شرایط کشور به وضع مطلوب خواهد رسید

دیدگاه

نظرگاه

برخی دولتیها میخواهند مشکالت را به گردن نظام بیندازند

رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با تأکید بر اینکه ش��رایط کش��ور به وضع
مطلوب خواهد رسید ،گفت :راهکارهای الزم برای حل مشکالت معیشتی مردم
در بودجه  ۹۸اندیشیده شده و شرایط کشور به وضع مطلوب خواهد رسید.
علی الریجانی گفت :به دلیل روابطی که آمریکاییها با سایر کشورها دارند
درصدد آن هستند تا برای صادرات و واردات ایران مشکل ایجاد کنند و این کارها
ناجوانمردانه است .وی افزود :بعضی از مشکالت اقتصادی در بودجه سال  98بررسی
ال اینکه ما وامهای ارزانقیمت را برای اشتغال جوانان فراهم کنیم در همین
میشود مث ً
تبصره  19به آن اشاره شده است.
الریجانی بابیان اینکه ما از طرحهای اشتغالزایی بسیج نیز حمایت میکنیم اذعان
کرد :مطابق گفتوگوهایی که با فرمانده محترم کل س��پاه داشتیم اعالم حمایت کردیم
تسنیم
اینگونه کارها برای کشور بسیار مفید بوده و مثمرثمر است.
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در حاشیه

سخن آقای رئیسجمهور درباره فیلترینگ فنی بود

وزیر ارتباطات فناوری اطالعات گفت :سخن آقای رئیسجمهور درباره فیلترینگ
حرف فنی بود که فیلترینگ روز به روز پیچیدهتر و سختتر خواهد شد.
محمدج��واد آذریجهرمی درباره انتقادهای صورت گرفته نس��بت به س��خنان
رئیسجمهور درباره فیلترینگ گفت :بحث ایشان درباره روند تکنولوژی بوده که این
روند مسیری را پیش میبرد که امروز در تغییر برخی پروتکلهای ارتباطی میبینیم و یا
مباحث مربوط به اینترنت ماهوارهای مطرح است و یا حتی توسعه برخی فرآیندها در آینده
و یا حتی در همین برهه کنونی موضوع فیلتر کردن را به شدت با مشکل روبهرو میکند.
وی درباره برخی انتقادها به رئیسجمهور مبنی بر اینکه اولویت سخنان رئیسجمهور
این روزها باید معیش��ت مردم باش��د نه فیلترینگ گفت :به هرحال در وزارت ارتباطات
ق��رار نبود رئیسجمهور درب��اره برنج و بدهیهای بانکی صحبت کن��د .قطعا در وزارت
تسنیم
مربوطه در اینباره هم سخن میگوید.

س��خنگوی فراکس��یون نمایندگان والیی گفت :آقایان با این نامه نگاریها
میخواهند در برابر مشکالت فرار رو به جلو کنند.
سیدحسین نقویحسینی با اشاره به نامهنگاری جمعی از دولتیها به رهبر
معظم انقالب درباره تصویب پالرمو و س��ی.اف.تی ،اظهار داشت :به نظر میرسد
بخشی از دولت به جای پاسخگویی میخواهد مشکالت را به گردن نظام بیندازد.
وی تاکی��د ک��رد :گویی آنه��ا هیچ تقصیری ندارن��د و نظام مقصر اس��ت که به آنها
مسئولیت داده است.
نقویحسینی گفت :آقایان با این نامه نگاریها میخواهند در برابر مشکالت فرار رو
به جلو کنند .وی در پایان با تاکید براینکه با نامه نگاری و فرافکنی در برابر مس��ئولیت
مشکالت کشور حل نمیشود خاطرنشان کرد :آقایان دولتمردان نظام هستند و باید در
دانشجو
شرایط کنونی با مدیریت صحیح مشکالت را حل کنند.

رویـداد
اخبار

سخنرانی الریجانی در کرج لغو شد

بخش اطالعرس��انی دفتر رئیس مجلس ش��ورای
اس�لامی در مورد حواش��ی مربوط به س��خنرانی 22
بهمن کرج اطالعیهای صادر کرد.
متن این اطالعیه به این شرح است :آنگونه که در
رس��انهها آمده :امام جمعه محترم کرج در خطبههای
روز گذش��ته فرمودند :گویا انتخاب س��خنران روز 22
بهم��ن در ک��رج از طرف مرکز بوده اس��ت ،عدهای به
ای��ن انتخاب اعتراض دارند .هفت��ه آینده راجع به این
موض��وع بحث میکنیم که وظیف��ه ما چه خواهد بود.
یک هفتهای به دوستان وقت میدهیم ببینیم تدبیری
میاندیشند یا خیر.
الزم به ذکر اس��ت رئیس مجلس براس��اس اصرار
جن��اب آقای لطف��ی قائممقام محت��رم آیتاهلل جنتی
در ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی سخنرانی روز
 22بهم��ن را پذیرفتن��د و تصور این ب��ود که با آقای
امام جمعه هماهنگی ش��ده است .علی الریجانی وقتی
مطالب ایش��ان را شنیدند سخنرانی خود را لغو کردند
و گفتند :مس��ئله در حدی نیست که ایشان به شورای
هماهنگ��ی مرکز اولتیماتوم یک هفتهای بدهند .امروز
کش��ور به وحدت نی��از دارد و مخصوص��اً راهپیمایی
 22بهمن بایس��تی مظهر وفاق در کش��ور باشد .آقای
امام جمعه خودشان س��خنرانی نمایند یا هرکسی که
مطلوبشان هست ،دعوت نمایند .خانه ملت

قیمت بنزین در سال ۹۸
م مجلس بستگی دارد
به تصمی 

رئیس دفت��ر رئیسجمهور با بیان اینکه امس��ال
بنزین گران نمیش��ود ،گفت :قیمت بنزین برای سال
 ۹۸ب��ه تصمیمگیری مجلس درخصوص الیحه بودجه
مرتبط است.
محمود واعظی درب��اره تصمیمگیری دولت برای
افزایش قیمت بنزین اظهار کرد :با تصمیمات اندیشیده
شده قیمت بنزین امس��ال افزایش پیدا نخواهد کرد،
اما قیمت آن در س��ال  ۹۸ب��ه تصمیمگیری مجلس
درخصوص الیحه بودجه مرتبط است و برای سالهای
آینده نیز منتظر جمعبندی مجلس هستیم.
وی با بیان اینکه بحث قیمت بنزین با کمکهایی که
دولت به روشهای مختلف به مردم انجام میدهد ،ارتباط
دارد ،افزود :بحث قیمت بنزین در حال حاضر در کمیسیون
تلفیق و صحن مجلس در حال بررسی است و دولت منتظر
جمعبندی مجلس در این زمینه است و پس از آن نسبت
به تعیین نرخ بنزین اقدام خواهد کرد .ایسنا

تعیین تکلیف تفحص از فرودگاه امام(ره)

عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون عمران از تعیین
تکلیف تفحص از شهر فرودگاهی امامخمینی (ره) در
جلسه این هفته کمیسیون خبر داد.
علیم یارمحمدی با اش��اره به تقاضای تعدادی از
نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد ش��رکت
ش��هر فرودگاهی امامخمین��ی(ره) ،گفت :این تفحص
در کمیس��یون عمران به عنوان کمیس��یون تخصصی
بررسی شده و به زودی تعیین تکلیف میشود.
وی در توضیح محورهای تفحص از شهر فرودگاهی
امامخمینی(ره) اظهار داش��ت :نحوه برگزاری مناقصه،
میزان پیش��رفت پروژه ،برنامه زمانبندی پروژه ،علت
کندی پیشروی پروژه و همچنین سوال درباره جزئیات
پروژه مذک��ور از جمله محورهای این تفحص اس��ت.
وی گفت :در جلس��ه امروز تفحص از شهر فرودگاهی
امامخمینی(ره) تعیین تکلیف میشود .تسنیم

سرمقاله
مسئوالن در معرض آزمون بزرگ
ادامه از صفحه اول

برجام بدون دس��تاورد برای جمهوری اسالمی در
ای��ن ش��رایط نمیتواند حتی با بس��ته اقتصادی اروپا
ادامه پیدا کند ،مگر آن ک��ه اروپا بدون آمریکا منافع
ای��ران را تأمین کند و ایران نی��ز در چارچوب برجام
ب��ه تعهدات خود ادامه دهد .مباحث انحرافی همچون
اف.ای.ت��ی.اف و کنوانس��یونهای زیرمجموعه آن هم
نباید اهرم فشار بر جمهوری اسالمی ایران باشد.
ادامه چنی��ن روندی نه تنها با پیوس��تن ایران به
اف.ای.تی.اف پایان نمییابد ،بلکه توانمندی موش��کی
ایران نیز یکی از ش��روط اروپا ب��رای اجرای برجام که
اکنون به اینستکس تبدیل شده ،پیگیری خواهد شد.
اکنون زمان آزمون مسئولین است ،حضرت آیتاهلل
خامن��های در دانش��گاه فرهنگیان در اردیبهش��تماه
س��الجاری در این زمینه گفته بودند؛ «مس��ئوالن در
مع��رض آزمون بزرگ قرار دارند که آی��ا عزت و اقتدار
این ملت را حفظ خواهند کرد یا نه .باید عزت و منافع
ملت به معنی واقعی کلمه تأمین شود.البته خوشبختانه
مسئوالن هم همین مسئله تأمین منافع را گفتهاند اما
برای تحقق این هدف باید با دقت ،هوشیاری و عاقالنه
ب��ا اروپاییها روبرو ش��د و به حرف مس��ئوالن اروپایی
اعتماد نکرد ،چراکه صرف حرف زدن اعتبار ندارد و آنها
ال بیاخالق عمل میکنند».
در عالم دیپلماسی کام ً
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روحانی در دیدار سفیر جدید ونزوئال مطرح کرد؛

اعالم پشتیبانی مجدد ایران از دولت قانونی و نزوئال

رئیسجمه��ور گف��ت :مل��ت
خیابان پاستور
ونزوئال به آمریکاییها نش��ان
خواهند داد که حق مداخله در امور کشور خود را
نمیدهند.
حس��ن روحانی هن��گام دریافت اس��توارنامه
«کارلوس آنتونیو آلکا الکوردونس» س��فیر جدید
جمه��وری بولی��واری ونزوئال با اعالم پش��تیبانی
مجدد تهران از دولت قانونی ونزوئال تاکید کرد که
اتحاد ملت ونزوئال با دولت قانونی این کشور بسیار
مهم اس��ت و در ای��ن توطئه جدی��د ملت ونزوئال
پیروز ش��ده و به آمریکاییها نشان خواهند داد که
حق مداخله در امور کشور خود را نمیدهند.
وی تاکی��د کرد :ما پش��تیبان دول��ت قانونی

آقای مادورو هس��تیم و معتقدیم که مردم ونزوئال
با وحدت و ایستادگی در کنار دولت ،این توطئه را
نیز مانند توطئههای قبلی خنثی خواهند کرد.
رئیسجمه��ور با بی��ان اینکه آمری��کا توطئه
جدی��دی علیه دول��ت و ملت ونزوئ�لا آغاز کرده
است ،گفت :آمریکاییها اساسا با همه انقالبهای
مردمی و کشورهای مستقل مخالفند و میخواهند
با س��رکوب انقالبها و کشورهای مستقل ،بر دنیا
مسلط شوند.
روحان��ی خاطرنش��ان کرد:آمریکاییها حتی
دیگ��ر قدرتها در دنی��ا را هم تحمل نمیکنند به
طوری که رفتار تحکمآمیز آنها را نسبت به روسیه،
چین و حتی اروپا نیز شاهدیم.

سرلشکر جعفری:

فتحالفتوح اصلی انقالب همین جذب
دلهای جوانان مومن و انقالبی است
فرمانده سپاه گفت :رمز پيروزي
پا س�ـد ا ر ا ن
و بقاي انقالب اس�لامي همين
فت��ح الفت��وح اصلي انق�لاب يعني ج��ذب دلهاي
جوانان مومن و انقالبي به اين مسير الهي است.
س��ردار محمدعلی جعفری در آیین آغاز به کار
 ٤٠ه��زار ط��رح عمرانی زودبازده اظهار داش��ت :در
طول چهل س��ال گذش��ته ملت ما و ملتهای دیگر
منطقه و حتی مناطق دور دس��ت شاهد پیروزیها و
فتوحات بزرگی به برکت انقالب اسالمی بوده اند.
جعفری افزود :دس��تاوردهای انقالب اسالمی در
عرصههای مختلف بس��یار زیاد است و فقط منحصر
به موضوع امنیت و دفاع نیست .وی گفت :بنابر آمار
و ارقام مراکز آمار جهانی رش��د و پیشرفت در ایران
اسالمی پرشتاب و کمنظیر بوده است.
فرمانده سپاه تصریح کرد :بنابر قول حضرت امام
و مقام معظم رهبری ،فتحالفتوح انقالب اسالمی فتح
خرمش��هر یا بستان نیست ،بلکه اقداماتی این چنین
مانن��د کاری که ام��روز انجام ش��د و تربیت جوانان
شایسته و انقالبی فتح الفتوح انقالب اسالمی است.
جعفری خاطرنشان کرد :رمز پیروزی و بقای انقالب
اس�لامی همین فتحالفتوح اصل��ی انقالب یعنی جذب
دبیر مجمع تشخیص مصلحت
مصلـــحت
نظام تاکید کرد :الزامات تحقق
سیاستهای کلی در این دوره مجمع ذهن ما را به
خود مش��غول کرده ۸۰ ،درصد انتظ��ارات نظام از
سیاستهای کلی تا کنون برآورده نشده است .اگر
ای��ن سیاس��تها و به خصوص سیاس��تهای کلی
اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا میشد ،با تحریم و
فشار ،نباید به این وضعیت دچار میشدیم.
محسن رضایی در دومین کنفرانس حکمرانی
و سیاستگذاری عمومی گفت :دهه فجر و چهلمین
س��الگرد پیروزی انقالب را به ملت شریف ایران و
مق��ام معظ��م رهب��ری تبری��ک ع��رض میکنم،
امیدوارم این رویکرد مل��ت ایران ،به حیات طیبه
خود ادامه دهد و دس��تاوردهای بیش��تری را برای
ما به ارمغان آورد .همچنین از مدیران پژوهشکده
سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در برگزاری
این کنفرانس تشکر میکنم.
وی افزود :یکی از دس��تاوردهای مهم انقالب
م��ا ارائه مدل جدیدی از حکمرانی در ایران و بلکه
در جهان اس��ت .نظام جمهوری اسالمی در ایران
تاس��یس شده است که بن مایههای آن از فرهنگ
و تجارب ما و س��وابق حکومت اسالمی بوده است.
ه��ر موضوع جدی��د و نوظهور در جه��ان ،نیازمند
پشتوانههای نظری والبته تجاربی است تا بالندهتر
ش��ود .برگزاری ای��ن همایش در چهلمین س��ال
انقالب ،معنادار اس��ت و اعالن میکند که نیازمند
تعامل بیش��تر مردم و نخبگان در حکمرانی است؛
ل��ذا بحث سیاس��تگذاری باز ،که ش��اید از ادبیات
کارآفرینی آمده است ،هدف این همایش گذاشته
ش��ده است 10 ،س��ال پیش ،پیش��نهاد جمعی از

رئیسجمهور با بیان اینکه ش��یوه جدیدی که
آمریکاییها ب��ا ایجاد دولت در دول��ت در ونزوئال
بکار گرفته اند ،یکی از کارهای بس��یار زشت است
که امروز در جهان ش��اهدیم ،اف��زود :انقالبهای
مخمل��ی را از ط��رف آمریکاییها دی��ده بودیم اما
مداخله به این صورت در ونزوئال ،ش��یوه جدیدی
است که آغاز کردهاند.
روحان��ی با اش��اره ب��ه روابط خ��وب تهران و
کاراکاس ،خاطرنش��ان کرد :روابط دو کش��ور طی
س��الهای اخیر بسیار خوب و صمیمانه بوده است
که در دوره آقای نیکالس مادورو نیز ادامه یافت.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه ایران به توسعه
روابط خود با کش��ور دوست ونزوئال ادامه میدهد،

دله��ای جوانان موم��ن و انقالبی به این مس��یر الهی
است .در پیروزی انقالب همه مردم در صحنه بودند ،اما
نقشآفرینی تعیینکننده و خطشکن جوانان بیشتر از
دیگران است .در دفاعمقدس هم نقش اصلی را مردم بر
عهده داشتند اما واحدهای خطشکن جوانان بودند.
جعفری اضافه کرد :در عرصه جنگ فرهنگی پس از
دفاعمقدس هم باز شاهد حضور نیروهای جوان در قالب
موسسات فرهنگی و یا فعالیت انفرادی بودیم .وی اظهار
داشت :در مسائل امنیتی مانند قضایای سال  ٧٨و فتنه
 ٨٨هم باز نقشآفرینی اصلی برعهده جوانان بود.
فرمان��ده س��پاه گفت :حضور جوان��ان در عرصه
جنگ اقتصادی که دش��من در ص��دد تحمیل آن بر
ماست نیز پررنگ تر از دیگران است.
جعفری با بیان اینکه وظیفه جوانان انقالبی این است
که حق جمله تاریخی امام که فرمودند انقالب ما مبتنی
بر مستضعفین است را ادا کنند ،تصریح کرد :تالشمان
برای یک اقدام س��ازندگی باید همراه با اثبات حقانیت
نظام و بیان معنا و مفهوم این جهاد بزرگ باشد.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود با بیان
اینکه قش��ر محروم و مس��تضعف در دیگر کش��ورها
بس��یار بیش��تر از ایران وجود دارد ،گفت :بنابر اعالم
بان��ک جهانی ،درصد مردمی ک��ه قبل از انقالب زیر
خط فقر زندگی میکردند  ٤٦درصد بوده و در سال
 ٩٤حدود  ١٠درصد بوده اس��ت که این کاهش ٣٦
درصدی افتخاری بزرگ برای نظام اسالمی است.

تصریح ک��رد :در زمینههای سیاس��ی و همچنین
اقتصادی و سرمایهگذاری ،مسیر گذشته در روابط
دو کشور را ادامه خواهیم داد.
رئیسجمه��ور همچنی��ن انتخ��اب آق��ای
الکوردون��س ب��ه عنوان ی��ک ش��خصیت فعال و
عنصری موثر در دولت ونزوئال را به عنوان س��فیر
این کش��ور در تهران ،نشانه اهمیت کاراکاس برای
توسعه روابط دو کشور دانست.
س��فیر جدید جمهوری بولی��واری ونزوئال در
تهران نیز طی س��خنانی با قدردانی از حمایتهای
رهبر انقالب اس�لامی ،دولت و ملت ایران از مردم
و دولت این کش��ور در مقاط��ع مختلف ،گفت :در
این نبرد و توطئه جدید ما با امپریالیس��م جهانی

فرمانده س��پاه خاطرنش��ان کرد :انتظار است که
این  ١٠درصد هم کاهش پیدا کند و بخش زیادی از
آن هم با توجه به اقدامات محرومیت زدایی توس��ط
دستگاههای مختلف نظام است.
جعفری افزود :انقالب اس�لامی متکی به اصول
قرآنی و چارچوبهای اسالم برای یک جامعه اسالمی
است و این دلیل ایستادگی انقالب اسالمی است.
وی ادام��ه داد :در فتنه  ٨٨دش��منان به از بین
بردن نظام دل بسته بودند و تهدید بسیار خطرناکی
بود و دلدادگان انقالب اسالمی در دنیا این حوادث را
با اشک و آه دنبال میکردند.
فرمانده س��پاه گفت :سیدحس��ن نص��راهلل نقل
میک��رد که دلبس��تگان انق�لاب اس�لامی از نقاط
مختلف با م��ن تماس میگرفتند و نگرانی خود را از
این فتنه ابراز میکردند و اشک میریختند.
جعفری اضاف��ه کرد :اما خداوند ب��ه وعده خود
یعنی ی��اری و نصرت به مردم عمل کرد و بعد از آن
شاهد بیداری اس�لامی در منطقه بودیم و امروز این
ندای حق به قلب اروپا هم رسیده است.
فرمانده س��پاه در پایان گف��ت :امیدواریم روزی
عدالت اجتماعی به قدری در کش��ورمان رش��د کند
که دیگر نیازی به اقدامات محرومیتزدایی نباش��د.
از باالترین اهداف انقالب اس�لامی عدالت اجتماعی
اس��ت و طرحهای اعتالی بس��یج در همین راستا در
حال طرحریزی است.

حاجیدلیگانی:

منتظر پاسخ زنگنه هستیم
عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس با
پا ر لمــــا ن
انتقاد از عملکرد وزیر نفت ،گفت :زنگنه برای در حاش��یه
ماندن از نظارت مجلس ،برخی نمایندگان را نمکگیر کرده است.
حس��ینعلی حاجیدلیگانی افزود :آقای زنگنه برخ��ی از نمایندگان را با
خود همراه و آنها را در وزارت نفت مش��غول به کار کرده اس��ت .حتی حقوق
برخی نمایندگان از سوی وزارت نفت پرداخت میشود و بستگان درجه یک
برخی نمایندگان هم در وزارت نفت مشغول بکار شدند.
وی با اش��اره به نامه  72نماینده به روس��ای قوای س��هگانه و رئیس مجمع
تش��خیص مصلحت نظام مبنی بر ضرورت تغییر در مدیریت ارشد وزارت نفت،
گفت :آقای زنگنه در مصاحبهای اعالم کرده که پاسخ نامه نمایندگان را میدهد.
عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس ب��ا تاکید بر اینکه
ما از پاس��خ وزیر نفت اس��تقبال میکنیم ،افزود :وزیر نفت اگر پاسخی دارد
امیدواریم به صورت شفاف و روشن مطرح کند تا افکار عمومی هم از نظریات
وی مطل��ع ش��وند .وی با بیان اینکه هنوز وزیر نفت پاس��خی ن��داده ،افزود:
نمایندگان مجلس اس��ناد و مدارکی علیه اقدام��ات وزیر نفت و وزارت نفت
دارند و همه مواردی که در نامه  72ننماینده آمده ،مستند و مستدل است.
وی تصریح کرد :در وزارت نفت جریانی وجود دارد که زنگنه تحت تاثیر
آنهاست و از پشتیبانی آنها میکند .حتی وزیر در جهتهایی که این جریان
میدهد و به نفع کشور هم نیست ،حرکت میکند.
حاجیدلیگانی با اش��اره به پیش��نهاد خود برای مناظ��ره با زنگنه افزود:
تاکنون از س��وی وزی��ر برای انجام مناظره اعالم آمادگی نش��ده اما اینجانب
آماده مناظره هستم و اسناد و مدارک الزم را در مناظره ارائه میکنم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت:

 ۸۰درصد انتظارات نظام از سیاستهای کلی برآورده نشده است
دانش��جویان دانشگاه صنعتی ش��ریف به دبیرخانه
مجمع به تاسیس این پژوهشکده منجر شد .دکتر
س��هرابپور از این موضوع حمایت کردند و هیات
امنای مشترکی از مجمع و دانشگاه تشکیل شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :امروز
دهمین سال تاسیس پژوهش��کده سیاستگذاری در
دانش��گاه صنعتی ش��ریف است .هش��ت سال پیش
پژوهشکده آیندهپژوهی و سیاستگذاری هم پس از آن
در دانشگاه آزاد تاسیس شد با این وجود انتظار داریم که
تعامل بیشتری بین مجمع و نخبگان صورت بگیرد.
رضایی افزود :اگر بخواهیم مشکالت کشور را
ح��ل کنیم باید از س��رمایه عظیم مردم و نخبگان
بعد از هر انتخاباتی استفاده کنیم .انتخاباتها باید
شروع کارها باشد .با شروع کار هر دولت و مجلس،
اگر مردم کنار بروند وتماش��اچی شوند ،حکمرانی
ناقص میشود .نخبگان و مردم باید در اداره کشور
و اقتصاد ایران ،نقش پیدا کنند.
وی افزود :امروزه در س��طح جهان چالشهای
ج��دی در زمین��ه حکمران��ی وج��ود دارد .چالش
حکمرانی با هویت مس��الهای جدی در جنبشهای
مردم فرانسه است .درسهای مهمی در جنبشهای
فرانس��ه و بن بس��ت برگزیت میبینیم .در انگلیس
م��ردم بین هویت و اقتصاد ،دچار چالش ش��دهاند.
چالش حکمرانی و دموکراسی و تعطیلی دولت آقای
ترامپ در مقابل کنگره یک مساله مهم است .چالش
حکمرانی و توسعه در آسیا (چین) هم بسیار جدی

جدیدترین موشک کروز زمینی ایران
با نام «هویزه» رونمایی شد
موش��ک کروز برد بلند زمین��ی «هویزه» با
امنيت و اقتدار
آزمایش پ��روازی موف��ق رونمای��ی و آماده
تحویل به هوافضای سپاه شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و در اولین
روز از دهه مبارک فجر ،موش��ک ک��روز برد بلند زمینی «هویزه»
س��اخته متخصصان و دانش��مندان عرصه دفاعی سازمان صنایع
هوافض��ای وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با آزمایش
پروازی موفق رونمایی و آماده تحویل به هوافضای سپاه شد.
امیر س��رتیپ حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح
در آس��تانه یوماهلل  22بهمن با گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدا و

اس��ت .حکمرانی و کارآمدی در داخل کش��ور هم
مهمترین سوالی است که باید به آن پاسخ دهیم.
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گفت:
کش��ورما در چهل سال گذش��ته در همه بخشها
پیشرفت داشته ،اما در برخی بخشها پیشرفتها
خارقالعاده و در بعضی بخشها پیشرفت کم بوده
اس��ت .نمایشگاه موش��کها و خودرو یک نشانه از
ای��ن عدم توازن در کارآمدی و پیش��رفت اس��ت.
صنایع موشکی ما با وجود تحریمهای گوناگون به
پیشرفتهایی دست یافته خارقالعاده دست یافته
اس��ت در حالی که خودروسازی ما نتوانسته است
رضایت مصرفکنندگان را جلب کرد.
رضایی با برش��مردن چالشهای داخلی کشور
گفت :چالش پیوستگی اولین چالش ما در عدم توازن
در کارآمدی است که به تغییر مکرر دولتها و مجالس
و رویکردهای آنان است .پیوستگی کارآمدساز بین
دولتها دیده نمیش��ود .چالش یکپارچگی و غلبه
نگاه بخش��ی و تعارضات بینسازمانی هم در کشور
ما دیده میش��ود .مثال  ۲۷دستگاه کشور در توسعه
روستاها فعال هستند ،اما با یکدیگر هماهنگی کمی
داشتهاند .چالشهای سیاستزدگی ،چالش تحمیل
قدرت اجرایی ،چالش نمایندگی اکثریت علیه اقلیت
انتخاباتی هم در کشور ما تا حدودی وجود دارد.
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گفت:
مجم��ع تش��خیص یک��ی از وظایف��ش ،افزای��ش
کارآم��دی نظام اس��ت .مجم��ع ابتدا ب��رای حل

بنیانگ��ذار کبیر جمهوری اس�لامی با تبریک چهلمین س��الگرد
پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت :فرزندان رشید ملت ایران در
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اتکال به ذات اقدس الهی
و تحت زعامت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و فرمانده معزز
کل قوا و با حمایتهای بیدریغ ملت س��رافراز ایران موفق شدند
دس��تاورد جدید و ارزشمند انقالب اسالمی در حوزه موشک کروز
برد بلند زمینی به نام «هویزه» را در حوزه دفاعی به ملت شریف و
نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسالمی ایران تقدیم کنند.
امیر حاتمی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران به حکم عقل
و منطق روز به روز به توان دفاعی برای تامین امنیت ملی و دفاع از
منافع ملی خود میافزاید و در این مسیر از کسی اجازه نمیگیرد،
گفت :موشک «هویزه» نماد خودباوری و یک دستاورد مهم دفاعی
حاکی از اوج پیش��رفت فناوری روز دنیا اس��ت که نشان میدهد
هیچ سدی جلودار عزم و اراده ملت ایران اسالمی در حوزه دفاعی

روبهرو هس��تیم ام��ا مردم ونزوئ�لا در این مبارزه
پیروز خواهند شد.
کارلوس آنتونیو آلکا الکوردونس ضمن تقدیم
اس��توارنامه خود به رئیسجمهور ،به روابط خوب
ای��ران و ونزوئ�لا در هم��ه زمینهها اش��اره کرد و
خاطرنشان نمود :ما در مسیر مبارزه با امپریالیسم
و مقابله با توطئهها به کمک دوس��تان خوب خود
از جمله ایران حساب کرده ایم.
س��فیر جدی��د ونزوئال در ته��ران همچنین با
ابالغ س�لامهای گرم نیکوالس م��ادورو ،از طرف
رئیسجمهور و مردم کش��ورش چهلمین سالگرد
پیروز انقالب اس�لامی را به رهبر انقالب اسالمی،
دولت و مردم ایران تبریک گفت.

اختالفات مجلس و ش��ورای نگهبان شکل گرفت.
س��پس وارد قانون اساسی شد و از سال  ۷۵تا ۸۴
موضوع سیاستگذاری یک وظیفه اصلی مجمع شد
و از سال  ۹۲تا کنون عالوه بر فرایند سیاستگذاری،
امر نظارت هم در مجمع پیگیری شد.
وی با اش��اره ب��ه ارتباط مجمع ب��ا حکمرانی
گف��ت :حکمرانی یک ظرفیت و قابلیت برای غنای
نظام اس��ت و همزمان جامعه را برای رس��یدن به
اهداف ی��اری میکند .حکمرانی مجموعه اقدامات
راهبردی قوای اصلی کشور است .حکومت متولی
یک امر واحد است و استقالل قوای سه گانه برای
انجام این امر واحد باید شکل بگیرد و به سه اقدام
مس��تقل نباید منجر ش��ود .قوای س��ه گانه در اثر
دموکراس��ی تغییر میکند ،اگر قرار باشد هر کدام
نقش��ه راه جداگانهای برای توسعه یا رفاه و امنیت
داشته باشند ،به تعداد دولتها راه و برنامه جدای
از یکدیگر خواهیم داشت.
رضایی با اشاره به مفهوم حکمرانی راهبردی افزود:
مجمع یک ستاد و ابزار در اختیار رهبری نظام است
که حکمرانی راهبردی را در کشور به وجود میآورد.
مساله مستشاری برای رهبر انقالب ،حل اختالف ،حل
معضالتی که از طریق عادی قابل حل نیست .پیشنهاد
سیاستهای کلی به رهبر معظم انقالب و نظارت بر
حس��ن اج��رای سیاس��تها از کارکرده��ای مجمع
تشخیص مصلحت نظام است .در مجمع هم تعریف
سیاستهای کلی مورد تجدیدنظر قرار میگیرد .هم

نخواهد بود و همان طور که فرمانده معظم کل قوا فرمودند :هر نوع
تهدیدی را در همان سطح پاسخ قاطع خواهیم داد.
وی حاتمی با اشاره به اینکه برای ورود به دهه پنجم انقالب
نمایش��گاه بزرگ «دستاوردهای دفاعی و سازندگی» را در مصلی
امام خمین��ی(ره) تدارک دیدیم،گفت :در این نمایش��گاه حدود
 350محص��ول در حوزههای مختلف رزم از دس��تاوردهای مهم
صنایع دفاعی کش��ور قابل مش��اهده اس��ت که به تمام معنا یک
نمایشگاه با مفهوم «ما میتوانیم» را به منصه ظهور و در معرض
دید ملت عزیز ایران اسالمی گذاشته است.
وزی��ر دفاع در ادامه با تش��ریح موش��ک«هویزه» که توس��ط
متخصصان سازمان صنایع هوا فضای وزارت دفاع طراحی و ساخته
شده است گفت« :موشک هویزه» دارای برد پروازی بیش از 1350
کیلومتر است که علیه اهداف زمینی ثابت استفاده میشود.
امی��ر حاتمی ،آمادهس��ازی و واکنش س��ریع ،ارتفاع پروازی

الزامات و هم فرایند و ساز و کار اجرای سیاستهای
کلی را در مجمع مدنظر قرار دادهایم.
وی گفت :ما در مجمع ،در سیاستهای کلی،
در س��طح استراتژیک و فرابخش��ی نگاه میکنیم.
به پدیدههای نوظهور میاندیش��یم .با این حساب
داش��تن ارتباط منطقی با اسناد باالدستی و سایر
سیاس��تها ب��رای ما مهم اس��ت .الزام��ات تحقق
سیاس��تهای کلی در این دوره مجمع ذهن ما را
به خود مش��غول ک��رده ۸۰ ،درصد انتظارات نظام
از سیاس��تهای کلی تاکنون برآورده نشده است.
اگر این سیاستها و به خصوص سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا میشد ،با تحریم
و فشار ،نباید به این وضعیت دچار میشدیم.
دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گفت:
آسیبشناس��ی فرآین��د سیاس��تگذاری در مجمع
انجام ش��ده و از سیاستنویس��ی به سیاستگذاری
وارد شدهایم .ما به اجماع نخبگانی در سیاستگذاری
توجه بیشتری خواهیم کرد و سیاستهای کلی را
در نظام حقوقی کش��ور ،جانمای��ی خواهیم کرد.
تبیین جایگاه و مش��روعیت مجمع اهمیت دارد و
دنبال تش��کیل مجلس سنا نیس��تیم .حتما سطح
تعامالت مجمع ب��ا دولت ،مجلس و قوه قضاییه را
افزایش خواهیم داد .مغایرتها را باید کاهش داد.
رضایی در پایان گفت :میزهای بخش مردمی،
بخ��ش خصوص��ی و بخ��ش تعاون��ی در مجم��ع
پیشبینی خواهد ش��د و به افزایش سطح تعامالت
اقدام خواهیم کرد .همچنین هیات عالی نظارت با
 ۱۵نفر از اعضای مجمع تش��کیل شده و با چابکی
و س��رعت عمل بر اجرای سیاستهای کلی نظارت
خواهند کرد.

پایی��ن ،دقت ب��االی ناوبری و اصابت به ه��دف و قدرت تخریب
زیاد را از ویژگیهای برجس��ته موشک کروز «هویزه» برشمرد و
گفت :آزمایش پروازی موشک کروز زمینی هویزه در برد پروازی
 1200کیلومتر انجام و موفق شد اهداف از پیش تعیین شده را با
دقت مورد اصابت قرار دهد .وی خاطرنشان ساخت :موشک کروز
زمینی برد بلند «هویزه» دس��تان بلند نظام جمهوری اس�لامی
ایران در حوزه دفاع موش��کی کروز بوده و موفقیت در دس��تیابی
به این فناوری پس از موش��ک کروز زمینی س��ومار با برد 700
کیلومتر گامی موثر در افزایش توانمندی نیروهای مسلح و قدرت
بازدارنگی کشور محسوب میشود.
امیر حاتمی تصریح کرد این دستاوردهای ارزشمند با وجود
تحریمها و فش��ارهای همه جانبه دش��من یکبار دیگر ش��عار ما
میتوانیم را متجلی س��اخت و نش��ان میدهد ،انقالب اس�لامی
ایران همچنان پویا به مسیر خود ادامه میدهد.

