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آیت ا ...علم الهدی با اشاره به بیانیه اخیر رهبر انقالب مطرح کرد:

آرمانهایچلهدومعمرانقالباسالمی

مســعود حمیدی /امام جمعه مشــهد با اشــاره به بیانیــه رهبر معظم
انقالب به مناسبت آغاز چله دوم عمر انقالب اســامی گفت :در این
بیانیه رهبر انقالب دو آرمان را مشــخص کردند که یکی تمدن سازی
اسالمیودیگریآمادگیبرایظهورحضرتامامزمان(عج)است .به
گزارشخراسانرضوی،آیتا...سیداحمدعلمالهدیروزگذشتهدر
خطبه دوم نماز جمعه ،ضمن تشکر از مردم برای شرکت در عزاداری
های سالگرد شــهادت حضرت صدیقه کبری(س) و تشکر از حضور
باشکوه مردم در راهپیمایی  22بهمن در سراسر کشور ،اظهار کرد:
راهپیمایی  22بهمن ،فشــرده ،دشمنشکن و دشــمنکور کن بود.
 40ســال از این انقالب گذشــت ،از روز اول پیروزی انقالب تاکنون،
در این  40سال ،آن چه عوض نشد و تغییر نکرد ،مردانگی و پایمردی
شما مردم و شما ملت در پای ستون این انقالب بود و در پای ارزشهای
این انقالب؛ همانطوری که  40ســال پیش شــما باعث شــدید این
انقالب به پیروزی رســید ،در این  40ســال این پایمــردی و مقاومت
شما پای انقالب و حضورتان پای انقالب بیشتر شد و کمتر نشد.وی
ادامه داد :به خصوص زمانی که شــما حمله دشمن را جدی و تهاجم
دشــمن به نظام ،انقالب و کشور را قطعی دانســتید ،قویتر از مواقع
دیگر در عرصه دفاع از نظام و انقالب حضور پیدا کردید ،آن روزی که
کفار بعثی تهدید میکرد اگر بیایید راهپیمایی ،صفوف راهپیمایی را
بمباران خواهیم کرد ،آن روز مرد و زن حتی با بچههای کوچک حضور
قویتری داشتند ،امسال نیز بهعنوان چهلمین سال پیروزی انقالب
و تداوم این انقالب مقدس تا  40سال ،دو عامل باعث حضور فشرده
شــما مردم در  22بهمن شــد.نماینده ولیفقیه در اســتان در ادامه
به بیان دو عامل حضور پرشــور مردم در میــدان  22بهمن پرداخت و
گفت :عامل اول ،شــکرگزاری از خدا در مقابل این نعمتی اســت که
 40ساله شد و عامل دوم ،تهدیدی که دشمن کرده بود؛ جان بولتون
آمریکایی گفته بود شما تولد چهلم انقالب را نخواهید دید ،توطئه هم
برای آن ریخته بودند ،دو کار در نظر داشتند؛ یک کار در داخل ایران
و یک کار بیرون از ایران؛ کار خارج ،همایش ورشــوی لهستان بود که
آمریکاییهــا راه انداختند در مقام محکــوم کردن ایــران و آبروریزی
کشور که یک مشت روسپی خائن تروریست ،منافقین ناپاک را آوردند
بهعنوان ایرانی که ایران را سرکوب کنند.آیت ا ...علم الهدی با اشاره
به حادثه تروریستی سیستان و بلوچســتان به عنوان کار دوم دشمن
اظهار کرد :حرکت بسیار مزدورانه ای بود که کنار اتوبوس رزمندگان
مرزبانی کشور ماشین انتحار آمد و منفجر شد و منجر به شهادت 20
نفر و مجروح شدن  20نفر از رزمندگان ما شد .این ها تصور می کردند
با این دو کار دیگر ،می توانند مسئله چهل ساله انقالب اسالمی را بر
هم بزنند اما عظمــت راهپیمایی و حضور مــردم در صحنه به گونه ای
دنیا را شگفت زده کرد که این دو حرکت آمریکا تحت تاثیر قرار گرفت.
نه تنها از نظر سیاسی بر پیکره اقتدار انقالب و کشور آسیبی وارد نشد
بلکه برابر شگفتی حضور مردم در راهپیمایی  22بهمن ،این ها(دو
رخداد) فضایی را پر نکرد و جریانی برای کشــور مــا در عرصه جهانی

ایجاد نکرد.وی با اشــاره به ورود انقالب اســامی به دوره دوم چهل
ســاله عمر خود گفت :اگر مردم بتوانند رســالت خــود را در دوره دوم
چهل سالگی انقالب اســامی که از روز  23بهمن آغاز شد و تنها سه
روز از آن می گــذرد و در واقع ما یک نــوزاد  4روزه در چله دوم انقالب
اسالمی هســتیم ،بر حســب رهنمود های وحیانی رهبر انقالب و بر
اساس بیانیه ای که ایشان فرمودند ،حفظ کنند ،ایشان وعده دادند
دست ما به دست صاحب الزمان(عج) خواهد رسید.

•انقالب اسالمی ،انقالب کبیر است

امامجمعهمشهدگفت:انقالبکبیراسالمیما 40سالهشدوماامروز
با کمال قدرت می توانیم انقالب اسالمی را به انقالب کبیر اسالمی
تعبیرکنیمزیرارویکرهزمیندرهمهانقالبهاییکهتاکنونرخداده
است ،هیچ انقالبی به عمر چهل ساله خود نرسیده و در همه انقالب
ها ،انقالب کبیر ،انقالب ماســت.وی افزود :در واقع انقالب فرانسه،
دیگر انقالب کبیر نیست .انقالب فرانســه چهل سال که نه  10سال
هم عمر نکرد .انقالب اکتبر جماهیر شوروی ،انقالب کبیر نیست زیرا
نهتنهاآنانقالبازبینرفتبلکهخوداتحادجماهیرشوروینیزازبین
رفت و به زباله دان تاریخ پیوست  .انقالب کبیر ،انقالب اسالمی ایران
است.چهلسالگی،نقطهعطفیدرعمرانقالباستزیرادراینچهل
سالگیمادردنیابادودیدگاهروبهروهستیم.آیتا...علمالهدیادامه
داد :یک دید ،دید دشمنان ماســت که هر روز برای ما خواب پریشان
می بینند و هر روز تحریم مــی کنند و هر روز توطئه و هــر روز فتنه می
کنند و در هر قدمی که برمی دارند با یک شکست فاجعه آمیز روبه رو
می شوند .دید دومی که در جهان به انقالب اسالمی وجود دارد؛ دید
دوستان ما و کسانی است که چشــم امید به این انقالب دارند .چهل
سالهشدنانقالب،یمنیهاوبحرینیهاراامیدوارمیکند،سوریهای
هاوعراقیهاراتکانمیدهدودنیایاسالمرادربیداریکهپیداکرده
است ،مستقر و پایدار می کند.وی افزود :دیدگاه دوستان ما به انقالب
اسالمی این اســت که روز به روز به ما امیدوارتر می شوند و روز به روز

پیشرفتهایمارابیشترازمامیبینند.لذادرچنینشرایطی،انقالب
اســامی نقطه عطفی دارد و رهبر حکیم انقالب با صدور بیانیه خود
دستاوردهای شگرف چهل ساله انقالب را بیان و توصیه های اساسی
در این بیانیه ارائه کردند که برای این بیانیه باید همایش های متعدد
درگوشهوکنارکشورتشکیلشود،دربیانیهرهبرانقالبرسالتهای
اساسی ما معین شده اســت.امام جمعه مشــهد با بیان این که نکات
برجسته و اساسی بیانیه رهبر انقالب در خطبه های نماز جمعه نمی
گنجد،ادامهداد:اماباتوجهبهاینکهمخاطباصلیبیانیهرهبرمعظم
انقالب،جوانانهستنداقتضامیکنداینعزیزاندرتشکلهایخود
درهمهکشورهمایشهاییبرگزارونکاتاینبیانیهراتفسیروتحلیل
کنند و راه خود را در چهل ســال دوم عمر انقالب پیدا و از مسیری که
رهبر انقالب مشخص کرده اند ،طی مسیر کنند.
وی گفت :رهبر معظم انقالب در بیانیه خود برای چهل ساله دوم عمر
انقالب دو آرمان مشخص کرده اند؛ این آرمان ها باید نصب العین ما
باشد .آرمان اول تمدن سازی اسالمی است .تمدن سازی اسالمی،
رسالتی اســت که مســئولیت آن تنها بر عهده کارگزاران و سیاست
گذاران نظام نیســت بلکه این رســالت متوجه یکایک ماست .ما باید
همه شئون زندگی خودمان را اسالمی کنیم .اگر در اسالمی ساختن
همهشئونزندگیاعمازمسائلاقتصادی،اجتماعی،فردیوجمعی
و سیاســت گذاری های خرد و کالن کوشــش کنیم؛ تمدن اســامی
محقق می شود.آیت ا ...علم الهدی آرمان دوم را آمادگی برای ظهور
حضرت بقیة ا(...عج) دانست و افزود :تعبیری که رهبر انقالب از امام
عصر(عج) و والیت ایشــان به عنوان والیت عظمــی فرمودند ،خیلی
مســئله دارد؛ اول این که این بیان رهبر معظم انقالب اســت و این که
ایشــان فرمودند باید برای طلوع خورشــید والیت عظمــی یعنی امام
زمان(عــج) آمادگی پیدا کنیم ،بشــارتی اســت که بر حســب تحلیل
های ایشان از وضعیت دنیا ارائه شــده است که گویی چهل ساله دوم
انقالب اســامی به ظهور حضرت بقیة ا(...عج) متصل خواهد شد.
در واقع آرمان دوم در بیانیه رهبر انقالب ،آماده شدن برای ظهور امام
زمان(عج) است.
وی ادامــه داد :از ســوی دیگــر تعبیر رهبــر انقالب از والیــت معصوم
به والیــت عظمی ،تبییــن کننده این موضوع اســت که خــواه ناخواه
حاکمیت والیت فقیه که در  40سال اول انجام شد و در  40ساله دوم
باید به کمال خود برســد ،مقدمــه حاکمیت جهانی امــام زمان(عج)
است.امامجمعهمشهدگفت:اگروالیتمعصوم(ع)یکوالیتعظمی
اســت ،والیت فقیه در مقابل آن یک والیت صغــری و مقدمه ای برای
والیت عظمی است .رهبر معظم انقالب حجت امام زمان(عج) است.
حجت امام زمان(عج) می گوید در  40ســاله دوم عمــر انقالب آماده
شوید تا امام عصر(عج) را ببینید .این تعبیر از یک آدم معمولی یا یک
طلبه مانند بنده نیست بلکه از سوی حجت امام زمان(عج) به عنوان
آرمان دوم چهل ساله دوم انقالب اســامی صادر شده است لذا باید
برای ظهور امام زمان(عج) آماده شویم.

گزارش جلسه
سیاست

مسئول دفتر سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری مطرح کرد:

عزم ملی و مشارکت مردمی ،راهکارهای اساسی رهایی از آسیب های اجتماعی
محمد امین شرکت اول  /مسئول دفتر سیاسی جبهه
پیروان خط امام و رهبری خراســان رضوی ،با اشاره به
آســیب های اجتماعی کــه جامعه دچار آن اســت ،عزم
ملی و مشارکت مردمی را راهکار اساسی رهایی از این
آسیب ها دانست.
به گزارش خراسان رضوی ،جواد آرین منش چهار شنبه
شبگذشتهدرجلسهسخنرانیماهانهانجمناسالمی
مهندسین خراســان با موضوع آسیب های اجتماعی و
راه های درمان آن با بیان این که اکنون انقالب ما به40
ســالگی رســیده و دوران آزمون و خطای آن تمام شده
اســت ،افزود :حال ســوال این اســت که انقالب ما یک
موجود بالغ شده یا هنوز با ضعف ها و کاستی ها دست
و پنجه نرم می کند؟
وی با بیــان این کــه پرداختن بــه موضوع آســیب های
اجتماعی همان طور که از نام آن برمی آید ،پرداخت به
بخش مثبت آن نیســت ،تصریح کرد :در این زمینه باید
جامعه را بررسی کرد که آیا همه اجزای سیستم جامعه
به خوبی به فعالیت خود می پردازند یا نارضایتی هایی
را با خود به همراه دارند؟
مسئول دفتر سیاســی جبهه پیروان خط امام و رهبری
استانادامهداد:موجودیراکهمابهنامانقالباسالمی
می شناسیم باید بررسی کرد که چه توانایی هایی را به
دست آورده است و چه آسیب هایی بر پیکره خود دارد.
وی با اشــاره بــه بیانیــه گام دوم رهبــر انقــاب ،افزود:
انقالب ما در حالی سر برآورد که جهان بین دو ابر قدرت
تقسیم شده بود و هیچ قدرتی توان عرض اندام را بدون
وابستگی به این دو قدرت نداشــت و انقالب ما الگویی
جدید با رهبری والیت فقیه را به جهان معرفی کرد.
آرینمنشباتصریحبروجوددستاوردهایقابلتوجهدر
انقالب اسالمی ،ادامه داد :در عرصه سیاسی و کسب
استقالل سیاســی و اقتدار منطقه ای ،گام های بسیار
بلندیبرداشتیموباقاطعیتمیتوانیمبگوییمکشوری

مستقل و مبتنی بر دموکراسی و مردم ساالری هستیم
البته اشکاالتی نیز در این زمینه وجود دارد اما وقتی با
دوران پیش از انقالب مقایسه ای انجام شود به پیشرفت
های قابل توجهی در این زمینه پی خواهیم برد .به طور
متوسط ،ساالنه یک انتخابات برگزار و خودمان با رای
هایمان افراد را انتخاب می کنیم.
ویباطرحاینسوالکهآیابهاهدافیکهبرایجمهوری
اسالمی تعریف و در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ذکر کرده بودیم ،دست یافته ایم؟ افزود :آیا به سیاست
ها و اهداف مان در برنامه های توســعه کشــور دســت
یافته ایم؟ اگر بخواهیم به این موضوعات بپردازیم باید
گفت که فاصله مان بسیار زیاد است .معتقدم که برنامه
چهارم توســعه را تنها 15درصــد پیش بردیــم ،برنامه
پنجم توســعه را 20درصد و در خصوص برنامه ششــم
هم که فاصله ما در همه زمینه ها بســیار زیاد اســت ،به
عنوان مثال طبق این برنامه باید امروز رشد اقتصادی
8درصدی می داشــتیم ،در حالی که رشــد اقتصادی
کنونی صفر است.مسئول دفتر سیاسی جبهه پیروان
خط امام و رهبری اســتان بــا بیان این که آســیب های
اجتماعی ،حوزه ای از مسائل کشــور است که مغفول
واقع شــده ،به ارائه آمار و ارقامی در ایــن حوزه از قبیل
تعداد پرونده های قضایی ،گسست اجتماعی ،زندانی
ها،طالق،بیکاری،اعتیادو...کهدرمطبوعاتنیزارائه
شده است پرداخت و گفت :وقتی در جلسات حرف به
میان می آید ،وهله اول را مشکالت اقتصادی تشکیل
می دهد و مســائل فرهنگــی و اجتماعــی به خصوص
مسائل فرهنگی از جمله اولویت های آخر بحث و گفت
و گو را تشکیل می دهد چرا که این آســیب ها آرام آرام
ایجاد می شــود .اما با توجه به آمارهای موجود ،جامعه
ما دچار سرطان اجتماعی است و این سرطان غده ای
است که بزرگ و بزرگ تر می شود و اگر جلوی آن گرفته
نشود ،اندام جامعه را دچار آسیب جدی می کند .البته

رهبر انقالب تا کنون چندین مرتبه مســئوالن تراز اول
کشور را فراخواندند و راجع به آســیب های اجتماعی
توضیح خواســتند و هم اکنــون نیز به صــورت نوبه ای
اقداماتی را که باید انجام شود ،رصد می کنند و اشاره
کرده بودند که ما احســاس می کنیم  20سال از توجه
به آسیب های اجتماعی عقب هستیم.
وی پــس از ارائــه آمارهایــی در خصــوص آســیب های
اجتماعــی به بیان راهکارهــای مورد نیــاز در برابر این
آسیب ها پرداخت و گفت :در ابتدا نیاز به عزمی ملی و
همچنینمشارکتمردمبرایرفعاینمشکالتداریم،
طبیعتا نهادهای مربوط هم باید هر کدام بخشی را که
متولی آن هستند ،پیش ببرند و به وظایفشان در حوزه
های خود عمل کنند ،هر چند که تاکنون متاســفانه به
این وظایف به طور کامل عمل نکرده اند و همین سبب
بیاعتمادیمردمبهصحبتهایمسئوالنشدهاست.

گزارش جلسه
سیاست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

فتوحات چله دوم انقالب چشمگیرتر از گذشته خواهد بود

گروهسیاست/عضومجمعتشخیص
مصلحــت نظام گفــت :فتوحــات چله
دوم انقــاب چشــمگیر تر از گذشــته
خواهد بود؛ چون شــرایط بــه گونه ای
پیشرفته کهمدتهاستازمهجوری
گذشته خارج شده ایم و امروز بسیاری
از دولت هــای دنیا ،آهنــگ همگون با
ما اتخاذ کرده اند.به گزارش خراسان
رضوی ،محمدحســین صفار هرندی
صبح پنج شنبه گذشــته با حضور در نشست دانشجویان بسیجی
دانشگاه های مشــهد که در دانشگاه فردوســی برگزار شد ،چهل
سالگیانقالباسالمیایرانرادورجدیدیازحیاتنظاموانقالب
دانستوافزود:دراینمقطعبایداز کامیابیهاوناکامیهایخود
ارزیابی درستی داشته باشــیم و آن را مبنایی برای خیز پیش روی
خود قرار دهیم.وی با بیان این که فتوحات چله دوم انقالب حتما
چشمگیرتر از گذشــته خواهد بود ،ادامه داد :شــرایط به گونه ای
پیش رفته که مدت هاســت از مهجوری گذشــته خارج شده ایم و
امروزبسیاریازدولتهایدنیاآهنگهمگونبامااتخاذکردهاند
وبهعنوانیکالگوونمونهباالدستیبرایآنهاشناختهمیشویم.

•تغییراتساختاریبهمعنایسکوالریزهشدننظام
نیست

عضومجمعتشخیصمصلحتنظام دربخشاصلیسخنانخودبه
نسخههایمتفاوتیکهگروههایسیاسیداخلکشوربرایآینده
نظامجمهوریاسالمیارائهمیدهند،اشارهواظهارکرد:برخیبه
اینبرآوردرسیدهاندکهدورهتمرکزوتأکیدبرنسخهحکومتیشریعت
گرامدتهاستپایانیافتهوبراینجاتنظاموانقالببایددرمبانی
خودتجدیدنظرداشتهباشیم.اینگروهتغییرساختاررابدینمعنادر
ادبیاتخوداستفادهمیکنند.ویافزود:البتهدرکالمباالترینمقام
کشورهمدرهمینبیانیهاخیررهبرانقالبشنیدیمکهتغییرساختار
یکیازمسائلقابلتأملاست؛اماتغییراتساختاریکهدربیانرهبر
انقالبمطرحشدهباتغییراتمدنظرعرفگرایانمتفاوتاست.

•رؤسایجمهوراخیرخودرارئیسملت میدانستند؛
نهرئیسدولت

صفارهرندیگفت:تغییراتساختاریمدنظررهبرانقالببدین
معناستکهنظام،تصلبیدرساختارهایخودندارد؛همچنانکه
درسال 68بازنگریدرقانوناساسیانجاموتغییراتیهماعمال
شد که از جمله آن ،حذف مقام نخست وزیری بود.وی افزود :یکی
از دغدغه های روزمره بنده این است که چه بســا اگر در آن دوره ما
ذهنیت امروز را داشتیم که در سپردن دولت به رئیس جمهور چه
آثاریایجادخواهدشد،حتماتجدیدنظرمیکردیموبهجایحذف
مقام نخست وزیری ،پست ریاست جمهوری را حذف می کردیم.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام ادامه داد :رئیس دولت گم
شــده امروز ماســت و به جای آن در چند دوره اخیر شــاهد حضور
کسانیدراینجایگاهبودهایمکهبیشترتمایلداشتندخودرارئیس
ملت معرفی کنند و از کار اصلی خود که اداره کردن هیئت وزیران
است،غالباسرباززدهاندوکممایهگذاشتهاند.ویگفت:باتوجهبه
محدودیتهاییکهطی 40سالگذشتهنظامسلطهعلیهماایجاد
کرده ،علی االصول نباید به جایگاه امروز می رســیدیم و پیشرفت
های ما خارج از قواعد معمول معادالت بشــری تحقق یافته است.
پسچرابایددرمبانیاینمسیرتجدیدنظرکنیم؟

•مطالبهجوانگراییبه
معنایعزلکردنافراد
توانمندنیست

صفار هرنــدی در پاســخ به ســؤال
خبرنگار خراســان رضوی مبنی بر
جایگاه جــوان گرایــی در تغییرات
ســاختاری مدنظر مدیریــت کالن
کشــور ،خاطرنشــان کرد :فعالیت
افراد پا به سن گذاشــته الزاما نباید
با تصدی یک مسئولیت اجرایی همراه باشــد که الزمه آن داشتن
نشاطجوانانهاست.ویتأکیدکرد:اینبرداشتکهبگوییمهمان
گروهیکه 40سالپیشدرادارهکشورنقشداشتند،مدیریترا
بلدندوفقطهمانافرادهستندکهبهچارچوبهاینظامپایبندند،
کامالغلطاستواتفاقاعلتبسیاریازمشکالت،تداوممسئولیت
همان کسانی است که 40سال پیش هم وزیر بودند.عضو مجمع
تشخیصمصلحتنظامگفت:البتهاینتذکرالزماستکهاستفاده
از تجارب مدیران پیشــین در همه دنیا مرسوم اســت و نباید افراد
توانمند را به زور از جامعه عزل کرد .مطالبه جوان گرایی هم باید با
اینمراقبتانجامشود.

•ایرانصاحبهجدهمیناقتصادقدرتمندجهاناست

وی نفــوذ منطقه ای و اقتــدار نظامی ایــران را شــاخص ترین وجه
پیشرفتکشورپسازانقالباسالمیدانستوافزود:البتهدرعلم
وفناوریوحتیاقتصادهمپیشرفتداشتهایم.مایهمباهاتاست
که با وجود همه مشکالت اقتصادی ،امروز ما هجدهمین اقتصاد
قدرتمندجهانهستیموباهمینآهنگرشد،مسیرمامسیرتعالی
خواهدبود.صفارهرندیدرادامهبهمقایسهشرایطکنونیکشوربا
دیگرکشورهاییکهدرزمانانقالب،شرایطیمشابهایرانداشته
اند،پرداختوگفت:امروزمصرکجاست؟آنهاخودشانمیگویند
باوجوداینکهمحاصرهوجنگیبهکشورشانتحمیلنشدهوکمک
های بالعوض از مرتجعان خرپول منطقه و کمک های مستقیم از
آمریکامیگرفتند،ازایرانعقبهستند.پسمیتوانیمبگوییمدر
صورت تداوم شرایط گذشته ،ما امروز در نهایت شبیه مصر بودیم.
وی افــزود :ترکیه که محل ســرمایه گذاری گســترده کشــورهای
اروپایی و آمریکا شــده بود ،امروز رقم بدهی های این کشور را بین
 300تا 350میلیارددالربرآوردمیکنندواینبدهیمیتوانددر
شرایطخاصآنهارابههالکتبرساند.کودتاییکهدوسالپیش
دراینکشورساماندادهشد،باوسوسههایمتکیبرشرایطناگوار
اقتصادیانجامشدوالبتهدولتمستقرترکیهازدوپینگاعتقادی
مردم برای بدل زدن کودتا اســتفاده کرد چون در غیر این صورت
حکومت ترکیه ساقط می شــد.وی ادامه داد :عربستان هم امروز
باوجودفروش 10میلیونبشکهنفت،قصددارد 30میلیارددالراز
بانکجهانیوامبگیرد؛چراکهادارهآنجامعهبهسبکآویزانشدن
ازقدرتهایبینالمللیهزینههایباالییدارد.فقطدریکفقره،
ترامپ 100میلیارد دالر از عربســتان پول گرفت و بــاز هم هر روز
برای آن ها خط و نشان می کشد که اگر می خواهید امنیت داشته
باشید،بایدهزینهآنرابپردازید.درپایانایننشست،دانشجویان
طوماری در مخالفت بــا لوایح پالرمو و CFTکــه در راهپیمایی22
بهمن به امضای شماری از مردم رسیده بود ،تقدیم صفار هرندی
کردندتاهنگامبررسیاینلوایحموردتوجهاعضایمجمعتشخیص
مصلحتنظامواقعشود.

