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در حالي كه ايستادگي و مقاومت مردم ايران، در برابر جنگ همه جانبه 
دشمن، طراحان و عامالن آن را متحير و به استيصال كشاند، به گونه اي 
كه كنترل كالم و اقدام را از آنان س��لب كرد و مصداق آن را مي توان 
در گزافه گويي هاي پمپئو در س��فر اخيرش به منطقه ديد، اما ضعف 
دس��تگاه هاي اجرايي و ناتواني دولت در مديري��ت صحنه اقتصادي 
كشور سبب سوءاس��تفاده فرصت طلبان و روند روبه رشد قيمت  ها و 

فشار مضاعف بر مردم گرديده است. 
اين در حالي است كه رئيس محترم دولت كه بايد به دليل مسئوليت 
اجرايي كشور پاسخگوي نابساماني هاي شرايط اقتصادي و رهاشدگي 
بازار و هدر رفت بودجه هاي ريالي و ارزي كشور باشد، خود در موضع 
منتقد قرار گرفته و به انتقاد از وضعيت نامناسب بازار و روند قيمت   هايي 
مي پردازد كه تعيين كننده اصلي بسياري از آنها دستگاه هاي دولتي 

هستند. 
ضعف دولت در مديريت صحنه به گونه اي است كه رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس چند روز پيش اعالم كرد كه حدود 100 هزار ميليارد 
تومان از منابع كشور، يعني يک سوم بودجه عمومي در سال به دليل 
عدم نظارت دولت بر قيمت  ها بر باد فنا مي رود. اين در حالي است كه 
چهارم دي ماه رئيس جمهور هنگام ارائه بودجه سال 1398 به مجلس 
دو عامل »بازگشت تحريم ها« و »ساختار ناسالم« اقتصادي را به عنوان 
عوامل اصلي مشكالت اقتصادي شرايط كنوني اعالم  كرد.  بدون آنكه 
براي سياس��تگذاري هاي نامناس��ب اقتصادي و فرصت طلبي برخي 
مديران و عدم باور برخي از آنان به ضرورت تقويت ظرفيت هاي ملي 

براي مقابله با جنگ اقتصادي دشمن سهمي قائل باشد. 
مروري بر روند تحوالت اقتصادي كشور در يک سال گذشته بيانگر آن 
است كه اگر مس��ئوالن اقتصادي و اجرايي كشور درك و برنامه ريزي 
درس��تي از ش��رايط جنگ اقتصادي دش��من و پيش بين��ي تبعات 
تحريم هاي اقتصادي كه ماه ه��ا قبل از اعمال دش��منان مردم ايران 
اعالم كرده بودند، داشتند ش��رايط اقتصادي اين گونه نبود كه از يک 
سو بالغ بر 10ميليارد دالر از ذخاير ارزي به فروش رفته كه عمده آن از 
كشور خارج شود و بيش از 18ميليارد دالر نيز به كساني براي واردات 
اختصاص يابد كه به جاي ورود كاال و تأمين نيازهاي مردم، از بازار سياه 
ارز س��ر برآورده و بر بحران ارزي دامن زده است. مقام معظم رهبري 
در ديدار روز چهارشنبه مردم قم با تبيين نقشه دشمن در مواجهه با 
مردم ايران در جنگ اقتصادي، به رغم ضعف هاي گذشته، مسئوليت 
مسئوالن را در عبور از شرايط پيش رو مورد تأكيد قرار دادند. ايشان با 
اشاره به تمركز دشمن بر افزودن بر مشكالت معيشتي مردم و با توجه 
به كمبود منابع كشور، گاليه مي كنند كه چرا با وجود تذكرات مكرر، 
افرادي ظالمانه اين منابع را مي بلعند و ب��ا دالل بازي و انحصارطلبي 
در تجارت مانع پيش��رفت كشور مي ش��وند و در تقويت توليد داخلي 

كارشكني مي كنند. 
گرايش به اشرافيگري و رفتارهاي طاغوتي در ميان برخي از مسئوالن 
و مديران، عقب نشيني در برابر توپ و تشر دشمن و عملكرد احساسي 
به جای عقالنيت و اتكا به توانمندي ها و ظرفيت كشور بخش هايي از 
تذكرات رهبري به مس��ئوالن در اين ديدار است كه سبب شده است 
برآيند عمل مس��ئوالن و مديران در مواجهه با اين جنگ همه جانبه 
در چارچوب تحقق اهداف ملي نباش��د و اين در حالي اس��ت كه هم 
همراهي و تحمل م��ردم و ه��م ظرفيت ها و توانمندي ه��اي ملي به 
لحاظ منابع، نيروي انساني و زيرساختي فرصت هاي ذي قيمتي را در 
اختيار مسئوالن كشور قرار داده اس��ت تا با يک برنامه ريزي درست و 

هوشمندانه بتوان از اين شرايط عبور كرد. 
البته بر فهرست اين ضعف ها و ناكارآمدي ها دو عامل ديگر را نيز بايد 
از چرايي اميدواري دشمن به تأثيرگذاري تحريم ها افزود كه يكي 
رانت خواري و فرصت طلبي برخي مديران از ضعف دس��تگاه هاي 
نظارتي در دولت است كه منجر به پديده ورود غيرقانوني 6هزار و 
400 خودرو به صورت غيرقانوني و بدون پرداخت عوارض مربوط 
توس��ط مدير عالي رتبه وزارتخانه مربوط مي ش��ود و ديگر تملک 
مجتمع گوش��ت اردبيل توسط مسئول خصوصي س��ازي كشور با 
زير پا گذاش��تن قان��ون و پرداخت حقوق بيت المال اس��ت و البته 
موارد ديگري را به اين فهرس��ت مي توان افزود كه بازخواني آن بر 

نگراني ها مي افزايد. 
شاخصه ديگر در پيدايي اين ش��رايط عدم همراهي بخشي از مديران 
مياني با سياس��ت ها و راهبرده��اي كلي دول��ت در مواجهه با جنگ 
همه جانبه دشمن اس��ت كه اين را هم در عرصه ديپلماسي مي توان 
ديد و هم در عرصه تجارت و بازرگان��ي، فرهنگي و. . . كه البته در عزم 
دشمن در تداوم تحريم ها نقشي اساسي دارد. بديهي است كه كاستن 
آالم مردم و رفع مشكالت مستلزم تجديدنظر جدی دولت در ماه هاي 
پاياني در سياست ها و اقدامات و پيراستن عرصه مديران از كساني است 
كه با عدم همراهي خود با دول��ت، روز به روز بر امتيازات منفي دولت 
مي  افزايند و اين به نحوي است كه همراهان سياسي دولت و كساني 
كه مدعي روي كار آوردن دولت يازدهم و دوازدهم بوده و هس��تند، 
اكنون با هم رقابت مي كنند تا از زير بار مس��ئوليت »تكرار مي كنم« 

شانه خالي كنند. 

مجلس اغراق و افراط  درباره مرحوم هاشمي  
سالن اجالس سران در تهران روز پنج شنبه 
ميزبان برگزاري دومين س�الگرد درگذشت 
آيت اهلل هاش�مي رفس�نجاني بود؛ مراسمي 
كه سخنران اصلي آن حس�ن روحاني بود و 
در توصيف ايشان گاه آن قدر اغراق شد كه به 
تعبير ظريفي می رفت كه نقش امام خميني 
به عنوان بنيانگذار جمهوري اسالمي گم شود. 
در اين مراسم كه به تعبير محسن هاشمي، آقاي 
روحاني براي هاش��مي »سنگ تمام« گذاشت، 
رئيس جمهور با بيان اينكه هاشمي هم در دفاع 
مقدس و هم اس��تقرار صلح نقش ارزش��مندي 
داشت، تصريح كرد: در ساختار انقالب و استقرار 
نظام، شهيد بهشتي و مرحوم هاشمي استوانه 

اصلي بودند. 
   هاشمي از هر منصب و جايگاهي باالتر 

بود
» آي��ت اهلل هاش��مي هم��واره از ه��ر منصب و 
جايگاهي كه در آن ق��رار گرفت برت��ر و باالتر 
بود. « اين يك��ي از هم��ان عبارت هايی بود كه 
به گون��ه اغراق آمي��زی در كالم رئيس جمهور 
جاري ش��د. حال آنكه وقت��ي در دهه 60 ملت 
شعار مي دادند، »ما همه سرباز توايم خميني«، 
بنيانگذار جمهوري اس��المي فروتنانه تصريح 
كردند،» نه تو س��رباز مني نه من س��رباز تو، ما 
همه سرباز اسالم هستيم«، ليكن در اين عبارت، 
روحاني تالش مي كند، مرحوم هاشمي را نه يک 
خدمتگزار و سرباز نظام اسالمي كه شخصيتي 
بزرگ ت��ر و برتر از مناص��ب و جايگاه هاي نظام 

است، معرفي كند !
بخش ديگ��ري از س��خنان رئي��س جمهور به 
تهمت ها و س��خنان ناروايي بود كه به تعبير او 
عليه هاشمي به زبان آمد. روحاني در اين زمينه 
گفت: » فكر بلند و هوشياري ملت ايران در دو 
صحنه آشكار شد، يكي آن زمان كه تهمت ها و 
سخن هاي نارواي بسياري عليه هاشمي به زبان 
آمد، اما در آخرين انتخاباتي كه او شركت كرد 
با رأي باالي مردم تهران مواجه ش��د و صحنه 
دوم نيز زماني بود كه مردم آن نمايش باشكوه 
را در بدرقه پيكر هاش��مي به نمايش گذاشتند. 
اي��ن دو صحنه به هم��ه معاندان، دش��منان و 
س��ركوبگران اعالم كرد كه نمي توان با تهمت 
و دروغ، فرهيخت��ه اي محبوب ملت را از صحنه 

خارج كرد. «
اما رئيس جمهور فراموش كرد يا نخواست به اين 
نكته اشاره كند كه تخريب هاشمي رفسنجاني 
از زماني آغاز ش��د ك��ه دول��ت اصالحات روي 
كار آم��د. در اين دولت، هاش��مي رفس��نجاني 
آماج تندتري��ن نقدها و تخريب ه��ا قرار گرفت 
و كتاب ها در تخريب او ب��ا عناوين »عاليجناب 
سرخ و خاكستري« مجوز نش��ر گرفتند و پس 
از آن پروژه حذف هاش��مي را در مجلس ششم 
رقم زدند كه در انتخاب��ات تهران براي مجلس، 
رتبه اي بهتر از س��ی ام پيدا نك��رد و در نتيجه 
مجبور ب��ه انصراف ش��د. جرياني ك��ه البته در 
انتخابات رياست جمهوري 92 و 96 به حمايت 

از روحاني برخاست. 
   تمام مسئوليت كشور بر دوش هاشمي

بخش ديگري از س��خنان روحان��ي به عملكرد 

هاشمي رفسنجاني پس از ارتحال امام اختصاص 
داشت. رئيس جمهور با اش��اره به اينكه پس از 
ارتحال امام راحل، هاش��مي جايگاهي داشت 
كه احساس مي كرد، »تمام مسئوليت كشور« 
بر دوش او آمده اس��ت، گفت: كس��ي كه پس 
از رحلت امام مجلس خب��رگان را جمع كرد و 
موضوع رهبري را به س��امان رس��اند،  هاشمي 
بود و اگر او در آن جلس��ه نبود، بحث رهبري به 
اشكال مختلفي كه در آن دوران مطرح بود، به 

نتيجه نمي رسيد. 
اينكه مرحوم هاشمي در مقاطع مختلف تاريخ 
انقالب اس��المي در كنار س��اير شخصيت هاي 
برجس��ته نقش هاي مهم و اثرگذاري داش��ته 
ب��ر كس��ي پوش��يده نيس��ت، ام��ا اينك��ه در 
تصميم گيری های بزرگ )نظير آنچه در خبرگان 
درباره انتخاب رهبري رقم خ��ورد( كه همواره 
با خرد جمعي همراه بوده، به برخي اش��خاص 
ضريب ه��اي اغراق آميز بدهيم ب��ا كدام منطق 

سازگار است؟
   هاشمي، بنيانگذار فناوري هسته اي 

دكتر روحاني با بيان اينكه اگر امروز هاشمي در 
ميان ما بود، فضا را به گونه ای ديگر مي ساخت، 
افزود: »هاش��مي بعد از انتخابات 92، بس��يار 
نگران سرنوشت مذاكرات هسته اي بود و به طور 
مداوم و مرحله به مرحل��ه آن را دنبال مي كرد و 
به غيراز آنك��ه از من دراين باره س��ؤال مي كرد، 
ب��ا ديگر مس��ئوالن ني��ز در اين باره جلس��ات 

متعددي داشت. هنگامی كه برجام به ثمر رسيد 
و توانستيم به توافق دس��ت پيدا كنيم، آيت اهلل 
هاش��مي به من گفت كه امروز من ديگر راحت 
مي ميرم چرا كه امروز فهميدم كش��ور استقرار 
يافت و سايه جنگ از كشور برداشته شده است. 
« دكتر روحاني با بيان اينكه ملت ايران با توافق 
برجام كار بزرگي را به ثمر رس��اند و توانست در 
يک روز شش قطعنامه شوراي امنيت را از بين 
ببرد، گفت: » به واسطه توافق ايران، تحريم هاي 
نظامي كه دائمي بودند، به حالت تعليق درآمدند 
و تا چند س��ال ديگر اين تحريم ها ني��ز از بين 
خواهند رفت. « رئيس جمهور افزود: » هاشمي 
بنيان گذار فناوري هس��ته اي در اين كشور بود 
و هر كس در اين كش��ور جز هاشمي از فناوري 
هسته اي سخن بگويد، نادرست گفته است چرا 
كه او اولين كسي بود كه دستور ورود سانتريفيوژ 
به كش��ور را داد و در تمامي مراحل مسائل را به 

ريز دنبال مي كرد. « 
رئيس جمهور البته به اين نكته اشاره نمي كند، 
اگر مرحوم هاشمي رفسنجاني همواره در مسير 
اعتالي انقالب و كش��ور حرك��ت مي كرد )كه 
اينگونه بود( و دس��تور ورود س��انتريفيوژها به 
كشور را داد، چرا در دولت خودش با برجام قلب 
رآكتور هس��ته اي اراك از حركت باز ايستاد و با 
بتون پر شد؟ و اساس��اً با اين دستاورد )برجام( 
كدام يک از مش��كالت اقتصادي مردم حل شد. 
ملت از ياد نبرده اند كه بس��يار گفته ش��د كه با 

امضاي برجام همه تحريم ها برداشته خواهد شد 
اما اكنون اين محدوديت ها فقط به برداش��تن 
تحريم ه��اي نظامي آن ه��م در آين��ده تقليل 

مي يابد. 
   ق�درت دفاع�ي و موش�كي ي�ادگار 

هاشمي
روحان��ي با اش��اره ب��ه نقش آيت اهلل هاش��مي 
رفس��نجاني در اعتالي صنايع دفاعي كش��ور، 
اظهار داشت: موشک امروز وسيله دفاعي ماست 
و به آن افتخار مي كنيم و در هفته هاي آينده با 
موشک هاي ساخت خود دو ماهواره جديد را به 
فضا خواهيم فرستاد. رئيس جمهور با تأكيد بر 
اينكه قدرت دفاعي، فناوري و اعتدال امروز ايران 
از يادگارهاي هاش��مي رفسنجاني است، گفت: 
اگر بخواهيم در دوران انقالب، مجس��مه اي از 
اعتدال بسازيم، تنديس هاشمي، تنها نماد براي 
آن است. اكنون سؤال اساسي از رئيس جمهور 
محترم اين است كه آيا واقعاً برجام سايه جنگ 
را برداش��ت يا توانمندي دفاعي كشور؟ مرحوم 
هاشمي كه اعتقاد داش��ت »دنياي فردا، دنياي 
گفتمان ها است نه موشک ها. « كسي كه چنين 
نگاهي به آينده داشت، چگونه مي توان از توان 
دفاعي و موشكي به عنوان »يادگار« او ياد كرد؟

بخ��ش پايان��ي س��خنان دكت��ر روحان��ي به 
گاليه هاي تلويحي او از حاميان انتخاباتي خود 
)اصالح طلب��ان( اختصاص داش��ت. او از اينكه 
اصالح طلبان از » دولت برآم��ده از اصالحات« 
فاصله گرفته اند، تلويحاً انتق��اد كرد. روحاني با 
بيان اينكه فراجناحي بودن در اين كشور سخت 
است، اظهار داش��ت: براي كسي كه فراجناحي 
عمل مي كند، روز پيروزي همه كف مي زنند و 
در روز سختي همه از او فاصله مي گيرند و بسيار 
دشوار است كه كس��ي بخواهد، فراجناحي كار 
كند، اما هاشمي با هر دو جناح خوب و رفيق بود 

و با افراطيون هر دو جناح برخورد مي كرد. 
   امام را براي نسل هاي آينده گم نكنيد

به عنوان نكت��ه پاياني اينكه مرح��وم آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در طول حيات سياسي پر 
فراز و نش��يب خود خدمات فراوان��ي به نظام و 
انقالب داش��ت و نمونه  كم نظيري از نسل اّول 
مبارزان ض��د ستم ش��اهي و از رنج ديدگان اين 
راه پرخطر و پرافتخار بود كه پس از انقالب هم 
در معرض مسئوليت هاي خطيري قرار گرفت. 
به باور م��ا اگر كار براي خدا باش��د هم محفوظ 
اس��ت هم عزت آفرين. بديهي اس��ت كسي هم 
نمي توان��د روي كار براي خدا خاك بپاش��د  اما 
نكته اين اس��ت كه در توصيف شخصيت های 
برجسته انقالب به گونه اي عمل نكنيم كه نسل 
امروز كه هاشمي را درك كردند، تعجب كنند و 
براي نسل هاي آينده امام گم شود.  تمجيدهاي 
مختلف از  هاشمي رفسنجاني در مراسم سالروز 
وي دو نكته را روشن مي كند،  يا صاحب و همه 
كاره انقالب معرفي ش��د يا نقطه مقابل انقالب. 
 نديدم كسي او را س��رباز امام، همراه رهبري يا 

خادم مردم معرفي كند.
 اين اغتشاش تصويري از ايشان خدمت و بزرگ 
كردن وي نيس��ت، بلكه تقويت حقانيت سخن 

منتقدان وي است.

      فارس: حسين اميرعبداللهيان، دستيار ويژه رئيس مجلس در امور 
بين الملل: داشتن رابطه قوي با اروپا همواره بخشي از عقالنيت سياست 
خارجي جمهوري اسالمي ايران بوده است اما غربي ها بايد با »شوكي« 
مواجه ش��وند كه بدانند به هر قيمتي در تونل يكطرفه برجام كنوني 
نخواهيم ماند. اكن��ون اروپاي مأمن تروريس��م و منافقين بايد پيامي 

معقول، حكيمانه اما »شوك آور« دريافت كند. 
      ايسنا: س��ردار نقدي، معاون فرهنگي و اجتماعي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي: دشمن در تالش است اذهان عمومي را از دستاوردهاي 
بزرگ انقالب اسالمي دور و به حواشي و بزرگ نمايي آن مشغول كند. 
      ايرنا: كيوان خسروي، سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي با اشاره 
به اقدام خالف قانون برخي كانال هاي خبري مشكوك و انتشار اخباري 
جهت دار به نقل از مقام مطلع در شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: 
هرگونه اطالع رسانی خارج از مس��ير ذكر شده ضمن آنكه مورد تأييد 

نيست، اقدامي خالف قانون محسوب مي شود.

ژه  
 وی

   تحریم ها رفت یا آمد؟!
برجام قرار بود تحريم ها را ببرد؛ حاال گويا آورده است! تندروترين 
اصالح طلبان حاال نمي توانند شكس��ت برجام و حاصل ش��دن 
نتيجه اي عكس آن نتيجه وعده شده را انكار كنند. روزنامه شرق 
در مطلبي نوش��ته كه: »مصطفي تاجزاده ميهمان جلسه آخر 
سلسله نشس��ت هاي »چه بايد كرد؟« حزب اتحاد ملت بود... . 
تاجزاده گفت: به لحاظ اقتصادي تحريم هاي فعلي، با وجود اينكه 

يكجانبه است، به مراتب سنگين تر از دور قبل دنبال مي شود. «
در روزهاي گذش��ته يک كارش��ناس اقتصادي حامي دولت در 
يادداش��تي در روزنامه سازندگي نوش��ته بود: »امروز فقط يک 
كشور به صورت عملي پايبند به توافق بوده است؛ ايران. آشكار 
است كه اكنون ديگر توافقي وجود ندارد كه اروپايي ها بخواهند 
از آن حمايت كنند. بلكه آنان از محدوديت هاي هسته اي ايران 
حمايت مي كنند… ايران موبه مو تعهدات هسته اي خود را اجرا 
مي كند، اما تحريم هايي را تحمل مي كند كه به مراتب سخت تر از 
دوره قبل از توافق است و طرف هاي ديگر كامالً از تعهدات خويش 
خارج شده اند… امروز دولت نيازمند آن است كه باور كند برجام 
به پايان رسيده... اكنون جواب مشخص است. خروج از برجام و 
بازگذاشتن راه مذاكره با كساني كه قدرت عمل به تعهدات شان را 
دارند، اين گزينه بهتري از ماندن در توافق يكجانبه، تحريم هاي 

سخت تر از پيشابرجام، دلخوش كردن به اقدامات نمادين اروپا 
و مشاهده ركودي اس��ت كه اين بار مي تواند اقتصاد كشور را از 
گروه كشورهاي با درآمد متوسط به فقير مبدل سازد. « خيلي 
زيرپوستي و بي سر و صدا حاميان متعصب و تندروي برجام كه 
كمترين نقدي عليه توافقنامه را هم نوايی با اسرائيل مي ناميدند و 
بدترين اهانت ها را عليه منتقدان برجام روا داشتند، دارند همان 
حرف هاي منتقدان را تكرار مي كنند، فقط االن ديگر نمي شود 

راه آمده را برگشت!

   واكنش به حاشیه سازی آشنا
محمدحسين صفارهرندي در واكنش به برخي حاشيه سازی ها 
در مورد بودجه نهادهاي حوزوي و جامعه المصطفي)ص(، گفته 
»واقعاً نمي دانيم كه جامعه المصطفي با اينها چه كرده است كه 
هميشه اين روزها داد آنها برپا اس��ت؛ اين نهاد چه كرده است، 
جز اينكه در جاي جاي جهان جاي پاي انقالب اس��المي ديده 
مي ش��ود. برخي دانش آموختگان المصطفي ب��ه مقامات عالي 
برخي از كشورها رسيده اند؛ همين كار را كه امريكايي ها مي كنند 
به تحسين آنها مي پردازند كه به چه آينده نگري اي دست زدند؟ 
كل بودجه فرهنگي كش��ور نس��بت به كل بودج��ه 2/5 درصد 
بودجه است ولي هميشه حوزه و نهادهاي حوزوي را سيبل خود 

قرار مي دهند تا آدرس غلط بدهن��د. « واكنش صفارهرندي به 
سخنان حسام الدين آشناست، وقتی كه دانشجويان در مراسمي 
دانشجويي درباره شفافيت بودجه نام »جامعه المصطفي« را بر 
زبان مي آورند، مي گويد كه »امروز دانشجويان اسم يک نهاد به 
نام جامعه المصطفي را مي دانند، اما ساير نهادها را نمي شناسند. 
پشت هر رديف بودجه يک قبيله و يک پدر و مادر قرار دارد! شما 
فقط جامعه المصطفي را مي شناسيد، هزار نهاد ديگر وجود دارند 
كه اصالً اسمشان را هم نشنيده ايد. وقتي مي خواهيم بودجه شان 
را قطع كنيم، كل بودجه كشور را گروگان مي گيرند، تا تكليف آن 
يک رديف مشخص شود. « اين ادعاي حسام آشنا باعث انتقادات 
بسياري به او شد و در نهايت باعث عقب نشينی او شد و توضيح 
داد كه »همگان مي دانند كه جامعه المصطفي يكي از نوآوري هاي 
ح��وزوي در عرصه ديپلماس��ي فرهنگي اس��ت.  ای كاش بقيه 

مؤسسات بودجه گير هم به اندازه اين مؤسسه فعال بودند. «
جالب آنكه بودجه »جامعه المصطفي )ص(« با 52 هزار دانشجوي 
خارجي و دست كم 1۷0 مركز تابعه در دهها كشور جهان تنها 
200 ميليارد تومان در بودجه 98 است و نسبت به بودجه سال 
قبل اين مركز 33 درصد يعني حدود 103 ميليارد تومان كم تر 
شده است. رقمي كه براي مؤسس��ه اي با اين وسعت بسيار كم 

است. 

عباس حاجي نجاري

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: 
 فتنه سال های گذشته

 با هدف بدعت گذاری طراحي شد
تابلوي انقالب اس�المي براي نخس�تين بار در قيام خونين 19 دي 
1356 مردم قم بر سر دست ها گرفته شد و اگر اين تصوير از انقالب 
شكل نمي گرفت، هيچ گاه قيام 29 بهمن تبريز و ساير قيام ها تا زدن 
تير خالص به رژيم پهلوي و پيچيدن تومار آن به وقوع نمي پيوست. 
به گزارش ايرنا، محمدحس��ين صفارهرندي روز پنج ش��نبه در همايش 
بصيرتي گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب در مؤسسه آموزشي 
پژوهش��ي امام خميني )ره( قم اظهار داشت: »اگر امروز در راستاي حفظ 
انقالب تالش نكنيم، اراده های خطرناكي تابلوها و تصويرهاي واقعي انقالب 

را به زير كشيده و تابلوي معارض با آن را باال خواهند برد.« 
وي با تأكيد برضرورت حفظ تابلوها و تصويرهاي ايجاد شده از انقالب بيان 
داشت: تاكنون براي جايگزيني تابلوهاي بدل به جاي تابلوي اصلي انقالب 
تالش هاي زيادي انجام شده كه نمونه آن حوادث دي ماه سال 96 بود كه 
مردم برخي از ش��هرهاي كوچک با هدف مطالبه هاي معيشتي به خيابان 

آمدند اما دشمنان اسالم از اين مسئله سوءاستفاده كردند. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: »هدف از هياهوهاي س��ال 
گذشته پايين آوردن تابلوي 9 دي بود تا مبادا تصوير واقعي مردم تهران و 
ديگر شهرها كه نشان دهنده اخالص و رابطه تمام نشدنی در حال تزايد با 

اهل بيت )ع( است، بيش از پيش نمود عيني پيدا كند.«
 هرندی با بيان اينكه 9 دي رابطه ناگسستني مردم با رهبري نيز بود، گفت: »اگر 
آشوب هاي پارسال مي توانست با منويات پليد خط دهندگان آن عملي شود، 
در تاريخ هيچ نشاني از اين روز باقي نمي ماند. هر كدام از فتنه هاي سال های 
گذشته را كه تعقيب مي كنيم، هدف از طراحي آنها چيزي جز بدعت گذاری 
نبوده است. هر چه زمان مي گذرد شعور و قدرت درك و فهم مردم نيز بيشتر 

مي شود و آنان رگه هايي از عناصر دغلباز و رند را مي بينند.«
 وي با بيان اينكه نيروهاي انقالب موظفند به تابلوي آن سر زده و اگر اصالحي 
نياز دارد آن را انجام دهند، گفت: »همه كساني كه اعتبارشان از اين مسير 
گرفته شده نبايد اعتبار خود را ذاتي كنند .« صفار هرندي با اشاره به وظايف 
خطير روحانيت در مس��ير انقالب گفت: »حوزه هاي علميه همواره نقش 

راهبري و پيشتازي داشته و دارند و نگاه توده های مردم به آنها است.«

 قاليباف: ضعف مديريت 
چالش اصلي كشور است

قاليب�اف در س�خناني در مش�هد ب�ا انتق�اد از ش�يوه مديريت�ي 
دول�ت در اداره كش�ور، راهكارهاي�ي را از جان�ب خ�ود ب�راي حل 
مش�كالت اقتص�ادي، اجتماع�ي و سياس�ي كش�ور مط�رح ك�رد. 
به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف در همايشي با عنوان بررسي مسائل، 
چالش ها و فرصت ها در دهه پنجم انقالب در مشهد، اظهار كرد: »هر انقالبي 
طبيعتاً وقتي به قدرت مي رسد، بدون شک بايد ساختاري را طراحي كند تا 
قدرتي را كه به دست گرفته، حفظ كند. همچنين افزايش توليد قدرت هم 
داشته باشد. امروز ترديدي نداريم كه جريان سرمايه داري در مقابل دين 
ما ايستاده است پس ما هم در مقابل دنياي آنها بايد بايستيم.« وي با بيان 
اينكه امروز وظيفه همه ما كارآمدي دين در اداره جامعه است، افزود: اگر در 
اينجا نتوانيم كارنامه قابل قبولي به مردم و ساير كشورهاي اسالمي عرضه 
كنيم هيچ كار انجام نداده ايم و اگر حرف بزنيم اثر سوء هم دارد. منظور از 

كارآمدي اين است كه هم خوب كار كنيم هم كار خوب كنيم. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: امروز در كشور با مشكالت 
بيكاري، فس��اد، رانت، تورم و... مواجهيم. آيا اين مش��كالت علت هستند 
يا معلول؟ من معتقدم اين نارس��ايي ها معلول هس��تند و هيچ كدام علت 
نيستند. علت اصلي ضعف مديريت و كارآمدي در نظام جمهوري اسالمي 
اس��ت. ما در اين بخش دچار يک چالش بزرگ هستيم زيرا منابع انساني و 
مادي ما بس��يار هس��تند. امروز در حقيقت يک ناكارآمدي اشباع شده در 
امور داريم. امروز مهم ترين نياز بني��ادي ما در حقيقت اين مديريت و اداره 
كشور در اين بخش هاست. وي افزود: در حوزه كارآمدي بحث ساختاري، 
رفتاري و كاركردي داريم. در حوزه ساختاري متأسفانه كاركرد ما در بخش 
دولت سازي خوب نبوده و در قوه مجريه روز به روز اين ساختار بزرگ تر شده 
و به مردم گفته شما بنشينيد، ما همه كار براي ش��ما انجام مي دهيم. اين 
موضوع خالف نظر امام و حركت انقالب است. امام فرمودند دولت مجاز است 
تنها كارهايي را انجام دهد كه مردم نمي توانند انجام دهند. ما در دولت همه 
كارها را خودمان به دست گرفته ايم. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
خاطرنش��ان كرد: امروز بيش از 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است. اين 
اقتصاد مبتني بر فعاليت، كار و توليد نيست، بلكه مبتني بر فروش نفت و خام 
فروشي و از اين رانت استفاده كردن است و دولت به بدترين شكل ممكن اين 
اموال عمومي را كه متعلق به مردم است از آنها مي گيرد، در صندوق خودش 

مي ريزد و با منت و ناعادالنه آن را در اختيار مردم مي گذارد.  

 با دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده
رزمايش »فدائيان حريم واليت« پايان يافت

»فدائي�ان  هواي�ي  اقت�دار  رزماي�ش  هش�تمين  س�خنگوي 
حري�م والي�ت« ب�ا تأكي�د ب�ر دس�تيابي ب�ه تمام�ي اه�داف 
از پي�ش تعيين ش�ده، پاي�ان اي�ن رزماي�ش را اع�الم ك�رد. 
به گزارش ايسنا، امير خلبان عليرضا انگيزه، سخنگوي هشتمين رزمايش 
اقتدار هوايي »فدائيان حريم واليت« نيروي هوايي ارتش )نهاجا( ظهر ديروز 
در ميدان تمرين جنگ الكترونيک شهيد علي ابوعطا منطقه انارك در جمع 
خبرنگاران، ضمن اب��راز رضايت از عملكرد خلبانان ج��وان نيروي هوايي و 
كاركنان فني گفت: به كليه اهداف از پيش تعيين شده اين رزمايش دست 
يافتيم و رزمايش ظهر امروز با موفقيت به پايان رسيد. وي افزود: هشتمين 
رزمايش فدائيان حريم واليت با بهره گيري از تجربيات خلبانان و پيشكسوتان 
هشت سال دفاع مقدس، خودباوري و ايمان به توانمندي نسل جوان، انجام 
شد. سخنگوي هش��تمين رزمايش »فدائيان حريم واليت« نهاجا تصريح 
كرد: اين رزمايش بر اس��اس صحنه واقعي جنگ و با استفاده از تسليحات 
ساخت داخلي انجام شد. امير انگيزه خاطرنشان كرد: در اين رزمايش انواع 
موشک هاي ليزري، تلويزيوني حرارتي، راداري و انواع راكت ها و بمب هاي 
هوشمند و س��امانه هاي ارتباطي و جنگالي توليد شده از سوي متخصصان 
صنعت دفاعي كشور مورداستفاده و تست عملياتي قرار گرفت. وي تأكيد كرد: 
همزمان با اجراي عمليات هاي رزمي، عمليات مردم ياري با اعزام اكيپ هاي 
سيار پزشكي و مددكاري با حضور پزشكان متخصص و متعهد نيروي هوايي 

الهي ارتش در منطقه عمومي هشتمين رزمايش اجرا شد. 

رحيم زيادعلي
  گزارش يک

امام جمع�ه موقت ته�ران تغيي�ر در نگاه به 
نظام بودجه ريزی در كوت�اه مدت را ضروري 
دانست و گفت: دس�تگاه مالياتي براي آنكه 
عادالنه ماليات دريافت كند، نيازمند اطالعات 
است و همه دستگاه ها بايد اطالعات را طبق 
قان�ون در اختيار نظ�ام مالياتي ق�رار دهند. 
به گزارش ايرنا، حجت االس��الم محمد حس��ن 
ابوترابي فرد در خطبه دوم نماز جمعه اين هفته 
تهران اظهار داشت: اليحه بودجه تبيين كننده 
نقش��ه راه يک كش��ور در طول يک سال است، 
به طوري كه بعض��ي از تحليلگران سياس��ي و 

اقتصادي مي گويند بودجه س��ال آينده را ارائه 
دهيد تا ما تحليل خود را از حوزه هاي گوناگون 
اقتصادي، فرهنگي و سياس��ي آن كش��ور ارائه 

كنيم.  
ابوترابي فرد تحول در سياست هاي مالي، پولي 
و نظام بانكي كش��ور را ضروري دانست و گفت: 
اگر در سياس��ت هاي مالي اصالحات ساختاري 
انجام نشود، در س��ال هاي پيش رو با مشكالت 
جدي روبه رو مي ش��ويم. وي تصري��ح كرد: اگر 
سياس��ت هاي پولي اصالح نشود، پديده تورم از 
جامعه رخت بر نخواهد بس��ت و اگر نظام بانكي 

اصالح نشود رشد براي كشور چالش هاي عمده 
ايجاد مي كند.  

خطي��ب نم��از جمعه ته��ران ضم��ن تأكيد بر 
ضرورت تغيير در ساختار مالياتي كشور گفت: 
ساختار مالياتي كشور قابل قبول نيست، امروز 
صاحبنظران اظهار مي كنن��د كه بين 40 تا 50 
درصد، يعني حدود 40 تا 50 هزار ميليارد تومان 

يا بيش از آن فرار مالياتي داريم.
 وي از نمايندگان مجلس خواست به طور جدي 
اين مسئله را در دستور كار قرار دهند و در عين 
حال تأكيد كرد: اين اق��دام بايد بدون كمترين 

تعرض به حقوق افراد انجام شود تا مبادا يک ريال 
از يک برادر و خواهر مسلمان اضافه دريافت شود 
كه بر خالف موازين ش��رعي و قانوني ، و خيانت 
به نظام و ملت اس��ت همانطور كه فرار مالياتي 
خيانت به كش��ور و ملت اس��ت.  ابوترابي فرد،  
اصالح سياس��ت هاي مالي را كاهش بدهي هاي 
دولت عنوان كرد و افزود: نمي ش��ود با افزايش 
بدهي هاي دولت شاهد كاهش تورم باشيم. بايد 
هزينه هاي دولت كاهش پيدا كند و درآمدهاي 
مش��روع مالياتي افزايش پيدا كند، تا بدهي ها 

كاهش يابد. 

امام جمعه موقت تهران: 
نگاه به نظام بودجه ريزی بايد در كوتاه مدت تغيير كند

  خبر

وزير دفاع: 
 ايران با وجود تحريم ها 

به پيشرفت خود ادامه مي دهد
اي�ران به رغ�م تمام�ي دش�مني هاي 
امريكا و تحريم ه�اي ظالمانه، همچنان 
به پيش�رفت هاي خود ادام�ه مي دهد. 
امي��ر حاتم��ي، وزير دف��اع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح كه براي ديدار و مذاكره 
با مقامات جمهوري اسالمي موريتاني وارد 
نواكشوت شده بود، پس از ديدار با رئيس 
جمهور اين كش��ور با محمد غزواني، وزير 

دفاع موريتاني ديدار و گفت وگو كرد.
 حاتمي در اين ديدار مشتركات ديني و فرهنگي دو كشور را به رغم 
فاصله جغرافيايي، زمينه مناسبي براي توس��عه دو كشور دانست و 
اظهار داشت: جمهوري اس��المي ايران به رغم تمامي دشمني هاي 
امريكا و تحريم هاي ظالمانه، همچنان به پيش��رفت هاي خود ادامه 
مي دهد و آمادگي دارد دستاوردهاي علمي، فناوري و ... را در اختيار 
همه كشورهاي مس��لمان از جمله جمهوري اسالمي موريتاني قرار 

دهد. 
وزير دفاع موريتاني نيز در اين ديدار بر وجود اشتراكات فراوان دو كشور 
تأكيد كرد و گفت: با وجود نزديكي هاي فرهنگي دو ملت، ضروري است 

روابط رسمي ايران و موريتاني توسعه بيشتري يابد. 
»محمد غزواني« قدرت جمهوري اس��المي ايران را ب��ه منزله قدرت 
همه جهان اسالم دانست و از نقش ايران در مقابله با تروريسم قدرداني 
كرد و با اشاره به فشارهاي دش��منان عليه ايران گفت: اطمينان داريم 
جمهوري اسالمي ايران از اين شرايط، س��ربلند و پيروز بيرون خواهد 
آمد. وي با اشاره به دوره استعمار و مقاومت مردم موريتاني در دفاع از 
ارزش ها تصريح كرد: فشارهاي نظام بين الملل عليه جمهوري اسالمي 
موريتاني ناشي از مقاومت مردم موريتاني در برابر فرهنگ و هويت ملي 

خود بوده است. 

رياست جمهوری


