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 همه استعداد های نظام باید 
پای کار طرح والیت باشد

رئیس سللازمان تبلیغات اسللامی گفت: طرح والیت 
طرحی پربرکت و فرصتی برای نظام اسللامی است و 
به همین دلیل همه استعداد های نظام به هر توانی که 

وجود دارد باید آماده و پای کار طرح والیت باشد.
حجت االسللام والمسلللمین محمد قمی در بازدید از 
بیست و چهارمین دوره طرح والیت در دانشگاه فردوسی 
مشللهد اظهار کرد: طرح والیت کاری ارزشمند و مورد 
تاکید مقام معظم رهبری بوده چرا که طرحی پربرکت 
و فرصتی برای نظام اسامی است و به همین دلیل همه 
استعداد های نظام به هر توانی که وجود دارد باید آماده 
و پای کار طرح والیت باشللد. قمی با ابراز خرسندی از 
افزایش کیفیت این طرح نسللبت به دوره های گذشته 
گفت: افزایش چندین برابری کمیت این طرح نیز مورد 
اقبللال و تاکید مقام معظم رهبری بوده و هسللت، که 
خوشبختانه امسال شللاهد این افزایش هستیم. رئیس 
سازمان تبلیغات اسامی با تاکید بر اینکه این کار باید 
تقویت شود، وعده همکاری مساعد با این طرح در حد 

توان سازمان متبوعه خود را داد.  فارس

دلیل خروج طرح تشکیل وزارت بازرگانی 
از دستور کار مجلس

عضو هیئت رئیسلله مجلللس آخریللن وضعیت طرح 
تشکیل وزارت بازرگانی را تشریح کرد.

امیرحسللین قاضی زاده هاشللمی از خارج شدن طرح 
تفکیک وزارت، صنعت، معدن و تجارت از دستور کار 
مجلس خبر داد و گفت: این اتفاق به درخواست دولت 

از دستور کار پارلمان خارج شده است.
وی افزود: این در حالیسللت که طرح تشللکیل وزارت 
بازرگانللی در چند وقت اخیر در دسللتور کار جلسلله 
علنی قرائت می شللد و در نوبت رسیدگی قرار داشت، 
اما به تقاضای دولت تا شللهریور سال جاری از دستور 

کار قوه مقننه خارج شد.
عضو هیئت رئیسلله مجلس یادآور شد: تفکیک وزارت 
»صمللت« چندین بار در قالب طرح و الیحه از سللوی 
کمیسللیون های تخصصی مجلس تصویب شده است، 
اما هر بار در جلسه علنی به تصویب نمایندگان نرسیده 
اسللت. بر اسللاس این طللرح وزارت صنعللت، معدن و 
تجارت به 2 وزارتخانه »صنعت و معدن« و »بازرگانی« 
تفکیک می شللود. طرح مذکور در کمیسللیون صنایع 
و معللدن به عنوان کمیسللیون اصلللی و همچنین در 

کمیسیون فرعی به تصویب رسیده بود.  تسنیم

اخبار

تشکیل کمیته مجلس و دولت برای پیگیری تخلفات دارویی
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت 

برای پیگیری تخلفات دارویی خبر داد.
اکبر ترکی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت با حضور سعید نمکی وزیر 

بهداشت و درمان تخلفات در زمینه واردات دارو بررسی شد.
وی افزود: بر اسللاس گزارش نهاد های نظارتللی تخلفاتی در زمینه واردات دارو و 
تجهیزات پزشللکی در سازمان غذا و دارو و شرکت های وابسته به این سازمان وجود 

دارد که باید میزان، حجم و نوع آن مشخص شود.
ترکی تأکید کرد: برخی از افراد ارز 4200 تومانی دریافت کرده اما بخشی از آن را برای 
واردات دارو و بخش دیگر آن را در زمینه های دیگر هزینه کرده اند یا دارویی را که وارد 
کرده انللد بللا ارز آزاد در بازار فروخته اند و یا با واردات یک سللری از دارو ها که در داخل 

کشور تولید می شده، شرکت های داخلی را دچار مشکل کرده اند.  تسنیم

اصالح طلبان سکاندار اقتصاد هستند
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی گفت:تیم اقتصادی دولت به لحاظ فکری 
در دولت یازدهم و دوازدهم از حامیان دولت شللامل کارگزاران، اصاح طلبان و 

حزب اعتدال و توسعه است.
حمیدرضا فوالدگر درباره سللکان داری اصاح طلبان در حوزه اقتصادی کشللور 
اظهار داشللت: در انتخابات سرنوشللت ساز سال ۹2 و ۹۳ اصاح طلبان به صورت 
تمام قد از دولت آقای روحانی حمایت کردند و موجب پیروزی وی شللدند. زمانی که 
یک جبهه سیاسی که سال ها در کشور فعالیت داشته است و در قوه مجریه، مقننه حضور 
داشللته اسللت از یک کاندیدا حمایت می کند و پس از انتخابات نیز اعام می کند که این 
نامزد با رأی ما رئیس جمهور شده است نمی تواند خود را از عملکرد این دولت مبرا کند. 
وی گفت: عملکرد رؤسای جمهور شامل مجموعه رفتارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

است و اصاح طلبان نمی توانند از عملکرد اقتصادی دولت اعام برائت کنند.  مهر

پیکرهای شهدا برای اولین بار از مرز سومار وارد کشور می شوند
فرمانللده کمیتلله جسللت وجوی مفقودیللن سللتاد کل نیروهای مسلللح گفت: 
پیکر های مطهر شهدای تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس که توسط کمیته 
جست وجوی مفقودین ستاد کل نیرو های مسلح تفحص شده، روز پنج شنبه ۱0 

مرداد وارد کشور می شوند.
سللردار سید محمد باقرزاده با اشللاره به ورود تعدادی از پیکرهای شهدای دوران 
دفاع مقدس به کشورمان اظهار کرد: پیکر های مطهر شهدای تازه تفحص شده دوران 
دفاع مقدس که توسط کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیرو های مسلح تفحص، 

روز پنج شنبه ۱0 مرداد وارد کشور می شوند.
وی افزود: در این روز برای اولین بار پیکرهای شللهدای دفاع مقدس از مرز »سللومار« 
استان کرمانشاه وارد کشور خواهند شد و مراسم استقبال از این شهدا در منطقه مرزی 

سومار برگزار می شود. میزان

با بررسللی کابینه دولت یازدهم و دوازدهم مشللخص می شود 
که کوچک شللدن سللفره مردم در این روزهللا ماحصل تدابیر 
و عملکللرد »اصاح طلب ترین« شللخصیت های دولت حسللن 

روحانی است.
قطار اقتصاد کشور از ابتدای دولت حسن روحانی در همه ابعاد 
با سللکان داری اصاح طلبان سوت حرکتش به صدا درآمد و بر 
ریل همان تفکرات قرار گرفت تا اینکه کارشناسللان این روزها 
معتقدند سفره مردم از پِس تدابیر اصاحات کوچک شده است. 
این عملکرد جریان اصاحات در مدیریت اقتصاد کشور کار را به 
آنجا رسللانده که موضع گیری آنها برای انتخابات پیش رو را به 
سمت جدا کردن سبد خود از دولت سوق داد و سعید حجاریان 
به عنوان تئوریسین جریان اصاحات از سال گذشته اعام کرد: 

»اصاح طلبان بگویند دولت روحانی، دولت ما نیست.«
در کنار این سللناریو، اصاح طلبان بللرای اینکه نقش خود را 
در اقتصللاد کشللور کم رنگ جلوه بدهد بار دیگللر تریبون ها را 
به دست گرفتند و شللخصیت های اصاح طلب کابینه دولت و 
بدنه اصاحات از کاهش اختیاراتشان در دولت حسن روحانی 
سخن به میان آوردند. اول از همه از اسحاق جهانگیری معاون 

اول رئیس جمهور شروع شد.
بلله گفته اصاح طلبان، معاون اول رئیس جمهور در دولت اول 
روحانی مشغول سللازماندهی اقتصاد کشور بود ولی در دولت 
دوم نقش او در مدیریت اقتصاد بسللیار کم رنگ شللد. محمد 
عطریانفر عضو شللورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در 
همین رابطه می گفت پاسخگویی در خصوص فضای اقتصادی 

کشور با شخص حسن روحانی است.
پللس از فضاسللازی اصاح طلبللان، جهانگیری کلله در دوران 
انتخابات کاندیدای پوششللی حسن روحانی به حساب می آمد، 
لب به انتقاد گشللود و گفت حتی نمی تواند مسئول دفترش را 
تغییر بدهد. البته با بررسللی هایی که خبرگزاری مهر انجام داد 
مشخص شد مسئولیت و اختیارات جهانگیری نه تنها در دولت 
روحانی کاهش نداشته بلکه افزایش هم داشت. )اینجا بخوانید(

باز هم سللناریوی اصاحات منحصللر به همین دو بخش نبود و 
جریان اصاحات سللعی کللرد منکر رویکردهللای اصاح طلبانه 
روحانی شود و در خصوص تغییر رفتار حسن روحانی از رفتارهای 

»اصاح طلبانه« به رویکرد »اصولگرایانه« خبرسازی کند.
در همیللن رابطه علللی صوفی عضو شللورای سیاسللتگذاری 
اصاح طلبللان در سللال ۹۶ و آغاز یک سللری از نمایه های بد 
اقتصادی می گوید: »کسللی رد نمی کند کلله آقای روحانی به 

سمت اصولگرایان بیشتر از قبل متمایل شده است«.
عاوه بر این، احمد خرم فعال سیاسی اصاح طلب و وزیر دولت 
اصاحات نیز درباره حسللن روحانی می گوید: »اگر بازگشت به 
عقب کنید و 4 سللال اول دولللت تدبیر و امید را مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دهید می بینید مواضع آقای روحانی در این 4 سال 
مواضع کامًا اصاح طلبانه است. حتی در برخی از موضع گیری ها 
آقای روحانی موضع گیری های سرسللخت تری از اصاح طلبان 
دارد بلله عبارت دیگر از هر اصاح طلبللی، اصاح طلب تر بودند. 
مواضع آقای روحانی در 4 سللال دولللت یازدهم مواضع واقعی 
ایشان بود که به آنها باور دارند. روحانی ماهیتاً اصاح طلب است 
و با اصولگرایان نمی تواند همبستگی پیدا کند. بنابراین اگر شما 
گذشللته را تحلیل و بر مواضع روشن آقای روحانی تکیه کنید 

ایشان یک فرد اصاح طلب است و مواضع اصاح طلبی دارد.
به هر حال با توجه به موضع گیری هایی که از سوی تریبون های 
جریان اصاحات صورت می گیرد، می توانیم با بررسللی کابینه 
حسن روحانی در دو دولت یازدهم و دوازدهم به طیف و گرایش 

سیاسی سکانداران شریان های اقتصادی کشور بپردازیم.
۱- جهانگیری

دولللت  اقتصللادی  رکللن  مهمتریللن  جهانگیللری  اسللحاق 
حسللن روحانی اسللت که اکثللر هماهنگی هللای اقتصادی و 
سیاسللتگذاری های اقتصاد کشللور با مدیریت و نظر او صورت 
می گیرد. جهانگیری با مسللئولیت های همچون رئیس شورای 
عالی اقتصاد، رئیس شللورای عالی اشللتغال، دبیر ستاد مبارزه 
با مفاسللد اقتصادی، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر طرح های 

اشللتغال ویژه، رئیس کارگروه اقتصادی شللورای عالی امنیت 
ملی، رئیس سللتاد اقتصاد مقاومتی، رئیس ستاد تنظیم بازار، 
رئیس سللتاد ویژه اقتصادی و … عمًا سکان اقتصادی کشور 

را در دست دارد.
اما با این تفاسللیر، اسللحاق جهانگیری بیش از آنکه با منصب 
دولتی شناخته شللود در سپهر سیاسی کشور در دسته بندی 
جریان اصاحات شللناخته شللده اسللت. وی از مؤسسللان و 

بنیانگذاران حزب گارگزاران سازندگی است.
جهانگیللری بعد از نشسللتن در کرسللی معللاون اولی رئیس 
جمهور، فعالیت های سیاسللی و حزبی خود را کنار نگذاشللت 
و مدتها در کسللوت ریاست شللورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی همزمان با معاون اولی رئیس جمهور فعالیت می کرد 
تللا اینکه ظاهراً بنللا بر تاکید و توصیه رئیللس جمهور مجبور 
می شود از حزب متبوع خود استعفا دهد. علیزاده طباطبایی از 
اعضای شللورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در این باره 
می گویللد: آقای روحانی به جهانگیری توصیه کرد که دیگر در 

جلسات حزب ]کارگزاران[ شرکت نکنید.
۲- محمدباقر نوبخت

محمدباقر نوبخت از ابتدای دولت تاکنون در کنار پسللت های 
دولتی خود منصب حزبی و تشللکیاتی خللود را رها نکرده و 
اکنللون نیز دبیرکل حزب اعتدال وتوسللعه اسللت. نوبخت در 
جریان انتخابات ریاسللت جمهوری دهم در سال ۸۸ به عنوان 

حامی میرحسین موسوی در کنار وی قرار گرفت.
در دهللم آبللان ماه ۱۳۹۷ که مجمع عمومللی حزب اعتدال و 
توسعه برگزار شد، محمدباقر نوبخت توانست از مجمع عمومی 
حزب رأی بگیرد. پس از آن نیز جلسلله شورای مرکزی حزب 
2۵ آبان ماه ۹۷ برگزار شد و اعضای شورای مرکزی، بار دیگر 
به دبیرکلی وی رأی دادند و اکنون نیز در کنار منصب دولتی 
خود به عنوان رئیس سللازمان برنامه و بودجه کشور، دبیر کل 

حزب اعتدال و توسعه هم هست.
۳- بیژن زنگنه

بیللژن زنگنلله به عنللوان وزیللر نفت کلله یکللی از مهمترین 
شللریان های اصلی اقتصادی کشور است، گرایش اصاح طلبی 
جدی دارد. خبرگزاری دولتی ایرنا درباره سابقه سیاسی بیژن 
زنگنه می نویسللد: »بیژن نامدار زنگنه از نظر سیاسللی دارای 
گرایش اصاح طلبی بوده و سابقه عضویت در حزب کارگزاران 
سللازندگی و بنیللاد باران در کارنامه خللود دارد.« بیژن زنگنه 
همچنیللن در دوران اصاحات، ۸ سللال به عنللوان وزیر نفت 

دولت اصاحات در کابینه سید محمدخاتمی حضور داشت.
۴- محمدرضا نعمت زاده

محمدرضا نعمت زاده که از سللال ۹2 تللا ۹۶ در کابینه دولت 
اول حسللن روحانی بر کرسللی وزارت صنعت معدن و تجارت 
تکیه زده بود در فضای سیاسللی و تشکیاتی از اعضای هیئت 

مؤسس حزب اعتدال و توسعه است.
وی در طول مدت مسللئولیتش در وزارت صمت نیز از اعضای 
شللورای مرکزی حزب بود و از سال ۱۳۹۷ که مجمع عمومی 
برگزار می شود، دیگر اسمی از او در لیست شورای مرکزی باقی 
نمی ماند و فقط به عنوان عضو هیئت مؤسس همچنان در کنار 

حزب اعتدال و توسعه به حیات سیاسی خود ادامه می دهد.
۵- محمد شریعتمداری

محمد شللریعتمداری رئیس سللتاد انتخاباتی حسللن روحانی 
از چهره های شللناخته شده »اصاح طلب« اسللت. او در دوران 
اصاحات، مسللئولیت وزارت بازرگانی را بر عهده داشللت و در 
سللال های بعد از دولت اصاحات نیز محمد خاتمی را در بنیاد 
باران همراهی می کرد و از اعضای شواری عالی بنیاد باران بود.

شللریعتمداری که به عنللوان کاندیدای جریللان اصاحات در 
انتخابللات ریاسللت جمهوری سللال ۹2 پا به میللدان ماراتن 

انتخابات گذاشللته بود به طور رسمی در سایت شخصی خود 
تیتر کرد: »می توانم تفکر اصاح طلبی را نمایندگی کنم.«

شریعتمداری همچنین در گفتگو با روزنامه اصاح طلب اعتماد 
نیز بسیار تاکید دارد انتساب خود را به رئیس دولت اصاحات 
و جریان اصاح طلبان اعام کند. شللریعتمداری در واکنش به 
کسانی که او را اصاح طلب نمی دانند، تصریح می کند: من که 
۸ سللال وزیر خاتمی بوده ام را اصاح طلب نمی دانند پس چه 

کسی را اصاح طلب می دانند!
وی همچنیللن سللبد رأی خللود را از دوران جریان اصاحات 
عنللوان می کنللد و می گوید: بخش قابل ماحظلله از رأیی که 
ممکن است به سمت محمد شللریعتمداری بیاید از طبقه ایی 
اسللت که نگاه اعتدالی نسللبت به اصاح طلبللان دارد نه نگاه 

افراطی.
۶- رضا رحمانی

سللابقه رضللا رحمانی بیشللتر با عنللوان »مجلس« شللناخته 
می شللود. وی از حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی سه دوره در 
سللاختمان سبز بهارستان حضور داشت و مهمترین رزومه اش 
در سال های پارلمان، ریاست کمیسیون صنایع و معادن است. 
رحمانی در دوران وزارت صنعللت، معدن و تجارت تا صندلی 

قائم مقامی وزیر باال می رود.
در کسللوت سیاسللی نیز از آبان مللاه ۱۳۹۷ وارد فاز حزبی و 
سیاسی می شللود و با حضور در کنگره حزب اعتدال و توسعه 
می تواند رأی اعضای مجمع عمومی را کسب کند و به شورای 
مرکزی حزب منتسللب به دولت راه پیدا کند. از این رو هویت 
سیاسللی رضا رحمانی پس از حضور در شورای مرکزی حزب 

اعتدال و توسعه شکل می گیرد.
۷- علی طیب نیا

سللابقه حضور علی طیب نیا در مدت طوالنی در کنار هاشمی 
رفسللنجانی و سپس رئیس دولت اصاحات نشان دهنده خط 
فکری و سیاسللی وزیر اقتصاد کابینلله یازدهم دولت روحانی 
اسللت که بر اسللاس همللان همراهللی در بازه زمانللی دولت 
اصاحات گرایش سیاسللی علی طیب نیا در دسللته بندی های 

مرسوم در دسته جریان »اصاح طلب« قرار می گیرد.
طیب نیا از سللال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸4 در قسمت های مختلف 
دولت های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در مسئولیت های 

تصمیم ساز در کنار رؤسای جمهور قرار داشت.
۸- فرهاد دژپسند

برای مرور گرایش اصاح طلبی فرهاد دژپسللند، بهتر است به 
سللال های ریاست جمهوری اصاحات و تحصن مجلس ششم 
برویللم. فرهاد دژپسللند یکللی از ۱00 معاون وزیللری بود که 
هم صدا با تحصن مجلس ششللمی ها بللا بهانه نظارت و احراز 
صاحیت هللای شللورای نگهبان و تحمیل نظللرات غیرقانونی 
خود، اسللتعفا دادند. دژپسند برخاف تصویری که از خود در 
زمینلله چهره اقتصللادی ایجاد کرده بود کامللًا در این کنش 

سیاسی اصاحات فعال شد و به میدان آمد و امضا کرد.
۹- علی ربیعی

علی ربیعی که این روزها پشللت جایگاه سخنگویی دولت قرار 
می گیرد، روزگاری بخشللی از چرخ اقتصاد کشللور با دسللتان 
وی می چرخیللد؛ آن هم مهمترین چرخللی که زندگی بخش 
عمده ای از کارگران و قشللر متوسللط کشللور با تدابیرش باید 
می چرخید ولی به دلیل ناکارآمدی در مدیریت این وزارتخانه 
مهم، نمایندگان مجلس او را به پای میز بازخواست کشاندند و 

در نهایت وزیر »کار« با رأی نمایندگان مردم »بیکار« شد.
شللخصیت و چهره علی ربیعللی از دوران ریاسللت جمهوری 
اصاحات در اذهللان مردم جای گرفته اسللت. ربیعی از ابتدا 
تللا انتهای ریاسللت جمهوری محمد خاتمی بلله عنوان دولت 
اصاحات مشللاور اجتماعی رئیس جمهور بود. البته به غیر از 

مسللئولیت مشاوره که در کنار خاتمی حضور دارد، دبیر ستاد 
مبارزه با فسللاد و ارتقا سللامت نظام اداری، مسللئول اجرایی 
دبیرخانه شللورای عالی امنیت ملی و مسئول کمیته تبلیغات 

نیز در لیست کارنامه او وجود دارد.
ربیعللی در جناح بندی سیاسللی به همللراه علیرضا محجوب 
»خانه کارگر« را تأسللیس می کند و همچنان نام او در لیست 
اعضللای هیئت مؤسللس خانه کارگر هسللت. در همین رابطه 
علی فاحیان وزیر اسللبق اطاعللات درباره خروج علی ربیعی 
از وزارت و پیوستن به جریانات سیاسی کشور می گوید: »علی 
ربیعی از بچه های خانلله کارگر و از بچه های چپ بود… یک 
مقطعی شللد مدیرمسللئول روزنامه کار و کارگر. در عین حال 
در وزارت اطاعات هم بود. ما بهش گفتیم دیگر نمی شود که 
در اطاعات بمانی. چون رفتی در یک گروه سیاسللی. یا آن را 

انتخاب کن و یا وزارت را.«
۱۰- مسعود نیلی

سابقه مشاغل مسعود نیلی در دوران »سازندگی« و »اصاحات« 
تعریف می شللود ولی فللارغ از دورانی که در مسللئولیت های 
اقتصللادی در دولت های مذکور از او نام برده می شللود شللاید 
بتوان مهمترین کنشللگری وی در فضای سیاسللی و انتخابات 
کشللور را در سللال ۸۸ دریافت کرد. زمانی که مسللعود نیلی 
به عنوان مشللاور اقتصادی مهللدی کروبی کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری، تاش می کرد با طرح موضوعاتی از گذرگاه 

اقتصادی سبد رأی مهدی کروبی را پر کند.
یکی از مهمترین ایده هایی مسللعود نیلی که از ستاد انتخابات 
مهدی کروبی بیرون آمد تا به زعم خودشللان بتواند کیسه ای 
از رأی را بدوزد همان طرح توزیع پول نفت بود. مسللعود نیلی 
طرح موسللوم به »مردمی کللردن درآمد نفت« را تئوریزه کرد 
و برای دفاع از آن نیز بارها با عنوان »مشللاور اقتصادی کروبی 

پشت تریبون قرار گرفت.
۱۱- مسعود کرباسیان

مسللعود کرباسیان در چاپ شللماره ۶۹2۷ مورخ 2۸ آبان ماه 
۱۳۹۷ روزنامه دولتی ایران با عنوان »سیاستمدار اصاح طلب« 

تعریف شده است.
عاوه بر سابقه کاری مسللعود کرباسیان همواره در دولت های 
»اصاحات« و »سللازندگی« تعریف می شود. معاونت بازرگانی 
خارجللی وزارت بازرگانللی در دولت های سللازندگی، معاونت 
فروش وزارت نفللت، معاونت بازرگانی خارجللی در دولت اول 
اصاحات، مدیریللت گمرگ در دولللت دوم اصاحات، رئیس 
سازمان سرمایه گذاری برخی از سوابق مسعود کرباسیان است.

۱۲- همتی
عبدالناصللر همتی که در دولت دوازدهم به سللاختمان بانک 
مرکللزی رفللت، در دنیای سیاسللت با گرایللش اصاح طلبی 
شناخته می شود. همتی از اعضای اولین شورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی و سال ها با کسب رأی از کنگره حزب در 

یکی از کرسی های شورای مرکزی حزب جلوس کرده است.
۱۳- حجتی

محمود حجتی از چهره های شللاخص اصاح طلب، مسللئولیت 
یکی از مهمترین شللریان های اصلی اقتصادی کشور را بر عهده 
گرفت. حجتی که به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از همان ابتدای 
پاستورنشینی حسن روحانی به دولت پیوست، در ادوار مختلف 
جبهه مشللارکت ایران اسامی از سوی اعضای کنگره این حزب 
اصاح طلب به عنوان عضو شورای مرکزی حزب در سپهر سیاسی 
کشللور نیز نقش فعالی داشللت. عاوه بر این، محمود حجتی در 
دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، مسئولیت وزارت راه و 
ترابری را بر عهده داشت و در دوره دوم دولت اصاحات به عنوان 
وزیر جهاد کشاورزی به همکاری خود با محمد خاتمی ادامه داد.

به هر حللال برخاف همه آنچه که از سللوی تریبون های جریان 
اصاحات شللنیده می شود، با بررسی کابینه حسن روحانی در دو 
دولت یازدهم و دوازدهم پرواضح است که مدیریت فضای اقتصادی 
کشور با مدیریت »اصاح طلبان« صورت گرفته است و طبیعتاً امروز 
کوچک شدن سفره مردم ماحصل تدابیر و عملکرد »اصاح طلب« 

ترین شخصیت های دولت حسن روحانی است.  مهر

حلوایتان شیرینی ندارد 
ادامه از صفحه اول

اوال آنکه هر چند کلله عامان آن تجاوزگری به ایران 
گروهک تروریسللتی منافقیللن و رژیم صدام بودند اما 
ملت ایران به خوبی می داند که همچون ۸ سال جنگ 
تحمیلی، نظام سلللطه به ویژه آمریکا و انگلیس پشت 

پرده این تجازگری بودند.
 انگلیس نمی تواند کتمان کند سللاح هایی را که در 

اختیار صدام برای کشتار مردم ایران قرار داد. 
آنهللا همچنین نمی توانند این حقیقت را که گروهک 
تروریسللتی منافقین آزادانه در خیابان های این کشور 
فعالیت داشللته و حتی حمله مسلللحانه علیه سفارت 
ایللران در لندن داشللته انللد، پنهان سللازند. انگلیس 
همچللون جنگ جهانی که با قحطی میلیون ها ایرانی 
را به کام مرگ فرسللتاد، در ملی شللدن صنعت نفت 
کودتللای 2۸ مرداد را رقم زد و در دوران پهلوی برای 
حفللظ غارت گللری اش به حمایت از سللرکوب مردم 
ایران پرداخت، در طول ۸ سللال جنللگ تحمیلی در 
کنللار صدام بود، در عملیات مرصللاد نیز با حمایت از 
منافقین و صدام نقش فعال داشللته است و نمی تواند 
ایللن جنایت بزرگ علیه ملت ایران را پنهان سللازد و 

باید تاوان این حمایت ها را بپردازد.
 ثانیا افرادی همچون جانسللون بایللد این درس را از 
مرصاد آموخته باشند که ملت ایران در برابر متجاوزان 
و تهدیدکنندگان این سللرزمین سکوت نخواهند کرد 
و هرگز تسلللیم نمی شللوند چنانکه در فتنه ۸۸ و نیز 
تحریللم های ظالمانه غرب تسلللیم نشللد. اکنون که 
دوران جنگ اقتصادی و توطئه نفوذ است، ملت ایران 
در برابللر جنگ افروزان خواهند ایسللتاد و با تکیه  بر 
تولید داخلی و داشللته هللای درونی در قالب مقاومت 
فعال و نیز تحقق تعلیق گام به گام برجامی پاسللخی 
سللخت به طراحان جنگ اقتصادی از جمله آمریکا و 
انگلیللس خواهند داد. لذا جانسللون بایللد بداند که با 
جوسللازی رسانه ای و ادعای دوستی نمی تواند چهره 
سللیاه انلگیس و شخص خود، نزد ملت ایران را تغییر 
دهد و سیاست وعده و ژسللت دوستانه دستاوردهای 
برای وی نخواهد دانسللت. آنها نیز مانند آمریکایی ها 
حلوایشللان شللیرینی ندارد، چرا که انگلیس در ایران 
هم ردیف آمریکا قرار دارد و خباثت آن اثبات شللده و 

غیرقابل پنهان کاری است. 

سرمقاله

سردار سلیمانی

رهبرانقالببعدازامام)ره( کشورراازطوفانهایسهمگینعبوردادهاند
فرمانللده نیروی قدس سللپاه پاسللداران گفت: در 
دوره چهل سللاله انقاب، پیوسته دشمنان فراوانی 
داشللتیم و همه این سال ها که توطئه ها را دیدیم، 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای بعد از امام، ما را 

از طوفان های سهمگین عبور داده اند.
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی در آیین پاسداشت 
نیم قرن خدمات آیت اهلل سللیدیحیی جعفری امام 
جمعه و نماینده سللابق ولی فقیه در استان کرمان 
اظهار داشت: استان کرمان مفتخر است که بخش 
مهمی از روحانیت آن، پدر شهید و ایثارگر است.

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: این نوع جلسات 
فقط تجلیل از یک شللخص و فرد نیست، جلسات 
تجلیل اوال از اسام و فرهنگ اسام است و قدرت 
و تاثیللر اسللام در انسان سللازی و دوم تجلیل از 

روحانیت است.
وی اداملله داد: تاریخ اسللام مملو از انسللان های 
تاثیرگللذار روحانیت اسللت که برخللی از برهه ها 
جامعلله از آنها دور ماند و خداوند به برکت انقاب 
اسللامی غربت ها را نمایان کرده و به جامعه نشان 

داده است.
سردار سلللیمانی عنوان کرد: انقاب ما سبب های 
بزرگی داشللته، امللا در کنار هزاران اسللباب آن، 
بعضی  سبب های انسللانی و اخاقی عجیبی است 

کلله از ماموریت هللای امام در 
کنللار احیللای انقللاب بللوده 
است. وی به شخصیت مرحوم 
مللدرس پرداخللت و گفت: هر 
کللس از نماینده ها را بخواهند 
معیار معین و مشللخصی برای 
معیللار  آن  دهنللد،  قللرار  آن 

مرحوم مدرس است.
فرمانده نیروی قدس سللپاه با 
مهمی  خصوصیات  اینکه  بیان 
در روحانیت شیعه وجود دارد، 
بیان داشت: در دوره 40 سالی 
که از ابتدای انقاب با آیت اهلل 
نزدیللک  آشللنایی  جعفللری 
داشتم، اگر برهه عمر ایشان را 
بخواهیم بر سلله بخش تقسیم 
کنیم، بخش مهم آن شخصیت 

ایشان است.
وی افللزود: نماینللده ولی فقیه شللأن برجسللته و 
ممتازی اسللت که سلله وظیفه مهللم را به عهده 
دارد که هللر کدام می توانللد در جایگاهی موجب 

سبب هایی شود.
سللردار سلللیمانی، اشللراف بللر روحانیللت را از 

ویژگی های جایگاه امامت جمعه دانسللت و گفت: 
امامت شللأن بزرگی است که نماینده ولی فقیه آن 
را احراز می کند و این جایگاه برتر و برجسته ای در 
هر استان است که می تواند یک انسان را از جایگاه 

طبیعی خارج کند و حقیقت آن را نمایان کند.
وی افللزود: دوره چهللل سللاله انقاب، پیوسللته 
دشللمنان فراوانللی داشللتیم و همه این سللال ها 

مقللام  دیدیللم،  را  توطئه هللا 
معظللم رهبللری بعللد از امام، 
ما را از طوفان های سللهمگین 
اما همه می دانیم  عبور دادند، 
هللر انسللان برجسللته ای اگر 
فاقد یللاران صاحب صاحیت 
و باکفایللت، فللداکار، حکیم و 
مقاومی باشد، کار به سرانجام 

نمی رسد.
وی ادامه داد: انقاب اسامی 
چلله در زمان امام راحل و چه 
در وضعیللت امروز بللا حضور 
سللنگ  خامنلله ای،  آیللت اهلل 
محک مهمی برای این اسللت 
که پاالیش اساسی در انسان ها 
به وجللود بیاورد، لللذا انقاب 

پیوسته رویش و ریزش دارد.
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: تمام عمل های مهم 
در دوره انبیاء هم چنین بوده اند، دارا بودن انسان های 
فهیم و حکیم و شللجاع و مردم دار که تداعی اسام 
و انقاب و امام را داشللته باشند، اساس پیروزی ها و 
موفقیت های ما در طول چهل سال گذشته بوده که 

مهمترین آن وجود روحانیت است.

فرمانللده نیروی قدس سللپاه گفللت: امام جمعه و 
نماینده ولی فقیه در اسللتان نماد ولی فقیه است و 
بار مضاعفی بر دوش اوسللت که حفاظت و صیانت 
از شللأن ولی فقیه است و آیت اهلل جعفری به خوبی 
این جایگاه را هم در سادگی و عدم حاشیه صیانت 
کللرد و صراحت در بیللان و صداقللت در گفتار از 
ویژگی های خاص ایشان بود. سردار سلیمانی عنوان 
کرد: آیت اهلل جعفری محور وحدت استان بودند و 
مبنای ایشللان خدمت به مللردم بود و عدم برتری 
تحزب گرایی در امورات دولتی و کاری داشتند، لذا 
از همه استانداران دفاع کردند و اشکاالت هر کس 

را در جایگاه خودش بیان کردند. 
وی افزود: ایشللان بعضی از رفاقت های شللخصی را 
فدای مصالح و ماحظات انقاب کردند و در بعضی 
جاهللا بنا به ماحظه انقاب توقللف دادند، در دوره 
فتنه های فرهنگی، جنگ داخلی و خارجی و فتنه ها 

و موضوعات سیاسی ایشان از اصول خارج نشدند.
فرمانللده نیروی قدس سللپاه به حضللور روحانیت 
در دوران دفاع مقدس اشللاره داشللت و بیان کرد: 
عللده ای از روحانیللان با وعظ و خطابلله در جبهه 
حضور داشتند و طلبه های جوان هم لباس رزم به 
تن کرده و در جلوی گردان ها حرکت می کردند و 

شهید شدند.  فارس
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