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هزینه جنگ برای تمام منطقه خواهد بود
فرمان��ده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( گفت: از کش��ورهای همس��ایه در 
منطقه انتظار داریم از رفتار همس��و با منافع آمریکا و اسرائیل غاصب که هدفی 
جز اختالف و جنگ در منطقه ندارند، خودداری کنند زیرا هزینه آن برای تمام 

مردم منطقه است و به زندگی مشترک در این منطقه آسیب خواهد زد.
سرلشکر غالمعلی رشید اظهار داشت: ما با کشورهای همسایه در منطقه منافع 

مشترک برای ثبات و امنیت و توسعه داریم و انتظار داریم از رفتار همسو با منافع آمریکا 
و اسرائیل غاصب که هدفی جز اختالف و جنگ در منطقه ندارند، خودداری کنند زیرا هزینه 

آن برای تمام مردم منطقه است و به زندگی مشترک در این منطقه آسیب خواهد زد.
وی افزود: ما به زندگی مس��المت آمیز با همس��ایگان مان باور داریم و برای آن تالش 
خواهیم کرد و امیدواریم با درایت، توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جنگ در منطقه 

با شکست همراه شود چراکه در غیر این صورت منطقه در گرداب فرو خواهد رفت.

پاسداران
تیم اقتصادی دولت منسجم تر شود

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در پیش��نهادی خواستار منسجم تر 
ش��دن تیم اقتصادی دولت متناسب با سخت تر ش��دن شرایط تحریم و مخالفت 

آمریکا با تمدید معافیت نفتی برخی کشورها شد.
س��یدمهدی مقدس��ی افزود: راه تبدیل تهدیدها به فرصت ها، اولویت بندی 

منابع ریالی و امکانات کشور برای تخصیص به بخش های مختلف اقتصاد به ویژه 
بخش تولید و صنعت است.

وی ادامه داد: عالوه بر آن موانع تولید و سرمایه گذاری در عمل باید حذف و توزیع منابع و 
امکانات با اولویت تولید و صنعت انجام شود. بخشی از موانع تولید ریشه در عملکرد دستگاه های 
متولی بخش تولید و صنعت دارد. این دستگاه ها باید ضمن حذف فرآیندهای پر پیچ و خم اداری 
و اجرایی و افزایش دقت و سرعت رسیدگی به طرح های اقتصادی، اختیارات مدیران استانی را با 

هدف تمرکززدایی از تصمیمات و کاهش بروکراسی های پیچیده اداری بیشتر کنند.

دیدگاه
تنها راه حل مشکالت کشور اتکا به توان داخلی است

رئیس قوه قضاییه گفت: تجربه نش��ان داده که هرگز نمی توان به دش��منان 
اعتم��اد و ب��ه بیگانگان اتکا ک��رد از همین رو تنه��ا راه موفقیت کش��ور اتکا به 

توانمندی های داخلی کشور است.
آیت اهلل س��یدابراهیم رئیسی با اش��اره به وحدت موجود میان مردم شیعه و 

سنی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: قطعاً وحدت میان مردم این استان موجب 
توسعه یافتگی منطقه و زندگی سعادت بخش برای آنها در دنیا و آخرت می شود.

وی با اشاره به اینکه تنها راه حل مشکالت کشور اتکا به توان داخلی است، بیان داشت: 
دشمنان همواره به دنبال تسلیم شدن ملت ایران مقابل خواسته های خود هستند اما ملت 
ایران با پیروی از رهبر معظم انقالب و راه ش��هدای گرانقدر هرگز این ذلت را نمی پذیرند. 
تجربه نشان داده که هرگز نمی توان به دشمنان اعتماد و به بیگانگان اتکا کرد از همین رو 

تنها راه موفقیت کشور اتکا به توانمندی ها و ذخایر مادی و معنوی داخلی کشور است.

میزان

مرجع تقلید ش��یعیان با بیان اینکه داد  ن يبــــو مردم از مس��ئله گرانی و تورم بلند تر
اس��ت، عنوان کرد: دست های مافیایی وحشتناکی در 
کار است؛ از رئیس قوه قضاییه می خواهیم آستین باال 
بزند و با دو چیز ش��دیداً مقابله کن��د؛ یکی قاچاق و 

دیگری سوءاستفاده های کالن.
آی��ت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی در جلس��ه درس 

خ��ارج فقه در مس��جد اعظم، ب��ا بیان اینک��ه داد مردم از 
مس��ئله گرانی و تورم بلند اس��ت، گفت: دو دس��ته در این 
گرانی دست به دست داده اند؛ دولت از یک سو و ملت هم از 

سوی دیگر گران می کنند.
وی با اشاره به تعطیلی برخی مرکز فروش مانند قصابی 
و رس��توران ها به دلیل گرانی و از دس��ت دادن مش��تری، 

ادامه داد: دس��ت های مافیایی وحش��تناکی در کار است؛ از 
رئیس ق��وه قضاییه می خواهیم آس��تین باال بزند و با 
دو چیز ش��دیداً مقابله کند؛ یکی قاچاق و دیگری 

سوءاستفاده های کالن.
این مرجع تقلید افزود: در خبرها بود که فردی 
با هم دستی برخی بانک دارها ۵۰۰ میلیون ارز ارزان 
برای واردات گرفته و همه را در بازار فروخته است، چه 
کس��ی چنین جرأتی دارد؟ بی شک کسی که ۵۰۰ میلیون 

دالر ۴,۲۰۰ تومان می گیرد، تنها نیست.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی با تاکید بر مبارزه ش��دید با این 
دو مقوله گفت: با ش��جاعتی که در آقای رئیسی سراغ داریم 
ان ش��اءاهلل این دو را به شدت پیگیری می کنند و الزم است 

محاکمه این دو دسته به سرعت انجام شود و مردم ببینند.

آيتاهللمکارمشیرازی:
دستهایمافیايیوحشتناکیدرکاراست

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به مشکالت  اقتصادی گفت: مردم بدانند حوزه دستبـهنقد
علمیه و مراجع بیش از همه نسبت به وضع اقتصادی 

آنها نگران هستند و به مسئوالن تذکر می دهند.
آیت اهلل حسین نوری همدانی در دیدار با جمعی 
از بانوان استان تهران با اشاره به مشکالت اقتصادی 

کشور گفت: حق مردم ما این نیست که با بی مدیریتی 
آقایان در رنج باش��ند اما عده ای با بی مدیریتی می خواهند 

مردم را نسبت به نظام و روحانیت و انقالب بدبین کنند.
وی با اش��اره به نیاز جامعه به ی��ک عزم جهادی برای 
حل مش��کالت گفت: بله تحریم هس��تیم ولی اغلب مسائل 
مربوط به تحریم نیس��ت بلکه حل مش��کالت یک مدیریت 
انقالب��ی و جه��ادی می خواهد. این مش��کالت را عده ای با 

ساده اندیش��ی و توجه نکردن به توصیه های رهبری درست 
کردن��د درحالی که هم��ه داد زدند و دلس��وزان هم 
گفتند، حت��ی رهبری معظم فرمودن��د: به آمریکا 
اعتم��اد نکنید االن هم می گوین��د به اروپا اعتماد 
نکنید ولی باز زمزمه هایی به گوش می رس��د. باید 
بگوی��م که خوش بینی به آمریکا یا جهل و س��اده 

لوحی است یا خیانتی در کار است.
آیت اهلل نوری همدانی با اش��اره ب��ه بی اعتمادی مردم 
به آمریکا گفت: مردم و دلس��وزان به آمریکا اعتماد ندارند، 
مس��ئوالن محترم دقت کنن��د با هم حول مح��ور رهبری 

وحدت داشته داشته باشند و اختالف را کنار بگذارند.
وی ادامه داد: نقد کنید اما تخریب نداشته باشید، سعی 

کنید سخنانی گفته نشود که دشمن شاد شود.

آيتاهللنوریهمدانی:
 چه حقی دارند برای کشورها وضعیتمعیشتمردمماراشرمندهمیکند

سند 2030 بنویسند؟
یک چیزی راجع به این سند ۲۰۳۰ آموزش و پرورش 
گفتیم، خب حرفهای گوناگونی هم اطرافش زده ش��د. 
این مسئله، خیلی مسئله ی مهّمی است؛ .. این جزئی از 
یک سند باالدستِی سازمان ملل -سند توسعه ی پایدار- 
اس��ت که یک بخش آن همین س��ند ۲۰۳۰ مربوط به 
آموزش  وپرورش اس��ت. در واقع آنچه اینها در این سند 
توس��عه ی پایدار -که از جمله این سند ۲۰۳۰ ]در آن[ 
هست- طّراحی دارند میکنند و دست اندرکار هستند، این 
است که یک منظومه ی فکری و فرهنگی و عملی برای 
همه ی دنیا دارند جعل میکنند. این را چه کسی میکند؟ 
دس��تهایی پشت سازمان ملل وجود دارد؛ یونسکو اینجا 
یک وسیله است، یک ویترین است؛ دستهایی نشسته اند، 
دارند برای همه چیز کش��ورهای دنیا و همه ی ملّتها یک 
منظومه تولید میکنند؛ منظومه ای که شامل فکر است، 
ش��امل فرهنگ است، شامل عمل اس��ت و این را دارند 
ارائه میدهند و ملّتها باید همه بر طبق این، عمل کنند. 
یک بخش آن هم بخش آموزش  وپرورش است که همین 
س��ند ۲۰۳۰ است. خب این غلط است؛ این غلط است؛ 
اصاًل این معیوب است؛ این حرکت، حرکت معیوبی است. 
چرا؟ چه کسانی هستند اینهایی که دارند سند توسعه ی 
پای��دار را فراهم میکنند؟ چه حّقی دارن��د که درباره ی 
کشورها، درباره ی ملّتها، درباره ی سّنتهایشان، درباره ی 
عقایدش��ان، اظهار نظر کنند که بای��د این جوری کنید، 
باید آن جوری کنید؛ همه ی اینها هم »باید« است. اینکه 
میگویند الزام نیست، این سطحی نگری است؛ نخیر، در 
واقع، همه ی اینها الزام است، و هرکدام از اینها که تحّقق 
پیدا نکن��د، بعد به عنوان یک نقطه ی منفی به حس��اب 
خواهد آمد که »در فالن جدول، تِه جدول قرار میگیرید؛ 
فالن امتیاز از شما سلب میشود«! همه ی اینها این جوری 
است؛ در واقع همه ی اینها »باید« است، ولو در ظاهرش 
»باید« نباشد. چه لزومی دارد؟ خب ما از چند سال قبل 
از این آمدیم گفتیم »الگوی ایرانی � اس��المی پیشرفت«؛ 
بنده کلمه ی توسعه را هم عمداً به کار نبردم. آقایانی که 
مسئول این کار هس��تند و از آن وقت ما با اینها ارتباط 
داریم، میدانند؛ بنده عمداً گفتم کلمه ی توس��عه را من 
به کار نمیبرم، چون کلمه ی توس��عه یک کلمه ی غربی 
است؛ یک مفهوم غربی دارد؛ من کلمه ی پیشرفت را به 
کار میبرم؛ الگوی پیشرفت ایرانی � اسالمی. خب این الگو 
را بگردیم پیدا کنیم! چرا باید برای پیشرفت ما، دستهای 
غربی الگو بدهند به صورت همین سند توسعه ی پایدار یا 
۲۰۳۰ و امثال اینها؟ اینها کار کیست؟ کار شماها است، 

کار دانشگاه ها است، کار اساتید است.

بیاناتدرديدارجمعیازاستادان،نخبگان
وپژوهشگراندانشگاهها
31خرداد96

مخاطب شمایید

آقای روحانی! در مورد ۶ سال دروغگویی 
به مردم کرمانشاه پاسخگو باشید
حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده مردم اسالم آباد 
غرب نوشت: آقای روحانی! در سفر کرمانشاه در 
مورد شش سال دروغگویی دولت امید به شهر شهیدان 
مرصاد و رکود طرح پتروشیمی اسالم آباد غرب پاسخگو 

باشید، این شهر همیشه قربانی نفاق بوده است.

آقای رئیس جمهور جلوی گران شدن 
قیمت بنزین را بگیرید!

بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اس��المی نوش��ت: با هرکس��ی در مورد افزایش 
قیمت بنزین صحبت کردم گفت تصمیم س��ران نظامه، 
آقای روحانی اگر شما هم به سران نظام ارجاع نمی دهید، 
جلوی این تصمیم را بگیرید. کمیسیون تخصصی مجلس 
را هم در جریان نگذاشتید، از این تصمیم اشتباه برگردید، 

مردم طاقت افزایش قیمت ها را ندارند.

کارگران در شعار تکریم می شوند و در 
عمل فعاالن صنفی شان دستگیر می شوند

پروانه سلحش��وری نماینده م��ردم تهران در 
مجلس نوش��ت: همیشه باافتخار گفته ام پدرم 
کارگ��ر ب��وده و خود نیز معلم هس��تم. مدت هاس��ت 
کارگران و معلمان کش��ور در شرایط سخت معیشتی 
بس��ر می برند. در ش��عار تکریم می ش��وند اما درعمل 
فعاالن صنفی دس��تگیر می ش��وند. حف��ظ حرمت با 
تامین آس��ایش محقق می گردد. روز کارگر و معلم بر 

این دو قشر مملکت ساز و انسان ساز گرامی باد.

مدرک تاریخی درباره نام »خلیج فارس«
سید حسین موسویان نوشت: مدرک تاریخی 
ارائه شده توسط رسانه های عراقی که استفاده 
از خلیج فارس را در تلگراف ارس��الی جمال عبدالناصر 
قبل از ش��روع سیاس��ت های پان عربی او در یک نامه 

رسمی به دولت بحرین نشان می دهد.

سیاست مجازی

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

باره��ا و بارها رهب��ر انقالب  انقالب درب��اره نفوذ نرم و آغاز جنگ جـاده
نرم با مردم انقالبی بیاناتی داشته اند و هشدارهای 
الزم را برای بس��تن راه های نفوذ بیان کرده اند اما 
در چهار س��ال اخیر تاکیداتی درب��اره اجرای نرم 
نفوذی جدید دش��من به نام ۲۰۳۰ داش��تند که 
نش��ان از اهمیت برخورد با این نفوذ نرم دارد، روز 
گذشته نیز ایشان با ادامه تاکیدات خود آب پاکی 
را روی دس��ت طرف��داران س��ند ۲۰۳۰ ریخته و 
اینطور عن��وان کردند که »می خواهند با "۲۰۳۰" 
ب��رای آمری��کا س��رباز درس��ت کنند« ت��ا دیگر 
طرف��داران نخوان��ده س��ند ۲۰۳۰ مخالف��ان را با 
القابی چون دلواپس! و کم سواد بدرقه نکنند تا در 
افکار عمومی نادانس��ته برای خود طرفدار یافته و 

کشور را به دودسته شدن نزدیک کنند.
اما واقعا س��ند ۲۰۳۰ چیس��ت که با توجه به 
صحبت های مق��ام معظم رهبری می ت��وان آن را 
اثی��ری )نفوذ ن��رم در عمق کالبد به جای اس��یر 
ش��دن جس��م( نامید؟! این س��ند چطور می تواند 

سربازسازی برای دشمن داشته باشد؟!
در این ب��اره علی اکب��ر رائفی پ��ور اینط��ور در 
جدیدترین اظهاراتش توضیح می دهد که »در این 
سند تعاریف جدیدی از بعضی مفاهیم به کشور ها 
ارائه می شود که با فرهنگ آن ها ناسازگار است. در 
این راس��تا رس��انه ها نقش فرهنگ سازی در جهت 
مناف��ع آمریکا را ایف��ا می کنند. به ط��ور مثال در 

مفهوم مقدس خان��واده، همجنس گرایی گنجانده 
می ش��ود. س��ندE ۲۰۳۰ که مربوط ب��ه آموزش و 
پرورش اس��ت در واقع جزئی از س��ند کلی ۲۰۳۰ 
است. هدف از این سند ایجاد ساختارهایی است که 
هر کشور با هر فرهنگ و دین و نژاد و سطح شعور، 

تنها یک خروجی بدهد که مدنظر آنهاست.«
وی در ادام��ه تعریف��ش از ۲۰۳۰ ای��ن را هم 
می  گوی��د ک��ه »کش��ورهای دنیا ب��رای تطبیق با 
اس��تاندارد های سازمان ملل، مس��ابقه می گذارند. 
آمریکا قصد مدیریت دنیا تحت الگوهای ارائه شده 
جهانی را دارد که 7۰ س��ال برای آن برنامه ریخته 
و زحمت کشیده است و گاهی چند بند از آن 17 
مورد در قال��ب معاهده های بین المللی در می آیند 
که کشور ها با امضای آن سیاست گذاری های خود 
راطبق این اس��ناد تغیی��ر می دهند؛ مثل آنچه که 
در کش��ور ای��ران رخ داد، حذف ش��هادت از کتب 

درسی.«

سند باالدستی داریم
یک��ی از ن��کات س��ند ۲۰۳۰ که م��ورد نقد 
کارشناس��ی دقیق است این است که الزام آور است 
و کش��ورها حق ن��دارد بر خ��الف آن رفتار کنند، 
کاری که با توجه به تنوع زیستی و آداب و رسوم و 
فرهنگ از ابتدا غلط بنا نهاده شده است و استقالل 
کش��ورها را تهدید می کند اینها مساله ای است که 
رهبر معظم انقالب نیز در اردیبهش��ت ماه سال 96 
به آن اش��اره کردند و در جم��ع معلم ها فرمودند: 
»این س��ند ۲۰۳۰ س��ازمان ملل و یونسکو و این 
حرفها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسالمی 
بتواند ش��انه اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها 
بشود. به چه مناس��بت یک مجموعه ی به اصطالح 
بین الملل��ی ای - که قطع��اً تحت نف��وذ قدرتهای 
بزرگ دنیا اس��ت - این حق را داش��ته باش��د که 

برای کش��ورهای مختلف، برای ملّتهای گوناگون، 
با تمّدنهای مختلف، با س��وابق تاریخی و فرهنگی 
گوناگون، تکلیف معّین کند که شما باید این جوری 
عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. اگرچنانچه با اصل 
کار ش��ما نمیتوانید مخالفت بکنید، حّداقلّش این 
است که بِایستید بگویید جمهوری اسالمی خودش 
ممشی دارد، خطّ و ربط دارد، ما سندهای باالدستی 
داریم، م��ا میدانیم بای��د در زمینه ه��ای آموزش، 
پرورش، اخالق، سبک زندگی چه کار کنیم؛ احتیاج 
به این س��ند وجود ندارد. اینکه ما برویم س��ند را 
امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی سروصدا 
اجرائی کردن، نخیر، این اصاًل مطلقاً مجاز نیست؛« 
رهبر انقالب در این نقد به صراحت گفتند که سند 
باالدستی وجود دارد و نباید چنین چیزی اجرایی 
ش��ود اما متاسفانه از سال 96 تاکنون برخی اصرار 

به عملکرد خالف جهت دارند.

سند انحرافی
رهبر معظم انقالب در اردیبهش��ت ماه سال 97 
این سند را انحرافی خوانده و عنوان کردند »آخرین 
مس��ئله ی در ای��ن بخش از عرایض من، مس��ئله ی 
سند انحرافی ۲۰۳۰ است. سال گذشته بنده رسماً 
علن��اً قاطعاً منع کردم از اینکه این کار انجام بگیرد؛ 
مس��ئولین آموزش و پرورش استقبال کردند، دنبال 
کردند؛ منتها بنده ش��نیده ام در بخشهای مختلفی، 
اجزای س��ند ۲۰۳۰ دارد تحّقق پی��دا میکند؛ این 
معنایش این اس��ت که اختیار مهم ترین مس��ئله ی 

کشور در دست دیگران باش��د. غیر از این محتوای 
۲۰۳۰ - که در آن البّته مسائل انحرافی وجود دارد 
که تردیدی در آن نیس��ت - که اگر همه ی آن هم 
درست بود، معنا نداشت که یک کشوری مثل ایران، 
با این فرهنگ، با این س��ابقه، ب��ا این نظام مقتدر و 
عزیز اسالمی، برنامه های آموزش  و پرورشی خود را 
و س��ند آموزش خود و پرورش خ��ود را از دیگرانی 
که نشس��ته اند و با اغراض گوناگون - حاال یا اغراض 
سیاسی یا اغراض گوناگون فاسد دیگر - یک چیزی 
تهّیه کردند، از آنها بگیرد؛ چنین چیزی معنی ندارد. 
خ��دا خیرتان بدهد؛ خب راهش این اس��ت که هم 
نمیرید، هم ۲۰۳۰ را نپذیرید؛ بهترش این اس��ت!« 
به نوعی هشدارهایی درباره اجرای این سند داشتند 
که با وجود منع ش��دن از اج��رای آن خبر از اجرای 
پنهانی س��ند داش��تند، اما امسال ایش��ان با تاکید 
بیشتری بیانات و هشدارهای الزم را درباره این سند 
عنوان کردند که نشان می دهد شاید همچنان اجرای 
پنهان��ی آن ادامه دارد و یا عوامل دش��من در صدد 
عادی سازی اجرایی سندی دارند که ریشه و فرهنگ 

و آداب و رسوم ما را هدف گرفته است.

اثیری
رهبری هم در بیاناتش��ان از خدشه وارد شدن 
به استقالل کشور با اجرای چنین اسنادی گفته اند 
و هم نفوذ به دل کش��ور و هم تغییر سبک زندگی 
ایرانی - اسالمی و به همه این صفات، روز گذشته 
»پرورش سرباز دشمن در داخل کشور« با اجرایی 

ش��دن ۲۰۳۰  را نیز افزودند،تا اهمیت ماجرا برای 
آنهایی که هنوز طرفدار چشم و گوش بسته اجرای 

چنین اسنادی هستند روشن شود.
به نوعی با توجه به جمالت بیان شده و کلماتی 
که برای اج��رای ۲۰۳۰ به کار رفته اس��ت اجرای 
۲۰۳۰ ی��ک اثیری و یا یک تس��خیر روحی اس��ت 
که متاس��فانه علی رغم تذکرات مکرر  رهبر انقالب 
اس��المی همچنان ادامه دارد و بای��د برای متوقف 
کردن آن و برمال کردن دست اجراکنندگان پنهانی 
آن اقدامی عاجل صورت داد. چراکه انگار تذکرها و 
هشدارها و تشریح چرایی متوقف ساختن این سند 
ننگین کارساز نمی شود و برخی دانسته و یا نادانسته 

عامل دشمن شده اند تا راه نفوذ آنها را باز کنند.
متاس��فیم که می بینیم هنوز ه��م در جامعه 
برخ��ی تالش دارند که بدون توج��ه به پیامدهای 
نامیم��ون اجرایی کردن س��ندی که هم��ه ابتکار 
عمل م��ان را می گی��رد، به دف��اع از آن پرداخته و 
اجرای آن را مصداقی برای ریش��ه کن کردن فقر و 
رعایت عدالت آموزشی و برابری جنسیتی بدانند، 
آنه��ا فراموش کرده  ان��د که نهاده��ای بین المللی 
علی رغم ظاهر عوام فریبش��ان توسط استکبار اداره 
ش��ده و دستشان به خون میلیون ها کودک یمنی، 
فلسطینی، سوری، میانماری، ایرانی، بوسنیایی و... 
آلوده اس��ت. فراموش کرده اند که همین نهادهای 
ب��ه اصط��الح  صلح طل��ب غ��ذای آلوده ب��ه یمن 
می فرس��تند و عامل قحطی و محاصره غزه و یمن 
شدند، طرفداران ۲۰۳۰ فراموش کردند که همین 
نهادهای بین المللی طرفدار تحریم هایی هس��تند 
که ورود دارو را برای بیماران ممنوع کرده اس��ت، 
یادش��ان رفته که در پس چهره صلح طلبشان روح 
گرگ صفتی اس��ت که می مراند و منقرض می کند 
تا به جز خودشان، که صهیونیستی هستند و خود 

را برتر می بینند کسی را زنده نخواهند.
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رئیسکمیتههستهایمجلس:
ینه های ماست وج از برجام و ان.پی.تی گز خر

رئیس کمیته هس��ته ای مجلس با اش��اره به اینکه هنوز  نظام به نتیجه نرس��یده است که از برجام خارج شویم، درحـــاشیه
گفت: خروج از برجام و ان پی تی از گزینه های در دست بررسی ماست.

مجتب��ی ذوالنور با اش��اره ب��ه تعلل اروپایی ه��ا در اجرای تعهداتش��ان 
برای حفظ برجام، اظهار داش��ت: متأس��فانه دولت حل همه امور کش��ور را 
ب��ه امضای برج��ام مرتبط کرد و در برجام هم تضمین��ی نگرفت و اگر امروز 
فش��ارهای زیادی به مردم تحمیل شده اس��ت به دلیل ضعف عملکرد دولت 
به ویژه دس��تگاه دیپلماس��ی در زمان توافق هسته ای است. در شرایط فعلی 
هم متأس��فانه دولت در برخی از زمینه ها متکی به اروپاس��ت و به وعده های 
توخال��ی آنان دل خوش کرده اس��ت در حالی که در عم��ل اروپایی ها هیچ 

تعهدی را اجرا نمی کنند و اقداماتی به نفع ما تاکنون انجام نداده اند.
وی با تاکید بر اینکه ما باید بر توانایی های داخلی خودمان تکیه کنیم، تصریح 
ک��رد: باید با ایجاد ارتباطات دوجانبه و چندجانبه به ویژه با کش��ورهای منطقه 

بتوانیم مشکالتمان را حل و همچنین راه هایی را برای فروش نفتمان پیدا کنیم.
ذوالنور با بیان اینکه هنوز نظام به نتیجه نرسیده است که از برجام خارج 
ش��ویم، ادام��ه داد: در صورتی که تحریم های برجامی س��ر جای خود بماند، 
دلیل��ی نداریم که با آژانس بین المللی ان��رژی اتمی همکاری هایمان را ادامه 
دهیم و می توانیم خروج از برجام و ان.پی.تی را بررس��ی و مطالعه کنیم که 

این گزینه ها پیش روی ما و در دست مطالعه و بررسی است.
وی تاکید کرد: اگر بنا باشد که اروپایی ها نقششان در برجام را ایفا نکنند، 
تحریم ها برداشته نشود، نفت ما به فروش نرود و هزینه های فروش نفت برای 
ما به دلیل تحریم ها سنگین شود، طبیعی است که جمهوری اسالمی یکی از 

دو راهکار مذکور یا هر دو راه را در دستور کار خود قرار می دهد.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با اشاره به عدم 
تمدید معافیت خریداران نفتی ایران از سوی آمریکا، گفت: امکان آنکه آمریکا 
بتوان��د فروش نفت ما را صفر کند، وجود ندارد و ما مش��تری های خودمان را 

داریم، راه های آن را بلدیم و همچنین پولمان را هم می توانیم جابجا کنیم.
ذوالنور با بیان اینکه صحبت این است که ما چرا باید به صورت غیررسمی 
و بدون کانال های مرسوم تجارت در دنیا این کارها را انجام دهیم، ادامه داد: ما 
برجام را پذیرفتیم و به تعهدات برجامی عمل کردیم تا تجارتمان با دنیا عادی 
شود و اگر قرار باشد عادی نشود و بخواهیم با خیمه شب بازی کارمان را انجام 

دهیم، دلیلی ندارد که به هنجارهایی که آنها به ما قبوالنده اند، پایبند باشیم.
وی افزود: طبیعی اس��ت که این قراردادها باید دوطرفه باش��د و اگر بنا 
باش��د که یک طرف همه تعهداتش را انجام دهد و با این حال متضرر شود و 

طرف دیگر وظایفش را انجام ندهد، دلیلی برای ادامه کار نیست.

عضومجمعتشخیصمصلحتنظام:
می توان با ارائه راه حل از مسئوالن مطالبه کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با ارائه راه حل،  باز هم می توان به مسئوالن کمک کرد و هم آنکه به صورت میکروفون
متقن از آنها مطالبه کرد.

سعید جلیلی گفت: این مسئله مورد اذعان پژوهشگران داخلی و خارجی 
اس��ت که ایران به جهت ش��رایط اقلیمی خود، دارای فرصت های با ارزش و 
مهمی در حوزه کش��اورزی اس��ت. فرصت هایی که ما در کشور داریم اندک 
نیس��ت؛ چه در زمینه کش��اورزی و چه در س��ایر زمینه ها نظیر نفت و گاز، 
گردش��گری، معادن و... فرصت هایی وج��ود دارد که به اتکای هرکدام از آنها 

می توان کشور را اداره کرد و از این جهت محدودیت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در کنار همه این فرصت های خدادادی، یک فرصت مهم 
دیگر داریم و آن س��رمایه انس��انی تحصیل کرده، مؤمن و متخصص در کشور 
است، افزود: حال سوال اینجاست که چرا از این فرصت ها استفاده خوبی صورت 

نگرفته است و چگونه می توان وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب رساند؟
جلیلی با اش��اره به متن بیانیه گام دوم انقالب، خاطرنش��ان کرد: رهبر 
انقالب در کنار توصیف فرصت ها و در مقام رهبری نظام با صداقت و شجاعت 
بیان می کنند که ما یک عیب بزرگ نیز داریم و آن عبارت است از رتبه اول 

عدم استفاده از فرصت ها.
وی با اشاره به کار ویژه های مشترک دولت و جامعه که مایه موفقیت ها 
در گام نخس��ت انقالب شدند، اظهار داش��ت: نیروهای مردمی فعال نباید در 
حوزه اقتصاد معطل بمانند؛ حتی الزم است در برخی عرصه ها، عامل تحرک 
دس��تگاه دولتی نیز باشد. همچنین باید توجه داشت که مشکالتی نیز وجود 
دارد ک��ه اصاًل مربوط به یک دولت مش��خص نیس��ت. در ای��ن موارد، نقش 

مردمی و وظیفه جریان انقالبی درپیگیری آن پررنگ تر و سنگین تر است.
جلیلی با بیان اینکه اکثر صاحبان صنایع و فعاالن تولید مش��کل تأمین 
نقدینگی دارند و شاید اولین پیشنهادشان بحث تسهیالت بانکی باشد، گفت: 
در ح��ال حاضر بیش از 1,6۰۰ ه��زار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که 

وقتی در بازاری وارد می شود باعث پدید آمدن مشکالت متعدد می گردد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: جذب این نقدینگی 
نیازمند خالقیت از هر دوسو است؛ اینکه گفته می شود نباید معطل ماند بدین 
معناس��ت که خود فعاالن اقتصادی گرد هم آمده و از خود بپرسند که چگونه 

می توان با ابتکارات و استفاده از ظرفیت ها، استان خود را آباد کنیم.
وی افزود: در واقع به جای آنکه فقط طرح مس��ئله و مشکل با مسئولین 
اس��تانی ش��کل گیرد، با ارائه راه حل هم به می توان به آنها کمک کرد و هم 
آنکه به صورت متقن از آنها مطالبه کرد. آن هنگام س��هم هر دس��تگاه و هر 

مسئول مشخص می شود.

فرماندهکلارتش:
یگان ها خود را به سطح استراتژی شب حمله ای برسانند

فرمان��ده کل ارتش گف��ت: امروز باید ب��ازی جنگ را به  اسـالم صورت دائمی تمرین کنیم و از نظر فکری و آمادگی های ارتش
داخل یگانی، خود را به سطح استراتژی شب حمله ای برسانیم.

امیر سرلشکر س��یدعبدالرحیم موسوی در گردهمایی فرمانده هان یگان 
عمده و مستقل نزاجا با تشکر از زحمات نیروی زمینی ارتش در امدادرسانی 
به س��یل زدگان گفت: رش��ادت و اقدامات ش��ما در خدمت رس��انی به مردم 
عزیزمان در اس��تان های درگیر سیل موجب دریافت مدال های افتخارآمیز از 

سوی مقام معظم رهبری شد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب ارتش را به عنوان یک الگو در امداد رسانی 
به مردم معرفی کردند و فرمودند ارتش در خدمت رسانی به مردم صادقت شعار 
ارتش فدای ملت است و ارتش نمایشگاهی از ارزش های اسالمی است. رضایت 

ایشان از اقدامات ارتش موجب افتخار و سرافراز ماست.
فرمانده کل ارتش گفت: یگان های مختلف ارتش در سیل اخیر مجاهدت 
و ایثار بسیاری داشتند و از دل این بحران سربلند بیرون آمدند. باید قدر دان 
این عزتی که خداوند متعال به شما داده باشیم. وی با اشاره به پیشرفت های 
ارتش گفت: در چهل س��ال گذشته هیچ گاه ارتش در جایگاه و منزلت امروز 

در نگاه و بیان فرماندهی معظم کل قوا و در بین مردم نبوده است.
امیر موس��وی گفت: تهدیدات امروز جدی اس��ت؛ البته این تهدیدات در 
مرحله نخس��ت، زمینی نخواهد بود؛ اما نیروی زمین��ی باید آمادگی خود را 
حف��ظ کند و ارتقا ببخش��د. وی افزود: امروز باید ب��ازی جنگ را به صورت 
دائم��ی تمری��ن کنیم و از نظر فک��ری و آمادگی های داخ��ل یگانی، خود را 
به س��طح استراتژی شب حمله ای برس��انیم. امروز نیروی انسانی از مهمترین 
عوامل پیروزی در عرصه نبرد محس��وب می ش��ود و توجه ب��ه عامل نیروی 

انسانی در سطوح مختلف باعث پیشرفت نیرو های مسلح است.
فرمان��ده کل ارتش ادام��ه داد: در بحث تعالی معن��وی و بصیرتی همه 
ارتش باید خود را مس��ئول بدانند و »عقیدتی سیاس��ی« محور و علمدار این 
کار اس��ت. وی با بیان اینکه هرچه سطح بصیرت و معنویت باالتر می رود در 
برون دادهای عملیات ها تاثیر خودش را می گذارد، گفت: باید جلوی هرکاری 

که به بصیرت و معنویت لطمه می زند را بگیریم.
سرلش��کر موس��وی ادامه داد: ما تالش می کنیم ب��ه وظایف خودمان در 
زمین��ه بهب��ود وضعیت معیش��تی کارکنان ارتش عمل کنی��م و انتظار ما از 
فرماندهان این اس��ت که همه کارکنان را عائل��ه خودمان بدانند و از حال و 
روزش��ان آگاه باشند. وی خاطرنش��ان کرد: ما باید به آن نقطه برسیم که از 
نظر عاطفی همه رده ها با یکدیگر احساس برادی و پیش مرگی کنند در عین 

حال که کوچکترین خدشه ای به سلسله مراتب وارد نشود.


