
باید پاسخگوی وعده ها باشند
آقای روحانی اگر می خواهند دوباره کاندیدای ریاست جمهوری 
ش��وند اول باید پاسخگوی وعده هایی باشند که دادند و عملی نشد. 
آقای روحانی ش��ما چهار س��ال وقت داش��تید که به وعده هایتان 
عم��ل کنید اما هیچ کاری نکردید. هنوز مش��کالت مردم که همه 
می دانی��م بدت��ر از قبل وجود دارد. آقای روحانی دولت ش��ما هیچ 
کاری برای رفاه مردم نکرد و بر خالف وعده های ش��ما دولت تدبیر 
و امید کلیدی برای باز کردن قفل های مشکالت مردم نداشت.آقای 
روحانی یادتان باشد که باید به مردم پاسخ دهید و لطفا مردم را با 

آمارهای مسخره بازی ندهید.
یحیوی

سوء مدیریت بیداد می کند
باید بپذیریم س��وء مدیریت در کش��ور بی��داد می کند. از تولید 
لواش��ک تا خودرو، از مدیریت یک بانک کوچک تا اقتصاد کش��ور 
و... همه جا ش��اهد س��وءمدیریت ها هس��تیم. س��وال این است که 
چرا این مش��کل برطرف نمی ش��ود؟ دلیلش کامال روش��ن اس��ت؛ 
شایسته س��االری اتفاق نمی افتد. در انتخاب مدیران همیشه روابط 
بر ضوابط و شایس��تگی ها تاثیر داش��ته اس��ت. مدیری که با روابط 
انتخاب می ش��ود، رابطه ای هم مدیریت و تصمیم گیری می کند لذا 
نتیجه این می ش��ود که می بینیم. تولید تعطیل، وضعیت اقتصادی 
افتضاح، وضعیت اش��تغال افتضاح، وضعی��ت رفاهی مردم افتضاح، 
وضعی��ت بی حجاب��ی افتضاح، افزای��ش اعتی��اد و ناهنجاری ها و... 
مسئوالن نمی دانند یا باور ندارند که روزی می میرند و باید پاسخگو 

باشند؟ از آتش جهنم نشنیده اند؟ از بیت االمال و حق الناس چیزی 
نشنیده اند؟

ناشناس

واردات به هر بهانه ای
به ه��ر بهانه ای دول��ت و بانده��ای مافیایی اقدام ب��ه واردات 
می کنند. امروز بحث عید بهانه ای ش��ده برای واردات وحش��تناک 
میوه. مگر هر س��ال عید نداریم پس چرا برنامه ریزی دولتمردان به 
گونه ای نیس��ت که میوه ش��ب عید را از تولید داخل تامین کنند؟ 
چرا باید به واردات چش��م دوخته و از تولید غافل باشند؟ واردات با 
پول بیت المال برای مس��ئوالن راحت تر از تولید اس��ت و این کامال 
روشن است اما هنر مسئولین در واردات نیست بلکه در تولید است 
وگرنه من بی س��واد هم می توانم پشت میز ریاست بنشینم و با پول 

مردم میوه وارد کنم.
کسمایی

آقای روحانی کاندید ریاست جمهوری نشود
آق��ای روحانی برجام یک توافق شکس��ت خورده اس��ت چون 
ب��ه آمریکا اعتماد کردید. به قول و قرار کس��انی اعتماد کردید که 
سیاس��ت راهبردی آنها نابودی انقالب اس��المی است. آیا دشمنی 
آمریکا برای آقای روحانی و دولتش محرز نشده است که روی قول 
آمریکایی ها حس��اب کردند؟ برجام یک تواف��ق برد برد نبود چون 
ما تمام کارهای هس��ته ای خ��ود را تعطیل کردیم اما در عوض چه 
چیزی گیرمان آمد؟ فقط همین برجام س��ندی بر بی لیاقتی دولت 

تدبیر و امید اس��ت و آقای روحانی بهتر است دیگر کاندید ریاست 
جمهوری نش��ود چون دولت ایشان دس��ته گل های اینگونه زیاد به 

آب داده است.
کاظمی

هیچ چیزی از درد مردم نمی فهمند
نماین��ده مجلس یا مس��ئولی که در باال ش��هر زندگی می کند 
و با ماش��ین آنچنانی ت��ردد می کند هرگز نمی توان��د بفهمد مردم 
چ��ه گرفتاری هایی دارند. ای��ن افراد هیچ چی��زی از درد مردم نه 
می فهمند و نه می خواهند بفهمند و کاری کنند. اگر کسی مسئول 
دلسوزی باشد باید در بین مردم زندگی و مشکالت آنها را بشناسد 

و برطرف کند.
محمودیان

جماعت ابله پولدار
ماشین های لوکس خارجی با چه مجوزی وارد کشور می شود؟ 
چرا باید ماش��ین یک میلیارد تومانی وارد شود؟ چرا باید ارز کشور 
برای این اقالم تجملی خارج ش��ود؟ عده ای پولدار مفت خور که با 
زد و بندهای مافیایی میلیاردر ش��ده اند آنقدر مست ثروت هستند 
که می خواهند به هر شکلی خود را باالتر از مردم نشان دهند. این 
جماع��ت ابله پولدار نمی داند ک��ه کارگری که با بدبختی یک لقمه 
نان برای زن و بچه اش تامی��ن می کند با دیدن این اتومبیل ها چه 

دعاها و نفرین هایی می کند.
کمالی

تشکر می کنیم
دول��ت تدبیر و امید مصوب کرد حق��وق کارگران از 812 هزار 
تومان به 930 هزار تومان افزایش یابد. از دولت و همه مسئوالن که 
به فکر حل مشکالت مردم هستند تشکر می کنیم.با این افزایش صد 
هزار تومانی تمام مشکالت مردم تمام می شود و همه همانند مدیران 
نجومی در رفاه زندگی می کنند! فاصله طبقاتی یعنی مدیران حقوق 
25 میلیون تومانی بگیرند و کارگران حقوق یک میلیون تومانی. این 

اوج عدالت و تدبیر دولت در مدیریت کشور است!
ناشناس

خاک بر سر این حقوق بشر اروپایی
اروپایی ها که مدعی حقوق بشر هستند در جدیدترین تصمیم 
حقوق بش��ری خود، ممنوعیت حجاب در ش��رکت های اروپایی را 
قانونی کردند. این چه حقوق بش��ری است که مسلمانان را از انجام 
فرایض دینی منع می کند؟ این چه حقوق بش��ری اس��ت که با زور 

ارزش ها را پایمال می کند؟ خاک بر سر این حقوق بشر اروپایی.
احمدی

افزایش حقوق پیش کش
خواهش می کنم حقوق ما را زیاد نکنند. صد هزار تومان حقوق ما را 
قرار است زیاد بکنند آن وقت همه چیز دارد گران می شود از کرایه ماشین 
و مترو گرفته تا .... به بهانه افزایش حقوق همه چیز گران می شود و دولت 

لطف کند جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد افزایش حقوق پیش کش.
قنبری

هر گز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه
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انتخابات

مخاطب شماييد!

ننجون

مسئله  اقتصاد؛ یک مسئله اصلی در کشور ما است
در مس��ئله ی اقتص��اد؛ ببینی��د ب��رادران عزیز، 
خواهران عزیز! واقعاً مسئله ی اقتصاد یک مسئله ی 
اصلی در کش��ور ما اس��ت؛ نه ]فقط[ امروز، که خب 
بنده پنج ش��ش سال اس��ت که مرتّباً روی مسئله ی 
اقتصاد تکیه میکنم. من پنج شش سال  قبل از این، 
در صحبت اّول س��ال -عی��د- گفتم ما داریم تهدید 
میش��ویم از دو ناحی��ه و یکی -که ش��اید هم مهم تر 
ب��ود- از ناحیه ی اقتصاد اس��ت. واقعش هم همین 
اس��ت؛ آن وقت هن��وز تحریمها نبود و ِاعمال نش��ده 
بود. دش��من اقتصاد را به عنوان یک حربه ای علیه ما 
به کار گرفته، ما هم شاید یک خرده ناشیگری کردیم 
و نش��ان دادیم ک��ه از این حربه خیلی میترس��یم و 
ناراحتیم؛ ]لذا[ او بیشتر تشجیع شده و راه خودش 
را پیدا کرده. علی ایّ حال، مسئله ی اقتصاد مسئله ی 
بس��یار مهّمی است؛ باید ما مس��ئله ی اقتصاد کشور 

را حل کنیم.

بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی
16 خرداد 95

و ناگهان چه زود چهار سال دولت تدبیر 
و امید به سر آمد و چوب خط وعده ها و 

 شعارها ته کشید! رئیس جمهور به 
هر اندازه که در سخنرانی هایش 

منتقدان عملکرد دولت را سرزنش کند 
و با نیش و کنایه آنها را مورد نوازش 

قرار دهد نمی تواند واقعیت موجود در 
کف جامعه و در میان افکار عمومی را 

که با پوست و گوشت و استخوان آن را 
لمس می کند، تغییر دهد

3 سياست
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هیات مرکزی نظارت اعالم کرد
رد صالحیت شدگان انتخابات میان دوره ای مجلس 
شکایت خود را تحویل دهند

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات میاندوره ای مجلس اعالم کرد: 
داوطلبان نمایندگی مجلس که توسط هیأت اجرایی حوزه انتخابیه 

رد صالحیت شده اند، می توانند شکایت خود را تحویل دهند.
در این اطالعیه آمده است: به اطالع آن عده از داوطلبان نمایندگی 

اولین میان دوره ای دهمین دوره مجلس در حوزه های انتخابیه اصفهان 
اهر و هریس بندر لنگه، بس��تک و پارس��یان مراغه و عجب شیر که 
توسط هیأت اجرایی حوزه انتخابیه رد صالحیت گردیدند، می رساند 
»براساس تبصره ماده 51 قانون انتخابات مجلس« می توانند از تاریخ 

ابالغ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه حداکثر ظرف 
م��دت چهار روز از تاریخ 95/12/26 ال��ی تاریخ 95/12/29 در وقت 
اداری به دفتر نظات و بازرسی انتخابات استان مربوطه مراجعه و پس 

از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم و رسید دریافت نمایند.

 اعضایی که سلب عضویت شده اند
امکان حضور در انتخابات شوراها را ندارند
استاندار تهران گفت: اعضای شوراهای شهر که سلب 

عضویت شده اند، امکان حضور در انتخابات را ندارند.
به گزارش تس��نیم، سیدحس��ین هاشمی در آخرین 
نشس��ت  خبری خود در سال 95 درباره سرنوشت کسانی 
که در ش��وراهای اسالمی شهر و روس��تای استان تهران 
سلب و یا تعلیق عضویت شده اند، گفت: اعضای شوراهای 
ش��هر که به دلیل تخلفات از این س��مت س��لب عضویت 

شده اند، دیگر امکان حضور در انتخابات را ندارند.

نتایج بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات شوراها 
تا ۱۶ فروردین اعالم می شود

دبی��ر اجرای��ی هیئت مرک��زی نظارت ب��ر انتخابات 
ش��وراها از اعالم نتایج بررس��ی صالحی��ت داوطلبان این 

انتخابات تا 16 فروردین 96 خبر داد.
حس��ین بحیرایی با بیان اینکه با تشکیل هیئت های 
اجرایی از دیروز به صورت رس��می فرآیند انتخابات شروع 
می ش��ود، گفت: ثبت نام داوطلبان از تاریخ 30 اسفندماه 

95 تا ششم فروردین ماه 96 ادامه خواهد داشت.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اس��تعالم صالحی��ت داوطلب��ان 
شرکت کننده در انتخابات شوراها، از تاریخ 30 اسفندماه 
95 ت��ا 6 فروردین ماه 96، افزود: اس��تعالمات به صورت 
روزان��ه به مراجع چهارگانه، قوه  قضاییه، وزارت اطالعات، 
نیروی انتظامی و ثبت احوال فرس��تاده می ش��ود و اعالم 
نتایج بررس��ی های آنها از تاریخ هفتم فروردین ماه 96 تا 

16 فروردین اعالم خواهد شد.
به گفته دبیر اجرایی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور، رسیدگی به صالحیت داوطلبان 
در هیئت ه��ای اجرایی از 17 ت��ا 23 فروردین ماه به مدت 
7 روز ادامه خواهد داش��ت. وی اضافه ک��رد: بعد از اعالم 
نظر هیئت ه��ای اجرایی، نوبت به اع��الم نظر هیئت های 
نظارت شهرس��تان و بخش می رسد که این مهم از 25 تا 
30 فروردین ماه 96 صورت می گیرد و این نظرات روز اول 

اردیبهشت ماه 96 به هیئت های اجرایی ابالغ می شود.
بحیرای��ی تصریح ک��رد: نتایج بررس��ی صالحیت ها 
در تاری��خ دوم اردیبهش��ت ماه 96 از طریق فرمانداری ها 
به داوطلبان اعالم خواهد ش��د. وی افزود: س��وم تا ششم 
اردیبهش��ت ماه داوطلبان معترض ب��ه رد صالحیت خود 

می توانند به هیئت های نظارت باالدستی مراجعه کنند.

بس��یاری از ایرانیان به خوبی 
به یاد می آورند، زمانیکه اسب دست بـه نقد

حس��ن روحانی چهار نعل در 
زمی��ن وعده ه��ای انتخاباتی جوالن م��ی داد و یکی 
پس از دیگری رقبا را پش��ت سر می گذاشت، اما این 
تاخت��ن بخاطر دوپینگ ش��عارهای خ��وش رنگ و 

لعاب بود و چه زود ایرانی ها بدان پی بردند.
ب��ا پیروزی روحانی در انتخابات س��ال 92 و در 
همان ماه های نخست س��کانداری دستگاه اجرایی، 
ب��ه تدریج وعده ها رنگ باخ��ت. ژنرال های زره پوش 
به رنگ بنفش اوضاع کش��ور را چن��ان وخیم جلوه 
دادند که س��ال ها زمان می برد تا این مریض بد حال 
به هوش آید و عمل های جراحی س��ختی بر اقتصاد 
و سیاست و فرهنگش صورت گیرد. می گفتند دولت 
قبل مانند مرض ... چنان بالیی بر س��ر کشور آورده 
ک��ه باید کار زیادی انجام ش��ود ت��ا از دره هایی که 
کشور را در آن انداخته بودند، ایران چند پله ای باال 
بیاید. وع��ده 100 روزه روحانی در این ش��رایط به 

طرفة العینی رنگ باخت!
اما زنگ مذاکرات هس��ته ای که به صدا درآمد، 
بازار وعده ها بار دیگر داغ ش��د تا با س��راب رونق و 
گشایش اقتصادی، افکار عمومی وزنه ادامه مذاکرات 
ب��ا قدرت های جهانی را س��نگین تر کنن��د و آن را 
همچون مطالبه اصلی ملت جلوه دهند! اما آن هم در 
باغ س��بزی بود که گالبی ها و سیب های نرسیده اش 
طعم گس��ی داش��ت و ملت را تلخ کام کرد. با عبور 
از برجام و ورود به عصر پس��ابرجام، برجامیزه کردن 
عرصه سیاست در دستور کار قرار گرفت و دوقطبی 
برجامیان و نابرجامیان ش��کل گرفت. نابرجامیان از 
دید حامیان دول��ت )برجامیان(، افراطی هایی بودند 
که با تحریم کاس��بی می کردند و زمانی که با برجام 
کاسبی ش��ان بهم ریخت، تند تند نقد و ش��کایت از 
سیاست های دولت تدبیر را به نقل و نبات رسانه های 

و محافل شان تبدیل کردند!!
زمین بازی پس از برجام بر داخل متمرکز شد. 
درس��ت یک هفته پس از اجرای تعهدات طرف های 
خارجی برجام، دولت حس��ن روحان��ی موتور خود 
را با ش��تاب بیش��تری در سیاست داخلی به حرکت 
درآورد. در پی��ش بودن انتخابات مجلس و خبرگان، 

روحانی و حامیانش را به چالش با نهادهای انقالبی و 
نظارتی مانند شورای نگهبان و سپاه و بسیج کشاند. 
جاییکه روحان��ی به بهانه رد صالحیت ها، ش��ورای 
نگهبان را به توپ انتقادات بست و برخی از نهادهای 
نظام��ی را متهم به دخالت و تالش برای مهندس��ی 

انتخابات کرد.
ه��دف دولت در آن زمان ای��ن بود تا در فضای 
پس��ابرجام و در حالیک��ه ای��ن تواف��ق در ماه های 
نخس��تش به س��ر می برد، از هر اتفاقی که آن را به 
حاشیه ببرد جلوگیری کند. هر چند توافق هسته ای 
به صورت کامال نامطمئن در حال اجرایی شدن بود 
اما دولت قصد داش��ت تا زمانیکه نشانه های شکست 
انتظارات از توافق هس��ته ای خ��ود را بروز نداده اند، 
سیاست داخلی را نیز با فضای ناشی از اجرایی شدن 
برجام، در جهت نیل به اهداف خود در دست گیرد. 
بر روی کار آمدن مجلس همس��و ب��ا دولت، کمک 
شایانی برای س��رپوش گذاشتن بر برنامه های عقیم 

مانده یا شکست خورده دولت بود.
اتفاقی که با ورود نیروهای حامی دولت افتاده و 
را نسبت به مجلس دهم احساس می کنند؛ به نحوی مسئوالن دولتی از این بابت حاشیه امن استراتژیکی 

که عباس آخوندی، وزیر ناکارآمد راه و شهرس��ازی 
نیز توانس��ت از س��د اس��تیضاحش ب��ه راحتی و با 

حمایت وکیل الدوله ها بگذرد!
ب��ازی ک��ه دولت یازده��م در جبه��ه داخلی و 
خارج��ی، آغاز ک��رد هرچند در آغ��از، توفیقاتی به 
همراه داشت اما در ادامه دولت را با سرعت بیشتری 
به لب��ه پرتگاه هدایت دک��رد. تنش زدایی که دولت 
ب��ه دنبال ب��ود و آن را در قالب توافق هس��ته ای و 
تالش برای بهبود روابط با غرب و کش��ورهای عربی 
مانند عربس��تان پیاده ساخت، اقتدار و عزت ملی را 
دچار خدشه کرد. حتی بازگردان عزت به پاسپورت 
ایرانی ه��ا، نتیج��ه ای جزء قرار گرفتن ن��ام ایران در 
لیس��ت ورود ممنوع ترامپ و قان��ون ویزای ورود به 

ایران کنگره آمریکا نداشت.
از سوی دیگر برهم زدن قواعد بازی در سیاست 
داخل��ی و تاختن به قواعد آن، مش��روعیت دولت را 
برای ادامه کار زیرس��وال برد. طرف های خارجی به 
روش های مختلف س��عی می کنند تعهداتی را که در 
برج��ام پذیرفته اند به ط��رق دیگر، کم اثر کنند و در 
عرصه داخلی نیز متوس��ل ش��دن به تعهدات طرف 
خارجی در رف��ع تحریم ها و اس��تفاده ابزاری از آن 
برای دس��تیابی ب��ه اهداف سیاس��ی، چنگ زدن به 

صورت دولت توسط خود دولت بوده است.
ب��ازی دو س��رباخت روحان��ی در ماه های اخیر 
خود را عیان س��اخته است. دیگر دولت زمانی برای 
جبران مافات در اختیار ندارد و ادامه سیاس��ت های 
تند دولت در ش��رایط کنونی و تاختن به منتقدان و 

نهادهای قانونی نظام، باخت روحانی را در رس��یدن 
به اهدافش شتاب بخشیده است.

رس��وایی حقوق های نجومی در اویل سال 95، 
خوی اش��رافی گری مدی��ران دولتی را نش��ان داد. 
خوی��ی که در ذات قاطبه مدی��ران این دولت وجود 
داش��ت و پش��ت نقاب القاب انقالبی پنه��ان نماند. 
تعطیل��ی کارخانه ها و به تاریخ پیوس��تن واحد های 
تولیدی معروفی مانند ارج نشان داد، خبری از رونق 
اقتصادی نیس��ت که هیچ! بلک��ه چرخیدن نیم بند 
چ��رخ چند کارخانه نیز با معجزه همراه بود. افزایش 
معض��الت اجتماعی در س��ایه حقوق ه��ای نجومی 
گ��م نش��د و گورخوابی به عنوان س��ر ریز معضالت 
اجتماعی خود را در گورهای اطراف ورامین نش��ان 
داد که با هیچ سیاسی نمی شد آن را الپوشانی کرد! 
کار به جایی رسیده که توانایی ژنرال های دولت نیز 
در مدیری��ت بحران های فصلی مانند س��یل، برف و 
ریزگردها زیر س��وال رفت و قطعی گاز و برق و آب 
به خاطر چکیدن چند قطره باران در خوزستان، اوج 

ناکارآمدی دولت را عیان ساخت.
و ناگه��ان چه زود چهار س��ال دولت تدبیر و امید 
به س��ر آمد و چوب خط وعده ها و ش��عارها ته کشید! 
رئیس جمه��ور به هر ان��دازه که در س��خنرانی هایش 
منتقدان عملکرد دولت را سرزنش کند و با نیش و کنایه 
آنه��ا را مورد نوازش قرار دهد نمی تواند واقعیت موجود 
در کف جامعه و در میان افکار عمومی را که با پوست و 

گوشت و استخوان آن را لمس می کند، تغییر دهد.
سیاس��ت داخلی ادامه سیاس��ت خارجی دولت 
تدبیر و امید بود و آنچه را که در آن سوی مرزها به 
امید برداش��ت در فصل اردیبهشت 96 کاشته بود با 
خشکسالی به بار ننشسته و چیزی از محصول باقی 
نمان��ده تا در دو ماه آین��ده درو کند! بازی باخت - 
باختی که دود و زیانش به چش��م مردمانی رفت که 
خوش باورانه به امید تدبیر دولتی نشسته بودند که 
چیزی به جزء وعده در چنته نداش��ت! اردیبهش��ت 
نزدیک اس��ت وهمین مردم کارنامه دولت یازدهم را 
مرور خواهند کرد و مروری که به احتمال زیاد برای 
روحانی بس��یار گران تمام خواهد ش��د و یک گزینه 
کارآمد می تواند، پایانی باشد بر خواب 4 ساله تدبیر 

و امید.)جهان نیوز(
چهارجوابی
وزارت صبر هم تاسیس می شود

عبارت زیر از کیست؟
رفتم کنس��رت، نمي داني چقدر سوت و کف و 
تش��ویق و درخواست س��لفي بود. یک جوري، کالً 
کنس��رت این بنده خدا هم ریخت به هم و مجبور 

شدم از این هنرمند خوب مان عذرخواهي کنم.
الف( محمدرضا شجریان

ب( حسن روحانی
ج( محمد رضا گلزار

د( عباس جدیدی
رئیس جمه��ور: در زمین��ه ص��ادرات نفت خام 
توفیق داش��تیم عقب ماندگی های قبل را پش��ت 

سر بگذاریم.
منظ��ور از واژه "قبل" کدام یک از گزینه های 

زیر است؟
الف( دولت هوخشتره

ب( دولت مادها
ج( دولت اشکانیان

د( دولت اسمش را نبر
برادر جهانگیری: به عنوان مسئول اجرایی به 
این نتیجه رس��یدم هیچ برنامه مرتبط با توس��عه 
و تح��ول بزرگی، ب��دون فرهنگ صب��ر قابل اجرا 

نیست.
با توجه به این اظهارنظر به زودی کدام یک از 

نهادهای زیر تاسیس می شود؟
الف( معاونت صبر معاونت اول ریاست جمهوری

ب( وزارت صبر و شکیبایی
ج( بنیاد صابران

د( سازمان صبر و صابران ملی ایران

سال 95 و اتفاقات ناخوشایند برای دولت

و ناگهان چه زود دیر می شود...

وزی��ر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح 
گفت: افزای��ش 45 برابری ظرفیت صنایع امنیت و اقتدار

دفاعی در حوزه جنگ افزارها و تس��لیحات 
نمونه ای از اقدامات جهشی در سال 1395 محسوب می شود.

سردار حسین دهقان در آخرین جلسه مدیران ارشد وزارت 
دفاع در س��ال 95 طی س��خنانی در جمع بندی و تحلیل اقدام 
و عمل وزارت دفاع در س��ال 95 تصریح کرد: س��ال 95 س��الی 

پرافتخار و جهش��ی برای حوزه دف��اع بویژه صنعت 
دفاعی ب��ود و وزارت دفاع تالش ک��رد در چارچوب 
تدابی��ر فرمانده معظ��م کل قوا و ب��ا رویکرد اقتصاد 
مقاومت��ی گام های بلندی ب��رای اعتالی بخش دفاع 

و تقویت توان بازدارندگی کشور بردارد.
وی افزود: در حوزه آمایش صنایع دفاعی، اتمام 
کار انتق��ال صنایع دفاع��ی به خارج از ش��هرها کار 
بزرگی بود که انجام شد و بحمداهلل نه تنها در تولید 
وقفه ای ایج��اد نگردید بلکه ش��اهد افزایش تولید و 

ارتقاء کیفیت نیز بودیم.
وزیر دفاع با اش��اره ب��ه رونمایی و افتتاح خطوط تولید ده ها 
محصول جدید در س��ال 1395 از جمله موش��ک عماد، موشک 
ذوالفقار، نخس��تین موتور مل��ی توربوجت اوج، رادار پیش��رفته 
مطلع الفج��ر، بالگرد صبا 248 و تانک ک��رار، گفت: افزایش 45 
برابری ظرفیت صنایع دفاعی در حوزه جنگ افزارها و تس��لیحات 

نمونه ای از اقدامات جهشی در سال 1395 محسوب می شود.
سردار دهقان اجرای کامل نظام استاندارد سازی محصوالت 
دفاعی و استقرار نظام نوآوری باز را از دیگر اقدامات این وزارتخانه 
در س��ال 95 ذک��ر ک��رد و گف��ت: مجموعه این دس��تاوردهای 
ارزش��مند، صداقت، صمیمیت، همدلی و هم جهت بودن وزارت 

دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در تحقق اهداف خود را نشان 
می دهد.

وی تعامل سازنده با کشورهای مختلف جهان در دوره اخیر 
 بویژه در س��ال 1395 از جمله اجرای کام��ل قرارداد اس 300، 
امضاء تفاهم نامه همکاری دفاعی با روسیه، چین، عمان، آفریقای 
جنوب��ی، عراق، کمک موثر به دولت های قانونی عراق و س��وریه 
در مبارزه با تروریس��م و ایفای نقش هم تکمیلی با دستگاه های 
لش��کری و کش��وری در پیشبرد سیاس��ت خارجی 
جمه��وری اس��المی ای��ران را از اقدام��ات مهم این 

وزارتخانه در حوزه دیپلماسی دفاعی ذکر کرد.
وزیر دفاع گفت: مدیریت توسعه سواحل مکران 
و نهایی کردن طرح جامع آن، بی نیاز کردن کش��ور 
به لوله های ضد خوردگی که در صنعت نفت و گاز و 
خدمات شهری مصرف دارد، ساماندهی توان بالگردی 
کش��ور در مدیریت بحران که در کاهش آسیب های 
مرب��وط به حوادث و بالیای طبیعی در س��ال 1395 
نقش بس��یار موثری داشت را ازجمله اقدامات وزارت 
دفاع در سطح ملی نام برد که نشان داد وزارت دفاع از قابلیت و 

توانمندی باالیی در کمک به توسعه ملی برخوردار است.
سردار دهقان با بیان اینکه در دوره اخیر کارهای بزرگی در 
حوزه های موشکی، هوایی، دریایی، زمینی، مخابرات، الکترونیک 
و اپتیک، مهندسی، حقوقی و خدمات رفاهی صورت گرفته است، 
گفت: در سال 1396 نیز به حول قوه الهی دستاوردهای بزرگ و 
ارزشمندی به همت دانشمندان، متخصصان و صنعتگران وزارت 
دفاع به ثمر خواهد نشس��ت که عالوه بر کمک به توس��عه ملی، 
ت��وان رزمی و عملیاتی نیروهای مس��لح را به نحو چش��مگیری 

افزایش خواهد داد.

سردار دهقان مطرح کرد
افزایش 45 برابری ظرفیت صنایع دفاعی در سال 95

فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 
گفت: انقالب اس��المی هم اکن��ون در مرحله پاســداران

"تشکیل دولت اسالمی" قرار دارد و با ریزش ها 
و رویش های جدید، با موفقیت از این مرحله عبور خواهد کرد.

سرلش��کر محمدعلی جعفری در دیدار با جمعی از اس��اتید، 
علم��ا و فضالی حوزه علمیه قم با ارائه تحلیلی راهبردی از عمق 
نفوذ انقالب اس��المی و لزوم متناسب سازی تالش ها با الزامات و 

مقتضیات آن، گفت: انقالب اسالمی به منزله ظرف و 
بستر حاکمیت دین خدا بر زمین در مسیر پیشرفت 
خود، منتظر کسی نمی ماند. همه مسئوالن باید خود 

را با پیشروندگی شتابان انقالب هماهنگ کنند.
وی افزود: انقالب اس��المی هم اکنون در مرحله 
سوم خود یعنی "تش��کیل دولت اسالمی" قرار دارد 
و ب��ه فضل الهی با ریزش ه��ا و رویش های جدید، با 

موفقیت از این مرحله عبور خواهد کرد.
فرمانده کل سپاه پیشرفت، عدالت و کارآمدی را 
هندس��ه اصلی مرحله سوم انقالب دانست و با اشاره 

ب��ه ظرفیت های کش��ور در این مقطع تصریح ک��رد: اینجانب به 
عنوان فرمانده کل سپاه و یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس، 
معتق��دم امروز به لطف خدا ش��ور و هیجان جوان��ان برای دفاع 
غیرمحافظه کاران��ه از انق��الب ب��ه مرات��ب از دوران دفاع مقدس 
گس��ترده تر است و در خواست های مکرر آنان برای نقش آفرینی 

در کنار مدافعان حرم نشانه این واقعیت است.
سرلشکر جعفری با اشاره به نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز 
س��پاه و روحانیت در روند تکاملی انقالب اس��المی گفت: رسالت 
مش��ترک حوزه های علمیه و سپاه، پیش برندگی و تعمیق انقالب 
اس��المی این امان��ت و دیعه  الهی برای نجات بش��ریت اس��ت و 

بی تردید روحانیت انقالبی و سپاه، وعده های الهی را با پیاده سازی 
نقش��ه جامع انقالب اسالمی برای ترسیم س��یمای جهان اسالم 

تحقق خواهند بخشید.
وی با بیان اینکه "ظرفیت های معنوی و مادی ما در ساخت 
داخلی و اس��تحکام نظام به عنوان هس��ته مرکزی این نقشه در 
حال گس��ترش تصاعدی اس��ت" تصریح کرد: اگر انقالب و نظام 
در مس��یر اهداف خود متوقف ش��وند همان گونه که معمار کبیر 
انقالب اس��المی فرمودند این توقف می تواند موجب 

خسارت به اسالم شود.
فرمانده کل سپاه با اش��اره به اینکه "پاسداری از 
وضع موجود انقالب، پاس��داری محافظه کارانه است" 
یادآور شد: سپاه و حوزه های علمیه و همه قوای نظام 
در چارچوب منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری 
به پاس��داری محافظه کارانه اکتفا نک��رده و فراتر از آن 
خود را پاسدار پیش روندگی انقالب اسالمی می دانند و 

انشااهلل به رسالت خود در این عرصه عمل می کنند.
سرلشکر جعفری نظریه پردازی و تحول در محتوای 
علوم انس��انی دانشگاه های کش��ور بر مبنای دین و علوم قرآنی را 
مهمترین انتظار از علما و فضالی انقالبی حوزه های علمیه قلمداد 
کرد و گفت: رس��الت انقالبی حوزه های علمیه در مقطع حس��اس 
کنونی انقالب، اقدام جهادی در این عرصه اس��ت و به همین دلیل 

پیامبر مکرم اسالم)ص( مداد علما را افضل از دماء شهدا دانستند.
وی در پایان تأکید کرد: هوشمندی، هوشیاری و یکپارچگی 
آحاد ملت به ویژه پاسداران انقالب، حوزه های علمیه و روحانیون 
و فضالی انقالبی به دش��منان اجازه پیشبرد اهداف و نقشه های 
ش��وم را نداده و چشم انداز تحقق مراحل پنج گانه انقالب اسالمی 

بسیار روشن است.

سرلشکر جعفری:
انقالب در مرحله "تشکیل دولت اسالمی" است


