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روزنامه رئیس سابق کمیسیون اقتصادی:
راهکار دولت آینده برای خط فقر چیست؟!
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سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد به مدیرمســئولی الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و کاندیدای رد 
صالحیت شده مجلس یازدهم روز گذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان »خط فقر 10 میلیونی و افزایش 
فاصله طبقاتی؛ راهکار دولت آینده برای معضل فقر چیســت؟« در اقدامی تأمل برانگیز از دولت آینده! برای 
حل این مشــکل راه حل خواسته و نوشــته است: »با اظهارنظر هشدارآمیز یک فعال کارگری درباره رسیدن 
خط فقر به عدد 10 میلیون تومان، یافتن راهکارهایی برای بهبود شرایط معیشتی کارگران و حقوق بگیران 
در کوتاه مدت، اهمیتی دوباره پیدا کرده است. اخیراً حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان 
کارگران کشور خط فقر در جامعه برای خانوار ۴ نفره را 10 میلیون تومان برآورد کرده و گفته است؛ در چند 
سال اخیر آحاد جامعه و علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تأثیر شدیدترین فشارهای اقتصادی همچون 
افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و افزایش فقر روبه رو بوده اند که در این اواخر 

مهمان ناخوانده ای به نام کرونا نیز به آن اضافه شده است.«
این روزنامه اصالح طلب در ادامه نوشته است: »در حال حاضر، طرح معیشتی مجلس برای »احیای توزیع 
کاال به روش کوپنی« در دســت بررسی است. اما به نظر می رسد مشکل بزرگ تر جایی است که »نابرابری« 
و نبود »عدالت« در »توزیع درآمد« رخ داده است. فاصله طبقاتی در سال های تحریم و تنگنای مالی هرروز 
بیشتر خود را نمایان کرده و در این میان، شرایط برای طیف گسترده ای از مردم ایران و حتی دولت بعدی 

که سال آینده بر سر کار می آید؛ سخت تر شده است.«
گفتنی است این روزنامه که از دولت آینده برای ماحصل عملکرد اصالح طلبان راهکار خواسته، طرفدار تَکرار 
دولت روحانی بود و شخص آقای حضرتی مدیرمسئول این روزنامه به عنوان عضو فراکسیون امید در مجلس 
دهم، در جایگاه ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس نشسته بود. قرار بود بنا به وعده این مدعیان چرخ اقتصاد 
و تولید بچرخد. وعده می دادند چنان رونقی به اقتصاد می دهند که مردم از پول ناچیز یارانه بی نیاز شوند. اما 
آنچه اتفاق افتاد، تضعیف اقتصاد ملی، رکود تورمی سنگین، کاهش قدرت خرید مردم، و آن گونه که یواشکی 
اذعان می کنند، »محو طبقه متوسط در اثر گسترش فقر« بود. جالب این که در همین دوره در اثر سوء مدیریت 
و باندبازی، رانت های بزرگی در حوزه واگذاری شرکت های دولتی، دالر دولتی )جهانگیری( و... جابه جا شد.

نکته قابل تأمل دیگر اینکه نقش »حضرتی« ها )فراکسیون ائتالفی امید در مجلس دهم( در زمینه انباشت 
ناکارآمدی دولت و رساندن کشور به نقطه جوش چه بود؟ چرا وزرای بی کفایت یا مسئله داری مانند آخوندی 

و زنگنه را بر گرده مردم نشاندند و نگاه داشتند؟
پیروزی های سردار سلیمانی حاصل مذاکره بود!

روزنامه اصالح طلب اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: »در ایران نام سردار سلیمانی را به فتح و ظفر 
می بریم؛ بی آنکه بدانیم آن شــهید عارف، بخش عظیمی از ظفرش را با روش مذاکره با دشــمنان چشم در 
چشــم به ایران هدیه کرد. ما نه تدبیر کوچک کردن حاشــیه این جنگ را داریم، نه شجاعت پایان آن و نه 
مدیریت گذار از این شــرایط. ترجیح می دهیم که کمک صندوق ذخیره ارزی به وزارت بهداشــت نرسد؛ به 
خودروســازان برسد. مردم بی دفاع مانده اند و حیران در صعود قیمت ها و نازل شدن جان خود و رشیدترین 
فرزندان این خاک. چه کســی شــجاعت تصمیم و کرامت جان و پایان جنگ را در سینه محفوظ نگه داشته 

است؟ قدمی پیش گذارد.«
گفتنی است چنین ادعایی مضحکی از سوی جریان تحریف و نفاق در حالی مطرح می شود که اوالً نابودی 
شجره خبیثه داعش با مقاومت و مجاهدت های شبانه روزی و نثار خون های هزاران شهید مدافع حرم از ایران 
و زینبیون پاکستان، فاطمیون افغانستان، حیدریون و حشدالشعبی عراق و حزب اهلل لبنان و فرماندهی سردار 
شــهید قاسم سلیمانی محقق شــد و این سردار فاتح به شکل ناجوانمردانه ای به دست همان تروریست های 
آمریکایی به شهادت رسید، ثانیا این سردار پرافتخار و فاتح پیش از شهادت مذاکره با آمریکا را »تسلیم شدن 
محض در برابر دشــمن« خوانده و تأکید کرده بود که »قطعاً تن به این ذلت نمی دهیم.« و درنهایت اینکه 
مشــکالت متعدد اقتصادی امروز نانی اســت که اصالح طلبان سر سفره مردم گذاشته اند. آنها با دادن آدرس 

اعتماد به آمریکا، در حق مردم خیانت کردند و نمی توانند دوباره نسخه تجویز کنند.
خدعه و خیانت دیگرشان، این است که با وجود عهدشکنی آمریکا، خواستار مذاکره مجدد شدند و نوشتند 
حتی اگر الزم باشد مثل رئیس جمهور صربستان تحقیر شویم و مثل بّره و برده مقابل ترامپ بنشینیم، عقالنی 
است )!( چرا به دروغ، آدرس گشایش اقتصادی را در واشنگتن می دهند؟ مگر با همین آدرس، معیشت مردم 

را تنگ نکردند؟
سرنوشت اصالح طلبان به کارنامه دولت گره خورده

اما دولت مقصر مشکالت اقتصادی کشور نیست!
روزنامه سازندگی در یادداشتی نوشت: اصالح طلبان در سال 92 و سال 96 بر اساس جمع بندی مبتنی 
بر ارزیابی شرایط و البته میزان امکاناتی که در اختیار داشتند از یکی از کاندیداهای حاضر در عرصه انتخابات 
حمایت کردند و طبیعی است که طی هشت سال گذشته سرنوشت سیاسی اصالح طلبان به دلیل این ائتالف 

یا حمایت تا اندازه ای به کارنامه دولت گره خورده است.«
در ادامه مطلب آمده است: »مقصر دانستن دولت برای تمامی مسائل و مشکالت اقتصادی فرار روبه جلو 
است کما اینکه منتقدان دولت شاید بر زبان نیاورند اما همه خود می دانند که این درست نیست که دولت را 
مقصر اصلی شــرایط اقتصاد بنامیم. بدون شک وقتی سال ها اقتصاد کشور با درآمدهای ارزی می چرخیده و 
امروز درآمدهای ارزی به دلیل تحریم ها با مشکل موجه شده است دولت مقصر مشکالت اقتصادی نیست.«

با برجام به اوج تحریم ها رسیدیم!
محسن هاشمی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: »...اوج فشارهای ایاالت متحده آمریکا به جمهوری 
اسالمی ایران در دو سال اخیر شکل گرفته است، از ابتدای سال 1397 که تحریم ها به طرز بی سابقه ای تشدید 

شد تا سال 1398 که شاهد ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی در بغداد بودیم...«
در این باره الزم به یادآوری است که طیف موسوم به اصالح طلب همواره این نکته را گفته اند که اشتباهات 
دولت قبل منجر به آن شــد که شــاهد اوج تحریم ها باشیم، حال باید پرسید که دولت مطلوب اصالح طلبان 
که با شعار تدبیر به میدان آمد و سراسیمه به دنبال برجام رفت چرا نتیجه اش این شد که شاهد اوج گیری 

بی سابقه تحریم ها باشیم؟!
در ادامــه این یادداشــت می خوانیم: »اما فارغ از هر نوع تقســیم بندی، نتیجه حاصل، برآیند عمل کل 
مجموعه حاکمیت بوده اســت و اگر اشتباه بزرگی در یک بخش رخ می داد، این وظیفه سایر مسئوالن بوده 

که جلوی اشتباه را بگیرند...«
اگر به دولت و حامیان آن یعنی طیف موسوم به اصالح طلب نکته ای گوشزد شود و گفته شود که مسیری 
که در پیش گرفته اند به نتیجه نامطلوبی ختم می شــود آیا آنها می پذیرند؟! مگر در مورد برجام گفته نشد؟ 

مگر خطوط قرمز مشخص نشد آیا گوش شنوایی بود؟
حکایت اصالح طلبان و این سخن محسن هاشمی حکایت آن کسی است که به هیچ وجه به پند و اندرزها 
گوش نمی دهد و اگر بر پندی پافشاری شود آن فرد به هوچی گری می پردازد و راهش را پی می گیرد و وقتی 

سرش به سنگ خورد به دیگران می گوید شما باید جلوی مرا می گرفتید!
نویسنده در انتهای مطلب خود آورده: »اگر همانند حمله به شهید سلیمانی، در مقابل حمله دشمن به 
ریال نیز حساســیت و عزم مقابله جدی از سوی مسئوالن وجود داشت، قطعاً شاهد حفظ نسبی ارزش پول 

ملی و اعتبار ایران در برابر اقدامات ترامپ می شدیم.«
کار پاسخ گویی به اقدام تروریستی آمریکایی ها بر عهده نیروهای نظامی بود که آنها به بهترین شکل به 
آن پاســخ دادند، اما کار پاســخ دادن به اقدامات تروریستی آمریکا در حوزه اقتصادی به عهده دولت مطلوب 
اصالح طلبان و محسن هاشمی بوده است! این عدم پاسخگویی مناسب و اقدام مقتضی را بهتر است  هاشمی 
به خود و به دوستانش در دولت یادآوری کند و بی جهت انگشت اشاره را برای مقصر جلوه دادن دیگران در 

هوا نچرخاند!

روایتی از عملکرد مدعیان اصالحات
دولت را زمین گیر كردند

حاال شعار عبور از روحانی می دهند
بقیه از صفحه ۲

در ادامه این مطلب آمده است: »بازیگران خارجی باید این نکته را در نظر بگیرند 
که اگر لبنان بی ثبات و ناامن شود، تبعات چنین ناامنی دامن کسانی را خواهد گرفت 
که خودشان این ناامنی و بی ثباتی را دامن زده اند. امروز آمریکا و فرانسه اصلی ترین 
نیروهای خارجی هستند که به صورت مستقیم در حال دخالت در امور لبنان هستند، 
این دو قدرت غربی و متحدان شــان باید بدانند که لبنان جایی نیست که بتوان در 
آن ناامنی ایجاد کرد و جان سالم به در برد. ناامنی و بی ثباتی در لبنان قطعاً سرایت 

می کند و دامن دامن زنندگان به ناامنی را می سوزاند.«
از این زاویه، طرح استعفای روحانی را می توان تالشی برای تمهید »بی دولتی« 

و لبنانیزه کردن کشور دانست.
بازی انتخاباتی و بازسازی چهره اصالحات

یکی از دغدغه های اصالح طلبان، بحران هویت، نقش و اختالفات و درگیری های 
داخلی است مسائلی که از دو سال گذشته و به ویژه در انتخابات اخیر مجلس شورای 
اســالمی )اسفندماه 98( بیشــتر رخ نمود. آنها طی دو سال گذشته بارها از بحران 
هویت در اصالحات سخن گفته اند هم آن زمان که کرباسچی گفت: »اصالحات یک 
سازمان دهی جدی می خواهد که آن را تعریف کند. به این معنی که از اساس اصالحات 
چیست؟ چه مفهومی  را دنبال می کند؟ به دنبال اصالح چه مواردی است؟ از 76 تا به 
امروز جریان اصالحات مکرر گفته است که می خواهد اصالحات کند اما هرگز روشن 
نکرده است به دنبال اصالح چه چیزی است.« و هم در این ماه های مانده به انتخابات.
همیــن دیروز هم محمدعلی وکیلی، نماینده لیســت امید در مجلس دهم، در 
یادداشــتی در روزنامه ابتکار نوشــت »جریان اصالحات دچار بحران مقبولیت شده 
است« و »بحران موقعیت، بحران توجیه، بحران ایده حکمرانی و بحران مزیت،  گریبان 

اصالح طلبی را گرفته است«.
از این  رو به  نظر می رسد حاال که 7 سال و چند ماه از دو دولت  روحانی گذشته 
و تنها 8 ماه به انتخابات ریاســت جمهوری 1۴00 مانده اســت آنها سعی می کنند 
بــا بازی هــای انتخاباتی، برای چند ماه و به طور موقت هم که شــده، چهره به ظاهر 

اصالح طلبانه خود را بازسازی کنند.
حملــه به مجلس انقالبی، فاصله گذاری بــا دولت و اظهارات اخیر اصالح طلبان 
مبنی بر »ضعف ســاختارها«، »انتقاد به نظام و رهبری«، »وجود دوقطبی آزادی و 
اســتبداد در جامعه امروز« و... حاکی از آن اســت که آنان می خواهند ضمن اینکه 
نشان دهند منتقد حاکمیت و دولت هستند و به خاطر »مذاکره با آمریکا« حاضر به 
عبور از روحانی هســتند، درصددند در افکار عمومی به ویژه هواداران رادیکال خود 

نشان دهند که اصالحات زنده است!
بیش از 7 سال گذشــته و چند ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 
نمانده اســت؛ ماحصل عملکرد دولت تدبیر و امید که با حمایت اصالح طلبان روی 
کارآمد جز فاجعه مدیریتی و بروز و ظهور تورم های چندصد درصدی در بخش های 

مسکن، خودرو، ارز و کاالهای اساسی چه بوده است؟!
از این روست که کناره گیری رئیس جمهوری، وضعیت ایده  آل مدعیان اصالحات 
برای بازسازی چهره خود در افکار عمومی است چه آنکه استعفا یا استیضاح روحانی 
یکــی از بهترین چاره جویی های آنان برای مظلوم نمایی و القای وجود »دســت های 

پنهان«، »دولت پنهان« و این گزاره که »نگذاشتند کار کنیم« است.

درمکتب امام

به ملت خدمت کنید
به اسالم خدمت کنید و به کشور خودتان خدمت کنید. شما وکیل 
مردمی هستید که همه اسالم را می خواهند، و همه کشور خودشان را 
می خواهند و شما باید برای این ملت خدمت بکنید، به آن چیزی که 
شما را وکیل کرده است خدمت بکنید. اگر انحراف پیدا کنید برخالف 

ملت، خیانت کرده اید به وکالتی که دارید.
صحیفه امام؛ ج۱۲؛ ص۳۵۱ | جماران؛ ۴ خرداد ۱۳۵۹

 آثار مثبت ورود قوه قضائیه به واگذاری های غیرقانونی

ماشین سازی تبریز احیاء شد
افزایش 60 درصدی تولید و 190 درصدی فروش

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار 
فؤاد حسین پیگیری جدی ترور ناجوانمردانه 
شهید سلیمانی و ابومهدی از طریق مجامع 
بین المللی را حداقل اقدام مورد انتظار از دولت 
عراق خواند و گفت: کمترین مجازات عامالن 
این جنایت بزرگ خروج فوری از منطقه به 

ویژه عراق است.
فؤاد حســین وزیر امور خارجه عراق که از روز 
شــنبه به منظور دیدار و گفت وگو با مقامات ایرانی 
وارد تهران شده است؛ پیش از ظهر دیروز )یکشنبه( 
با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری 
و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و درباره مسائل 

دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو کرد.
شــمخانی در این دیدار با  اشــاره به ظرفیت 
ثبات ساز کشــورهای منطقه که در سایه گفت وگو 
و همکاری های منطقه ای و بدون دخالت نیروهای 
فرامنطقه ای قابل فعال ســازی اســت، بر ضرورت 

همکاری های دسته جمعی تاکید کرد.
وی با  اشاره به طرح رژیم صهیونیستی که از 
طریق عادی سازی روابط با برخی کشورهای منطقه 
و با فشار آمریکا در حال جریان است و هدفی جز 
تســلط کامل بر منطقه نــدارد، تصریح کرد: این 
روند که خیانتی بزرگ و نقض آشکار حقوق مردم 
فلسطین به شمار می رود، عالوه بر گسترش ناامنی 
و ایجاد اختالف بین کشورهای منطقه، موجودیت 
کشورهای سازش کننده را نیز با خطر جدی مواجه 

خواهد کرد.  
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با بیان 
اینکــه توافقات مهم دوجانبه بیــن تهران و بغداد 
دارای اهمیت راهبردی اســت، گفت: با تسریع در 
اجرای کامل این توافقات ضمن ارتقای بیش از پیش 
سطح روابط دو کشور، الگوی موفقی از همکاری های 

همه جانبه را می توان ارائه کرد.
کمترین مجازات عامالن این جنایت بزرگ

 خروج فوری از منطقه به ویژه عراق
شــمخانی ترور سردار ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس را از مصادیق بارز تروریسم دولتی خواند 
و تاکید کرد: کمترین مجازات عامالن این جنایت 
بزرگ خروج فوری از منطقه به ویژه کشوری است 

که این جنایت در آن صورت گرفته است.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: پیگیری 
جــدی این تــرور ناجوانمردانــه از طریق مجامع 
بین المللی حداقل اقدامی است که انجام آن از سوی 

دولت عراق مورد انتظار است.
 در این دیدار فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق 
نیز با اعالم عزم کشورش در توسعه روابط با جمهوری 
اســالمی ایران خاطرنشان کرد: دولت و ملت عراق 
هیچگاه حمایت ها و جانفشــانی مردم ایران به ویژه 
جوانان غیور ایرانی را در دفع شر تروریسم تکفیری 

از عراق فراموش نخواهند کرد.
وی با بیان اینکه ایران و عراق دو کشور همسایه، 
دوست و برادر با مرزهای طوالنی و  اشتراکات فراوان 
هستند، گفت: صدام با جنگ هشت ساله نتوانست 
بیــن دو ملت جدایی ایجاد کند و این دلیل خوبی 
است که هیچ طرف خارجی نیز نخواهد توانست بر 

روابط خوب دو کشور تاثیر منفی بگذارد.
قالیباف: خروج آمریکا 

تنها راه حل مشکالت عراق است
فواد حســین وزیر امور خارجه عراق همچنین 
شنبه شب با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 

اســالمی دیدار و با راهبردی خوانــدن روابط بین 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق ، پیرامون 
مسائل دوجانبه ، منطقه ای و بین المللی گفت و گو کرد. 
رئیس مجلس شــورای اســالمی ضمــن ابراز 
خرســندی از این دیدار گفــت: حاکمیت، امنیت، 
استقالل و یکپارچگی عراق همواره مورد تاکید ایران 
است. ما معتقدیم عراق کنونی نقش مثبت، مهم و 
اثرگذاری در منطقه دارد.  قالیباف در ادامه از دخالت 
آمریکا در منطقه و حضور تروریست های داعش که 
توســط آمریکا تقویت شدند، به عنوان آفت صلح و 

ثبات و رفاه عراق و منطقه یاد کرد. 
وی تصریح کرد: برخی کشورهای منطقه تحت 
فشار آمریکا به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

پرداختند، بی تردید جهان اسالم نباید نسبت به این 
موضوع ســکوت کند و الزم است چرا که موضوع 

فلسطین اولویت اول امت اسالمی است. 
رئیس  قوه مقننه کشورمان با تاکید بر اینکه ایران 
از عراق به عنوان کشوری اسالمی و همسایه ای مهم 
همواره حمایت می کند، یادآور شد: یکی از مهم ترین 
مطالبات مردم، دولت و پارلمان عراق خروج آمریکا از 

این کشور است که ریشه ناامنی هاست.
وی افزود: حمله تروریستی آمریکا علیه سردار 
سلیمانی و ابومهدی المهندس توهین به حاکمیت 
عراق و نقض استقالل این کشور بود. شواهد نشان 
می دهد که آمریکا در منطقه به تقویت تروریست ها 
از جمله داعش پرداخته است. آمریکا در طول تاریخ 

از طریق خیانت به سایر کشورها، مشکالتی را برای 
آنها ایجاد کرده است. 

قالیباف با تاکید بر اینکه همواره تثبیت صلح و 
امنیت در عراق و منطقه مهم ترین دغدغه جمهوری 
اسالمی ایران است، تنها راه حل مشکالت موجود در 

کشور عراق را خروج آمریکا از این کشور دانست.
رئیس مجلس شورای اسالمی با  اشاره به حمایت 
مجالس دو کشور از توسعه هرچه بیشتر روابط، به 
سفر اخیر نخست وزیر عراق به تهران  اشاره کرد و با 
تاکید بر تــداوم صادرات انرژی به عراق بر ضرورت 
پیگیری توافقات فیمابین از جمله الیروبی اروندرود و 
اتصال راه آهن بصره–خرمشهر جهت تسهیل خدمات 

دو کشور تاکید کرد.

شمخانی در دیدار وزیر خارجه عراق عنوان کرد

 انتظار ایران از دولت عراق برای پیگیری جدی ترور شهید سلیمانی

در جلسه علنی دیروز مجلس فرمانده کل ارتش 
ضمن برشمردن رشادت های ارتش و نیروهای مسلح 
در دفاع مقدس تاکید کرد، امروز امنیت ما در دریا 
عاریه ای نیست و کامال بومی است، همچنین دیروز 
نمایندگان با بررسی اولویت دار طرح تأمین کاالهای 

اساسی موافقت کردند.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی دیروز به ریاست 
محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستور کار این جلسه به شرح 
زیر بود: سخنرانی امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران به مناسبت 
هفته دفاع مقدس و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد 
طرح اصالح موادی از قانون مالیات های مســتقیم )اعاده 

شده از شورای نگهبان(
محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس 
اظهار داشت: خداوند را شاکریم که در هفته دفاع مقدس این 
فرصت فراهم شد که در خدمت هم لشکر و از رزمندگان 
دوران دفاع مقدس، امیر سرلشکر موسوی باشیم تا از بیانات 

وی استفاده کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: جا  دارد 
هفته دفاع مقدس را به همه آزادگان، ایثارگران، جانبازان 
و خانواده معظم شــهدا به ویژه به همه عزیزان ارتشــی 

تبریک عرض کنم.
دیروز همچنین مراسم تحلیف منتخبان جدید مجلس 
شورای اسالمی، در جلسه علنی برگزار شد. این نمایندگان، 
در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی که 22 شهریور 
ماه 99 برگزار شده بود، توانستند اکثریت آرا را کسب کنند.

امنیت ما در دریا عاریه  ای نیست
امیر سرلشکر »ســید عبدالرحیم موسوی« فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در جلسه علنی دیروز 
مجلس به مناســبت هفته دفاع مقدس، گفت: ارتش به 
کمک سپاه و این دو با بسیج و این سه با جهاد سازندگی 
و این چهار رکن با پشتیبانی همه جانبه مردم و همه آنها 
با فرماندهی حضرت امام )ره( روی بومی از غیرت ملی با 

روح آموزه های عاشورایی این معجزه قرن را آفریدند. اگرچه 
پیروزی در این جنگ نابرابر یک فتح الفتوح شبه معجزه بود 
اما منظور بنده از معجزه قرن پیروزی در جنگ نیست بلکه 
آن نتایجی است که معادالت راهبردی جهان را تغییر داد و 
طرحی نو درانداخت. منظور بنده آن شجره طیبه ای است 
که شاخه های آن به اقصی نقاط عالم سرکشیده و مکتب 
مقاومت در مقابل نظام سلطه را در قلب و روح حق طلبان 
نشانده و سقوط ناخداباوران حق ستیز را تسریع کرده است.

سرلشکر موسوی تاکید کرد: دفاع مقدس جمع چهره 
»اَِشّداُء َعلَی الُکّفار« انقالب اسالمی در مقابل سلطه گران 
و »ُرَحماُء بَیَنُهم« در جمع مظلومان عالم است. چه خوب 
بود اگر می شد در یک جلسه از همه اجزای دفاع مقدس 
سخن گفت. از آن بسیجی، تک تیرانداز تا سرلشکر فالحی 
که باالترین مقام شهید نظامی در دوران دفاع مقدس بود.

وی افزود: اگر می شد از گروه های کوچک شکار تانک 
 تا بزرگ ترین و پیچیده ترین عملیات هوایی یعنی حمله به
»اچ 3« سخن گفت، چه خوب بود. از اولین پاسخ با 1۴0 
فروند تا آخرین ضرب شست در مرصاد چه خوب بود اگر 
سخن می گفتیم. چه خوب بود اگر از انهدام کامل نیروی 
دریایی دشــمن توسط نیروی دریایی ارتش در 67 روز تا 
تپه هایی که بیش از دو هزار روز دســت به دست شدند و 
انفجار گلوله روی آنها آن قدر بود که قدشان کوتاه تر شد، 
می توانستیم سخن بگوییم. سرلشکر موسوی ادامه داد: چه 
خوب بود اگر از پاره کردن مغرورانه قطعنامه جلوی دوربین 
تا جمله ملتمسانه و اینک پذیرفتیم هر آنچه شما خواسته 
بودید را می توانســتیم بگوییم. از روزی که دیوانه ای آمد 
سنگی انداخت و رفت، تا طناب مرگی که به فرمان خداوند 
شاه دزد بر گردن دیوانه انداخت چه خوب بود سخن بگوییم 
اما افسوس که نمی شود در این زمان های کوتاه این تابلوی 

شگفت را توضیح داد.
وی گفت: نقاشی سحرآمیز دفاع مقدس آن قدر بیننده 
را محو جمال خود می کند که در توصیف تقریباً همه چیز 

را از یاد می برد.

فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: کشف و شناسایی 
بیــش از ۴8 هزار هواپیما و بالگــرد و انهدام 6۵2 فروند 
جنگنده و بالگرد در طول دوران دفاع مقدس، بخشــی از 
کارنامه افتخارآمیز پدافند هوایی ارتش اســت. همچنین 
نیروی هوایی عالوه  بر پشتیبانی هوایی از کلیه عملیات های 
دوران جنگ و دفاع از آسمان ایران، عملیات های ویژه ای 
داشته اســت که هر کدام به دلیل تأثیر راهبردی ارزش 

چندین عملیات بزرگ را دارد.
وی با بیان این که الزم به یادآوری است که به گواهی 
اسناد موجود، حامیان صدام دو بار در سال های 62 و 6۵ 
نیروی هوایی عراق را کاماًل بازسازی و نو کردند، گفت: اما 
نیروی هوایی و پدافند هوایی ما موفق شدند دو نیروی هوایی 
دشــمن بعثی را در طول جنگ منهدم کنند و در واقع با 
سه نیروی هوایی که صددرصد توسط استکبار حمایت و 

پشتیبانی می شدند، جنگیدند.
فرمانده کل ارتش تأکید کرد: به برکت این حضور امروز 
امنیتی که در دریا داریم، برخالف بســیاری از کشورهای 
منطقه عاریه ای نیست بلکه کاماًل بومی و ساخت ایران و 
با اتکا به دانش و توان صنعتگران صنعت دفاعی و فرزندان 
این مملکت است. دریاهای ما امن است و حضور نمایشی 
ایادی استکبار به سرکردگی آمریکای تروریست نمی تواند 

این امنیت مقتدرانه را خدشه دار کند.
طرح تامین کاالهای اساسی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با 200 رأی 
موافــق، 8 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 230 
نماینده حاضر در جلسه با بررسی اولویت دار طرح تأمین 

کاالهای اساسی موافقت کردند.
»حمیدرضا حاجی بابایی« در این باره، گفت: معیشت 
مردم با افزایش قیمت ها دچار مشکل شده است و در این 
طرح به دنبال آن هســتیم تا مشــکالت مردم در تأمین 
کاالهای اساسی مرتفع شود. بر اساس طرح مذکور، دولت 
مکلف می شود کاالبرگ در اختیار مردم قرار دهد تا مشکالت 

معیشتی مردم از این طریق تا حدی حل و فصل شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: طرح تأمین کاالهای اساســی در کمیسیون 
برنامه و بودجه مصوب شــده است و به دلیل آنکه مجلس 
دو هفته آینده تعطیل است، درخواست ما آن است که طرح 

مذکور در هفته جاری در دستور کار مجلس قرار گیرد.
حاجی بابایی درباره مفاد طرح تأمین کاالهای اساسی 
گفت: بر اســاس این طرح قرار بر این اســت که 30 هزار 
میلیارد تومان از محل تبصره 2 و 1۴ بودجه برای کاالهای 
اساسی تخصیص داده شود و 60 میلیون نفری که کمک 
معیشتی را دریافت می کنند، اعتباراتی در کارت آنان در 
نظر گرفته می شــود تا بتوانند کاالهای اساســی خود را 
خریــداری کنند. وی افزود: حدود 20 میلیون نفر از افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که 
قرار است به هر نفر از آنان 120 هزار تومان اعتبار جهت 
خرید کاالهای اساسی داده شود و در واقع یک خانواده پنج 
نفره 600 هزار تومان به کارت اعتباری اش واریز می شود و 
نکته حائز اهمیت آن است که این کارت ها اعتباری است 

و مردم فقط می توانند با آن کاال خریداری کنند.
این نماینده مجلس گفت: همچنین ۴0 میلیون نفر 
دیگر از مردم وضعیت معیشتی خوبی ندارند که در کارت 
اعتباری آنان 60 هزار تومان جهت خرید کاالهای اساسی 
واریز می شود تا از این طریق بخشی از مشکالت معیشتی 
این قشر جامعه نیز مرتفع شود. حاجی بابایی گفت: در این 
طرح مقرر شده است که از اول مهرماه تا پایان اسفندماه 
دولت این اعتبارات را در کارت های اعتباری 60 میلیون نفر 
مذکور واریز کند تا کاالهای اساسی خریداری کنند اما در 
صورتی که وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافت، این طرح 
متوقف می شود اما اگر وضعیت معیشتی به همین منوال 
ادامه پیدا کند، دولت باز هم باید این اعتبارات را واریز کند.

اصالح طرح مالیات از خانه  های خالی 
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز طرح اصالح 
موادی از قانون مالیات های مستقیم جهت تامین نظر شورای 

نگهبان را اصالح کردند.

بر اساس اصالح صورت گرفته در ماده واحده این متن، 
هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای باالی یکصدهزار 
نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور 
موضوع تبصره )7( ماده 169 مکرر این قانون، در هر سال 
مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته 
باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه 
بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره )11( 
ماده )۵3( این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات 
بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود: سال اول- معادل 
6 برابر مالیات متعلقه / سال دوم- معادل 12 برابر مالیات 
متعلقه / سال سوم به بعد-  معادل 18 برابر مالیات متعلقه.

همچنین دیروز سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه 
مجلــس در ذکر موارد اعالم وصولی گفت: »ســؤال ملی 
رحمــت اهلل نوروزی از وزیر راه و شهرســازی درباره علت 

عدم اقدام الزم برای تامین مسکن مورد نیاز در کشور.«
بودجه  افزایش  فوریت طرح  یک  تصویب 

شهرداری  ها
نمایندگان با یک فوریت طرح حذف بند )ن( تبصره 
)6( قانون بودجه ســال 99 با 170 رأی موافق، 33 رأی 
مخالف و ۴ رأی ممتنــع از مجموع 23۴ نماینده حاضر 
در جلســه موافقت کردند. جلیــل مختار به عنوان طراح 
این موضوع، گفت: بر اســاس قانون، یک درصد از درآمد 
حاصل از عوارض آالیندگی در کشور باید به شهرداری ها 
و دهیاری ها اختصاص داده می شــد که در الیحه بودجه 
سال 99، 3۵ درصد از این میزان اعتبار به صندوق توسعه 
محیط زیســت اختصاص داده شد که این مسئله ظلم  به 
شهرداری ها و دهیاری ها است. وی با بیان اینکه حذف بند 
)ن( تبصره )6( قانون بودجه ســال 99 ضروری است چرا 
که این بند قانونی موجب کاهش منابع اعتباری دهیاری ها 
و شــهرداری ها شده است، اظهار داشــت: کاهش منابع 
اعتباری دهیاری ها و شهرداری ها، منجر به کاهش کیفیت 
خدمات شهری و کاهش اعتبارات شهرداری ها برای مقابله 

با بالیای طبیعی می شود.

بررسی اولویت  دار تأمین كاالهای اساسی به تصویب نمایندگان رسید

ورود قوه قضائیه به پرونده واگذاری های 
شائبه دار و غیر قانونی تا کنون نتایج مثبتی 
به همراه داشته است و ادامه این روند، امید 
بازگشت خصوصی سازی ها به مسیر صحیح 

را نوید می دهد.
به گــزارش خبرگــزاری میــزان، در اجرای 
خصوصی ســازی و سیاســت های اصل ۴۴ قانون 
اساسی و رفع تصدی گری از دولت اندک تردیدی 
وجود ندارد؛ اما عدم رعایت اصول و ضوابط در فرآیند 
واگذاری بنگاه ها و شــرکت های دولتی که از آن با 
عنوان خصوصی سازی های پرشائبه یاد می شود، محل 
مناقشه است؛ امری که در چند مورد با ورود دستگاه 
قضایی به عنوان احیاگر حقوق عامه همراه بوده است.
اشــکاالت ســاختاری هیئت های واگذاری و 
همچنین اقدامات سلیقه ای متولیان امور موجب بروز 
مشکالت و واگذاری های معیوب و پرشائبه می شود 
که دود آن به چشم تولید و  اشتغال کشور می رود.
 ورود قاطعانه دستگاه قضا به انحراف

 در اجرای اصل ۴۴
قوه قضائیه طی یک ســال اخیر با قاطعیت به 
بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
و واگذاری هــای بی ضابطه و شــائبه دار ورود کرده 
اســت و در این زمینه احکامی صــادر و اقداماتی 

صورت گرفته است.
دستگاه قضایی در موضوع بررسی واگذاری های 
شــائبه دار دو نکته را مورد توجه قرار می دهد؛ یک 
نکته، جنبه تخلف افرادی اســت که این واحد ها را 
مــورد تملک قرار داده اند و دیگری بررســی نحوه 
واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در 
قانون بــرای واگذاری و صالحیت افراد مورد توجه 
ســازمان خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع 
تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست 
و باید نحوه واگذاری ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامــه به برخــی از مــوارد واگذاری های 
شائبه دار و ورود دستگاه قضایی به این واگذاری ها 

 اشاره می کنیم.
 شرکت کشت و صنعت مغان

سرزمین مغان در استان اردبیل خاکی بسیار 
حاصلخیز دارد؛ شــرکت کشت و صنعت مغان نیز 
دارای 27 هزار هکتار زمین مرغوب است؛ در رابطه 
با نحوه واگذاری این شرکت در سال 97 ابهامات و 
ســؤاالتی وجود دارد که برای مردم استان اردبیل 
به یک دغدغه و گره ذهنی تبدیل شــده است. در 
همین راستا قوه قضائیه به موضوع ورود کرده است.
در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت 
به موضوع کارشناسی، هیئت واگذاری، نحوه مزایده 
و فرآیند واگذاری ابهامات و سؤاالتی وجود دارد که 

قابل بررسی است.
نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت 
مغان لحاظ می شــد، مورد توجه قرار نگرفت و در 
زمان این واگذاری بــه اخطار های صادره از دیوان 
محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئوالن 

قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.
موضوع واگذاری شــائبه دار شــرکت کشت و 

صنعــت مغان از محورهای اصلی رســیدگی های 
رئیس دســتگاه قضا در جریان سفر اخیر به استان 
اردبیل بود. آیت اهلل رئیســی روز پنجشنبه گذشته 
در جلسه ای دو ساعته تحت عنوان »احیای حقوق 
عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت 
مغان« با حضور مسئوالن مربوطه کشوری و محلی، 
پس از استماع سخنان مسئوالن ذی ربط پیرامون 
نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، 6 دستور 
مشــخص را صادر و تاکید کرد که دستگاه قضایی 
و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این 6 
دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت. آن 

6 دستور از این قرار است:
1- فهرســت کلیه اراضی، اموال و دارایی های 

شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
2- اموال و دارایی های شرکت، به طور شفاف، 

کارشناسی و ارزش گذاری شود.
3- هیئت داوری به دور از فشارها و با در نظر 
گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا 
ابطال قرارداد فعلی واگذاری براســاس حق و عدل 

اظهارنظر نماید.
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوســت تخصصی 

کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
۵- هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس 
شورای اســالمی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع 

نماید.
6- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل 
نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق 

داشته باشد.
 ابطال واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان.

20 شــهریور مــاه امســال در جریان ســفر 
رئیس دستگاه قضا به استان چهارمحال و بختیاری، 
نشســتی میان رئیس دســتگاه قضا و دامداران و 
کشــاورزان استان برگزار شــد که در جریان این 
جلسه، یکی از اعضای شورای شهر فارسان با انتقاد 
از نحوه واگذاری کشتارگاه صنعتی شهر جونقان به 
بخش خصوصی گفت: مجموعه ای که با هزینه کرد 
میلیارد ها تومان از بودجه بیت المال در 90 هکتار 
اراضی حاصلخیز تأســیس شده و قرار بوده حدود 
800 جوان در آن مشغول به کار شوند، با سرمایه ای 
۵00 میلیارد تومانی به مبلغ 16 میلیارد تومان از 
ســوی دولت فروخته و به یــک مجموعه زیان ده 

تبدیل شده است!
رئیسی در پاســخ به این سخنان از جدیت و 
قاطعیت دســتگاه قضایی در پیگیری پرونده های 
مربوط به خصوصی سازی سخن گفت و با  اشاره به 
نتایج حاصل از این پیگیری ها، اعالم کرد که »قرارداد 
واگذاری کشتارگاه جونقان به بخش خصوصی در 
سازمان بازرسی کل کشور بررسی و حکم ابطال آن 
صادر شده که در مرحله تأیید قرار دارد و انشاءاهلل 

به دولت برمی گردد«.
 کارخانه ماشین سازی تبریز

در آبان 98، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر 
استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه 
ماشین سازی تبریز بازدید به عمل آورد. این کارخانه 

یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک 
واگذاری غیراصولی شده بود. در سال 97 سازمان 
خصوصی ســازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این 
کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعد ها 
مشخص شد ۴00 میلیون دالر ارز دولتی دریافت 

کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در 
نشست خبری از برنامه های خود برای احیای تولید 
سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه 
در زمــان مدیریت وی از حرکت ایســتاد و مبارزه 
قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده 
مالک جدید ماشین سازی تبریز از بیت المال پرده 
برداشت و با ورود قوه قضائیه، ماشین سازی مجدداً 
به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق 

بازنشستگی فوالد برگشت.
 اقدامات دستگاه قضا برای رونق تولید

 در کارخانه ماشین سازی تبریز
دستگاه قضا در کنار برنامه ریزی برای رونق تولید 
در کارخانه ماشین سازی تبریز، به اتهامات قربانعلی 
فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال 
98، غالمحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا 
از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخالل نظام 
ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای 
به 20 ســال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط 

ارز های مکشوفه خبر داد.
با ورود،پیگیری و برخورد قوه قضائیه در حال 
حاضر کارخانه ماشین سازی تبریز رونق پیدا کرده 
و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است. بنا 
به گفته مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز، این 
کارخانه به افزایش 60 درصدی تولید و 190 درصدی 

فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.
شرکت هپکو

یکی دیگر از شرکت های تولیدی آسیب دیده از 
بحث خصوصی سازی، شرکت هپکو اراک است؛ در 
نهم اردیبهشت ماه امسال، رئیس قوه قضائیه در دیدار 
با جمعی از اصحاب تولید و فعاالن کارگری وعده داد 
مشکالت شرکت هپکو را با فوریت و در یک نشست 
اختصاصی پیگیری کند.کمتر از ۴8 ساعت پس از 
این وعده، عصر روز 11 اردیبهشت و همزمان با روز 
کارگر نشستی با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار 
مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت 
و رئیس  ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران 
هپکو برگزار و راهکار های حل مشکالت این شرکت 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تفویض مأموریت به سازمان بازرسی
 برای ارتباط مستمر با کارگران هپکو

در این جلســه نمایندگان کارگران همچنین 
خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای 
ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که 
آیت اهلل رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه 
روز 9 اردیبهشــت با فعاالن کارگری به ســازمان 

بازرسی کل کشور تفویض شده است. 
در روز دوم مرداد ســال جاری نیز در جریان 
ارتباط تصویری رئیس قوه قضائیه با رئیس دادگستری 

استان مرکزی برای پیگیری مصوبات سفر به این 
استان، رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه روشن شدن 
وضعیت شرکت هپکو موجب روشن شدن وضعیت 
تولید، کارگران و وضعیت صنعت منطقه می شود، 
تصریــح کرد: دولت باید با فوریت و با کار مضاعف 
برای رفع مشــکل از مجموعه های آسیب دیده از 
خصوصی سازی در راســتای رونق تولید در کشور 

اقدام نماید.
در روز چهارشنبه 22 مرداد، جلسه دادستان کل 
کشور با مسئوالن استان مرکزی برای رسیدگی به 
مشکالت هپکو برگزار شد؛ حجت االسالم  منتظری 
در جریان نشســت شورای عالی قوه قضائیه در روز 
دوشنبه 27 مرداد در همین رابطه گفت: در جلسه ای 
که با حضور معاون استاندار مرکزی و مدیران شرکت 
هپکو و دیگر مســئوالن مربوطه برگزار شــد، به 
تصمیمات خوبی رسیدیم و اقدامات خوبی شده که 
اعالم رضایت کارگران را هم به دنبال داشته است.

در همین زمینه، خداداد غریب پور رئیس هیئت 
عامــل ایمیدرو، با بیان اینکــه هپکو پس از دو بار 
واگذاری ناموفق به بخش خصوصی مجدداً به بخش 
دولتی برگشــت تا به مدار تولید برگردد، گفت: در 
همــه مراحل قوه قضائیه نقش مثبت و حمایتی را 

در این زمینه ایفا کرده است. 
 شرکت هفت تپه

هفت تپه از دیگر شرکت های تولیدی است که 
گرفتار واگذاری بی ضابطه و مسئله دار شده و از این 
طریق مشــکالتی برای کارگران آن کارخانه ایجاد 
شــده است؛ قوه قضائیه در کنار رسیدگی قاطع به 
ماجرای تخلفات مدیران هفت تپه در ارتباط با ارز های 
رفع تعهد نکرده و برقراری ارتباطات ناسالم با برخی 
از عوامل بانکی، به ماجرای واگذاری بی ضابطه این 
شرکت و مشکالت کارگران آن ورود پیدا کرده است.

در اوایل مردادماه امسال، رئیس قوه قضائیه در 
جریان جلسه ای با حضور مدیران استان خوزستان 
و مدیران بخش صنعت، به دادســتان کل کشور 
ماموریت ویژه داد تا موضوع مربوط به هفت تپه را 
به صورت تخصصی بررسی و تحقیق و پیگیری 
کند. پس از این تفویض ماموریت، دادستان کل 
کشور جلســات متعددی، هم با قضات در حوزه 
رســیدگی به پرونده و هم با مقامات اســتانی و 
دولت و بخش های اطالعاتی و امنیتی به صورت 
استانی و ملی برگزار کرد و اقدامات شایسته ای در 

این رابطه انجام شد.
رئیســی در جریان جلســه روز 10 شهریور 
شورای عالی قوه قضائیه نیز به سازمان بازرسی کل 
کشور ماموریت داد تا موضوع تعیین تکلیف نحوه 
واگذاری  مسئله دار و خالف ضوابط و مقررات شرکت 

هفت تپه را پیگیری کند.
ورود قــوه قضائیــه به پرونــده واگذاری های 
شــائبه دار و غیرقانونی تا کنــون نتایج مثبتی به 
همراه داشته است و ادامه این روند، امید بازگشت 
خصوصی سازی ها به مسیر صحیح را نوید می دهد، 
موضوعی که می تواند رونق تولید را در پی داشــته 

باشد.

سرلشکر صفوی:

هزینه كمک به كشورهای دیگر را می  گیریم
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا می گوید هر کشوری که از 
ما کمک بخواهد، کمک شان می کنیم اما از آنها پول می گیریم، به ونزوئال 

بنزین دادیم و شمش طال گرفتیم.
سرلشــکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در 
حاشــیه مراســم »تداوم دفاع مقدس در جبهه مقاومت« که صبح دیروز در محل 
باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: رهبر انقالب به بنده فرمودند نهضت 
خاطره گویی را راه اندازی کنید. چند سال است که این نهضت راه اندازی شده است 
و حدود 60 نفر از فرماندهان ارتش و سپاه و کسانی که در جنگ تأثیرگذار بودند را 

به مراکز آموزشی نیروهای مسلح فرستادیم.
به گزارش مهر، صفوی افزود: هدف از نهضت خاطره گویی بیان حقایق و اسرار 
فروخفته و پشت پرده دفاع مقدس و جلوگیری از انحراف حقایق جنگ است. امروز 
رســانه های خارجی و برخی داخلی ها در مقاالت و کتاب هایشــان گفته های باال و 
پایینی از جنگ بیان می کنند که خارج از حقایق جنگ است. هدف بعد از نهضت 
خاطره گویی این است که تجربه دفاع مقدس که تداوم آن در جبهه مقاومت است، 
تبدیل به کتاب و این کتاب ها نیز به زبان های مختلف ترجمه شود. ما یک سایت 

نهضت خاطره گویی هم راه اندازی کردیم.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: آمریکایی ها و غربی ها به ملت 
ما ظلم زیادی کردند و ۵00 هزار نفر از جوانان ما را شهید و مجروح کردند. امروز این 
ظلم را به مردم یمن می کنند. 2 هزار شبانه روز است که عربستان و امارات یمن را 
بمباران می کنند اما آنها ایستاده اند و ده ها هزار شهید داده اند. ما مطمئنیم همان طور 
که ملت ایران و سوری ها و عراقی ها پیروز شدند، ملت یمن در مقابل تجاوز امارات و 
عربستان پیروز خواهد شد زیرا 30 میلیون جمعیت شجاع و مؤمن در یمن وجود دارد.

صفــوی تاکید کرد: ما می خواهیــم تجربه دفاع مقدس را نه تنها به ملت های 
اسالمی بلکه به دیگر ملت ها همچون ونزوئال انتقال دهیم. امروز ونزوئالیی ها کمونیست 
هستند اما در مقابل آمریکایی ها ایستادند و ما هم به آنها کمک می کنیم، کمک های 
نرم افزاری به آنها می کنیم و ایده می دهیم، مثاًل می گوئیم چگونه بسیج مردمی را 

شکل دهند و حمالت سایبری را چگونه دفع کنند.
وی افزود: هر کشور مسلمان و غیرمسلمان که از ما کمک بخواهد، کمک شان 
می کنیم اما از آنها پول می گیریم. ما به ونزوئال بنزین دادیم و شمش طال گرفتیم و 

طالها را هم با هواپیما به ایران آوردیم تا در راه اتفاقی برایش نیفتد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا تاکید کرد: ما هرکمکی به عراقی ها 
کردیم دالر نقد گرفتیم، با سوری ها قراردادی امضا کردیم که درمقابل چیزهایی را 

می گیریم البته روس ها بیش از ما در سوریه استفاده می کنند.

خدمت رسانی طالب جهادی
 به كادر درمان قم در موج سوم كرونا

قم چند روزی است که درگیر موج سوم کرونا شده است و به تبع آن 
بیمارســتان های استان و کادر درمان را درگیر خود کرده است و طالب و 
نیروهای جهادی همچون مــوج اول و دوم کرونا باز پای کار آمده اند و به 

کمک کادر درمان شتافته اند.
حجت االســالم حسنعلی خوئینی، مدیر گروه تبلیغی جهادی رشد و مسئول 
کمیته اعزام به بیمارستان ستاد حوزوی بحران در گفت و گو با ایسنا با  اشاره به حضور 
طالب جهادی در بیمارستان ها در موج سوم کرونا، اظهار کرد: کمیته حوزوی اعزام 
به بیمارستان هم اکنون در حال فعالیت در بیمارستان های شهر مقدس قم می باشد 

و طالب جهادگر همچون موج اول و دوم آماده یاری رسانی به بیماران می باشند.
 وی ادامه داد: با هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده در بیمارستان فرقانی طالب 

جهادگر در سه شیفت به خدمت می پردازند.
مسئول کمیته اعزام به بیمارستان ستاد حوزوی بحران، اظهار کرد: همچنین 
درحال برنامه ریزی و هماهنگی حضور طالب جهادی در بیمارستان کامکار و شهید 

بهشتی هستیم.
حجت االســالم خوئینی، تاکید کرد: علیرغم شــروع ســال تحصیلی حوزه و 
مشغله های مختلف طالب، حدود 300 طلبه خواهر و برادر جهت فعالیت جهادی 

در بیمارستان ها اعالم آمادگی کرده اند.
وی به امکان حضور نیروهای جهادی غیرطلبه در بیمارستان  اشاره کرد و بیان 
کرد: افراد غیر طلبه که تمایل دارند در این عملیات همراه طالب، فعالیت جهادی 
کنند و در بیمارستان حضور داشته باشند نام و نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر و شماره 
همراه خود را به شماره 09196636680 پیامک کنند تا با آنها تماس گرفته شود.

مدیر گروه تبلیغی جهادی رشد ادامه داد: اگر این دوستان قبال تجربه حضور 
در بیمارستان را دارند و آموزش های الزم را گذرانده اند نیاز به آموزش مجدد نیست 
ولی در صورتی که تازه به این جمع می پیوندند باید آموزش های الزم در این زمینه 

را ببینند تا امکان حضور در بیمارستان را داشته باشند.


