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ضرورت راه اندازي 
پايگاه ملي اطالعات اقتصادي ايرانيان

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار رؤساي 
سه قوه و ديگر اعضاي شورای عالی هماهنگي اقتصادي »ايجاد پايگاه 
ملي ايرانيان با اتصاِل پايگاه هاي مختلف اطالعاتي به يكديگر« را از جمله 
پيشنهادهاي كارشناسان براي كاهش مشكالت مردم برشمرده و آن را 
توصيه كردند. يكي از مصاديق ضرورت وجود چنين پايگاه داده اي در 
بحران اخير شيوع كرونا پيش آمد كه اين انتظار به حق از دولت وجود 
داش��ته و دارد كه به افراد فاقد درآمد ثابت در شرايط كرونا كمك كند، 
اما مهم ترين چالش پيش روي آن فقدان اطالع��ات متقن از اين افراد 
است. به بيان ديگر واقعاً مشخص نيست كه چه كساني مستحق كمك 
دولت در شرايط بحراني هستند و چه كساني نيستند. دليل اين فقدان 

اطالعات چيست؟
در س��ال ۱۳۸۵ )جمعيت ۷۰ ميلي��ون نفر( كه دولت نهم ش��روع به 
نام نويس��ی س��هام عدالت كرد فقط س��راغ افرادي رفت كه به نوعي به 
اطالعات آنها دسترسي داشت: مددجويان كميته امداد و بهزيستي )۶ 
ميليون نفر(، روستاييان و عش��اير )۱۵ ميليون نفر(، كارگران فصلي و 
ساختماني )۶ ميليون نفر(، كاركنان دستگاه هاي اجرايي و بازنشستگان 
)۱۳ ميليون نفر( و برخي اقش��ار ديگر )جمعاً ۴۹ ميليون نفر(. در واقع 
حدود ۷۰ درصد مردم تحت پوشش اين سهام قرار گرفتند. تصور اين بود 
كه سه دهك باقي مانده كه خارج از پوشش اين سهام مانده اند، از اقشار 
برخوردار جامعه اند كه نيازي به اين حمايت سرمايه اي دولت ندارند. در 
سال ۱۳۹۸ )جمعيت كشور ۸۲ ميليون نفر( در دوره دولت دوازدهم، 
ماجراي يارانه معيشتي )بنزين( نيز ش��بيه همين وضعيت را داشت و 
حدود ۶۰ ميليون نفر از آن بهره مند ش��دند. در هر دو مسئله بخشي از 
جامعه معتقدند مستحق دريافت كمك هاي دولتي بوده اند ولي شامل 

حالشان نشده است. 
در طول اين سال ها همواره اين موضوع مطرح بوده است كه همه مردم 
مستحق دريافت يارانه نقدي نيس��تند و بارها در قوانين برنامه وبودجه 
مصوب مجلس، ضرورت حذف حداقل س��ه دهك از جمعيت كشور از 
صف دريافت يارانه مورد تأكيد قرار گرفته شده است. اكنون و بعدازاين 
همه سال تنها ۴ ميليون نفر به عنوان اقشار مرفه شناسايي شده اند كه 
با خودانصرافي يا حذف اجباري، از ليست پرداخت يارانه كنار گذاشته 
شده اند. مقايس��ه جمعيت ۷۸ ميليون نفري گيرندگان يارانه نقدي و 
۶۰ ميليون نفري گيرندگان يارانه معيشتي )بنزين( نشان مي دهد در 
واقع حدود ۱۸ ميليون نفر در »رادار اقتصادي دولت« ديده نمي شوند 
و به هيچ روي نمي توان آنها را جزو برخوردارها يا كم برخوردارها حساب 

كرد. 
عالوه بر اين بخش��ي از جمعيت روس��تايي و عش��اير كش��ور به دليل 
آنكه داراي سرمايه هاي ثبت شده نيس��تند و دارايي هاي آنها از جنس 
زمين هاي با اسناد عادي يا دام اس��ت و تعامل چنداني با شبكه بانكي 
ندارند، عمالً وضعيت اقتصادي شان را نمي توان با قطعيت مشخص كرد. 
حال بايد به اين سؤال پاسخ داد كه چرا دولت از وضع يك چهارم مردم 

كشور بي اطالع است؟
به نظر مي رسد شرايط كنوني و خأل داده های متقن اقتصادي كشور ناشي 
از دو دليل عمده است؛ دليل اول به خود دولت بازمي گردد كه به علت 
منافع برخي مديران دوزيست )كه به صورت توأمان با مديريت در بخش 
دولتي، فعال اقتصادي بخش خصوصي نيز هستند( كه مانع از ايجاد بانك 
اطالعاتي مطمئن بوده و در اين چند سال مرتب مي گفتند »ما نبايد در 
حساب مردم سرك بكشيم!« اكنون دولت به جز بخشي از جامعه )حقوق 
و مستمري بگيران ثابت( از وضعيت بقيه تقريباً بي خبر است. دليل دوم 
هم به خود مردم بازمي گردد كه بخش قابل توجهي عادت كرده اند كه )از 
ترس ماليات و قطع يارانه و... ( وضعيت مالي خود را از دولت پنهان كنند 
و بخشي از جمعيت كشور داراي سرمايه هاي هنگفتي هستند كه ثبت 
نشده است يا به نام خودشان نيست. پس چه بايد كرد؟ به نظر مي رسد 
ايجاد بانك اطالعاتي جامع و متقن و قابل استنادي كه بتوان بر مبناي آن 
برنامه ريزي و تصميم گيري كرد، بيش از هميشه ضروري است. تجميع 
و هم افزايي داده های موجود در نهادهاي مختلف اعم از وزارت اقتصاد، 
شبكه بانكي، بورس، ثبت اسناد، سرش��ماري هاي ملي، مسافرت هاي 
خارجي، معامالت و... مي تواند تا حد زيادي پوش��ش »رادار اقتصادي 
دولت« را گسترش دهد. با تشكيل چنين بانك داده اي مي توان به تدريج 
كل تراكنش هاي مالي و معامالتي افراد را در بستري يكپارچه تعريف كرد 
كه تنها گردش ها و معامالت مبتني بر اين بستر موردحمايت حقوقي و 
قضايي حاكميت قرار گيرند و احياناً افرادي نيز نتوانند خارج از اين بستر 

به فعاليت اقتصادي خود ادامه دهند. 
ايجاد چنين شبكه گسترده داده اي مي تواند رهاوردهاي ديگري همچون 
مبارزه با پولش��ويي و گردش پول هاي كثيف، كاهش واس��طه گري و 
سوداگري هاي كاذب و افزايش درآمد مالياتي كشور را نيز به دنبال داشته 
باشد. اين تجربه موفقي است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته به 

آزمون گذارده شده و هيچ گونه ترديدي بر كارآمدي آن نيست. 

محمدجواد اخوان

عصر ديروز در يک اقدام تروريستي در آبسرد دماوند
محسن فخري زاده رئيس سازمان پژوهش و نوآوري وزارت دفاع  به شهادت رسيد

بازهم ترور يک دانشمند
 يک روز پس از مبادله يک جاس�وس انگليسی 
- استراليايی وابس�ته به رژيم صهيونيستي و 
درست در شب س�الگرد شهادت شهيد مجيد 
شهرياري در 8 آذر 89، رئيس سازمان پژوهش 
و ن�وآوري وزارت دفاع و پش�تيباني نيروهاي 
مسلح كه از سال ها پيش در ليست ترور سازمان 
جاسوسي موساد قرار گرفته بود، ترور شد و به 
شهادت رسيد، تا بار ديگر حفره هاي اطالعاتي 
و امنيتي نمايان ش�ود و عالمت سؤال بزرگي را 
مقابل بی عملی دستگاه هاي امنيتي قرار دهد  !
محسن فخري زاده از مديران ارشد صنعت دفاعي 
كشور بود كه نام او از طريق ليست سازمان ملل در 
اختيار موساد قرار گرفته بود و تالش دستگاه هاي 
جاسوسي براي ترور او بي نتيجه مانده بود. عصر روز 
گذشته اما يك تيم تروريستي، در آبسرد دماوند ، در 
اطراف تهران اين مدير ارشد دفاعي را مورد سوء قصد 

قرار داده و به شهادت رساندند. 
روابط عموم��ي وزارت دفاع با تأيي��د اين خبر در 
اطالعيه اي از شهادت محس��ن فخري زاده رئيس 
س��ازمان پژوهش و نوآوري اين وزارتخانه در يك 
حمله تروريستي نوشت: عناصر تروريست مسلح، 
خودرو حامل فخري زاده را مورد حمله قرار دادند. در 
جريان درگيري تيم حفاظت ايشان با تروريست ها، 
وي به شدت مجروح و به بيمارستان منتقل شد. اين 
اطالعيه مي افزايد: متأس��فانه تالش تيم پزشكي 
براي احيای ايشان موفق نبود و اين مدير خدوم و 
دانشمند پس از سال ها تالش و مجاهدت به درجه 
رفيع ش��هادت نائل آمد. وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح در اين اطالعيه، اقدام ناجوانمردانه 
ترور يكي از مديران متعه��د و متخصص خود را به 
محضر مبارك مقام معظم رهبري و ملت شهيدپرور 

ايران اسالمي تبريك و تسليت گفت. 
  فخري زاده در ليست ترور موساد

پيش��تر و در ارديبهش��ت س��ال ۹۷، منابع رژيم 
صهيونيستي اعالم كرده بودند كه سازمان جاسوسي 
اين رژيم )موساد( تالش كرده يك دانشمند ايراني 
را ترور كند اما عمليات او موفق نبوده است. در اين 
باره وبگاه »والال نيوز« گزارش داده بود عوامل موساد 
پيشتر تالش كرده اند يك دانشمند هسته اي ايراني 
به نام »محسن فخري زاده مهابادي« را كه مسئول 
رآكتور اتمي تهران اس��ت، ترور كنن��د. اين وبگاه 
اذعان كرده بود تمام دانش��مندان هسته اي ايراني 
كه پيشتر ترور شدند يا سوء قصدي عليه جان آنها 
انجام گرفته، عمليات آن توسط عامالن موساد اجرا 
شده اس��ت. مقامات اطالعاتي خارجي موساد به 
»والال« گفته بودند كه فخري زاده در ليس��ت ترور 

موساد قرار داشت. 
نام فخري زاده از طريق ليست سازمان ملل در اختيار 
موساد قرار گرفته بود. وي در اين ليست تحت عنوان 
»دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح و رئيس پيش��ين مركز تحقيقاتي فيزيك 

)PHRC(« معرفي شده بود. 
محس��ن فخري زاده تنها دانش��مند ايراني بود كه 

»بنيامين نتانياهو« نخست وزير رژيم صهيونيستي 
نام او را مستقيماً در شو تبليغاتي دو سال پيش خود 
به زبان آورده و مدعي شده بود روي برنامه تسليحاتي 
اتمي كار مي كرده است. عوامل رژيم صهيونيستي 
بين س��ال هاي ۲۰۱۰ ت��ا ۲۰۱۲ مي��الدي، چند 
دانشمند هسته اي ايران را ترور كردند. هرچند رژيم 
صهيونيستي مانند دهها مورد ديگر از عمليات هاي 
تروريستي خارجي اش دست داشتن در اين ترورها 
را نه رد و نه تأييد كرده، اما هم رسانه هاي اين رژيم و 
همچنين مقام هاي صهيونيست بعضاً به تلويح تأييد 

كرده اند كه اين حمالت كار اسرائيل بوده است. 
گرچه تا روشن شدن جزييات اين اقدام تروريستي 
كمي بايد صبر كرد تا ابعاد و زواياي پنهان آش��كار 
شود، ليكن سلسله اقدامات خرابكارانه و تروريستي 
رژيم صهيونيستی به پشتيباني برخي دولت هاي 
مرتجع عربي در منطقه، انگش��ت اصلي اتهام را به 
س��مت مثلث عبري- عربي و غربي خواهد برد، به 
طوري كه سفر مخفي و ش��بانه نخست وزير رژيم 
صهيونيس��تي و وزير خارجه امريكا به عربستان و 
ديدارهاي محرمانه آنها مي توان��د در تداوم تالش 
براي سلس��له اقدامات خرابكاران��ه در جمهوري 

اسالمي ايران باشد. 

  پيام تس�ليت رئيس س�تادكل نيروهاي 
مسلح

در پ��ي ترور دكتر محس��ن فخ��ري زاده، رئيس 
سازمان پژوهش و نوآوري وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مس��لح، كه منجر به ش��هادت وي شد، 
سرلشكر پاس��دار محمد باقري، رئيس ستادكل 
نيروهاي مسلح در پيامي شهادت وي را تسليت 

گفت. 
به گزارش مركز ارتباط��ات و تبليغات دفاعي در 
بخشي از پيام سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري 
آمده است: بار ديگر تروريست هاي كوردل وابسته 
به اس��تكبار جهاني و رژيم پليد صهيونيستي در 
اقدامي وحشيانه، يكي از مديران و خدمتگزاران 
عرصه علمي، پژوهشي و دفاعي كشور را به شهادت 
رساندند.  شهيد دكتر محسن فخري زاده؛ رئيس 
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مس��لح در زمره مديران ارش��د صنعت 
دفاعي كشور بود كه در طول دوران عمر بابركت 
خود منشأ خدمات فراواني بوده و توانسته بود توان 
دفاعي كشور را به تراز قابل قبولي از بازدارندگي 
برس��اند. ترور اين مدير توانا و شايسته گرچه تلخ 
و ضربه سنگيني به مجموعه دفاعي كشور بود، اما 

دشمنان كوردل بدانند راهي را كه شهيد فخري 
زاده ها آغاز كرده اند، هرگز متوقف نخواهد ش��د. 
گروه هاي تروريستي و آمران و عامالن اين اقدام 
كور هم بدانن��د كه انتقام س��ختي در انتظار آنها 

خواهد بود. 
سرلشكر باقري اضافه كرده است: اينجانب ضمن 
تبريك و تسليت ش��هادت اين دانشمند صنعت 
دفاعي به فرمانده معظم كل قوا مدظله العالی، وزير 
محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، همكاران 
ايش��ان و خانواده گران قدر آن ش��هيد؛ اطمينان 
مي دهيم ت��ا تعقيب و مجازات عام��الن اين ترور 
شهيد محسن فخري زاده از پاي نخواهيم نشست. 

   پيام ظريف
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه نيز در پيامي 
ترور رئيس سازمان پژوهش و نوآوري وزارت دفاع 
جمهوري اس��المي ايران توس��ط تروريست ها را 
محكوم كرد و اين ضايعه را به ملت ايران تس��ليت 
گفت. ظريف با صدور بيانيه اي اقدام تروريس��تي 
و كوردالنه ترور ش��هيد محسن فخري زاده رئيس 
س��ازمان پژوهش و نوآوري وزارت دفاع جمهوري 
اسالمي ايران توسط تروريست ها را به شدت محكوم 
كرد. وي، شهادت اين دانش��مند برجسته و مدير 
موفق را به فرماندهي معظ��م كل قوا حضرت آيت 
خامنه اي مقام معظم رهبري، مردم عزيز كشورمان، 
هم��كاران وي در وزارت دف��اع و خصوصاً خانواده 

گرامي اين شهيد بزرگوار تبريك و تسليت گفت. 
سردار حسين دهقان، مشاور فرمانده معظم كل 
قوا در امور دفاعي روز گذشته طي پيامي در صفحه 
شخصي خود در واكنش به شهادت رئيس سازمان 
پژوهش و ن��وآوري وزارت دف��اع در يك عمليات 
تروريستي نوشت: »صهيونيس��ت ها در واپسين 
روزهاي عمر سياس��ي متحد قماربازشان در پي 
تشديد و افزايش فش��ار بر ايران براي ايجاد يك 
جنگ تمام عيار هستند. وزير سابق دفاع تصريح 
كرد: »شب دراز است و قلندر بيدار! همچون صاعقه 
بر سر قاتالن اين شهيد مظلوم فرود خواهيم آمد و 

از كرده خود پشيمان مي كنيم. « 
  واكنش قاب�ل تأمل دس�تيار ويژه رئيس 

مجلس
دس��تيار ويژه رئيس مجلس در ام��ور بين الملل 
در واكنش به ترور محس��ن فخري زاده دانشمند 
كشورمان نوشت: اين ترور نش��انگر تالش محور 
امريكايي - صهيونيس��تي براي تداوم ضربه زدن 
به پيش��رفت علم و فناوري در جمهوري اسالمي 
ايران است. دشمنان دست از توطئه بر نمي دارند. 
حسين امير عبداللهيان در صفحه رسمي توئيتر 
خود نوشت: »ترور دانشمند ايراني دكتر محسن 
فخري زاده، كه س��هم مهمي در توسعه مرزهاي 
دانش كشور داشت، نشانگر تالش محور امريكايي 
- صهيونيستي براي تداوم ضربه زدن به پيشرفت 
علم و فناوري در جمهوري اس��المي ايران است. 
دشمنان دس��ت از توطئه بر نمي دارند. اعتماد به 

دشمن، خوش باوري است.  « 

جزئيات تبادل زندانيان ايراني و استراليايي 
از زبان عراقچي

در  پيام�ي  در  خارج�ه،  ام�ور  وزي�ر  سياس�ي  مع�اون 
جزئي�ات  خص�وص  در  توضيحات�ي  مج�ازي  فض�اي 
ك�رد.  منتش�ر  اس�تراليايي  و  ايران�ي  زنداني�ان  تب�ادل 
سيد عباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه با اشاره به جزئيات 
تبادل زندانيان ايراني و استراليايي، گفت: روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ 
در نتيجه يك كار فش��رده ديپلماتيك با دو كشور تايلند و استراليا كه 
بيش از يك سال به طول انجاميد، س��ه زنداني ايراني در تايلند با يك 

زنداني استراليايي در تهران تبادل شدند. 
عراقچي افزود: اين تبادل در نوع خود منحصر به فرد است چرا كه سه 
كشور در اين تبادل دخيل بودند و يك تعامل سه جانبه صورت گرفت. 
س��ه ايراني در برابر تنها يك خارجي آزاد ش��دند. تب��ادل در فرودگاه 
تهران صورت گرفت يعني اول س��ه ايراني آزاد و به تهران وارد شدند، 
بعداً زنداني اس��تراليايي از كشور خارج ش��د و همچنين تبادل با يك 
هواپيماي اختصاصي استراليايي انجام شد كه ابتدا زندانيان ايراني را 
به تهران منتقل كرد. وي ادامه داد: اينجانب در لحظه انجام تبادل براي 
آخرين هماهنگي ها و نيز ايجاد اطمينان از به ثمر رس��يدن يك سال 
تالش همكارانم و صد ها ساعت رايزني سياسي، در فرودگاه حضور پيدا 
كردم و افتخار داشتم كه از سه هموطن عزيز خود استقبال كنم. پس از 
ورود اين سه نفر و ابراز اطمينان از سالمتي آنها دستور عزيمت زنداني 
استراليايي داده ش��د. تبادل زنداني يك امر مرسوم و پذيرفته شده در 
عرف بين المللی است و به هيچ وجه ناقض استقالل قوه قضائيه نيست. 
در همه كشور ها بعدازآنكه مسير قضايي به پايان رسيد و فرد به زندان 
محكوم شد، امكان تبادل او بر اساس منافع ملي ايجاد مي شود. در كشور 
ما اين امر با تصويب شوراي عالي امنيت ملي ميسر مي شود. كشور هاي 

ديگر هم روال خود را دارند.
 عراقچي تأكيد كرد: در طول تقريباً يك سال گذشته وزارت امور خارجه 
حداقل پنج مورد تب��ادل زندانيان را با كش��ور هاي امريكا )دو نوبت(، 
فرانسه، تايلند و اس��تراليا )دو نوبت( انجام داده و طي آن هشت نفر از 
هموطنان )شامل استادان دانشگاه و فعاالن مقابله با تحريم ها( در مقابل 

شش زنداني خارجي در ايران آزاد شده اند. 

روحاني در مراسم افتتاح چند طرح ملي: 
هيچ قدرتي نمي تواند ايران را حذف كند

هيچ ف�رد و قدرت�ي در دني�ا نمي توان�د اي�ران را با داش�تن جايگاه 
جغرافيايي عظيمي كه دارد، نه براي منطقه و نه براي جهان حذف كند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، روحاني روز پنج شنبه 
در مراسم بهره برداری از سه طرح ملي وزارت نفت در استان هاي چهارمحال 
و بختياري، خوزستان و بوشهر گفت: هيچ كشوري در منطقه داراي چنين 
قدرتي نيست كه بتواند در جنگ سه ساله اقتصادي بايستد و پيروز شود و 
اين نش��ان دهنده عظمت و قدرت و تاب آوري ملت ايران است كه در سايه 
خوداتكايي مردم، درون زايي و موقعيت ويژه ژئوپلتيك ايران حاصل شده 

است. 
رئيس جمهور تصريح كرد: هي��چ فرد و قدرتي در دني��ا نمي تواند ايران را 
با داش��تن جايگاه جغرافيايي عظيمي كه دارد، نه ب��راي منطقه و نه براي 
جهان حذف كند. خيلي ها آمدند ايران را از بين ببرند و نتوانستند حاال اينها 
آخري هايشان هستند كه مدعي بودند و شكست خوردند. روحاني با تأكيد 
بر اينكه ايران آباد و پيشرفته تنها براي مردم ايران نيست بلكه براي منطقه 
و جهان هم اس��ت، گفت: ايران به خاطر قابليت هاي بسيار بزرگي كه دارد 
مي تواند نيازمندي هاي منطقه و حتي جهان را در برخي از موارد ارزان تر و 
راحت تر تأمين كند. رئيس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به افتتاح 
سه طرح مهم ملي در حوزه وزارت نفت در سه استان كشور به ارزش ۳۰ هزار 
ميليارد تومان، گفت: افتتاح هاي امروز بار ديگر نشان داد كه اقتصاد ايران 
بزرگ و مقاوم است و در سايه خوداتكايي و درون زايي اين موفقيت ها به دست 

آمده و مردم ايران مسير درست خود را ادامه خواهد داد. 
روحاني در ادامه س��خنان خود با بيان اينكه اگر تكنولوژي نباشد، صنعت 
و توليد محصوالت با هزينه بااليي همراه خواهد بود، گفت: خوش��بختانه 
در تكنولوژي داخلي پيشرفت هاي خوبي توسط شركت هاي دانش بنيان 
داشته ايم و در زمينه تكنولوژي خارجي نيز دشمنان ما به ويژه امريكايي ها 
نتوانستند مانع از ورود تكنولوژي خارجي ما شوند. وي در تشريح اهميت 
بازار اعم از ب��ازار داخلي و بين المللي در تحقق جه��ش توليد، گفت: براي 
فروش محصوالت و توليدات خود نبايد نگاه مان فقط به بازار داخلي باشد. 
بايد بازارهاي متنوع جهان با ميلياردها جمعيت را ببينيم و اينجاست كه 
تعامل سازنده اهميت مي يابد. رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه تعامل سازنده 
با جهان در كنار قدرت ملي مفيد است، اظهار داشت: بحمداهلل چهار اصل 
مهم تحقق جهش توليد امروز در كش��ور ما وجود دارد و ملت ما در مسير 

درستي قرار گرفته است. 
دكتر روحاني با بيان اينكه نمي توان از افكار عمومي ملت فاصله گرفت، گفت: 
خوشبختانه همه حركت هاي ساختاري ما در كشور بر مبناي مردم ساالري 
و رأي و انتخاب مردم است و مردم ساالري بسيار مهم است. براي اينكه افكار 
را در مسير درست قرار مي دهد. روحاني همچنين با تأكيد بر اينكه همه بايد 
به فكر آينده كشور و رفاه ملت باشند، گفت: بداخالقي و بددهني را رها كنيم 
كه هيچ خاصيتي ندارد. البته بددهني ه��ا و بداخالقي ها در اراده ما خللي 
ايجاد نمي كند و افتخار ما ادب، مكارم اخالق و احترام به يكديگر است. رئيس 
جمهور افزود: نمي گوييم كسي انتقاد نكند و انتقاد را مفيد مي دانيم، اما انتقاد 
غيراز بددهني، فحاشي و بي تربيتي است. ملت ما فحاشي را برنمي تابد و همه 

ما بايد براي خدمت به مردم و سرافرازي ايران تالش كنيم. 

سخنگوي جامعه روحانيت مبارز: 
اصالح طلبان نامزد با پيشينه منفي 

معرفي نكنند
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز از اصالح طلبان پرسيد: وقتي فردي 
را به عنوان نامزد معرفي مي كنيد ببينيد سابقه منفي نداشته يا قباًل 
رد صالحيت نش�ده باش�د. بعد مي گوييد آقا ما همين را مي خواهيم 
و ش�وراي نگهبان هم بگويد كه تأييد نمي كني�م ]بعد بگوييد[ چون 
نامزد ما رد ش�د ش�ركت نمي كني�م. اين ن�وع برخورد غلط اس�ت. 
غالمرضا مصباحي مقدم روز گذشته در گفت وگو با ايرنا درباره اينكه كدام 
جناح در انتخابات رياست جمهوري پيروز مي شود، گفت: به شكل قطعي 
نمي توانم بگويم. هفت ماه تا انتخابات مان��ده و در يك نگاه اجمالي به نظر 
مي رسد ش��رايط براي اصولگرايان فراهم تر اس��ت اما اينكه چه اتفاقي در 
ماه هاي آينده رخ مي دهد نمي دانم. اينكه مي گويند هرچه مشاركت بيشتر 
شود جريان چپ برنده انتخابات مي شود القا است. احمدي نژاد در انتخابات 
سال ۸۴ و ۸۸ با باالترين نرخ مشاركت انتخاب شد. چرا دائماً القا مي كنند كه 
اصولگرايان در پي مشاركت كمتر هستند؟ اين خالف واقع است البته تأثير 
خود را روي افكار عمومي جامعه هم گذاشته است. مگر مردم همه تابع يك 
جريان سياسي هستند؟ البته تعبير راست و چپ را مناسب نمي دانم ولي 

تقريباً جا افتاده است. 
مصباحي مقدم درباره فضاي رقابت انتخابات رياس��ت جمهوري ۱۴۰۰ و 
احتمال رقابت درون جرياني اصولگرايان در غياب اصالح طلبان، گفت: از 
جريان اصالح طلب به دليل رعايت نكردن مصالح ملي واقعاً گاليه دارم. آنها 
با القائات خود از رد صالحيت نامزدهاي خود سخن مي گويند. آخر نه به دار 
نه به بار است چرا چنين حرفي مي زنيد و مرتب مي گوييد و واگويه مي كنيد؟ 

خود اين از نظر مصالح ملي غلط است.
اين فعال اصولگرا ادامه داد: نامزدي را معرفي كنيد كه صالحيت الزم براي 
مديريت كشور را داشته و پيشينه منفي نداشته باشد. دائماً مي روند سراغ 
كساني كه از گذشته زخم خورده اند و مي گويند اگر فالني نامزد شود رأی 
مي آورد. چرا كادر و افراد مناسبي را تربيت نكرديد؟ ضمناً افرادي داريد كه 
ش��وراي نگهبان آنان را تأييد مي كند. مگر دور قبل اسحاق جهانگيري را 
شوراي نگهبان تأييد نكرد و كساني كه شوراي نگهبان براي انتخابات رياست 
جمهوري تأييد كرد از جريان اصالح طل��ب نبودند؟ اگر محمد رضا عارف 
نامزد شود تأييد نمي شود؟  مصباحي مقدم از اصالح طلبان پرسيد: وقتي 
فردي را به عنوان نامزد معرفي مي كنيد ببينيد سابقه منفي نداشته يا قباًل 
رد صالحيت نشده باشد. بعد مي گوييد آقا ما همين را مي خواهيم و شوراي 
نگهبان هم بگويد كه تأييد نمي كنيم ]بعد بگوييد[ چون نامزد ما رد شد 

شركت نمي كنيم. اين نوع برخورد غلط است. 

عضو هيئت رئيسه مجلس: 
اظهارات اخير كالنتري را پيگيري مي كنيم

اظه�ارات اخي�ر رئي�س س�ازمان محيط زيس�ت درب�اره ام�ام 
خمين�ي)ره( ج�اي تأس�ف دارد و ما در مجل�س از طري�ق ابزارهاي 
نظارت�ي اي�ن موض�وع را م�ورد رس�يدگي ق�رار مي دهي�م. 
حسين علي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با فارس با اش��اره به اظهارات اخير رئيس سازمان 
محيط زيست درباره با امام خميني )ره( گفت: اين اظهارنظر عيسي كالنتري 
درباره امام )ره( جاي تأسف دارد و رئيس جمهور بايد چنين فردي را از رياست 
سازمان محيط زيست كنار بگذارد. اين اظهارنظر كالنتري نبايد بي پاسخ باقي 

بماند و بايد واكنش الزم به اين صحبت او نشان داده شود. 
عضو هيئت رئيسه مجلس اظهار داش��ت: ما در مجلس به جد پيگير اين 
موضوع هستيم و از طريق ابزارهاي نظارتي كه در اختيار داريم موضوع را 
پيگيري مي كنيم. حاجي دليگاني خاطرنشان كرد: چندي پيش ديديم كه 
در سازمان محيط زيست به اسم فعاليت در اين حوزه از بخش هاي نظامي ما 
جاسوسي مي شد و امروز هم شاهد اين گونه اظهار نظرهاي آقاي كالنتري 
هستيم كه اين موارد اين تصور و تلقي را ايجاد مي كند كه اين مسائل گويا با 
هم مرتبط هستند. وي افزود: كاركنان سازمان محيط زيست بايد از اظهارات 
رئيس خود در باره امام )ره( اعالم برائت كنند و با اين كار، موضع خود را در اين 
باره صراحتاً اعالم دارند  .عيسي كالنتري رئيس سازمان محيط زيست طي 
اظهاراتي در يكي از مصاحبه هاي اخير خود عنوان كرده است:  امام خميني 

فرزند ناخلف امريكا است. 
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      دفاعی

آقا جان! ما تا آخر ايس�تاده ايم. اي�ن عبارت را 
مي توان ج�ان كالم و پي�ام فرمانده كل س�پاه 
پاسداران انقالب اس�المي در مقام يک »سرباز 
كوچک« ب�ه فرمانده معظ�م كل قوا دانس�ت. 
رهبر معظم انقالب چهارش��نبه گذشته در پيامي 
كوتاه به مناسبت سالروز تشكيل بسيج مستضعفين 
به فرمان بنيان گذار انقالب اسالمي، حضرت امام 
خميني )ره(، ضمن تأكيد بر اين نكته كه » بسيج 
يادگار بزرگ و درخشان امام راحل، و مظهر اقتدار 
ملي، و نمايشگاه صفا و اخالص و بصيرت و مجاهدت 
است«، تصريح كرده بودند: » بسيج، ثروت بزرگ و 
ذخيره خداداد ملت ايران است. دشمنان اين ملت، 
اكنون و هميش��ه در اين انديشه بوده اند و خواهند 
بود كه آن را نابود يا بي اثر كنند. مسئوالن سازماني 
و يكايك بسيجيان عزيز خود را موظف به ابطال كيد 
دشمن بدانند و با توكل و اخالص و برنامه ريزي به 

پيش روند .« 
سردار سرلشكر پاسدار حس��ين سالمي، فرمانده 
كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي روز پنج شنبه 
در پيامي از ابراز لطف و پيام الهام بخش و اميدآفرين 
رهبر معظم انقالب اس��المي و فرماندهي كل قوا 
امام خامنه اي )مدظله العالی( به آحاد بس��يجيان 

قدرداني كرد. 
در پيام س��ردار س��المي به محضر مب��ارك رهبر 
جانباز و بسيجي انقالب اسالمي و فرماندهي معظم 
كل قوا حض��رت آيت اهلل العظمی ام��ام خامنه اي 
)مدظله العالی( آمده است: »پيام آسماني حضرتعالی 
در سالروز ميالد “بسيج” موجي از شادابي، طراوت 
و شور انقالبي در ميان بسيجيان فداكار و عزيزمان 
آفريد و در فراز هاي اميدبخش، الهام آفرين و دل انگيز 
خود، قله هاي بلندي را پيش روي آنان گش��ود تا 
در گس��تره اي عظيم از فضاي معنوي و ارزش��ي، 
پيشگامان علم و فناوري، بيرق داران  امنيت و آرامش 
، شكافندگان سينه سختي ها و درهم شكنندگان 
رؤياهای دشمنان، كيد شياطين مستكبر عالم را 
بي اثر و با توكل و اخالص به سوي افق هاي روشن 
اميد و پيروزي پيش روند . اينجانب به نيابت از همه 

پاسداران و بسيجيان از اين پيام الهي صميمانه تشكر 
مي كنم. از خداوند متعال براي وجود نازنين، شريف 
و نوراني حضرتعالي سالمت و س��عادت روزافزون 

مسئلت داريم. آقا جان تا آخر ايستاده ايم!
 سرباز كوچك حضرتعالي، سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي

  قدرداني رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
از رهبر معظم انقالب

رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين هم در پيامي 
به فرمانده معظم كل قوا نوش��ت: »پي��ام نوراني و 
اميدبخش حضرتعالي در س��الروز تشكيل شجره 
طيبه بس��يج افق هاي نو و تازه اي را در پيش روي 

فرزندان بسيجی تان گشود .«
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی بس��يج، در پيام  
سردار غالمرضا س��ليماني، رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين آمده است: »اماما صميمانه ترين سالم 
و درود تمامي بسيجيان كش��ور عزيزمان نثارتان 
باد. فرزندان بس��يجی تان در هفته مبارك بسيج 
همچون سال هاي گذشته ش��وق ديدار خورشيد 
پرفروغ واليت را در سينه هايشان محبوس داشته 
و براي متنعم ش��دن و التذاذ از انفاس قدس��ي تان 
لحظه ش��ماری مي نمودند، ليكن وضعيت كنوني 
كشور و شيوع ويروس كرونا مانع بهره مندی از اين 

ديدار شورانگيز و وصف ناشدنی گرديد .پيام نوراني و 
اميدبخش حضرتعالي در سالروز تشكيل شجره طيبه 
بسيج افق هاي نو و تازه اي را در پيش روي فرزندان 
بسيجی تان گشود. جوانان بسيجي ضمن حضور در 
همه ميدان ها و نقش آفرينی مؤثر در جهت خدمت 
به نظام مقدس جمهوري اسالمي و مردم عزيز ايران، 
تالش خواهند نمود با تحقق هدف بلند و متعالي گام 
دوم انقالب )تحقق دولت اسالمي، جامعه پردازي، 
تمدن نوين اسالمي( كيد و فتنه دشمنان را نقش 
بر آب نم��وده و پيش قراوالن زمينه س��ازی ظهور 

خورشيد عظماي واليت و امامت باشند«. 
در بخش پاياني پيام س��ردار سليماني آمده است: 
»بس��يج ارزنده ترين يادگار بزرگ و درخشان امام 
راحل شكرگزار وجود نعمت الهي واليت امر مسلمين 
بوده و از عنايت حضرتعالي و ارسال پيام روح بخش 
و جان افزای تان سپاسگزاري و قدرداني و سالمتي 
وجودتان را تا ظهور دولت يار از محضرت حضرت 

ربوبيت خواستارند .« 
  رژه 1000 شناور مردمي در سواحل نيلگون 

خليج فارس 
روز پنج ش��نبه و همزمان با هفتمين روز از هفته 
بسيج،  رژه ش��ناوري مردمي بسيج دريايي نيروي 
دريايي س��پاه با حضور ۱۰۰۰ شناور سبك و نيمه 

سنگين در سواحل خليج فارس و تنگه هرمز برگزار 
شد. 

به گزارش سپاه نيوز، رژه شناورهاي مردمي بسيج 
دريايي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در منطقه عمومي سواحل نيلگون خليج فارس و 
تنگه استراتژيك هرمز با حضور بيش از ۱۰۰۰ شناور 
سبك و نيمه سنگين برگزار ش��د. اين رژه دريايي 
نمايش اقتدار بسيج مردمي در عرصه دريا و نمايشي 
از عزت ملي و بصيرت ديني بسيجيان واليتمدار بود.  
دريادار تنگسيري، فرمانده نيروي دريايي سپاه در 
حاشيه اين مراسم اظهار كرد: »نيروي دريايي سپاه 
از زمان تشكيل بسيج دريايي در سال ۱۳۹۷ توانسته 
با همراهي و همياري بسيجيان عزيز جان بركف و 
استفاده از توان و ظرفيت مردم واليتمدار تا كنون 
۵۳۰ ناوگروه در سواحل جنوب و شمال سازماندهي 
كند و در مواق��ع لزوم و ضرورت ه��ا هم از ظرفيت 
باالي اين بس��يج دريايي مردم پايه استفاده و بهره 
گيرد. همانگونه كه حضرت امام خميني )ره( عزيز 
فرمودند بسيج لشكر مخلص خداست ، بسيج شجره 
طيبه است و ما به عينه در دفاع مقدس و هم بعد از 
آن مشاهده نموديم. مثالً در دو سه سال گذشته در 
حوادث طبيعي پيش آمده، ديديم حقيقتاً چگونه با 
اخالص، روحيه جهادي و انقالبي در قالب سازمان 
بسيج دريايي ، حضوري فعال و وصف نشدنی براي 
كمك و امدادرساني به موقع به هموطنان عزيزمان 
در سيل گرگان، غرب كشور، خوزستان ، غرب استان 
هرمزگان و منطقه بشاگرد و جاسك عزت آفرينی 

كردند.« 
فرمانده نيروي دريايي سپاه گفت: »برگزاري اين رژه 
مقتدر دريايي كه امروز مشاهده مي كنيد نمايشي 
از اقتدار و عزت نظام واليت مدار مردمي جمهوري 
اس��المي ايران اس��ت كه پيامش صلح ، دوستي، 
برادري، ايثار، واليت مداري و ايجاد امنيت پايدار در 
سواحل درياي خليج فارس و درياي عمان هست و 
در حوزه سازمان رزم نيز موجب ارتقاي كمي و كيفي 
آمادگي ها و سازماندهي منظم و كارآمد ناوگروه های 

بسيج دريايي شده است .«

پيامسربازبهفرمانده:آقاجانتاآخرایستادهایم


