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   استعفاي روحاني مطالبه انقالبيون نيست

دكتر عبداهلل گنجي مدير مسئول روزنامه جوان، در 
واكنش به شوي رس��انه اي مدعيان اصالحات كه 
خواهان استعفاي رئيس جمهور شده اند در توئيتي 
نوش��ت: اس��تعفاي روحاني مطالب��ه انقالبيون نيس��ت. اگر مردم 
رأي دهنده ب��ه مزايا و معايب دولت ناش��ي از رأي خود برس��ند در 
انتخابات بعدي ريل را ع��وض مي كنند. تغيير مردم س��االري بايد 

اينگونه محقق شود. 
انقالبيون ب��ه دنبال قهرمان س��ازي از بازندگان نيس��تند. علت اصرار 

همراهان روحاني بر استعفا، فاصله گذاري تصنعي است. 
........................................................................................................................

   اين نماينده مي تواند ندانم كاری ها را به چهار ميخ بكشاند
سيدامير سياح فعال رسانه در توئيتي در نقد كساني كه ادعا مي كنند 

مجلس اختياري ندارد، نوشت: 
گفت: ميخواي بري مجلس چه كار كني؟ مجلس اختياري نداره براي 
حساب كشي از دولت. گفتم: مجلس��ي اختياري نداره كه نماينده اش 
عضو هيئت مديره شركت هاي دولتي ميشه، به خرج اون ها ميره سفر 
خارجي، حقوق نجومي مي گيره. اگر نماينده شريك بخوربخورها نباشه، 

ميتونه بدون رودربايستي ندانم كاری  ها را به چهار ميخ بكشد. 
........................................................................................................................

    به شعور مردم توهين نكنيد آقاي زيباكالم
سيدياسر جبرائيلي كارشناس مسائل اقتصادي در توئيتي نوشت: 

آقاي صادق زيباكالم گفته: »اش��تباه ما اين بود كه به مردم گفتيم به 
روحاني رأي دهند.« 

اين حرف نه ابراز ندامت است و نه اقرار به اشتباه بلكه تداوم توهين 
به شعور مردم است. آقاي زيباكالم و دوستانش��ان اگر واقعاً نادم 
هستند، بايد بگويند »اش��تباه مردم اين بود كه به حرف ما كوش 

كردند.«
........................................................................................................................

   خرابكاري تركيبي امريكايي ها عليه ايران
مهدي محمدي در توئيتي نوشت: 

برخي نشانه ها مي گويد در ماه ها و شايد هم هفته هاي آينده امريكا با 
هدف تبديل اعتراض به آشوب و تنش تالش خواهد كرد گزينه هاي 
نيمه س��خت مانند خرابكاري، حمالت س��ايبري، عملي��ات رواني و 
تحريم را تركيب كن��د. قاطعيت و باال بردن ش��ديد هزينه ها تنها راه 

پيشگيري است. 
........................................................................................................................

   به صالح است تا ۱۴۰۰ بمانيد!
علي قلهكي در توئيتي نوشت: 

خيال نكنيد فرداي استعفا فرصت فرار از حسابرسي است كه براي آن 
شادماني مي كنيد. 

در روز بعد از استعفا بايد در پيشگاه قانون در مورد 18ميليارد دالر ارز 
و 60 تن طاليي كه به ناكجا آباد رفت و افزايش نابخرادانه قيمت بنزين 

پاسخگو باشيد. پس به صالح است كه تا تابستان 1400 بمانيد. 

ايران روي كاغذ شايد نه،اما عماًل

 

 در ليست سياه »FATF« قرار دارد
اينكه عده اي بگويند اگر ما سي اف تي و پالرمو را نپذيريم به ليست 
س�ياه مي رويم جاي تعجب دارد چراكه االن ش�ايد روي كاغذ در 
ليست سياه نباشيم، اما عماًل مراودات پولي و بانكي ما بسته است. 
محمدعلي پورمخت��ار درگفت وگو با خانه ملت در مورد س��كوت 
مجمع در قبال لوايح سي اف تي و پالرمو گفت: اينكه عده اي بگويند 
اگر ما اين لوايح رانپذيريم به ليس��ت سياه FATF مي رويم جاي 
بسي تعجب دارد چراكه ما االن ش��ايد روي كاغذ در ليست سياه 
نباشيم، اما عماًل در ليست سياه هستيم، چون كه مراودات پولي و 

بانكي ما بسته است. 
وي تصريح كرد: در حال حاضر تفاوتي بين تصويب يا عدم تصويب 
اين لوايح وجود ندارد، اما فرض را بر اين بگذاريم كه ما اين لوايح را 
به تصويب رسانديم و حاال اطالعات مالي را به آنها بدهيم، آن وقت 
آنها چه رفتار متقابلي مي خواهند با ما داشته باشند، تجربه مي گويد 
كه اروپايي ها دوباره مي خواهن��د همان حرف هايي را كه در رابطه 
با اينس��تكس و اس پي وي بيان كردند، به زبان بياورند. نگاهي كه 
االن غربي ها و امريكايي ها به ما دارند، اين است كه هرچه ما گفتيم 
شما بايد اجرا كنيد و ما هم هر وقت دوست داشتيم، تعهدات خود 

را اجرايي مي كنيم. 
پورمختار اظهار كرد: رفتار امريكا دليل عمده شده كه هم سي اف تي 
و هم پالرمو به تصويب نرسند، اگر امريكا در برجام بود و تحريم ها را 
عليه كشورمان اعمال نمي كرد و البته اروپايي ها هم از امريكا تبعيت 
نمي كردند شايد اين لوايح به تصويب مي رسيدند، اما طبيعي است 
كه ما براساس همين تجربه، توجهي نداريم كه آنها چه مي گويند 
و آن چيزي كه براي ما مهم بوده اين است كه غربي ها بايد تضمين 

كافي را بدهند.
........................................................................................................................

عضو شوراي مركزي ائتالف نيروهاي انقالب:
كساني كه باعث »َتكرار« دولت روحاني 

شدند بايد پاسخگو باشند
كساني كه باعث تشكيل مجلس دهم و تكرار دولت روحاني شدند، 
نمي توانند خود را پنهان كنند و مس�ئوليت اقدام خود را نپذيرند 

بلكه بايد پاسخگو باشند. 
عبدالحسين روح االميني عضو شوراي مركزي ائتالف نيروهاي 
انقالب در گفت وگو با مهر در خصوص ويژگي هاي مجلس مقتدر 
و ضد فساد براي بهبود وضعيت معيش��تي مردم اظهار داشت: 
اين موضوع شرط الزم اس��ت اما كافي نيست و با اينكه مردم به 
شدت از تبعيض ها ناراحت هستند و به دنبال عالج اين معضالت 
مي گردند اما اداره بهينه كشور از بروز اين مشكالت پيشگيري 

خواهد كرد. 
عضو شوراي مركزي ائتالف با بيان اينكه مجلس در چينش كابينه 
و رأي دادن ب��ه وزراي مطلوب تاثير جدي دارد، خاطرنش��ان كرد: 
مجلس بايد طوري بر امور كش��ور نظارت داش��ته باش��د كه حالت 
رهاشدگي فعلي احساس نش��ود. اگر يك مجلس كارآمد، مردمي و 
با تخصص مورد نياز مردم ش��كل بگيرد كه اهل معامله و زد و بند و 

وكيل الدوله نباشند اوضاع قطعاً درست خواهد شد.
روح االميني درباره عبور از جناح گرايي در مجلس آينده خاطرنش��ان 
كرد: كساني كه باعث تشكيل مجلس دهم و تكرار دولت روحاني شدند، 
نمي توانند خود را پنهان كنند و مسئوليت اقدام خود را نپذيرند بلكه 

بايد در قبال مردم پاسخگو باشند. 
وي در پايان با اش��اره به برخي نمايندگان ك��ه در اعتراض به عملكرد 
دولت اس��تعفا كرده اند، يادآور ش��د: در حالي كه اين نمايندگان خود 
از اين دولت حمايت كرده اند امروز ش��ديدتر از مردم عليه ناكارآمدي 
دولت و نابساماني ها معترض شده اند كه قطعاً اين بي صداقتي پذيرفته 

شده نيست.

نامگذاري سال هاي شمسي توسط رهبر معظم انقالب، خصوصاً 
در دهه اخير، گوياي يك سير تحول اقتصادي است كه از سال88 
با موضوع »اصالح الگوي مصرف« تا سال جاري با عنوان »رونق 
توليد« ادامه دارد. اين خط س��ير، يك مس��ير روشني است كه 
ضمن فرهنگ سازي توليد و مصرف، درصدد ايجاد انگيزه براي 
بهبود اوضاع اقتصادي است و اين موضوعي است كه معظم له در 
قسمتي از پيام نوروزي1398 به آن پرداختند: »...آنچه من عرض 
مي كنم، اين است كه مسئله فوري كشور و مسئله جدي كشور و 
اولويت كشور فعاًل مسئله اقتصاد است. بحث كاهش ارزش پول 
ملي يك مسئله مهم است، بحث قدرت خريد مردم همين جور، 
بحث مش��كل كارخانجات و كم كاري و احياناً تعطيلي بعضي از 
كارخانجات از اين قبيل اس��ت، اينها مش��كالت است. آنچه من 
مطالعه كردم و از نظر كارشناس ها استفاده كردم، كليد اين همه، 

عبارت است از توسعه توليد ملي.« 
اما حساس��يت و دغدغه رهبر انق��الب در رابطه ب��ا توليد ملي، 
موضوعي نيست كه به سال هاي اخير خالصه شود، در اين بين، 
ايده و ايجاد قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( در دهه60، خود 
مؤيد اين مطلب است كه ايشان طي سه دهه گذشته درصدد زنده 
نگه داشتن روحيه جهادي پاس��داران انقالب اسالمي بوده اند تا 
تجربه فني- مهندسي رزمندگان و بسيجيان متخصص و متعهد 
در دوران دفاع مقدس را در مسير آباداني و پيشرفت كشور قرار 

دهند. از اين رو بود كه سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در اواخر 
آذرماه سال1368 بر اساس اصل 147 قانون اساسي كشور و در 
اجراي فرامين مقام معظم رهبري مبني بر مشاركت سپاه در امر 
بازسازي و سازندگي و نيز توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور در 
زمان صلح، اقدام به تشكيل قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( 
نمود تا با مأموري��ت دفاع از دس��تاوردهاي انقالب اس��المي و 
توسعه همه جانبه كش��ور وارد عرصه سازندگي شود، اين مهم با 
هدف كمك ب��ه دولت هاي مختلف در جمهوري اس��المي و نيز 
خدمت رساني به مردم از طريق توس��عه اقتصادي و رونق توليد 
توانسته است تا به امروز دستاوردهاي ارزشمندي را كسب كند تا 
در آينده نيز ادامه يابد. اينك، همزمان با سي امين سالروز تأسيس 
اين مجموعه عظيم و در طليعه دهه چهارم عمر آن، پربيراه نيست 
تا با توجه به كارشكني ها و دشمني هاي دنياي غرب و نيز فشارهاي 
همه جانبه امريكا و ديگر ايادي آن عليه جمهوري اسالمي از طريق 
تحريم و تهديد هاي گس��ترده در طول 40سال اخير، به نقش و 

جايگاه قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( بپردازيم. 
درست با پايان جنگ تحميلي، زماني كه كشور با انبوه مشكالت 
و خس��ارات مادي و معنوي مواجه بود، نيروهاي س��ختكوش و 
جهادگران انقالبي و يادگاران دفاع مقدس توانستند در اين قرارگاه 
به معناي واقعي كلمه، واژه »ما مي توانيم« را معنا كنند و به اهداف 
عاليه خود و نظام نائل شوند. اس��تفاده بهينه از منابع، امكانات و 

اس��تعدادهاي فني- تخصصي، ايجاد روش نظام مند و قانوني به 
منظور مشاركت س��پاه در اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي دولت، كسب تجربه و دانش فني به منظور 
افزايش توان تخصصي، رزمي و دفاعي كش��ور، ايجاد سيس��تم 
مناسب براي مش��اركت نيروهاي متعهد و بس��يجي در توسعه 
كشور، محروميت زدايي در مناطق محروم همجوار با پروژه هاي 
در دست اجرای سازندگي كشور و ارتقای توانمندي مهندسان 
مشاور، پيمانكاران اجرايي و سازندگان داخلي كاال، ايجاد تعادل 
در قيمت مناقصات پروژه هاي ملي و بزرگ كش��ور و... از جمله 
اهداف قرارگاه خاتم است كه ناگفته پيداست همه و همه اهداف 
فوق، مبين حركتي اس��ت در مس��ير تحقق سياست نامگذاري 
س��ال هاي اخير و البته سال جاري توس��ط حضرت آقا، در واقع 
تالش در جهت كشف استعداد هاي ايران زمين از طريق نوآوري 
و شكوفايي و نيز دستيابي به توليد ملي از طريق حمايت از كار و 
سرمايه ايراني، توسعه پايدار و همه جانبه كشور از طريق همت و 
كار مضاعف در جهاد اقتصادي، حل مشكالت اشتغال و معيشت و 
اقتصاد با عزم ملي و مديريت جهادي، استغنای كشور از بيگانگان 
و دشمنان از طريق حماسه سياسي و اقتصادي و حمايت از كاالي 
ايراني، اثبات كارآمدي نظام از طريق الگو سازي اقتصاد مقاومتي 
و... را مجموعاً مي توان در »توليد« خالص��ه كرد كه محور همه 
فعاليت هاي فوق به حساب مي آيد و در نتيجه آن، تحقق اهداف 

قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( يعني گامي بزرگ در راستاي 
تحقق »رونق توليد« است فلذا پيرو اهداف فوق، قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا)ص( در سه حوزه »نفت، گاز و پتروشيمي«، »عمران، 
صنعت و معدن« و »محروميت زدايي« توانسته است با ربع قرن 
س��ابقه، ضمن جذب و تربيت مهندس��ان نخبه، به جديدترين 
فناوري ها و تجهيزات تخصصي با باالترين استانداردهاي فني و 

بهترين تجربيات اجرايي دست يابد. 
در پايان با اشاره به ديگر اهداف قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( 
در حوزه محروميت زدايي كه ارتباط مستقيمي با اوضاع اقتصادي 
و شرايط توليد دارد، از جمله: كمك به كاهش فقر و محروميت، 
تحكيم پيوند مردم با نظام و محبوبيت آن، ايجاد بارقه اميد و نشاط 
در مردم، رشد اقتصادي و بهبود وضعيت معيشت مردم، ترميم 
خرابي ها و آباداني مملكت و نمايش شكوه نظام و... شاهد هجمه 
تبليغاتي و حمله تخريبي رسانه ها در فضاي مجازي و واقعي عليه 
قرارگاه خاتم و نيروهاي خدوم آن بوده و هس��تيم كه بي ش��ك 
مي توان آن را حاصل موفقيت هاي روزافزون اين مجموعه ارزشي 
دانست فلذا در اين مجال و در س��الروز تأسيس پربركت قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا)ص( با كمال انصاف و افتخار بايد بر عزم 
جدي اين مجموعه ارزشي، خصوصاً در تحقق شعار سال1398 
)رونق توليد( با بيش از 285 طرح و پروژه در حال انجام در مقطع 

فعلي، اذعان داشت و صحه گذاشت.

يادداشت وارده  |  رضا  رضايي 

جايگاه قرارگاه سازندگي  در تحقق شعار سال

در تمام س�ال هاي پس از انقالب اسالمي تمركز 
و ه�دف اصلي يك جري�ان سياس�ي در داخل 
كش�ور حول يك مفهوم اصلي مبني بر »ضعف 
افراد و احزاب و دس�ته هاي سياسي بايد به پاي 
اصل حاكميت نوشته ش�ود و اين نظام اسالمي 
است كه در هر حالت تنها مقصر اصلي مشكالت 
كش�ور در حوزه هاي اقتص�ادي و غيراقتصادي 
مي باش�د« معنا و مص�داق پيدا كرده اس�ت، بر 
همين اساس است كه امروز وابستگان سياسي 
و رسانه اي طيف مورد اش�اره مقصر اصلي وضع 
كشور را نه نسخه منسوخ شده »تعامل يك جانبه 
با غرب« بلك�ه عامل را اصول نظام اس�المي در 
عرص�ه داخل�ي و بين المللي جل�وه مي دهند. 
در روزگاري كه ناتواني دول��ت در مديريت منابع 
ارزي و ذخاير سرمايه هاي داخلي و خارجي كشور 
تاثيرات گس��ترده و بس��يار مخربي را بر اقتصاد و 
معيش��ت مردم بر جاي گذاشته اس��ت و دولت به 
جاي استفاده از ظرفيت هاي داخلي و توانايي هاي 
بومي، اولويت خ��ود را ايجاد رضايت در طرف هاي 
غربي در حوزه هاي مختلف و از جمله انجام تعهدات 
يك جانبه برجام می داند، رسانه ها و شخصيت هاي 
سياسي وابسته به اين نحله فكري تالش مي كنند، 
حاكميت اسالمي را عامل اصلي مشكالت كنوني 
كش��ور معرفي و اينگونه القا كنند كه چنانچه هر 
دولت و جريان ديگري صدارت امور اجرايي كشور 
را در دست داش��ت، وضع عمومي كش��ور حال و 
روز مش��ابه امروزي را تجربه مي كرد. علي ربيعي 
سخنگوي دولت دوازدهم در آخرين موضع گيري 
خود و در پاس��خ به ناتواني هاي گسترده دولت در 
كاهش مشكالت كشور با تأكيد بر اينكه »هر كسي 
از مدعيان فعلي، رئيس جمهور مي ش��د وضعيت 
خيلي بدتر مي ش��د«، بيان مي كن��د: »به جرئت 
مي گويم با وضعي كه از فروش نفت به  وجود آمده 
و با جمعيت بيكاري كه االن وجود دارد و با نسلي 
كه انتظارش از زندگي متفاوت ش��ده، هر كسي از 
مدعيان فعلي رئيس جمهور مي شد، وضعيت االن 

خيلي بدتر مي شد.«
   تخطئه نظام و كاركردهاي آن

 محوري ترين هدف
همانطور كه اش��اره ش��د در طول هفته هاي اخير 
نيز بس��ياري از وابس��تگان به اين جريان در تالش 
هس��تند ناتواني هاي دولت و جريان متبوع خود را 
به اصل نظام اس��المي تعميم داده و با به كارگيري 
چنين روش تكراري و كليش��ه اي هم بس��تر براي 
رأي آوري نامزدهاي انتخاباتي خ��ود در انتخابات 
پيش رو را تضمين كنن��د و هم »تخطئه و تخريب 
نظام اس��المي« و مباني و اصول آن را مورد هدف 

قرار دهن��د؛ هدفي كه از انتخابات س��ال76 به اين 
س��و به عنوان محوري تري��ن اصل ب��راي جريان 
تجديدنظرطلب به ش��مار مي آيد تا به واس��طه آن 
مردم از كاركردهاي حاكميت اسالمي دلسرد شوند 
و نه تنها به تغيير ماهي��ت نظام رضايت دهند بلكه 
خود نيز به عن��وان پياده نظام دس��تيابي به چنين 
هدفي وارد كارزار ش��ده و اهداف عاليه اين جريان 

سياسي را تأمين كنند. 
   نظام ب�ه روحانی اجازه بده�د تا برای حل 

مشكالت اقدامی بكند!
جالب اس��ت بدانيم كه روز گذش��ته به��زاد نبوی 
يكی از تئوريس��ين های جريان غرب گرای داخلی 
در گفت وگو با يكی از رس��انه های زنجيره ای ابراز 
می كند : » نظام به روحانی اجازه بدهد تا برای حل 

مشكالت اقدامی بكند!«
 داريوش قنب��ري، فعال سياس��ي اصالح طلب در 
جديدترين اظه��ار نظر خود مي گويد: »كيس��ت 
كه نداند تحريم هايي كه منش��أ تمام مش��كالت 
اقتصادي است نتيجه دو متغير داخلي و خارجي 
يعني روي كار آمدن ترام��پ در امريكا و همراهي 
دلواپس��ان داخلي اس��ت. اصولگرايان همواره در 

قدرت هس��تند و اگر به  طور دقيق حس��اب كنيد 
اصولگراي��ان در بخش ه��اي مختل��ف از نظام در 
قدرتند. بخ��ش قابل توجهي از ق��درت در دولت 
و س��اير ارگان هاي انتخابي يا انتصابي در اختيار 
اينهاست. مجلس دهم نيز در اختيار اين طيف بود 
و در كل اصالح طلبان در بهترين حالت يك س��وم 

نيروهاي مجلس را تشكيل مي دادند.«
اين ف��رد ني��ز همانن��د بس��ياري از همفكران 
خود عامل مش��كالت كنون��ي را در جايي غير 
از تفكرات توس��عه وابس��ته گرايي دولت متبوع 
خود جست وجو و مطرح مي كند: »در وهله اول 
دولت بايد از عملكرد خود دفاع كند. واقعيت اين 
است كه خيلي از مسائلي كه امروز براي تخريب 
و تبليغات دس��تاويز جريان مخالف دولت قرار 
مي گيرند، مواردي هس��تند كه همي��ن رقبا به 
دولت تحمي��ل كرده اند. اينكه ما انتظار داش��ته 
باش��يم دولت در شرايط تحريمي كش��ور را به اوج 
قله پيشرفت در ش��رايط تحريمي برس��اند شايد 
مقداري بلندپروازانه باش��د، بنابراين ب��ا توجه به 
اي��ن محدوديت ها انتظار خارق الع��اده اي از دولت 

نمي رود.«

   هر ك�س ديگري جاي روحان�ي بود، وضع 
همين بود!

مقصر جلوه دادن حاكميت اسالمي و تخطئه مباني 
و اصول انقالب اسالمي مهم ترين هدف اين روزهاي 
شخصيت ها و رسانه هاي زنجيره اي اين طيف است، 
كمااينكه در يك نمونه ديگر صادق زيباكالم يكي 
از فعاالن اين جري��ان كه به حماي��ت متصعبانه و 
اغراق آميز از رضا ش��اه و هاشمي رفسنجاني زبانزد 
اس��ت در يادداش��تي با تيتر »مس��ئله دولت« در 
روزنامه سازندگي مي نويس��د: »واقعيت اين است 
كه دولت اختيارات چنداني در برخي سياست ها و 
برنامه هاي داخلي و حتي سياست خارجي ندارد... 
هر فرد ديگري هم كه رئيس جمهور ش��ود، همين 

مشكالت وجود دارد.« 
زيباكالم در ادامه نوش��ت: »وقتي در نتيجه تصميمات 
سياس��ت خارجي، وضع اقتصادي خراب مي شود و به 
رش��د منفي 8 مي رسيم يا تورم بي س��ابقه اي را تجربه 
مي كنيم و نرخ ارز يك ش��به چند برابر مي ش��ود، همه 
انگشتان اتهام به س��مت قوه مجريه گرفته مي شود، در 
حالي كه وضعيتي كه االن كش��ور به آن دچار است در 
نتيجه تصميمات سياستمداران ديگري است كه هيچ 

نقشي در دولت ندارند؛ يا پنهان هستند يا در نهادهايي 
مانند مجمع تشخيص هستند.« 

   بايد »قهر با امريكا« را پايان دهيم 
تا پيشرفت كنيم!

فريدون مجلسي يكي ديگر از چهره هاي وابسته به 
جريان غرب زده داخلي ني��ز كه بارها از متن برجام 
و خروج��ي آن دفاع كرده اس��ت، ب��دون توجه به 
هزينه هاي فراگيري كه سياست ها و تفكرات حاكم 
بر دولت بر كشور تحميل كرده است، با بزرگنمايي 
تحريم هاي خارجي عليه اي��ران تالش مي كند، به 
صورت كنايي عامل اصلي مش��كالت كنوني را نه 
انفعال مطلق در برابر غرب بلكه پافشاري كشور روي 

منافع بديهي خود عنوان كند. 
وي در يادداش��تي در روزنامه آرمان مي نويسد: »در 
خصوص ايران شايد مس��ئله اين است كه احساس 
پديد آمده مبني ب��ر ادامه قهر به زيان كش��ور تمام 
مي ش��ود و ادامه تحريم ها مي توان��د تبعات بدتري 
داشته باشد. در شرايطي كه همسايگان ما با فروش 
نفت و جذب درآمدهاي سرشار ارزي به پيش مي تازند 
و ايران در حصر اقتصادي از پيش��رفت ب��از مانده... 
تحريم ما را به انزوا كشانده، از ظرفيت هاي ايران براي 
حضور در بازار جهاني كاس��ته، درآمد ملي را كاهش 
داده و رشد اقتصادي ايران را منفي كرده است، اين 
مشكالت عظيم كه هر كدام به تنهايي مي تواند اقتصاد 

را زمينگير كند، بايد برطرف شود.« 
همانطور كه پيداست بزرگنمايي از اعمال تحريم هاي 
ضدانساني غرب و مقصر جلوه دادن حاكميت اسالمي 
ركن نخست سخنان سياستمداران وابسته به جريان 
غرب زده داخلي است و عنصر گمشده سخنان اين 
افراد درخواست از دولت براي اجرايي كردن وظايف 

مشهود آن در قانون اساسي است. 
هدف مشترك وابستگان به اين جريان سياسي كه 
از ديرباز تاكنون مورد اقبال رسانه هاي اين طيف نيز 
قرار داشته با افزايش چند برابر مشكالت اقتصادي 
امروز بار ديگر س��رباز كرده اس��ت تا جايي كه اين 
افراد به جاي عذرخواهي از ناتواني دولت در اجراي 
ساده ترين مطالبات اقتصادي و اجتماعي مردم، فرار 
رو به جلو كرده و با گستاخي مثال زدني انبوهي از 
شعارهاي انتخاباتي و مناظراتي روحاني و سايرين 
را استتار كرده و به جاي آن از حاكميت اسالمي اين 
مسئله را مطالبه مي كنند تا براي كاهش مشكالت 
كش��ور »رويه حاكميت هاي مرع��وب و ناتوان در 
برابر غرب« را الگو قرار داده و اين بار امنيت كشور 
را همانند اقتصاد دستمايه تمسخر و دست اندازي 
غرب قرار دهد، همين افراد با پز روشنفكري و دانايي 
خود را برترين سياستمداران و ديپلمات هاي قرن 

حاضر كشور معرفي مي كنند!

چرا مسببان وضع كنونی كشور پاسخگوی مشكالت اقتصادی و معيشتی نيستند

استتار ناكامی ها با چاشنی حمله به نظام اسالمی
محمد  اسماعیلی

   گزارش

در بي�ن داوطلب�ان انتخ�ابات مجل�س خب�رگان، اس�م ش�ش چه�ره ن�ام آش�نا 
به  چش�م م�ي خ�ورد. 

همزمان با برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در دوم اسفند، اولين 
انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان در دور پنجم برگزار مي شود. انتخابات ميان دوره اي 
خبرگان در پنج حوزه تهران، خراسان رضوي، خراسان شمالي، فارس و قم برگزار مي شود. 
در حوزه انتخابيه تهران، به علت درگذش��ت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، آيت اهلل نصراهلل 
شاه آبادي و آيت اهلل سيد ابوالفضل ميرمحمدي، نمايندگان فقيد خبرگان، انتخابات براي 

انتخاب سه كرسي برگزار خواهد شد. 
در حوزه انتخابيه خراس��ان رضوي، به علت درگذش��ت آيت اهلل س��يد محمود هاش��مي 
شاهرودي، نماينده فقيد خراسان رضوي در مجلس خبرگان، انتخابات براي انتخاب يك 
كرسي برگزار خواهد شد. انتخابات ميان دوره اي خبرگان رهبري در حوزه انتخابيه خراسان 
شمالي براي تعيين جانش��ين آيت اهلل حبيب اهلل مهمان نواز، نماينده فقيد اين استان در 
مجلس خبرگان رهبري برگزار خواهد ش��د. مردم استان قم نيز كه آيت اهلل محمد مؤمن 
به عنوان يكي از اعضاي خود در مجلس خبرگان رهبري را از دست داده اند، روز دوم اسفند 

98 براي انتخاب جانشين وي در اين مجلس، پاي صندوق رأي خواهند رفت. 
در استان فارس پس از درگذشت آيت اهلل اسداهلل ايماني، انتخابات ميان دوره اي خبرگان 

براي انتخاب يك نماينده برگزار مي شود. 
   آخرين آمار ثبت نام كنندگان

به گفته سيد اسماعيل موسوي، دبير و سخنگوي ستاد انتخابات كشور تا پايان مهلت قانوني 

ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان )پنج ش��نبه 21آذرم��اه( 303 نفر داوطلب 
نمايندگي مجلس خبرگان رهبري شده اند كه به تفكيك استاني از استان قم 57نفر، استان 
تهران 144نفر، استان خراسان رضوي 29نفر، استان خراسان شمالي 36نفر و استان فارس 

37نفر ثبت نام كرده اند. 
   كدام چهره هاي شاخص ثبت نام كردند؟

در بين داوطلبان كانديداتوري مجل��س خبرگان، نام دو چهره نام آش��ناي حوزه علميه 

به چشم مي خورد. آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي و آيت اهلل محمد يزدي. اين دو كه سابقه 
حضور در مجلس خبرگان را نيز دارند، در انتخابات سال 94 از حوزه انتخابيه تهران داوطلب 

كانديداتوري خبرگان شدند كه از راه يابي به اين مجلس باز ماندند. 
پس از برگزاري اولين اجالس��يه اعضاي خبرگان رهبري در دور پنجم و در جريان ديدار 
اعضاي اين مجلس با مقام معظم رهبري، ايشان اينگونه از دو عضو غايب و سرشناس اين 
مجلس ياد كردند: »برخي بزرگان هم هستند كه رأي آوردن يا رأي نياوردن، هيچ خللي در 
شخصيت آنها ايجاد نمي كند و آقايان يزدي و مصباح از جمله اين افراد هستند كه حضور 
آنان در خبرگان باعث افزايش وزانت اين مجلس مي ش��ود و نب��ود آنها نيز براي مجلس 

خبرگان خسارت است.« 
گفتني است آيت اهلل مصباح يزدي با دعوت علما و نخبگان استان خراسان رضوي، از اين 
حوزه انتخابيه داوطلب نمايندگي خبرگان شده و آيت اهلل محمد يزدي نيز به دعوت علماي 

استان قم، از اين استان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان شده است. 
در ميان داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان نام چهار چهره شناخته شده ديگر نيز ديده 
مي شود. آيت اهلل لطف اهلل دژكام، نماينده ولي فقيه در استان فارس و امام  جمعه شيراز از حوزه 
فارس داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان شده است. حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدم، 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و حجت االس��الم علي فالحيان، وزير اطالعات دولت 
هاشمي رفسنجاني از حوزه انتخابيه تهران، داوطلب نمايندگي خبرگان رهبري شده اند و 
حجت االسالم حسن نوروزي، نماينده رباط كريم در مجلس شوراي اسالمي از حوزه انتخابيه 

خراسان شمالي داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان شده است.

كدام چهره هاي شاخص داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان شدند؟
   انتخـابات


