و اقتصادی نبود، که اگر بود مردم وسط 

راه از قطار انقالب پیاده می شدند.
اما وظیفه حکومت اس��المی اس��ت که شرایط 
زندگی مناس��ب و رفاه نس��بی را برای افراد جامعه 
فراهم کند. ضعف در مدیریت اقتصادی و تنگ شدن 
معیشت مردم، در کنار بردباری و سعه صدر آنها، دلیل 

نمی شود که از وضعیت اقشار جامعه غفلت شود.
اینکه مردم اکنون دغدغه معیشت و مشکالت 
اقتصادی دارند و آن را مطرح می کنند، توهین به 
شعور مردم نیست، آنها خواسته به حقی دارند که 
مسئولین ذیربط نتوانسته اند آنها را برآورده کنند 

و اکنون شرمندگی برای مسئولین است.
اگر مردم به خاطر شرایط بد اقتصادی اعتراض 
می کنند، باید خجالت زده و ش��رمگین باشند؟! یا 

این مسئولین هستند که باید به خاطر کم کاری و 
ضعف در مدیریت، شرمگین مردم باشند؟

در اینکه دش��منان دس��ت به کار ش��ده اند تا 
با ایجاد مش��کالت اقتصادی و معیش��تی مردم را 
ناراض��ی کنن��د و به واکنش وادار س��ازند تا از آن 

فتنه دیگری برپا کنند شکی نیست.
مردم��ی که در روزهای نخس��ت ب��ا آرامش و 
بدون هیچ مش��کلی اعتراض کردند و هدفشان هم 
رس��اندن صدای خود به گوش مس��ئولین بود، نه 
آشوب کردند و نه اغتشاش، اتفاقاً همان هایی که در 
راهپیمایی اعتراضی به مشکالت اقتصادی شرکت 
کرده بودند، در راهپیمایی محکومیت فتنه گران و 
دفاع از انقالب و نظام اس��المی هم حضور داشتند. 
چنین رفتاری از سوی مردم عمق آگاهی و بصیرت 
آنها را نش��ان می دهد، آنها خواسته دیگری ندارند 
به جز عملی ش��دن وعده های اقتصادی دولت که 
هم در س��ال 92 آنها را ارائه داد و هم در تبلیغات 

انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مطرح کرد.
اما در این میان فتنه گران فرصت طلب، سعی 
کردند خواس��ته های به حق مردم را از اقتصادی و 
معیش��تی به سمت سیاسی س��وق دهند، در واقع 
آنه��ا با برنامه ریزی قبلی،  س��عی کردند تا با ایجاد 
اغتش��اش و آش��وب در چند روز گذشته به همراه 
پروژه کشته سازی، فتنه ایجاد کنند. فتنه ای که با 
شعارهای دروغین و توهین آمیز آنها به جمهوری 

اسالمی و مسئولین ارشد نظام همراه بود.
اکنون نی��ز برخی از مس��ئولین اعتقاد دارند 
که خواس��ته های مردم تنها اقتصادی و معیشتی 
نیس��ت، بلکه درخواس��ت های دیگری هم دارند، 

همچون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی.
اینکه م��ردم از بخش های دیگری از س��ازمان 
جمهوری اس��المی گالی��ه و مطالبه دارند ش��کی 
نیست، اما اولویت اکنون با مطالبات اقتصادی است.

ضعف در نهادها و سازمان های حاکمیتی و دیگر 
قوا دیده می ش��ود که نیازمند اصالح و ترمیم است، 
اما این مطالبات را نمی توان سیاسی دانست، تغییر 
ریل مطالبات مردم از اقتصادی به سیاس��ی همان 

فتنه ای است که دشمن در حال تدارک آن است.
نگاهی ب��ه تجمعات چند ماه گذش��ته برخی 
اقش��ار مردم مقابل مجلس شورای اسالمی که هم 
با آرامش برگزار ش��د و هم با بی توجهی مسئولین 
روبه رو ش��د، نش��ان از مطالبه اقتصادی معیشتی 
آنها اس��ت. آنهایی ک��ه مطالبات م��ردم را تغییر 
داده و از اقتص��ادی به سیاس��ی س��وق می دهند، 
برای فرار از پاس��خگویی به ضعف مدیریت آنها در 
حوزه اقتصادی اس��ت، ضمن آن که در این میان 
یک طیف سیاسی خاص نیز وجود دارد که درپی 

سیاسی جلوه دادن اعتراضات مردم است.
بی توجه��ی به این نکت��ه که بی��ن اعتراض، 
اغتش��اش و فتنه تفاوت های بسیاری وجود دارد، 

باعث وارد شدن ضربه بر پیکر کشور خواهد شد.
اعتراض همواره با رفتارهای مسالمت آمیز، آرام 
و قانونی همراه است، در حالی که اغتشاش و آشوب 

با رفتارهای ناهنجار و خشن پیگیری می شود.
فتنه نیز یک مرحله از آشوب و اغتشاش باالتر 
اس��ت، فتنه م��رز میان حق و باطل اس��ت، اینکه 
چگونه میان این دو تمیز قائل ش��ویم و حق را از 
باطل ج��دا کنیم، به آگاه��ی و بصیرت هر فرد و 

جامعه باز می گردد.
م��ردم را دیدید؟ ب��ه خوبی تش��خیص دادند 
فتنه چیس��ت و کجاس��ت و حق در کدام سوی آن 
قرار گرفته اس��ت، راهپیمایی های گس��ترده مردم 
در محکومی��ت فتنه و دفاع از انق��الب، آرمان های 
ام��ام)ره( و رهب��ری، بصی��رت و آگاهی آنه��ا را در 

وضعیت اغتشاش و فتنه نشان می دهد.
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بیانات رهبری، تلنگری برای دلسوزان واقعی انقالب؛

اگر مسئوالن ضعف ها را برطرف کنند...

رهبر معظم انقالب با اشاره به نقش دشمنان در حوادث اخیر 
بر لزوم غافل نشدن مسئولین حکومتی از ضعف های درونی تاکید کردند

زخم مشکالت کشور را درمان کنید

صفحه 3

شمارش معکوس 
برای مرگ زود هنگام برجام 

ناظران سیاسی معتقدند تصمیم گیران، قانونی و انقالبی با بدعهدی آمریکا در قبال توافق هسته ای برخورد کنند

دو کره بر پایان دادن به اختالفات تاکید کردند

آشتی 
در المپیک زمستانی

با آغاز مذاکرات میان 2 کره بعد از 2 س��ال، 
گـزارش ویژه

گروه بین الملل
سئول پیش��نهاد آغاز مذاکرات نظامی را به 

»پیونگ یانگ« مطرح کرد و...


