دیدگاه

پارلمان

طرح مباحث زود هنگام انتخاباتی جفا در حق مردم است

شرط نمایندگان برای رأی اعتماد مجدد به کرباسیان

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی گفت :در صورتی که دولت از وزیر اقتصاد
حمایت کند ،کرباسیان می تواند مجددا رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.
حمیدرضا حاجیبابایی نماینده مردم همدان در مجلس ش��ورای اس�لامی
اظهار داش��ت :جلس��ه فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس امروز یکش��نبه ۴
ش��هریور  ۹۷به منظور بررس��ی موضوع اس��تیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی
برگزار میشود.
وی افزود :مس��عود کرباس��یان در این جلس��ه به ارائه توضیحات و برنامههای خود
خواهد پرداخت و پس از آن اعضای فراکسیون در مورد موافقت یا مخالفت با استیضاح
تصمیم خواهند گرفت.
رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی ادامه داد :در جلسه سئوال از رئیس جمهور نیز
مهر
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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تولیت آس��تان قدس رضوی گفت :در شرایطی که فشار زیادی روی زندگی
و معیش��ت مردم وجود دارد ،وارد شدن به مباحث زودهنگام انتخاباتی ،جفا در
حق مردم است.
حجتاالسالم سیدابراهیم رئیس��ی تولیت استان قدس در خصوص انتشار
اخباری مبنی بر برگزاری جلسات انتخاباتی با محوریت وی و حضور شخصیتهای
اصلی جریان اصولگرا در این جلس��ات ،اظهار داشت :تاکنون هیچ بحث انتخاباتی در
این جلسات مطرح نشده است.
وی با اش��اره به مشکالت معیش��تی مردم ،وظیفه همه نیروهای انقالب را همفکری
برای یافتن راهحلها دانس��ت و افزود :در ش��رایطی که هدف دشمن ناامید کردن مردم و
بنبس��تنمایی از اوضاع اس��ت همه آنهایی که دل در گرو انقالب دارند ،موظفند برای
فارس
عبور از مشکالت ،همفکری و همکاری کنند.

رویـداد
اخبار

طرح های اجرایی نزاجا
با محوریت تقویت نیروی انسانی است

جانش��ین فرمانده نی��روی زمین��ی ارتش گفت:
نی��روی زمینی ارتش  ۲۸طرح لبیک یا امام خامنهای
را در ح��ال اج��را دارد ک��ه بیش از دو س��وم آنها با
محوریت تقویت نیروی انسانی بوده است.
امیر س��رتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نزاجا
در مراس��م افتتاحیه ش��انزدهمین همایش تجلیل از
کارکن��ان ممتاز نی��روی زمینی ارتش ب��ا بیان اینکه
تمامی س��ازمانهای نیروهای مس��لح بای��د از تمامی
ش��اخصهای برتر برخوردار باش��ند ،خاطرنشان کرد:
ما بای��د به جز ش��اخصههای عمومی ک��ه در تمامی
مجموعهه��ا وج��ود دارد از ش��اخصههای خاص هم
برخوردار باش��یم تا در زمان نفوذ دش��من بتوانیم به
موقع و به درستی دفاع کنیم و در این رابطه مهمترین
ش��اخصه یک نظامی والیتمداری و اطاعتپذیری از
ولیفقیه بوده است.
وی تصریح کرد :بلندنگری و مثبتنگری شاخص
دیگ��ر ی��ک نظامی اس��ت و در این قس��مت خانواده
کارکن��ان نیروهای مس��لح هم نقش وی��ژهای را ایفا
میکنند.
جانش��ین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی
ایران با اش��اره به اینکه دشمنان داخلی و خارجی در
ش��رایط فعلی میخواهند روح امی��د را از بین ببرند،
گفت :دش��منی دش��منان پایان نمییاب��د و ما باید با
اقتدار ب��ه حرکت خود ادامه دهیم ،زیرا راه درس��تی
را انتخاب کردیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد :ما از لحاظ تجهیزات
و متخصصان نظامی خود کفا بوده و نیازی به واردات
مهر
نداریم.

دیدار سفیر روسیه در تهران
با امیرعبداللهیان

س��فیر روس��یه در تهران با دس��تیار ویژه رئیس
مجلس در امور بین الملل ،دیدار کرد.
«ل��وان جاگاریان» س��فیر روس��یه در جمهوری
اسالمی ایران ،دیروز با حسین امیرعبداللهیان مشاور
و دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل ،دیدار
و گفتگو کرد.
روابط دو جانب��ه و موضوعات منطقه ای از جمله
خانه ملت
مسائل مطرح در این دیدار بود.

سرمقاله
الگوهایی برای رسیدن به مقصود
ادامه از صفحه اول

رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه امروز جریان جهادی در جنگ
اقتصادی در حل مشکالت مردم نقش بهسزایی دارد گفت ۷ :هزار گروه جهادی
در تابس��تان امسال با حضور در روستاهای محروم کشور نسبت به ارائه خدمت
به مردم اقدام میکنند.
سردار سرتیپ دوم پاسدار نعمان غالمی در مراسم نخستین سالگرد شهادت
بسیجی سید محمد حس��ینی جهادگر بسیجی بیان کرد :دشمن در جنگ تحمیلی
از هم��ه ظرفیتهای غرب و تجهیزات و امکان��ات و منافقین داخل برای نابودی انقالب
اسالمی استفاده کرد و تنها دلیل پیروزی بر این هجمه و حوادث سخت ،جز اندیشههای
امام راحل و قدرت الیزال الهی و مشارکت مردم نبود.
سردار غالمی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد انشقاق و تفرقه در بین والیت و مردم
است گفت :همدلی مردم و والیت همواره توانسته این معادالت را خنثی کند .میزان
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گــ�زارش دو

گروه رویداد

نگاهی به اظهارات رئیس جمهور درباره تعیین فرماندهان نظامی

ای��ن روزه��ا درحال��ی ک��ه
مش��کالت اقتص��ادی و تنگناه��ای معیش��تی و
اجتماعی از جمله مس��ئله بیکاری همچنان ادامه
دارد و دول��ت هی��چ اقدامی عملی ب��رای رفع این
مش��کالت نکرده اس��ت ،رویکرد رئیس جمهور به
گونهای اس��ت که تنها میت��وان از آن به پروژهای
برای تغییر جهت و انحراف افکار عمومی یاد کرد.
حسن روحانی در مراسم رونمایی از نخستین
جنگنده ایرانی با نام کوثر در س��خنانی خواس��تار
تعیین فرماندهان نظامی با رای مستقیم مردم شد
و آن را موجب اقتدار دفاعی کشور دانست.
ش��نیدن چنین س��خنانی از رئیس جمهور از
منظر کارشناسان سیاسی و حقوقی کشور نه تنها
جای انتقاد بلکه جای تعجب داشت.
از آنجا که رئیس جمهور خود حقوقدان است
و آش��نایی کاملی ب��ا قوانین کش��ور دارد ،چنین
اظهار نظرهایی از سوی ایشان پذیرفته نیست.
روحانی در مناظرهه��ای انتخاباتی خود گفته
بود که من س��رهنگ نیس��تم ،حقوقدان هستم و
هیچوقت پادگان��ی فکر و عمل نکردم ،با این حال
انتظاراتی در مورد تعیین فرماندهان نظامی دارد
بیان رویک��رد اخیر رئیس جمه��ور نه تنها با
س��اختار نظامی کشور ما س��ازگار نیست بلکه در
هیچ کدام از کش��ورهای دیگ��ر نیز چنین روش و
شیوهای در محیطهای نظامی آنها جاری نیست.

ضرورت پاسخگویی به جای ساختارشکنی

رئیس جمهور حافظ قانون اساسی
بای��د در نظر داش��ت که در وهل��ه اول رئیس
جمهور حافظ قانون به شمار میرود و این سخنان
لا بر خالف قانون اساس��ی و
رئی��س جمهور کام� ً
عادی کشور برای نیروهای مسلح است.
رئیس جمهوربایس��تی در همه ش��رایط عمل
به قانون اساس��ی را بر س��ایر امور ارجح بداند و بر
اساس آن عمل کند.

ابهام ها
از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که رئیس
جمهور این سخنان س��عی داشته تمرکز و حواس
مخاط��ب را به اوایل انقالب که فرماندهی نیروهای
کل مس��لح بر عهده منتخب مستقیم مردم یعنی
نخست وزیر و به دلیل اصالح قانون اساسی و حذف
نخس��ت وزیری این مس��ئولیت میتواند به رئیس
جمهوری تفویض ش��ود ،جلب کن��د .این در حالی
است که این وظیفه پس از اصالح قانوناساسی به
شخص رهبری داده شده است .همچنین با حذف
پس��ت نخس��ت وزیری در اصالحیه قانون اساسی
س��ال  ،۱۳۶۸تعیی��ن رئیس س��تاد کل نیروهای
مسلح در ذیل اختیارت رهبری قرار گرفت.
گفتنی است از آن زمان ،سرلشکر سید حسن

رهبری فرمانده کل قوا
و مدیریت نیروهای مسلح
همچنین نباید فراموش کرد که مطابق اصل
 110قانون اساس��ی کش��ور ،فرماندهی کل قوا و
مدیریت نیروهای مس��لح در رمزه اختیارات مقام

معظم رهبری است.
رئی��س س��تاد کل نیروهای مس��لح تلویحاً با
ی��ادآوری این موض��وع به رئیس جمه��ور در این
باره تاکید کرد :قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی
ایران ضمن به رس��میت ش��ناختن تفکیک قوای
سهگانه ،نیروهای مسلح در برابر اصل  ،110تحت
زعامت رهبریِ نظام قرار داده است.
ِ
فرماندهی و
س��ردار سرلش��کر محمد باقری رئیس ستاد
کل نیروهای مس��لح در بیانیه سراس��ری «منزلت
نیروهای مس��لح» با اش��اره به اینک��ه نظامیان ،به
فرمان خداون��د ،دژهای اس��توار رعیتاند و زینت
والیان هس��تند تصری��ح کرد :رهب��ر عزیز انقالب
اس�لامی و فرماند ه معظم کل قوا ،حضرت آیتاهلل
العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) نیز در مقاطع
مختلف ،منزلت و جایگاه نیروهای مسلح را تبیین
نموده و از جمله فرمودهاند« :نیروهای مس��لح ،آن
خط مقدم تحرک و نشانه اقتدار ملتاند».
دراین بیانیه با اش��اره ب��ه اهداف مقام معظم
رهب��ری برای نیروهای مس��لح آمده اس��ت :رهبر
معظم انق�لاب در دیدار جمعی از دانش��جویان و
تشکلهای دانشجویی ( 7خرداد  )1397فرمودند:
«مدیریت نیروهای مس��لح با رهبری است؛ یعنی
نیروهای مسلح را رهبری مدیریت میکند».

فرا فکنی
ط��رح چنین مواردی از س��وی دولت  ،چنین
س��والی را در میان افکار عموم��ی مطرح میکند
ک��ه آیا رئیس جمه��ور نمیداند که بر طبق قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران فرماندهان نظامی
چگونه باید انتخاب شوند؟!
به ط��ور حتم رئی��س جمهور به ط��ور کامل
ب��ا چنی��ن فرآیندی آش��نایی دارد چ��را روحانی
مس��ئولیتهای متع��ددی ،از جمل��ه عضویت در
ش��ورای عالی دفاع (از س��ال  ۱۳۶۱ت��ا ،)۱۳۶۷
عضویت در شورای عالی پشتیبانی جنگ و رئیس

کمیس��یون اجرائی آن (از سال  ۱۳۶۵تا ،)۱۳۶۷
معاونت فرماندهی جنگ (از سال  ۱۳۶۲تا ،)۱۳۶۴
ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتماالنبیاء (از سال
 ۱۳۶۴ت��ا  )۱۳۶۶و فرمانده��ی پدافند هوایی کل
کشور سال  ۱۳۶۴تا  )۱۳۷۰را برعهده داشت.
وی بین سالهای  ۱۳۶۷تا  ۱۳۶۸به معاونت
جانش��ین فرماندهی کل قوا منصوب شد و بعد از
پایان جنگ ،حس��ن روحانی ب��ه همراه تعدادی از
فرماندهان س��پاه و ارتش ،نش��ان درجه دو فتح و
در مراس��م دیگری در سالروز آزادسازی خرمشهر،
ب��ه همراه جمعی دیگر از فرماندهان و مس��ؤوالن
پش��تیبانی جنگ ،نشان درجه یک نصر را از رهبر
معظم انقالب ،دریافت کرد.
سوال اینجاست که ایشان با چنین سابقهای در
نیروهای نظامی با چه انگیزهای چنین پیش��نهادی
را مطرح میکند ؟از س��وی دیگر حتی اگر بنا را به
ندانستن رئیس جمهور بگذاریم ،سوال این است که
آیا روحانی قبل از سخنرانیهای خود ،با مشاوران
در م��ورد چنی��ن طرحهایی مش��ورت نمیکند تا
اینگونه برخالف قانون اساسی صحبت نکند ؟

جهانگیری:

هاشمی رفسنجانی شناسنامه انقالب اسالمی است
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به
خیابان پاستور
اقدام��ات و خدمات آیتاهلل هاش��می
رفسنجانی به کشور اظهار کرد :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
به معنای واقعی شناسنامه انقالب اسالمی کردند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در حاشیه
مراسم افتتاحیه خانه – موزه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در
جمع خبرنگاران با اش��اره به س��ابقه خدمات و فعالیتهای
ریی��س فقید مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اظهار کرد
آیتاهلل هاش��می رفس��نجانی در همه ایام از اس��تقرار نظام
تا جنگ ،صلح ،س��ازندگی و اصالحات دارای نقشی ویژهای
و همواره در میانه میدان حضور داش��ته اس��ت؛ بنابراین به
معنای واقعی شناسنامه انقالب اسالمی هستند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه «آیتاهلل هاش��می رفس��نجانی
شناس��نامه واقعی انقالب است» خاطرنشان کرد :اگر کسی
بخواهد تاریخچه انقالب اس�لامی را بررسی کند با بررسی
ش��خصیت آیتاهلل هاش��می رفس��نجانی میتواند به ابعاد
مختلف انقالب اسالمی پی ببرد.
وی اظهار کرد :شخصیتهایی همچون آیتاهلل هاشمی
رفس��نجانی هم��واره س��رمایههای نمادین کش��ور بودهاند

رئیس جمهور با بیان اینکه با
تر يبــــو ن
وحدت و یگانگی از مشکالت
عب��ور خواهیم ک��رد ،گفت :م��ا ب��ه درد و رنج و
مش��کالت مردم واقف هس��تیم و همه تالش ما بر
آن است که این مشکالت را بکاهیم.
حسن روحانی دیروز در مراسم تجدید میثاق
دول��ت دوازدهم با آرمانهای ام��ام راحل در مرقد
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ،ضمن گرامیداشت
یاد امام راحل و ش��هیدان رجای��ی و باهنر و هفته
دول��ت ،گف��ت :عید قرب��ان ،عید ایثار ،ف��داکاری،
از خودگذش��تن و از جان عزیزتر گذش��تن و عید
غدی��ر ،عید والی��ت و عید والیتی اس��ت که موال
امیرالمؤمنین (ع) هیچگاه پیش��وایی خلق را بدون
خواس��ت و اصرار مردم آغاز نکرد و هیچگاه نیز از
راه حق و صواب منحرف نش��د و امروز در بین این
دو عید بزرگ ،دومین سال فعالیت دولت دوازدهم
را آغاز میکنیم و امیدوار هس��تیم بتوانیم ،پیرو و
راهرو مسیر و راه امام عزیز و بزرگوارمان باشیم.
روحان��ی با تأکی��د بر اینکه در ش��رایط فعلی
کش��ور ،منطقه و جهان ضروری است که بار دیگر،
کالم و سیره امام را بازخوانی کنیم ،اظهار داشت:
اگر امام راحل امیدوار نبود ،نمیتوانس��ت  ۱۰ماه
حبس و حصر را با کمال نش��اط و سرزندگی طی
کن��د و اگر امیدوار نبود ،نمیتوانس��ت  ۱۴س��ال
تبعی��د را تحمل کن��د و نمیتوانس��ت انصار را از

و امکان توس��عه کش��ور بدون اتکا به چنین س��رمایههای
نمادین��ی وجود ندارد؛ امروز وقتی به توس��عه ایران و ابعاد
شخصیتی آقای هاشمی رفسنجانی نگاه میکنیم ،مشاهده
میکنیم که ایشان همواره شخصیتی جامعنگر بودند.
وی افزود :آیتاهلل هاش��می رفس��نجانی در عین حال
که به مطالعات قرآنی میپرداخت ،به توس��عه ایران نیز فکر
میکرد و برنامههایی برای توس��عه کشور مینوشت .ایشان
نگرانیهای جدی نس��بت به آینده کش��ور ،نظ��ام و مردم
داشت.
جهانگیری با بیان اینکه «آیتاهلل هاش��می رفسنجانی
ش��خصیتی آیندهنگر ب��ود» ،تاکید کرد :آیتاهلل هاش��می
رفسنجانی از سیاستمدارانی بود که اعتقاد داشت هیچ وقت
در کشور بنبس��تی وجود نخواهد داشت و بنبست شکنی
یکی از مهمترین ویژگیه��ا و حرکتهای او بود .هرگاه در
س��ختترین شرایط نیز به ایشان مراجعه میکردیم ،معتقد
بودند که برای حل مشکالت کشور راه حلهایی وجود دارد.
ایش��ان هیچ گاه برای خود ننالیدند و شکایت نکردند اما هر
جا که الزم بود ،از وضعیت مردم مینالیدند و به مس��ئوالن
ایسنا
هشدار میدادند.

پاسخگویی اصل اول
در ح��ال حاض��ر ش��رایط کش��ور ،تهدیدات
خارج��ی و منطق��های به گونهای اس��ت که طرح

صید ماهی در خلیج فارس با استفاده از تکنولوژی چینیها
مدیر کل امور مرزی وزارت کش��ور با
ميدان فاطمي
اش��اره به حواش��ی حضور ماهیگیران
چین��ی در خلیج فارس اظهار ک��رد :دو نوع ماهی در خلیج
فارس وجود دارد که مصرف ایرانی ندارند و زمانی که تمام
ماهیها صید میش��وند آنها طبق قرارداد موجود به کشور
چین داده میشود.
ش��هریار حیدری با بیان اینک��ه از تکنولوژی چینیها
برای صید ماهی در خلیج فارس اس��تفاده میش��ود؛ افزود:
آن دو ماهی هم که مصرف عمومی در چین دارند توس��ط
صیادان ایرانی صید و به این کشور فرستاده میشود.
وی درباره درگیریه��ای اخیری مرزی نیز اظهار کرد:
هر چقدر این تهدیدها از سوی دشمن بیشتر باشد به همان
نسبت اقتدار و قدرت نظامی ما افزایش پیدا میکند.
مدیر کل امور مرزی وزارت کش��ور گفت :کش��ورهای
معاند به دنبال آس��یب رس��اندن به اقتدار ملی ما هستند؛
اما با اینگونه اقدامات کور نمیتوانند خدش��های نس��بت به
امنیت کشور وارد کنند.
حی��دری با اش��اره ب��ه اینکه اقت��دار نظام��ی ،امنیتی
جمهوری اس�لامی ایران در سطح ملی و منطقه مثال زدنی

روحانی:

دولت به درد و رنج و مشکالت مردم واقف است
معبرهای بسیار خطرناک بویژه در سالهای اولیه
انق�لاب عبور داده وبتوان��د همانگونه که انقالب را
رهبری کرد ،برای نظام هم معماری بزرگ باشد.
روحانی خاطر نشان کرد :امام خمینی (ره) در
سایه حس��ن ظن به خدا و مردم توانست ،همواره
امیدواران��ه حرکت کند ،او به رحمت و نصرت خدا

فیروزآب��ادی از طرف فرمان��ده کل قوا و رهبری به
سمت ریاست ستاد منصوب شد و وظیفه هماهنگی
کلیه نیروهای مس��لح را بر عهده گرفت .تا اینکه از
 ۸تیر  95محمد باقری طی حکمی از س��وی مقام
معظم رهبری به عنوان جایگزین حسن فیروزآبادی
در ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب شد.
گروهی بر این باورند که گویی رئیسجمهوری
با این سخنان به دنبال کم کردن اختیاراتی است
که در قانوناساس��ی ب��ه عنوان وظای��ف رهبری
برشمرده است.
نماین��ده مردم فس��ا در مجل��س در این باره
گفت :االن ش��رایط نظامی کشور به گونهای است
ک��ه باید تح��ت کنترل و نظر رهبری اداره ش��ود؛
چ��را که ایش��ان هم یک��ی از افراد آش��نا به امور
نظامی هس��تند و زمانی که کمیسیونهای دفاعی
و سیاس��ت خارجی مجلس از یکدیگر جدا بودند،
مق��ام رهبری مدته��ا رئیس کمیس��یون دفاعی
مجلس بودند .جالب اس��ت ک��ه آقای روحانی هم
نایبرئیس ایشان در کمیسیون مربوطه بودند».
جمال��ی نوبندگان��ی در ادامه تاکی��د کرد« :
ایش��ان نماینده امام (ره) در ش��ورای دفاع بودند
و در زم��ان دف��اع مقدس ه��م در جبههها حضور
داشتند و از نزدیک به مسائل نظامی اشراف دارند
و مطلعند و پیگیری میکنند .همچنین خودشان
رئیسجمه��وری بودهان��د و در هم��ه مقاطعی که
انس��ان فکر میکن��د نیاز اس��ت ،ایش��ان حضور
داش��تهاند .بنابراین به نظرم ط��رح این مباحث به
هی��چ وجه خصوصا در این ش��رایط ب��ه مصلحت
کش��ور نیست و امیدوارم ریاست محترم جمهوری
هم نظرشان این مواردی نبوده باشد که در فضای
مجازی دست به دست میشود».

چنین س��خن ساختار شکنانه و اظهارات سلیقهای
نه تنها با مفاد قانون اساس��ی در تضاد اس��ت بلکه
موجب سواستفادههای متعدد دشمنان میشود .از
س��وی دیگر در این شرایطی که وضعیت اقتصادی
و معیش��تی مرم آنهم به دالیلی مدیریت نادرست
اقتصادی و پولی دولت و امید به برجام با مشکالت
متعددی روبرو اس��ت ،به میان کشیدن موضوعاتی
که دغدغه مردم نیست چه محلی از ا ِعراب دارد؟
رئیس جمهور نه تنها برنامهای ارائه نداده بلکه
تغییراتی چندانی نی��ز در تیم و رویکرد اقتصادی
خود نداده اس��ت تا جایی ک��ه نمایندگان مجلس
روی��ه اس��تیضاح وزی��ر اقتصاد و س��وال از رئیس
جمهور را در پیش گرفتهاند .آیا این موضوع نشان
از ایجاد جنگ روانی و برزگنمایی موضوعات فرعی
و انحراف افکار عمومی ندارد؟
بارها دیده شده که رئیس جمهور و دولتمردان
او با پیش کشیدن مسائلی مانند رفع حصر ،رجوع
به رفران��دوم و یا برگزاری انتخاب��ات برای تعیین
فرمانده��ان نظام��ی توس��ط م��ردم و … تالش
میکنند تا فضای کش��ور را از ضع��ف مدیریتها
و بیتدبیریه��ای خ��ود منح��رف ک��رده و برای
جلوگیری از پاسخگویی فرافکنی میکنند.
چنین پیشنهادی در شرایط عادی هم قابلیت
اجرا ندارد و درس��ت در شرایطی که دشمن جنگ
اقتص��ادی ب��ه راه انداخته اس��ت و تالش میکند
تا اتحاد و انس��جام مردم را به واس��طه فش��ارهای
اقتص��ادی با نظ��ام را سس��ت کنند ،بس��یار غیر
مسوالنه و تردید برانگیز است .به نظر میرسد که
این اظهارات که ارتباطی به حوزه مس��ولیتهای
دول��ت ندارد ،نیز چون گش��ت و گ��ذار در توچال
برای فرار از پاسخگویی ابراز شده است.
از این رو به دولت پیشنهاد میشود از دخالت
و ارائه پیش��نهاد در اموری ک��ه اتفاقاً به خوبی و
درس��ت پیش می رود ،صرف نظر کند و فکری به
حال بهبود ش��رایط اقتصادی و وضعیت معیشتی
مردم کرده و در نظر داش��ته باش��د که این اقدام
بهترین رویکردی اس��ت که میتواند برای خدمت
به کشور و حتی تقویت بنیه دفاعی انجام دهد.
رئیس جمهور باره��ا به انتخاب خود از جانب
مردم تاکید کرده اس��ت از این رو باید پاسخ گوی
عدم تحقق شعارهای انتخاباتی خود نیز باشد.

مدیر کل امور مرزی وزارت کشور مطرح کرد؛

پایگاه اطالع رسانی دولت

سوم آنکه از دیگر القاهای بیگانگان و برخی پیاده
نظام آنها القاء ناتوانی ایرانیان در راه توس��عه پیشرفت
است آنها با فضای تحقیرس��ازی سعی دارند تا چنان
القاء کنند که ایرانیان فقط باید چشم به خارج داشته
باش��ند و صرفا نقش مصرف کننده را داش��ته باشند.
دس��تاوردهای روزهای اخیر س��اختار دفاعی کش��ور
نظیر جنگنده کوثر س��اخته ارتش پرافتخار جمهوری
اسالمی و دس��تاوردهای موشکی س��پاه نشانگر توان
باالی ایران برای رس��یدن به قلههای بلند پیش��رفت
و خودکفایی است این دس��تاوردها نشان میدهد که
فکر ایرانی توان رسیدن به هر مهمی را دارد و اگر در
س��ایر حوزهها نیز این اراده شکل گیری قطعا میتوان
بر مشکالت پیروز شد .وقتی میتوان موتور موشک و
جنگنده س��اخت قطعا میتوان خودرو ملی با کیفیت
نی��ز تولید کرد به ش��رط وج��ود اراده و کن��ار نهادن
دیدگاه رانتی و وابسته محور.
چهارم آنکه غرب تالش دارد تا چنان وانمود سازد
که تنها مولفه تحقق نیازهای کش��ورها از جمله ایران
اس��ت .آنها به این بهانهها خواس��تار امتیاز گیریهای
کالن اقتصادی و سیاس��ی هس��تند چنانک��ه در ازای
اختص��اص بودج��ه  18میلی��ون دالری ب��رای برخی
طرحهای توس��عه ای در ایران سعی کرده اند تا آن را
نشانه پایبندی بر برجام عنوان کنند.
ای��ن ادعای باج گیرانه در حالی مطرح ش��ده که
در همین روزها شرکتهای بزرگ غربی همچون توتال
ایران را ترک کرده و خطوط هوایی انگلیس و فرانسه
از خروج از ایران خبر داده اند .این رفتارها و البته عدم
اجرای تعهدات غرب در قبال برجام نشان میدهد که
الگوی چش��م داشت به غرب الگویی سوخته است که
هرگز دس��تاوردی برای کش��ور ندارد و آنها نه تنها به
دنبال کمک نبوده بلکه سیاس��ت تحقیرسازی را برای
خردکردن اراده ایران��ی و جایگاه جهانی آن در پیش
گرفته اند که تکیه بر داشتههای داخلی و رد طرحهای
تحقیرآمیز غرب راهکار مقابله با این وضعیت است.
به هر تقدیر آنچه ذکر شد تنها الگوهای معدودی
از ظرفیت و توان داخلی برای حل مشکالت و ساختن
جامعه ای اس�لامی و پیشرفته است که راه تحقق آن
توجه به داش��تههای درونی و چش��م برداش��تن از در
باغ س��بزهایی است که در اصل خزانهایی با ظاهری
فریبنده اس��ت که غرب وعده داده و هرگز نیز آبی از
آن برای کشورمان گرم نشده است.

اعزام  ۷هزار گروه جهادی به مناطق دورافتاده

بسیجی ها

و اینکه هیچگاه نبای��د از رحمت خدا مأیوس بود
حسن ظن داشت.
رئیس جمهور افزود :امام راحل میدانست که
مل��ت بزرگ ای��ران با فرهنگ کهن و ب��ا ایمان به
خداون��د و روحیه ایثار میتوان��د به خوبی از همه
مش��کالت عبور کند .امام راحل هیچگاه نگفت که

اس��ت؛ تاکید کرد :در جریان حوادث اخیر در ش��مال غرب
و غرب کش��ور نیز عناصر گروهکهای تروریستی قصد انجام
اقداماتی علیه کشورمان داشتند که با پاسخ جدی نیروهای
امنیتی روبه رو شدند و تعدادی از آنان به هالکت رسیدند.
وی اضاف��ه ک��رد :اقتدارنظام��ی ،اطالعات��ی ،امنیتی،
اقتصادی جمهوری اس�لامی ایران قابل توجه اس��ت و همه
کش��ورها از جمله دشمنان از این ظرفیت با خبر هستند و
به آن اعتراف میکنند.
مدی��ر کل ام��ور م��رزی وزارت کش��ور اظه��ار کرد:
هجمههایی از س��وی کشورهای غربی و معاند علیه اقتصاد،
امنیت ،فرهنگ جمهوری اس�لامی ایران به وجود آمده که
در این ش��رایط باید با وحدت و انس��جام سیاسی مناسب با
این موضوعات مقابله کرد.
حی��دری با بی��ان اینکه ام��روز جامعه ما بی��ش از هر
زمانی مس��تلزم انس��جام ،همکاری و همدلی اس��ت ,افزود:
هی��چ ضرورتی برای اختالف بین دس��تگاهها وجود ندارد و
ش��اید نوع نگاه مجلس و دولت به عنوان قوههای مس��تقل
متفاوت باش��د؛ اما همه به دنبال رفع مس��ائل و مش��کالت
باشگاه خبرنگاران جوان
کشور هستند.

همه با من ،بلکه همیشه عنوان همه با هم بودن را
بکار میبرد .امام راحل از همه اقش��ار ،اقوام ،افکار
و سالیق میخواس��ت تا در کنار یکدیگر باشند و
همه جمعیته��ا ،نهادها و مردم در کنار هم برای
رسیدن به اهداف بلند تالش کنند.
روحان��ی ب��ا اش��اره به اینک��ه ام��روز یکی از
روزهای س��خت و دشوار کشور عزیز ایران در برابر
توطئهه��ای بیگانگان اس��ت ،تصریح ک��رد :برغم
چنین ش��رایطی ،راه امام میتواند منجی کشور و
مردم باش��د و همانطوری که تکی��ه امام راحل به
م��ردم بود ،تکیه خلف صالح او مقام معظم رهبری
نی��ز به مردم اس��ت .رئیس جمه��ور تصریح کرد:
امروز روزی نیس��ت که بخواهیم باری که بر دوش
داریم را بر دوش دیگ��ری بیافکنیم و این فکر که
کسی میتواند حساب خود را از دیگری جدا کند،
اشتباهی محض و بزرگ است.
روحانی گف��ت :نهاد روحانی��ت و دین و نهاد
دول��ت در کن��ار یکدیگ��ر قرار دارن��د و حاکمیت
دولت و نظام نمیتواند از هم فاصله داش��ته باشد.
فقاه��ت ،والیت و حوزهه��ای علمیه و روحانیت از
ابتدای انقالب اس�لامی در کنار دولت هس��تند و
دولت نیز همواره در مس��یر ارشادات آنها حرکت
کرده است.
رئی��س جمهور خاطر نش��ان ک��رد :هیچکس
نمیتواند به دریا قدم بگذارد و انتظار داشته باشد

ک��ه پایش خیس نش��ود لذا در مس��یر آرمانهای
بزرگ انقالب همه با هم و در کنار یکدیگر هستیم
و ایس��تادگی در براب��ر مش��کالت و توطئهه��ای
دشمنان یک وظیفه همگانی است.
رئی��س جمهور در ادامه با بیان اینکه در هفته
دولت از تم��ام دولتمردان انتظار دارم که تالشها
و زحمات یکس��ال گذش��ته را برای مردم تشریح
کنن��د ،گفت :بای��د در این هفت��ه پروژههایی که
افتتاح میشود و تالشهایی که در یکسال گذشته
انجام شده ،برای مردم تشریح شود.
رئیس جمه��ور گفت :امروز در پیش��گاه امام
راحل ک��ه مردمس��االری دینی را به م��ا آموخت
و ب��ه ما گفت ک��ه در برابر مردم ک��ه ،ولی نعمت
ما هس��تند ،باید خدمتگزار باش��یم ،بار دیگر عهد
میبندی��م که برای خدمت به م��ردم کمربندهای
خود را مستحکمتر ببندیم.
در این مراس��م حجتاالس�لام والمس��لمین
س��ید حس��ن خمین��ی نی��ز در س��خنانی ضمن
خیرمق��دم و تبری��ک هفته دولت ،اظهار داش��ت:
ب��ه توانایی دوس��تانمان در دولت بس��یار امیدوار
هس��تم و مطمئ��ن هس��تم ب��ا ات��کاء ب��ه امی��د
میتوانی��م از تم��ام گردنهها عبور کنی��م و بدون
تردید ام��روز بزرگترین عامل ب��رای برونرفت از
ش��رایط کنونی برخورداری از روحیه امید اس��ت.
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

