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وزیرخارجهآمریکادردورهگردیخودبهمنطقهنتوانستعصابنیتشازقدرتونفوذایرانراپنهانکند

بلوف های احمقانه به سبک پمپئو!

سیاست

وزیر خارجه آمریکا با ابراز نارضایتی از افزایش نفوذ ایران
در یمن ،سوریه و عراق ،تهدید کرد که تحریمها علیه تهران
را سختتر میکنند.

سرمقاله

مقامات آمریکایی هر ن��وع حربه و از هر ابزاری که توانس��تهاند علیه
جمهوری اسالمی ایران به کار بردهاند تا کشورمان و ملت سربلند ایران
اس�لامی را به زانو درآورده و به قول خودش��ان رأس محور مقاومت را
بزنند اما ملت س��رافراز ایران با حضور در صحنه ،تاکنون این توطئهها
را خنثی کردهاند .این مقاومت مردم ،عصبانیت آمریکاییها را به بغض
و جنون بدل کرده تا جاییکه سودای تحریم دوباره جمهوری اسالمی
ایران را در سر دارند .در همین رابطه« ،مایک پمپئو» وزیر امور خارجه
آمریکا که در غربآسیا علیه کش��ورمان دوره افتاده ،در یک دانشگاه
آمریکایی در قاهره پایتخت مصر به سخنرانی پرداخت و ادعاهای قبلی
علیه جمهوری اسالمی ایران را تکرار کرد .پمپئو با حمایت از فتنه سال
 ۱۳۸۸در ایران ،مدعی شد :نظام ایران که جسورتر از قبل شده ،نفوذ خود
را در یمن ،سوریه و عراق بیشتر کرد ...اکنون حزباهلل در زرادخانههای
خود بیش از صدهزار فروند موشک دارد که به سمت متحد ما ،اسرائیل
هدف گرفته است .وی با اشاره به خروج دولت آمریکا به ریاست «دونالد
ترامپ» از توافق هستهای ایران ،مدعی شد :ترامپ ،چشمپوشی عامدانه
ما از خطر نظام ایران را پایان داده و از توافق هس��تهای ناقص با ایران و
وعدههای دروغینش عقبنشینی کرد .تحریمهای آمریکا علیه ایران
هرگز نباید برداشته میشد .وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه ادعاهایش
افزود :تالشهای جدیدی برای قطع مب��ادی درآمدی ایران که با آن
تروریس��م را در منطقه رواج میدهد ،آغاز کردیم .وی با ادعای اینکه
ایران تالش داش��ت تا در یمن نفوذ کند ،اظهار داش��ت :به شرکایمان
در ائتالف(سعودی) کمک کردیم تا مانع گسترش (نفوذ) ایران در این
کشور شوند .وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه نمیپذیرند وضعیت برتری
حزباهلل در لبنان به همین ش��کل باقی بماند ،مدعی شد :تحریمهای
کمرشکن ما علیه ایران ،به سمت گروههای تروریستی و رهبران آن نیز
معطوف هستند .پمپئو در ادامه ادعاهای خود ،با تاکید بر اینکه اقدامات
خود علیه ایران را ذرهای تسهیل نمیکنند ،ادعا کرد :در یازدهم فوریه،
نظام ایران 40ساله میش��ود .تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه این
نظام ،سختترین در نوع خود در تاریخ هستند و سختتر نیز میشوند.
تا زمانی که تهران مثل یک کشور عادی رفتار کند .وی با ادعای اینکه
از طریق روشهای دیپلماتیک تالش میکنند تا آخرین نیروی ایرانی
را از سوریه خارج کنند ،تصریح کرد :تا زمانی که ایران و نوابش از سوریه
خارج نشوند ،آمریکا هیچ کمک مالی برای بازسازی مناطق تحت کنترل
دولت اسد پرداخت نمیکند .پمپئو با تاکید مجدد بر حمایت واشنگتن
از رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود در برابر «ماجراجوییهای نظام
ایران» ،ادعا کرد :از اینکه اسرائیل ظرفیت نظامی الزم برای مقابله با
ایران را داشته باشد ،اطمینان حاصل میکنیم.

حسام الدین برومند

احمقهای درجه یک!
نظام محاسباتی آمریکایی ها در چهل سال گذشته در مواجهه با جمهوری
اسالمی مبتنی بر دو راهبرد کالن بوده است :یکی تغییر حکومت ( بخوانید
براندازی) و دیگری تغییر رفتار و تضعیف س��اختارهای نظام .آمریکایی
ها این دو راهبرد را در چهار مدل نظامی ،فرهنگی ،سیاس��ی و اقتصادی
تجربه کرده اند ولی به نتیجه نرس��یده و آنچه ک��ه امروز آنها را عصبانی
نم��وده و این روزها در گزافه گویی های ترام��پ و پرت و پالهای پمپئو
عیان و نمایان شده ،رقص قدرت ایران است.
در مدل نظامی ،هشت س��ال جنگ را به ایران تحمیل کردند و محاسبه
شان این بود که جمهوری اس�لامی را براندازی خواهند کرد ولی نتیجه
معکوس داد و همین هفته گذش��ته بود که پایگاه "گلوبال فایر پاور" در
تازهترین ردهبندی خود ،ایران اس�لامی را در میان  ۱۱۳کشور جهان از
نظر قدرت نظامی در رده سیزدهم قرار داد.
در مدل فرهنگی ،آمریکایی ها با اس��تفاده از تهاجم فرهنگی  ،شبیخون
فرهنگی و تا نات��وی فرهنگی تالش کردند باوره��ای دینی مردم را در
صحنه جنگ نرم ،ترور کنند ولی از قضا در بزنگاه های حس��اس ،همین
مردم بودند که از نظام اسالمی با تمام توان دفاع کردند.
در مدل سیاسی ،به اصطالح ش��اهکار آمریکایی ها ،فتنه بزرگ  88بود
که این بار به محاسبات خودشان مطمئن بودند .در همان سال  88و بعد
از انتخابات رياست جمهوري،گزارش��ي 160صفحه اي از مركز سابان
وابس��ته به انديشكده آمريكايي بروكينگز منتشر شد كه به وضوح نشان
مي داد آمري��كا تغيير حكومت در اي��ران را از طري��ق كودتاي مخملي
دنبال مي كند .گزارشي كه توسط استراتژيست هاي برجسته بروكينگز
همچون «كنت ام پ��والك»« ،مارتين اينديك»« ،دانيل ال باي من»،
«س��وزان مالوني»« ،مايكل اي اوهانلون» و «بوروس ريدل» تدوين و
تهيه شده بود.
طرفه آنكه يكس��ال پ��س از فتنه  88كه خط بران��دازي نظام جمهوري
اسالمي دنبال مي ش��د ،مركز سابان در اواخر سال  89طي يك گزارش
تحليلي كه در وب س��ايت موسسه بروكينگز منتش��ر شد به صراحت و
عجزآلود اذع��ان كرد كه؛ "وقوع براندازي در جمهوري اس�لامي ايران
غيرممكن است".
جالب تر آنکه یکس��ال پس از فتنه  ،88جرج سوروس ،پدرانقالب های
مخملی در ش��بکه تلویزیونی سي ان ان (اواخر اسفند  )89ادعا مي كند:
"من حاضرم ش��رط ببندم كه رژيم جمهوري اسالمي ايران تا يك سال
ديگر بيشتر سر كار نخواهد بود "...ولی زهی خیال باطل!
در مدل اقتصادی به عنوان آخری��ن تیر در ترکش آمریکایی ها ،از حربه
تحریم ها استفاده کردند و محاسبه آنها این بود که این تحریم ها یا منجر
به براندازی خواهد شد یا حداقل ایران را مجبور به تغییر رفتار در چارچوب
خواسته های آنها می کند.
در همین سال های اخیر یکبار وحش��یانه ترین تحریم ها را دولت اوباما
با ادعای تحریم های گزنده و فلج کننده در س��ال های  90و  91به پیش
کش��ید که هدف آن تحریم ها تغییر رفتار ایران از بس��تر نارضایتی های
اجتماعی و به اصطالح خط جدایی م��ردم از نظام بود .نتیجه آن تحریم
ها این بود که واش��نگتن پس��ت در اس��فند  91اعتراف کرد" :تحریم ها
نتوانست ناآرامی های اجتماعی ایجاد کند که رهبران ایران را مجبور به
تغییر سیاست هایشان کند".
اکنون هم که دولت ترامپ در حالی به گفته خودش��ان بی س��ابقه ترین
تحریم ها را علیه ملت ایران به صحنه آورده اند که به خیال باطل ش��ان،
جشن چهل سالگی انقالب اسالمی برگزار نشود .مهم ترین رکن تحقق
این آرزو ،صفر کردن صادرات نفت ایران بود که در اجرای آن شکس��ت
خوردند.
بنابراین آنچه که روشن است و جای کمترین تردیدی در آن وجود ندارد؛
این است که نظام محاسباتی آمریکایی ها در برابر ایران اسالمی ،از ضعف
فزاینده رنج می برد و به قول نشریه فارين پاليسي ؛ مشکل ما این است
که « :ما نمي توانيم ايران را تحلي��ل كنيم» .همچنانکه بارها مقامات و
رسانه هاي غربي و صهيونيستي اعتراف كرده اند كه محاسبات شان در
رويارويي با ايران جواب نداده و غلط از آب درآمده اس��ت .از همين روي؛
تغيير حکومت در ايران به آرزويي براي آمريكايي ها تبديل شده و اين آرزو
را مي توان از باب نمونه در مجله آمريكايي ها فوربس خواند كه نوشته بود:
"تصورش را بكنيد تغيير رژيم در ايران چه تحوالتي را براي ما آمريكايي
ه��ا در دنيا بوجود مي آورد و "...در همين خط ،مي توان به اظهارات داني
ياتوم رئيس اسبق موساد در شوراي روابط خارجي آلمان در برلين اشاره
كرد كه در تحليل جمهوري اسالمي عجزآلود گفته بود ...« :ايران از يك
خط تلفني مستقيم با خدا برخوردار است و»...
ماجرا درباره شکس��ت راهب��رد تغییر رفتار ایران از س��وی آمریکایی ها
هم مثل همان راهبرد شکس��ت خورده تغییر حکومت کشورمان است.
همچنانکه انديش��كده بروكينگز در ارزيابي برنامه ريزي هاي آمريكا بر
ضد ايران بويژه در موضوعات حساس��ي چون «تحريم ها» و «هس��ته
اي» با هدف تغییر رفتار ایران مي نويس��د« :واش��نگتن آنجا كه بايد كم
آورده اس��ت :ايجاد تغييرات اساس��ي در رفتار ايران» بروكينگز س��پس
درباره ناكارآمدي فرمول ياد ش��ده خاطر نشان مي كند" :ايران در طول
تاريخ نش��ان داده است كه ظرفيت مقابله با مش��كالت را براي رسيدن
ب��ه اهداف مورد نظ��ر خود دارد .اين كش��ور در نتيج��ه تاثيرات انقالب
[اسالمي] و جنگ با عراق ،در تحمل مشكالت شديد اقتصادي تجارب
گسترده اي دارد".
حال عجیب نیس��ت در حالیکه دولت اوباما وقتی با حربه تحریم با هدف
تغییر رفتار ایران شکست خورد؛ دولت ترامپ می خواهد با حربه تحریم
ها نه تغییر رفتار ،بلکه تغییر حکومت را دنبال کرده و به اصطالح دقیقا در
یکماه دیگر(  22بهمن ) نگذارد که جشن چهل سالگی انقالب اسالمی
برگزارشود! مشکل نگاه مادی گرایانه و فیزیکال مقامات آمریکاست که
نمی توانند واقعیت ها و حقایق در مورد جمهوری اس�لامی را با مغزهای
تنگ و تاریک دنیازده و زنگ زده شان آنالیز کنند و برای همین در جنگ
محاس��باتی چهل س��اله  ،شکس��ت خورده اند چراکه به تعبیراخیر رهبر
معظم انقالب  ،برخی دولتمردان آمریکای��ی حقیقت ًا «احمقهای درجه
یک» هستند!

خبرکوتاه
ص دوشصتوهفتمین شماره نشریه خط حزباهلل با عنوان «محاسباتی
با نتایج معکوس» در  KHAMENEI.IRمنتشر شد.
مورال��س رییسجمه��ور بولی��وی از مواض��ع و خدمات��ی ک��ه
جمهوریاس�لامیایران در حفظ صلح و امنیت بینالملل بویژه مبارزه با
تروریسم در منطقه غربآسیا داشته ،تقدیر کرد.

ایران فعالیت موشکی خود را متوقف کند!
اروپاییها هم ک��ه همواره پی��رو آمریکا در سیاس��تهای خصمانه
ضدایرانی واش��نگتن بودهاند ،حال که اینبار نوب��ت اجرای وعده آنها

برای ایجاد س��ازوکار مالی ویژه( )SPVرس��یده ،بهانهجویی کرده و
عم��ل به وعده خود را به تأخیر میاندازند .پس از اتهامزنیهای واهی
به کشورمان در دانمارک ،اینبار نوبت فرانسه رسیده تا فضاسازی برای
به حداقل رساندن امتیازدهی به تهران در موضوع برجام را دنبال کند.
در همین رابطه ،وزارت خارجه فرانس��ه روز گذشته از ایران خواست تا
تمام فعالیتهای مرتبط با برنامه دفاعی موشکهای بالستیک خود را
متوقف کند! «اگنس وان در مول» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در
کنفرانس خبری در این خصوص در اظهاراتی نادرست ادعا کرد :پاریس
یادآوری میکند که برنامه موش��کی ایران مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت س��ازمان ملل (قطعنامه تأئید برجام) نیست! وی بدون
اشاره به اهداف دفاعی برنامه موشکی ایران در این خصوص ادامه داد:
از ایران میخواهیم تا فوراً فعالیتهای مرتبط با موشکهای بالستیک
خود را که به منظور حمل تس��لیحات هستهای را متوقف کند! این در
حالیست که قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان هیچ محدودیتی
برایهای دفاع موشکی تهران در نظر نگرفته است.
آمریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید
گزافهگوییه��ای غربیها با واکنش مقامات کش��ورمان روبرو ش��د.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود در فضای
مجازی نوشت :هر جا و هر زمان که آمریکا دخالت میکند ،هرج و مرج،
سرکوبگری و نفرت ایجاد میشود .آن روز که ایران بخواهد برای تبدیل
شدن به یک کشور نرمال به تقلید از دولتهای دستنشانده آمریکا و
مدلهای حقوقبشری مایک پمپئو رو بیاورد -خواه شاه باشد یا سالخان
فعل��ی -روزی خواهد بود که جهنم یخ ببندد(کنایه از هیچوقت) .بهتر

رییسجمهوری :

رییسجمهوری پنجشنبه گذشته در آیین دومین
س��الگرد رحلت آیتاهلل اکبر هاشمی رفسنجانی
با بیان اینکه هاش��می هم در دف��اع مقدس و هم
استقرار صلح نقش ارزشمندی داشت ،تصریح کرد:
در ساختار انقالب و استقرار نظام ،شهید بهشتی و
مرحوم هاشمی اس��توانه اصلی بودند .روحانی با
بیان اینکه امروز برای تعظیم شخصیت بلندی در
اینجا گرد آمدیم که بر همه ملت ایران ،عزت ایران
و نواندیشی اسالمی حق بزرگی دارد،گفت :آیتاهلل
هاشمی همواره از هر منصب و جایگاهی که در آن
قرار گرفت برتر و باالتر بود .وی در ادامه با اش��اره
به اینکه ملت قدرشناس ایران ،آخرین بار هاشمی
رفسنجانی را در خیابان انقالب بدرقه کردند ،خاطر
نشان کرد :تا جاده انقالب هست ،هاشمی نیز زنده
است و چنانکه جایگاهی رفیع در میان ملت ایران
داشت ،همواره این جایگاه را حفظ خواهد کرد.
برجام تحریمهای نظامی را
معلق کرد
رییسجمهوری در بخش دیگری از سخنان خود،

خلیجفارس باتالق گاوخونی دشمن میشود
سردار علیرضا تنگس��یری فرمانده نیروی دریایی سپاه هم در واکنش
به تهدیدات اخیر دشمنان علیه کشورمان ،اظهار داشت :دشمنان ما در
منطقه خلیجفارس ما را بهتر از خودمان میشناسند ،افکار ما را بررسی
میکنند و اشراف دارند و همچنین به شجاعت بچههای ما آگاه هستند.
دشمنان چند سالی است که حضور نامشروعی در منطقه خلیجفارس
دارند و شجاعت س��ربازان نیروی دریایی س��پاه را دیدهاند؛ قطعا آنها
محاس��بات غلطی انجام نمیدهند و اگر هم خطایی از آنها سر بزند تو
دهنی محکمی از ما خواهند خورد و یکبار دیگر حادثه خلیج خوکها را
برای آنها تکرار میکنیم و خلیجفارس را برای آنها به باتالق گاوخونی
مب��دل میکنیم که در خون خ��ود فرو روند .به گزارش مهر ،حس��ین
امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رییس مجلس در ام��ور بینالملل نیز در
صفحه شخصی خود در فضای مجازی به اروپاییها طعنه زد و نوشت:
داشتن رابطه قوی با اروپا همواره بخشی از عقالنیت سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران بوده است اما غربیها باید با شوکی مواجه شوند
که بدانند به هر قیمت��ی در تونل یکطرفه برجام کنونی نخواهیم ماند.
وی افزود :اکنون اروپای مامن ترویس��م و منافقین باید پیامی معقول،
حکیمانه اما شوکآور دریافت کند.

در جریان مرحله اصلی رزمایش فدائیان حریم والیت

بزودی دو ماهواره
به فضا خواهیم فرستاد
حجتاالسلام حس�ن روحان�ی ،آرزوی
مرح�وم آیتاهلل هاش�می رفس�نجانی را
نظام س�ربلند و ایران باشکوه دانست از
پرتاب دو ماهواره بومی به فضا در آیندهای
نزدیک خبر داد.

است آمریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید .بهرام قاسمی سخنگوی
وزارت امور خارجه با رد اتهام��ات بی بنیان وزیر امور خارجه آمریکا در
قاهره گفت :آمریکا و بخصوص رژیم افراطی کنونی آن بخاطر خصومت
دیرینه با ملت ایران و مخالفت با همه اقدامات دولت قبل از خود راهی را
در پیش گرفته که هیچ نفعی در آن برای آمریکا متصور نیست.

جنگندهها اهداف حیاتی دشمن را
منهدم کردند

با بیان اینکه ملت ایران با توافق برجام کار بزرگی
را به ثمر رساند و توانست در یک روز  6قطعنامه
ش��ورای امنیت را از بین ببرد ،گفت :به واس��طه
توافق ایران ،تحریمهای نظامی که دائمی بودند،
به حالت تعلیق درآمدند و تا چند س��ال دیگر این
تحریمها نیز از بین خواهند رفت.
روحان��ی با اش��اره به نق��ش آیتاهلل هاش��می
رفس��نجانی در اعتالی صنایع دفاعی کش��ور،
اظهار داشت :موشک امروز وسیله دفاعی ماست
و به آن افتخار میکنی��م و در هفتههای آینده با
موشکهای س��اخت خود دو ماهواره جدیدی را
به فضا خواهیم فرستاد.
وی با بیان اینکه امروز روز سختی است و دشمن
با همه توان برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی
علیه ما به میدان آم��ده ،گفت :مطمئن ًا با وحدت،
اتحاد و صبر و حوصله ،میتوانیم راه و انقالب خو
درا حفظ کنیم.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
روحان��ی با اش��اره به نق��ش آیتاهلل هاش��می
رفسنجانی در فرماندهی عملیاتهای گوناگون
و سرنوشتس��از در جنگ ،گف��ت :فرمان حمله
عملیات کرب�لای 4را آن مرحوم صادر کرد ،هر
چند ک��ه در میدان جن��گ فراز و نش��یب وجود
دارد و ما گاهی پیروز میشدیم و گاه در برخی از
عملیاتها شکست میخوردیم اما در عین حال،
هاشمی خستگیناپذیر بود.

در مرحل�ه اصل�ی و فاز عملیاتی هش�تمین
رزمایش فدائیان حریم والیت ،هواپیماهای
ش�کاری بمب افک�ن اف 5و صاعقه اهداف
مهم و حیاتی دشمن را منهدم کردند.

مرحله اصلی و فاز عملیاتیهشتمین رزمایش اقتدار
هواییفداییانحریموالیت،پنجشنبهگذشتهبارمز
مقدس یاحسین(ع) در منطقه عمومی اصفهان با
ش��رکت کلیه پایگاههای ش��کاری نیروی هوایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران و با محوریت پایگاه
هوایی شهید بابایی برگزار شد .در مرحله اصلی و فاز
عملیاتی هش��تمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان
حری��م والی��ت ،جنگندهه��ای اف 4و هواپیمای
رهگیر میگ 29با اس��تفاده از موشک های بهینه
شده و ارتقا یافته در محیط واقعی جنگ الکترونیک،
اهداف زمینی و هوایی را با موفقیت منهدم کردند.
هواپیمای میگ 29با ش��لیک موشکهای بهینه
شده آر 37موشک رها ش��ده از هواپیمای اف 5را با
موفقیت رهگیری و منهدم کرد .هواپیماهای اف4
هم بابمبارانسنگین،اهدافازپیشتعیینشدهرابا
موفقیتمنهدمکردند.
تیمهایمتخصصدرحوزههایجنگنوینحاضر
در منطقه رزمایش نیز ،به مقابله با تک ش��یمایی
دش��من فرضی پرداختند و گروه جنگهای نوین
نهاجا با بکارگیری انواع س��امانههای رفع آلودگی
بومیسازی شده توسط متخصصان کشورمان به

مقابله با حمله شیمیایی دشمن پرداختند .همچنین
هواپیماهای بمبافکن راهبردی سنگین سوخو24
و فانتوم با استفاده از غافلگیری شبانه و در ارتفاع
پست اقدام به بمباران سنگین هوا به زمین به سمت
اهداف از پیش تعین شده خواهند کرد و هواپیمای
اف 4نیز با استفاده از فلر اقدام به روشنایی صحنه
نبرد در راس��تای شناسایی و انهدام اهداف توسط
پرندههای مش��ابه میکند .هواپیماهای سی130
هم در ش��رایط س��خت و ارتفاع اقدام به عملیات
بارریزی کردند.
رزمایشباموفقیتبهاهدافخودرسید
امیر خلبان علیرضا انگیزه س��خنگوی هشتمین
رزمایش فدائیان حریم والیت در جمع خبرنگاران،
گف��ت :به کلیه اه��داف از پیش تعیین ش��ده این
رزمایش دست یافتیم و رزمایش با موفقیت به پایان
رسید .وی افزود :هشتمین رزمایش اقتدار هوایی
فدائی��ان حریم والیت با بهرهگی��ری از تجربیات
خلبانان و پیشکس��وتان 8س��ال دف��اع مقدس،
خودباوری و ایمان به توانمندی نسل جوان ،انجام
شد .به گزارش تس��نیم ،وی اظهار داشت :در این
رزمایش انواع موش��کهای لی��زری ،تلویزیونی
حرارت��ی ،راداری و ان��واع راکته��ا و بمبهای
هوشمند و س��امانه های ارتباطی و جنگالی تولید
شده توسط متخصصان صنعت دفاعی کشور مورد
استفاده و تست عملیاتی قرار گرفت.

خطیب نمازجمعه تهران:

ساختار مالیاتی باید اصالح شود
حجتاالسالمسیدمحمدحسنابوترابیفرد
با تاکیدبر اینکه باید نگاه به نظامبودجهریزی
در کوتاهمدت تغییر کند ،گفت :مس�ئوالن به
حوزه اقتصاد توجه جدیتر کنند.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به اهمیت زندگی
و معیشت مردم ،اظهار داش��ت :باید با اقتصاد مولد
و دانشبنیان و نه اقتصاد متکی بر نفت و نه اقتصاد
متکی بر هزینه و مصرف حداکثر به پیش رویم .وی
با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر دانش ،معرفت ،تولید و
مدیریت صحیح مصرف ،راه تعالی و سعادت است،
گفت :باید در آستانه بودجه ،مجلس به این حقیقت
چشم بدوزد.
نماین�دگان ب�ه مناف�ع بلندم�دت
ملت توجه کنند
ابوترابیفرد با بیان اینکه نمایندگان در بررسی بودجه
به منافع بلند مدت مل��ت توجه کنند ،گفت :مالک
تصمیم ،نباید رای باشد بلکه باید به منافع بلند مدت
ملت ایران ،کاهش تورم با تولید حداکثری ،افزایش

درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینهها توجه داشت.
وی با اش��اره به تقدی��م الیحه بودجه س��ال 98از
س��وی دولت به مجلس افزود :الیحه بودجه تبیین
کننده نقشه راه یک کش��ور در طول سال است که
در ارائ��ه تحلیلهای صاحبنظ��ران در حوزههای
گوناگ��ون سیاس��ی ،اقتص��ادی و فرهنگی تعیین
کننده است .ابوترابیفرد ادامه داد :توصیههایی به
دولت درخصوص بودجه دارم که به نظر کارشناسان
مورد توجه قرار نگرفته است اما ارزیابی بسیاری از
صاحبنظران و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس
بدان معناس��ت که تف��اوت معن��اداری بین الیحه
بودجه سال 98با س��الهای گذشته غیر از افزایش
ارقام متناسب با تورم دیده نمیشود .البته اقداماتی
در راستای شفافسازی ش��کل گرفته و قدمهای
کوتاهی نیز برای کاهش برخی از هزینهها برداشته
شده اما این اقدامات متناسب تحول ،تغییر و حرکت
به سمت بودجه مبتنی بر عملکرد نیست.
وی ب��ا تاکید ب��ر ضرورت نیاز کش��ور ب��ه تحول
در ح��وزه بودجهری��زی تصریح کرد :بای��د نگاه به
بودجهری��زی در کوتاهمدت تغییر کن��د لذا نکاتی

که رهبر معظم انقالب در حوزه بودجه بدان اش��اره
داش��تند بیانگر ضرورت و اهمیت این تحول است.
خطیب نمازجمعه تهران ،اصالح س��اختار مالیاتی
را الزمه اصالح سیاس��تهای مالی کشور دانست
و گفت :ساختار مالیاتی کش��ور قابل قبول نیست،
صاحبنظران امروز میگویند که بین  40تا 50درصد
یعنی حدود 40تا 50هزار میلیارد تومان و یا بیش از
آن فرار مالیاتی داریم ،این عدد درشتی است.
ابوترابیف��رد در خطبهه��ای نمازجمع��ه ته��ران
ادام��ه داد :نمایندگان مردم ،افزای��ش حقوقها با
دس��تاندازی به منابع بانک مرک��زی و بانکها
به معنای کاهش ارزش پ��ول ملی ،قدرت خرید و
خیانت به ملت ایران است ،اینها واقعیات اقتصادی
اس��ت .وی افزود :ما در ظاهر پیام میدهیم که 10
ت��ا 20درصد حقوق م��ردم را افزایش میدهیم اما
در پس این پ��رده پیام واقعی این اس��ت که  30تا
40درصد پول مل��ت را پایین میآوری��م ،این چه
اقدامی است؟
ابوترابیفرد خاطرنشان کرد :مدیران محترم ،شما
دغدغه فرزندان و خانواده خ��ود را دارید در حالیکه

خانواده ش��ما در صورتی آین��ده مطمئنی دارند که
هزینههای کش��ور مدیریت شود و در برابر افزایش
هزینهها بایستیم .وی کاهش بدهیهای دولت را
یکی از راه کارهای اصالح سیاستهای مالی دانست
و گفت :این امکان ندارد با افزایش بدهیهای دولت،
تورم کاهش یابد لذا باید هزینههای دولت کاهش
یاب��د تا بدهیه��ای آن نیز کم ش��ود بنابراین باید
درآمدهای مش��روع مالیاتی افزایش یابد .خطیب
نمازجمعه تهران با اشاره به رشد بدهیهای دولت
طی سالیان اخیر تصریح کرد :در بودجه سال جاری
50هزار میلیارد تومان برای استقراض ،فروش اسناد
مالی و خزانهای پیشبینی ش��ده است و این یعنی
50هزار میلی��ارد تومان از منابع بودجه از راه فروش
اس��ناد مالی به دست میآید .به گزارش خبرگزاری
صداوس��یما ،وی در ادامه با تاکید ب��ر لزوم اصالح
نظام بانکی کش��ور نیز افزود :امروز استقالل بانک
مرکزی ،مطالبه جدی مقام معظم رهبری اس��ت و
افزایش نظارت قانونمند و سیستمی بانک مرکزی
بر بانکهای دولتی و خصوصی ،ضرورت اصلی و
کلیدی انقالب و نظام است.

گزیده ها

شرکتهای زیانده آستان را
به صفر میرسانیم
حجتاالس�لام والمس��لمین
س��یدابراهیم رئیس��ی تولیت
آستان قدس رضوی روز گذشته
در دومین دیدار کارکنان جوان
آس��تان قدس رضوی در حرم
مطهر رضوی ،اظهار داش��ت:
نیروهای جوان آس��تان قدس
میتوانند در چابک بودن سازمان ،نظم سازمانی ،بهبود روشها ،انجام
بهموقعکارهاوپیشرفتامورنقشآفرینیکنند.عضومجمعتشخیص
مصلحتنظامبیانداشت:در۲سالگذشته۲۷۰۰شغلتوسطمعاونت
امدادمستضعفینوبخشهایمختلفآستانقدسایجادکردیم.روزی
که وارد آستان قدس شدم۱۰شرکت زیانده وجود داشت ولی تا پایان
امسال هیچش��رکتی زیان ده باقی نمیماند .رئیسی تصریح کرد :ما
امانتدار نیات مردم هستیم و به هیچ عنوان کسی حق ندارد بر خالف
نیات واقف و ناذر عمل کند و خودمان را موظف عمل به نیات واقفان
میدانی��م .حتی یک م��ورد از طالجات وقف ش��ده توس��ط مردم را
نمیفروشیم و از این طالها در ساخت و تعمیر بخشهای طالکاری
شده حرم استفاده میشود .به گزارش مهر ،وی تصریح کرد :در گذشته
حسابرسی خارج از آس��تان قدس رضوی وجود نداشته است اما برای
اولین بار حسابرس��ی بیرون��ی را وارد کردیم و امروز ۳برابر س��ال۹۴
حسابرسی شرکتهای آستان قدس مقبول شده است.

اروپا بهشت تروریستهاست
کاظمغریبآبادیسفیرونماینده
دائ��م ای��ران در س��ازمانهای
بینالمللی مس��تقر در وین در
صفحه شخصی خود در فضای
مجازی نوشت :در حالی که اروپا
بهش��ت امنی برای میزبانی از
گروهک تروریستی منافقین و
سایرتروریستهایی شده است کههزاران شهروند غیرنظامی ایرانی را
ترور کردهاند ،انتقاد از ایران و تحریم ایرانیها ،یک اقدام کامال غیرقابل
قبل و انحرافی در مسئولیت خود است .به گزارش فارس ،اتحادیه اروپا
سهشنبه براساس ادعای بی اساس دانمارک اقدام به تحریم یک نهاد و
دو فرد ایرانی کرد .همچنین روز گذش��ته حساب رسمی پرتیراژترین
روزنامههلنددرفضایمجازی،فیلمیمنتشرکردهکهعدهایرادرحال
حمله به سفارت ایران و باال رفتن از نردههای آن نشان میدهد .یکی از
افرادی که در این فیلم دیده میش��ود پرچمی به دست دارد که ظاهراً
مربوط به گروهک تروریس��تی «االحوازیه» اس��ت« .راف سانچز»
خبرنگار روزنامه انگلیسی «دیلیتلگراف» نیز هنگام بازنشر این فیلم
عناصر االحوازیه را عامل این حمله معرفی کرده است.

اعداد و ارقام
الیحه بودجه شفافیت ندارد
عباسعلی کدخدایی سخنگوی
شوراینگهباندرحاشیهجلسه
اخیر شورای نگهبان ،با اشاره به
بررس��ی بودجه در کمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسالمی
گفت :درباره بودجه متأس��فانه
اشکاالت متعددی وجود دارد،
بویژه آنکه آنطور که باید و شاید در بیان اعداد و ارقام شفافیت الزم وجود
ندارد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت
و مجلس است که شفافیت الزم را در بودجه ایجاد کنند ،افزود :نکات و
ایراداتی که شورای نگهبان در سالهای گذشته به الیحه بودجه وارد
دانسته ،باید از سوی دولت و مجلس برطرف شود.

کشف 30تن مواد منفجره طی 3سال
در مرزهای جنوبشرقی
س��ردار محمد مارانی فرمانده
قرارگاه قدس س��پاه در منطقه
جنوبش��رق ،در گفتوگ��و با
برنامه «بدون تعارف» سیما به
برخ��ی موضوع��ات مرتبط با
مرزبانی در این منطقه پرداخت
و گفت :طی2،3سال اخیر حدود
30تُن مواد منفجره وارد مرزهای جنوب ش��رق کشور شده که توسط
نیروهای مرزبانی ما کشف شدهاند .وی افزود :تنها یک مورد که برای
اولین بار میگوییم ،مربوط به جلیل قنبرزهی است که من معتقدم او را
بایدمادرتروریستهایجنوبشرقکشورو درواقعابوبکربغدادیاین
منطقهبنامیم.مارانیادامهداد:اینفردوقتیواردمنطقهشد،منتعجب
کردم ولی نیروهای ما توانستند او و گروهش را با تمامی امکاناتی که
داشتند منهدم کنند و از پا دربیاورند .فرمانده قرارگاه جنوب شرق سپاه
خاطرنش��ان کرد :تنها این آدم 2هزار و 700کیلومگرم مواد منفجر با
خودشآوردهبودتاباسهخودرویانتحاریبهیکیازپاسگاههایمرزی
ما حمله کنند و در هر خودرو هم حدود  800کیلوگرم مواد منفجره کار
شده بود.

تشریح ویژگیهای
الیحه جامع انتخابات
سیدسلمان سامانی سخنگوی
وزارت کشور با اش��اره به روند
تهی��ه الیح��ه قان��ون جامع
انتخابات ،گفت :از نکات متمایز
این الیحه ،فراگیری ،شفافیت
هزینههای انتخاباتی ،برگزاری
انتخابات الکترونیک و تدوین
مجازاتمتناسبباجرائمانتخاباتیاست.ویدربارهویژگیهایالیحه
قان��ون جامع انتخابات ،گفت :الیحه قانون جامع انتخابات با توجه به
سیاستهایکلیانتخاباتبازنگریواصالحشدهاستکهموجبرفع
نواقص انتخاباتهای گذشته میشود .سامانی ،تغییر ترکیب هیأت
اجرایی مرکزی انتخابات را از نقاط قوت این الیحه بر اساس توجه ویژه
به نقش احزاب و رسانهها و وکالی دادگستری عنوان کرد و افزود :در
اینالیحهبرایسیاستگذاریکالنانتخابات،هیأتاجراییمرکزی
انتخابات با ترکیب وزیر کشور بهعنوان رییس هیأت ،وزیر اطالعات،
دادستانکلکشور،یکنفرازدبیرانکلاحزاببهانتخابخانهاحزاب،
یک نفر از اعضای کانون وکال به انتخاب اتحادیه سراسری کانونهای
وکالی دادگس��تری ،ی��ک نف��ر از مدی��ران مس��ئول مطبوعات و
خبرگزاریهابهانتخابخودشانویکنفربهعنواننمایندهتشکلهای
مردمنهاد پیشبینی شده است .به گزارش مهر ،وی ادامه داد :افزایش
مهلتبررسیصالحیتداوطلبانوتبلیغاتانتخاباتکاندیداهاازدیگر
اقداماتی است که در این الیحه پیشبینی شده است.

