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در صحن��ه نب��رد، بی��ن دو نی��روی متخاصم، برخی اوقات دس��تور 
عقب نشینی صادر می گردد. این دستور می تواند ناشی از ضعف در جبهه 
خودی، قوت و مقاومت دش��من و یا برای فریب دش��من و ضربه زدن و 
حصول نتیجه و هدف از راهکاری دیگر باشد. آنچه که مهم است این است 
که این عقب نش��ینی یک تاکتیک است و نه استراتژي. یک راهکار است 
و نه راهبرد. یک رخداد اس��ت و نه روند و اگر عقب نش��ینی به عنوان یک 
راهبرد و استراتژی در دستور کار قرار گیرد و تبدیل به روند شود، دیگر 
نمی توان اطالق عقب نشینی بر آن نمود و باید از واژه »تسلیم« استفاده 
نمود. )در مواقعی که عقب نش��ینی در مسئله ای خاص می تواند تاثیرات 
راهبردی داشته باشد، هیچ کس اجازه عقب نشینی ندارد ولو بلغ ما بلغ. 

حادثه عاشورا را از همین منظر می توان تفسیر کرد.(
در مذاکرات هس��ته ای بین ایران و نظام سلطه، در دولت اصالحات، 
زمانی که عقب نشینی مجریان و مسئولین به جای راهکار و تاکتیک، تبدیل 
به راهبرد و روند گردید؛ مقام معظم رهبری شخصاً  ورود کرده و این روند 
را تغییر دادند. معظم له در این خصوص بیان داشتند: من همان وقت هم 
در جلسه مسئولین- که از تلویزیون پخش شد- گفتم اگر چنانچه بخواهند 
به این روند مطالبه پی درپی ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می شوم؛ 
همی��ن کار را هم کردم. بنده گفتم که بایس��تی این روند عقب نش��ینی 
متوقف شود و تبدیل بشود به روند پیشروی، و اولین قدمش هم باید در 
همان دولتی انجام بگیرد که این عقب نش��ینی در آن دولت انجام گرفته 
بود؛ )1386/10/13( این تغییر روند و رویکرد با رس��یدن به ابتدای دهه 
چهارم انقالب شکل مستحکم تری گرفت. مقام معظم رهبری دهه چهارم 
انقالب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری نموده و اظهار داشتند:  »این 
دهه ای که ما در پیش رو داریم، دهه پیشرفت و عدالت است. این دو شعار، 
شعار دهه آینده است: پیشرفت، عدالت. نه اینکه تا حاال پیشرفت نکرده ایم، 
نه اینکه تا حاال به کلی به عدالت بی اعتنایی شده باشد؛ نه، ما می خواهیم 
در این دهه یک پیشرفت جهشی همه جانبه و یک عدالت گستری وسیع 
همه جانبه اتفاق بیفتد. خوشبختانه زمینه هایش هم فراهم است. در این 
دهه، گفتمان مسئوالن کشور بایستی پیشرفت و توسعه باشد؛ پیشرفت 
و عدالت باش��د« )1387/6/2(. اما باید توجه داشت در دنیای اومانیستی 
ک��ه قانون جن��گل را مبنای خود قرار داده و بر اصل بقای قوی و نابودی 
ضعیف استوار است پیشرفت ج.ا.ا به معنی اضمحالل قدرت های پوشالی 
خواهد بود و آن قدرت پوشالی برای بقای خود و تسلط شیطانی خود، با 
پیشرفت ج.ا.ا مقابله خواهد کرد. »دنیا جای تعارض، جای کارشکنی و جای 
تعرض زورمندهاست به کسانی که زور ندارند یا کم زور دارند؛ به معنای 
واقعی، یک قانون جنگل در فضای سیاسی دنیا حاکم است. این کارهایی 
که االن دولت های مستکبر و در رأسشان آمریکا انجام می دهند، منطق 
عقالئی و عقالنی و سیاسی و بین الملل پسند دنبالش نیست؛ منطق زور 
دنبالش است. می گوید: چون می توانیم، پس می کنیم! منطق، منطق زور 
اس��ت. در یک چنین دنیایی اگر انس��ان تسلیم شد و از خودش وادادگی 
نش��ان داد و بر سر مواضعش ایستادگی نکرد و از توان خودش در مقابله 
و مواجهه اس��تفاده نکرد، قطعا ضرر خواهد دید. در چنین دنیایی کسی 
رحم به کس��ی نمی کند.« )6/4/ 1386( بنابراین ج.ا.ا در مسیر پیشرفت 
با یک دشمن بیرونی مواجه خواهد شد. صحنه نبرد مشخص است. یک 
طرف ایران اس��المی که س��عی در پیشروی و پیشرفت دارد و یک طرف 
نظام س��لطه و در راس آن شیطان بزرگ، آمریکا که سعی در حذف و یا 
تسلیم ایران دارد. در این عرصه نبرد و معرکه نفس گیر، مبنای عمل باید 
»آرمان گرایی واقعیت مدار« باش��د. یعنی هر اقدامی از س��وی ج.ا.ا باید با 

توجه به آرمان ها و بر مبنای واقعیت های موجود باشد.
در اواخر دولت دهم و سپس تشکیل دولت کنونی و همزمان با تشدید 
تحریم  ها، مسئولین دولتی به هر دلیل نتوانستند راهکار پیشروی را محقق 
سازند با طرح این موضوع که واقعیت های صحنه ما را مجبور به توقف در 
مسیر پیشروی هسته ای کرده، از مقام معظم رهبری تجدیدنظر در فرمان 
پیشروی را خواستار شدند. اما این بار فرمانده کل قوا، اجازه عقب نشینی 
را ن��داده و در دول��ت جدید نیز تنها با نرمش قهرمانانه موافقت فرمودند. 
اما به راس��تی علت این مس��ئله چیست؟ پاسخ این سوال را فرمانده کل 
قوا قبال اعالم فرموده  اند: »جمهوری اسالمی ایران، عقب نشینی از مسئله 
هس��ته ای را که خواس��ته عظیم ملی و حق طبیعی ملت ایران است، به 
معنای شکستن استقالل کشور می د اند که هزینه بسیار گزافی برای ملت 
ایران خواهد داشت.« )1384/12/23( با توجه به این مسئله، در مذاکرات 
کنونی بین ایران و شش کشور 1+5 دو اصل راهبردی را می توان از منویات 

مقام معظم رهبری، استنتاج نمود:
1- در این مذاکرات  نه تنها عقب نش��ینی از یک راهکار، تاکتیک و 
رخداد تبدیل به یک راهبرد، اس��تراتژی و روند نخواهد ش��د بلکه اصوال  

تیم مذاکره کننده اجازه عقب نشینی ندارد.
2- موضوع هس��ته ای در زمان کنونی، نقطه ایس��تادگی ما است ولو 

بلغ ما بلغ.
تیم مذاکره کننده بر مبن��ای ماموریت واگذاری اجازه ندارد در هیچ 
موضوعی غیر از بحث هس��ته ای مذاکره نماید که این مساله از گسترش 
دامنه و حوزه مذاکرات به دیگر حوزه ها از قبیل حقوق بش��ر، نظامی و... 
ممانع��ت به عمل خواهد آورد و اس��تراتژی و راهبرد م��ا در آن حوزه ها 
همچنان بر پیشرفت و پیشروی استوار است. بنابراین اگر در بخش هسته ای 
فعال امکان پیشرفت )به ظاهر( ممکن نیست، این موضوع نافی پیشرفت 
در دیگر بخشها نخواهد بود. در اصل بحث هسته ای نیز اجازه عقب نشینی 
صادر نشده است و تیم مذاکره کننده صرفا در یک محدوده مشخص و با 
رعایت خطوط قرمز، امکان توافق با طرف مقابل را دارا می باش��ند. البته 
هنر تیم مذاکره کننده هس��ته ای ج.ا.ا اس��ت که اهداف مذاکرات با طرف 
مقابل را جلوتر و یا چس��بیده  به این خطوط قرمز قرار دهد. )یعنی نیل 

به مطلوب حداکثری یا حداقلی(
در قضایای اخیر و پس از امضای توافق نامه ژنو، این نگرانی در سطح 
نخبگان کشور ) اگر به کم سوادی متهم نشوند( به وجود آمده است که این 
نرمش قهرمانانه، تبدیل به عقب نشینی شود که در این صورت در واقع به 
استقالل کشور خدشه وارد خواهد شد. به نظر منتقدین،  گستاخی آقایان 
و خانمه��ای گاوچران آمریکایی که برخی از داخل به آنها لقب باهوش و 
مودب می دهند، بر همین اس��اس صورت می پذیرد. در مقابل حامیان و 
مدافعان این توافق اظهار می دارند که ضمن رعایت خطوط قرمز، توانسته اند 
پیشروی کنند و به ساختمان تحریمهای ظالمانه نظام سلطه، لرزه اندازند.
به نظر می رس��د حکمیت نهایی را مقام معظم رهبری در این برهه 
انجام داده اند. معظم له در دیدار کارکنان نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا در 19 
بهمن ماه، مبنای اصلی س��خنان خود را بر موضوع اس��تقالل قرار داده و 
25 بار از واژه استقالل استفاده نمودند که در واقع می تواند موجه بودن 
نگرانی گروه اول را تایید نماید و البته فرمودند که منتقدان با شرح صدر 
با دولت برخورد نمایند و دولت را نیز به ش��رح صدر نسبت به منتقدین 
دع��وت نمودند. بر این مبنا، نخبگان، خ��واص و آحاد ملت ضمن حفظ 
هوش��یاری و مراقبت از اقدامات دولت، باید توجه و دقت داش��ته باشند 
به بهانه رفع تحریم و... به استقالل کشور خدشه ای وارد نگردد و راهکار 
نرمش قهرمانانه تبدیل به عقب نش��ینی و سپس تسلیم نگردد )که قطعا 
با توجه به اشراف دلسوزان نظام، به آن مرحله نخواهد رسید( و از سوی 
دیگر این مساله و نگرانی نباید به معنای بی اعتمادی به فرزندان انقالب 
که در حال انجام یک ماموریت س��نگین و خطیر هس��تند باش��د؛ البته 
س��رانجام این مذاکرات خیر و صالح برای کشور خواهد بود. اگر از فشار 
دشمن کاسته شود پیروزی است و اگر هم دشمن دست از خباثت خود 
برندارد )که برنخواهد داش��ت و تاکنون نیز نشان داده که زبانی جز زبان 
زور و قدرت و ایس��تادگی، در مقابل طمع آنها نتیجه بخش نخواهد بود،( 
افکار عمومی به این باور خواهند رسید که گره مشکالت کشور، نه با رفع 

تحریمها بلکه با توکل به خدا و تکیه بر ظرفیت درونی  باز خواهد شد.
_____________________________________

* کارشناس ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک

هاشمی رفسنجانی:
همکاری  ایران و الجزایر در شرایط فعلی 

باید گسترش یابد
رئیس مجمع تش�خیص مصلحت نظام در دیدار رئیس مجلس ملی 
الجزایر گفت: اگرچه همیشه دارای مواضع مشترک سیاسی بودیم، ولی 
همکاری های اقتصادی، علمی و فرهنگی دو کشور گسترش معقول نیافت 

و امیدواریم در شرایط فعلی جبران شود.
اکبرهاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در دیدار رئیس مجلس ملی الجزایر، با 
اشاره به سوابق مبارزاتی مردم آن کشور علیه استعمارگران، گفت: وجه اشتراک 
مردم ایران و الجزایر در مبارزات، عالوه بر محتوای اسالمی و آزادیخواهی، استفاده 

از مساجد به عنوان پایگاه مردمی بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر جایگاه احترام آمیز مردم 
انقالبی الجزایر نزد کشورهای اسالمی و ملل ستم دیده، گفت: الجزایر در تاریخ 

به عنوان کشوری میانه رو و عاقل شناخته می شود.
هاش��می رفسنجانی در پاس��خ به ابراز نگرانی های رئیس مجلس الجزایر از 
شرایط کشورهای اسالمی گفت: درگیری های داخلی در کشورهای اسالمی، باعث 
شد که مسلمانان از مسئله اصلی جهان اسالم یعنی فلسطین، غافل شوند و خیال 
اسرائیل راحت شود. وی با تسلیت کشته شدن گروهی از مردم الجزایر در سقوط 
هواپیمای نظامی و آرزوی موفقیت مردم آن کشور در انتخابات پیش رو، در پاسخ 
به سخنان رئیس مجلس الجزایر در مورد انرژی هسته ای و توافقات ژنو، گفت: 
براساس تفکرات مردم ، قدم اّول را برداشتیم و از غربی ها و آمریکا انتظار داریم، 
تحت تأثیر تبلیغات اسرائیلی ها قرار نگیرند و این حرکت به نهایت خوبی برسد.

ب��ه گزارش فارس، محمد ولدخلیف��ه رئیس مجلس ملی الجزایر نیز با ابراز 
نگرانی از اوضاع نابس��امان بعضی از کش��ورهای اس��المی گفت: اختالف نظرها 
را می پس��ندیم، ولی آنچه این روزها در کش��ورهای اسالمی می بینیم، تنازعات 
خونین بین مسلمانان تندرو و افراطی است که براساس افکار اسالمی و انسانی 

پسندیده نیست.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :

جمهوری اسالمی در نقطه تنازع
 با نظام سلطه قرار دارد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  تاکید کرد واقعیت جامعه و 
نظام سیاس�ی ما این اس�ت که تا وجود دارد در نقطه تنازع نظام سلطه 

حاکم بر جهان است.
س��ردار حسین دهقان وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در همایش 
پیشکسوتان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که روز دوشنبه برگزار شد، 
اظهار داش��ت: اساس��ا حیات انسان ها در صورتی معنا و مفهوم دارد که در سایه 

تقید و پایبندی به مجموعه ارزش ها باشد.
وی اف��زود: دفاع مقدس انعکاس هویت ملی ماس��ت که ریش��ه در تمامی 

ارزش های بنیادین برآمده از اسالم ناب دارد و ملت ما را هویت بخشید.
وزیر دفاع ادامه داد: جنگ ما چیزی جز جنگ دو هویت نبود. یکی هویت 

انسانی برآمده از ارزش های دینی و دیگری هویت انسانی متکی بر مادیات.
دهقان با بیان اینکه پیشکسوتان دفاع مقدس نمادی از تجلی همین ارزش ها 
هستند، گفت: امروز فرهنگ و ارزش دفاع مقدس بزرگترین عامل تولید سرمایه 
اجتماعی و همچنین بزرگترین عامل حافظ تمام خوبی ها و ارزش های آن دوران 
اس��ت. و از س��وی دیگر حیات بخش و الهام بخش جامعه و مایه عزت و افتخار و 

تداوم حیات جامعه ما همین ارزش های دفاع مقدس است.
وزیر دفاع اظهار داش��ت: واقعیت جامعه و نظام سیاس��ی ما این است که تا 
وجود دارد بر نقطه تنازع نظام سلطه حاکم بر جهان قرار دارد و این پایبندی به 

ارزشهاست که هر محدودیتی را برای ما به یک فرصت تبدیل می کند.
وی در پایان با اش��اره به س��ازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح گفت:  از 
این سازمان خواسته شده که فضای حضور مؤثر پیشکسوتان را در همه صحنه ها 
فراهم و از همه ظرفیت  آنها استفاده کند. پیشکسوتان حامل تمامی ارزش های 

دوران دفاع مقدس هستند.
رئیس سازمان بسیج اساتید:

نگاه به غرب برای پیشرفت 
دولت را زمین گیر می کند

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به خطرات نفوذ تفکر نگاه 
به غرب برای پیشرفت در بدنه اجرایی کشور تاکید کرد: چنین تفکری 

ممکن است دولت را زمین گیر کند.
سهراب صالحی رئیس سازمان بسیج  اساتید کشور در گفت وگو با تسنیم با 
اشاره به اینکه با وجود تاکیدات رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت داخلی برای 
خلق حماس��ه اقتصادی، تفکری انحرافی با نفوذ در جایگاه  های تصمیم سازی و 
تصمیم گیری به دنبال حل مشکالت اقتصادی از طریق ارتباط با غرب و کمرنگ 
شدن ارزش های انقالبی است و به همین دلیل در این مسیر موانعی ایجاد می  کنند، 
گفت: کسانی که چنین تفکر انحرافی را دارند و معتقدند مشکالت اقتصادی کشور 
در ارتباط با غرب و علی الخصوص آمریکا قابل حل است باید به دو سوال اساسی 
در این زمینه پاسخ دهند. وی با تاکید بر اینکه کنار آمریکا و غرب بودن نه تنها 
مشکالت کشور به خصوص مشکالت اقتصادی را حل نمی کند، بلکه به مشکالت 
می افزاید، یادآور شد: آمریکا و غرب برای استمرار حضور خود در منطقه کشورها 
را از نظر امنیتی به خود وابسته می  کنند و به همین دلیل دولت هایی را بر روی 
کار می آورند که به آنها وابسته باشد، به همین دلیل این دولت ها پشتیبانی مردم 
خود را از دست می دهند. رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با بیان اینکه تنها با 
نگاه جهادی می توان به حماسه اقتصادی دست یافت، گفت: اگر دیدگاه کسانی 
که مسئولیت اجرایی و اقتصادی کشور را در دست دارند مدیریت جهادی باشد، 
عن  قریب دس��ت یابی به این حماسه امکان پذیر است و قطعا با داشتن تفکراتی 
از جمله دنباله روی غرب این حماس��ه خلق نمی ش��ود. وی خاطرنشان کرد: اگر 
چنین تفکر نگاه به غرب بر بدنه اجرایی حاکم ش��ود، ممکن اس��ت خود دولت 
زمین گیر شود، چون خواسته مردم در انتخابات از دولت حل مشکالت اقتصادی 
بوده است. تجربه و تاریخ ثابت کرده است این مشکل تنها با توجه به درون نظام 
حل می شود نه با نگاه و توسل به غرب، بنابراین تفکری که این مسئله را مطرح 

می کند برای حل مشکالت اقتصادی راه به جایی نخواهد برد.
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش:

برای تعطیلی پنج شنبه ها، پیامک های سازماندهی شده 
به برنامه مناظره ارسال شده بود

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ضمن اعالم مخالفت 
مجدد خود با تعطیلی پنج شنبه ها گفت : اطالعاتی در دست داریم که 
در روز مناظ�ره ب�ا دکتر علی احمدی و حاجی بابایی وزرای س�ابق این 
وزارتخانه از 5 استان پیامک های سازمان دهی شده برای تعطیل شدن 

پنج شنبه ها هماهنگ شده بود.
حمید رضا کفاش دیروز در نشست خبری با خبرنگاران درعین حال تاکید 
کرد در س��ال تحصیلی 93-94 به غیر از برخی از مدارس که طرح آزمایش��ی 
پنجش��نبه ه��ای بدون کیف و کتاب را برگ��زار خواهند کرد بقیه مدارس طبق 

سنوات گذشته تعطیل خواهند بود. 
وی با استناد به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر ساماندهی 
زمان آموزش در 5 روز اول هفته گفت: در این مصوبه بند یا تبصره ای که بگوید 
پنج ش��نبه ها تعطیل اس��ت وجود ندارد. وی دلیل اصلی تعطیلی  پنج شنبه ها 
در آن زمان را رفع تبعیض از معلمان دوره ابتدایی دانس��ت و گفت: برای س��ال 

تحصیلی آینده بحث احیای روزهای پنج شنبه مد نظر است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه پس از تدوین 
طرح، اعتبار بخشی و تصویب آن، به صورت آزمایشی اجرا می شود، افزود: هنوز 
تعداد مدارس اجرای آزمایش��ی این طرح مشخص نیست اما بودجه آن از محل 

طرح اعتبار بخشی که 250 میلیارد تومان است، پیش بینی شده است.
کفاش گفت: معتقدم نظر سنجی عمومی یک متدولوژی قوی و علمی برای 
تصمیمات کالن نیست؛ ضمن اینکه اطالعاتی داریم که از 5 استان پیامک های 
سازمان دهی شده برای تعطیل شدن پنج شنبه ها در مناظره  تعطیلی پنج شنبه ها 

هماهنگ شده بود.

نگاهدرمکتب امام

براس�اس مصوبه مجلس از ابتدای س�ال 93 
یاران�ه نقدی صرف�اً به سرپرس�تان خانوارهای 
متقاضی که به تش�خیص دولت نیازمند دریافت 

یارانه باشند، پرداخت می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
دوشنبه پارلمان، الیحه بودجه سال 93 کل کشور را 

اعاده شده از شورای نگهبان بررسی کردند.
یادآور می شود؛ کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد 
شورای نگهبان در جلسه عصر یکشنبه خود تبصره ای 
را جایگزین تبصره مصوب مجلس کرد که بر اساس آن 
دولت در سال 93 می تواند درآمد 59 هزار میلیاردی 

از محل هدفمندی یارانه ها داشته باشد.
بنابرای��ن بررس��ی مصوبه کمیس��یون تلفیق در 
خصوص هدفمندی یارانه ها در دس��تور کار مجلس 

شورای اسالمی گرفت.
افزایش 71 در صدی قیمت حامل های انرژی؟

در همین رابطه، احمد توکلی نماینده مردم تهران 
در مجلس در تذکری با بیان اینکه با تصویب این تبصره 
قیم��ت حامل های ان��رژی 71 درصد افزایش خواهد 
یافت گفت: بر اساس آیین نامه مجلس مصوبات جلسه 
علنی قابل تغییر نیست و فقط باید موارد مورد اعتراض 

شورای نگهبان در طرح ها و لوایح بررسی شود.
در ادام��ه محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس جمهور در موافقت با پیشنهاد 
کمیسیون تلفیق در تبصره 21 گفت: بر اساس وضع 
موجود دولت برای تامی��ن منابع هدفمندی نیازمند 
برداش��ت 11 هزار و 200 میلی��ارد تومان از خزانه و 
عدم توجه به تولید و بهداشت است. آیا این وضع باید 
یک سال دیگر ادامه یابد یا نسبت به اصالح آن اقدامی 

شجاعانه انجام دهیم؟
نوبخت تاکید ک��رد: در حال تصمیم گیری برای 
اقدامات اقتصادی در س��ال 93 هستیم. باید مشخص 
شود که آیا همین وضعیت موجود که افراد پر مصرف از 
یارانه استفاده بیشتری می کنند و به بهداشت و درمان 
و تولید توجهی نیست ادامه یابد یا وضعیت اصالح شود.

وی با بیان اینکه در حد وضع موجود به خانوارها 
یاران��ه نق��دی پرداخت می کنیم اظهار داش��ت: 10 
درصد از منابع هدفمندی به بهداش��ت و درمان و 10 
ه��زار میلیارد از این مناب��ع به بخش تولید اختصاص 

خواهند یافت.
همچنی��ن  غالمرض��ا مصباح��ی مق��دم رئیس 
کمیس��یون تلفیق بودجه مجل��س  در این خصوص 
گف��ت: اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقدامی 
شجاعانه بود و اگر مجلس هفتم و هشتم این شجاعت 
را نداش��تند این قانون در حال حاضر اجرا نشده بود، 
طی دو دهه گذشته مجالس و دولت ها شجاعت اجرای 

این قانون را نداشتند.
وی از نمایندگان استدعا کرد برای اجرای فاز دوم 
هدفمن��دی گام دیگری بردارند زیرا توقف اجرای این 

قانون به زیان دولت است.
در ادام��ه این جلس��ه وکالی ملت ب��ا 118 رأی 
مواف��ق، 74 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 
215 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تبصره 
21 الیحه مذکور که مربوط به اجرای قانون هدفمند 

کردن یارانه ها است، رأی مثبت دادند.
متن تبصره 21 بدین شرح است:

در اجرای قانون هدفمن��د کردن یارانه ها مصوب 
1388/10/15 به دولت اجازه داده می ش��ود در سال 
1393 مناب��ع مالی حاص��ل از اصالح قیمت کاالها و 
خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با 
استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی 
و خدم��ات بیمه ای بین خانواره��ای هدف و نیازمند 
توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 
1393 تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال از محل اصالح 
قیمت کاالها و خدمات موضوع مواد یک و سه همان 

قانون تعیین می گردد. 
ب- مناب��ع مندرج در بن��د الف و منابع مربوط به 
یارانه نان، برق و سایر کاالها و خدمات مندرج در این 

قانون به شرح زیر هزینه می گردد.

1- مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 
قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش 
تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف 

انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی
2- مبل��غ 48 هزار میلیارد ریال به منظور تقویت 

نظام سالمت
3- مبلغ 425 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت 
نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن 

یارانه ها
4-مبل��غ 20 هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و 
حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده 7 قانون 
هدفمند کردن یارانه ها در مورد پوشش های بیمه ای و 

حمایت های اجتماعی اختصاص می یابد.
ج- جابجایی تا 10 درصد در موارد فوق مجاز است

د- صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت برق 
به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و بر 
اس��اس مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها به 

صنعت برق اختصاص می یابد.
ه- در ش��هرهای با جمعیت باالی یک میلیون نفر 
و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، 
عوارض خاص��ی به منظور مقابله ب��ا آلودگی محیط 
زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط 
هیأت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی 
160149 جدول ش��ماره 5 این قانون واریز می شود. 
صد در صد مبالغ وصولی تا س��قف 11 هزار میلیارد 
ریال از محل ردیف 530000-139 جدول شماره 9 
این قانون به نس��بت به وصولی هر یک از ش��هرهای 

موصوف در اختیار همان شهر قرار می گیرد.
و- یارانه نقدی صرفا سرپرستان خانوارهای متقاضی 
که به تش��خیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، 
پرداخت می گردد )مجموع درآمد ساالنه آنها کمتر از 
رقم تعیین ش��ده توسط دولت باشد( و افراد متقاضی 
دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز 
ثبت نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص 
گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به 

دریافت یارانه کرده اند به میزان 3 برابر یارانه دریافتی 
جریمه می شوند.

آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف س��ه ماه توسط 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 
و با همکاری وزارتخانه ه��ای امور اقتصادی و دارایی، 
نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می ش��ود و 

به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بیانیه تشکر نمایندگان از ملت ایران

نماین��دگان مجلس با امض��ای بیانیه ای از حضور 
پرش��ور ملت ایران در راهپیمایی باش��کوه 22 بهمن 
امس��ال تشکر کردند. در بخشی از این بیانیه ای آمده 
اس��ت؛ ما نمایندگان مجلس با سپاسگزاری مجدد از 
ش��ما ملت، خود را به خدمتگذاری شما نیز موظف و 
مصمم می دانیم و از شورای هماهنگی مراسم که امسال 
با مدیریت بهتر و بیش��تر و برگزاری انواع برنامه های 
ملی و اس��تانی موجبات حضور ملت را در راهپیمایی 
22 بهمن ماه فراهم ساخته اند و سایر عوامل و مسئوالن 
خدمتگ��زار که در ای��ن راهپیمایی ت��الش کرده اند، 

صمیمانه تشکر می کنیم.
استیضاح وزیر راه کلید خورد

تعدادی از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به 
اس��تناد ماده 89 قانون اساسی و ماده 214 آیین نامه 
داخلی مجلس خواستار استیضاح وزیر راه و شهرسازی 
شدند؛  در همین رابطه، 15 نفر از نمایندگان مجلس، 
اس��تیضاح وزیر راه و شهرسازی به دلیل عدم اجرای 
پروژه راه آهن مشهد - گرگان علی رغم تصویب بودجه 
960 میلیون یوریی را به هیئت رئیسه تقدیم کردند.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای 
اس��المی در پایان جلسه دوشنبه با بیان اینکه جلسه 
بع��دی مجلس روز چهارش��نبه س��ی ام بهمن برگزار 
می ش��ود، گفت: چهارشنبه ساعت 8:00 صبح جلسه 
رسمی داریم و ادامه دستور هفتگی قبل از رسیدگی 

به بودجه را بررسی می کنیم.
وی در پای��ان از نماین��دگان دعوت ک��رد تا روز 
سه شنبه در اجالس بین المجالس اسالمی حضور یابند.

در اجرای فاز دوم هدفمندی 

نیازمندان با تشخیص دولت یارانه می گیرند

عل�ی الریجانی رئیس مجلس ش�ورای 
اس�المی به مدت یک س�ال برای ریاس�ت 
کمیته عمومی اتحادیه مجالس کشورهای 
عضو س�ازمان همکاری اس�المی، انتخاب 

شد.
در ادامه ش��انزدهمین جلسه کمیته عمومی 
اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری 
اس��المی، علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اس��المی برای مدت یک سال به عنوان ریاست 

این کمیته انتخاب شد.
بر اس��اس این گ��زارش، نمایندگان مجالس 
نیجری��ه و تونس نیز به ترتیب ب��ه عنوان نایب 
رئیس اول و دوم کمیته عمومی اتحادیه مجالس 

کشورهای اسالمی انتخاب شدند.
رئیس مجلس در شانزدهمین جلسه کمیته 
عمومی اتحادیه مجالس کشورهای اسالمی گفت:  
برای ما افتخاری اس��ت ک��ه میزبان نمایندگان 

الریجانی رئیس کمیته عمومی اتحادیه مجالس کشورهای اسالمی شد

سیاست دولت اسالمی، حفظ استقالل، آزادی ملت و دولت و کشور 
و احترام متقابل بعد از استقالل تمام می باشد و فرقی بین ابرقدرت ها 
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برای ما ابرقدرت ها با سایر حکومت ها
فرقی ندارند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
بیان اینکه »پژوهشگران و دانشگاهیان به تقلید 
از علوم غرب�ی روی آورده اند«، گفت: ما در این 

زمینه به جهاد علمی بزرگی نیاز داریم.
سرلش��کر محمدعلی جعفری در جش��نواره امام 
علی)ع( اظهار کرد: مس��یر عملکرد س��پاه براس��اس 
آموزه های دینی، انقالبی و بومی بوده و با همین نگاه 

در جنگ تحمیلی، خرمشهر آزاد شد.
وی در ادامه افزود: س��پاه در عرصه علوم انس��انی 
انقالب اس��المی دفاع می کند اما باید دقت زیادی در 
این عرصه داش��ته باشد. سپاه باید به دنبال ایجاد راه 
جدیدی برای پیشرفت علمی باشد زیرا رهبری تاکید 
دارد که ادامه دادن راه دیگران هنر نیس��ت و باید راه 
جدیدی را برای پیشرفت علمی باز کرد. اگر ما به این 

جمله ایشان توجه کنیم راه خود را پیدا می کنیم.
فرمانده کل سپاه همچنین با تاکید بر اینکه »باید 
ارتباط ابزار علمی با مبانی دینی و انقالبی ما مشخص 
ش��ود«، خاطرنشان کرد: عملکرد سپاه تا حدودی در 
مسیر مبانی دینی و انقالبی بوده است اما سپاه نتوانسته 
تجربیات خود را به علمی قابل انتقال تبدیل کند. ما 
باید در این زمینه به فرمایش��ات رهبری توجه خیلی 

بیشتری داشته باشیم.

مس��لمان از کش��ورهای مختلف هس��تیم. این 
مجمع در ش��رایطی تش��کیل ش��ده که مسائل 
گوناگونی در کشورهای اسالمی مطرح است که 

الزم اس��ت نمایندگان امت اسالمی در این مورد 
به بحث بنشینند. 

علی الریجانی خاطر نشان کرد: امیدوارم در 

این مجمع چالش های مختلف بررس��ی شود که 
یکی از مهمترین آن ها مشکلی است که همیشه 
امت اسالمی را داغدار کرده است که آن موضوع  
فلسطین است. عالوه بر این،  این مجمع فرصتی 
اس��ت که مسائل بین کش��ور ها مطرح و بررسی 

شود. 
همچنی��ن در ش��انزدهمین جلس��ه کمیته 
عموم��ی اتحادی��ه مجال��س کش��ورهای عضو 
س��ازمان همکاری ه��ای اس��المی، کمیته امور 
مال��ی بعد از قرائ��ت گزارش مال��ی اتحادیه در 
س��ال 2013، بودجه پیشنهادی سال 2014 را 
مطرح کرد که این بودجه به تصویب این اتحادیه

 رسید.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، کاظ��م جاللی 
سخنگوی نهمین اجالس بین المجالس اسالمی 
نیز از شرکت بیش از 30 تن از رؤسای مجالس 

این کشور ها در این اجالس خبر داد.

جعفری در ادامه با بیان اینکه »قرار است سپاه از 
نظر قدرت علمی و توان الگوبخشی یک نمونه باشد«، 
تصریح کرد: قدرت علمی باید توسط خودمان تعریف 
شود نه اینکه تعریف دیگران را بپذیریم زیرا این تعریف 
انحراف ایجاد می کند. باید دین، تقوا و عمل انقالبی را 

در سپاه درک کرد زیرا هرگاه هر کدام از این مؤلفه ها 
سست باشد بنای سپاه استواری و استحکام ندارد. البته 
عملکرد سپاه صددرصد با این سه مؤلفه تطبیق نداشته 
اما در این مسیر بوده است. اکنون باید دانش ضمنی 
به دانش صریح تبدیل ش��ود و دانش تجربی سپاه به 

دانشی قابل انتقال تبدیل شود.
وی در ادامه افزود: باید باور کنیم که رمز موفقیت 
نسبی سپاه چه بوده است. اکنون سپاه رسالت سنگینی 
بر دوش دارد که آن رس��الت، عبارت اس��ت از انتقال 
تجربه های گذش��ته به نس��ل بعد. در علوم انسانی ما 
باید از تجارب سایرین هم استفاده کنیم اما باید تعریف 
خودمان را از علوم انس��انی ارائه دهیم و دانش تولید 
شده سپاه باید بر اساس دین،  تقوا و عمل انقالبی باشد. 
البته در اس��تفاده از این دانش ضعف وجود دارد. پس 
از پایان جنگ ما تجربیات جنگ را کنار گذاش��تیم و 

به سراغ آموزش های کالسیک رفتیم.
فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اینکه »پژوهشگران و دانشگاهیان اکنون به 
تقلید از علوم غربی روی آورده اند، « اظهار کرد: حتی 
گفته می ش��ود اگر این تقلید وجود نداشته باشد کار 
علمی صورت نگرفته اس��ت. ما در این زمینه به جهاد 
علم��ی بزرگی نیاز داریم و وقتی که این حرف ها زده 

می شود متهم به بی سوادی یا کم سوادی می شویم.
جعفری در پایان با بیان اینکه »مبانی علمی غرب 
اشکال دارد«، افزود: سپاه در مسیر سختی قدم گذاشته 
است؛ اکنون زیرساخت های توسعه علمی فراهم شده و 

باید در تولید علم به فکر تعمیق کیفیت باشیم.

فرمانده کل سپاه:

علم تجربی سپاه باید به دانش قابل انتقال تبدیل شود

نماینده مردم تهران در مجلس ش�ورای اسالمی 
تاکید کرد: اگر دولت عزم فسادستیزی داشت زنگنه 

را برای وزارت نفت معرفی نمی کرد.
علیرض��ا زاکانی دبیر کل جمعی��ت رهپویان انقالب به 
تش��ریح ابعاد فساد پرونده کرسنت، معرفی زنگنه به عنوان 
وزیر نفت و عزم نداش��تن این دولت برای مبارزه با مفاس��د 
پرداخت و درباره ایجاد شبکه ها و کانون  های فساد گفت: یک 
نمونه عینی فس��اد در حوزه قراردادهای نفتی است چرا که 
نفت به عنوان پایه جدی تامین منابع مالی در کشور است.

وی در گفت وگ��و با ف��ارس، با بیان اینکه در این زمینه 
اتفاقات بسیار ناپسندی افتاده است به دوران مدیریت قبلی 
زنگنه در وزارت نفت اشاره کرد و افزود: فساد سازمان یافته ای 
در قراردادهای نفتی از استات اویل گرفته تا کرسنت، توتال 

و بخش دیگری از قراردادهای نفتی شکل گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: ما در گزارشی 
که برای مجلس تنظیم کردیم، به اس��نادی رسیدیم که در 
این اس��ناد اس��امی عده ای از افراد که برخی از آنان در این 
اواخر مصاحبه و فضاسازی می کنند، دیده می شود. به طور 
مثال کسی که شرکتش 850 هزار دالر دریافت کرده امروز 

با حمایت از کرسنت، تذکر می دهد.
زاکانی با بیان اینکه یکی از بحث هایمان این بود که آنها 
بگویند ای��ن پول ها را چرا گرفته و چه کار کرده اند تصریح 
کرد: ما می  خواستیم مشخص کنیم آخرین وضعیت قرارداد 
کرس��نت در دادگاه الهه و سرنوش��ت فساد پرونده چیست 

و چه کسانی پول گرفته اند و این پول به کجا رفته است.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه 

در این قراردادها واسطه هایی پیدا می شود که با طرف خارجی 
وارد مذاکره شده و به تفاهم می رسند و قرارداد نفتی بزرگی 
که س��ال های متمادی از آن می گذرد را به مسیر انعقاد آن 
تفاهم نامه بین دالل فاس��د با ش��رکت نفتی خارجی سوق 

می دهند و عین همان مضامین مورد تفاهم، وارد قراردادهای 
نفتی ما می شود.

وی با اشاره به 15 اشکال کلیدی قرارداد کرسنت ادامه 
داد: ما به ازای اعتراضی که حمید جعفر مطرح کرده، گفته ایم 

در این قرارداد فساد وجود دارد؛ دادگاه ابتدا آن را غیرقابل 
اس��تماع می دانسته اما با اصرار ایران و ارائه مدارک به الهه 

مشخص شده است که در این قرارداد فساد وجود دارد.
نماینده مردم تهران از هشدارهای وزارت اطالعات برای 
سکوت پیرامون کرسنت در زمان رای اعتماد مجلس به زنگنه 
خبر داد و گفت: امسال قبل از اینکه ما بخواهیم درباره زنگنه 
در رای اعتم��اد نظری بدهیم از وزارت اطالعات و دبیرخانه 
گفته شد که شما درباره کرسنت صحبت نکنید، ما زمانی که 
علت این موضوع را جویا شدیم، همین زنگنه بهره برداری و 

سوءاستفاده توسط شرکت کرسنت را مطرح کردند.
زاکان��ی با بیان اینکه زنگنه هیچک��دام از ادله ما را رد 
نکرد، افزود: او تنها یک جمله درباره مجوز از وزارت خارجه 
اعتراض داش��ت که من سند آن را به آقای الریجانی نشان 
داده و گفتم او حرف نادرستی می زند و نسبت دروغ به بنده 
می دهد؛ ما روز قبل از آن با آقای زنگنه جلسه داشتیم و به 
او گفتم که از ش��ما خواهش دارم که از کلی  گویی پرهیز و 
با ما فنی صحبت کنید چرا که اسناد قرارداد دست ماست.

دبیر کل جمعیت رهپویان خاطرنش��ان کرد: زنگنه به 
دنبال تفاهم در پرونده کرس��نت بود در حالی که وقتی ما 
می  دانیم صورت مسئله چیست نباید اشتباه کنیم چرا که اگر 
بخواهیم تفاهم کنیم باید مسیر دیگری را رفت در حالی که ما 
اسناد و مدارکی داریم که نشان می دهد در اینجا فساد وجود 
دارد لذا اگر فساد را ثابت کنیم اصل قرارداد زیر سوال می رود.
زاکانی تاکید کرد: اگر دولت دوراندیش��ی داشت نباید 
آقای زنگنه را معرفی می  کرد اما االن دیگر نباید مسیری را 

انتخاب کنیم که باعث تزلزل در کار دولت شود.

وزیر کش�ور تاکی�د کرد: اگر افغانس�تان و 
پاکس�تان امنیت مرزهای خود را تامین نکنند 

حق خود می دانیم در این مورد مداخله کنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران در 
مورد آخرین وضعیت پنج س��رباز ربوده شده توسط 
گروه��ک تروریس��تی جیش العدل گفت: جلس��ات 
متعددی با مسئوالن امنیتی اطالعاتی و وزارت امور 
خارجه برگزار شده و اقدامات الزم در حوزه دیپلماتیک 

با وزارت امور خارجه انجام شده است.
وی افزود: تاکنون س��ه مالقات مرزی با مرزبانان 
پاکس��تان انجام ش��ده و روز دوش��نبه نیز نیروهای 
مرزبان��ی مالقات دیگری را انج��ام دادند، نکته مهم 
این اس��ت که اگر آسیبی به گروگان ها وارد شود به 
خاطر اینکه آنها هم مثل فرزندان خودمان هس��تند 

متاسف می شویم.
وزیر کشور با اعالم این که پاکستان و افغانستان 

در همسایگی ایران به محلی برای تجمع تروریست ها و 
اشرار تبدیل شده است تاکید کرد: خوشبختانه کشور 
ایران امن است اما کشورهای همسایه به محلی برای 
تجمع اشرار تبدیل شده اند، به همین دلیل آنها هر از 

چند گاهی دست به اقدامات کور می زنند.
وی با اش��اره به این که از پاکس��تان خواسته ایم 
امنیت مرزهایش را تامین کند گفت: در صورتی که 
پاکستان نتواند امنیتش را تامین کند حق مداخله را 

برای تامین امنیت خود قائل هستیم.
به گزارش واحد مرکزی خبر، رحمانی فضلی تاکید 
کرد: از کشور پاکستان خواسته ایم با جدیت و قدرت با 
این موضوع برخورد کند، در غیر این صورت به ایران 
اجازه دهد تا عمق مرزهای پاکس��تان و افغانس��تان 
نیروهای ایران نفوذ کند چرا که با ش��رایط به وجود 
آمده ایران آمادگی و توان ایجاد فضای امنیتی جدید 

را برای منطقه خود دارد.

رحمانی فضلی:

افغانستان و پاکستان امنیت مرزهای خود را 
تامین نکنند مداخله می کنیم

در راهبرد دهه چهارم انقالب 
عقب نشینی ممنوع است

علی  اکبری*


