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      دفاعی

روحیه انقالبی
 تنها نسخه مقابله با تضعیف روحیه مردم

یکی از محورهای مهم سخنان رهبر معظم انقالب در سخنرانی روز عید 
سعید قربان، تحریف واقعیت هایی بود که دش��من همواره با دو هدف 
تضعیف روحیه مردم و آدرس غلط دادن درباره راه حل تحریم ها داشته 
است. ایشان در رابطه با تضعیف روحیه مردم فرمودند: تضعیف روحیه 
مردم از ابتدای انقالب وجود داش��ته که به مردم القا کند کار شما تمام 
است. قوت ها را کاماًل سانسور و ضعف ها را صدبرابر می کنند تا جوان ها 
را از تحرک و پیشتازی بیندازند. در بعضی افراد ضعیف در داخل هم اثر 

می کند و در برخی روزنامه ها هم منعکس می شود. 
معظم ل��ه در خص��وص آدرس غل��ط دادن دش��من با ه��دف تحریف 
واقعیت های جامعه ایران تأکید کردند که دش��من ب��ا این آدرس غلط 

دادن ها می خواهد بگوید که راه نجات، کوتاه آمدن است. 
نقطه مقابل تضعیف روحیه مردم، تقویت روحیه انقالبی اس��ت که در 
سال های گذشته، رهبر معظم انقالب مکرراً بر آن تأکید داشتند، چراکه 
وقتی مسئولی، مدیری و حتی فراتر از آنها، آحاد جامعه  روحیه انقالبی 
را در خود تقویت کرده باشند، هم مغلوب خواسته دشمن و آدرس های 
غلطی که آنها می دهند نمی ش��وند و هم در ارائ��ه راه حل ها برای رفع 
مشکالت کشور، س��راغ برخی نس��خه های بدلی همچون اینستکس 
اروپایی یا مذاکره با دشمنی که هدفی جز تحقیر و به ذلت کشاندن ملت 

ایران ندارد، نمی روند.
  رهبری هوشمند انقالب آن روز که داشتن روحیه انقالبیگری را مطرح 
کردند، به درستی می دانستند که دشمن تیغ برکشیده تا اراده مسئوالن و 
ملت را در ادامه راه انقالب، به ویژه با سپری شدن چهار دهه از عمر بابرکت 
آن را با اخبار جعلی و تبلیغات مسموم دستخوش تغییر و ملت را از کرده 
خویش در طول این 41 سال پشیمان کند. از این رو بود که عالج مسئله را 
نه در مذاکره با امریکا و نه دلخوش کردن به اینستکس اروپایی، بلکه فقط 
و فقط برون رفت از مشکالت و رسیدن به آرمان ها را در داشتن روحیه 

انقالبی و تقویت این عنصر مهم در مردم معرفی کردند.
رهبر انقالب در دیدار 11 اردیبهشت سال گذشته با معلمان و فرهنگیان 
بر ضرورت تقویت روحیه انقالبي گري در پیشبرد اهداف انقالب اسالمي 
تأکید کردند و در نقد عملکرد آناني که در مسیر فراگیري روحیه انقالبي 
سنگ اندازي مي کنند، فرمودند: »خداوند نخواهد گذشت از آن کساني 
که با قلمشان، با بیانشان سعي مي کنند روحیه  انقالبي را در بین مردم ما 
و جوان هاي ما تضعیف کنند. خدا از اینها نمي گذرد. روحیه  انقالبي جان 
این ملت و روح این ملت است. آن وقت، آن قلمي که این روحیه را در مردم 

تضعیف و تشکیک کند در انقالب، این را خدا خواهد بخشید؟« 
 این سطح از تأکید و با این ادبیات انتقادی و هشدارگونه، اذهان عمومي 
را با این سؤال مواجه مي سازد که چه دستاوردهایي در گسترش روحیه 
انقالبي گري در جامعه نهفته است که تأکید بر آن به یکي از اولویت هاي 
مدنظر رهبر انقالب بدل شده اس��ت؟ معظم له چه خطراتي را مشاهده 
مي کرده و می کنند ک��ه بر این مس��ئله چنین تأکید وی��ژه اي دارند؟ 
انقالبي گري چه مشکالتي از کشور را قرار بوده مرتفع کند که تاکنون به 
دلیل جاری و ساری نبودن آن در همه بخش های جامعه چنین اتفاق 

خوبی نیفتاده است؟ 
در این مطلب کوتاه، فهرست وار به برخی از مواردی که روحیه انقالبی 
داشتن می تواند آثار مثبت خود را بر یک جامعه و اهداف نظام اسالمی 

مستولی کند، اشاره می شود:
1-تداوم انقالب اسالمی با روحيه انقالبی ممکن خواهد بود

روحیه مجاهدت و انقالبی گری موتور محرک��ه و دال مرکزي گفتمان 
تحول است. به فرموده حکیم انقالب اس��المي در دیدار سال گذشته با 
معلمان »روحیه  انقالبي، یعني ترس نداشته باشید، مالحظه کاري نداشته 
باشید. محافظه کاري نداشته باشید؛ وقتي تشخیص دادید عمل کنید، 
اقدام کنید؛ پیش بروید، به توقف راضي نشوید و کارها را تزییني انجام 
ندهید. گاهي انسان یک کاري انجام مي دهد، حالت تزییني و تشریفاتي 
دارد؛ اینها سم است؛ نخیر، کار را جدي انجام بدهید. اینها تحول را عملي 

مي کند، ممکن مي کند و تحقق پیدا مي کند.« 
2- پيشرفت کشور فقط با روحيه انقالبي ممکن است 

پیشرفت و توسعه کش��ور و حرکت در مسیر رفع مش��کالت جامعه را 
مي توان مهم ترین اولویت کشور دانست و همه فعالیت ها در عرصه هاي 
مختلف، باید گرهی از مشکالت مردم بگش��اید و یک گام، کشور را به 
اهداف طرح ریزي شده نزدیک تر کند، وگرنه اقدامي خالف میثاق ملي و 

مصالح کشور خواهد بود. 
حقیقت آن است که اقدامات بزرگ در کش��ور محصول اراده هاي قوي 
بوده است که در مسیر دین و انقالب دچار انحراف و تزلزل نشده اند. آثار 
نقش آفریني این بزرگان را مي توان در تاریخ این سرزمین و در عرصه هاي 
مختلف سیاسي، امنیتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مشاهده کرد. لذا 
براي رفع مشکالت کشور باید امور را به دست افرادي سپرد که از روحیه 
انقالبي برخوردارند و با همه وجود آرمان هاي انقالب و ملت را باور دارند. 
از اولویت بخشي به افراد متزلزل در راه دین و انقالب باید پرهیز کرد و در 
یک کلمه، روحیه انقالبي گري را باید رمز و موتور تحول و دال مرکزي 

گفتمان پیشرفت کشور دانست. 
3- روحيه انقالبي، حافظ کشور در برابر دشمن است

جمهوري اسالمي ایران در طول حیات پربرکت خود در هر مقطعي در 
معرض تهدیدات بیگانگان و دشمنان اسالم و انقالب قرار داشته است. 
تهدیدات از هر سه نوع سخت، نیمه س��خت و نرم براي ملت ما داستان 
جدیدي نیس��ت، چراکه انقالب اس��المي از همان ابتداي شکل گیري 
در تضاد با منافع اس��تکبار بوده اس��ت. لذا تالش ها براي براندازي این 
نظام از همان روزهای آغازی��ن نهضت ملت ایران آغاز ش��د و تاکنون 
نیز ادامه داشته اس��ت. در این میان، روحیه انقالبي گري یکي از ارکان 
بازدارندگي جمهوري اس��المي ایران در برابر تهدیدات دش��من است 
که دال مرکزي قدرت نرم جمهوري اسالمي را به مثابه پشتوانه قدرت 
سخت و نیمه سخت نظام اسالمي تش��کیل مي دهد. لذا حفظ امنیت 
کشور نیز در گرو تقویت این روحیه اس��ت. معظم له در تکریم روحیه 
انقالبي مي فرمایند: »جوان انقالبي را باید گرامي داشت، باید به روحیه  
انقالبي گري تشویق کرد. این روحیه است که کشور را حفظ مي کند، از 
کشور دفاع مي کند. این روحیه اس��ت که در هنگام خطر به داد کشور 

مي رسد. )94/6/18(
4- تقويت ساخت دروني نظام در گرو روحيه انقالبي گري است

یکي از ضرورت هاي پیش روي انقالب اسالمي در رویارویي با دشمنان و 
تهدیدات بیروني، استحکام ساخت دروني نظام جمهوري اسالمي ایران 
است. بدون تقویت ساخت دروني، استقالل کش��ور همواره در معرض 
تهدید خواهد بود و مبارزه با دشمن و استکبارس��تیزي با تردیدهایي 
مواجه خواهد شد. لذا در پیشرفت به سمت هدف هاي آرماني باید ساخت 
دروني قدرت را استحکام بخشید. در نگاه رهبر حکیم انقالب »یکي از 
مهم ترین راه هاي تقویت دروني، حفظ روحیه  انقالبي گري در مردم است، 
به خصوص در جوان ها. سعي دشمنان این است که جوان ما را الابالي بار 
بیاورند، نسبت به انقالب بي تفاوت بار آورند، روحیه حماسه و انقالبي گري 

را در او بکشند و از بین ببرند؛ جلوي این باید ایستاد.« )94/6/17(
بنابراین اگر می خواهیم در مقابل تحریف واقعیت ها از جامعه ایران توسط 
دشمنان خارجی و داخلی بایستیم؛ اوالً باید با تقویت روحیه انقالبی گری 
در خودمان مانع تضعیف روحیه ای که دشمن تمام عده و عّده خود را به 
کار بسته تا نگاه مردم را نسبت به انقالب و نظام اسالمی تغییر دهد، شویم. 
ثانیاً باید با نگاه تیزبینانه به آدرس های غلطی که دشمنان ملت ایران از 
شرایط کش��ور می دهند، توجه داشته باش��یم. در این صورت است که 
می توان نسخه های بدلی همچون مذاکره با امریکا را از نسخه های واقعی 

و عملی برای برون رفت از مشکالت تشخیص داد و به آنها عمل کرد.

حسن رشوند

سخنگوي سپاه پاس�داران انقالب اسالمي در 
واکنش به ش�بهه افکني هاي اخي�ر پيرامون 
رزمايش پيامبر اعظم)ص( 14 با اشاره به اينکه در 
بازي جنگ اين رزمايش برخالف تصور، انهدام 
ماکت ناو هدف نبود، تأکيد کرد: آسيب پذيري 
ناو هواپيمابر واقعي شديد تر از مدل شبيه سازي 
شده اس�ت و امريکايي ه�ا و صهيونيس�ت ها 
پي�ام رزمايش را ب�ه خوبي درياف�ت کرده اند. 
به گزارش سپاه نیوز، در پي برخي شبهه افکني ها 
و تردید س��ازي هاي رس��انه اي در فضاي حقیقي 
و مج��ازي پیرامون رزمایش پیامب��ر اعظم)ص( 
14 سپاه، سردار س��رتیپ دوم پاس��دار رمضان 
شریف سخنگو و مسئول روابط عمومي کل سپاه 
با اش��اره ب��ه موفقیت آمیز بودن ای��ن رزمایش و 
دس��تیابي به طیف وس��یعي از اهداف متنوع در 

سریال هاي پیش بیني ش��ده، اظهار کرد: خداي 
بزرگ را شاکریم که با همت و هوشمندي و اعمال 
فرماندهي و کنترل هاي دقیق، رزمایش بزرگ و 
مشترک پیامبر اعظم)ص( 14 در شرایط خاص 
جاري کش��ور، منطقه و جهان برگزار شد و اثبات 
کرد تحریم ه��اي تس��لیحاتي و اقتصادي جبهه 
دشمن تأثیري بر پیشرفت و ارتقاي توان و قدرت 
نظامي و شکل گیري بازدارندگي تهاجمي ایران 
اسالمي نداشته است و نیروهاي مسلح ما به ویژه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي به نقطه اي از اعتماد 
به نفس، خود اتکایي و برخورداري از ظرفیت هاي 
الزم ب��راي بومي س��ازي تجهیزات، س��امانه ها و 
طرح ریزي هاي دفاعي رس��یده اند که ترفندها و 
توطئه هاي دش��من، هرگز قادر به توقف یا ایجاد 

محدودیت در روند آن نخواهد بود. 

سردار شریف با اشاره به تالش رسانه هاي دشمن 
براي تردید س��ازي و ش��بهه آفریني پیرامون این 
رزمایش غرور انگیز از جمله چرای��ي عدم انهدام 
ناو هواپیمابر شبیه سازي ش��ده خاطر نشان کرد: 
انتخاب ماکت ناو هواپیمابر در رزمایش هاي اخیر 
سپاه به عنوان یک نماد و سیبل، فلسفه و انگیزه هاي 
متفاوتي دارد که متناس��ب با اهداف هر رزمایش 

تعریف شده و در دستور کار قرار گرفته است. 
س��خنگوي س��پاه با بیان اینکه برخ��الف ادعاي 
دشمن و شبهه افکني هاي رسانه اي، در رزمایش 
اخیر انهدام و غ��رق کردن ناو شبیه سازي ش��ده 
دستور کار نیروهاي عمل کننده نبود، خاطر نشان 
کرد: همانگون��ه که قباًل هم گفته شده اس��ت، در 
بازي جنگ طراحي ش��ده براي رزمایش در واقع 
انهدام دو اسکورت ناو هواپیمابر شبیه سازي شده 

که به خوب��ي هم صورت پذیرف��ت، هدف گذاري 
ش��ده بود و هدف قرار دادن پل فرماندهي ماکت 
ناو به عنوان مغز راهبري ش��ناور و سپس اجراي 
عملیات هلي برن روي آن، داراي مفاهیم خاصي 
است که صاحبنظران و کارشناسان حوزه دفاعي 
و نظامي از جمله امریکایي ها به خوبي آن را درک 
کرده اند. س��ردار شریف ش��بهه آفریني پیرامون 
شلیک  موشک هاي دفني از عمق زمین را که براي 
اولین بار توسط نیروي هوافضاي سپاه انجام شد، از 
دیگر تالش هاي ناکام دش��من پیرامون رزمایش 
پیامبر اعظم 14 دانس��ت و تصریح کرد: دشمنان 
ملت ایران بدانند متوجه ترفندهاي آنها هس��تیم 
و با هوچي گري هاي رسانه اي نمي توانند ما را وادار 
به افشاي اطالعات و پیچیدگي هاي منحصر به فرد 

این اقدام بزرگ کنند. 

امريكاوصهيونيستهاپيامرزمايشپيامبراعظم)ص(14رادريافتكردهاند

گزارش   رئیس جمهور به مجلس، انتخاب يا تكلیف؟ 
حضور رؤساي جمهور در ساختمان بهارستان 
هميش�ه در فضاي خبري موج س�از است؛ چه 
ب�راي معرف�ي وزرا و تحويل بودجه س�االنه و 
چه براي س�ؤال و اس�تيضاح که اي�ن آخري 
تنه�ا نصي�ب »ابوالحس�ن بني ص�در« اولين 
رئيس جمهور ايران ش�د. حاال مجلس يازدهم 
در صدد اس�ت تا از روحاني و هيئ�ت دولت به 
بهانه ديگ�ري براي حض�ور در صح�ن علني 
مجلس دع�وت کند. اس�تدالل اصلي مجلس 
هم به رغم مخالفت دولت، ماده 235 آيين نامه 
داخلي اين قوه است که از رئيس جمهور و ساير 
وزرا مي خواهد به صورت ساالنه در خانه ملت 
حض�ور يابند و ضم�ن توضيح عملک�رد خود 
برنامه هاي يك سال  آينده را نيز تشريح کنند. 
بر اس��اس ماده 235 قان��ون »الحاق م��وادي به 
قانون آیین نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي« 
مصوب سال 97، رئیس جمهور مکلف شده است 
در مردادماه هر سال بر اساس برنامه هاي ارائه شده 
در زمان تش��کیل دولت و اخ��ذ رأي اعتماد وزرا، 
اسناد و قوانین باالدستي و شاخص هاي عملکردي 
متناس��ب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد 
سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس 
ارائه بدهد و با حض��ور در مجلس از عملکرد خود 
دفاع کند.  در بندهاي بعدي این آیین نامه نیز نحوه 
حضور و تقسیم بندي زمان براي رئیس جمهور و 
سایر وزرا مورد تش��ریح قرار گرفته است. از زمان 
تصویب این ماده از آیین نامه داخلي و تأیید آن در 
شوراي نگهبان،  مجلس دهم فرصت اجرایي کردن 
آن را نیافت اما مجلس یازدهم مصمم است تا آن را 

براي اولین بار عملي کند. 
   مجلس يازدهم پيگير حضور رئيس جمهور 

در خرداد ماه امس��ال و چند روز پس از تش��کیل 
مجلس جدید بود که اسداهلل عباسي، سخنگوي 
هیئت رئیسه مجلس شوراي اس��المي در گفت 
وگویي با خبرنگاران با اش��اره ب��ه تصمیم هیئت 
رئیس��ه مجلس براي اجرایي کردن ای��ن بند از 
آیین نامه داخلي گفت: این م��اده تأکید دارد که 
رئیس جمهور و وزراي دولت باید در مردادماه هر 
سال و براساس عملکرد سال گذشته و برنامه هایي 
که براي آینده پیش بیني شده، گزارشي را ساالنه به 
مجلس شوراي اسالمي ارائه کنند. به دلیل اینکه در 
این زمینه فرمت خاصي وجود نداشت و به صورت 
پراکنده عمل مي شد، قرار بر این شد تا دبیرخانه اي 
را با همین منظور در هیئت رئیسه راه اندازي کنیم 
و از این به بعد بر اساس موضوعات مهم کشور اعم 

از رونق اقتصادي، جلساتي برگزار شود. 
بعد از این اظهار نظر، چندین بار نمایندگان مجلس 
در تذکر هایي خواس��تار اجرایي ش��دن این ماده 
و حضور یکپارچه رئیس جمه��ور و هیئت دولت 
براي ارائه گزارش در مردادماه ش��دند. یک بار نیز 
رئیس مجلس در پاس��خ به تذک��ر نمایندگان به 
هیئت رئیسه وظیفه داد تا این مسئله را به صورت 
جدي پیگیري کند، اما هنوز نتیجه اي در این باره 

حاصل نشده است. 
با نزدیک تر شدن به موعد مرداد ماه لحن اخطار 

مجلسي ها تندتر ش��ده اس��ت، اما ظاهراً دولت 
تمایلي ب��راي حضور در صحن علن��ي مجلس با 
چنین فرمتي ندارد و همچنان بر حضور داوطلبانه 

خود تأکید مي کند. 
 هسته  اصلي استدالل دولت براي مخالفت با این 
بخش از آیین نامه مجلس، مغای��رت آن با قانون 
اساسي اس��ت. مقامات دولتي معتقدند که موارد 
الزم در خصوص ضرورت حض��ور رئیس جمهور 
و هیئت دولت در مجلس به روش��ني بیان شده و 
نیازي به مورد اضافه دیگري وج��ود ندارد.  البته 
اختالفات دول��ت و مجلس در م��وارد اینچنیني 
مسبوق به سابقه است. به عنوان مثال در مجلس 
نهم درخواس��ت هاي »معاونت نظارت مجلس« 
براي ارائه گزارش کار از دستگاه هاي دولتي سبب 
شد تا هیئت دولت شکایتي را به هیئت عالي رفع 
اختالف قوا به ریاس��ت مرحوم آیت اهلل هاش��مي 
شاهرودي ارائه کند که در نهایت این هیئت رأي 
خود را در این باره به نفع دولت صادر کرد.  این بار 
نیز دولت بار دیگر به هیئت عالي رفع اختالف قوا 
ش��کایت کرد و آن را مغایر قانون اساسي دانست.  
حسینعلي امیري، معاون پارلماني رئیس جمهور 
هفته گذش��ته در این باره به رسانه ها مي گوید: با 
عنایت به اختالفي بودن موضوع، دولت با استفاده 
از ظرفیت هاي قانون اساس��ي به ویژه بند 7 اصل 
11۰، موضوع را پیگیري و بر اساس نظر » هیئت 
عالي حل اختالف و تنظیم روابط قواي سه گانه« 
که رسماً توسط دفتر مقام معظم رهبري به مجلس 
و دولت ابالغ گردید، حضور رئیس جمهور و وزیران 
جه��ت ارائه گزارش س��االنه به مجلس ش��وراي 

اسالمي در مرداد ماه هر سال تکلیفي نیست. 

البته در نقطه مقابل هم استدالل هاي جدي براي 
نافذ نبودن حکم هیئت عالي حل اختالف و تنظیم 
روابط قواي س��ه گانه وجود دارد. به عنوان مثال 
حسین میرمحمدصادقي، معاون قوانین مجلس 
دهم که در جری��ان تصویب قان��ون و همچنین 
شکایت دولت به هیئت عالي رفع اختالف قوا قرار 
داش��ته چنین رویه اي را درباره برخورد با قوانین 
مصلحت آمیز نمي داند و در گفت و گو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان مي گوید: وظیف��ه این هیئت، 
انطباق قوانین با قانون اساسي نیست، بلکه تالش 
براي ایجاد همکاري میان ق��وا و تألیف قلوب در 
مواردي است که نیاز به کدخدامنشي دارد. قانون 
مذکور در آیین نامه به تأیید ش��وراي نگهبان هم 
رسید و ابالغ شد؛ اینکه یک قانون را با وجود پشت 
سر گذاشتن همه مراحل دوباره زیر سؤال ببریم و 
بگوییم خالف قانون اساسي است، سپس هیئتي 
بنشیند و به جاي شوراي نگهبان تصمیم بگیرد، 

کار درستي نبوده است. 
به این ترتیب عمال آیین نامه داخلي مجلس شوراي 
اسالمي که در حکم قانون براي تنظیم روابط بین 
مجلس و دولت اس��ت، همچنان بر حضور وزرا و 
رئیس جمهور در مجلس شوراي اسالمي تأکید و از 
سوي دیگر یک نهاد نظارتي باالدستي دیگر آن را 
رد مي کند.  چنین بن بستي عالوه بر اینکه مي تواند 
موجب خدشه بر جایگاه قوانین تصویب شده توسط 
مجلس ش��ود، اراده برخي از نماین��دگان را براي 
حضور در مجلس محکم تر مي کند، کما اینکه در 
روزهاي گذشته برخي نمایندگان در گفت و گو با 
رسانه ها بر ضرورت اجراي این قانون تأکید کرده اند 

و خواستار اقدام رئیس مجلس هستند. 

    افزايش سرمايه اجتماعي
   با   گزارش   روحانی 

واقعیت این است که حضور ساالنه رؤساي جمهور 
در یک مناس��بت خاص در تمام جه��ان رویه اي 

مرسوم و شناخته شده است. 
به عنوان مثال در ایاالت متحده امریکا رئیس جمهور 
ساالنه با حضور در اجالس مشترک مجلس سنا و 
نمایندگان ب��ه بیان گزارش��ي از اقدامات صورت 
گرفت��ه در دولت خود مي پردازد که این مراس��م 
به صورت زنده براي تمام مردم این کشور پخش 
مي ش��ود.  در نظام قانونگ��ذاري و تقنیني ایران 
نیز رئیس جمهور بنا به مناسبت هاي مختلف در 
مجلس حض��ور مي یابد، اما تم��ام آنها به صورت 
داوطلبانه بوده و تنها در صورت سؤال و استیضاح 
اس��ت که قید قانوني در مورد حض��ور رئیس قوه 

اجرایي وجود دارد. 
در مورد وزرا نیز رویه مشابهي وجود دارد.  به طور 
حتم این امکان وجود دارد تا به جاي وزن کش��ي 
سیاسي دولت و مجلس دو قوه به تفاهمي بر سر 
اجراي این قانون برس��ند تا ضمن رعایت   قانون 
دغدغه هاي دولت نیز رفع شود. بدیهي است که 
نظارت مجلس بر دولت نیز باید فارغ از مچ گیري ها 
یا بگو مگوهاي غیر  ضروري انجام شود که چنین 
رویه اي از سوي مقام معظم رهبري هم مورد تأکید 

قرار گرفته است. 
از س��وي دیگر ارائ��ه گزارش س��االنه از س��وي 
رئیس جمهور به مجلس نیز از سوي افکار عمومي 
به عنوان توجه دولت به نماین��دگان ملت تعبیر 
شده و موجب افزایش سرمایه اجتماعي نظام نیز 

خواهد شد. 

ژه
جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران وی

س��ازندگی در گفت وگویی با ایرنا که مورد توجه روزنامه 
ش��رق هم قرار گرفته و در صفحه اول نیز تیتر شده، گفته 
اس��ت: »با وجود بحران های کم س��ابقه سیاسی و طبیعی 
باید از دولت حس��ن روحانی برای اداره کش��ور قدردانی 
کرد. به قدرت رسیدن ترامپ در امریکا و اعمال تحریم های 
خصمانه و بی س��ابقه علیه کشورمان، بدعهدی دولت های 
اروپایی، وقوع زلزله و س��یل های کم س��ابقه و همه گیری 
ویروس کرونا که دس��ت کم در 1۰۰ س��ال اخیر بی سابقه 
بوده است. اینها گوشه ای از مشکالتی است که روحانی در 

این مدت با آن مواجه بوده است.«
زلزله، سیل و بالهای طبیعی همواره بوده است. شدیدترین 
زلزله های چند دهه اخیر ایران در س��ال های 67 و 82 در 
رودبار و ب��م روی داد. تحریم هم در ای��ران اتفاق جدیدی 
نیس��ت. صرفاً کرونا تجربه جدید و وحش��تناکی است که 
در دولت های گذش��ته، آن را تجربه کرده بودیم، اما اینکه 
خود به اروپایی ها دل ببندیم و س��پس بدعهدی آنها را از 
مشکالتی بدانیم که دولت با آن مواجه شده، تحلیل غلطی 

است. بدعهدی اروپا و حتی امریکا در واقع مشکالتی است 
که دولت خودش برای خودش ایجاد کرد و خود را در مقام 

مواجهه با آن قرار داد!
اصالح طلبان تاکنون چندین بار گفته اند که دولت روحانی 
بدش��انس ترین دولت پس از انقالب اس��ت. چندی پیش 
روزنام��ه آرمان با انتق��اد از این فرافکن��ی همقطاران خود 
نوشته بود: »می گویند رئیس جمهور روحانی بدشانس است. 
ترامپ، سیل، زلزله و ملخ همه از نشانه های بدشانسی حسن 
روحانی است. اما آیا واقعاً می شود سرنوشت یک کشور را به 
شانس گره زد، البته که نه. اداره کشور هیچ ارتباطی با شانس 
ندارد. امور تنها با تدبیر و عقالنیت اداره می شود و به  سمت 
پیشرفت حرکت می کند. شانس در ایفای وظیفه دولتمردان 
هیچ جایي ن��دارد. نه تنها روحانی، بلک��ه هر رئیس جمهور 
دیگری هم دچار این حوادث   می شد، نمی شد او را بدشانس 
نامید. لطفاً بی تدبیری را بدشانسی ننامیم.« از جمله، رکود و 
تورم در بخش مسکن به دلیل بی برنامگی و بی تدبیری دولت 
است. خود روحانی چندی پیش اذعان کرده بود: »اعتراف 
می کنم در بخش مسکن دچار عقب ماندگی شدیم«. حاال 

برای کدام اداره کشور باید قدردان روحانی باشیم؟!
اما خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری دولت است، مصاحبه ای 
هم با غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، رئیس فراکس��یون 
به اصطالح مستقلین در مجلس و کاندیدای ردصالحیت 
ش��ده مجلس یازدهم دارد که در آن، جعف��رزاده مدعی 
ش��ده روحانی آرزوی 1۰۰ س��اله مردم ای��ران را برآورده 

کرده است!
 او می گوید: »االن ش��ما رئیس جمهوری دارید که آرزوی 
1۰۰ ساله مردم ایران را برآورده کرده است. دولت روحانی 
بدون درآمد نفت، کشور را اداره می کند، چیزی که حضرت 
امام آرزو داشت و در سیاست های ابالغی رهبری هم شاهد 
بودیم. نفت نداریم و روحانی کشور را تقریباً با 3۰ درصد یا 
4۰ درصد درآمد پیش بینی شده اداره می کند و از طرفی 
همه بالیای طبیعی از جمله سیل، زلزله و کرونا تمام کشور 
را به تعطیلی کشانده اس��ت. دولت با همه امکانات با تمام 
کم لطفی های داخلی و نامردی های خارجی، خوب توانسته 
کشور را اداره کند. از همین جا یک خسته نباشید به همه 

دولتی ها، مجلسی ها و قوه قضائیه می گویم.«

روحاني در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت:
هدف دشمنان در جنگ اقتصادي 

ايجاد هیجان زدگي در مديريت كشور است
رئيس جمه�ور ب�ا تبيي�ن فرصت ه�ا و چالش ه�اي اقتص�ادي 
کش�ور گفت: بي تردي�د حرکت در مس�ير رونق و جه�ش اقتصادي 
کش�ور بايد مبتني بر واقعيت هاي اي�ن عرصه باش�د و نبايد گرفتار 
تحليل هاي غير واقع بينانه برگرفته از بدبيني و س�ياه نمايي ش�ويم. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر ریاست جمهوري دکتر حسن روحاني 
روز گذشته در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت اظهار داش��ت: رهنمودهاي مقام معظم رهب��ري در روز عید قربان 
درباره مسائل اقتصادي کشور و سیاست گذاري و برنامه ریزي در این حوزه، 
دربرگیرنده راهبردهاي اصلي و کالن کش��ور و راهگشاي سیاستگذاران 
اقتصادي دولت و تقویت کننده مدیران اقتصادي است.  رئیس جمهور تصریح 
کرد: واقعیت هاي اقتصادي کشور نشان دهنده آن است که با بهره گیري از 
توانایي ها و ظرفیت هاي اقتصادي و هماهنگي میان همه ارکان کش��ور و 
انس��جام در مدیریت و اجراي برنامه هاي هماهنگ مي توان از تنگناهاي 
بي سابقه ناشي از فشار حداکثري دشمنان خارج و در جنگ اقتصادي پیروز 
شد؛ کما اینکه تاکنون پس از گذشت بیش از دو سال و چندماه توانسته ایم 
به موفقیت هاي بزرگي در خنثي کردن توطئه دشمنان دست پیدا کنیم. 
در این جلسه نقشه راه مدیریت اقتصاد کالن کشور در 26 محور ارائه و مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت. 
دکتر روحاني  گفت: هدف اصلي در جنگ فرسایش��ي اقتصادي تحمیلي 
دشمنان به این مرز و بوم، این است که مدیریت کشور در تصمیم گیري ها 
و اقدامات دچار هیجانات و بي برنامگي شود و در همین زمینه ایجاد و القاي 
انتظارات منفي و ترس��یم آینده مبهم از فضاي کشور در چارچوب همین 
اهداف است که باید با تصمیم گیري هاي منطقي و بر اساس داشته هاي کالن 

و وفاق ملي این توطئه دشمنان را نیز خنثي کنیم. 

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي:
نظام اسالمي 

به بركت حضور مردم قوام يافته است
رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي با بيان اينکه هر چه داريم، 
اول از خداوند متعال و سپس از مردم داريم، گفت: در اين 4۰ سال، نظام 
اسالمي به برکت حضور مردم در صحنه قوام يافته و پا بر جا مانده است. 
به گزارش فارس، آیت اهلل احمد جنتي،  صبح دی��روز در دیدار با اعضا 
و کارکنان ش��وراي هماهنگي تبلیغات اسالمي سراس��ر کشور که به 
مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس این نهاد به صورت ویدئوکنفرانس 
انجام شد، گفت: در 4۰  سال گذشته این شورا خدمات بسیار ارزنده اي 
داشته و با روحیه انقالبي کارهاي منحصر به فرد و بزرگي را انجام داده 

است. 
آیت اهلل جنتي افزود: هر چه داریم، اول از خداوند متعال و سپس از مردم داریم 
و شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي در زمینه سازي براي به صحنه آمدن 
مردم شریف ایران، نقش خیلي مهمي ایفا کرده است. البته در این 4۰ سال، 
نظام اسالمي به برکت حضور مردم در صحنه قوام یافته و پا بر جا مانده  است 

و اول از خداوند و سپس از مردم تشکر مي کنیم. 
وي خاطرنش��ان کرد: هر افتخار و موفقیتي تاکنون به دست آمده، آفریده 
این مردم بوده است و این مردم بودند که هشت سال دفاع مقدس را پشت 
سر گذاشتند و همه فتنه ها را با حضور خود، خنثي کردند و دشمن را ناکام 
گذاشتند. این مقام مسئول با اشاره به فتنه هاي سال های  78 و 88 گفت: در 
فتنه 18 تیر 78 برخي به دنبال متزلزل کردن مردم و نظام بودند، ولي مردم با 
حضور خود در صحنه در 23 تیر همان سال با یک حرکت انقالبي و مستحکم 
همه نقشه هاي فتنه گران را به باد دادند و فتنه خاموش شد. وي افزود: در 
سال 88 نیز بدترین نقشه ها توسط دشمن طراحي شد و مملکت را به آشوب 
کشیدند و ماه ها این مردم در اضطراب به سر بردند و خیال دشمن راحت بود 
که این فتنه حساب شده و طراحي شده، نظام اسالمي را سرنگون مي کند. 
اما در یک حرکت آرام مردمي و بدون فعالیت نظامي و تنها با حضور مؤثر و 
شکننده مردم در 9 دي 88 آن فتنه پیچیده، با آن نقشه هاي حساب شده که 
سال ها توسط دشمنان طراحي شده بود، در عرض چند ساعت و چند روز با 

راهپیمایي هاي سراسري مردم خاموش شد. 
 

عضو کميسيون اصل ۹۰ خبر داد
بررسي وضعیت كارگران هفت تپه 

در هیئت رئیسه مجلس
عضو کميس�يون اص�ل ۹۰ مجل�س ش�وراي اس�المي، از بررس�ي 
گ�زارش نماين�دگان بازديدکنن�ده از وضعي�ت کارگ�ران ش�رکت 
هف�ت تپ�ه در هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ب�ا حض�ور مس�ئوالن 
مربوط�ه و نماين�ده اي�ن کارگ�ران در هفت�ه ج�اري خب�ر داد. 
سید نظام الدین موسوي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در بیان نتیجه 
بررسي وضعیت کارگران هفت تپه در پي بازدید از این شرکت گفت: ماجراي 
اعتراض هاي کارگران هفت تپه مدت ها اس��ت که ادام��ه دارد و در دوماه 
اخیر نیز بار دیگر در پي عدم پرداخت حقوق هاي شان شاهد اعتراض هاي 
گسترده کارگران این شرکت در سطح شهر شوش و مقابل فرمانداري این 

منطقه بودیم. 
نماینده مردم تهران، ري، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شوراي 
اس��المي ادامه داد: ما به  دنبال تشکیل کارگروه ویژه  اي توسط کمیسیون 
اصل 9۰ مجلس که در پي وصول شکایت کارگران هفت تپه صورت گرفته بود، 
به همراه آقایان علي خضریان، احمد نادري و کعب عمیر نماینده مردم شوش 
از این شرکت بازدید کرده و با کارگرانش صحبت کردیم، همچنین نشستي با 
حضور 15 نفر از نماینده کارگران هفت تپه در محل فرمانداري این شهر برگزار 
کردیم. وي تصریح کرد: عمده گالیه کارگران هفت تپه پیرامون عدم پرداخت 
حقوق هاي شان در چند ماه اخیر بود و ناراحت بودند از اینکه ناچار هستند، 
هر چند ماه یکبار براي دریافت حقوق  هاي شان تحصن و اعتراض کنند. این 
نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: هم اکنون در مورد سوءمدیریت 
و اهلیت خریدار هفت تپه که سال 94 این شرکت به وي واگذار شده است، 
بحث هاي زیادي وجود دارد، کما اینکه هم کارگران و هم مسئوالن محلي و 

استاني معتقدند که این فرد از اهلیت الزم برخوردار نیست.  
 

در نامه حاجي بابايي به رئيس مجلس
صحت فرآيند انتخاب بذرپاش تأيید شد

رئي�س کميس�يون برنام�ه و بودج�ه مجل�س اع�الم ک�رد: ب�ار 
ديگ�ر درس�تي فرآين�د انتخ�اب رئي�س دي�وان محاس�بات 
گرف�ت.  ق�رار  کميس�يون  اي�ن  اعض�اي  تأيي�د  م�ورد 
به گزارش فارس، در پي نامه روز چهارشنبه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس 
شوراي اسالمي به حمیدرضا حاجي بابایي، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
جهت بررسي مجدد فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور، حمیدرضا 
حاجي بابایي در نامه اي به قالیباف اعالم کرد، پس از برگزاري مجدد دو جلسه 
اعضاي کمیسیون و بررسي برخي انتقادات، بار دیگر درستي فرآیند انتخاب 
رئیس دیوان محاسبات مورد تأیید اعضاي کمیسیون بودجه مجلس قرار گرفته 
است. در نامه حاجي بابایي که دیروز به رئیس مجلس نوشته شده است با اشاره 
به برگزاري جلسات مجدد اعضاي کمیسیون برنامه و بودجه و نیز بررسي برخي 
انتقادات، اعتراضات و نامه هاي ارسالي به آنان، تأکید شده است که با اتفاق نظر 
اعضاي حاضر در این کمیسیون، تمامي شرایط مندرج در قانون دیوان محاسبات، 
قانون آیین نامه داخلي و نیز شرایط مندرج در تبصره هاي آن در فرآیند معرفي 

رئیس و دادستان دیوان به صحن مجلس و انتخاب آنها لحاظ شده است. 
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