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وحدت، باطل السحر تفرقه افكني دشمن
بازي دوگانه اي كه اس��تكبار جهاني براي مشغول س��ازي دروني جهان 
اسالم، اتالف توان و اقتدار مس��لمانان و جلوگيري از وحدت آنان در برابر 
نظام سلطه و صهيونيسم مدت هاي مديدي است شروع كرده، اينك ابعاد 
وسيع تري يافته است. در يك سوي جهان اسالم تمركز نگران كننده اي از 
جريانات سلفي تكفيري عالوه بر آنكه تصويري مخدوش و غيرعقالني از 
اسالم به جهان مخابره مي كند، با موج تكفير مسلمانان مخالف اعم از سني 
و شيعه، در حال شكل دادن به يك فاجعه انساني است. در سوي ديگر نيز، 
اندك مزدوران سرويس هاي اطالعاتي غرب در كنار افراد ساده لوح –كه 
تكميل كننده پازل مغرضان هستند- با طرح مسائل اختالف افكن و توهين 

به مقدسات مذاهب اسالمي در آتش كينه و اختالف مي دمند. 
در چنين شرايطي برنده بازي ميان مذاهب و طوايف اسالمي كيست؟ آيا 
با تكفير وهابيان، شيعه اي تغيير مذهب داده يا سني اي وهابي شده است؟ 
و آيا با اهانت هاي حماقت آميز جريانات تندرو، سني اي شيعه شده است؟ 
پاسخ روشن است كه عملكرد اين دو جريان –كه بسان دو لبه يك قيچي 
هستند- هيچ گونه تأثير فرهنگي و ترويجي مثبت نداشته و تنها به عمق 

كينه ها افزوده است. 
س��ردمداران اين حركت ها نيز خود ب��ه  خوبي واقفند ك��ه در بازخورد 
اقدامات شان نشاني از راهگشايي نيس��ت. مسلم است كه تكفيري هاي 
وحشي كه با جسارت تمام اعمال غيرانساني زشتي را مرتكب مي شوند، 
انتظار گرويدن مخاطبان را به مكتب گمراه تكفير ندارند و ناداناني كه با 
سب و لعن موجبات رنجش برادران اهل س��نت را فراهم مي آورند، خود 
فهميده اند كه اين اقدامات موجبات تمايل هيچ سني اي را به تشيع فراهم 

نياورده و نمي آورد. 
مسئله روشن است كه برنده بازي شيعيان، سني ها و حتي تكفيري هاي 
سلفي هيچ كدام نيستند، بلكه برنده اصلي بازيگرداني است كه در خارج 
صحنه با مترسك ها و عروسك هاي كوكي خود بر آتش فتنه مي دمد. نگاهي 
عميق به هر دو جريان افراطي و تندرو نشان مي دهد، خاستگاه و ملجأ اصلي 
هر دو جريان در خارج از جهان اس��الم بوده و از كانون هاي استكباري و 

استعماري حمايت مي شوند. 
در مقابل اينها، انقالب  اسالمي با آنكه خاستگاه آن ايران اسالمي و مبتني 
بر مكتب اهل بيت)ع( است، نه تنها در قامت مبلغ مذهب شيعه وارد نشد، 
بلكه هدفي واالتر و راهبردي كالن تر را برگزيد و آن »وحدت اسالمي« بود. 
اين هدف راهبردي عالوه بر آنكه خنثي كننده توطئه دشمنان بود، راه حلي 

براي اقتدار افزايي و نجات جهان اسالم نيز به شمار مي آمد. 
اكنون در هفته وحدت مي توان بار ديگر به اين پرسش مهم پاسخ داد كه 
ما براي نتيجه بخشي و موفقيت اين راهبرد كالن چه كرده ايم. پاسخ را نه 
از منظر حاكميت و دستگاه هاي مسئول، بلكه از منظر آحاد اعضاي جامعه 
بايد تحليل كرد. روشن است كه اكثريت جامعه ما به باوري مشترك در مورد 

ضرورت وحدت و لوازم آن دست يافته است. 
با اين حال هستند اندك افراد مغرض يا س��اده لوحي كه با اقدامات خود 
ممكن است تصويري نامطلوب از جامعه ما به نمايش بگذارند. در دهكده 
جهاني امروز ما كافي اس��ت تصوير يا فيلمي كوتاه از رفتار ناشايس��ت و 
وحدت ش��كن افرادي از جامعه ما در فضاي مجازي به نمايش درآيد و با 
پژواكي كه سلطه گران روي آن خواهند داد، به زودي در منظر عموم برادران 
اهل سنت در اقصي نقاط جهان اسالم قرار گيرد و شوربختانه تر آنكه به 
دليل آنكه اين اقدامات در قامت و لباس دين انجام مي گيرد، مواجهه اي 

دقيق و پيچيده را مي طلبد. 
در ديگر سو در ميان برادران اهل س��نت جامعه ما اندك افرادي هستند 
كه تالش دارند انديشه هاي س��لفي گري و حتي تكفير را ترويج كنند تا 
تخم كينه و نفاق را نسبت به شيعيان بگسترانند. متأسفانه اخيراً نيز نوعي 
مسامحه و تساهل در برخي از مسئوالن اجرايي نسبت به برتري جويي هاي 
افراد منتسب به اين جريان براي تسلط بر اقشار اهل سنت كشورمان به 

چشم مي خورد كه در خور تجديدنظر است. 
بدون ش��ك راه حل حقيقي و نهايي برون رفت از اين چالش عزم عمومي 
جامعه اسالمي ما آن است كه خود ما دست به كار شويم و با اقدامي يكپارچه 
جريان وحدت شكن را در جامعه منزوي كنيم. گاه برخي غفلت هاي ما در 
فضاي اجتماعي و رسانه اي ناخودآگاه جريان وحدت ستيز را پررنگ مي كند. 
مراقب باشيم كه با دست خود اين جريانات را برجسته نسازيم. نخبگان و 
مسئوالن اجرايي ما بايد هوشيار بوده و از هرگونه اقدامي كه به تقويت يا 

بزرگنمايي جريان وحدت ستيز بينجامد پرهيز كنند. 
بايد همه به اين نتيجه برس��يم كه راه نهايي نجات جهان اسالم از طريق 
وحدت مي گذرد و وظيفه اصلي ما آن است كه جريان وحدت ستيز را به انزوا 

بكشانيم. طريق وحدت در مبارزه حقيقي با اسالم امريكايي است. 

محمدجواد اخوان

خوشبختانه شمشير عدالت از سوي قوه قضائيه 
بلند شده است. ممكن است برخي هم از مقابله با 
فساد بدشان بيايد ولي بايد با مفسدان اقتصادي 
مقابله قاطع، شفاف، به موقع و به دور از سياسي 
كاري كرد. با هر مفسدي در هر مقامي بايد برخورد 
و در اين زمينه نبايد دوقطبي سياسي ايجاد كرد. 
به گزارش ميزان، غالمرضا جاللي، رئيس سازمان 
پدافند غيرعامل كش��ور روز گذشته در چهارمين 
كنفرانس ملي پدافند غيرعامل با اشاره به اينكه امروز 
درگير يك نزاع جدي با امريكا هستيم، اظهار كرد: 
در دو سال اخير فاصله خاكريز بين ايران و امريكا كم 
شده و به هم نزديك ش��دند. رويكرد امريكا جنگ 
تركيبي است يعني همه مؤلفه های قدرت خود را 

عليه ما به كار گرفته است. 

وي ادام��ه داد: اين جنگ تركيبي و هوش��مند در 
عرصه هاي مختلف است. اين جنگ براساس نقاط 
ضعف طرف مقابل تنظيم مي ش��ود. در مقابل اين 
هجمه سه رويكرد در سال ۹۷ در برابر ما بود يعني 
مذاكره، وادادگي و مقاومت. رهبري معظم انقالب 
اس��المي فرمودند رويكرد مقاومت فعال را دنبال 
كنيم و اشاره كردند نه جنگ مي شود و نه مذاكره. 
استراتژي مقاومت فعال يعني استفاده هم افزا از همه 

مؤلفه های قدرت خود عليه دشمن. 
س��ردار جاللي همچنين تصريح كرد: ما در عرصه 
نظامي توانستيم پاسخ قاطعي به دشمن بدهيم و 
پهپاد رادارگريز دشمن را ساقط كنيم. با اين پاسخ، 
بازدارندگي جديد در منطقه ايجاد شد. امريكا به اين 
نتيجه رسيد كه قادر نيست هيچ پاسخ نظامي به 

ايران بدهد. كشور هاي مرتجع منطقه هم متوجه 
شدند كه امريكا توان دفاع از خودش را ندارد. 

رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با بيان اينكه 
بايد استراتژي واحدي براي مقاومت ايجاد كنيم، 
گفت: همه مس��ئوالن و مردم بايد فهم دقيقي از 
استراتژي مقاومت فعال داشته باشند و با دقت باال 
به آن عمل كنند. نيرو هاي مس��لح، دستگاه هاي 
اجرايي و حاكميتي و مردم ب��ه صورت هماهنگ 
اين اس��تراتژي را اجرا كنند، زيرا ما در چند اليه با 
دشمن درگير هستيم. از س��ويي كسي حق ندارد 
اين استراتژي ملي را برهم بزند. كسي كه آگاهانه 
اين كار را انجام دهد به كش��ور خيانت كرده است. 
در اين راستا نبايد منافع ملي را فداي منافع جناحي 
و حزبي كنيم. امنيت ملي يعني امنيت كل كشور. 

در اين استراتژي، عناصر بايد هم افزا باشند نه اينكه 
ضد هم كار كنند. 

 س��ردار جاللي با بيان اينكه مفس��دان اقتصادي 
ستون پنجم دشمن هس��تند، تأكيد كرد: دفاع از 
سفره و معيشت مردم بايد در اولويت باشد و سيستم 
هوشمندي براي حمايت از اقش��ار مختلف مردم 
داشته باشيم. از سويي بايد با مفسد، فاسد و مفسده 
مقابله كرد. خوشبختانه شمشير عدالت توسط قوه 
قضائيه بلند شده اس��ت. ممكن است برخي هم از 
مقابله با فساد بدش��ان بيايد ولي بايد با مفسدان 
اقتصادي مقابله قاطع، شفاف، به موقع و به دور از 
سياسي كاري كرد. با هر مفس��دي در هر مقامي 
برخورد كرد و در اين زمينه نبايد دوقطبي سياسي 

ايجاد كرد. 

رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور:

مفسدان اقتصادي ستون پنجم دشمن هستند

روحانی با زيرسوال بردن شورای نگهبان، انتخاباتی و مجلس گرم كن بودن سخنان خود را لو داد

خطابه های مجلسی  روحانی
روحانی س�فر ب�ه ي�زد را ب�ا حمله ب�ه رقيب 
س�ابق انتخابات�ی اش ش�روع كرد و س�فر به 
كرم�ان را ب�ا نقد ش�ورای نگهب�ان ب�ه پايان 
ب�رد. ب�ا آنك�ه از امام ب�ه خاط�ر داش�ت كه 
هرك�س بگوي�د ش�ورای نگهبان ك�ذا، فالن!
رئيس جمه�ور اينگو ن�ه هم�ه واكنش ه�ای 
اصالح طلب�ان و اصولگراي�ان و مس�تقل  ها را 
كه به س�خنان روحان�ی »عن�وان انتخاباتی« 
داده بودند، تأييد كرد. اگر كس�ی بپرس�د چرا 
ب�رای ي�ک رئيس جمهور س�ال آخ�ری بايد 
مس�ئله انتخاب�ات مجلس مه�م باش�د و او را 
به س�وی س�خنان »مجلس گرم كن« در سفر 
استانی بكش�اند، پاس�خ منطقی آن است كه 
چه چي�زی بهت�ر از اي�ن می تواند پوشش�ی 
باش�د بر ناكارآمدی مديريتی، بس�ته ش�دن 
باب مذاك�ره، محكوميت ب�رادر رئيس جمهور 
و كاهش محبوبيت ش�خص رئيس جمه�ور   و 
ايض�ًا دولت�ی ك�ه ق�رار ب�ود امي�د بزاي�د.

رئيس جمهور براي س��ومين روز متوالي در سفر 
اس��تاني به يزد و كرمان بازهم خبرس��از شد و باز 
هم مجموع افتتاح و آغاز عمليات اجرايي ۴۱ طرح 
و پروژه زيربنايي و صنعتي و اقتصادي در اس��تان 
كرمان، تحت تأثير سخنان او كه البته هيچ ارتباطي 
به اين طرح ها و پروژه ها نداشت، به حاشيه رفت. 
براي افتتاح اين پروژه ها كه از طريق ويدئوكنفرانس 
و با دستور رئيس جمهور انجام مي شد، هر يك از 
وزراي مربوط وقت داش��تند حداكثر چهار دقيقه 
توضيح بدهند، اما زمان به رئيس دستگاه اجرايي 
كشور كه رسيد، باز هم بر كرس��ي وعظ و خطابه 
طوالني رفت. بازهم از برجام گفت. از ثمرات برجام 
براي كارخانه ها گفت. به تلوي��ح از خزانه خالي و 
كسري بودجه كشور گفت و س��پس به انتخابات 
مجلس و طعنه به ش��وراي نگهبان رس��يد. او كه 
نظارت شوراي نگهبان را به انتخاب »رنگ و جنس« 
تقليل داده بود، از اين شورا خواست احراز صالحيت 
نمايندگان را به مردم بسپارد! تا بدين وسيله شائبه 
انتخاباتی بودن سخنانش را بيش از پيش تقويت 
كند و برخالف ادعا به دوقطبی سازی در كشور برای 
فرافكنی از وعده های اقتصادی برزمين مانده  دامن 
زند. روحانی در اين سه روز با حمله به قوه قضائيه 
آغاز كرد و با طعنه به شورای نگهبان خطابه خود 

را پايان داد.
روحاني ابتدا سخنان خود را با تبريك والدت رسول 
گرامي اسالم )ص( و هفته وحدت آغاز كرد و آحاد 
جامعه را به همدلي و اتحاد، دعوت كرد. س��پس 
منتقدان خود را   مته��م كرد كه م��ردم را نااميد 
مي كنند: »نااميد كردن مردم، تخريب و آبروي يك 
نفر را بردن بسيار آسان است، اما چه كسي مي تواند 
اين آبرويي را كه رسانه اي، فردي يا تريبوني از يك 

نفر و يا يك جمع برده، بازگرداند. «
او سپس منتقدان دولت را به » استكبار« تشبيه كرد 
و گفت: »اينكه در ميان مردم تزلزل فكر و تشويش 
اذهان ايجاد كنيم و مردم را نسبت به آينده نگران 
كنيم، هرگز كار درستي نيست؛ اينكه بخواهيم به 
مردم بگوييم راهي كه شما انتخاب كرديد، درست 
نبوده و راهي كه ما مي گوييم درس��ت اس��ت، به 
معناي استكبار است و از اين استكبار باالتر وجود 
ندارد. « روحاني براي تعبيري كه در باره منتقدان 
خود به كاربرد، گفت: » استكبار اين است يك جمع، 

گروه و يا فرد به يك ملت رشيد و بزرگ بگويد كه 
همه شما اشتباه مي كنيد و همان چيزي كه جمع 
كوچك ما مي گويد همان حرف درست است و اين 
همان كاري است كه ابليس در نافرماني از فرمان 
حق داشت. « رئيس جمهور در عين حال توصيه 
كرد: » بياييم همه در اين هفته وحدت و ش��ادي 
دست به دس��ت هم دهيم و در مسير درست قدم 

برداريم. «!
      سخت تر از اين روزها در 41 سال گذشته 

نداشتيم
رئيس جمهور با بيان اينكه همه به خوبي مي دانيم 
كه در شرايط عادي و س��اده اي در كشور نيستيم 
و شرايط ما س��خت و پيچيده است، گفت: »اگر از 
آغاز انقالب اسالمي و اواخر س��ال 5۷ تاكنون در 
نظر بگيريم در اين ۴۱ س��ال سخت ترين روزها و 
سال ها اين س��ال ها و ماه هاي اخير بوده است، به 
گونه اي كه از ابت��داي انقالب تاكنون هرگز زماني 
نبوده كه براي فروش نفت و حركت يك كش��تي 
نفتكش از بندرهاي ايران ب��ه دنيا تا اين حد دچار 
مشكل شويم. تنها يك بار در دوران جنگ تحميلي 
در سال 6۴،  دوهفته فروش نفت كشور قطع شد و 

ديگر تكرار نشد. «
روحاني س��پس به منابع بودجه اي كش��ور اشاره 
كرد و گفت: » بودجه س��اليانه كشور، حدود ۴50 
هزار ميليارد تومان اس��ت كه شايد امسال بيشتر 
هم ش��ود و ما اين پ��ول را نياز داريم ت��ا در خزانه 
براي مصارف دولت و ارائه خدم��ات به مردم اعم 
از آموزش و پ��رورش، بهداش��ت و درمان، حقوق 

كارمندان و بازنشستگان، رسيدگي به معلوالن و 
اقش��ار كم درآمد و مجموع خدماتي كه بايد ارائه 
كنيم، هزينه نماييم. اين س��ؤال مطرح مي شود 
كه پول اين ۴50 هزار ميلي��ارد تومان بايد از كجا 

به دست بيايد؟«
رئيس دستگاه اجرايي كشور كه گويي اراده كرده 
بود همه موانع بودجه اي كشور را از تريبون عمومي 
بازگو كند، گفت: » باالترين مالياتي كه پيش بيني 
مي كنيم سال آينده مي توانيم دريافت كنيم ۱50 
هزار ميليارد تومان است و اين سؤال مطرح مي شود 
كه 300 هزار ميليارد تومان مابقي نياز را دولت بايد 
از كجا بياورد. در حالي كه گمركات ما در مجموع 
حدود 20 هزار ميليارد تومان و يكسري درآمدهاي 
متفرقه ديگر ه��م داريم، ام��ا آن درآمد اصلي كه 
كش��ور را اداره مي كند، پول نفت است.«  به زعم 
رئيس جمهور محترم البد اين قبيل س��ياه نمايی 
از اوضاع كشور آن هم از س��وی باالترين مسئول 

اجرايی مصداق نااميد كردن مردم نيست ! 
       بازهم طعنه به منتقدان

رئيس جمهور با اشاره به اهميت برندسازي براي 
محصوالت، گفت: بايد اخالق را در معامالت رعايت 
كنيم، چرا كه اخ��الق تنها لبخند زدن و س��الم 
كردن نيس��ت، هر چند كه برخي به لبخند زدن 
هم اش��كال مي گيرند و اگر كس��ي عبوس باشد، 
مطابق با معيارهاي جامعه كار كرده و وقتي لبخند 
بزند، سازشكار و ليبرال مي شود. روحاني سپس با 
تقبيح تجسس در زندگي مردم و افشای اسرار آنان 
گفت، بايد تالش كنيم تا سّر مردم را نگه داريم. اگر 

كسي جرمي يا جنايتي كرده بايد مطابق قانون با 
او برخورد شود، اما قانون همه جا هم كار نمي كند 
و در زندگي اجتماعي و حتي در خانه اساس كار با 

اخالق است.
اين بخش از اظه��ارات رئيس جمهور كه طعنه به 
دس��تگاه قضايی برای كار گذاش��تن شنود است 
درحالی است كه غالمحس��ين اژه ای معاون اول 
رئيس قوه قضائيه س��ال ۹6 در اظهاراتی تصريح 
كرده بود كه بيش��ترين درخواست شنود از سوی 
وزارت اطالعات و دولت مطرح می ش��ود كه البته 

قضات با بسياری از آنها موافقت نمی كنند. 
      ثمرات برجام براي كارخانه ها

روحاني بار ديگر سراغ مواهب برجام رفت با بيان 
اينكه تالش ش��بانه روزي من اين ب��ود كه برجام 
نش��كند و اين در حالي بود كه برخي براي ش��ان 
اهميت نداش��ت كه اين توافق از بين برود، گفت: 
»براساس گزارش مس��ئوالن و كارآفرينان تمام 
طرح هايي كه اكنون در كش��ور افتتاح مي ش��ود، 
به خاطر گش��ايش برجام و تسريع در تكميل آنها 

بوده است.«
رئيس جمهور با بيان اينكه با همه توان خود تالش 
كردم كه اجازه ندهم برجام شكسته شود، اما يكي 
ديگر آمد، زد و باعث شد برجام ترك بردارد، گفت: 
»فشار رژيم صهيونيستي و پول سعودي براساس 
گفته هاي خودشان بود كه ترامپ را مجبور به خروج 
از برجام كرد و اين نشان دهنده اهميت برجام است 
و آن ق��در آن را براي اهداف خودش��ان خطرناك 
مي ديدند كه باعث شد دشمن ما متحد شده و براي 

خروج امريكا از برجام تالش كنند.«
 روحاني با بيان اينكه امريكايي ها تصور مي كردند با 
خروج امريكا از برجام بالفاصله ايران نيز از اين توافق 
خارج شده و مي توانند پرونده را به شوراي امنيت 
برده و ايران را به عنوان مقص��ر به جامعه جهاني 
معرفي كنند، گفت: »اما ايران از اين توافق خارج 
نشد و يك سال صبر كرد و به طرف هاي ديگر توافق 
فرصت چندين باره داد و امروز هيچ كس نمي تواند 
در دنيا نسبت به كاهش تعهدات برجامي ايران، ايراد 
بگيرد.«  روحاني با اشاره به اينكه همچنان با دنيا در 
حال مذاكره هستيم و پيشنهاد هايی از سوي آنها 
ارائه شده كه هنوز آنها را نپذيرفته ام، گفت: »تقريباً 
در اصول به توافق رسيديم، اما در زمينه شيوه اجرا 

اختالف وجود دارد.« 
      شوراي نگهبان احراز صالحيت را به مردم 

بسپارد!
رئيس جمهور با اش��اره به اينكه در ماه هاي آينده 
كه نزديك به انتخابات مي ش��ويم، به طور معمول 
به خاطر رقابت هاي سياس��ي، برخ��ي لحن ها تند 
مي شود، گفت: »نبايد اجازه دهيم، شياطين بتوانند 
با اس��تفاده از اين فرصت ميان ما تفرقه، اش��كال و 
فاصله ايجاد كنن��د. بگذاريد هم��ه كانديداها آزاد 
باش��ند و بتوانند حضور پيدا كنن��د و اجازه دهيم 
مردم آنچه را صالح مي دانند، انتخاب كنند.« رئيس 
جمهور افزود: »برخي مي گويند كه ما بايد صالحيت 
افراد را احراز كرده و تشخيص دهيم كه چه كسي به 
درد مي خورد، اما بگذاريم احراز صالحيت در اختيار 
مردم باشد. « روحاني در پايان تلويحاً شوراي نگهبان 
را به جناح بازي متهم كرد و گفت: »نبايد زياد به فكر 
حزب، جناح و تفكرات خود باشيم و اميدوارم مجلس 

آينده مجلسي فعال تر و بهتر از گذشته باشد. «

سخنگوی هيئت رييسه عنوان كرد
بررسي گام چهارم در جلسه غیرعلنی مجلس

 بودجه سال ۹۹، ميزان تحقق عدم وابستگي بودجه ۹۸ به نفت و 
گام چهارم تعهدات برجامي در جلسه غيرعلني مجلس بررسي شد. 
اسداهلل عباسي، سخنگوي هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اسالمي در 
حاشيه جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي در جمع خبرنگاران 
ضمن اش��اره به مباحث مطرح ش��ده در جلس��ه غيرعلني گفت: در 
آستانه ارائه اليحه بودجه س��ال ۹۹ به مجلس ش��وراي اسالمي قرار 
داريم؛ بودجه سال ۹۹ در مقايسه با بودجه س��ال ۹۸، از نظر شكلي و 
محتوايي ارزيابي شد  تا تحقق سهم عدم وابستگي به نفت را در بودجه 

۹۸ مشخص كنيم. 
وي اف��زود: با توجه ب��ه اعمال قانون ق��وه قضائي��ه و همچنين حذف 
معافيت هاي ماليات��ي غيرضروري-حدود ۱50 ه��زار ميليارد تومان 
تحقق پيدا كرد- در رابطه با مالي��ات   ۱35 هزار ميليارد تومان بودجه 

مالياتي پيش بيني شد؛ يعني مبلغ از پيش بيني ها بيشتر شده است. 
س��خنگوي هيئت رئيسه مجلس ش��وراي اس��المي اظهار كرد: بايد 
مشخص شود كه س��ال آينده چه ميزان بودجه مالياتي، فروش اوراق 
و فروش ش��ركت هاي دولتي را داشته باش��يم؛ همه اين موارد بايد در 
سطحی پيش بيني شود كه بودجه هزينه اي كشور را تأمين كنيم و در 

تملك دارايي ها هم انتظار كاذب ايجاد نكنيم. 
نماينده رودسر و املش در مجلس شوراي اسالمي گفت: انتظار مي رود 
كه دولت از نظر شكلي و محتوايي بودجه اي را به مجلس ارائه دهد كه 
قابل تحقق باشد و مانند سال ۹۸ برخي رديف ها تخصيص ۴0 درصدي 
در آن منظور ش��ود؛ همچنين توازن منطقه اي هم در آن لحاظ شده 
باش��د، بودجه بايد بر اساس منطقي عادالنه و بر اس��اس بودجه ۹۸ و 
۹۹ پيش بيني ش��ود؛ انتظارها بايد در بودجه واقعي باشد. وي درباره 
گام چهارم و كاهش تعهدات برجام به عنوان يكي از موضوعات جلسه 
غيرعلني ديروز گفت: گام چهارم موضوع اس��تراتژي نظام است و بايد 
با دقت و محاس��به شده انجام ش��ود؛ همانطور كه رهبر معظم انقالب 
فرمودند مذاكره اي نخواهيم داشت. اگر هم مذاكره اي باشد چهارچوب 
۱+5 خواهد بود آن هم در صورتي كه تحريم ها برداشته شود. عباسي 
تصريح كرد: در جلس��ه غيرعلني همچنين به رويدادهاي نيويورك و 

پيشنهادات رئيس جمهور فرانسه به آقاي روحاني اشاره شد. 
رحيم زارع عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي هم به ايرنا 
گفت: منابع تأمين مالي، حوزه نفت، حوزه مالي��ات و عوارض و واگذاري 
دارايي هاي مالي در بودجه ۹۹ و همچنين دوساالنه بودن بودجه بررسي شد. 
وي افزود: منابع تأمين مالي، حوزه نفت، حوزه ماليات و عوارض و واگذاري 
دارايي هاي مالي مانند اوراقي كه هر س��اله منتشر مي شود- طبق برنامه 

ششم توسعه بايد سال پنجم تسويه شود- در بودجه ۹۹ بررسي شد. 

تسلیت رهبر انقالب
 به مناسبت درگذشت حجت االسالم آژيني

درگذش�ت  پيام�ي  در  انق�الب  معظ�م  رهب�ر 
گفتن�د.  تس�ليت  را  آژين�ي  مصطف�ي  حجت االس�الم 
به گزارش مهر، حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس��المي 
درگذشت حجت االسالم مصطفي آژيني را به خانواده وي تسليت گفتند. 
بنابر اعالم يكي از مسئوالن دفتر مقام معظم رهبري، معظم له پس از اطالع 
از درگذشت حجت االسالم آژيني فرمودند: »شنيدم كه فرزند آقاي آژيني 
در بازگشت از سفر اربعين به رحمت خدا رفته است، از طرف من به آقاي 
آژيني و مادر و همسر آن مرحوم تسليت بگوييد، شنيده ام كه طلبه خوبي 

هم بوده است«. 
طلبه فاضل حجت االس��الم مصطف��ي آژيني )فرزند محس��ن آژيني از 
پيشكسوتان رسانه اي و فعاالن سياسي كشور و از اعضاي دفتر مقام معظم 
رهبري( پس از شركت در راهپيمايي باش��كوه اربعين و زيارت مواليش 
اميرالمؤمنين )ع( و حضرت سيدالشهدا )ع( و ابالفضل العباس )ع( در مسير 

بازگشت در جاده خرمشهر دچار حادثه تصادف شد و به لقاء اهلل پيوست. 

رئيس ستادكل نيروهاي مسلح تأكيد كرد
امكان رشد كشور با استفاده از ظرفیت بسیج

چنانچ�ه دس�تگاه هاي كش�ور از ظرفيت بس�يج اس�تفاده كنند، 
امكان رش�د و پيش�رفت انفجاري كش�ور ب�ه وجود خواه�د آمد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار سرلشكر محمد باقري، رئيس 
س��تاد كل نيرو هاي مس��لح صبح ديروز در مراس��م افتتاحيه نمايشگاه 
دستاورد هاي ۴0 سالگي سازمان بسيج مستضعفين كه در آستانه هفته 
بسيج در محل اين سازمان برگزار شد، با اشاره به كم و كيف اين نمايشگاه 
و ضرورت بهره مندي نيرو هاي مسلح از ظرفيت گسترده سازمان بسيج 
مستضعفين اظهار كرد: در اين نمايشگاه آخرين دستاورد هاي سازمان 
بسيج مستضعفين طي دو سال گذش��ته به نمايش درآمد كه با توجه به 
كمبود زمان و وقت تنها درصد اندكي از اين توانمندي ها نشان داده شد. اما با 
وجود اين، نمايشگاه نشان داد كه پيشرفت هاي سازمان بسيج مستضعفين 

در عرصه هاي مختلف خارق العاده است. 
او افزود: اين پيشرفت ها در ابعاد مختلف شامل آموزش نيرو هاي بسيجي، 
فضاي مجازي، اقدامات گروه هاي جهادي و محروميت زدايي، پيشرفت هاي 
علمي و بسيج فناوري، اقدامات فرهنگي توسعه امنيت در كشور سازماندهي 
گردان هاي بسيجي براي انواع نبرد هاي محتمل در جمهوري اسالمي و 

همچنين امداد و درمان در حوادث طبيعي كشور است. 
رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح عنوان كرد: با توجه به اينكه سازمان بسيج 
متشكل از بدنه مردمي كشور است، چنانچه دستگاه ها و ارگان هاي كشور 
مطالبه اي داشته باشند و از ظرفيت بس��يج استفاده كنند، امكان رشد و 
پيشرفت انفجاري در كشور خواهيم داشت. چنان كه در بخشي از ارگان ها و 
وزارتخانه هايي كه از اين توانمندي بهره برده اند و با امضا و انعقاد تفاهم نامه 
در حال پيشبرد برنامه ها هستند، ش��اهد اقدامات شگفتي هستيم. وي 
افزود: از اين دست وزارتخانه ها مي توان به وزارت جهاد كشاورزي و آموزش 
و پرورش و موضوع آموزش دفاعي در مدارس و انعقاد تفاهم نامه بين اين 
وزارتخانه ها اشاره كرد. همچنين در حوزه پدافند غيرعامل نيز همكاري ها 
و مشاركت هاي خوبي با سازمان بسيج مستضعفين انجام شده است و در 
مجموع به نظر مي رس��د كه اگر كل كشور از ظرفيت هاي سازمان بسيج 

استقبال كند، مي توان به رشد چشمگيري دست يافت. 
سردار باقري با اشاره به لزوم بهره مندي سازمان متبوع خود از ظرفيت هاي 
سازمان بسيج مستضعفين، بيان كرد: يكي از اولويت هاي مهم ستاد كل 
نيرو هاي مسلح، استفاده از ظرفيت هاي سازمان بسيج مستضعفين است؛ 
بنابراين در امور مختلفي كه سازمان بسيج مستضعفين از توانمندي هاي 
بالقوه برخوردار است، ستاد كل نيرو هاي مسلح نيز از آن استقبال مي كند. 
رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح در بازديدي دو ساعته از اين نمايشگاه كه 
با همراهي سردار »سليماني« رئيس سازمان بسيج مستضعفين صورت 
گرفت، از كم و كيف فعاليت ها و برنامه هاي مختلف س��ازمان بسيج در 
حوزه هاي مختلف سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بسيج 

آگاه شد. 
نمايشگاه دستاورد هاي سازمان بسيج مس��تضعفين به ارائه برنامه هاي 
معاونت هاي مختلف در قالب غرفه هاي موجز مي پردازد كه رئيس ستاد 
كل نيرو هاي مسلح با حضور در هر غرفه به صورت تفصيلي با جزئيات اين 

برنامه ها آشنا شد. 

سردار نقدي: سیاست هاي امريكا 
در همه مؤلفه های قدرت شكست خورده است

مع�اون هماهنگ كننده س�پاه با بي�ان اينكه چهل س�ال از انقالب 
گذش�ته و هر روز ملت ما قدرتمندتر از قبل در اين راه پيش رفته و 
در طرف مقابل دش�منان ما خار و ذليل شده اند، گفت: سياست هاي 
امري�كا در همه مؤلفه های قدرت با شكس�ت مواجه ش�ده اس�ت. 
به گزارش سپاه نيوز؛ س��ردار سرتيپ پاس��دار محمدرضا نقدي معاون 
هماهنگ كننده سپاه در جمع علماي شيعه و سني استان گلستان اظهار 
داشت: چهل سال از انقالب گذشته و هر روز ملت ما قدرتمندتر از گذشته 
در اين راه پيش رفته و در طرف مقابل دش��منان ما خوار و ذليل شده اند. 
وي افزود: در اين ۴ دهه هرچه امريكا گفته، عكس آن اتفاق  افتاده و انقالب 
اسالمي هيبت ظاهري امريكا را شكسته  و امروز امريكا از ما تشكر مي كند كه 
پهپاد بدون سرنشين ما را زديد اما هواپيماي نظامي سرنشين دار را نزديد. 
معاون هماهنگ كننده سپاه در ادامه تصريح كرد: اين مهم نشان از اين دارد 
كه سياست هاي امريكا در همه مؤلفه های قدرت با شكست مواجه شده  و 
امريكايي ها حتي نمي توانند آتش جنگل هاي خود را خاموش كنند. وي 
افزود: علت قدرت و پيشرفت ما و شكست خوردن ذليالنه امريكا، اتصال و 

توكل به خداوند متعال و وحدت و يكپارچه بودن ما ملت ايران است. 
سردار نقدي افزود: ملت ما با ايجاد وحدت، قدرت خداوند را متجلي كرد و 
َ يَْنُصْرُكْم َويَُثبِّْت أَْقَداَمُكْم« عمل كرد. الزمه  به آيه شريفه »إِْن تَْنُصُروا اهللهَّ
ادامه راه انقالب همين دو مؤلفه اتصال به خداوند و حفظ وحدت است و ما 
با همين رويكرد به ياري خداوند متعال تا آزادسازي قدس پيش خواهيم 
رفت. وي گفت: دشمن هم همين را دريافته و مي خواهد اين وحدت را برهم 
بزند؛ اما شكي نيست كه همانند گذشته هيچ غلطي نمي تواند بكند. شيعه 
انگليسي و سني امريكايي كه دو لبه يك قيچي هستند و هر دو مشغول 

اجراي سياست هاي امريكا و دشمنان اسالم ناب هستند. 
سردار نقدي اظهار داشت: بانوي شهيدي كه در منا شهيد شد از اقوام شما 
قوم شريف تركمن بود كه به نيابت از رهبر فرزانه انقالب به حج رفته بود و 
اين سند افتخار آفرين وحدت ماست. معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي گفت: شيعه واقعي و سني راستين در همين ماجراي دفاع از 
حريم آل اهلل در سوريه دوشادوش هم با داعش جنگيدند و ما شهيد مدافع 

حرم اهل سنت داريم. 

88498443سرويس  سياسي

 چهارش��نبه 22 آبان 1398 | 15 ربيع االول 1441 || روزنامه جوان |  شماره 5790  

      دفاعی

ت�وان بس�يج كنندگ�ي انق�الب اس�المي ضمن به شكس�ت 
كش�اندن راهب�رد امري�كا در ايج�اد و بهره ب�رداری از فتن�ه 
داعش ب�راي جلوگيري از گس�ترش ام�واج بيداري اس�المي، 
واش�نگتن را دچ�ار س�ردرگمي راهب�ردي ك�رده اس�ت. 
به گزارش ايرنا، علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي صبح ديروز 
در افتتاحيه چهارمين همايش جامعه اطالعاتي سپاه با تبيين ريشه هاي 
تاريخي تعيين مرزهاي نوين قدرت پس از فروپاش��ي شوروي اظهار 
داشت: حضرت امام )ره( با پيش بينی فروپاشي شوروي و نظام دوقطبي 
در جهان سنگ بناي پيشتازي و توليد قدرت از سوي جمهوري اسالمي 

را بر پايه راهبرد نه شرقي ونه غربي پايه گذاری كرد. 
وي ظهور جمهوري اسالمي ايران به عنوان يك نظام مردمي و مقتدر 
در نظام بين الملل را تحولي قابل توجه در تعيين مرزهاي نوين قدرت 

عنوان كرد و گفت: در طول چهار دهه گذشته ايجاد ثبات داخلي، توليد 
توان دفاعي ملي، دس��تيابي به قدرت عمق راهبردي و پيشرفت در 
فناوري هاي نو و هسته اي موجب افزايش روز افزون نقش و تأثيرگذاری 

ايران در معادالت منطقه اي و جهاني شده است. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به قدرت جمهوري اسالمي در 
ناكام سازي راهبردهاي امريكا در غرب و شرق آسيا، حمايت از رژيم 
صهيونيستي و اس��تقرار نظام تك قطبي در جهان گفت: توان بسيج 
كنندگي انقالب اسالمي ضمن به شكست كشاندن راهبرد امريكا در 
ايجاد و بهره برداري از فتنه داعش براي جلوگيري از گسترش امواج 

بيداري اسالمي، واشنگتن را دچار سردرگمي راهبردي كرده است. 
شمخاني نقش  و جايگاه دستگاه هاي اطالعاتي به ويژه سازمان اطالعات 
سپاه در كسب موفقيت هاي شگرف جمهوري اسالمي ايران را بسيار 

مهم و تعيين كننده عنوان كرد و افزود: خوشبختانه تجربيات جنگ، 
مقابله با ضدانقالب داخلي و مواجهه با عمليات پيچيده سرويس هاي 
اطالعاتي خارجي، دستگاه هاي اطالعاتي جمهوري اسالمي ايران را به 
سطح قابل قبولي از آمادگي و مهارت حرفه اي رسانده است. وي افزود: 
امروزه حوزه كاركردي اطالعات فراتر از پشتيباني از بخش عمليات 
شده و ايفاي نقش مستقل و عملياتي از سوي دستگاه هاي اطالعاتي به 

ضرورتي غيرقابل اجتناب تبديل شده است. 
شمخاني ضمن قدرداني از فعاليت هاي س��ازمان اطالعات سپاه در 
كشف و خنثی سازی توطئه هاي خارجي و مقابله با ضد انقالب داخلي 
افزود: س��پاه نماد غيرقابل تغيير انقالب بوده و قرابت يا دوري افراد و 
جريانات خودي از اين شجره طيبه شاخص مهم ميزان عشق به انقالب 

و ارزش های جاودان آن است. 

شمخاني در افتتاحيه چهارمين همايش جامعه اطالعاتي سپاه: 

توان بسيج كنندگي ايران واشنگتن را سردرگم كرده است
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