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مسأله ای که باید در پی عفو عمومی زندانیان از سوی رهبر انقالب؛ 
مورد توجه قرار گیرد

مرگ های پس از آزادی
مریم آروین وکیل بود و از پی بروز اعتراضات 
پاییز امسال در ســیرجان بازداشت شده بود. 
خبرهای رسمی در این باره سکوت محض بود 
و هرچه بود در صفحه ی اینستاگرام بچه های 

سیرجان و کرمان منتشر می شد. 
گفته می شد در صحن دادگستری سیرجان 
این اتفاق افتاده وقتی او برای دفاع از موکالنش 
-که معترضان دســتگیر شــده در سیرجان 
بوده اند- حاضر شده است. حتی شنیده شد که 
مادر او نیز که دبیر بازنشسته ادبیات فارسی بوده 

همراه او بازداشت شده است. 
به دلیل سکوت مقامات رسمی شهرستان، 
از سوی رسانه های رسمی نیز در این باره خبری 

اعالم نشد. نه تاییدی و نه تکذیبی!
اما واکنش های غیررسمی در فضای مجازی 

زیاد بود و انتقاد به این موضوع که چرا در ایران با 
وکیل متهمان سیاسی نیز مانند مجرم برخورد 
می شــود و اگر روند چنین است چطور است 
رشته ی حقوق و وکالت از دانشگاه های داخلی 
حذف شود وقتی در تصور مســئوالن؛ دفاع از 

متهم مساوی با همدستی با اوست!
۲۱ آذر؛ خبرهای غیررسمی از آزادی این 
وکیل زن در سیرجان حکایت داشت. یعنی سه 
هفته از خبر بازداشتش گذشته بود که اعالم شد 

وی به قید کفالت آزاد شده است. 
اما در نهایت روز گذشــته خبر درگذشت 
آروین منتشر شد، کانون وکالی کرمان آن را 
تایید کرد و به خانواده اش تســلیت گفت و در 
میان رسانه های داخلی، وبسایت بهار نیز آن را 

پوشش خبری داد...

همسایه غربی در ماتم و سوگ و اقتصاد آن در وضعیت پیچیده
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رهبر انقالب الزمه حیات و پویایی انقالب را 
توجه به رفع نیازها دانستند و با تمرکز و تأکید 
بر یک نیاز اساســی و مهم یعنی »اتحاد ملی« 
گفتند: اتحاد ملی نقش بسیار مهمی در پیروزی 
و پیشرفت انقالب داشت و سّد و دیواره ای محکم 
و سر به فلک کشیده در برابر دشمن است که باید 
امروز هر چه ممکن اســت این وحدت افزایش 

پیدا کند.
به گــزارش ایلنــا، همزمان بــا ۱۹ بهمن، 
ســالروز بیعت تاریخی جمعــی از همافران با 
امام خمینــی)ره( در ســال ۱۳۵۷، جمعی از 
فرماندهان و کارکنان نیــروی هوایی و پدافند 
هوایی ارتش صبح دیروز )چهارشنبه( با رهبر 

انقالب دیدار کردند.
آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، با تجلیل از 
ارتش مؤمن، انقالبی، عزیز، مردمی و پیش برنده 
کارهای بزرگ و شــگفت آور، حادثه ۱۹ بهمن 
ســال ۱۳۵۷ را عاملی مهــم و موج آفرین در 
پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن آن سال 
و همچنان پیشــقراول و روحیه بخش در ۲۲ 
بهمن های سالهای پس از انقالب دانستند و با 
تبیین هدف اصلی دشمن برای به زانو درآوردن 
جمهوری اســالمی و از بین بردن آن از طریق 
ایجاد اختالف و بی اعتمــادی، تأکید کردند: 
مهمتریــن وظیفه در مقابل این نقشــه پلید، 
حفظ راهبرد وحدت است و به توفیق الهی ۲۲ 
بهمن امسال مظهر اتحاد و اعتماد ملی خواهد 
شــد و مردم این پیام را به طــور صریح به همه 
بدخواهان خواهند رســاند که تالش آنها برای 
ایجاد بی اعتمادی و از بین بــردن اتحاد ملی، 

خنثی شده است.
رهبر انقالب حادثــه ۱۹ بهمن را همچنان 
پیش درآمدی اثرگذار و روحیه بخش به مردم 
بــرای روز ۲۲ بهمن و نشــان دادن عظمت و 
عزت ملت ایران خواندنــد و گفتند: ۲۲ بهمن، 
اوج قله حرکت پر افتخار ملت ایران و یادآور پر 
شــکوه ترین روز تاریخ ملت ایران است چرا که 
مردم در این روز عزت، عظمت و قدرت خود را 

به دست آوردند.

ایشان با تأکید بر اینکه ۲۲ بهمن همچنانکه 
تا کنون زنده نگه داشته شده، باید در آینده نیز 
زنده نگه داشته شــود، افزودند: انقالِب زنده، 
انقالبی اســت که پیرایه ها و آرایش های خود 
را زنده نگه دارد و در هر دوره، با شناخت نیازها 
و خطــرات، آن نیازها را برطــرف و خطرات را 

خنثی کند.
آیت اهلل خامنه ای علت شکست یا بازگشت 
دیکتاتوری های ســخت و تلخ در انقالب های 
بزرگ جهان مانند انقالب فرانســه و شوروی 
را غفلت از نیازها و خطرات اصلی و مشــغول 
شدن به مسائل و دعواهای شخصی دانستند و 
خاطرنشان کردند: انقالب اسالمی خود را از این 
آفات مصون نگه داشت. البته ما هم مشکالتی 
داشتیم و همت ها و تشخیص ها در دولت های 
مختلف یکسان نبود اما حرکت کلی، حرکت به 

سمت قله، و پیشرفت مادی و معنوی بود.
ایشان با اشاره به ابتکار، پیشرفت، دست پُر و 
منطق قوی ملت ایران در عرصه های گوناگون، 
به حضور برجســته جوانان دهه هشتادی در 
مراسم اعتکاف امسال به عنوان نمونه ای از رشد 
ملی پرداختند و گفتند: دیدید که چقدر راجع 
به دهه هشــتادی ها لطیفه های مسخره آمیز 
تولید کردند اما در آمارها و گزارش های اعتکاف 
امسال بیان شــد که جمع زیادی از آنها، دهه 

هشتادی ها بودند.
رهبر انقالب الزمه حیات و پویایی انقالب را 
توجه به رفع نیازها دانستند و با تمرکز و تأکید 
بر یک نیاز اساســی و مهم یعنی »اتحاد ملی« 
گفتند: اتحاد ملی نقش بسیار مهمی در پیروزی 
و پیشرفت انقالب داشت و سّد و دیواره ای محکم 
و سر به فلک کشیده در برابر دشمن است که باید 
امروز هر چه ممکن اســت این وحدت افزایش 

پیدا کند.
ایشان، نقشــه و هدف واضح دشمن علیه 
نظام اسالمی را به زانو درآوردن انقالب خواندند 
و گفتند: البتــه آنها خالف ایــن را می گویند 
همچنانکه حدود ۱۵ سال قبل رئیس جمهور 
وقت آمریکا صریحاً در نامه ای به من نوشت که 

ما قصد تغییر نظام شما را نداریم ولی ما همان 
زمان گزارش هایی داشــتیم که در مراکز خود 
در حال طراحی برای از بیــن بردن جمهوری 

اسالمی بودند.
آیت اهلل خامنه ای در بیان علت تالش های 
بدخواهان برای از بین بردن جمهوری اسالمی 
گفتند: جمهوری اســالمی، این منطقه مهم، 
راهبردی و پُر منفعت را از دست آنها خارج کرده 
و عالوه بر آن، ندای اســتقالل و باج ندادن را نه 
فقط به عنوان یک مسئله سیاسی بلکه به عنوان 

یک باور و ایمان دینی بلند کرده است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: ممکن است 
برخی کشــورهای دیگر نیز خواهان سیاست 
استقالل از آمریکا باشند اما این سیاست با داد و 
ستد، گفتگو، نشستن پشت میز مذاکره و احیاناً 

پرداخت زیر میزی به افراد مؤثر عوض می شود 
همچنانکه نمونه هــای آن را در دنیا می بینید 
اما اســتقالل و باج ندادن جمهوری اسالمی، 
برخاسته از ایمان و تأکید قرآن به اعتماد نکردن 
به مستکبران، و غیرقابل خرید و فروش است و 
کسی که حاضر به عبور از این عقیده ایمانی باشد 
صالحیت اشتغال در نظام جمهوری اسالمی را 

از دست می دهد.
ایشان پس از برشمردن هدف دشمن یعنی 
به زانو درآوردن جمهوری اسالمی و بیان علت 
دشمنی ها، به تبیین راهبرد تحقق این هدف 

پرداختند و گفتند: راهبرد آنها »ایجاد اختالف« 
اســت زیرا در این صورت، امید به آینده از بین 

خواهد رفت.
آیت اهلل خامنه ای افزودند: ایجاد بدبینی میان 
دسته جات سیاسی، بی اعتمادی مردم نسبت به 
یکدیگر و نســبت به حکومت، و ایجاد بدبینی 
بین ســازمانها، جزو راهبردهای تحقق اهداف 

بدخواهان ایران است.
ایشان خاطرنشــان کردند: اختالف هایی 
قهراً وجود دارد اما نباید آنها را به گسل تبدیل 
کرد؛ همچنانکه یک وقت مسئله زن را مطرح 
می کنند یک وقت مسئله شیعه و سنی، و زمان 

دیگر مسئله اختالف نسلی را.
رهبر انقــالب مهمترین تاکتیــک برای 
گسترش اختالف را دروغ پردازی و شایعه سازی 
دانستند و تأکید کردند: وقتی دشمن، وحدت 
ملی را آماج حمالت خود قرار داده باید با حفظ 
این اتحاد و وحدت، نگذاریم در خواســته پلید 

خود پیروز شود.

آیت اهلل خامنه ای، ۲۲ بهمن امسال را مظهر 
اتحاد ملی خواندند و گفتند: به توفیق الهی ۲۲ 
بهمن امسال مظهر حضور، عزت، اعتماد مردم به 

یکدیگر و اتحاد ملی است.
ایشان تأکید کردند: توصیه من به آحاد مردم 
عزیزمان این است که سعی کنند این راهپیمایی 
و روز بزرگ و حرکت با شــکوه را مظهر اتحاد و 
اعتماد ملی قرار دهند و این پیام را به صراحت 
به دشمن برسانند که تالش او برای از بین بردن 
اتحاد ملی خنثی شده است و نمی توانند مردم را 
از یکدیگر و از نظام جدا و نظام را به مردم بدبین 

کنند یا گروههای مختلــف مردم را به جنگ با 
یکدیگر بکشانند.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه اختالف 
نظر و اختالف سیاسی به طور طبیعی اشکالی 
ندارد، افزودند: اما ایــن اختالف ها نباید به زد و 
خورد و تهمت زنی و افترا بــه یکدیگر منتهی 
شود و در مقابل راهبرد دشمن، همه باید راهبرد 

وحدت را اتخاذ کنیم.
آیت اهلل خامنه ای همچنین در بخش دیگری 
از سخنانشان، حادثه ۱۹ بهمن ۵۷ را مقدمه ای 
مؤثر و موج آفرین در پیروزی انقالب دانستند 
و گفتند: انتشــار تصویر بیعت همافران با امام 
بزرگوار درآن روز، تغییری اساســی در اوضاع 
ایجاد کرد چرا که تنها ابــزار رژیم حقیر و ظالم 
پهلوی برای ســرکوب مردم، ارتــش بود اما 
مردم و انقالبیون با دیــدن هم جهتِی ارتش با 
انقالب روحیه گرفتند و در مقابل سران رژیم و 
پشتیبانان آمریکایی آن، شکست روحی مهمی 

خوردند.
ایشان مهمترین پیام ۱۹ بهمن ۵۷ را نشان 
دادن ترکیب ارتش آینده انقــالب خواندند و 
گفتند: حضور همافران در مدرســه علوی که 
هر روز هــزاران نفر از مردم بــرای بیعت با امام 
به آنجا می آمدند، نشــان داد که ارتش آینده، 
ارتشی مردمی، انقالبی، مؤمن، مقّید به نظم و 

خطرپذیر است.
آیــت اهلل خامنه ای افزودنــد: خطرپذیری 
جوانان ارتشی در مقابل متجاوزان آن روز یعنی 
رژیم آمریکا و عوامل پهلوی، آن هم در شرایطی 
که هنوز سرنوشــت انقالب معلــوم نبود، در 
سالهای متمادی پس از انقالب نیز ادامه یافت 
و ارتش در مقابل همه متجاوزان سینه سپر کرد.

ایشان، تصویر امام در روز ۱۹ بهمن را تصویر 
و مظهر قدرت، عــزت، ایمــان تزلزل ناپذیر، 
مســتحکم همچون قله دماوند و در عین حال 
همراه با نگاه مهربانانه و پدرانه به جوانهای متعلق 
به ارتِش دوران پادشاهی دانستند و خاطرنشان 
کردند: ارتش در کنار مردم ایســتاد و انقالبی 
ماند که این انقالبی بودن مســئله مهمی است 
زیــرا بعضی ها انقالبی می شــوند ولی انقالبی 
نمی مانند اما ارتش جمهوری اسالمی امروز به 
مراتب انقالبی تر، مؤمن تر و خالص تر از روزهای 
اول اســت و هر جا الزم بوده با جوانمردی و از 

خودگذشــتگی در کنار مردم نقش آفرینی، و 
برای دفاع از کشور ایستادگی کرده است.

آیت اهلل خامنه ای مقایسه ارتش امروز با ارتش 
دوران پهلوی را نشــان دهنده قدرت و توانایی 
انقالب برای تحقق کارهای بزرگ خواندند و با 
برشمردن نمونه هایی همچون متالشی شدن 
چند ســاعته ارتش پر طمطــراق و پر ادعای 
رضاخانی در مقابل تهاجم شــهریور ۱۳۲۰، یا 
همدســتی ارتش محمدرضا با جاسوس های 
آمریکایی و انگلیسی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه 
دولت ملی و مردم گفتند: ارتش در آن دوره به 
حدی بی هویت، توسری خور و زیر یوغ بیگانگان 
بود که یک تیمسار ارتش جرأت حرف زدن در 

مقابل یک افسر جزء آمریکایی را نداشت.
ایشــان ارتش امــروز را نماد اســتقالل و 
اســتحکام، و مورد اعتماد و عزیز در بین مردم 
و مســئوالن خواندند و افزودند: امروز ارتش با 
مردم و در کنار مردم و جزو مردم است و اگر در 
گذشته حتی حق دست زدن به قطعه هواپیمای 
خریداری شده از آمریکایی ها را نداشت امروز با 
وجود تحریم، خودش سازنده و مبتکر هواپیما 
و رقــم زننده کارهــای شــگفت آورو بزرگ و 
عزت آفرین برای مردم است که نمونه آن دیروز 

نمایش داده شد.
رهبر انقالب، نتیجه معنــوی این تالش ها 
را دســتیابی به باالترین ارزش یعنی محبوب 
شدن نزد پروردگار دانستند و خطاب به ارتشیان 
گفتند: عزیــزان افتخار کنید کــه جزو ارتش 
جمهوری اســالمی هســتید. هم ملت و هم 
مســئوالن قدر ارتش را می دانند و شما نیز با 
تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف 

سازمان، قدردان خود باشید.
آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشــان با 
ابراز همــدردی با مردم مصیبــت زده از زلزله 
اخیر در ســوریه و ترکیه و طلب رحمت برای 
جان باختگان، گفتند: مســئوالن کشور ما نیز 
بحمداهلل کمک هایی کرده و باز هم خواهند کرد.
در ابتدای این دیدار، امیر ســرتیپ خلبان 
واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش، گزارشی 
از تولیدات امیدآفرین و اقدامات اثربخش این 
نیرو در بخش های مختلف علمی و دانش بنیان، 
ساخت تجهیزات، آمادگی های رزمی، آموزش، 

سازندگی و امداد بیان کرد.

دیدار
رهبر انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند ارتش

راهبرد ما »اتحاد ملی« است

قوه قضاییه اعالم کرد:  

آغاز روند آزادی زندانیان 
در سراسر کشور 

 مجوز پاناما 
به عبور ناوهای ایرانی

لزوم اتخاذ سیاست های کوتاه مدت برای جلوگیری 
از فقیرتر شدن مردم و بیکاری کارگران 

امیدی به بهبود شاخص های 
رفاهی نیست 

همزمان با رزمایش آمریکا و قبرس، توافق نظامی 
یونان و انگلیس به امضا رسید؛

 شرق مدیترانه؛ 
صحنه مرزبندی  جدید 
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درباره نمایش های »نماینده ملت«، »موشمرگی« 
و »چند مرد و چند زن«

چراغ تئاتر  اندکی سو می گیرد


