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    تفاوت در دو نگاه
سيداحسان حسيني در توئيتي نوشته: 

حسن روحاني: اگر پهلوي به يك انتخابات سالم و آزاد 
تن مي داد، انقالب نمي شد. 

امام خميني: نهضت ايران نهضتي بود كه خداي تبارك و تعالي در آن 
نقش داشت و مردم به عنوان جمهوري اسللالمي، به عنوان اسالم، به 
عنوان احكام اسالم در خيابان ها ريختند. تفاوت دو مكتب حتي تو نوع 

نگاهشون به تاريخه!
........................................................................................................................

   جمله كليدي وصيتنامه سردار
مجتبي دانش طلب در توئيتي نوشته: اگر بخواهم يك جمله از وصيتنامه 
قاسم سليماني را انتخاب كنم روي اين يكي دست مي گذارم كه نوشته 
»مهم ترين هنر خميني عزيز اين بود كه اول اسالم را به پشتوانه ايران 
آورد و سپس ايران را در خدمت اسالم قرار داد«، همين يك جمله براي 

نشان دادن نگاه امثال سليماني به ايران و اسالم كفايت مي كند.
........................................................................................................................

    اصلي ترين محور انديشه حاج قاسم
 محمدجواد محمدزاده توئيت زده كه: وصيتنامه حاج قاسللم يك بار 
ديگر نشان داد اصلي ترين و مركزي ترين محور انديشه حاج قاسم در 
بُعد سياست، ايستادگي و حمايت تاّم و تمام از واليت فقيه و جمهوري  
اسللالمي اسللت. از هر طرف كه برويد، راه مصادره سياسي حاج قاسم 

بُن بست است، دوستان اصالح طلب و ياران همراه. 
........................................................................................................................

    اكنون ماييم و راه حاج قاسم
ايمان آهنگر با هشتگ مكتب حاج قاسم نوشته كه: بايد وصيتنامه حاج 
قاسم را چندين بار خواند. قبل از اينكه بزرگ ترين فرمانده نظامي جهان 
را از دست داده باشلليم، عارفي وارسته، سياستمداري بصير و ذوب در 
انقالب را از دست داده ايم و اكنون ماييم و راه او: »خامنه اي عزيز را عزيز 

جان خود بدانيد. حرمت او را حرمت مقدسات بدانيد.«
........................................................................................................................

   پويش ملي »نه به شومنيسم«
محمللد ايمانللي در كانللال تلگرامي خود نوشللت: از 
مزيت هاي فصل انتخابات اين است كه آقاي روحاني 
احساس ضرورت مي كند نشست خبري برگزار كند، 
حال آنكه تا همين چند ماه پيش به مدت 20ماه، هيچ 
نشست خبري برگزار نكرد. او يك شنبه به جمع خبرنگاران مي آيد و اين 
را بايد به بقيه عمليات رواني روحاني در چند ماه اخير اضافه كرد؛ عملياتي 
كه مبتني بر مخدوش كردن چهره انتخابات اسللت و مي كوشد آن را از 
فضاي عقالني مبتني بر پرسش از برنامه و كارنامه، به سمت بي اعتمادي 

به اصل انتخابات يا نيروها و نهادهاي انقالبي منحرف كند. 
روحاني بهتر از هر كس مي داند با كارنامه اي كه ائتالف منسوب به وي 
در دولت و مجلس بر جاي گذاشللته، ناكامي در انتخابات و تغيير ريل 
مديريت حتمي است. نظرسنجي ها از سقوط محبوبيت وي به 7درصد 
حكايت مي كنند، بنابراين در پوشللش دفاع از انتخابات، در واقع ضد 
انتخابات عمليات مي كند تا پاسخگو نباشد و مجال انتخاب مبتني بر 
تجارب را از مردم سلب كند. مي كوشد انباشته عبرت و تجربه در ذهن 
مردم طي شش سال گذشته را به نقطه صفر برگرداند و »ديگر هراسي« 
راه بيندازد. سللعي مي كند انتخابللات را بكوبد و ويران كند، شللايد با 
خرابه اي كه مي سازد، خودش بماند، ولو با انحالل طلبان و ويراني طلبان 

هم آهنگ شود و خسارتي سنگين روي دست مردم و نظام بگذارد. 
اين نقشه اي اسللت كه برخي مشللاوران راديكال دولت )امثال قوچاني و 
عبدي و برخي تندروهاي كارگزاران و مشاركت( براي روحاني كشيده اند و 
او را به سمت رفتارهاي انتحاري سوق مي دهند اما يك اميد بزرگ هست؛ 
اينكه مردم پس از شنيدن بارها و بارها دروغ، ماهيت ماجرا دست شان آمده 
باشد. حسين دهباشي سازنده فيلم تبليغاتي سال 92 گفته بود »متن هاي 
سخنراني روحاني را در سال 92 من نوشتم. 28- 27جمله طراحي شده 
بود كه روحاني بگويد، مثاًل جمله  »هم چرخ سانتريفيوژها بايد بچرخد هم 
چرخ زندگي مردم« را من طراحي كرده بودم. در گفت وگوي ويژه شبكه2 
بناي مان اين بود كه هر چه را مجري مي گويللد، رها كنيم و به تلويزيون 
حمله كنيم... روز به روز و با سيطره رسانه ها، آدم هايي انتخاب مي شوند كه 

به شومن و بازيگر نزديك ترند تا سياستمدار«!
اگر دهباشي تصريح كرد تيم تبليغاتي دنبال شومن ساختن از روحاني 
بوده اند، اكنون به نظر مي رسد غلظت آن شللومن بازي به حد اشباع و 
انزجار نزد افكار عمومي رسيده و همين مي تواند موجب پيدايش كمپين 

و پويش ملي نه به شومنيسم در انتخابات دوم اسفند شود.

 پيشنهادات وزارت كشور
براي دور دوم انتخابات مجلس 

در صورتي ك�ه انتخابات در برخي 
حوزه ها به دور دوم كشيده شود، 
در فروردي�ن ماه س�ال ۹۹، بعد از 
س�يزدهم، دو جمعه متوالي را در 
نظر گرفتيم و به ش�وراي نگهبان 

پيشنهاد داديم. 
بلله گللزارش تسللنيم، عبدالرضللا 
رحماني فضلي وزير كشللور در پايان 
همايش اسللتانداران كه در آستانه 
انتخابات برگزار شللد، درباره نحللوه نظارت بر هزينه كللرد نامزدها در 
انتخابات، گفت: اين موضوع اصالحيه اي بوده است كه اخيراً در قانون 
انجام شد و چند روزي بيشتر نيست كه به ما ابالغ شده است، در اجراي 
اين مهم همه نامزدهاي نمايندگي بايد حساب باز كنند و در كنار آن 
حسابرس داشته باشند و بايد همه منابع را از طريق اين حساب تأمين 
كنند، بنابراين الزم است اقدامات حسابرسي روي آن اتفاق بيفتد، لذا 

در عمل نياز به زمان متناسب خواهد بود. 
وزير كشور ادامه داد: با اين وجود، وظيفه وزارت كشور، ابالغ اين مصوبه 
است كه ما به همه فرمانداري ها ابالغ كرد ه ايم، يكي از وظايفي هم كه 
به عهده وزارت كشور گذاشته شده تعيين ميزان منابع الزم سرانه براي 
تبليغات هر نامزد در انتخابات است كه اين را گفته ايم تا محاسبه كنند، 
ولي نحوه محاسبه و نظارت بر آن به دليل آنكه زمان خيلي كوتاه است، 

حتماً امسال نامزدها به صورت كامل نمي توانند دنبال كنند. 
رحماني فضلي گفت: توصيه ما به همه اين است كه هرچقدر مي توانند 
اين كار را انجام دهند، زيرا قانون اسللت، تا بعد از طريق دستگاه هاي 

نظارتي دچار اشكال نشوند. 
وي درباره تعداد واجدان شرايط گفت: تعداد واجدان شرايط اخذ رأي 
را همچنان كه قباًل اعالم كرده ايم، بيش از 57ميليون نفر )57ميليون و 
928هزارو159( است. در صورتي كه انتخابات در برخي حوزه ها به دور 
دوم كشيده شود، در فروردين ماه سال 99، بعد از سيزدهم، دو جمعه 
متوالي را در نظر گرفتيم و به شوراي نگهبان پيشنهاد داديم كه هر كدام 

را قبول كنند، ما آمادگي برگزاري داريم. 
رحماني فضلي درباره رسيدگي به تخلفات انتخاباتي نيز گفت: اميدواريم 
تخلفي صورت نگيرد، چراكه همه بايد به صورت قانوني و دقيق طبق 
قانون عمل كنند اما ما در وزارت كشور گروه هاي بازرسي داريم كه از 
يك ماه قبل فعال شللدند و تمام اقدامات و تمللام رفتارها و اقدامات و 
عناصر مرتبط به نامزدها را و خود نامزدها را در نظر داشته اند كه تا االن 

گزارشات زيادي مبني بر امر تخلف نداشته ايم. 

اش�اره رهب�ر معظ�م انقاب ب�ه ت�اش امريكا 
ب�راي حفظ وابس�تگي اي�ران به ص�ادرات نفت 
نش�ان دهنده فرصت�ی تاريخ�ي اس�ت ك�ه در 
مقاب�ل نظام جمه�وري اس�امي ق�رار گرفته تا 
ب�ا اس�تفاده از تحريم هاي ظالمانه غ�رب زمينه 
قطع كامل اقتصاد كش�ور از نفت و از ميان بردن 
اين تهديد اقتص�ادي بلندم�دت را فراهم كند. 
مقام معظم رهبري در جمللع فرماندهان و اعضاي 
نيروي هوايي ارتش به حقيقت مهمي اشاره كردند 
كه به رغم مطرح شللدن آن از سللوي كارشناسللان 
مختلف تاكنون به خوبي مورد كند و كار قرار نگرفته 
اسللت. ايشللان در سللخنان خود به اين نكته اشاره 
كردند كلله امريكا همچنان به دنبللال حفظ اقتصاد 

نفتي ايران است. 
باور اين موضوع در ابتدا شللايد سخت باشد چراكه 
هم اكنون تحريم هاي نفتي امريكا عليه ايران يكي از 
مهم ترين ابزارهاي تحت فشار قرار دادن ايران است. 
بر اسللاس آمارهاي اقتصادي رشد بخش نفت و گاز 
اقتصاد ايران در طول 9ماه گذشته نزديك به منفي 
8درصد بوده اسللت. اين حجم باال از رشد منفي به 
خوبي نشان مي دهد كه ظاهراً هدف اوليه امريكايي ها 
در ضربه زدن به اقتصاد ايران و تالش براي حفظ فشار 
بر اقتصاد ايران محقق شده اسللت، از اين رو راهكار 
مهم براي ايران تللالش براي فروش بيشللتر نفت و 
استفاده از راهبردهاي موجود براي كاهش كسري 
بودجه است، حتي اگر پيشنهاد جدي مصالحه جويانه 
بين ايران و امريكا نيز اغلب با هدف آسللان تر كردن 
فروش نفت براي ايران صورت بگيرد، به عنوان مثال 
پيشنهاد فرانسلله براي كاهش فشللارها عليه ايران 
شامل يك پيشنهاد دوگانه براي افزايش فروش نفت 
به ايران بوده است به گونه اي كه ايران بتواند روزانه 
يك ميليون بشكه نفت را خريداري كند، با اين حال 
چرا رهبري حفظ اقتصاد نفتي را جزو سياست هاي 

امريكا عنوان كرده اند. 
    امريكايي ها درباره تحريم نفتي ايران 

چه فكر مي كردند 
ايران با قرار گرفتن در بين چهار كشور توليدكننده 
بزرگ نفت خام، ابرقدرت انرژي محسوب مي شود. تا 
قبل از سال 2010 درآمدهاي نفتي بيش از 24درصد 
توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي داد و بين 
50 تا 76درصد از درآمدهاي دولت را تأمين مي كرد. 
ايران بعد از روسيه دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي 
با رقمي حدود 981 تريليون مترمكعب است. ايران 
به دليل داشتن نفت، از اهرم فشار در عرصه مسائل 
بين المللي برخوردار اسللت، با اين وجود جمهوري 
اسللالمي ايران به خاطر ظرفيت هاي اندك پااليش 
بايد نزديك 30درصد از مصرف نفت ساالنه خود را 
از تأمين كنندگان خارجي تأمين  كند. براي امريكا و 
متحدان اين كشور، اين وابستگي ايران، فرصتي قابل 
توجه است تا فشارها بر دولت ايران را افزايش دهند. 
اگر چه تالش هاي امريكا براي منع سللرمايه گذاري 

خارجللي در بخش انرژي ايللران با تصويللب قانون 
تحريم ايران و ليبي در سال 1996 آغاز شد اما تا قبل 
از 2010 هيچ يك از رؤساي جمهور امريكا حتي يكي 
از شركت هاي نقض كننده اين قانون را به دليل ترس 
از واكنش شللديد كشللورهايي مانند چين، روسيه، 
آلمان، فرانسه، اتريش، هند، ژاپن يا كره جنوبي كه 
بازيگران اصلي در بخش نفت و گاز ايران هسللتند، 

مورد تحريم قرار ندادند. 
در اين ميان وابستگي برخي از كشورها به نفت ايران 
سبب شد تا امريكا تالش هاي زيادي بكند تا بتواند 
آنها را از خريد نفت ايران منصرف كند. در اين ميان 
اروپا جزو شللركاي ضروري محسللوب مي شللد كه 
همه 27عضو اتحاديه اروپللا توافق كردند نفت ايران 
را تحريم كامل كننللد كه اين يك ضربلله بزرگ به 

درآمدهاي دولت ايران وارد كرد. 
   خاطرات بانوي تحريم ه�ا از قطع صادرات 

نفت ايران
كلينتون در خاطراتش مي نويسللد: »من بيشللتر 
از هر كار ديگري، خودم را موظللف كرده بودم كه 
مصرف كنندگان اصلي نفت ايران را متقاعد كنم تا 
منابع خود را متنوع كنند و نفت كمتري از تهران 
بخرند. با هر كشللور جديدي كه با پيشللنهاد من 
موافقت مي كرد، خزانه ايران ضربه بزرگي مي خورد. 
رگ حياتي ايران نفت آن بود. اين كشللور سومين 
صادركننده بزرگ نفت خام در جهان بود؛ صادراتي 

كه ارز به شللدت مورد نياز ايران را تأمين مي كرد، 
بنابراين ما هر كاری مي توانستيم كرديم تا تجارت 
را به خصوص در زمينلله نفت براي ايران دشللوار 
كنيم. تحت يك قانون جديد كه دسللامبر2011 
توسللط اوباما امضا شللد، كشللورهاي ديگر يا بايد 
هر شش ماه يك بار نشللان مي دادند مصرف نفت 
ايران را به طللور مؤثري كاهش داده انللد يا در غير 
اين صورت خودشان تحريم مي شللدند. من براي 
عملي كردن اين قانون به اداره تازه تأسلليس منابع 
انرژي به رياست كارلوس پاسللكال متوسل شدم. 
هر جا ايران سللعي مي كرد نفت بفروشللد، تيم ما 
هم آن  جا حضور داشللت، منابع جايگزين معرفي 
مي كرد و خطرات مالي معامله با يك كشور منفور 
در جهان را توضيح مي داد. مشتريان عمده ايران با 
انتخاب هاي دشوار و عواقب اقتصادي قابل  توجهي 
مواجه مي شللدند. خوشللبختانه بسللياري از آنها 
دورانديشي نشان دادند و از فرصت تنوع بخشيدن 
به سبد انرژي خود، اسللتقبال كردند. ما به همين 
اندازه در مكان هايي مانند آنگوال، نيجريه، سودان 
جنوبي و خليج فارس هم فعال بوديم و رقباي ايران 
را به پمپاژ و فروش بيشتر نفت تشويق مي كرديم تا 
بازار را متعادل نگه داريم و از تغييرات مخرب قيمت 

نفت جلوگيري كنيم.«
مهم ترين منابع جديد نفللت از حياط خلوت خود 
امريكا تأمين مي شللد. با افزايش چشمگير حجم 

توليد نفت و گاز در داخل امريكا، به لطف فناوري ها 
و اكتشللافات جديد، واردات انرژي امريكا كاهش 
يافت. اين موضوع، فشار را از بازار جهاني برداشت و 
راه را براي خارج كردن ايران از جمع صادركننده ها 
هموار  كرد، چون كشللورهاي ديگر مي توانسللتند 
روي نفتي حسللاب كنند كه امريكا ديگر نيازي به 

آن نداشت. 
كلينتون موفقيت هاي امريللكا را در مورد تحريم 
نفتي در سللال 2012 اينگونه توصيللف مي كند: 
»تالش هللاي مللا در نهايت موجب شللد تللا تمام 
مشللتريان عمده نفت ايران، حتللي بي ميل ترين 
آنها، توافق كنند كه خريللد نفت از ايران را كاهش 
دهند. نتيجه چشمگير بود. تورم در ايران بيش از 
40درصد افزايش و ارزش پول اين كشللور به طرز 
چشللمگيري كاهش يافت. صادرات نفت ايران از 
2/5ميليون بشللكه نفت خام در روز در اوايل سال 
2012 به حدود يك ميليون بشكه كاهش پيدا كرد 
كه منجر به از دست رفتن بيش از 80ميليارد دالر 
از در آمد دولت ايران شد. نفتكش هاي ايران بيكار 
نشسللته بودند؛ نه بازاري براي عرضه داشتند و نه 
هيچ سرمايه گذار يا شركت بيمه خارجي حاضر به 
پشتيباني از آنها مي شد. جت هاي اين كشور نيز در 
آشيانه هاي خود زنگ مي زدند و ايران نمي توانست 
قطعات يدكي براي آنها بگيرد. شركت هاي بزرگ و 
چندمليتي مانند شل، تويوتا و دويچه بانك آلمان 

نيز پاي خود را از ايران بيرون كشيدند.« 
   استقال از نفت؛ اولويت مجلس آينده

اگرچه موج كاهش فروش نفللت ايران بعد از اجراي 
برجام به صورت كلي برداشللته شللد و حتي ايران 
صادرات نفللت روزانلله 2/5ميليون بشللكه اي را به 
ثبت رسللاند، اما بعد از خللروج ترامللپ از برجام باز 
تحريم ها به شكلي ديگر برقرار و بالفاصله روند نزولي 
صادرات نفت ايران آغاز شد. در نهايت دولت ترامپ 
از ارديبهشت سال98 به سمت صفر كردن صادرات 
نفت ايران حركت كرد. هم اكنون هيچ آمار رسمي 
از صادرات رسللمي نفت ايران وجود ندارد، اما گفته 
مي شللود ايران بين 300 تا 500هزار بشللكه نفت 

صادر مي كند. 
حاال سللؤال اين اسللت كه چرا رهبري نگاه مثبتی 
به اين وضعيت دارند. واقعيت اين است كه اقتصاد 
ايران در طول 50سللال گذشللته همواره به سمت 
خام فروشللي حركت كرده اسللت و تقريباً تمامي 
اقتصاددانان بر اين نكته تاكيد مي كنند كه بايد از 

چنين وضعيتي خارج شد.
به دليل اينكه درآمدهاي نفتي درآمدهاي سللهل و 
ممتنعي به شمار مي روند، دولت ها چه اصالح طلب 
و چه اصولگرا تمايلي براي مقابله با آن نداشته اند، با 
اين حال به نظر مي رسد تحريم هاي امريكا توانسته 
است به زور اقتصاد ايران را از وابستگي به نفت ترك 
دهد. اقتصاد غيرنفتي ايران به رغم رشد منفي بخش 
نفت توانسته ثبات خود را حفظ كند. در صورتي كه 
دولت بتواند با يك برنامه ريزي مناسب خود را از نظام 
بودجه ريزي بي حسللاب و كتاب خالص كند، هدف 
راهبردي چند ده سللاله ايران محقق مي شللود، در 
اين صورت امكان استفاده از اين اهرم عليه ايران در 
آينده نيز از بين خواهد رفت. طبيعي است كه امريكا 
و كشورهاي غربي عالقه اي ندارند تا اين اهرم فشار 
خود را از دست دهند، از اين رو به دنبال اين هستند 
تا نظام اجرايي ايران را همچنان اميدوار به بازگشت 
درآمدهاي نفتي نگه دارند، از اين رو برخي اين فرضيه 
را مطرح مي كنند كه در آينللده نزديك امريكايي ها 
تحريم هاي نفتي عليه ايران را شللل خواهند كرد تا 

جلوي قطع وابستگي ايران را به نفت بگيرند. 
طبيعي اسللت كه با چنين ديدگاهللي مقام معظم 
رهبري به دنبال اسللتفاده از اين فرصللت تاريخي 
بوده اند تا سللايه تهديد بلندمدت را از سر كشور دور 
كنند، البته چنين راهبردي به طور حتم سختي ها و 
زحمات فراواني را به همراه خواهد داشت اما مي تواند 
موضع كشللور را در حوزه تحريم اقتصللادي چنان 
مسللتحكم كند كه امكان امتياز گيري در اين حوزه 
ديگر فراهم نباشللد. در اين مللورد، وظيفه دولت و 
مجلس بسيار سنگين خواهد بود. شايد شعار مجلس 
بعدي اين باشد كه از تحريم ها بهترين بهره برداري 
ممكن براي استقالل كشور انجام شود؛ مسئله اي كه 
در طول يك هفته آينده بايد از سللوي كانديداهاي 

جبهه انقالب تبيين شود.

نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص وابستگی اقتصاد ايران به نفت

چرا از نگاه امریکا اقتصاد ایران باید نفتی بماند

   چهره ها

 طائب: امنيت امروز كشور 
مرهون مشاركت مردم در صحنه هاي مختلف است

امني�ت امروز كش�ور، به واس�طه حضور گس�ترده م�ردم در 
صحنه هاي مختلف دفاعي، امنيتي، سياسي و اجتماعي است. 
حجت االسالم حسين طائب رئيس سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در گفت وگو با فارس با تأكيد بر لزوم حضور گسترده 
مردم و مشاركت پرشور آنها در انتخابات دوم اسفندماه سال جاري 
تأكيد كرد: امنيت امروز كشللور و ايجاد نقللش محوري جمهوري 
اسللالمي ايللران در منطقه، به واسللطه حضور گسللترده مردم در 

صحنه هاي مختلف دفاعي، امنيتي، سياسي و اجتماعي است. 
وي با تقدير از مردم ايران براي حضور پرشور در راهپيمايي 22بهمن 
امسال گفت: حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22بهمن امسال كه 
به بركت خون سردار سليماني رنگ و بوي تازه اي پيدا كرد و مي تواند 
امنيت ملي را افزايش دهد و ان شاءاهلل شاهد همين حضور پرشور در 

انتخابات مجلس يازدهم باشيم. 
رئيللس سللازمان اطالعللات سللپاه 
همچنين اظهار اميللدواري كرد كه 
با حضور گسترده مردم در انتخابات 
دوم اسفندماه و مشللاركت سياسي 
آنها شللاهد تشللكيل يللك مجلس 
كارآمد باشلليم تا بتوانيم يك ايران 
قوي بسللازيم. بنا بر اين گزارش يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
شللورای اسللالمی هفته آِينده با رقابت بيش از 7 هللزار داوطلب 
نمايندگی در سرتاسر ايران آغاز می شود و از هم اكنون رسانه های 
بيگانه با موج تبليغاتی گسترده به دنبال كاهش مشاركت مردم در 

اين رويداد سياسی هستند.

سردار حاجي زاده به شبكه المسيره:

واشنگتن به زودي خبر از مرگ سربازان ضربه مغزي شده می دهد
امروز مح�ور مقاومت مح�ور از درياي س�رخ ت�ا مديترانه 
اس�ت، همه ما بايد متحد ش�ويم ت�ا نيروه�اي امريكايي را 
از منطق�ه خ�ارج و رژي�م صهيونيس�تي را ناب�ود كني�م. 
به گزارش ايسنا، سللردار سللردار اميرعلي حاجي زاده، فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران در گفت وگو 
با شبكه المسلليره گفت: امروز محور مقاومت تنها ايران نيست 
بلكه اين محور از درياي سرخ تا مديترانه است و از انصاراهلل يمن 
تا حزب اهلل لبنان است. تمام كشللورهاي محور مقاومت متحد 
هستند، همه ما بايد متحد شويم تا نيروهاي امريكايي را از منطقه 

خارج و رژيم صهيونيستي را نابود كنيم. 
سللردار حاجي زاده گفت: اقرار نكردن امريكا به كشللته شدن 
نيروهايش در عين االسد نشان دهنده ذلت آنهاست، آنها در ابتدا 

يك چيللز گفتند و پللس از آن نيز 
چيز ديگري اعللالم كردند و اخيراً 
اعتراف كردند كه 109نظامي آنها 
دچار ضربه مغزي خفيف شده اند. 
وي خاطرنشللان كرد: واشللنگتن 
حتماً به زودي به كشللته شللدن 
افرادي اعتراف مي كند كه اكنون 

مي گويد دچار ضربه مغزي شده اند. 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: 
مسللئله مهم در حمله به عين االسللد ريختن آبروي امريكا و از 
بين بردن هيبت آن اسللت، زيرا ما بزرگ ترين پايگاه امريكايي 

را هدف قرار داديم.

همان طور كه موش�ك نقطه زن، جايي را هدف مي گيرد كه 
تهديد نظامي او را از بين مي برد، رأي نقطه زن، نماينده اي را 
به مجلس مي فرستد كه مي تواند تحريم دشمن را بي اثر كند. 
به گزارش فارس سللعيد جليلي، عضو مجمع تشللخيص 
مصلحت نظام در مسللجد امام صادق)ع( مشهد با اشاره به 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شللوراي اسالمي گفت: 
همچنان كه براي رضاي خدا و انجام درسللت تكليف بايد 
دانست به »چه كسي« رأي داد و براي اين كار، گروه هايي، 
چند ماه براي تهيه فهرسللت وقت مي گذارنللد و اتفاقاً كار 
سللخت و مهمي اسللت، بحث مهم ديگري را بايد در نظر 
داشت تا آن اقدام نخست به نتيجه برسللد؛ اينكه به »چه 

چيزي رأي« دهيم. 
عضو مجمع تشللخيص مصلحت نظام، مسائل غيرتخصصي را 
هم درباره انتخاب نماينده، حائز اهميت دانست و با بيان اينكه 
شاخص هاي ِشللكلي هم براي تعيين »چه كسي« مهم است، 
گفت: نامزدي كه فقط حوصله توئيت خوانللدن دارد، آيا اصاًل 
حوصله اش مي كشد چهار بار اليحه چندين صفحه اي بودجه 

را بخواند؟ 

عضو شوراي  عالي امنيت ملي با يادآوري اينكه حضور مردم در 
تشييع پيكر حاج قاسم، خرج موشك انتقام بود، گفت: حضور 
هر يك نفر آنها در راهپيمايي 22بهمن هم يك موشك در قلب 
مستكبران بود. هر رأي مردم در انتخابات هم مثل يك موشك بر 
پايگاه دشمن است، اما مسئله اين است كه چه زماني اين رأي ها 
»نقطه زن« مي شللوند؟ رأي نقطه زن، نماينده اي را به مجلس 
مي فرستد كه مي تواند تحريم دشمن را بي اثر كند، همان طور 

كه موشك نقطه زن، جايي را هدف مي گيرد كه تهديد نظامي 
او را از بين مي برد. 

جليلي با تأكيد بر اينكه در گام دوم بايد نقيصه عدم استفاده 
از فرصت ها را رفع كرد، افزود: براي مثال، ساالنه نماينده ها 
براي 400هزار ميليارد تومان و در چهار سال براي 1600هزار 
ميليارد تومان بودجه كشور تصميم مي گيرند. بايد مطالبه 
كرد هر نماينده براي اين حجللم از منابع ملت چه برنامه اي 

دارد و چگونه مي خواهد درباره آن تصميم بگيرد. 
وي ادامه داد: اين بودجلله تنها 30درصللد بودجه دولت 
است و 70درصد آن مربوط به شركت هاي دولتي است كه 
اصاًل در مجلس بحث نمي شللود. شركت هايي كه به گفته 
ديوان محاسللبات 197تاي آنها 53هللزار ميليارد تومان 
فقط زيان ده هستند، آقاي نماينده براي آنها چه برنامه اي 
داريد؟ براي اصالح اين وضع و براي نظارت بر آنها چه كار 
مي خواهيد بكنيد؟ چرا مجلس به 70درصد از بودجه كه در 
اختيار شركت هاي دولتي ا ست وارد نمي شود؟ نمايندگاني 
كه به مجلس مي فرسللتيم بايد اصالح و نظارت بر آنها را 

پيگيري كنند. 

جليلي موضوع عدالت را مورد اشاره قرار داد و با بيان اينكه 
عدالت، موضوعللي در كنار موضوعات ديگر نيسللت بلكه 
عدالت حاكم بر همه مسائل اسللت، تصريح كرد: نامزدها 
بايد پاسخ دهند چه برنامه روشني براي اين مسائل مهم 
و اين حجم از منابعي كه يك ريال دو ريال هم نيسللتند، 
دارند و در هر كدام از اين مسائل مهم چگونه مي خواهند 

عدالت را حاكم كنند؟
وي اداملله داد: يارانه هاي پنهللان كه با حداقل بللرآورد حدود 
900هزار ميليارد تومان است، بحث يك ريال دو ريال نيست، 

فهرست هاي انتخاباتي براي آن چه برنامه اي دارند؟
جليلي در پايان، گام نخسللت در وحدت را رسيدن به مسائل 
مشترك دانست و گفت: اقناع و اجماع بر راه حل ها گام دوم در 
اين مسير است و فهرست مشترك گامي بعد از اين دو است. گام 
نخست در وحدت رسلليدن به مسائل مشترك است. بايد روي 
روشن كردن مسائل و تبيين راه حل ها براي رسيدن به يك فهم 
مشترك در مسئله و طرح مشترك در راه حل توان صرف كرد، 
در صورتي كه االن مي بينيم كه يك نفر توئيت مي زند و ديگري 

جواب مي دهد؛ بحث هايي كه فاقد ارزش است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

مجلس نماینده ای می خواهد كه بتواند تحریم ها را بی اثر كند

انتخابات

مهدی  پورصفا
   گزارش


