
سال  پر تهديدي كه خلق فرصت   كرد
سالي كه گذشت، در كنار برخي دس��تاوردها و درخشش ها همچون 
خودكفايی در توليد بنزين با دس��ت توانمند فرزن��دان غيور قرارگاه 
خاتم االنبيا با افتتاح دو فاز از س��تاره خليج ف��ارس، حضور كم نظير 
م��ردم در راهپيمايي 22 بهمن به رغم همه فش��ارها و س��ختي هاي 
اقتصادي و معيشتي مردم ، ش��ركت در انتخابات دوم اسفند در اوج 
جوسازي رسانه اي دشمن و نااميدسازي برخي گروه هاي سياسي از 
شركت مردم در انتخابات و يا رويش هاي نسل جوان انقالبي و تزريق 
معنويت و روحيه ايس��تادگي در مقابل دشمن به ويژه پس از شهادت 
سيدالشهدای مقاومت حاج قاسم سليماني و بسياري از اتفاقات خوب 
ديگر كه می توانست انجام ش��ود و كام ملت ايران را شيرين   كند كه 
در چم و خم ندانم كاری ها، بی انگيزگی ها يا خدای ناكرده عدم اعتقاد 
به انجام آنها، به فراموشی سپرده شدند يا مورد بی توجهی و بی مهری 
قرار گرفتند و يا بس��يار كم رنگ پيگيری شدند و كشور را دلخوش به 
اقدامات مشتي كشور اروپايي در قالب اينستكس - كه هيچ گاه تحقق 
پيدا نكرد- بوديم، شاهد اتفاقات ناگوار زيادي نيز بوديم كه به جرئت 
مي توان گفت در طول سال های اخير نظير آن را نداشته ايم. طبيعي 
اس��ت، آن روز كه اولين شماره روزنامه در س��ال 98 بعد از تعطيالت 
نوروزي منتشر شد، هرچند شروع آن با تيتر سيل در چند استان كشور 
و درد و رنج مردم عزيز كشورمان آغاز شد، ولي هر چند شروع تلخي 
را در سال 98 داشتيم اما اميدوار بوديم از آن پس، جز اخبار خوش و 
اميدواركننده در شمارگان يك سال روزنامه، خبري منتشر نكنيم. اما 
افسوس كه ناچار شديم روزي انعكاس دهنده اخبار زلزله سرپل ذهاب 
باشيم و در روزي ديگر، پوش��ش دهنده اخبار و تحليل هاي مربوط به 
آشوب هاي آبان ماه كه امنيت ايران عزيزمان را نشانه رفته بود و آرامش 

و امنيت كشور به خطر افتاده بود. 
با اين تصور كه روزهاي ناخوش��ي يكي پس از ديگري س��پري ش��ده 
و باي��د خودمان را آماده جش��ن هاي چه��ل و يكمين س��ال پيروزي 
انقالب اسالمي، حماس��ه هاي حضور در 22 بهمن و انتخابات مجلس 
شوراي اس��المي نماييم. دلخوش به آينده، گام برداشتيم و خبرهاي 
خوش پيروزي ها در منطقه و شكست و عقب نشينی دشمن از مواضع 
خود، مي رفت تا غم سيل و بي خانماني را فراموش كنيم كه يكباره، با 
شهادت بزرگ ترين اسوه مقاومت در طول اين سال ها يعني حاج قاسم 
سليماني، آسمان همچون آواري بر سرمان فرود آمد. اما با آنچه از پس 
اين شهادت به دست آورديم دانس��تيم هرچند داغ حاج قاسم بسيار 
بزرگ بود، ولي حالوت همدلي و حضور بي نظير دهها ميليوني مردم 
عراق و ايران در تشييع اين شهيد عزيز و انتقال فرهنگ مقاومت به نسل 
نوظهورانقالب، دستاوردي است كه از خون حاج قاسم براي ملت ايران 
و منطقه فراهم گرديد.  انتقام خون حاج قاسم را در كمتر از يك هفته 
در پايگاه امريكايي  عين االسد گرفتيم و نشان داديم ايران پس از حاج 
قاسم هم در اوج قدرت اس��ت و اصاًل حاج قاسم بود كه اين فرهنگ را 
براي ما ماندگار كرد. اما هنوز خوشي انتقام را داشتيم مزمزه مي كرديم 
كه ماجراي س��قوط هواپيماي اوكرايني آن هم س��هواً و بر اساس يك 
اشتباه، توسط همان كساني رخ داد كه خوشي انتقام خون حاج قاسم را 
در عين االسد براي مان رقم زده بودند. ظاهراً خداوند اراده كرده بود ملت 
ايران و سربازان آن را كه در اوج صداقت، در دفاع و حمايت از ملت هاي 
مظلوم مورد آزمايش قرار دهد تا نسبت به رفتارها و اقداماتي كه انجام 

مي دهيم، مغرور نباشيم . 
در پازل ديگري از رويدادهاي س��ال 98، ملت ايران دو حركت بزرگ 
ديگر را پيش رو داشتند تا پس از آن، وارد سال 99 شوند. يكي حضور 
در مراس��م راهپيمايي 22 بهمن و ديگري ش��ركت در انتخابات دوم 
اس��فند 98 بود كه در هر دو آنها با وجود تبليغات مس��موم و گسترده 
رس��انه هاي معاند نظام كه به هر ابزاري متوسل مي شدند تا مردم را از 
حضور در اين دو مناسبت مهم سال 98 باز دارند، ملت ايران عاشقانه 
اين دو حماسه را به شايس��تگي خلق كردند. امادر آستانه انتخابات، با 
اخبار ناگواري كه اين بار نه امنيت، بلكه سالمت آنها را نشانه رفته بود 
مواجه شدند. بيماري منحوسي كه االن نزديك به يك ماه است مهمان 
ناخوانده ايرانيان شده و تصميم گرفته اين عيد مردم ايران را متفاوت تر 

از همه عيدهاي گذشته كند. 
اين بار نيز در يك امتحان سخت ديگر، ملت ايران مورد آزمايش بزرگي 
قرار گرفته است . پيش از اين، هرچند با عبور آبرومندانه از آشوب هاي 
آبان ماه كه امنيت ش��ان را نش��انه رفته بود قدر بخش دوم اين فراز از 
حديث پيامبر اكرم)ص( كه فرمودند: النعمتان المجهولتان ؛ الصّحه و 
االمان. مفهوم داشتن امنيت را با گوشت و پوست خود حس كردند اما 
ظاهرا ملت ايران كه چند پروژه دش��من را در امنيت زدايي از سال88 
تاكنون بارها درك كرده اند، قرار است مجهول دومي ) صحت و سالمتي( 
كه پيامبر اسالم بر آن تاكيد داش��تند و نگران اين بودند مبادا مورد بي 
توجهي مسلمانان قرار گيرد مورد آزمايش سختي قرار گرفتند. كرونا 
هر منشأيي داشته باشد، امروز سالمت مردم ما را نشانه رفته است و بايد 
با تبعيت از ولي فقيه مان كه س��المت تك تك مردم و بلكه مسلمانان 
جهان براي آن عزيز همچون نگراني پيامبر اكرم )ص( از سالمت مردم 
اهميت دارد حكم شرعي داده اند كه بايد از دستورات و ابالغيه هاي ستاد 
مبارزه با كرونا تبعيت كرد كه تبعيت از دستورات ستاد، تبعيت از دستور 
مستقيم ولي زمان است، بايد مراقب باشيم خداي نكرده تخطي از ولي 
خود نكرده باشيم. امروز با استفتايي كه در باره نماز كامل مسافري كه 
بدون مالحظه با دستورات س��تاد ملي مقابله با كرونا بي محابا اقدام به 
سفر مي كنند، صورت گرفت، حجت ش��رعي بر همه تمام شده است. 
حجت بر آن برادر و خواهري كه به عشق زيارت امام هشتم و ديگر اماكن 
متبركه بار سفر بسته و دستورات ستاد را زير پا گذاشته يا براي بازديد 
از خانواده و اقوام، محل سكونت خود را با نيت خير ترك كرده و يا حتي 
كساني كه به اين اماكن متبرك هجوم آورده و درب حرم را مي شكند، 
ديگر تمام شده است. يقينا اگر برخالف تاكيد ولي فقيه و مرجع دين مان 
عمل كرديم نبايد از اين پس، شعار هايي از اين نوع »از تو به يك اشاره، 
از ما به سر دويدن« داده شود چراكه كسي كه حكم شرعي ولي خود را 

نقض مي كند، شايستگي سر دادن چنين شعارهايي را ندارد. 
اما با وجود همه اين دردها و رنج هايي كه در سال 98 داشتيم، فرهنگ 
ديني به ما آموخته، هميش��ه اميدوار به آينده بوده و نيمه پر ليوان را 
ببينيم و از نيمه خالي آن هراس نداشته باشيم. به اميد آنكه ملت ايران 
در همين ابتداي سال 1399 با شكست ويروس منحوس كرونا، شاهد 

سالي سرشار از موفقيت و نشاط باشند. 

دادستان عمومي و انقالب قم خبر داد 
دستگيري ۱۱ نفر در پي هتك حرمت 

به حرم حضرت معصومه
دادس�تان عموم�ي و انق�الب ق�م از دس�تگيري ۱۱ نف�ر در پ�ي 
هت�ك حرمت ب�ه حريم ح�رم حض�رت معصومه)س( خب�ر داد. 
به گزارش ايرنا، حجت االسالم حسن غريب روز گذشته با اشاره به اقدام 
برخي افراد در هتك حرمت به حريم حرم حضرت معصومه)س( بيان 
كرد: عصر روز گذشته پس از اجراي تصميم اتخاذ شده مبني بر بسته 
شدن در هاي حرم مطهر متأسفانه پس از اعالم اين خبر شاهد تجمع 

عده اي افراد در مقابل در حرم مطهر بوديم. 
وي بيان كرد: در پي اقدام عده اي از افراد در راس��تاي هتك حرمت به 
حرم حضرت معصومه)س( 11 نفر دس��تگير ش��دند و اين افراد براي 

بررسي هاي بيشتر همچنان در بازداشت هستند. 

حسن رشوند

  تير امريكايي ها در فشار بر ايران به خطا مي رود 

فرصت كرونايی دولت در سال 99 

ش�رايط اقتص�ادي س�خت فعل�ي و وج�ود 
بحران ه�اي ف�راوان، از جمل�ه همه گي�ری 
ش�يوع كرون�ا س�بب ش�ده امريكايي ه�ا 
به دنبال فش�ار بيش�تر بر ايران باش�ند و در 
اين مي�ان ش�رايط فعلي مي تواند هم س�بب 
بح�ران باش�د و ه�م در ص�ورت هوش�ياري 
دول�ت دوازده�م به ي�ك فرصت وي�ژه براي 
اصالحات ج�دي در اختيار كش�ور قرار دهد. 
امريكا در سال هاي اخير نشان داده كه از هر گونه 
فرصتي براي تحت فش��ار قرار دادن ايران به هر 
بهانه اس��تفاده مي كند. ش��ايد كمپين گسترده 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در مخالفت 
با تحريم های يكجانب��ه امريكا   بتوان��د از لحاظ 
رواني تأثير مهمي بر فضاي بين المللی بگذارد اما 
واقعيت اين است كه اين كشور بنا بر تجربه هاي 
قبلي نشان داده كه به هيچ عنوان درد و رنج مردم 

ايران براي دولت اين كشور مهم نيست. 
در حقيقت امريكايي ها با توجه به ش��رايط پيش 
آمده در فضاي اقتصادي دنيا، به خصوص كاهش 
شديد قيمت نفت و ركود به وجود آمده در فضاي 
جهاني اميدوارند كه بتوانند فش��ارها را بر ايران 
تش��ديد و از آن به عنوان الگويي براي تش��ديد 
نارضايتي اس��تفاده كنند.  اين نارضايتي بايد به 
عنوان يك كاتاليزور عمل كند و ايران را به گونه اي 
تحت فشار قرار دهد تا با شروط امريكا در جريان 
مذاكرات موافقت كند. اين رويه تاكنون بارها در 
مقاطع مختلف تاريخي مورد استفاده قرار گرفته 
است. از س��ال 2006 تاكنون اين راهبرد يكي از 
خطوط اصلي سياست هاي امريكا در مقابل ايران 
بوده است.  در همين چارچوب بايد تمام ادعاهای 
موجود درباره اينكه هدف از تحريم ها ايران نيست 

را با ديده ترديد نگاه كرد. 
    وقتي هدف مردم هستند

بدون ش��ك تحريم هاي��ي با اين ابعاد گس��ترده 

)چندجانبه و فراسرزميني( هدفي چندمنظوره 
دارد. امريكا و غرب باره��ا اذعان كردند كه هدف 
آنها تغيير رفتار دولت ايران است و آنها دولتمردان 
ايران را مورد هدف تحريم ها خواندند اما بي ترديد 
مردم هدف اصلي آنها بودند. بي ترديد فشارهاي 
اقتصادي ناش��ي از تحريم ها مس��تقيماً بر مردم 
وارد مي شد و زندگي روزمره آنها را دچار چالش 

می كرد. 
هنگامی كه تحريم ها هوش��مند بودند و با هدف 
سخت كردن زندگي براي رهبران ايران طراحي 
ش��ده بودند مردم ع��ادي ايران مانن��د ناظراني 
غيرمنتفع عمل مي كردند اما با اعمال تحريم های 
شديد قرار است تحريم ها زندگي را براي اين مردم 

دشوار كند و آنها بايد وارد بازي شوند.
واقعيت تحريم ها اين بود كه به رغم ش��عارهاي 
امريكا در خصوص ه��دف ق��رار دادن حكومت 
ايران، تحريم ها يك س��الح اقتصادي رو به مردم 
 )FDD( ايران است. بنياد دفاع از دموكراسي ها
به عن��وان يك س��ازمان پژوهش��ي وابس��ته در 
واشنگتن خواستار يك تحريم اقتصادي بود كه 
باعث گرس��نگي انبوه و فقر در ميان مردم ايران 
ش��ود. آنها معتقد بودند كه به دليل تحريم های 
گذش��ته، ايراني ها از نرخ باالي بي��كاري، تورم، 
كمبود دارو و حتي كمبود غذا رنج مي برند. قيمت 
محصوالت غذايي اصلي افزاي��ش يافته و مرغ و 
برخي گوش��ت ها كمياب ش��دند. نمونه تاريخي 
اين مسئله را مي توان در تحريم های سال 2012 
ديد. زماني كه برخي اعتراضات پراكنده س��بب 
ش��د تا مقامات غربي با ذوق زدگی فراوان از اين 
مسئله استقبال كنند و آن را نشانه اي از شكست 

سياست هاي هسته اي ايران عنوان كردند. 
   نگاهي به تجربه سال 20۱2

در س��ال 91 و از هم��ان ابت��دا روش��ن ب��ود كه 
تحريم های اقتصادي با وس��عت و دامنه اي بدون 

اثرگذاري بر زندگي روزمره مردم محال به نظرمي 
رسد و با كاهش توليد ناخالص ملي، كاهش ارزش 
ريال، باال رفتن نرخ تورم و بيكاري در واقع اين مردم 
هس��تند كه در معرض جدی ترين آسيب ها قرار 
گرفته اند. كاهش ارزش ري��ال در پي تحريم های 
بانك مركزي اثرات مخربي بر بازار ايران گذاشت. 
اكتبر 2012 در پي كاهش ارزش ريال و افزايش 
قيمت دالر تجمع اعتراض آميزی در تهران رخ داد. 
پس از اين واقعه اظهارنظرهاي تقريباً يكساني از 
طرف مقامات غربي شنيده شد كه حاكي از اين بود 
كه تحريم های اعمال شده اثرات خود را گذاشته 
و عالوه بر مشكالت اقتصادي اعتراضات مردمي را 

در نيز پي داشته است. 
پس از ناآرامي هاي اكتبر 2012 در تهران تحليل 
اكثر رس��انه هاي غربي اين بود كه مش��قت هاي 
اقتصادي ناش��ي از تحريم ها مي تواند محاسبات 
دولت ايران را درباره تغيير رفتار در زمينه برنامه 
هسته اي تحت تأثير قرار دهد. اعتراضات مردمي 
و آش��وب خيابان��ي در ب��ازار ارز ته��ران موجب 
شد اغتش��اش و درگيري و آش��وب از نتايج مهم 
تحريم ها عنوان ش��ود و غرب را اميدوار كند كه 
تحريم ها حتي مي تواند منجر به تغييرات سياسي 

نيز شود. 
ويكتوريا نوالند، س��خنگوي وقت وزارت خارجه 
امريكا پس از وقايع تهران گفت: »برداشت ما اين 
است كه ارز ايران به پايين ترين رقم در طول تاريخ 
در برابر دالر در مبادالت غيررس��مي ارز رسيده 
اس��ت ... از ديد ما اين اتفاق ب��ه معناي موفقيت 
روزافزون فش��ارهاي تمام نش��دني بين المللی 
است كه همه ما بر اقتصاد ايران تحميل مي كنيم. 
اقتصاد ايران اكنون تحت فش��اري باور نكردني 
است. تحريم ها هرچه عميق تر و عميق تر اقتصاد 
ايران را تضعيف مي كنند و اين عامل مهمي براي 
تالش جهت تغيير محاسبات رهبران ايران است. «   

واشنگتن پست هم با تالش براي برقراري ارتباط 
بين ناآرامي هاي ارزي تهران ب��ا اثرات تحريم ها 
ابراز اميدواري كرد دشواري هاي اقتصادي بتواند 
دولت ايران را به تغيير رفتار وادار كند. اين روزنامه 
نوشت: »به رغم وخيم شدن شرايط اقتصادي براي 
ميليون ها ايراني نش��انه اي از تغيير سياست هاي 
هسته اي ايران كه آغازگر اين تحريم ها بوده، ديده 
نمي شود. واشنگتن پست عالوه بر اين با اشاره به 
نشست يك ماه بعدتر اتحاديه اروپا براي رايزني 
درباره تشديد تحريم ها عليه ايران از قول يك مقام 
اروپايي هدف اين تحريم ها را ب��ه زانو درآوردن 

اقتصاد ايران برشمرد. « 
 وزير اقتصاد اسرائيل، يووال استينيتز نيز اقتصاد 
ايران را در آس��تانه فروپاش��ي خوان��د. روزنامه 
فرانسوي لوموند نيز در اين خصوص نوشت: »بازار 
ايران دست به اعتراضي بي سابقه عليه بحران ارزي 
زد و بازاريان حجره هاي خود را تعطيل كردند و 
تجمع های پراكنده با شعارهاي ضد دولتي شكل 
گرفت. اعتراض هايی كه از نگاه طرف های مذاكره 
با ايران وخامت اوضاع اقتصادي و فروپاشي قريب 
الوقوع بازار ايران را نش��ان مي دهد. ش��عارهاي 
معترضان يادآور تظاهرات خياباني ژوئن 2009 
است و انفجار نارضايتي، آشكارا رژيم را غافلگير 

وسراسيمه كرده است. « 
 پايگاه خبري اسكاي نيوز هم ناآرامي هاي تهران 
در آن زمان را در نتيجه كاهش ارزش پول ايران 
نتيجه تحريم های اقتصادي بين المللی دانست. 

    فرصت�ي ك�ه مي توان�د از دل بحران ها 
پديد آيد

حال سؤال اين اس��ت كه آيا دولت در مقابل اين 
مسئله كاماًل دست بسته است. نگاهي به امكانات 
موجود نشان مي دهد كه دولت از امكانات فراواني 
برخوردار اس��ت كه مي تواند حربه امريكايي ها را 
در س��ال 99 براي براندازي در ايران با شكس��ت 

مواجه كند. 
وجود منابع گسترده طبيعي همچون معادن مواد 
خام و زمين، وجود يك جمعيت جوان و با انگيزه 
و همچنين بازارهاي گسترده در سطح منطقه از 
جمله عواملي است كه مي تواند كشور را در مقابله 
توطئه جديد امريكايي ها ياري دهد. مسئله مهم 
در اين باره تنها وج��ود اراده در دولت دوازدهم 
براي برداشتن قدم جدي است.  سال آينده سال 
آخر دولت دوازدهم محسوب مي شود و همين امر 
ممكن است دولتمردان و شخص رئيس جمهور 
را تا حدي برای يك تحول جدي بي انگيزه كند. 
با اين حال واقعيت اين اس��ت كه مسئله فوق به 
عنوان منش��أ حزبي يا گروهي ندارد بلكه به كل 
حاكميت نظام جمهوري اسالمي مربوط است.  
دولت دوازدهم به همراه مجلس يازدهم اصولگرا 
و پش��تيباني گس��ترده افكار عموم��ي مي تواند 
اصالح��ات مغف��ول مان��ده را در كمترين زمان 
ممكن و با حداكثر كاراي��ي عملي كند. طبيعي 
اس��ت كه اگر از چنين فرصتي اس��تفاده نشود، 
صدمات گسترده اي متوجه دولت و امنيت ملي 
كشور وارد خواهد شد كه شايد جبران آنها به اين 

سادگي ممكن نباشد. 
نبايد از خاطر برد كه بزرگ ترين فرصت ها در دل 
تهديدها وجود دارد و براي بهره مندی از آنها بايد 

نگاه خود به مسائل موجود را تغيير داد. 

ژه
وی

 روزنام��هش��رقهن��وزمنتظ��رامضاي 
دموكراتهاست!

روزنامه شرق گزارشي با تيتر »خوف و رجاي ديپلماسي 99« 
نوش��ته كه در آن آمده: »همچنان يكي از سؤاالت مهم سال 
99، رئيس جمهور آينده امريكا خواهد بود... مي توان اميدوار 
بود سياست جو بايدن)نامزد دموكرات ها در انتخابات رياست 
جمهوري امريكا( در قب��ال ايران، طبق وعده ها و س��وابقش، 
به خصوص در همراهي با دولت باراك اوباما، با »فشار حداكثري« 
ترامپ، بسيار متفاوت باش��د. دموكرات ها حتي از بازگشت به 
برجام هم سخن گفته اند، هرچند براي تحقق يا عدم  تحقق اين 
وعده بايد منتظر شرايط در زمستان 99 بود. به هرحال بايدن اين 

سياست را به اين شكل ادامه نخواهد داد«. 
اين روزنامه اصالح طلب در ادامه نتوانس��ته نگران��ي اش را  از 
كوتاه بودن زمان باقی مان��ده از دولت روحاني پس از انتخابات 
رياست جمهوري امريكا  پنهان كند: »فاصله اندك بين انتخابات 
رياست جمهوري امريكا و ايران و چشم انداز سياسي ايران نيز 
نش��ان مي دهد فرصت براي گفت وگوي دوباره تيم روحاني با 
دموكرات هاي كاخ س��فيد امريكا اندك خواهد بود... با وجود 
چنين تصويري، ايران قطع��اً مي تواند به كاهش فش��ارهاي 
همه جانبه امريكايي اميدوار باشد، اما بعيد است كاخ سفيد جو 
بايدن، كليد حل مشكالت ديپلماتيك، موانع تجارت خارجي و 

به طور خاص مسئله امريكا با ايران باشد.«
در موضوع برجام و مذاكره ايران با امريكا، روزنامه ش��رق تيتر 
معروفي دارد: »امضاي كري تضمين است« و ديديم كه نبود! 
ايراد اصلي برجام هم همين نداش��تن ضمان��ت اجرايي بود. 
همه ضمانت اجرايي برجام اين بود كه دونالد ترامپ و در كل 
جمهوريخواه��ان رأی نمي آورند و هي��الري كلينتون يعني 
دموكرات ها پيروز انتخابات خواهند بود و زير امضاي جان كري 
دموكرات نخواهند زد. نتيجه انتخابات امريكا نش��ان داد همه 

پيش بينی ها نادرست بود. 
روزنامه شرق هنوز هم منتظر رأی آوردن دموكرات هاست، در 
حالي كه سنگين ترين تحريم ها در كنار ترور دانشمندان ايراني، 
خرابكاري نرم افزاری در تأسيسات هسته ای، بلوكه كردن اموال 
ايران، اولين نقض فاحش برجام و... همگ��ي در دولت اوباماي 

دموكرات انجام شد. جان كري- وزير خارجه دولت اوباما- پس 
از خروج ترامپ از برجام گفت، اگر ما هم جاي ترامپ بوديم از 
برجام خارج مي شديم، اما دونالد ترامپ زودتر از موعد اين كار 
را انجام داد و بايد ابتدا مذاكرات موشكي و منطقه اي را به نقطه 

مطلوب مي رساند. 

  تصریحهاشميدربارهعلتعدممشاركت
اصالحطلباندرانتخابات

محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر اصالح طلبان تهران طي 
يادداش��تي در ويژه نامه نوروزي روزنامه س��ازندگي پيرامون 
انتخابات مجلس يازدهم، پرده از علت اصلي سكوت انتخاباتي 
اصالح طلبان در انتخاب��ات مجلس اخير برداش��ت. او در اين 
يادداشت تصريح كرده كه: »اشكاالت عملكرد اصالح طلبان در 

قدرت موجب رويگرداني مردم از صندوق هاي رأي مي شود. «
در ادامه هم افزوده: »تصميم اصالح طلبان براي عدم مشاركت 
در انتخابات، نوعي رفتار سياسي با هدف آبروداري بوده است تا 
با عدم مشاركت، فقدان عملگرايي و نتيجه گيري را در دولت، 

مجلس و مديريت شهري پوشش بدهند. «
هاشمي در بخش پاياني يادداشت خود نيز نوشته است: »اين 
جريان )اصالحات( عالوه بر فرصت سوزي در دولت اصالحات، 
قدر فرصت گرانبهاي ديگري را نيز براي خدمت آن طور كه انتظار 

مي رفت، ندانست. «
هاشمي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي است؛ 
حزبي كه كوشيد با انتقاد از اصالح طلبان تندرو، در انتخابات 
فعال باشد و ليست ياران هاش��مي را ارائه داد. گرچه شكست 
سختي را متحمل شد، اما در هر حال نخواست كه در انتخابات 
ساكت باشد. اصالح طلبان هم البته نتوانستند آبروداري كنند، 
گرچه چنين قصدي داشتند. چه آنكه روشن شد نتوانسته اند 
اعتماد عمومي را مجدد جلب كنند و مردم و حتي حاميان آنها 

ديگر اعتمادي به آنان ندارند. 

 انتقادآفتابیزدازاميددرمانيروحاني!  
كار دولت روحاني به جايي رس��يده كه همان طيف سياسی 
ك��ه  او را بر س��ر كار آوردند، ح��اال زمزمه نقدش��ان عليه او 

ش��نيده مي ش��ود. روزنامه آفتاب يزد در تيتر اصلي خود با 
عنوان »نسخه روحاني: اميد درماني!« آورده: »دولت تدبير 
و اميد نامي بود كه روحاني براي دولت خود برگزيده بود اما 
هرچه زمان گذشت تا امروز كه س��ال ششم اين دولت رو به 
پايان است از ميزان تدبير كاسته شد و بر حجم اميد افزوده! 
شايد به همين دليل اس��ت كه ديگر خود دولتي ها نيز مايل 
نيس��تند روي اين گزاره »دولت تدبير و اميد« مانور دهند! 
حاال در وضعيتي كه بخش هاي مختلف سياسي، ديپلماتيك 
و اقتصادي با چالش هايي روبه رو هستند عادت كرده ايم كه 
روحاني از »اميد« بگوي��د. « آفتاب يزد س��پس نمونه هاي 
اميد درماني روحاني را مي نويس��د: »از جمله اميدواري هاي 
روحاني در ابعاد معيش��تي؛ او در بهمن 97 زماني كه قيمت 
گوشت قرمز به يكباره اوج گرفت و بيش از 200 درصد رشد 
كرد، گفت: »به خاطر گران ش��دن نهاده های دامي مقداري 
گراني گوش��ت اتفاق افتاده اما اگر چند دالل، بازار را به هم 
مي زنند اين وظيفه همه ماست كه با »اميد«، يكديگر را براي 
حل مشكالت كمك كنيم. « البته بيش از يك سال گذشته و 
اميد در اين مورد تأثيری نداشت جز اينكه مردم به آن قيمت 
جديد گوشت عادت كردند! يا در حوزه سياست خارجي در 
خرداد امس��ال گفت: » بايد به هر چيزي كه به تقويت اميد، 
روحيه و اراده مردم بازمي گردد، تكيه كنيم. حاال جديدترين 
پكيج »اميدوارانه« روحاني به مهم ترين موضوع اين روزهاي 
كش��ور يعني ويروس كرونا اختصاص يافته اس��ت. هرچند 
كه او به عنوان رئيس س��تاد ملي كرونا بايد بتواند در شرايط 
امروز بيش از آنكه بر اميدواري تكيه كند بر پراگماتيس��م يا 
عملگرايي تكيه كند چرا كه آنچه امروز ميدان مبارزه با اين 

ويروس مي طلبد اقدامات دقيق و حساب شده است!«
در ادامه اين گزارش، ذيل عنوان »اميدبخشي يا فقدان كارنامه؟« 
آمده: »با اين اوصاف به نظر مي رسد اميدواري هاي روحاني چندان 
براساس داده ها نيست و به نظر مي رس��د اين رويه اميدبخشی و 
گفتاردرمانی به بخش��ي محوري در سياست هاي رئيس جمهور 

تبديل شده است!«

  گزارش

 پاسخ رهبر انقالب به استفتا 
درباره سفر در زمان شيوع كرونا

رفتن به مسافرِت غيرضروري جايز نيست
رهب�ر معظ�م انق�الب در پاس�خ به 
اس�تفتايی درباره س�فر در شرايط 
ش�يوع كرون�ا آورده ان�د: چنانچ�ه 
براساس تدابير س�تاد ملي و وزارت 
از  جلوگي�ري  ب�راي  بهداش�ت، 
گسترش بيماري، رفتن به مسافرت 
غيرض�روري، ممنوع باش�د، اجراي 
اي�ن تدبي�ر ب�ر هم�ه الزم اس�ت. 

به گزارش فارس، با توجه به اينكه برخي هموطنان هنوز بحث قرنطينه 
خانگي در ايام ش��يوع ويروس كرونا را جدي نگرفته اند و قصد سفر به 
شهرهاي ديگر را دارند، در اين باره استفتائي از دفتر رهبر انقالب درباره 

نماز اين مسافران شده است. 
متن سؤال بدين شرح است: 

در حالي كه مسئوالن محترم، در شرايط فعلي و شيوع ويروس كرونا، 
مردم را از س��فر نهي مي كنند، آيا مس��افرت كردن، »سفر معصيت« 

خواهد بود و در چنين سفرهايي نماز را بايد تمام خواند؟
پاسخ به اين استفتا اين است: 

چنانچه بر اساس تدابير ستاد ملي و وزارت بهداشت، براي جلوگيري از 
گسترش بيماري، رفتن به مسافرت غيرضروري، ممنوع باشد، اجراي 
اين تدبير بر همه الزم است و رفتن به چنين مسافرتي، جايز نبوده و نماز 

در اين گونه سفرها، تمام است. 

 پژمانفر: هتاكي به حرم هاي مطهر 
كار جريان انگليسی بود 

حرمت ش�كنان ح�رم در مش�هد 
و ق�م  قطعًا ب�ا برنام�ه اي�ن كارها را 
كرده ان�د و م�ردم م�ا باي�د متوجه 
باش�ند ك�ه اي�ن هم�ان جري�ان 
اس�ت.  انگلي�س  اس�تعمار  پي�ر 
 حجت االس��الم نص��راهلل پژمانفر، عضو 
كميس��يون فرهنگي مجلس با اشاره به 
هتك حرمت دوشنبه شب برخي به حرم 

فرزندان حضرت موسي بن جعفر عليه الس��الم گفت: جريانات اجتماعي 
هميشه براي اينكه وهني براي حوزۀ دين ايجاد كنند، دست به شيطنت هايي 
مي زنند، جرياناتي كه امروز به شكل هاي مختلف دين را در معرض شديدترين 
تهاجمات قرار داده اند؛ آن هم با رفتارهاي بس��يار سخيفي كه هيچ كدام 
مستند به سيرۀ اهل بيت عليهم السالم نيست، چه در شكل عزاداري هاي شان 
و چه سلوك رفتاري در زندگي و حتي نوع لباس پوشيدن شان. اساساً هدف 
اصلي آنان، سوءاستفاده كردن از احساسات جوانان است تا بتوانند رويكرد 

حمله به دين را در جامعه رونق بدهند و باال ببرند. 
وي افزود: در چند وقت گذش��ته ش��اهد اقدام اف��رادي بوديم كه در 
حرم هاي مطهر در ضريح مق��دس و حتي زمين را با وجود بيان نكات 
پزش��كي ليس مي زدند و با اين كار وهني براي دين ايجاد كردند. روز 
گذشته نيز عده اي با رويكرد ديگري مبني بر اشتياق به زيارت آمدند 
و نسبت به درهاي مطهر حرم حضرت فاطمۀ معصومه سالم اهلل  عليها 
هتك حرمت كردند، حال چه آتش زدن باشد و چه شكستن و تخريب 
كردن و يا ضرب وش��تم عواملي كه درصدد حفظ ج��ان مردمند. اين 
افراد قطعاً با برنامه اين كارها را كرده اند. مردم ش��ريف ما بايد متوجه 
باشند كه اين همان جريان پير استعمار انگليس است كه سرمايه هايي 
را در جهت مديريت چنين رفتاري ب��ه كار مي گيرد، تالش آنان براي 
اين اس��ت كه به نحوي جلوي گرايش مردم و پايبندي آنان به حوزۀ 

دين را بگيرند. 
عضو كميس��يون فرهنگي مجلس گفت: هماهنگي ه��اي ميان آنان 
خيلي عجيب اس��ت؛ مثاًل اتفاقي در زم��ان 10دقيقه اي رخ مي دهد، 
به سرعت در تمام شبكه هاي ماهواره اي منعكس مي شود و اين نشان 
مي دهد اين اقدامات اتفاقي نيست و هماهنگي هايي ميان اين جريانات 

وجود دارد. 
وي اضافه كرد: انتظار مي رود دستگاه هاي امنيتي، جوانان فريب خوردۀ 
اين جريان را توجيه و پاسخ هاي منطقي و قانع كننده به آنان ارائه كنند 
تا خودش��ان را بازيچه اين جريانات قرار ندهند و اولويت اصلي ش��ان 
برخورد قانوني با سرشاخه هاي اين اتفاقات باشد. دشمن در اين قضيه 

از جهل و احساسات مردم سوءاستفاده كرد. 

 سعيدي: 
وزارت خارجه موضع ايران را 

به اطالع دولت ارمنستان برساند
نماين�دگان  فراكس�يون  عض�و 
والي�ي تصمي�م دول�ت ارمنس�تان 
در افتتاح س�فارت خ�ود در تل آويو 
را ش�ائبه برانگيز خوان�د و از وزارت 
اقدام�ات  ب�ا  خواس�ت  خارج�ه 
ديپلماتي�ك موض�ع اي�ران را ب�ه 
اطالع دول�ت ارمنس�تان برس�اند. 
محمداسماعيل سعيدي در گفت  وگو با 

خانه ملت، درباره اعالم خبر تصميم دولت ارمنستان جهت افتتاح سفارت 
اين كشور در تل آويو گفت: با توجه به ش��رايط منطقه و به ويژه حقوق 
ازدست رفته ملت مظلوم فلسطين، اقدام دولت ارمنستان به هيچ وجه 
قابل توجيه نيست، واقعيت آن است كه امروز تمامي ملت هاي آزادی خواه 
منطقه انتظار دارند كه دولت ها در ارتباط با رژيم صهيونيستي عاقالنه و 

منطقي برخورد كنند. 
نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسالمي تصميم 
دولت ارمنستان در فعال سازي سفارت خود در سرزمين هاي اشغالي 
را حركتي ضد منافع ملت هاي منطقه و به ويژه مردم مظلوم فلسطين 
عنوان كرد و افزود: ضرورت دارد دولت ارمنستان در اجراي تصميم خود 

تجديدنظر كند. 
 اين نماينده مردم در مجلس دهم با يادآوري روابط خوب و همسايگي 
دو كش��ور ايران و ارمنس��تان ادامه داد: با توجه به ارتباطات حسنه دو 
ملت ايران و ارمنس��تان اگر چنين تصميمي اجرايي شود به طور قطع 
مورد پذيرش ملت ايران نخواهد بود و با موضع گيری های منفي روبه رو 

خواهد شد. 
سعيدي با بيان اينكه ضرورت دارد دولت ارمنستان در تصميم خود براي 
بازگشايي سفارت در تل آويو تجديدنظر كند گفت: معتقدم در اين زمينه 
وزارت خارجه ايران بايد به سفير ارمنستان در تهران تذكر داده و در عين 
حال رايزني هاي ديپلماتيك خود را با دولت ارمنستان براي جلوگيري از 

اجراي اين تصميم پي بگيرد. 
عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: در 
شرايط كنوني كه منطقه آبستن يكسري حوادث است نظام سلطه جهاني 
به دنبال تحميل يكسري توافقات همچون پيمان كمپ ديويد است و 
بر همين اساس است كه شاهد پيگيري توافق قرن در منطقه هستيم، 
دولت ارمنستان كه تا به حال سعي كرده خود را از مناقشات دور نگه دارد 
نبايد با بازگشايي سفارت خود در تل آويو به چنين تصميماتي ورود كند 
زيرا اين اقدامات مانند سم خطرناكي است كه به طور قطع به ضرر منافع 

ملت ارمنستان و ساير ملت هاي منطقه خواهد بود. 
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