
محسن رضایی:
اقتصاد ایران بدون مرز و سرباز است

دبیــر مجمع تشــخیص 
گفت:  نظــام  مصلحــت 
موقعیت  بهتریــن  اکنون 
برای جهــش کارآفرینان 
اســت و هیچگاه دولت ها 
بــه  دوره  ایــن  مثــل 
نشده  محتاج  کارآفرینان 
ناخواســته  زیــرا  بودند 

اتکای دولت به درآمدهای نفتی کم شده است.
محســن رضایی که به دعوت دو یادواره شــهدای 
شهرستان تایباد و شهرستان تربت جام به خراسان 
رضوی سفر کرده اســت، با اعضای مجمع خیرین 

کارآفرین خراسان رضوی دیدار کرد.
رضایــی در این دیدار، ضمــن تبریک ماه رجب و 
با تاکید بر اهمیت خدمت رســانی و نوکری مردم 
گفت: امروز کشور ما در یک جبهه اقتصادی و نبرد 
سخت و بی صدا قرار دارد. در جبهه نبرد اقتصادی، 
صدای انفجار شــنیده نمی شــود اما آثار آن را در 
کوچــه و خیابان و خانه های مــردم می بینیم. این 
نبرد اقتصادی از ضعف ما شــروع شده کما اینکه 
جنگ تحمیلی هم با حمله ارتش عراق زمانی آغاز 
شــد که ما دچار بی نظمی و آشفتگی در نیروهای 

سیاسی و نظامی بودیم.
وی افزود: این بار دشــمن مطالعه کــرده و دیده 
که اقتصاد ایران بدون مرز و ســرباز اســت. مردم 
گالیه مندند و می گویند کاش کســی می گفت من 
سخنران نیستم من سربازم. شما کارآفرین ها سرباز 
اقتصاد ملی هســتید. از فروش نفت ما جلوگیری 
کرده اند، صادرات و واردات ما را محدود کرده اند و 
به بانک ها و شــرکت های بین المللی فشار آورده اند 
که با کشور ما همکاری نکنند. وقتی تجارت ایران 
با مشکل روبرو شود، بازخورد این اتفاق می توانست 
به تضعیف نظام از درون منجر شــود که بحمداهلل 
مردم هشیار بودند اما ای کاش از این فرصت برای 
اصالح نقاط آسیب پذیر استفاده می کردیم و مشابه 
اقتداری که در دفاع به دست آوردیم را در اقتصاد 

پیدا می کردیم.
 ما در جنگ دو خرمشــهر را در جنگ آزاد کردیم، 
یکی شــهری زیبا و مظلوم در خوزســتان و یکی 
اقتدار دفاعی کل ایران که فتح دوم باالتر و بزرگ تر 

از فتح اول است.
رضایــی گفت: از اواخر دولت آقــای احمدی نژاد، 
تحریم های اقتصادی شــروع شده و ما نتوانسته ایم 
اقتــدار اقتصــادی را بــه دســت بیاوریم. شــما 
خیریه ها که مســتقل از دولت هستید می توانید از 
ظرفیت های خود در جهت اشتغال آفرینی و جهش 
تولید اقتصادی اســتفاده کنید. کارآفرینی بســیار 
مهم است. ایجاد کسب و کار، محصول فراهم شدن 
شرایط مناسب در محیط رقابتی و متنوع کسب و 
کارها اســت که به چهار عامل فرهنگی، اقتصادی، 
سیاسی و حقوقی مرتبط است. البته محیط کسب 
و کار با سهولت ایجاد کسب و کار متفاوت است اما 

این دو مفهوم، نزدیک به هم هستند.

اخبار

نمایندگان مردم در مجلس بیش از دوســوم زمان نشســت 
علنی صحن را به بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تامین 
مسکن اختصاص دادند. گزارش کمیسیون عمران مجلس در 
مورد طرح جهش تولید و تامین مســکن به عنوان نخستین 
دستور کار جلســه علنی روز گذشته مجلس رسیدگی شد، 
بررســی جزئیات این طرح از جلســات قبل آغاز شده بود. 
نمایندگان در نشست علنی مواد 6 تا 17 طرح جهش تولید و 
تامین مسکن را بررسی و با پرداخت یارانه سود انتشار اوراق 
تامین مالی مســکن از طریق صندوق ملی مسکن، واگذاری 
اراضی مورد نیاز ساخت مســکن به صورت اجاره ۹۹ ساله، 
تعیین تکلیف پرونده های تغییر کاربری اراضی در استان ها، 
شناسایی زمین های مستعد توسعه شهری و الحاق به شهرها، 
معافیت مددجویــان، معلوالن و ایثارگران از پرداخت هزینه 
خدمات نظام مهندسی برای یک بار و محاسبه هزینه صدور 
گواهی پایان کار در طرح تامین مسکن با ۳۰ درصد تخفیف 

موافقت کردند.
نماینــدگان همچنین با ارجاع مــواد ۹،1۰، 12، 1۳، 14 و 
17 طرح جهش تولید و تامین مسکن درباره تحویل اراضی 
ملی واقع در محدوده و حریم شــهرها حداکثر ظرف مدت 
2 ماه به وزارت راه و شهرســازی، واگذاری و تحویل رایگان 
اراضی در اختیار وزارتخانه ها، تکلیف دستگاه ها در ارتباط با 
اراضی مورد نیاز توســعه و هدایت ساخت و ساز در روستاها 
به درخواســت رئیس کمیســیون عمران، استفاده از اراضی 
درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی به 
منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، تکلیف وزارت اقتصاد 
برای پیش خرید و تامین ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید 
مصالح ساختمانی در بورس و ممنوعیت دریافت مبلغی بابت 

تامین و انتقال مســکن های حمایتی از سوی وزارتخانه های 
نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطالعات جهت رفع ابهامات 

به کمیسیون عمران موافقت کردند.
- وزارت راه مجاز به پرداخت یارانه سود انتشار اوراق تامین 

مالی مسکن از طریق صندوق ملی مسکن شد
- وزارت راه موظــف به واگذاری اراضی مورد نیاز ســاخت 

مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله شد
-تکلیف شورای عالی شهرسازی برای تعیین تکلیف پرونده 

های تغییر کاربری اراضی در استان ها
- زمین های مســتعد توسعه شــهری شناسایی و به شهرها 

الحاق می شوند
-مددجویان نهادهای حمایتی و ایثارگران از پرداخت هزینه 

خدمات نظام مهندسی معاف شدند
- هزینه صدور گواهی پایان کار در طرح تامین مسکن با ۳۰ 

درصد تخفیف محاسبه می شود
جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در ادامه جلسه در تذکری 
با استناد به بند )4( ماده )22( از عدم شرکت نمایندگان در 
رأی گیــری مواد طرح جهش تولید و تامین مســکن انتقاد 
و بر ضرورت شــفافیت آراء نمایندگان تأکید کرد و خطاب 
بــه قالیباف گفت: به دلیل عدم رأی آوردن طرح شــفافیت 

آراء علیــه حضرتعالی و مجلس هجمه هایی صورت گرفت و 
علیرغم اینکه در شــفافیت و دفاع از آن اظهاراتی داشتید، 
چون هنوز رأی به شفافیت آراء داده نشده، برخی نمایندگان 
در جریان رأی گیری شرکت نمی کنند. رئیس مجلس شورای 
اســالمی در پاسخ به این تذکر، جمع آوری بیش از ۵۰ امضا 
بر اساس ماده 1۳۰ آیین نامه داخلی مجلس برای در دستور 
کار قرار گرفتن مجدد طرح شفافیت آراء نمایندگان را یادآور 
شد و گفت: این طرح در دستور کار هفته جاری صحن علنی 
قرار می گیرد.  برخی نمایندگان دیگر ازجمله بابایی کارنامی 
متذکر شــدند کــه »هیچ کس در مجلــس یازدهم با اصل 
شفافیت مخالف نیســت اما تشخیص دادند در کلیات طرح 

بحث های کارشناسی مدنظر قرار گیرد.«
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی که 
اداره جلســه را بر عهده داشت در پاسخ به اظهارات یکی از 
نمایندگان در نطق میان دســتور خود، گفت: مقایسه سفر 
فرستاده امام راحل برای ارائه پیام بنیانگذار انقالب اسالمی 
به گورباچف با ســفر اخیر رئیس مجلس به روسیه، درست 

نیست، زیرا سفر دکتر قالیباف، سفر میان پارلمانی بود. 
مجتبی ذوالنوری رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی نیز در ادامه در راستای 
اعمــال مــاده 7۵ آئین نامــه داخلی مجلس در پاســخ به 
اظهارات احمدی بیغش در نطق میان دستور، خواستار رفتار 
منصفانه از سوی نمایندگان شد و گفت: سفر هیات پارلمانی 
کشــورمان به روسیه موجب آشــفتگی و عصبانیت اردوگاه 
غربی ها به خصوص آمریکایی ها و هم پیمانانشــان شــد که 
دلیلی بر درســت بودن و موفقیت آمیز بودن این سفر است. 

 خانه ملت

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

سیاست قطعی دولت تأمین کاالهای 
اساسی با نرخ ترجیحی است

رئیس جمهور با بیــان اینکه مردم در 
انتظار بهره گیــری از ثمرات مقاومت 
خود هســتند، گفت: تأمین کاالهای 
اساســی با نرخ ترجیحی، سیاســت 

قطعی دولت تا پایان خواهد بود.
حجت االسالم حســن روحانی رئیس 
جمهور در دویســت و سومین جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت گفــت: اصالحیه الیحه 
بودجه بر اســاس شــرایط و مقتضیات کنونی کشــور و با 
رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان 
و متخصصان خبره کشــور تهیه و تدوین شــده است، لذا 
هرگونه سیاســت زدگی می تواند به روند توســعه کشور و 

حقوق مردم آسیب برساند.
در ابتدای این جلســه، اصالحات الیحه بودجه سال 14۰۰ 
کل کشــور برای ارائه به مجلس شورای اسالمی مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی 
سازمان برنامه و بودجه اصالحات بودجه در منابع و مصارف 
با حفظ منطق و شاکله کلی الیحه بودجه انجام شده است. 
بر این اســاس تأمین کاالهای اساسی و ضروری مردم با ارز 
ترجیحی و همچنین منابع الزم برای حوزه های توســعه ای 
کشــور، مورد توجه قرار گرفته است. رئیس جمهور پس از 

ارائه این گزارش، با تاکید بر ضرورت تصویب هر چه سریع تر 
الیحه بودجه گفت: موضوع مهمی مثل بودجه کشور نباید 
بگذاریــم درگیــر مناقشــات و مباحث بی ثمر شــود و با 
همگرایی و اجماع سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.
روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور 
و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل 
گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار داشت: باید 
همــه توجه کنیم که هر وقفه ای در تصویب بودجه کشــور 
می تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم تر معیشــت و زندگی 

مردم آسیب وارد کند.
در این جلســه با توجه به تحوالت بیــن المللی و تغییرات 
احتمالــی در تعامــالت جهانی و تأثیــرات آن بر وضعیت 
اقتصادی کشــور، انتظارات عمومی، به ویژه در بازار سرمایه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهــور در همین رابطه گفت: جامعه با مشــاهده 
شکســت دشــمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و در آستانه 
پیــروزی ملت، در انتظــار بهره گیری از ثمــرات مقاومت 
خــود قرار دارد. روحانی با بیــان اینکه تکانه ها و تنش های 
غیراقتصادی در اقتصاد اثرگذار شــده اســت، اظهار داشت: 
شایسته اســت همه مســئوالن در تمامی قوای کشور، در 
کنش ها و اظهارات خــود نهایت مراقبت و دقت را به عمل 
آورند تا مبادا شرایطی خالف انتظار عمومی شکل بگیرد که 
موجــب اثرات منفی در جامعه شــود. رئیس جمهور تاکید 
کرد: دولت تا روز آخر خدمت خود، حراســت از معیشــت 
مــردم را وظیفه نخســت خود می دانــد و تأمین کاالهای 
اساســی با نرخ ترجیحی، سیاســت قطعی دولــت تا پایان 

خواهد بود.   پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

امیر سرتیپ کیومرث حیدری:

موشک هوشمند با برد 300 کیلومتر 
در حال تست عملیاتی است

فرمانــده نیــروی زمینــی ارتش با 
بیان این که موشــک هوشمند ۳۰۰ 
کیلومتــری نزاجــا در حال تســت 
عملیاتی اســت، گفت: نیروی زمینی 
با بهره گیــری از ظرفیت های فکری 
و ایده پردازان نخبه خود، متناسب با 
نیــاز عملیاتی امروز تالش می کند تــا یگان ها را از تحرک 

و کارآمدی الزم برای مقابله با تهدیدات نوین آماده کند.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در دومین جشنواره ملی ایده پردازی 
شــهید نامجو نزاجا که در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار 
شد، گفت: امروز در نیروی زمینی ارتش 2۸ طرح لبیک را 
که هر کدام جامعه هدف خود را مد نظر دارد، در دســتور 
کار قــرار داده ایم. وی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در 
راســتای حرکت بر مرز علم و دانش و رســیدن به جایگاه 
دانش بنیانی تالش می کند، گفت: این جشنواره توسط دفتر 
مطالعات و تحقیقات راهبردی نیروی زمینی در راســتای 

تقدیر از نخبگان و ایده پردازان این نیرو برگزار شده است.
فرمانــده نیــروی زمینی ارتــش گفت: نیــروی زمینی با 
بهره گیــری از ظرفیت های فکری و ایده پردازان نخبه خود، 
متناســب با نیاز عملیاتی امروز تالش می کند تا یگان ها را 

از تحــرک و کارآمدی الزم برای مقابلــه با تهدیدات نوین 
آماده کند. امیر کیومرث حیدری همچنین در حاشیه این 
جشنواره با اشاره به توانمندی نیروی زمینی ارتش در حوزه 
توپخانه، راکت اندازها و راکت ها از تست موشک با برد ۳۰۰ 
کیلومتر توسط یگان موشکی نزاجا، هم زمان با برگزاری این 

جشنواره در یکی از مناطق کشور خبر داد.
وی افزود: این موشــک در رده برد متوسط نیروی زمینی 
ارتش است که امروز به لحاظ دقت و قدرت این اندازه گیری 

انجام می شود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص مختصات عملیاتی 
این موشــک گفت: این موشــک از قابلیت های نقطه زنی، 
هوشــمندی و اتوماسیون برخوردار اســت و آمادگی دفاع 
از مرز و بوم جمهوری اســالمی ایران را در شــرایط جوی 
مختلــف دارد. امیر حیدری تصریح کرد: تالش می کنیم تا 
تسلیحات ما در این حوزه، هوشــمند، برخوردار از قابلیت 
اتوماسیون و نقطه زن باشند. وی در ادامه گفت: ما به جنگ 
به عنوان یک علم و هنر نگاه می کنیم، برای جنگیدن و دفاع 
اثربخش از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، باید عالِم 
شــده و به انواع علوم مجهز شــویم؛ لذا در نیروی زمینی 
طبــق یکی از طرح های لبیک توجه ویــژه ای به کارکنانی 
کــه دارای ایده های نو و مخترع و منشــا حرکات جدیدی 
هســتند، کرده ایم. امیر سرتیپ حیدری ادامه داد: در کنار 
آن با دانشــگاه های کشــور ارتباط علمی برقرار کرده ایم و 
امروز در جشنواره شهید نامجو به تکریم از تمام کسانی که 
در بعد علم و اختراعات با نیروی زمینی همکاری داشتند، 

پرداختیم.   روابط عمومی ارتش  

گزارش

اجازه نمی دهیم کسی به منافع و تمامیت ارضی ایران تعرض کند
معــاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســالمی ایــران گفت: نیرو های 
مســلح و به ویژه ارتش با عزت و اقتدار به طریقی آماده اســت که مقابل 
تهدیدات امروز و آینده قطعاً جوابگو خواهد بود و به کســی اجازه نخواهد 

داد به منافع و تمامیت ارضی کشورمان تعرضی داشته باشد.
امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری با اشاره به اقتدار جمهوری اسالمی ایران، با 
طرح این پرســش که اقتدار چیست؟ گفت: اقتدار یعنی آن قدر توانمند باشی 

که هیچ دشمنی نتواند نگاه چپ به شما بکند.
وی افزود: کاله مان را قاضی کنیم، از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون چه تهدیداتی علیه ما 
داشتند و پیش بینی کردند و چه طرح هایی روی میز داشتند و چه چیز هایی داشتند اما 
تا کنون کجا موفق شــدند که حرکتی انجام دهند؟دلیل این مهم نیز اقتدار نظام اسالمی 

است.  میزان

سوال از وزیر اطالعات در مجلس کلید خورد
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ثبت طرح سوال از وزیر اطالعات 
به دلیل اظهارات خالف فتوای مقام معظم رهبری درباره حرام بودن تولید 
ســالح هسته ای خبر داد. علی خضریان اظهار داشت: با توجه به اظهارات 
ســیدمحمود علوی وزیر اطالعات در گفت وگوی ویژه خبری شــبکه دوم 
سیما در روز 2۰ بهمن پیرامون احتمال نقض سیاست های کلی جمهوری 
اسالمی و در مخالفت با فتوای مقام معظم رهبری درباره حرام بودن تولید سالح 
هســته ای که متأسفانه منجر به ایجاد هزینه سیاسی برای نظام جمهوری اسالمی شده، طرح 
سوال از وی تهیه و در سامانه مجلس ثبت شده است تا این عضو کابینه پاسخگوی نمایندگان 
باشد. وی افزود: اظهارات علوی بر خالف جایگاه سازمانی وزارت اطالعات مبنی بر افزایش امنیت 
برای کشور بوده و امنیت ملی را دچار مشکل کرده است. ضمن اینکه در حوزه سیاست خارجی 

هم ممکن است این اظهارات، جمهوری اسالمی را دچار مشکالتی کند.  مهر

استاندار خوزستان رئیس سازمان ملی استاندارد شد
رئیس جمهور در حکمی غالمرضا شریعتی را برای یک دوره چهار ساله به 
عنوان »رئیس سازمان ملی استاندارد ایران« منصوب کرد. حّجت االسالم 
حســن روحانی، رئیس جمهور در حکمی غالمرضا شــریعتی استاندار 
خوزســتان را برای یک دوره چهار ســاله به عنوان »رئیس سازمان ملی 
اســتاندارد ایران« منصوب کرد. متن حکم حســن روحانی به این شرح 
اســت: در اجرای ماده )۳6( قانون تقویت و توســعه نظام استاندارد مصوب 
1۳۹6.7.11 مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای عالی استاندارد؛ نظر به تعهد و شایستگی 
جناب عالی، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان »رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران« منصوب می شــوید. توفیق شما را در انجام شایســته وظایف محوله با رعایت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشــور اخالقی دولت تدبیر و امید، در خدمت به اسالم و ملت 

شریف ایران از خداوند متعال مسألت دارم.   پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

گزیده ای از نشست روز گذشته مجلس شورای اسالمی 

مجلس با طرح شفافیت آراء مخالف نیست
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سرمقاله

ادامه از صفحه اول
انتخاب  تا  باشند  داشته  گسترده  مشارکت  خاطر 

درست و بجایی کنند.
انتخاب  با  همراه  حداکثری  مشارکت  واقع  در 
است  قرار  که  است  نامزدهایی  میان  از  آگاهانه تر 
و  کنند  عرضه  مردم  به  را  خود  دیگر  ماه  چند  تا 
ترین  اصلح  و  بهترین  باید  آنها  میان  از  نیز  مردم 
انتخاباتی  شعارهای  به  بار  این  مردم  برگزینند.  را 
و وعده هایی که از سوی برخی نامزدها برای جلب 
بیان می شد،  بیشتر  آوردن رأی  به دست  و  توجه 
را در دولت  داد، چرا که عملگرایی  نخواهند  رأی 

کنونی در وعده های داده شده ندیدند.
مردم با مشارکت خود در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 14۰۰ مطالبه ای عمیق برای تغییرات اساسی 
اداری یا  اقتصادی کشور، وضعیت نظام  در اوضاع 
همان بروکراسی، اوضاع نابسامان بانک ها، وضعیت 
عدالت  مهمتر  همه  از  و  مسکن  بحرانی  و  آشفته 
خواهند داشت. مردم طالب اجرای عدالت هستند 
و این مقوله بستگی به نوع مشارکت و نوع انتخابی 
خواهد  دیده  آینده  انتخابات  در  مردم  از  که  دارد 
شد. در این مقوله که چه فردی برای ایجاد تحول 
در کشور نیاز است، در آینده و با نزدیک تر شدن به 
انتخابات ریاست جمهوری مطالبی  زمان برگزاری 
مطرح خواهد شد که به نظر نمی رسد اکنون زمان 

آن باشد که بخواهیم مصداقی سخن بگوییم.

مصباحی مقدم: 

حمایت جامعه 
روحانیت از الریجانی 
القائات دیگران است

ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز برنامه های این تشــکل 
سیاسی را برای انتخابات و وحدت اصولگرایان تشریح کرد.

چهارمین نشســت جمهور این تشکل دانشجویی با حضور 
حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه 

روحانیت مبارز، برگزار شد.
وی در بخشی از سخنان خود در این نشست درباره سیاست 
جامعــه روحانیت مبارز در انتخابات 14۰۰ اظهار داشــت: 
جامعه روحانیت مبارز نمی خواهد خود کاندیدا داشته باشد؛ 
بلکه می خواهــد میزبانی کند، همه احــزاب را جمع کند 
تــا احزاب اصولگرا اجماع کنند و با انتخاب خودشــان و با 
راه اندازی تشــکیالتی که جامعه روحانیت هم در آن فعال 

است، بگویند که چه می خواهند انجام دهند.
وی با بیان اینکه درصدد فعال کردن وحدت بین مجموعه 
هستیم، افزود: برای همین هم جامعه روحانیت شورای عالی 
وحدت را  شــکل داد تا وحدت بر مجموعه حاکم شــود. 
طبق بحث های اخیر ممکن اســت در صورت اجماع، یک 
مجموعه واحدی شکل بگیرد که تحت عنوانی مثل شورای 
وحدت و ائتالف باشــد، احتماالً هیئت های اجرایی دو شورا 
در هم ادغام شــود. مصباحی مقدم ادامه داد: از تشکل های 
زنان و زنان فعال در حوزه سیاســت هم  برای شــرکت در 
شورای عالی وحدت دعوت کردیم، از تشکل های جوانان هم 
دعوت کردیم که نماینده خــود را معرفی کنند. از جریان 
هیئت رزمندگان سپاه و از تشکل اساتید دانشگاه هم دعوت 
شده است. به طور کلی شــورای عالی وحدتی شکل گرفته 
است و به دنبال آن هســتیم که از ائتالف هم  به این شورا 
بپیوندند، این ممکن اســت به نتیجه برسد یا نرسد اما اگر 
هم به وحدت نرســیدیم همدیگر را تخریب نخواهیم کرد. 
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره مصادیق و کاندیداها 
برای انتخابات 14۰۰ نیز گفــت: هیچ گونه بحثی در مورد 
آقــای الریجانی در جامعه روحانیــت مبارز صورت نگرفته 
اســت. این که جامعه روحانیت در پی روی کار آمدن آقای 

الریجانی است و دیگران به دنبال آقای رئیسی  هستند، یک 
القا از سوی دیگران اســت. آقای رئیسی خود عضو جامعه 
روحانیت مبارز است و هیچ گاه از عضویت جامعه کنار نرفته 
اســت.  در انتخابات گذشته نیز به ایشان رأی دادیم و هیچ 
گونه تردیدی در حمایت از آقای رئیسی نداریم. وی درباره 
روی کار آمدن بایدن در آمریکا و تغییر سیاست وی در قبال 
ایران نیز گفت: تفاوت چندانی بین بایدن و جریان مقابل وی 
نمی بینم، چرا که آمریکا مبانی و اصول مدنظر خود را دارد 
و رویکرد خود را  طی 42 ســال گذشته  نشان داده است، 
گمان نمی کنم  بعد از 42  سال، چرخشی در مواضع آمریکا 
نسبت به جمهوری اسالمی ایران رخ داده باشد. وی اضافه 
کرد: اگر دولت آمریکا می خواهد به برجام برگردد، همان طور 
که رهبری فرمودند، نقطۀ اول حذف تمام تحریم ها اســت، 
ایــن اتفاق در واقع یک تغییر رفتار از ناحیه  آمریکا اســت. 
مصباحی مقدم با ابراز اینکه عملکرد دولت در زمینه برجام 
مورد قبول ما نیســت، تصریح کرد: عملکرد دولت غلط بود 
زیرا هر آنچه را ما در ظرفیت های غنی ســازی خود داشتیم 
به  عنــوان امکانات موجود ما به طــرف مقابل تحویل داد و 
چیزی هم تحویل نگرفت، حال آنکه حضرت آقا قید کرده 
بودند که این حرکت باید پله پله و طبق موازین انجام بگیرد، 

چون چنین روندی انجام نگرفته اســت، این اقدامات مورد 
قبول ما نیســت. وی ادامه داد: اصوالً اگر ما بتوانیم قرارداد 
2۵ساله را برای همکاری اقتصادی و احیاناً چندجانبه برای 
ایران و چین و ایران و روســیه داشــته باشیم، اقدام بسیار 
خوبی است و موجب کاهش تنگناها و مشکالت اقتصادی 
است که بر اثر تحریم های آمریکا در کشور پدید آمده است. 
وی دربــاره حمایت اصولگرایــان از احمدی نژاد نیز گفت: 
احمدی نژاد به عنوان یک کاندیدای مستقل وارد شد و نباید 
هزینه رفتار وی را به عهده اصولگرایان دانست، به عالوه هیچ 
یک از انتخابات ها حزبی نبوده است و به این خاطر احزاب 
مســئولیت به عهده نمی گیرند که این یک اشــکال است، 
باید از این شــیوه که احزاب به میدان بیایند و مسئولیت 
انتخابات را به عهده نگیرنــد پرهیز کنیم. مصباحی مقدم 
یادآور شد: در دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، 
مــورد حمایت جریــان اصولگرایی قرار گرفــت و جریان 
اصولگرایی به محض مشاهده انحراف او، به طور رسمی اعالم 
کــرد که دیگر حمایتــی از وی نخواهد کرد، این به معنای 
درستی موضع است، این طور نبود که با وجود کج روی های 

احمدی نژاد، هم چنان حمایت ادامه داشته باشد. 
  اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل


