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جدیدترین سامانه های راداری ارتش 
رونمایی شد

سامانه راداری و کمک  ناوبری »معین ۴۰« و سامانه 
راداری پسیو »ناصر ۴۰« با حضور فرمانده قرارگاه پدافند 

هوایی خاتم االنبیا)ص( ارتش رونمایی شد.
رادار ناصر ۴۰ یک س��امانه راداری پسیو با قابلیت 
کشف اهداف در محیط شهری است که توسط سازمان 
جهاد خودکفایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( 
و با همکاری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری 
طراحی و تولید شده است. این سامانه قابلیت کشف و 
اهداف ریزپرنده و موش��ک های کروز را در محیط های 
شهری و پیرامون آن ها دارد. ناصر ۴۰ در واقع به رادار 
غیرفعال و پنهان نیز مش��هور اس��ت و به عبارت دیگر 
هیچ ی��ک از هواپیما ه��ا و نیز س��امانه های جمع آوری 

اطالعات دشمن، قادر به کشف این رادار نیستند.
دومی��ن   ۴۰ معی��ن  ناوب��ری  کم��ک  س��امانه 
دس��تاورد رونمایی شده توس��ط قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا)ص( اس��ت که با لحاظ کردن همه   الزامات 
مربوط به سازمان بین المللی هوانوردی )ایکائو( قابلیت 
باالیی در تعیی��ن موقعیت جغرافیایی اه��داف، امکان 
ارتفاع سنجی و زاویه سنجی دقیق و تبادل هدف و تبادل 
اطالعات باسایر رادار های کشوری را داراست و می تواند 

همزمان مورد بهره برداری نظامی و تجاری قرار گیرد.
معی��ن ۴۰ راداری کمک ناوبری اس��ت که همه 
 اطالع��ات هواپیمای در حال پرواز را نه از خلبان بلکه 
از خود سیستم هواپیما سوال می کند. برد این سامانه 
نیز بی��ش از ۴۰۰ کیلومتر اس��ت. فن آوری س��اخت 
سامانه راداری کمک ناوبری معین ۴۰ صرفا در اختیار 
هش��ت کشور پیشرفته جهان اس��ت و قرارگاه پدافند 
هوایی ارتش با تکیه به توانمندی داخلی و بر اس��اس 
نیاز های روز   دفاع هوایی کش��ور، این س��امانه مهم را 

تولید کرده و مورد استفاده قرار می دهد.

 پذیرش پالرمو طرحی
برای پوشش ناکارآمدی مسئولین است

نماینده م��ردم فالورجان، گفت: ه نظر می رس��د 
برخ��ی می خواهن��د ب��ا ط��رح پیوس��تن ب��ه پالرمو، 

ناکارآمدی خود را پوشش بدهند.
حجت االسالم س��یدناصر موسوی الرگانی با اشاره 
به تالش برخی برای گره زدن اقتصاد و معیشت مردم 
به پالرمو، گفت: متأس��فانه کس��انی که باید با اتکا به 
توان داخلی، معیش��ت مردم و اقتصاد کشور را سامان 
دهند، متوس��ل به غ��رب و معاهدات غربی ش��ده اند 
که این مس��ئله به لحاظ ارزش��ی قابل قبول نیست. ما 
نگرانیم ک��ه چرا برخی در داخ��ل مدیریت اقتصادی 
را ب��ه خوبی انجام نمی دهند؛ حرف ما این اس��ت که 
چرا شما مسئله گوش��ت را نمی توانید مدیریت کنید 
و چرا وضعیت را برای کش��اورزان و دامداران س��خت 
کرده اید اما آقایان در پاسخ می گویند که ما باید پالرمو 

را بپذیریم این گونه نگاه ها غیرمنطقی است.
وی با بیان اینکه ناکارآم��دی برخی مدیران برای 
هم��ه مش��هود ش��ده و دیگر کس��ی نمی توان��د منکر 
ناکارآمدی مدیریتی برخی ش��ود، تصریح کرد: به نظر 
می رس��د برخی می خواهند با طرح پیوستن به پالرمو، 
ناکارآمدی خود را پوشش بدهند که این توهین به مردم 

است چون مردم نسبت به همه چیز آگاه هستند.

اخبار

ایران در ۴۰ سال انقالب ۱۰۰ سال پیشرفت کرده است
مش��اور عالی فرمانده کل ق��وا گفت: مردم ما همه از ای��ن وضعیت ناراضی 
هس��تند در حالیکه در ۴۰ سال گذش��ته به اندازه ۱۰۰ سال قبل از انقالب در 

این حوزه پیشرفت داشتیم.
سرلشکر سیدیحیی صفوی در شانزدهمین مجمع خیرین امدادگران عاشورا 
اظهار کرد: کاری که برای خدا و برای مردم باشد هیچگاه جا نمی ماند و دچار مشکل 
نمی شود. صفوی با اشاره به ابتالء ۱۱۰ هزار نفر به سرطان در کشور گفت: آیا این همه 

سرطان به سبک زندگی ما بر می گردد یا کم تحرکی؟ وزارت بهداشت باید بررسی کند. 
صفوی بیان کرد: عراق حدود ۳۰ یا ۴۰ سال از ایران عقب تر است. رئیس پاالیشگاه 
اهواز گفت حاضریم پاالیشگاه عراق را بسازیم. ما ۳۰ هزار متخصص در این حوزه داریم. 
م��ا توفیقات بزرگی در این مدت به دس��ت آوردیم که یکی از آنها برخورداری از امنیت 

در کشور است.   مهر

در حاشیه
تشریح جزئیات جلسه امروز مجمع تشخیص درباره پالرمو 

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام جزئیات جلسه امروز مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که به بررسی پالرمو اختصاص دارد تشریح کرد.

آیت اهلل محس��ن مجتهد شبستری با اش��اره به جلسه شنبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام برای بررسی پالرمو، گفت: قرار است در این جلسه 9 نفر دیگر که به 
عن��وان موافق و مخالف ثبت نام کرده بودند، نظرات خود را مطرح کنند و در نهایت 
مجمع تشخیص به یک تصمیم قطعی برسد. وی گفت: رأی گیری درباره پالرمو باید بعد 
از اتمام سخنان موافقین و مخالفین باشد و به نظر نمی رسد که در جلسه امروز، بتوانیم برای 
پالرمو رأی گیری کنیم؛ رأی گیری درباره پالرمو به جلسه بعدی مجمع کشیده خواهد شد.

آیت اهلل شبس��تری با بیان اینکه مجمع تش��خیص تس��لیم فش��ارهای سیاس��ی و 
رس��انه های نمی شود، تصریح کرد: برآورد کلی بنده این است که اکثریت اعضای مجمع 

به پالرمو رأی منفی خواهند داد.   تسنیم

مصلحت
افزایش ناعادالنه حقوق ها

رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس اعالم کرد که با مصوبه مجلس 
ش��ورای اس��المی حقوق ۲۰ میلیون تومانی، ۴ میلیون و حق��وق یک میلیون 

تومانی، ۲۵۰ هزارتومان افزایش  می یابد.
حمیدرضا حاجی بابایی با انتقاد از مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی درباره 
می��زان افزایش حقوق کارمن��دان، گفت: در نهایت مجلس ب��ه نظر دولت درباره 
می��زان افزایش حقوق کارکن��ان رای داد. وی اضافه کرد: براس��اس مصوبه مجلس، 

حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته ۲۰ درصد در سال ۱۳9۸ اضافه خواهد شد. 
حاجی بابایی با انتقاد از مصوبه مجلس گفت: این درس��ت نیس��ت که میزان افزایش 
حقوق یک مدیر با حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴ میلیون تومان باش��د، اما یک کارمند با 
حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی فقط ۲۵۰ هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند 

و این اقدام کشور ناعادالنه است.   فارس

دیدگاه

آمریکا و انگلیس مشغول کارند
ادامه از صفحه اول

مجموع آنچ��ه در باب تحرکات آمریکا و انگلیس در 
منطقه ذکر ش��د در ش��رایطی روی داده که یک اصل بر 
همگان آش��کار شده و آن اینکه شکس��ت های آمریکا و 
انگلیس در منطقه برگرفته از جایگاه و توان جبهه مقاومت 
به ویژه جمهوری اس��المی ایران است. توانی که در کنار 
تحقق مبارزه با تروریس��م، روند مع��ادالت منطقه را در 
چارچوب منافع ملت های منطقه سوق داده که عمال مغایر 

با اهداف آمریکا وانگلیس و مهره های منطقه ای آنهاست.
بر این اس��اس می توان گفت ک��ه تحرکات لندن 
و واش��نگتن در منطق��ه در چارچوب بحران س��ازی 
جدید و مقابله با جبهه مقاومت صورت می گیرد. نکته 
مهم آنک��ه آمریکا و انگلیس همزم��ان و یا به صورت 
جداگانه با اعمال تحریم علیه متحدان منطقه ای ایران 
همچون حزب اهلل، سوریه، عراق و ایجاد تعاریف جدید 
از تروریس��م در قالب نشست های ورشو، مونیخ و شرم 
الشیخ و نیز مشروط سازی کانال مالی اروپا و ایران به 
تصویب اف.ای.تی.اف، و به تبع آن پالرمو و سی.اف.تی 
برآنند تا ایران را در تحریم ها و فشارهای جدید گرفتار 
سازند تا ش��اید با این حربه به احیای رویای شکست 
خورده خود یعنی مقابله با جایگاه منطقه ای جمهوری 

اسالمی دست یابند.
آنچه امروز در باب این کنوانسیون های بین المللی 
از سوی محافل رسانه ای و سیاسی غربی اعالم می شود 
نه برای رفع تحریم ها و معامله جهان با ایران بلکه برای 
محدودسازی و تحریم بیشتر ایران است تا شاید با این 

حربه منافع از گسترش جایگاه منطقه ای ایران شوند.

سرمقاله

ام��ام جمع��ه موق��ت تهران  ن يبــــو گفت: برخ��ی خیال می کنند تر
این انقالب اس��ت که باعث افزایش قیمت گوشت 
و این موارد ش��ده اس��ت، خیر این انقالب هر کجا 

آمد عزت آورد. 
در  موحدی کرمان��ی  محمدعل��ی  آی��ت اهلل 
خطبه ه��ای اول نماز جمعه تهران اظهار داش��ت: 
در آثار دینی دو انقالب ارزنده به چش��م می خورد، 
یک��ی انقالب در بصیرت و آگاهی و دیگری انقالب 
در قلوب. به برکت انق��الب بصیرتی نظام طاغوت 
ساقط می شود و مردم زیر سلطه با آگاهی که پیدا 
می کنند متوجه می ش��وند که باطل رفتنی اس��ت 
و حق ماندی و پیروزی اس��ت و ول��ی امر ما قیام 
می کن��د و از هی��چ چیزی هم نمی ترس��د که این 

انقالب در بصیرت است.
وی با بیان اینکه گذشتگان ما تصور می کردند 
نمی توانند در برابر زور و ستم قیام کنند، بنابراین 
ب��ا خ��اری و ذلت مواجه ش��دند، گف��ت: وقتی با 
بصیرت مردم انقالب شد، رهبری آگاه ما به میدان 
آمد و فرمودند که از شاه نترسید که رفتنی است، 
از آمریکا نترس��ید که هیچ غلطی نمی تواند کند و 
ای��ن جمالت به همراه مس��تندات قرآنی به مردم 

گفته شد و تاثیر خودش را گذاشت. 
موحدی کرمانی افزود: دومین انقالب، انقالب 
در قلوب اس��ت، انقالب بصیرتی که ایجاد شد، اگر 
بخواهد ماندگار باش��د باید انق��الب در قلوب هم 
ایجاد شود که ش��کر خدا دیدیم از ابتدای انقالب 
اینط��ور بود. مقاومت ها و ایثارهای مردم را در این 
چهل س��ال بس��یار دیدیم و این نشانه ای از وجود 

انقالب در قلوب مردم است. 
وی ادام��ه داد: آیا عادالنه رفت��ار کردید؟ آیا 
یک عده خوردند و بردند و یک عده از گرس��نگی 
مردند؟ خیلی باید حواس��مان جمع باش��د. برخی 

خیال می کنند این انقالب اس��ت که باعث افزایش 
قیمت گوش��ت و این موارد ش��ده است، خیر این 

انقالب هر کجا آمد عزت آورد. 
موحدی کرمان��ی در خطب��ه دوم نماز جمعه 
تهران با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب که از سوی 
رهبر انقالب مطرح ش��د، گفت: رهبر آینده نگر ما 
بیانیه مهمی را منتشر کردند که به دالیل مختلف 
از جمل��ه محتوا و ش��رایط زمانی، صدور آن بیانیه 
از اهمیت بس��یار باالیی برای ادامه مس��یر انقالب 
برخوردار اس��ت و باید با ارائ��ه راهکارهای عملی 

زمینه های تحقق آن را فراهم کنیم. 
وی افزود: صداوس��یما با برگزاری نشست های 
تخصص��ی ابعاد مختلف این بیانیه را روش��ن کند، 
دستگاه ها فرهنگی وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات 
اس��المی، مراکز پژهش��ی برای گفتمان سازی آن 
بیانیه اقدام کنند و نخبگان هم زمینه های عینیت 
بخشی آن را در کشور تهیه کنند. موحدی کرمانی 
خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم و راهبردی 
بیانیه گام دوم، زمینه س��ازی ب��رای تحقق تمدن 
اسالمی است که شکل حقیقی آن در زمان ظهور 

امام زمان)عج( محقق خواهد شد. 
ام��ام جمعه موقت تهران در خصوص ضرورت 
اصالح وضع معیش��تی مردم، تصریح کرد: یکی از 
ضروریات امروز ما عزم جدی برای مبارزه با فساد 
اقتصادی و گرانی های لجام گس��یخته اس��ت. باید 
هزینه های جاری کاهش پیدا کند. به منظور تقویت 
بنیه اقتصادی کش��ور امالک مازاد دولت به فروش 

برس��د. برخی از واگذاری ها و خصوصی س��ازی ها 
شائبه برانگیز است که باید اصالح شود.

وی ب��ا بی��ان اینکه اغ��راض و حاشیه س��ازی 
سیاس��ی نباید وارد وزارت ارتباطات ش��ود، گفت: 
برای حفظ ارزش ها و اصول انقالبی و اسالمی باید 
روی اینترنت بومی تمرکز کرد، یعنی همان کاری 
که چینی ها کردند ما ه��م می توانیم انجام دهیم. 
ش��ما ببینید ۸۰ درصد اطالع��ات و تکنولوژی در 
ک��ره زمی��ن، در اختی��ار دول��ت و ش��رکت های 
آمریکایی اس��ت. آیا این مقدار ک��ه آنها روی این 

مساله سرمایه گذاری کردند ما انجام دادیم؟ 
موحدی کرمان��ی بی��ان کرد: اگر بنی��ه ما در 
مسائل فرهنگی همچون بنیه دفاعی تقویت نشود، 
دشمن از ابزار فضای مجازی جوانان ما را منحرف 

می کند و نشانه های آن آشکار شده است.
وی گفت: تلگرام با وضعیت فعلی خطراتی را به 
دنب��ال دارد، از جمله اخالل در وحدت ملی، ایجاد 
اختالف میان اقشار جامعه، دسترسی بیگانگان به 
اطالعات مردم، کشور و حریم خصوصی اشخاص، 
انتشار توزیع محتواهای مستهجن و خالف جامعه، 
اهانت به مقدس��ات و ارزش های اس��المی و تبلیغ 
فرقه های گمراه کننده و تش��ویش اذهان عمومی و 

نشر اکاذیب. 
خطی��ب موق��ت نم��از جمعه تهران به س��فر 
اخیر بشاراس��د به تهران اشاره کرد و گفت: خبری 
ک��ه در روزه��ای اخیر در رأس اخب��ار بین المللی 
ق��رار گرفت و ب��ا تعابیری چون، روی��داد بی نظیر 

و تاریخ��ی و نمای��ش اقتدار ایران از آن یاد ش��د، 
س��فر رئیس جمهور سوریه به ایران بود که از ابعاد 

مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد. 
موحدی کرمانی تصریح کرد: از هش��ت س��ال 
قبل این اولین بار است که آقای اسد به کشوری جز 
سوریه سفر می کند، مخالفین او می گفتند که اسد 
عمال در دمشق محاصره شده است. آسمان سوریه 
همچنان محل درگیری آمریکا و برخی کشورهای 
غربی است و آنها با اشراف اطالعاتی و ماهواره هایی 
ک��ه دارن��د اوضاع آنج��ا را رصد می کنن��د، در این 
شرایط اسد به تهران سفر می کند و به کشورش باز 

می گردد و این پیام ثبات و امنیت را دارد. 
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه این سفر 
نش��ان از روابط عمیق س��وریه با ایران و قدردانی 
س��وریه از حمایت ه��ای ای��ران و به وی��ژه رهبری 
انقالب اسالمی دارد، گفت: این سفر پیام روشنی به 
اسراییل و هم پیمانان آمریکایی داشت که ایران در 

سوریه حضور خواهد 
و  تهدید  و  داشت 
تطمیع همه جانبه 
آنها در تصمیم ما 

تاثیری ندارد.
گف��ت:  وی 
کش��ورهای عربی 
ی  ها د پیش��نها
فریبنده ای  بسیار 
آق��ای اس��د  ب��ه 

داش��تند تا از ای��ران فاصله بگیرد، پیش��نهادهای 
۱۰ تا ۲۰ میلیادر دالری و حفظ خاندان اس��د در 
قدرت به وی مطرح شد، ولی اسد تسلیم تهدیدها 
و تطمیع ها نش��د و استقالل و عزت مندی سوریه 
و تقویت روابط راهبردی با ایران را با پول معاوضه 
نکرد و ب��رای همین مورد اس��تقبال رهبر انقالب 

قرار گرفت. 
وی ب��ا بیان اینکه آمریکا در درون مش��کالت 
زیادی دارد و اعتباری سیاسی آنها نزد متحدانش 
ه��م زیر س��وال رفت��ه و ناکامی های آنها بیش��تر 
می شود، گفت: یکی از اهداف نشست ورشو توسعه 
روابط رژیم صهیونیس��تی با دیگر کشور ها بود که 
می دانید منج��ر به تجدید و افزای��ش تنش رژیم 
صهیونیس��تی با لهس��تان به عنوان کشور میزبان 
ش��د و آنها ُمزد خوش خدمتی خ��ود را به آمریکا 

زود دریافت کردند.
ام��ام جمعه موقت تهران با اش��اره به ش��هادت 
تعدادی از پاس��داران توس��ط تروریس��ت ها، گفت: 
متاسفانه شواهد حاکی از این است که این تروریست ها 
از آزادی عمل زیادی در خاک پاکستان 
برخوردارن��د، بدیهی اس��ت ادامه این 
وضع به هیچ وجه قابل تحمل نیست. 
مسئوالن پاکستان بدانند که ُحسن 
همجواری امری دو طرفه است 
و تا کنون بنای ایران هم بر 
ای��ن بوده اس��ت و انتظار 
این اس��ت وسوس��ه های 
میز  ش��یطنت آ

امارات و سعودی 
خدش��ه  موجب 
روابط و دوس��تی 
کشور  دو  دیرینه 

نشود.  مهر

آيت اهلل موحدی کرمانی:

انقالب باعث افزایش قیمت گوشت نشد

عضو مجمع تشخیص مصلحت  نظام گفت: در قضیه تحریم ها دست بـه نقد
اگر مردم باش��ند آمری��کا را دور می زنند اما اگر 
دولت ها باش��ند آب را به برجام و حل مش��کل 

گوشت یخی را به اف.ای.تی.اف گره می زنند.
محمدباقر قالیب��اف در همایش »جایگاه 

مدیریت جهادی در تحقق تمدن نوین اسالمی« 
در اصفهان اظهار داشت: اصفهان در آغاز گام دوم 

انقالب اس��المی ای��ن توفیق را پیدا ک��رد که بار دیگر 
حماس��ه ای بیافرید و روح ش��هدای مدافع امنیت در آغاز و 

طلیعه دهه پنجم انقالب در این شهر به پرواز درآمد.
وی افزود: کس��انی ک��ه می گویند مردم از انقالبش��ان 
خسته اند باید تماشا کنند، در خاطرم هست که در دهه 6۰ 
بیش از ۳۰۰ ش��هید در یک روز در این شهر تشییع شدند، 
۲7 نفر شهیدی که پس از ۳ دهه در این شهر تشییع شدند 
نیز همان روحی را به شهر بخشیدند که در دهه 6۰ متبلور 

شده بود و این افتخاری همیشگی برای اصفهان است.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اشاره به بیانیه 
گام دوم انقالب اس��المی تصریح ک��رد: یکی از ویژگی های 
مهم بیانیه گام دوم انقالب اس��المی این است که به زیبایی 
از ه��ر بعد یک ح��رف را به ما می زند، ای��ن بیانیه دقیق و 

عمیق کارنامه نظام اسالمی را تبیین کرده است.
وی ادام��ه داد: ای��ن س��ند تحلیلی کامل از ۴۰ س��اله 
انقالب است، حتی در نقد به گذشته این سند فرصتی را به 

ما داده و افق آینده را به خوبی تفسیر کرده است.
قالیب��اف با بیان اینکه جوانان مخاطب اصلی بیانیه گام 
دوم انقالب هس��تند، گفت: ب��رای رو به جلو حرکت کردن 
براساس این بیانیه، بیش از تعریف و توصیف نیازمند بیانیه 

اقدام برای تحقق آن هستیم.
قالیباف با اش��اره ب��ه حرکت های تبلیغاتی دش��منان 
علیه نظام جمهوری اس��المی گفت: باید حواس��مان باشد 
که دش��من قبل از فشار اقتصادی به دنبال فروپاشی ذهنی 
مردم و تردید ایجاد کردن در اندیش��ه و باورهای مسئوالن 
و تصمیم گیرنده ها است، باید حواسمان باشد که دشمن با 
حرکت های تبلیغی علیه نظام به دنبال این اس��ت که فرش 
را از زیر پای انقالب بکش��د، البته مردم ما باوفاتر و بصیرتر 

از مردم صدر اسالم هستند، باور ما این است.
عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با بی��ان اینکه 
مش��کالت امروز ما ریشه در دو جا دارد، تصریح کرد: برخی 
مش��کالت از قبل بوده است و امروز سرعت آن بیشتر شده 
اما نباید گفت یک شبه ایجاد شده است، در این بین، تهاجم 
فرهنگی بر قوت خود باقی اس��ت اما بحث های اقتصادی بر 

آن سایه افکنده که ریشه در ۲ جا دارد.
قالیباف بیان کرد: در زمان دفاع مقدس نیز بنی صدری 
داش��تیم که به دنب��ال این بود که شکس��ت را بپذیریم اما 
اندیش��ه اس��المی می گوید نگاه به کم و زیاد بودن نداشته 
ب��اش و اگر کم هم باش��ی و اگر به دنبال هدف باش��ی من 
کم��ک می کن��م، خرازی ه��ا و کاظمی ه��ا با ای��ن فرهنگ 
جنگیدند، این ها باورهایی اس��ت که باید در اقتصاد و سبک 
زندگی نیز باش��د، مسئوالن ما یک جا در باورهایشان دچار 

شک شده اند که می گویند باید کدخدا را دید.
وی با بیان اینکه روزی ما دست دشمن نیست و روزی 
را خ��دا می ده��د، خاطرنش��ان کرد: بخش دوم مش��کالت 
مرب��وط به مدیری��ت و ناکارآمدی اس��ت و در برخی موارد 

هر ۲ با هم اس��ت، ما حتی اگر باور داش��ته باشیم 
ک��ه صبر، تقوا و توکل هس��ت اما اگ��ر تدبیر و 
مدیریت و تالش نباش��د مشکل حل نمی شود 
زیرا خداوند با کس��ی عقد اخوت نبس��ته، به 
عنوان نمونه اگر در اقتصاد ربا باش��د اما اسم 
جمهوری اسالمی داشته باشیم صحیح نیست 

زیرا ربا جنگ باخداست.
قالیباف با بیان اینکه در این صورت هر میزان 
هم که مدیریت را قوی کنیم بازهم به ناکجا آباد می رویم، 
تصری��ح کرد: رهبر معظم انقالب می فرمایند نظام انقالبی ۲ 
ویژگی دارد، نخست جوشش و روحیه انقالب است و دوم نظم 
سیاس��ی و اجتماعی. زمانی که می نویسیم مدیریت جهادی 
ش��امل این بند اس��ت، یعنی هم مدیریت و هم جهاد مطرح 

است، مدیریت یعنی علم، فن مهارت و رفتار سیستمی.
وی افزود: امروز در کش��ور فس��اد غوغا می کند به این 
دلیل که اقتصاد دولتی است، ذات اقتصاد دولتی سبب این 
موضوع می ش��ود اما اگر اقتصاد دست مردم باشد این اتفاق 

رخ نمی دهد.
قالیباف تاکید کرد: در قضیه تحریم ها اگر مردم باشند 
آمریکا را دور می زنند اما اگر دولت ها باشند آب را به برجام 
و حل مشکل گوشت یخی را به اف.ای.تی.اف گره می زنند.

وی ادام��ه داد: چه به اف.ای.ت��ی.اف بپیوندیم و چه از 
آن بیرون و خارج بوده و در بلک لیس��ت باش��یم بر شرایط 
تحریم ما فرقی ن��دارد و اتفاقی رخ نمی دهد، اف.ای.تی.اف 
اساس��اً س��ازماندهی جدید اداره جهانی به رهبری آمریکا و 
انگلیس و فرانسه است که از دهه 9۰ آغاز شده و از ۲۰۰۱ 
و ۱۱ س��پتامبر ادامه پیدا کرده اس��ت، در حقیقت اف.ای.
تی.اف مظهر حکمرانی جدیدی اس��ت که سرمایه داری در 
دنیا این را طراحی کرده و خارج از سیس��تم س��ازمان ملل 
اس��ت، اف.ای.تی.اف برای این طراحی ش��ده که هرکس بر 
خ��الف آن ها حرک��ت کند آن را از اقتص��اد جهانی محروم 
کنن��د، فرقی ندارد اتریش یا ترکیه باش��د و یا ایران، این ها 

همه نمونه های عینی دارند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: تحریم اثر 
دارد اما براس��اس کاری مطالعاتی مش��خص ش��ده که ۳۰ 
درصد مشکالت از تحریم است و 7۰ درصد آن به مشکالت 
درون��ی خود ما باز می گردد، در واقع خودمان مش��کالت را 
حل و فصل نکرده ایم و آنها را به حساب تحریم می گذاریم، 
مردم ما نشان داده اند برای عزت و دین و کشورشان هزینه 
پرداخت می کنند اما نباید توقع داشت که برای بی عرضگی، 

مردم هزینه کنند و به حساب آمریکا بگذارند.
وی با اش��اره به موضوع حکمت نظری در حوزه اندیشه 
گفت: حکمت نظری باید نس��خه راه ح��ل حکمت عملی را 
بده��د و اگ��ر از کنار آن رد ش��د به اش��باع ناکارآمدی در 
موضوعات اجرایی می رس��د، تمدن سازی فرآیندی است که 

باید به صورت مرتب به آن توجه کنیم.
عض��و مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام بی��ان کرد: 
پارس جنوبی در حوزه صنعت افتخاری برای ماس��ت اما در 
حوزه بایدها و نبایدها موضوعی در این میان مطرح اس��ت، 
زمانی که زندگی مردم بوش��هر را ن��گاه می کنیم می بینیم 
ک��ه ظرفیت را در زندگی مردم به درس��تی و سیس��تم وار 
وارد نکرده ایم و مردم این را در زندگی و معیش��ت و رفاه و 
سفره هایش��ان نمی بیند، اگر ای��ن اتفاق رخ ندهد هر چه از 

تمدن حرف زد فایده ای ندارد.  تسنیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 برخی آب را به برجام و گوشت را به اف.ای.تی.اف گره می زنند 

انقالب  عال��ی  عض��و ش��ورای  به نظـــــرگاه فرهنگ��ی ضمن اش��اره 
کارآمدی نظام گفت: مس��لما اگر نظام ما ناکار 
آمد ب��ود باید ۱۰ بار س��قوط می کردیم، این 
نظ��ام اگ��ر کارآمد نب��ود با وج��ود این همه 
مش��کالت داخلی و خارجی نمی توانست آمار 

افتخار آمیز ارائه بدهد.
حس��ن رحیم پورازغ��دی عضو ش��ورای عالی 

انقالب فرهنگی در ششمین کنگره کانون دانشگاهیان 
ایران اس��المی که در دانشگاه امام صادق)ع( برگزار شد، با 
اشاره به دستاوردهای ۴۰ س��ال گذشته انقالب گفت: این 
انق��الب صدماتی خورده و صدماتی هم زده ولی از دش��من 

قوی تر مانده است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به بیانیه گام 
دوم رهب��ر معظم انقالب تصریح کرد: رهبری در این بیانیه 
گفته اند که باید شروع به فکر سازی کرد. این موضوعی است 

که باید به آن توجه شود.
وی در بخش دیگری ضمن اش��اره ب��ه کارآمدی نظام 
گفت مس��لما اگر نظام ما ناکار آمد بود باید ۱۰ بار س��قوط 
می کردی��م، این نظام اگ��ر کارآمد نبود با وج��ود این همه 
مش��کالت داخلی و خارجی نمی توانس��ت آمار افتخارآمیز 
ارائه بدهد، آمار شگفت انگیزی وجود دارد، در  پیشرفت های 
مادی، انقالب اسالمی رکورد زد و تعداد دانشجویان پس از 

انقالب بسیار زیاد شد.
رحیم پورازغدی در ادامه با اش��اره به توطئه های آمریکا 
در قبال ایران و ش��ناختی که امام راحل از آمریکا داش��ت، 
تاکی��د ک��رد: ام��ام)ره( یک زم��ان گفت: آمریکا ش��یطان 
جهانی اس��ت و ام��روز تمامی جهان آمریکا را با این اس��م 

می شناسند.
وی با اش��اره به مس��یری ک��ه انقالب ما در ۴۰ س��ال 
گذش��ته پیموده اس��ت، ادام��ه داد: ما این مس��یر را خوب 
آمدی��م، انقالب ه��ای دیگر به خان اول هم نمی رس��ند، اما 
ما ب��ه خان هفتم رس��یدیم، تفاوت والیت م��داری با بقیه 
انقالب ها این اس��ت و امروز ۵- 6 کش��ور به اردوگاه انقالب 
اسالمی پیوسته است، این ترجمه کلمه والیت اتصال است. 
معن��ی این کلمه یعنی پیوند بی��ن امام و امت و بین امام و 

امت نباید فاصله ایجاد شود.
عضو ش��ورای عال��ی انق��الب فرهنگی ادام��ه داد: اگر 
جا هایی امت کم آورده اس��ت، امام سرعتش را کم کرده تا 
امت هم برسد، امام حسن سرعتش را کم کرد و منتظر شد 
امت به او برس��د و از مسیری که رفته بود ایستاد، دید بین 
حف��ظ مکتب یا حکومت یکی را باید انتخاب کند، او مکتب 
را انتخاب کرد، رهب��ری دینی باید همه نیرو های جامعه را 
به س��مت رضایت خداوند بسیج کند. امام باید خودش را با 

ضعیف ترین مردم هماهنگ کند.
رحیم پورازغدی یادآور ش��د: از رهبر می توان س��وال و 
انتق��اد کرد و حتما هم جواب می دهن��د؛ همانطور که امام 
هم اینکار را کردند، اما باید حواس��مان باشد که امام باید با 
امت باشد و نمی تواند بدون امت و با سرعت زیاد برود، امام 
و رهبر باید حواس��ش به امت باشد که امت جا نماند، بدون 

امت نمی توان جایی رفت.
وی گفت: مس��ئولین باید طوری زندگی کنند که افراد 
سطح مالی متوس��ط نگویند که آن ها از ما بهتران هستند، 
نبای��د اینطوری باش��د که آن ها حس��رت بخورن��د، باید به 

انس��ان های س��ودجو گفت اگر می خواهی عیاش��ی 
کن��ی از حکومت برو بی��رون، اگ��ر تاجری برو 
ب��ه تجارت خود رس��یدگی کن؛ ت��و نباید در 

حکومت باشی.
وی در قس��مت دیگری از س��خنانش با 
اش��اره به خنثی ش��دن توطئه های دشمنان 
ما گفت: آن ها فکر نمی کردند که وضع اینطور 
ش��ود، منطقه از دستش��ان خارج ش��ود، شوروی 

سقوط کند و ایران تبدیل به قدرت شود.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در تکمیل سخنانش 
اظهار داشت: بن سلمان می گفت: ما اصال وهابی نبودیم، از 
ترس خمینی وهابی ش��دیم، دیدیم که در عربس��تان دارد 
انقالب می ش��ود پس اعالم کردیم که وهابی هس��تیم فقط 

برای اینکه جلوی شیعه شدن جوانان را بگیریم.
رحیم پورازغ��دی تصریح کرد: زمانی که امام در پاریس 
بود، در ترکیه به نفع امام تظاهرات کردند و ۱۰۰ نفر شهید 
شدند، در عربستان هم شیعه ها و سنی ها شروع به اعتراض 
کردند و حتی مس��جدالحرام را هم گرفتند، آن ها می گفتند 
نمی ش��ود یک آخوند ش��یعه پرچم اس��الم را باال ببرد و ما 

ساکت باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در پایان این 
دهه ما باید کاری بکنیم که رخنه در نظارت و مدیریت در امور 
مالی کش��ور نداشته باشیم، دیگر شاهد جابه جایی میلیاردی 
پول در کشور نباشیم، دیگر نباید کسی بگوید حقوق نجومی 
قانونی اس��ت، نباید ببینیم که مس��ئولی ب��رای خودش نامه 
بنویسید و درخواست اضافه حقوق بکند، این چهل ساله دوم 

تمدن سازی، یعنی باید پارگی تور را احیا بکنیم. 
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی گفت: ما االن برای 
۱۰، ۲۰ حکوم��ت کادر داریم، اول انقالب زمانی که رجایی 
و بهش��تی شهید شدند امام فرمود که ما یار کم نداریم، اما 
آن زمان افراد کار آمد نداش��تیم که دانش��گاهی و تحصیل 

کرده باشند.
وی اف��زود: هم��ه جریان های مختلف انقالب اس��المی 
امتحانش��ان را پس دادند و در این ۴۰ س��ال وارد حکومت 
ش��دند، زمانی که ی��ک جریان خودش را نشناس��د، میزان 
تخریب دشمن را نشناس��د، تشخیص های خیالی و رویایی 
می دهد. هیچ کس االن نمی تواند بگوید ش��عار های انقالب 

اسالمی اشتباه بوده است.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی افزود: در دهه پس 
از ام��ام تعابیری مطرح ش��د که در ادبیات ام��ام و انقالب 
نبود، امام در عرصه خارجی طرز فکرش مبارزه با اس��تکبار 
و دفاع از مظلومین بود اما ش��عار انقالب یک مرتبه تبدیل 
به گفت وگوی تمدن ها شد، مذاکره سیاسی با آمریکا مطرح 

شد و مسئوالن از جامعه مدنی حرف زدند.
وی تصریح کرد: یکی از شرایط جامعه مدنی غیر دینی 
بودنش اس��ت. کس��انی که این اصطالحات را گفتند بازی 
خوردند و معنی را هم نمی دانس��تند، یکی از مش��کالت ما 
این اس��ت که اصل پروژه حساب می کنیم، انتخابات جزئی 
از پروژه بزرگ اس��ت نه کل آن، هر کس��ی بخواهد ریل را 
عوض کند با ش��عار خوب وارد می ش��ود نه ش��عار بد. یکی 
از کار ه��ای امام ای��ن بود که زمینی ج��دا تعریف کرد و از 
کلمات آن ها استفاده نکرد بلکه گفت شما باید از کلمات ما 
استفاده کنید و اصطالحات جدیدی را وارد سیاست خارجه 

کرد.  فارس

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:
اگر نظام ما ناکارآمد بود بايد ۱۰ بار سقوط می کرديم


