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رونق تولید ،کلید مقاوم سازی اقتصاد
به لطف خداوند در س��ال ۹۸ كه مزين به نام رونق توليد است شاهد 
هم سويي و هم گرايي مسئوالن و مديران كشور در هر سه قوه در باره 
ضرورت رونق توليد براي خنثي كردن آثار جنگ تمام عيار اقتصادي 
غرب هستيم. هم س��ويي و همدلي دولتمردان در باره »درك شرايط 
و وخامت تولي��د«، »درك عدم اعتماد ب��ه بيگان��گان«، »اعتماد به 
توليدكنندگان داخل��ي« و »اجماع بر اين مطل��ب مهم كه در چنين 
شرايطي فقط توليد داخلي مي تواند كشور را از وضعيت وخيم برهاند« 
اميدبخش و قابل تقدير است. در پنج ماه گذش��ته، در راستاي رونق 
توليد قدم هاي مشهود و خوبي را شاهد بوده ايم كه آثار آن در كاهش 

محسوس نرخ بيكاري قابل مشاهده است. 
آن چيزي كه بيش از آثار مادي همدلي دولتمردان و فراتر از كاهش 
نرخ بيكاري سبب خش��م و عصبانيت نظام س��لطه و شيطان بزرگ 
شده است، افزايش اعتماد مردم به نظام و شور و نشاطي است كه در 
نتيجه  »اتحاد مواضع دولتمردان«، »عزم جدي مسئوالن براي تحقق 
شعار رونق توليد« و »همدلي و اتحاد كم نظير بين مسئوالن و مردم« 
در كشور ايجاد ش��ده و به رغم وجود مش��كالت و موانع فراوان بر سر 
راه توليد تحرك مثبت در بنگاه هاي توليدي را در پي داش��ته است. 
در اين ميان ت��الش انقالبي هزاران جوان جهادگر در رفع مش��كالت 
مردم و عزم آنان براي رونق توليد كه افزايش شور و نشاط و شادابي و 
اعتماد مردم را به دنبال داشته نمونه و الگوي خوبي براي مسئوالن و 

دولتمردان است
در كش��ور تقريباً همه بر اين مدعا اتفاق نظر دارند كه مقاوم سازي 
اقتصاد كشور در شرايط جنگ اقتصادي، جز از مسير تقويت و رونق 
بخشي به توليد محقق نمي شود، اما تحقق شعار رونق توليد )آن هم 
در شرايط جنگ اقتصادي و تشديد تحريم ها كه نظام سلطه باورها و 
ايمان مردم را نشانه رفته و قوياً به دنبال واگرايي مردم از حاكميت و 
اعتمادسوزي توليدكنندگان است(، مستلزم داشتن برنامه، اقدامات 
بسيار پيچيده و عزم و اراده قوي و جدي از سوي همه قواي كشوري و 

لشكري و آحاد مردم و توليدكنندگان است. 
رونق توليد به عنوان كليد اصلي مقاوم سازي اقتصاد فقط شعار سال 
۹۸ نيست اما امسال فرصت طاليي براي شناسايي دقيق آسيب ها 
و تهديدات، موانع، محدوديت ها، محروميت ها و بايدها و نبايدهاي 
رونق توليد اس��ت. از مس��ئوالن انتظار مي رود كه در شرايطي كه 
سال جاري به نيمه خود نزديك مي ش��ود، به مناسبت هفته دولت، 
ضمن شفاف س��ازي، گزارش جامعي از اقدامات صورت پذيرفته در 

اين باره را به سمع و نظر مردم برسانند. 
حقيقت اين است كه توليد از چنبره و نيش اژدهاي هزارتوي داللي 
و س��وداگري، رانت خواري، قاچاق، واردات، كمبود مواد اوليه و... به 
شدت رنج مي برد. در نتيجه كاهش ارزش ريال نسبت به دالر ميل به 
صادرات افزايش يافته و همين امر باعث اشتغال زايي بيشتر و كاهش 
بيكاري شده اما به دليل: »فرسوده بودن تكنولوژي موجود«، »عقب 
ماندن از تكنولوژي روز«، »وجود موانع متعدد«، »كمبود نقدينگي 
و سرمايه در گردش«، »انباش��ت بدهي هاي مالياتي و بانكي و... «، 
»باال بودن هزينه هاي توليد« و... توليد به ش��كل بايسته و شايسته 

رونق نگرفته است. 
تمامي توليدكنندگان و نخبگان و كارشناس��ان اتف��اق نظر دارند 
كه نظام كالن اقتصادي كش��ور و كليه زيرنظام هاي آن اعم از نظام 
مالياتي، نظ��ام ارزي، نظام پولي، نظام بانك��ي، نظام گمركي، نظام 
تعرفه اي، نظام يارانه اي و... هم سو با توليد نبوده و به عكس در موارد 
متعدد مختل كننده و مانع توليد محسوب شده و نياز به بازمهندسي 

و اصالح در چارچوب مقاوم سازي اقتصادي و رونق توليد دارند. 
كيست كه نداند نظام بانكي به هيچ وجه در حد و اندازه هاي حامي 
توليد نبوده است. كيست كه نداند قوانين گمركي حامي توليدكننده 
نبوده و قواني��ن موجود براي صادرات به مراتب س��خت گيرانه تر از 
قوانين واردات كاال است. كيست كه نداند ميلياردها دالر )بين ۱۲ تا 
۲۰ ميليارد دالر اعالم شده( كاالي قاچاق نفس توليد را بريده است. 
توليدكنندگان براي رفع محدوديت ها و محروميت ها و موانع توليد 
لحظه شماري مي كنند اما در حالي كه از ظرفيت هاي داخلي كاماًل 
آگاهي دارند، متأسفانه اقدامات ضربتي، جهادي و انقالبي از سوي 

مسئوالن و دستگاه هاي اجرايي مشاهده نمي كنند. 
مجلس شوراي اس��المي قرار بود با تشكيل كميس��يون ويژه رونق 
توليد وسط ميدان باش��د و با تصويب طرح ضربتي رونق توليد كام 
توليدكنندگان را ش��يرين كند. توليدكنندگان چش��م به مجلس 
دوخته اند تا با اص��الح ضربتي نظام هاي اقتص��ادي و رفع و اصالح 
قوانين ضد توليد و تدوين و تصويب قوانين م��ورد نياز )قانون كار، 
فرايند اخذ مجوزها، فرايند ارائه تسهيالت بانكي، كاهش وابستگي 
به نفت در بودجه ۹۸، كاهش هزينه هاي جاري دولت، حذف سود 
مركب و... ( ش��اهد عزم جهادي نمايندگان خود در مجلس از رونق 

توليد باشند. 
رانت خواري و اشرافي گري و رفاه طلبي سم مهلك توليد است. رونق 
توليد به اعتماد نياز دارد و توليدكننده بايد از داش��تن حاشيه امن 
حمايت هاي اقتصادي دولت مطمئن ش��ود و دول��ت بايد از طريق 
»ايجاد فضاي ثبات ارزي«، »اصالح و لغو قوانين ناكارآمد و دس��ت 
و پاگير«، »اصالح سيستم ها و نظام هاي حامي توليد«، » رفع موانع 
موجود«، »شفاف س��ازي تخصيص مناب��ع ارزي«، »جلوگيري از 
تصميمات خلق الس��اعه«، »جلوگيري از تصميم��ات جزيره اي«، 
»جلوگيري از سياس��ت هاي متناقض و خنثي كنن��ده يكديگر«، 
»افزايش و ارتقاي انضباط اداري«، »افزايش نظارت و مقابله ضربتي 
با فساد سيستمي«، »ارائه تس��هيالت مورد نياز توليد و سرمايه در 
گردش«، »هدايت نقدينگي به سمت توليد«، »حذف بوروكراسي 
ضد توليد در سيستم اداري«، »اعمال بخش��ودگي هاي مالياتي«، 
»اعمال بخش��ودگي هاي جرايم بانكي و استمهال وام هاي توليد«، 
»مقابله جدي با سالطين و مافياي موجود بر سر راه تأمين مواد اوليه 
مورد نياز توليدكنندگان« و... اعتم��اد را به توليد كننده برگرداند و 
به آنان اطمينان بدهد كه در شرايط سخت توليد، پشتيبان و حامي 

توليد كننده و در كنار اوست. 
هم سويي و تالش مضاعف دستگاه هاي اطالعاتي، امنيتي و نظارتي 
در هر سه قوه با دستگاه هاي اجرايي در راس��تاي حمايت جدي از 
توليد مي تواند عالوه بر ارتقاي اعتماد توليدكنندگان، سبب كاهش 
آسيب ها ش��ده و تالش فرصت طلبان و س��ودجويان را خنثي كند. 
ناگفته پيداس��ت كه نقش قوه قضائيه در اين ميدان بسيار پررنگ 
بوده و برخورد قانوني و ضربتي با خاطيان، مجرمان، س��ودجويان، 
فرصت طلبان، محتكران و... سرعت بخشي به رفع موانع و حمايت 
از توليد را در پي داشته و چراغ اميد را در دل مردم و توليدكنندگان 

پرفروغ تر از هميشه روشن خواهد نمود. 
آنچه گفته شد تنها بخش بس��يار اندك و ناچيز از بايدها و نبايد ها، 
مشكالت، موانع، آسيب ها و محدوديت هاي موجود بر سر راه توليد 
بود كه به طور قطع مسئوالن در قواي سه گانه به آنها اشراف داشته و 
دارند اما آن چيزي كه مردم و به ويژه توليدكنندگان بي صبرانه انتظار 
مي كش��ند وقوف و آگاهي از اقدامات صورت گرفته اس��ت. شواهد 
و قرائن موجود نش��ان مي دهد كه طي پنج ماه گذش��ته تحركات 
دس��تگاه هاي مختلف در زمينه رونق توليد كاف��ي نبوده و با جنگ 
اقتصادي دشمن تناسبي ندارد. مردم از مس��ئوالن، شور و تحرك 
جهادي و روحيه انقالب��ي و اقدامات ضربت��ي را مطالبه مي كنند و 
ترديدي نيست كه تحرك و تالش بيش��تر مسئوالن و دولتمردان، 
مشاركت بيشتر مردم در انتخابات مجلس يازدهم و تحقق بيانيه گام 

دوم انقالب را در پي خواهد داشت. 

سيدعبداهلل متوليان

بسيج در همكاري با ساير دستگاه هاي كش�ور از جمله قوه قضائيه 
در پيش گيري از جرايم و فس�ادهاي اقتصادي مي تواند كمك كند. 
به گزارش فارس، س��ردار غالمرضا س��ليماني، رئيس س��ازمان بس��يج 
مستضعفين در مراس��م انعقاد تفاهمنامه مشترك با مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��المي با تأكيد بر لزوم تحقق بيانيه گام دوم انقالب 
اسالمي، اظهار داشت: ما توانستيم پنجمين دهه انقالب را با افتخار آغاز 
كنيم كه بيانيه گام دوم انقالب از رهبري نيز بر حضور مردم و جوانان براي 
پيشرفت نظام و انقالب تأكيد داشت.  وي افزود: كارنامه انقالب اسالمي در 
طول عمر پر بركت چهل ساله درخشان است. البته در اين بين بايد به كم 

و كاستي ها نيز توجه كنيم و بر همين اساس بايد از ظرفيت هاي مردمي 
بيشتر استفاده شود.  سردار سليماني با بيان اينكه مجلس شوراي اسالمي 
عصاره مردم است و اگر سازمان بسيج در كنار مجلس قرار بگيرد مي توان 
س��رعت تحقق برنامه ها را افزايش داد، گفت: از نظر ما هركس به دنبال 
موفقيت روزافزون كشور و ميهن است در قالب تفكر بسيجي قرار دارد، از 
اين رو مي گوييم در كشور ۸۰ ميليون بسيجي وجود دارد. رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين با تأكيد بر اينكه اين سازمان تالش دارد برنامه هاي نظام 
به واسطه ساير دستگاه ها و سازمان ها سريع تر اجرايي شود، اظهار داشت: 
همكاري با مجلس را به فال نيك مي گيريم تا با ساير سازمان هاي كشور نيز 

وارد همكاري شويم. بسيج در همكاري با ساير دستگاه هاي كشور از جمله 
قوه قضائيه در پيش گيری از جرايم و فسادهاي اقتصادي مي تواند كمك 
كند. وي ادامه داد: سازمان بسيج در عرض دستگاهي قرار نمي گيرد و در 
طول مأموريت های آنها عمل مي كند.  سردار سليماني با بيان اينكه ما در 
استان ها از مجمع بسيج استاني بهره مند هستيم كه يك پارلمان مردمي 
محسوب مي شود و با فعال كردن كارگروه هاي تخصصي راهكارهاي مفيد را 
ارائه مي دهند، تصريح كرد: امروز اين امكان در سازمان بسيج وجود دارد كه 
با روش هاي فناوري رسانه مي توان با دورترين اركان بسيج در اقصی نقاط 

كشور ارتباط برقرار كرد.  

بسيج مي تواند در پيشگيري از جرائم و فساد كمك كند

 ابعاد پنهان  پرونده 
شرکت  بازرگانی پتروشیمی را آشکار کنید

عليرضا زاكانی در نامه ای به رئيس قوه قضائيه خواستار شد 

نماين�ده مجلس نه�م ط�ي نامه اي ب�ه آيت  اهلل 
رئيسي ابراز اميدواري كرد كه دهها هزار ميليارد 
توم�ان فس�اد ص�ورت گرفت�ه در پرونده ها به 
بيت المال برگردد و خرج نيازمندان كشور شود. 
به گزارش فارس، در بخشي از نامه تفصيلي عليرضا 
زاكاني به آيت اهلل رئيس��ي آمده است: بنابر ضرورت 
حياتي مبارزه با مفاسد اقتصادي در نظام اسالمي و 
اقدامات انقالبي و قاب��ل تقدير جنابعالي در مواجهه 
با فساد و مفسدان اقتصادي كشور كه بحمداهلل مايه 
اميد ملت رشيد ايران شده اس��ت، موارد زير تقديم 
مي شود تا ضمن سرعت بخشيدن به حركت بسيار 
خوب ق��وه قضائيه، نتايج عملي اي��ن جهاد مبارك 

بيشتر آشكار شود. 
پرونده مربوط به ش��ركت بازرگاني پتروشيمي كه 
در شعبه سوم دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي 
توس��ط قاضي پاكدس��ت، فهي��م و ش��جاع آقاي 
مسعودي مقام در حال رسيدگي به اخالل 6 ميليارد 
و 6۰۰ ميليون يورويي اس��ت نيازمند توجه به ساير 
فسادهاي صورت گرفته از جمله: نحوه واگذاري اين 
مجموعه ارزشمند به قيمت بسيار پايين ۱۰۱ ميليارد 
تومان اقساطي، در حالي كه قيمت آن حداقل بيش 
از هزار ميليارد تومان با عنايت به محاسبه حداقلي 
جايگاه ويژه اين ش��ركت به عنوان تنها صادركننده 
مواد پتروش��يمي ايران، ارزش برن��د و ممتاز بودن 

آن در س��طح جهاني، ارزش دارايي هاي شركت در 
داخل و خارج ايران و نهايتاً قراردادهاي منعقده اين 
شركت فوق العاده استراتژيك و پرسود به همراه مواد 
پتروشيمي تحويلي از قبل موجود در انبار آن قبل از 
واگذاري، حكايت از فساد گسترده در واگذاري اين 

مجموعه ارزشمند دارد. 
زاكاني افزوده اس��ت: بازپرداخت بخش��ي از طلب 
پتروش��يمي خليج فارس به مي��زان 5۰۰ ميليون 
يورو ب��راي 5۰ درصد ش��ركت پترول با محاس��به 
نادرست قيمت اين ش��ركت با تباني آقايان جليل 
س��بحاني، ش��ريفي نيك نفس، عب��اس صميمي، 
علي نقي خاموش��ي و عليرضا اعاليي رحماني )اين 
شركت با مبلغ ۱۰ ميليارد تومان تأسيس شده و با 
تأسيس شركت هاي كاغذي ابتدا ۱۰۰ ميليارد تومان 
ارزش گذاری شده و س��پس با قيمت هزار ميليارد 
تومان- يك ميليارد دالر بنا بر قيمت وقت – محاسبه 
و 5۰ درصد آن به پتروشيمي خليج فارس بابت بدهي 
داده شده است ( انجام شده كه در آن بيت المال ضايع 

شده است. 
اين نماينده سابق مدعي ش��ده است: عوامل اصلي 
و كليدي اي��ن پرونده با تباني و اعم��ال نفوذ آقايان 
طبري و جليل س��بحاني از كيفرخواست تنظيمي 
در شعبه س��وم دادگاه انقالب از قلم افتاده است كه 
بي شك بازپرس تنظيم كننده اين كيفر خواست بايد 

پاسخگو باشد. 
در نام��ه زاكاني به رئي��س قوه قضائيه آمده اس��ت: 
دادستاني سابق تهران متأس��فانه تحت تأثير آقاي 
طبري به وظايف قانوني خويش عمل نكرده و پرونده 
مهم اخالل اقتصادي را كه به رغم درخواست آيت اهلل 
الريجاني از مقام معظم رهبري و مجوز ايشان براي 
رسيدگي خاص به پرونده فساد اقتصادي در تاريخ 
۱3۹7/5/۲۰ مي بايست به طور ويژه رسيدگي نمايد   
در آبان ماه سال ۱3۹7 و س��ه ماه بعد از حكم ويژه 
رهبري معظم و برخالف اين حكم براي رس��يدگي 
با امض��اي معاون دادس��تان وقت تهران به ش��عبه 
يك كيفري اس��تان فرستاده اس��ت كه با اعتراض 
دستگاه هاي نظارتي، در دي ماه همان سال به دادگاه 
ويژه مبارزه با مفاس��د اقتصادي – در زمان رياست 

قبلي قوه قضائيه – ارسال شده است. 
زاكاني در تشريح ساير تخلفات صورت گرفته در اين 
شركت به تش��كيل گروهي امنيتي از بازنشستگان 
يكي از دستگاه هاي امنيتي و تغيير ساختار شركت و 
تعديل نيروهاي متخصص و كاردان اين شركت)5۹ 
نفر رسمي – با پرداخت حقوق ماهيانه آنها – و ۲7 
نفر قراردادي به بهانه تعديل جمعاً ۸6 نفر، با پرداخت 
پاداش ه��اي نجومي از ۱۰۰ ميلي��ون تومان تا يك 
ميليارد تومان به هر فرد( براي تخليه نيروهاي كاردان 
شركت و زمينه اعالم ورشكستگي شركت بازرگاني 

براي عدم پرداخت بدهي هاي اين شركت و حقوق 
بيت المال پرداخته است. 

زاكاني در بخ��ش ديگ��ري از نامه خ��ود به رئيس 
قوه قضائيه نوش��ته اس��ت:  آقاي جليل س��بحاني 
در دادس��راهاي پولي بانكي، كاركن��ان دولت و … 
پرونده های متعدد ديگري نيز دارد كه با تباني آقاي 
طبري رسيدگي نشده كه نياز به اعاده رسيدگي دارد 
و نقطه مهم و بسيار حائز اهميت ديگر نفوذ ايشان در 
دستگاه هاي امنيتي، نظارتي و قضايي كشور به رغم 
داشتن اقامت و گرين كارت براي خود و خانواده اش 
در كش��ورهاي غربي اس��ت كه نيازمند رسيدگي 

اساسي مي باشد. 
وي همچنين افزوده اس��ت: اخيراً دستگاه قضايي 
اقدام به بازداشت آقاي سيد حسن ميركاظمي بابت 
تخلفات متعدد بانكي كرده است، از آنجايي كه ايشان 
نيز از ارتباط وثيقي با آقاي طبري برخوردار بوده اند 
تنها در يك پرونده با بهره برداری از تسهيالت بانك 
صادرات استان گلستان و با ارائه اسناد جعلي مبالغ 
كالني را كالهبرداري نموده كه بنا بر بررسي نهايي 
اسناد موجود، قريب هزارو 5۰۰ ميليارد تومان در اين 
مورد بدهكار به بانك صادرات استان گلستان مي باشد 
كه متأسفانه سال ها پرونده مذكور در دستگاه قضايي 
رسيدگي نش��ده و بعد از اعمال نفوذ آقاي طبري و 
رس��يدگي خالف واقع در كمال ناباوري رأی به نفع 
آقاي ميركاظمي داده اند كه خوشبختانه اين تباني 
مورد اعتراض مسئول عزيز مديريت شعب اين بانك 
در استان گلستان و ارشد حقوقي فداكار و انقالبي اين 
بانك قرار گرفته اس��ت. اين موضوع نيازمند دستور 
اكيد جنابعالي براي برخورد با خاطيان و مفسدان اين 
پرونده به عنوان يكي از پرونده های آقاي ميركاظمي و 
رسيدگي به ساير پرونده های فسادآلود ايشان دارد. 

زاكاني در خاتمه نامه خود به آيت اهلل رئيسي اظهار 
اميدواري كرده است: دهها هزار ميليارد تومان فساد 
صورت گرفته در پرونده های فوق الذكر به بيت المال 
برگش��ته و خرج نيازمندان از مردم عزيز كشورمان 
شود، عالوه بر اينكه بسيار خشنودم كه وجود مبارك 
جنابعالي در قوه قضائيه و مس��ير پربركت آغاز شده 
منش��أ تحولي بزرگ در ريشه كنی فس��اد در نظام 
اسالمي ش��ده است تا خواس��ته به حق رهبر فرزانه 
انقالب اس��المي و مردم عزيز ايران محقق شود. وي 
تصريح كرده است: بي ش��ك به تعبير زيباي خلف 
صالح بنيانگذار كبير انقالب اس��المي حضرت امام 
خامنه ای)مدظله العالی( با برخورد جنابعالي با فساد، 
صداها و س��پس نعره هاي مفس��دين، آلودگان و يا 
غافالن بلند خواهد ش��د كه به لطف الهي، مدد اهل 
بيت)عليهم السالم( و حمايت هاي رهبري معظم و 

مردم بي اثر خواهد شد. 

  گزارش یک

اطالعیه قوه قضائیه درباره بازداشت
 يکي از مديران سابق دستگاه قضايي 

روابط عمومي قوه قضائيه در پي برخي حواش�ي مربوط به بازداش�ت 
يكي از مدي�ران س�ابق دس�تگاه قضاي�ي، اطالعيه اي ص�ادر كرد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، متن اين اطالعيه به شرح زير 
است: اخيراً برخي از رسانه هاي معاند با هدف سياه  نمايي و تخريب نهادهاي 
حاكميتي و با سوءاستفاده از اقدام قانوني قوه قضائيه در تعقيب كيفري يكي 
از مديران ستادي سابق اين قوه و دستگيري جمعي از مرتبطان وي، با انتشار 
اخبار سراسر كذب، ادعاهايي در مورد دستگيري، بازداشت و ممنوع الخروجی 
افراد مختلف در قوه قضائيه را مطرح نموده اند كه اخبار مذكور خالف واقع و 

عاري از حقيقت است. 
بديهي است اخبار رسمي و قابل اعتماد در مورد روند قضايي اين پرونده و ساير 

پرونده های مهم از طريق سخنگوي دستگاه قضايي اعالم خواهد شد. 

سرلشكر سالمي: 
درخشش واليت، قلب استکبار را مي لرزاند

درخش�ش والي�ت، قل�ب اس�تكبار را مي لرزان�د و امري�كا هم�ه 
قدرت�ش را ب�ه مي�دان مقابل�ه ب�ا انق�الب اس�المي آورده اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي، 
فرمانده كل سپاه عصر ديروز در نهمين جشنواره مالك اشتر اظهار داشت: 
واليت مظهر علم، آزادگي، شرف، جوانمردي، غيرت، عاطفه و شاهكار خلقت 
است و هيچ كس را ياراي رسيدن به جايگاه او نيست. وي افزود: فرماندهان 
هرچه مي توانند نهج البالغه را بخوانند، زيرا زيباترين و كامل ترين منشور 
فرماندهي است؛ واليت راه، روش، ارزش، فضيلت و عظمت است، ما شكوه 
واليت را در اين چهل سال تاريخ جنگ هاي بزرگ ديده و به اطمينان خاطر 
رسيده ايم. سرلشكر سالمي ادامه داد: امريكا كه در ظاهر بزرگ ترين قدرت 
در همه جنبه هاست، همه قدرت خود را به ميدان مقابله با انقالب اسالمي 

ايران آورده است. 
فرمانده كل سپاه ادامه داد: امريكايي ها خود اعتراف مي كنند كه رهبران شان 
بي ريشه، توخالي، تهي و غيرمعنوي هستند، اما در مقابل آنها جمهوري 
اسالمي ايران قرار دارد كه در ظاهر هر چند فاقد قدرت همانند امريكا است، 
اما درخشش واليت اين تفاوت قدرت در ظاهر را جبران مي كند و زماني كه 
حركت مي كند قلب استكبار را مي لرزاند و دل آنها را خالي مي كند. وي با 
بيان اينكه ايمان به قدرت الهي موجب بي اعتباري قدرت ظاهري و زميني 
مي شود، افزود: مؤمن هرگز به بن بست نمي رسد، زيرا ايمان حركت و قدرت 
مي آورد و تجربه به ما نشان داد كه ايمان بر ابزار پيروز است، ايمان اعتماد 
به نفس ايجاد كرده و در كوتاه ترين زمان معجزه مي كند. سرلشكر سالمي 
در ادامه تأكيد كرد: رهبر معظم انقالب اسالمي اين عصر را عصر درخشش 
واليت كرده اند. فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: مذاكره 
به معني تسليم و منطق دشمن است. سرلشكر حسين سالمي در نهمين 
جشنواره مالك اشتر در جمع فرماندهان سپاه با بيان اينكه ما فقط با اخالق، 
معنويت، توكل و توسل بر دشمنان پيروز مي شويم، افزود: در اين چندماه 
هرگاه به محضر مقام معظم رهبري شرفياب شدم، ابالغ فرمودند كه گوهر 
دروني سپاه را تقويت كنيد، اصابت موشك ها به هدف، نتيجه تقوا و ايمان 
است و ايمان موشك ساخته است ما محاصره بوده ايم، ايمان رادار، پهپاد و 
شناور توپ و تانك ساخته است و ما در تحريم و محاصره بوده ايم. وي ادامه 
داد: وقتي ايمان داريم، نمي ترسيم و به دشمن پناه نمي بريم و دشمن راه 
پيروزي بر ما را نمي داند و ابزار غلبه هم ندارد. سرلش��كر سالمي ادامه داد: 
اينها همه يك جماعت  هستند و به هيچ كدامش��ان نيازي نداريم و تكيه 
نمي كنيم و ميل خفيف نيز به دشمن پيدا نمي كنيم. اگر به دشمن تكيه 
كنيد و ميل خفيف هم پيدا كنيد، شما ياري نمي شويد، اما چون ايستاديد، 
خداوند نيز ياري كرد، پس اين ايمان، راز موفقيت و رمز عبور ما از مشكالت 
است. فرمانده كل سپاه تصريح كرد: مذاكره يعني تسليم و پذيرش فشار، در 
حالي كه مقاومت نصرت آفرين است و اين منطق قرآن و برحق است و ما از 

آن پيروي مي كنيم. 
سرلشكر سالمي گفت: امروز در مرحله حياتي هستيم، شبانه روز بايد كار 
كنيم و مردان سپاه را بس��ازيم، جوانان برومند و رشيدمان را آماده كنيم و 
سالح هاي مان را پيشرفته و افكارمان را نو و باورمان را قوي كنيم. وي ادامه 
داد: ما راه بزرگي در پيش داريم و امت به ما نيابت داده است و خداوند ما را 

برگزيده و تكيه گاه نيرو هاي بزرگ قرار داده است. 

هنگام دريافت استوارنامه سفير جديد ايتاليا 
روحاني: اراده ايران

 تقويت روابط  با ايتالیا است
رئيس جمه�وري رواب�ط اي�ران و ايتالي�ا را تاريخ�ي و دوس�تانه 
توصيف ك�رد و گف�ت: اراده جمهوري اس�المي مثل هميش�ه وجود 
رواب�ط بس�يار نزدي�ك و صميمان�ه ب�ا ايتاليا ب�وده و ت�الش براي 
تقويت هر چه بيش�تر روابط اقتص�ادي را به نفع دو مل�ت مي دانيم. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی رياست جمهوري، حسن روحاني روز گذشته 
پس از دريافت استوارنامه »جوزپه پررونه« سفير جديد ايتاليا، مناسبات و 
روابط تجاري، تاريخي و ديرينه دو كشور را مورد اشاره قرار داد و با بيان اينكه 
ايتاليا در سال های متمادي اولين شريك تجاري ايران در اروپا بوده، اظهار 
داشت: مصمم هستيم روابط و مناس��بات ديرينه ايران و ايتاليا دوستانه و 
توسعه يافته باقي بماند و تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني امريكا هيچ گونه 
تأثيري بر اين روابط نداشته باشد. رئيس جمهور با تأكيد بر آمادگي تهران 
بر گسترش روابط اقتصادي با رم، افزود: شرايط كنوني موقت است و نحوه 
رفتار دو دولت و تالش آنها براي حفظ و توسعه روابط در حافظه تاريخي دو 

ملت باقي مي ماند. 
روحاني ايجاد تحرك مثب��ت در روابط تهران – رم در راس��تاي تحكيم و 
تعميق روزافزون مناسبات دو جانبه را مورد تأكيد قرار داد و گفت: در شرايط 
كنوني بايستي با بهره گيري از روش هاي ابتكاري در مسير افزايش همكاري 
و سرمايه گذاري مشترك و تقويت مناسبات و گام هاي مستحكم و پايداري 

برداريم كه اين در راستاي منافع دو ملت و منطقه است. 
رئيس جمهور همچنين با تجليل از نقش سازنده و مثبت ايتاليا در دوران 
مذاكرات هسته اي، عنوان داش��ت: بعد از توافق هسته اي نيز روابط بسيار 
سازنده و مثبتي از لحاظ اقتصادي بين دو كشور برقرار شد و امروز بايد اين 
مسير را به پشتوانه اراده سياسي دو دولت ادامه دهيم. »جوزپه پررونه« سفير 
جديد ايتاليا در تهران نيز ضمن تقديم استوارنامه خود به رئيس جمهوري، 

تأكيد كرد: رم خواهان گسترش روابط در همه زمينه ها با تهران است. 

اعالم آمادگي ارتش 
براي اعزام ناوگروه به جبل الطارق

فرمانده نيروي دريايي ارتش از آمادگي نيروهاي تحت امر خود براي اعزام 
ناوگروه به جبل الطارق براي اسكورت نفتكش »گريس يك« خبر داد. 
امير دريادار حس��ين خانزادي روز گذشته در حاش��يه مراسم روز جهاني 
دريانوردي در جمع خبرنگاران در خصوص اينكه آيا ايران براي اسكورت 
»گريس يك« به جبل الطارق ناوگروه اعزام خواهد كرد، گفت: بنا نداريم 
ناوگروهي را به جبل الطارق براي اسكورت »گريس يك« اعزام كنيم اما هر 
زمان كه جمهوري اسالمي اين درخواست را از ما داشته باشد،  نيروي دريايي 
ارتش آمادگي دارد به اين منطقه ناوگروه خود را اعزام كند. وي تصريح كرد: 
نيروهاي مسلح بخشي از اقتدار دريايي كشور هستند و اين اقتدار را مكانيزم 
تعيين مي كند. ما بخشي از اين مكانيزم هستيم كه از دريانوردي در كشور 

حمايت مي كنيم. 

88498443سرويس  سياسي
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»هم اختالفات بين مسئولين مضر است؛ هم بدتر از 
آن، كشاندن اختالف ميان مردم مضر است. اين را من 
به مسئولين محترم هشدار می دهم... مراقب باشند. 
نه اينكه اين نامه نگاري ها خيلي مهم باشد؛ نه، صد تا 
نامه بنويسند؛ كار خودشان را بكنند، اختالفات را به 
ميان مردم نكشانند، چيزهاي جزئي را مايه  جنجال و 
هياهو و استفاده  تبليغاتي دشمن و خوراك تبليغاتي 
راديوهاي بيگانه و تلويزيون های بيگانه نكنند، صد 
تا نامه بنويسند؛ نامه اهميتي ندارد. مهم اين است 
كه همه  ما بدانيم مسئوليتي داريم، همه  ما بدانيم 

موقعيت حساسي داريم. «
 آبان ۹۱ بود كه رهبري معظ��م انقالب در واكنش به 
اختالفات جدلي و علني ش��ده س��ران وقت سه قوه، 
در س��خناني كه ذكرش رفت، به آنان اينگونه هشدار 
دادند كه چيزهاي جزئي را مايه جنجال و مايه استفاده 
تبليغاتي دشمن قرار ندهند. آن روزها گرچه با هشدار 
رهبري، موج جدال محمود احمدي نژاد و علي الريجاني 
و صادق آملي الريجاني فرو نشس��ت، اما تكرار آن در 
مواردي ديگر نشان داد كه آن هشدار تند رهبري را، هم 
اينان و هم مسئوالن ديگر، مصداقي در نظر گرفته اند 
و اصل مفهوم آن را درك نكرده اند. جدل تند و علني 
اين روزهاي دو فقيه شوراي نگهبان با يكديگر، مؤيدی 
بر اين ادعاست كه نه فقط آن هشدار سال ۹۱ رهبري، 
بلكه بسياري ديگر از اصول مسلم كشورداري را آقايان 
نه بلد هستند و نه عالقه اي دارند بياموزند و به كار برند.  

  مشغوليت سازي كاذب براي مردم
مسئله سازي براي مردم اتفاق كمي نيست. نه آنكه 
مردم نامحرم باشند يا دانستن حق آنها نباشد اما به 

همان نسبت هم حق مردم است كه ذهن و وقت شان 
را هياهوهاي بي سرانجام اشغال نكند. حق مردم است 
كه در ميان مشكالت ريز و درشتي كه دارند، سرشان 
گرم جدل هاي بيهوده و ناشي از اختالفات شخصي 
آقايان نشود. جنگ و جدال هاي اينگونه براي مردم 
آورده اي ندارد و مسئولي كه از تريبون مسئوليتش 
اقدامي انجام مي دهد كه نه تنها آورده اي براي مردم 
ندارد، بلكه اتفاقاً آنان را به مس��ير يأس از مسئوالن 

مي كشاند، آيا شايسته مذمت نيست؟
شرايط كشور از لحاظ اقتصادي مناسب نيست و اين 
موضوع را چه ناشي از عملكرد ضعيف دولتمردان بدانيم 
و چه ناشي از كارشكني خارجي و چه هر دو، نبايد باعث 
ش��ود فراموش كنيم كه اين مردم ديگر ظرفيت باز 
ش��دن پنجره هاي جديد براي چالش را ندارند. باعث 
تأسف اس��ت، اما آقايان رؤس��اي قوه قضائيه سابق و 
اسبق را توصيه مي كنيم تا اگر بحثي پيرامون »از كجا 
آورده اي؟« ها دارند، آن را از مسير قانوني خود، يعني 
دستگاهي كه ۱۰ سال بر مسند آن نشستند، پيگيري 
كنند و نه پشت بلندگو! باقي هم كه اختالفات شخصي 
اس��ت و علني كردنش دون ش��أن آقايان. اختالفات 
حوزوي هم چنانكه مش��ي همواره علما بوده، بايد در 
همان مباحثات غيرعلني طلبگي و علمايي رفع شود 

و جايش فضاي علني رسانه ها نيست. 
  دراز كردن زبان طعنه زنان

يادآوري برخي اصول بديهي به نظر خس��ته كننده 
مي آيد، اما وقتي همين بديهيات را آقاياني كه سال ها 
در اين كش��ور از مقامات بوده اند و هستند، زير سؤال 
مي برند و رعايت نمي كنند، يعني بايد بديهيات را هم 

گفت. بايد گفت وقتي از سخنراني تند و بي سند عليه 
ديگري فارغ شديد و مهمانان مثاًل امين و محرم تان 
رفتند، وقتي نوشتن نامه تند و افراطي در دفاع از خود 
و عليه ديگري را به پايان برديد و ذيل آن را امضا كرديد 
و بي آنكه بدانيد كه مقهور فضاسازي رسانه اي شده ايد، 
احساس استقالل كرديد، پس سر بلند كنيد و دنياهاي 
بزرگ تر از خودتان را هم ببينيد. اين بار را ماهواره ببينيد 
و شبكه هاي مخالف نظام را نگاه كنيد، فيلترشكن نصب 
كنيد و به توئيتر و تلگرام فيلتر شده برويد، سايت هاي 
معاند و فيلترشده را بخوانيد و ببينيد چگونه آبروي نظام 
برخاسته از آرمان هاي اس��المي يك ملت و امام شان 
را حراج زده ايد. ببينيد با علني و بزرگ س��ازي كردن 
اختالفاتي كه نيازي نبود در اين سطح و با اين ادبيات 
مطرح شود، چگونه زبان طعنه زنان عليه ايران و ايراني و 
رهبري و نظام و انقالب اسالمي را دراز كرده ايد. ببينيد 
چگونه با كليدواژه هايي كه ش��ما دست  دشمن مان 
داده ايد، آنان عليه كل سرزمين مان جمله مي سازند، 
گزارش مي نويسند و ذوق زده از آنچه آن را جنگ قدرت 
در جمهوري اسالمي مي نامند، خبرسازي مي كنند. 
بله، اين بهانه را دعواي ش��ما دست اين بهانه جوهاي 
هميشه پي جنجال داد. وقتي دو فقيه مجتهد عضو 
شوراي نگهبان كه هر يك فقط ۱۰ سال سابقه رياست 
بر دس��تگاه قضايي را دارد، نمي داند چه س��خناني را 
كجا بايد گفت و كجا نبايد گفت، الجرم از ديگران چه 

انتظاري ا ست؟!
  رعايت شأنيت مقام حكومتي

وقتي كسي قبول مي كند در جايگاه مديران ارشد جامعه 
مسئوليت بپذيرد، الجرم بايد مقتضيات آن را بپذيرد. 

رعايت شأن اين جايگاه يعني نبايد اتهاماتي را از تريبوني 
كه در اختيار داريم، متوجه ديگري كنيم كه پيش از اين 
صرفاً نقل محافل غيررسمي و غيرمعتبر بوده و براي 
آن جز ش��واهد ظاهري، هيچ مس��تندي نداريم. قرار 
نيست مسئول حكومتي در سطح كاربران شايعه پراكن 
فضاي مجازي ظاهر شود. از سويي رعايت شأن جايگاه 
حكومتي يعني همان قدر كه بايد خويش را از موضع 
تهمت برهانيم، ديگر مس��ئول نظام را نبايد با طعنه و 
كنايه تخريب كنيم. در دفاع از خود براي رهايي از موضع 
تهمت نبايد آنچنان زياده روی كنيم كه خود منشأ ايراد 
تهمت هاي ديگر شويم. اين ميانه فراموش نكنيم كه 
مسئوالن بايد مواظب اطرافيان خود باشند، هم از اين رو 
كه آنان دست از پا خطا نكنند و مسير غيرقانوني و تخلف 
را نپيمايند و هم از اين رو كه مشاوره هاي غلط ندهند و 

بر آتش اختالف و واكنش هاي ندمند. 
بايد به اين آقايان يادآور شويم كه مسئوليت گرفته ايد 
كه در خدمت ايران و ملت ايران باشيد، نه آنكه كرسي 
مسئوليت را به تريبون اتهام زني ها و دفاعيات شخصي 
تبديل كني��د كه م��ردم در هيچ كجای اي��ن دعواها 
نيستند. اگر شما عضو فقهاي شوراي نگهبان و رئيس 
مجمع تشخيص نبوديد و هر كدام حداقل ۱۰ سال جزو 
سران ارشد كشور محسوب نمي شديد و االن صرفاً طلبه 
يا استادي در حوزه بوديد، جنگ و جدال شما براي چه 
كسي مي توانست مهم باشد كه تيتر رسانه ها شود يا در 
فضاي مجازي دست به دست بچرخد؟! پس حاال كه 
سخن تان به دليل مسئوليت داشتن در نظام شنيده 
مي شود، حد و شأن و سطح يك مسئول حكومتي را 

هم رعايت كنيد. 

مردم كجای دعوای شما هستند؟!
در مذمت جدل تند و علني محمد يزدي و صادق آملي الريجاني
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