
 اوکراین ادعا کرد:
سرنگونی یک پهپاد ایرانی
در جریان درگیری با روسیه

نیروهای مســلح اوکراین مدعی سرنگونی یک 
پهپاد ساخت ایران در اســتان خارکیف این کشور 
شدند. به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم پست، اداره 
مکاتبات استراتژیک نیروهای مسلح اوکراین مدعی 
شد پهپادی که به نظر می رسد ساخت ایران باشد، در 
نزدیکی »کوپیانسک« در استان خارکیف در شرق 
اوکراین سرنگون شده اســت. این اداره همچنین 
تصاویری از بال این پهپاد منتشر کرده است. پیش 
از این، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، خبِر 
ارسال پهپادهای ایرانی به ارتش روسیه را به منظور 
به کارگیری آنها در جنگ اوکراین »اتهامی بی پایه و 
اساس« و در »راستای اغراض سیاسی خاص« اعالم 
کرده بود. مقامات وزارت خارجه تا لحظه تنظیم این 
خبر هنوز واکنشی نســبت به ادعای اوکراین نشان 

نداده اند.
    

کنعانی با اشاره به تشدید تنش های مرزی 
دو کشور؛

اختالفات جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
به صورت مسالمت آمیز حل شود

ســخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی از 
تشدید تنش و درگیری های مرزی بین جمهوری 
آذربایجــان و جمهوری ارمنســتان، خواســتار 
خویشــتنداری  و حل و فصل اختالفــات از طریق 
مسالمت آمیز و بر اســاس حقوق بین الملل بین دو 

کشور شد.
به گزارش ایلنا، ناصــر کنعانی بار دیگر غیرقابل 
پذیرش بودن هرگونه تغییرات در مرزهای جمهوری 
آذربایجان و جمهوری ارمنستان از سوی جمهوری 

اسالمی ایران را مورد تاکید قرار داد .
    

امیرعبداللهیان در دیدار مدیر دفتر 
منطقه ای یونسکو

ایران براساس قوانین داخلی و فرهنگی 
خود به سند ۲۰۳۰ نگاه می کند

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در 
دیدار گلدا الخوری، مدیر دفتر منطقه ای یونسکو، با 
بیان اینکه ایران براساس قوانین داخلی و فرهنگی 
خود به سند ۲۰۳۰ نگاه می کند، گفت: قرار بود این 
سند در حوزه آموزش باعث همبستگی جهانی باشد 
اما با نادیده گرفتــن هویت و واقعیت های فرهنگی 
کشورها آنها را در این حوزه دچار مشکل کرده است.
به گزارش ایرنــا،  گلدا الخوری نیــز که به بهانه 
آغاز ماموریت خود به عنــوان مدیر دفتر منطقه ای 
یونسکو با امیرعبداللهیان دیدار می کرد، شرحی از 
برنامه های خود را برای دفتر ارائه و وعده داد حداکثر 
تالش خود را برای ارتقای جایگاه این دفتر منطقه ای 

به عمل آورد.
    

فریدون عباسی:
 اروپا عالوه بر تضمین 

باید خسارت نیز پرداخت کنند
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی کشور گفت: 
اروپایی ها باید تضامین الزم را بدهند که تحریم ها 
برداشته خواهد شد و پرونده PMD نیز بسته خواهد 
شد. حتی از نظر بنده باید خسارت نیز پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، فریدون عباسی، با اشاره به تغییر 
موضع تروئیکای اروپا در بیانیه ای که روز شنبه صادر 
کرده انــد، بیان کرد: این تغییر موضع کشــورهای 
اروپایی و وارد کردن اتهام علیه ایران به دنبال بسته 
شدن پرونده PMD یا همان ابعاد احتمالی نظامی 
ایران است. در ســال ۱۳۹۴ که اجرای برجام کلید 
خورد یکی از شــروط اساســی این بود که پرونده 
PMD ایران بسته شود. در سال ۲۰۱۵ آژانس در 
خصوص ابعاد احتمالی نظامی ایران اظهار نظر کرد و 

قرار بود بر مبنای برجام این پرونده بسته شود.
    

معاون رئیس جمهور استعفا کرد
شنیده ها حاکی از آن اســت که سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری از سمت 

خود استعفا کرده است.
به گزارش مهر، زمزمه های برکناری و استعفای 
ستاری پیش از این و با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
نیز مطرح شــده بود و اکنون پس از گذشت ۱۵ ماه 
از فعالیت دولت سیزدهم، مجدداً زمزمه استعفای 
معاون علمی و فناوری مطرح شده و پیگیری خبرنگار 
مهر حاکی از آن است که وی به تازگی استعفای خود 
را به رئیس جمهور تقدیم کرده اما تا این لحظه تأیید 
یا عدم تأیید استعفای وی بخ صور ت رسمی مطرح 

نشده است.
ســتاری ۱۳ مهر ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت 
یازدهم و با حکم حسن روحانی به عنوان معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری منصوب شد و از آن زمان 

تاکنون در این سمت فعالیت می کند.
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دوشــنبه گذشــته رهبر انقالب 
در اجــرای بند یک اصــل ۱۱۰ قانون 
اساسی، »سیاســت های کلی برنامه 
هفتم توســعه« را به ســران سه قوه، 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ 
کردند. این سیاست ها پس از مشورت 
با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ 
شــدند و آنگونه که در متن ابالغ نامه 
آمده اولویت اصلی »پیشرفت اقتصادی 
توام با عدالت« تعیین شــده اســت. 
»سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه« 
در هفت سرفصل »اقتصادی«، »امور 
زیربنایی«، »فرهنگــی و اجتماعی«، 
»علمی، فناوری و آموزشی«، »سیاسی 
و سیاست خارجی«، »دفاعی و امنیتی« 
و »اداری، حقوقی و قضایی« و در ۲۶ بند 

تنظیم شده است. 
در این گزارش ابتــدا نگاهی داریم 
به مشکالت سیاستی و اجرایی شش 
برنامه قبل و در انتهــا نگاه مختصری 
خواهیم داشت به سیاست های ابالغی 

برنامه هفتم. 

حاصل شش برنامه توسعه قبلی 
چه بود؟ 

بــرای طراحی هر برنامه توســعه 
جدیــد، باید ابتدا نگاهــی انداخت به 
پشت ســر. این مهم اســت که بدانیم 
با گذشت ۴۳ ســال از پیروزی انقالب 
اسالمی و طراحی و اجرای شش برنامه 
توسعه، دستاورد جمهوری اسالمی چه 
بوده است. »بابک نگاهداری« رئیس 
مرکــز پژوهش هــای مجلس معتقد 
است میزان عمل به شش برنامه قبلی 
توسعه، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است 
که به گفته او »عدد قابل قبولی نیست«. 

اشکال بنیادین برنامه های 
توسعه: مدل برنامه ریزی اشتباه 

از جمله مشــکالتی که برنامه های 
توســعه دارند، اینکه هــدف را »حل 
همه مشــکالت در بازه ای پنجساله« 
درنظرمی گیرند. نگاهداری در این باره 
به »خانه ملت« می گوید: »یکی از این 
اشــکاالت مدل برنامه ریزی است؛ به 
این معنا که برنامه ریزی ها به ســمت 
برنامه ریزی های جامع رفته و ســعی 
شــده همه حوزه ها به نوعی در برنامه 
دیده شود بنابراین منابع محدود میان 
حوزه های متعدد و متکثر تقسیم شده 
و منابع کافی به هیچ یــک از حوزه ها 

نرسیده است«. 
نگاهداری ادامه می دهد: »مدیریت 
کالن کشور به جای تمرکز بر مسائل 
اصلی و اولویت ها، به حوزه های متعدد 
و متکثــر توجه داشــته در نتیجه نه 
مدیریت و نه منابع به صورت متمرکز 
تخصیص پیدا نکرده و اولویت گذاری 

صورت نگرفته است«.  این کارشناس 
برنامه ریــزی کالن در رابطه با فرایند 
برنامه نویســی های توســعه اینطور 
توضیح می دهــد: »تدویــن برنامه 
از وزارتخانه ها و با نگاه بخشــی آغاز 
می شود و هر یک از وزارتخانه ها دغدغه 
خود را مطرح کــرده و این موضوع در 
کمیته هایی مورد بررسی قرار می گیرد 
سپس موضوعات به سازمان برنامه و 
بودجه ارجاع می شود بنابراین تدوین 
برنامه از ابتدا با نگاهی بخشی آغاز و در 
سازمان برنامه و بودجه تجمیع و تلفیق 

می شود«. 
نگاهداری ادامــه داد: »در مرحله 
بعدی الیحه به مجلس ارسال می شود تا 
فرآیند تصویب طی شود. در این مرحله 
نیازهای محلی و منطقه ای توســط 
نمایندگان مدنظر قــرار می گیرد در 
نتیجه برنامه، تلفیقی از نگاه های بخشی 
و نیازهای محلی می شود، حال آن که 
ما نیاز داریم دولت مرکزی مسئولیت 
برنامه را برعهده گیــرد«.  نگاهداری 
با بیان اینکه فرآینــد برنامه ریزی باید 
متمرکز باشد، اضافه کرد: »این موضوع 
به عنوان یک آســیب منجر شده که 
برنامه ۵ ســاله همانند گوشت قربانی 
میان حوزه های مختلف تقسیم شود«. 

آرمان گرایی؛ دیگر مشکل 
برنامه های توسعه 

از دیگر مشــکالت برنامه نویسی 
توســعه، آرمانگرایــی اســت. اینکه 
سیاستمداران به عنوان مسئول طراحی 
اهداف کالن توسعه، آرمان های دور و 
درازی را به کارشناسان برنامه ریز ابالغ 
می کنند. رئیس مرکــز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی در این باره 
می گوید: »ما در بســیاری از موارد به 
دنبال آرمان گرایی بودیم اما به تعبیری 
که مقام معظم رهبری نیز می فرمایند، 
آرمان گرایی نیز باید واقع بینانه باشد 
یعنی معطوف به ظرفیت ها و توانایی ها 

باشد«. 
او تصریح کرد: »باید به ظرفیت ها 
و توانمندی ها در هدفگذاری ها توجه 
کنیم. مــا در هدفگذاری های خود به 
بنیه، زیرساخت و ظرفیت  کشور توجه 

کافی نکردیم و هدف گذاری ها در برخی 
حوزه ها غیرواقع بینانه شده در نتیجه 
از همان ابتدای آغاز به نوشتن برنامه، 
آن بخشــی که آرمان گرایانه تدوین 
شده، محکوم به شکست بوده چرا که 
واقع بینی الزم را به همراه نداشته است. 

تفسیربرداری و بالتکلیفی 
برنامه های توسعه 

مشکلی که همیشه کشور ما با آن 
دست به گریبان اســت، به رغم اینکه 
برنامه های توسعه توســط نهادهای 
باالدســتی و فراقــوه ای مانند مجمع 
تشــخیص و رهبری طراحــی و ابالغ 
می شوند و بنابراین انتظار آن است که 
دولت ها با گرایش های سیاسی متفاوت 
به اجرای برنامه ملتزم باشند، اما در عمل 
شاهد این تعهد نیســتیم و هر دولتی 
بنابر سالیق خود برنامه های توسعه ای 

مصوب را اجرا می کند. 
نگاهداری در این زمینه می گوید: 
»انتظار می رود مدیران ارشــد کشور 
که در جایگاه تصمیم گیری های کالن 
قرار گرفته اند نســبت بــه دوگانه ها و 
دوراهی های مدیریتی در برنامه های 
توسعه تعیین تکلیف کنند تا مدیران 
اجرایی که در سال های پیشبرد برنامه 
مسئول اجرا هستند تکلیف خود را در 
قبال مسائل مختلف بدانند و به نوعی 
دوگانه ها حل شود تا آن ها در انتخاب 
مســیر و تخصیص منابع با تشخیص 
درست و مبتنی بر اهداف برنامه ریزان 

اقدام کنند«. 
او دربــاره مــوادی از برنامه هــای 
توسعه که با بالتکلیفی و ابهام مواجهند 
می گویــد: »این امر موجب شــده هر 
دولتی هر اقدامی که انجام داده به نوعی 
تفســیر کند که این اقدام در راستای 

اجرای برنامه بوده است«. 

عدم تناسب برنامه ها با 
زیرساخت ها 

از جمله قواعد اساسی هر برنامه ای 
تناســب ظرفیت ها با اهداف است. به 
فرض وقتی در برنامه ای گفته می شود 
که هدف آن است که به رشد اقتصادی 8 
درصد برسیم، پرسش نخست این است 
که آیا مجموع منابع طبیع، مالی، انسانی، 
مدیریتی،... کشور ظرفیت رسیدن به 
این رشد اقتصادی را دارد یا خیر. آیا فرضا 
ذخایر سنگ آهن کشور به قدری هست 
که بتوانیم فوالد الزم برای رســیدن 
به کارهای عمرانی مورد نیازِ رشــد 8 
درصدی را تامین کنیم یا خیر. مثال ها 
از این دســت فراوان است. نگاهداری 
اینگونه توضیح می دهد: »از آنجاکه در 
بسیاری از موارد زیرساخت های کشور 
را با نگاه درســت و محاســباتی احصا 
نمی کنیم، این زیرســاخت ها قیود و 
محدودیت هایی برای برنامه ریزی ایجاد 
می کند بنابراین ما هنگام هدف گذاری 

باید نیم نگاهی به زیرساخت ها داشته 
باشیم و متناســب با آنها برنامه ریزی 

کنیم«. 
آب و منابع محیط زیست از جمله 
متغیرهای بســیار مهمی اســت که 
محدودیت های مهمی بر ســر اهداف 
توسعه ایجاد می کنند. در واقع هر برنامه 
توســعه ای باید بر اساس ظرفیت های 
محیط زیستی آن کشور طراحی شوند. 
چیزی که تا پیش از این مورد توجه قرار 
نگرفته بود، اما چندی اســت به علت 
مصرف بی رویــه آب و تخریب محیط 
زیست- که عمده علتش ناشی از بحث 
»خودکفایی« بود- حــاال حداقل در 
محافل علمی و دانشگاهی مطرح شده 
است. گرچه آنطور که در ادامه خواهیم 
دید، در »سیاست های کلی برنامه هفتم 
توسعه« این مسئله باز هم مغفول مانده 
است و گویا قرار است همان مسیر قبلی 

پیموده شود. 
نگاهداری با اشاره به تاثیری که حوزه 
کشاورزی از محدودیت آب و منابع آبی 
می پذیرد، برداشت افراطی از آب های 
زیرزمینی به دلیل کاهش بارندگی را 
یادآور شد و ادامه داد: »میزان برداشت 
مــا از آب های زیرزمینــی بیش از ۹۰ 
درصد شــده این در حالی اســت که 
در جهان بیش از ۴۰ درصــد را اجازه 

نمی دهند«. 
این کارشــناس برنامه ریزی کالن 
ادامه می دهد: »باید مشخص شود زمانی 
که با محدودیت  بارش روبرو هستیم چه 
مدل کشاورزی را پیش بگیریم که این 
موضوع نیز یکی از مباحث بررسی شده 

در مرکز پژوهش های مجلس است«. 
»شرایط اجتماعی جامعه« از دیگر 
متغیرهایی اســت که می تــوان آن را 
ذیل »ظرفیت های اجــرای برنامه« 
مفهوم بندی کرد. نگاهــداری در این 
رابطه می گوید: »برنامه و توسعه باید 
در بســتر جامعه جاری شــود. ما باید 
مقتضیات اجتماعی، وضعیت اعتماد 
اجتماعی در جامعه، میزان مشارکت 
اجتماعی، امید مردم، میزان مهاجرت 
نخبگان و... را ارزیابی کنیم تا مشخص 
شود وضعیت و شرایط اجتماعی ما برای 

توسعه به چه میزان مساعد است زیرا  اگر 
مردم همراه نباشند اهداف برنامه های 
توسعه محقق نمی شود بنابراین در کنار 
ظرفیت های زیرساختی باید ظرفیت 

جامعه را نیز بسنجیم«. 
»توانمندی های نهــادی دولت« 
از دیگــر متغیرهایی اســت که ذیل 
»ظرفیت اجرای برنامه« مفهوم بندی 
می شــود. نگاهداری در ایــن زمینه 
می گوید: »نهــاد دولت موتور محرکه 
توسعه اســت. از ســوی دیگر دولت 
مجری برنامه اســت بنابراین باید به 
این پرسش پاســخ داد که نهاد دولت 
توانمندی الزم برای پیشــبرد برنامه 
توسعه ای را دارد یا خیر«.  این کارشناس 
برنامه ریزی توســعه ادامــه می دهد: 
»نهاد دولت در کشــور- جدا از اینکه 
چه دولتی سرکار باشد- نهاد ضعیفی 
است چراکه نخســت دیوان ساالری 
غیرکارآمدی به عنوان نظام بروکراسی 
همه ارکان دولت را درگیر کرده است 
و عمال اینرســی)لختی( شدیدی در 
پیشــبرد امور و برنامه های توسعه در 
نهادهای دولتی دیده می شود. از سوی 
دیگر ما احصا کردیــم حدود 7۰ تا 8۰ 
نقطه تعارض منافع ساختاری سازمانی 
شخصی و فرآیندی در جای جای نهاد 

دولت و حتی سایر قوا وجود دارد«. 

نگاهی به سیاست های ابالغی 
برنامه هفتم 

در پایان جا دارد نگاهی گذرا داشته 
باشیم به برخی بندهای سیاست های 
کلی برنامــه هفتــم. در بندهای ۲۱ 
که ذیل عنوان »سیاســی و سیاست 
خارجی« مطرح شــده، آمده اســت: 
»کنش گری فعال در دیپلماسی رسمی 
و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی 
ارزشــی و انقالبی در نیروی انسانی در 
دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند 
و مؤثر سازمان ها و نهادهای مسؤول در 
امور خارجی«. همچنین در بند ۲۲ که 
آن هم ذیل عنوان »سیاسی و سیاست 
خارجی« است، اینگونه آمده: »تقویت 
رویکــرد اقتصادمحور در سیاســت 
خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و 

تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت 
همسایگان«. درواقع در این سرفصل 
هیچ اشاره ای به مباحث سیاست داخلی 
از جمله تالش برای مشارکت سیاسی 

شهروندان نشده است. 
در بند ۶ این سیاست ها آمده است: 
»تامین امنیت غذایی و تولید حداقل 
۹۰ درصــد کاالهای اساســی و اقالم 
غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای 
ذخایر ژنتیکی و منابــع آبی و افزایش 
سطح ســالمت و ایمنی مواد غذایی«. 
چناچه پیش تر گفته شد از جمله دالیل 
مشکالت فعلی کشــور در حوزه آب و 
منابع طبیعی، تاکید بر »خودکفایی« 
در تولید اقالم مورد نیاز است. سیاستی 
که به اعتقاد قریب به اتفاق کارشناسان 
مطابق با ظرفیت های آبــی و خاکی 
کشور نیست و الزم اســت درباره آن 

تجدیدنظر شود. 
بند ۱۹ این سیاست ها نوید تداوم 
چیزی را می دهد که به »طرح صیانت« 
مشهور شده اســت. در این بنده آمده: 
»برقراری حاکمیت ملــی و صیانت از 
ارزش های اســالمی ایرانی در فضای 
مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی 
اطالعــات و تامین محتــوا و خدمات 
متناســب و ارتقای قدرت ســایبری 
در تراز قدرت هــای جهانی با تاکید بر 
مقاوم سازی و امنیت زیرساخت های 

حیاتی و کالن داده کشور«. 

نقدی بر برنامه های قبلی توسعه به بهانة ابالغ برنامه هفتم

آرمان گرایی هایی که واقع بینانه نبود
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ساعده   پیروز 

روی موج کوتاه

 برنامه های توسعه توسط 
نهادهای باالدستی و 

فراقوه ای طراحی و ابالغ 
می شوند و بنابراین انتظار 

آن است که دولت ها با 
گرایش های سیاسی 

متفاوت به اجرای برنامه 
ملتزم باشند، اما در عمل 
شاهد این تعهد نیستیم 
و هر دولتی بنابر سالیق 

خود برنامه های توسعه ای 
مصوب را اجرا می کند

رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی: 
»ما در بسیاری از موارد 

به دنبال آرمان گرایی 
بودیم اما به تعبیری که 
مقام معظم رهبری نیز 

می فرمایند، آرمان گرایی 
نیز باید واقع بینانه باشد 

یعنی معطوف به ظرفیت ها 
و توانایی ها باشد«.

ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به ســوالی درباره 
رسیدگی به پرونده ترور شهید صیاد خدایی گفت: در این 
زمینه چند نفر دستگیر شده اند و برای آنها قرار قانونی صادر 

شده است.
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در  نشست خبری 
دیروز خود  با اشاره به اینکه این پرونده در مرحله تحقیقات 
مقدماتی اســت، از ارائــه توضیحات بیشــتر در این باره 
خودداری کرد وگفــت که تحقیقات ایــن پرونده واجد 

طبقه بندی و محرمانه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به سوالی درباره حق 
مالکیت ایران بر جزایر سه گانه، گفت: سازمان ثبت اسناد در 
جهت تثبیت مالکیت رسمی جزایر  اقدامات موثری را  انجام  
داده است و در راستای صیانت از منافع ملی این اقدام صورت 
گرفته است. بر این اساس سند مالکیت جزیره تنب بزرگ 
و تنب کوچک و جزیره ابوموســی به  نام دولت جمهوری 
اسالمی ایران صادر شــد. با این اقدام ضمن اینکه اذعان 
داریم به مالکیت این جزایر، سند مالکیت این جزایر طبق 
قانون صادر شد.  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برای این 

سه جزیره به نام دولت جمهوری اسالمی ایران سند رسمی 
مالکیت صادر کرده است. ستایشی در پاسخ به سوالی درباره 
چگونگی انتصاب تاج به ریاست فدراسیون فوتبال و اتهامات 
او، گفت: استعالمی در این زمینه صورت گرفته و پاسخ الزم 
هم به فدراسیون مربوطه داده شده است و فدراسیون بررسی 
و اعالم نظر کرد و جمع بندی بر این شد که فرد مدنظر در 
انتخابات شرکت کند. نسبت به نتیجه نفیا و اثباتا سخنی 
نداریم. اجازه بدهید پرونده ها را بررسی و بعد اعالم کنیم. در 
مرحله دادسرا به دلیل اینکه تحقیقات محرمانه است به آن 

نپردازیم، بهتر است.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:

دستگیری چند نفر در پرونده ترور شهید صیاد خدایی

خبر

آیت اهلل غیاث الدین طاهامحمدی، درمورد مهمترین 
دغدغه امروز اعضای مجلس خبرگان رهبری، گفت: رهبر 
معظم انقالب یک یا شاید دو بار فرمودند که اصل رسالت 
خبرگان رهبری، که یکی از بهترین برنامه های حضرت امام 
است، این است که خدای ناکرده اگر برای رهبر اتفاقی افتاد 

رهبر بعدی را باید در آستین داشته باشند. 
عضو مجلس خبرگان رهبــری در گفت وگو با پایگاه 
خبری جماران، افزود: امیدواریم کــه تا ظهور حضرت 
دوست، خداوند رهبری را در صحت و سالمت نگه دارد؛ 
و حتی بعد از ظهور. ما که خبــر نداریم، احیانا اگر اتفاقی 
افتاد، بزرگترین دغدغه خبرگان رهبری این است که در 
میان همه علمای امت، شایسته ترین از هر نظر را انتخاب 
کنند که کشــتی انقالب در این دریــای متالطم بدون 

سکاندار نماند.
وی ادامه داد: سال ۶8 منافقین اعالم کردند که هر وقت 
رسانه ها بگویند خمینی از دنیا رفته، کد حمله به ایران است 
ولی خبرگان بی درنگ رهبر انقالب را تعیین کردند و امید 

دشمن به یأس و ناامیدی مبدل شد.

طاهامحمدی در پاســخ به این پرسش که »آیت اهلل 
جنتی در اجالس اخیر خبرگان بر رفع مشکالت معیشتی 
مردم تأکید داشتند. نظر شما در این خصوص چیست؟«، 

یادآور شد:  اینها تذکراتی است که همه دارند.
 وی همچنین در پاســخ خبرنگار جمــاران مبنی بر 
اینکه »آیا پیشــنهادی در زمینه امور معیشتی مردم به 
رئیس جمهور به عنوان عضو مجلس خبرگان شده است؟«، 
گفت: همان روز اولی که آقای رئیسی رأی آورده بود زنگ 
زدند به ما و گفتم اول آب و نان مردم را درست کنید و بعد 

انرژی هسته ای را.

خبر

عضو مجلس خبرگان رهبری:

اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد؛ رهبر بعدی باید در آستین باشد


