
مسئله پساکرونا 
و خوابی که بداندیشان دیده اند

ماجراي ويروس كرونا و همه گيري آن متأسفانه همچنان كشور را با خود 
درگير كرده و صد البته اين اميدواري نيز وجود دارد تا با همكاري مردم 
امكان مهار آن نيز فراهم شود. با اين حال كرونا صرف نظر از مشكالتي كه 
براي سيستم بهداشتي و درماني كشور ايجاد كرده تبعات خاص سياسي 

و اقتصادي خود را نيز دارد. 
به عنوان مثال امريكا به عنوان كشوري با توانمندي هاي فراوان اقتصادي 
هم اكنون به شدت با مشكالت ناشي از مصائب اقتصادي بيماري كرونا 
درگير اس��ت. به دليل ركود اقتصادي ناش��ي از قرنطينه تنها در هفته 
گذشته نزديك به 3 ميليون نفر به كارگران بيكار اين كشور افزوده شده 

و پيش بيني مي شود كه درصد بيكاري تا 20 درصد باال برود. 
 در واكنش به همين مسئله دولت ترامپ تاكنون چند بسته اقتصادي را 
براي كمك به اقتصاد امريكا در مجالس قانونگذاري اين كشور به تصويب 
رسانده كه معروف ترين آن بسته 2 هزار ميليارد دالري براي كمك به 
مردم و شركت هاي زيان ده است. عالوه بر اين پرداختي سرانه به ميزان 
1200 دالر براي هر نفر نيز جهت حفظ قدرت خريد امريكايي ها در نظر 

گرفته شده است. 
طبيعي است كه در يك اقتصاد سرمايه داری چنين حاتم بخشي هايي 
غيرمعمول است و تنها فوريت حفظ ساختار اقتصادي و اجتماعي يك 
كشور است كه مي تواند دولت ترامپ را به پرداخت چنين مبالغي وادار 

كند. 
در ايران بحران كرونا منجر به مش��كالت اقتصادي خاصي به خصوص 
براي اقشار كمتر برخوردار و مستضعف جامعه شده است. بخش مهمي 
از كارگران روزمزد و همچنين كساني كه با استفاده از كسب و كارهاي 
كوچك به گذران زندگي خود مي پردازند كه با توجه به طرح هاي دولت 
براي قرنطينه و كاهش رفت و آمد دچار مش��كل مي ش��وند. در چنين 
شرايطي نكته اصلي اينجاس��ت كه به دليل ماهيت چنين شغل هايي 

حمايت از آنان با موانع اداري و بروكراتيك روبه رو مي شود. 
به عنوان مثال در بسته دولت براي حمايت از كارگران بيكار شده اغلب 
پرداخت ها شامل كارگراني مي ش��ود كه براي آنها حق بيمه رد شده و 
احتماال كارگران فصلي و روزمزدي از چنين پرداخت هايي براي روزهاي 

بيكاري خود بي بهره مي مانند. 
چنين اتفاقاتي مي تواند فشارهايي بر طبقه مستضعف و محروم وارد كند 
كه زمينه را براي برخي سوء استفاده های احتمالي فراهم كند. به عنوان 
مثال در آبان ماه سال قبل و زماني كه قيمت بنزين به صورت ناگهاني 
سه برابر شد برخي از آشوبگران با اس��تفاده از اعتراضات  مردم اقدام به 
آشوب و آسيب به اموال عمومي كردند و در حال حاضر نيز بحث تبعات 
اقتصادي كرونا و فشار بر اقشار مس��تضعف مي تواند مورد توجه برخي 

بدانديشان نظام قرار بگيرد. 
از سوي ديگر اين موضوع توجه برخي از مدعيان  اصالح طلبانی را به خود 

جلب كرده و آنها هم از امكان آشوب در كشور خبر داده اند. 
سعيد حجاريان،  از تئوريسين هاي  اين جريان سياسي   طي يادداشتي با 
عنوان »راه ميان بُر؟« كه اخيراً در يك وبگاه اصالح طلب منتشر شد، در 
اشاره به ويروس كرونا نوشته است: در دوره اي كه قيمت هر بشكه نفت 
به حدود 20دالر كاهش يافته و شبح مرگ با ويروس كرونا در جهان پرسه 
مي زند و شورش هاي اجتماعي-معيشتي در تقدير كشورهاي عقب مانده 
است و تحريم ها صورت خشن خود را به  رخ  كشيده اند، سخن گفتن از 
گام هاي بلند و جهش هاي بزرگ دورنمايي مطلوب تصوير نمي كند زيرا 

راه توسعه پايدار همچنان از آهستگي و پيوستگي مي گذرد. 
البته سعيد حجاريان عالقه خاصي دارد تا هر موضوع اقتصادي را با بحث 
شورش و ايجاد نا آرامي در داخل كشور پيوند بزند كه شايد بي ارتباط با 

اتفاقات سال هاي گذشته نباشد. 
با اين حال نبايستي به بهانه كرونا و قرنطينه، كار و كاسبي مردم تعطيل 
و اقتصاد كشور نقش بر زمين شود و در اين ميان بايستي به مسئوالن 
امر هشدار داد كه در كنار توجه به سالمت مردم، اقتصاد جامعه را نيز در 
نظر بگيرند و همچون دولت هاي ديگر درگير كرونا در جهان كه توجهات 
ويژه اي را به اقتصاد مبذول داشته اند، با واقع بيني، نسبت به امر اقتصاد 
اهتمام كنند.  اين مسئله مورد تأكيد اقتصاددانان قرار گرفته است و 50 
تن از آنان طي نامه اي به حسن روحاني تأكيد كرده اند كه براي  جبران 
فشارهاي معيشتي و رفاهي وارد بر خانوارها و خصوصاً دهك هاي پايين 
درآمدي بايد به نحوي كارا، مؤثر، عادالنه و غيرفسادزا انجام شود و براي 
اين منظور، بايد هر گونه حمايت از اين افراد به صورت مس��تقيم و در 
قالب پرداخت هاي مس��تقيم يا اعطاي اعتبار با پشتوانه يارانه نقدي و 
سهام عدالت خانوارها باشد. در اين نامه پيشنهاد شده در بهار 13۹۹ به 
هر نفر ايراني يك ميليون تومان »اعتبار خريد كاال« داده ش��ود و نيز با 
تعيين سه سطح حمايتي براي كمك به اقشار آسيب ديده و سه دهك 
پايين، پرداخت هاي بالعوض به ايشان صورت پذيرد.  شايد اجراي اين 
پيشنهادات براي دولت و در شرايط فعلي مشكل باشد اما بايد اين نكته 
را در نظر گرفت كه دش��منان خارجي به دنبال سوء استفاده از شرايط 

موجود براي فشار بيشتر به كشور هستند . 

 مهدی پورصفا

۱۹۱ نفر از منتخبان مجلس به رهبر انقالب نامه نوشتند

برنامه مجلس یازدهم  براي تحقق شعار سال

يازده�م  مجل�س  منتخب�ان  از  نف�ر   ۱۹۱
درب�اره ش�عار س�ال و موض�وع جه�ش توليد 
نامه اي ب�ه مقام معظ�م رهبري ارس�ال كردند. 
به گزارش ايسنا، در اين نامه آمده است: امضاكنندگان 
اين نامه كه منتخبان مجلس يازدهم در انتخابات 
دوم اسفند ماه سال ۹۸ هستند، بر خود الزم مي دانند 
مراتب قدرداني و تش��كر خود را از انتخاب ش��عار 
»جهش توليد« براي سال ۹۹ به حضورتان تقديم 
كنند. شعار »جهش توليد« كه در واقع آن را مي بايد 
مرحله پيش��رفته تر و اميد بخش تر »رونق توليد« 
دانس��ت، در امتداد ش��عارهاي اقتصادي سال هاي 
اخير، نشانه اهميت مسئله اقتصاد و معيشت مردم در 
نظر مقام معظم رهبري است و تعيين كننده مسير 
راهبردي مسئوالن كش��ور و مجلس آينده در سال 

جديد خواهد بود. 

منتخبان ملت در مجلس يازدهم در نامه خود اضافه 
كرده اند: رشد توليد اگر براي ساير كشورها تنها معيار 
افزايش درآمد ملي اس��ت، براي جمهوري اسالمي 
ايران كه دس��ت به گريبان نبرد اقتصادي با يكي از 
بيرحمانه ترين تحريم هاست، شاخص مقاومت، نماد 
قوي شدن و طليعه پيروزي در جنگ اقتصادي نيز 
محسوب مي شود. در نبرد اراده ها، هركس عزم و صبر 
باالتري دارد و از رجزخواني فشار حداكثري، هراسي 
ب��ه دل راه نمي دهد بلكه بر اصالح سياس��تگذاري 
داخلي و حداكثر استفاده از ظرفيت هاي دروني تمركز 
مي كند، در مسير جلب نصرت الهي قدم برمي دارد و 
علي اهلل فليتوكل المؤمنون. آنها تصريح كرده اند: ما 
منتخبان مردم اي��ران در انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي، در اجابت تدبير حضرتعالي 
از نامگذاري سال 13۹۹ به عنوان سال جهش توليد 

براي تحقق اين هدف، اعالم مي داريم: 
1. امروز بحمداهلل با سياستگذاری كالن حضرتعالي، 
ش��رايط تهديدي تحريم هاي اقتصادي به فرصتي 
تاريخي براي انجام اصالحات ساختاري در اقتصاد 
ايران تبديل ش��ده اس��ت كه تأكيد مجدد شما در 
انتخاب شعار س��ال روي مسئله  »توليد« به عنوان 
محور اصل��ي اين اصالحات حتم��اً مي تواند منجر 
به تمركز انرژي در قواي س��ه گانه كشور شده و به 
شرط استفاده از فرصت هاي پديد آمده، همانگونه 
كه فرموديد جهش در تولي��د ناخالص ملي را رقم 
بزند. امضاكنندگان اين نامه به شما قول مي دهند 
تمام ظرفيت هاي كارشناس��ي مرتبط با مجلس را 
در خدمت اين اصالحات ساختاري قرار دهند و از 
كوچك ترين تالش��ي براي رفع اين عيوب دست و 
پاگير در اقتصاد ملي دريغ ننمايند و ان ش��اءاهلل با 

همكاري ساير قوا، حالوت آثار وقوع جهش در توليد 
را چنانكه در پيام نوروزي خود فرموديد به ملت عزيز 

ايران بچشانند. 
2. طبق بررس��ي هاي كارشناسانه، بخشي از موانع 
توليد ناش��ي از عدم اطمينان فعاالن اقتصادي به 
سياس��ت هاي داخلي، رويه هاي ناكارآمد و فاسد 
اداري و اجرايي، فقدان سياست حمايتي هدفمند 
از بخش ه��اي مزيت دار اقتص��اد و همچنين عدم 
هماهنگي ميان دستگاه هاس��ت و ارتباط چنداني 
به فشارهاي خارجي ندارد. امضاكنندگان اين نامه 
حداكثر تالش خود را براي استفاده از تمام ظرفيت 
تقنيني و نظارتي كميس��يون هاي مجلس آينده، 
مركز پژوهش ها، ديوان محاسبات و بدنه كارشناسي 
دس��تگاه هاي اجرايي براي كاه��ش موانع توليد، 
كاه��ش جذابيت فعاليت هاي غيرمول��د و هدايت 
نقدينگي به سمت نيازهاي بخش توليد كشور به 

كار خواهند بست. 
3. بخ��ش ديگ��ري از ناكامي در رش��د توليد طي 
سال هاي اخير به ساز و كار تصميم گيری و الگوي 
مديريت بدون راهبرد مقابله با تحريم ها بازمي گردد. 
اراده جدي ما براي شروع اصالحات از درون مجلس 
و تغيير رويه طوالن��ي و ناكارآمد و تحول آيين نامه 
داخلي، مقدمه اي اس��ت كه مي توان��د اختيارات 
تقنيني مجلس را به خانه مل��ت بازگرداند. در اين 
صورت امكان تشكيل يك مجلس قوي كه بتواند 
از ظرفيت هاي موجود در ساير قوا براي قوي شدن 
اقتصاد ايران اس��تفاده كند، فراهم مي آيد. مجلس 
قوي متعهد مي شود خط كش اصالح ساختار بودجه 
را به دور از مالحظات سياسي و منطقه ای، در تصويب 
اليحه بودجه مدنظر قرار دهد. بديهي است كه اين 
اصالحات بدون مبارزه بي امان با قاچاق كاال و ارز و پر 
كردن حفره هاي قانوني و اجرايي آن و بهبود محيط 

كسب و كار امكان پذير نيست. 
نمايندگان منتخب ملت در مجلس يازدهم در پايان 
نامه خود تأكيد كرده اند: اين اطمينان را مي دهيم 
كه زمان باقيمانده تا شروع رسمي مجلس يازدهم 
به مشورت با متخصصان و فعاالن اقتصادي جهت 
تدوين پيش نويس هايي صرف خواهد شد كه بتواند 
در ماه هاي نخست مجلس يازدهم، زمينه جهش 

توليد را فراهم كند. 

       فارس: بسيج اساتيد به منظور ثبت و ضبط اقدامات ضدايراني در 
مقابله با ويروس كرونا در نظر دارد مقاالت، متون تصويري و گزارش هاي 
راهبردي استادان دانشگاه و حوزه، دانشجويان و پژوهشگران را در قالب 

دايره المعارف منتشر كند. 
 

ژه
وی

 چرازیب��اكالمازاخباركرون��ادرامریكاو 
انگليسناراحتاست؟

صادق زيباكالم كه همواره از جريان آزاد اطالع رسانی دفاع مي كند، 
اين بار ناراحت شده كه چرا در مورد آمار كرونا در كشورهاي ديگر 
اطالع رسانی شده است. او در بخشي از نوشته كوتاهش در روزنامه 
آرمان، از اطالع رسانی در مورد اخبار كرونا در انگليس و امريكا تعبير 
به »آرزوي مرگ و نيس��تي« براي ديگران كرده اس��ت! زيباكالم 
مي نويسد: »بسياري از پيامك هايي كه توسط سايت هاي رسمي 
وابس��ته به بخش هاي مختلف مي آيند پر از آمار تلفات مربوط به 
امريكا يا انگليس هستند. گويي ظاهراً اگر 350 ميليون امريكايي 
يا 60 ميليون انگليسي در نتيجه كرونا از بين بروند مشكالت ما حل 
مي شود، در حالي كه آرزوي مرگ و نيستي براي ديگران عاري از 

هرگونه فضيلت اخالقي است. «
نكته جالب اينكه فقط انعكاس اخبار امريكا و انگليس باعث نگراني 
زيباكالم شده است و اعتنايي به اخبار چين و ايتاليا و اسپانيا ندارد. 
روشن هم نيست كه چرا بايد رسانه هاي ايراني از بازتاب اخبار كرونا 
در انگليس و امريكا پرهيز كنن��د و آيا صرف انعكاس اخبار يعني 
آرزوي مرگ و نيستي؟ و آيا همه رسانه هاي جهان كه اخبار كرونا 
در ايران را منعكس مي كنند،   يعني آرزوي مرگ و نيس��تي براي 

ايرانيان دارند؟!
او در ادامه قصه اي كه نوشته، آورده: »اينكه تالش كنيم نشان دهيم 
ديگران چقدر مسئله، مصيبت و تلفات دارند، مردم در فروشگاه ها 
به دستمال هاي كاغذي حمله كردند يا قفسه هاي سوپرماركت ها 
خالي شده، اگر واقعيت و عموميت داشته باشند، باز همان سؤال 

مطرح مي شود كه اگر ديگر كشورها نتوانند از پس كرونا برآيند، چه 
افتخار و عظمتي براي ما خواهد بود؟ آيا اگر آمار مبتاليان به كرونا 
در امريكا افزايش يابد در ايران كاهش مي يابد؟ اگر تعداد فوتي ها 
در انگليس در نتيجه كرونا خيلي زياد شود، باعث خواهد شد كه 
اين آمار در ايران كاهش يابد؟ متأسفانه اين گونه برخوردها نه تنها 
از نظر فضيلت هاي اخالقي شايسته نيست، بلكه باعث مي شود آن 
مختصر اعتماد و اعتباري كه برخي از مردم دارند نيز خدش��ه دار 
ش��ود. چون تنها چيزي كه از ارائه اين گونه آمار به دست مي آيد، 
اين است كه همچون برخي كه منتظرند صاحبان متوفي بيايند 
و آنها تقاضاي پول كنند، انگار ما هم نشسته ايم كه ديگران دچار 
مرگ و مير شوند با اين تفاوت كه روشن نيست از مرگ و مير آنها 
چه سودي عايد ما مي شود؟« نكته اما اين است كه امثال زيباكالم  
عمري غرب را بر سر ايران كوبيده اند؛ آنها را توسعه يافته و جهان 
اول و ايران را جهان سومي كه بايد همچون انگليس و امريكا شود، 
دانسته اند. حال كرونا كه جهان را يكسان گرفتار كرده، باعث شده 
آرمان شهري كه آنان از غرب ساخته اند، فرو بريزد. از همين رو آنان 
مخالف انعكاس خبرهاي كرونايي غرب در رسانه هاي ايران هستند. 
مي ترس��ند بتي كه براي مخاطبان خود س��اخته اند، فرو بريزد. 

بدشانسيیابدتدبيريروحاني؟
روزنامه اعتماد در گزارش��ي از بدشانسي دولت روحاني نوشته: 
»اين شش، هفت سالي كه از عمر دولت تدبير و اميد مي گذرد، 
كشور روزهاي سختي به خود ديده و به جز مشكالت سياسي و 
اقتصادي گاه و بيگاه، حوادث غيرمترقبه اي همچون آن چه اين 

روزها نه تنها ايران، بلكه تمامي جهان با آن دس��ت و پنجه نرم 
مي كند هم كم نديده است. چنانكه اين سال ها برخي تحليلگران 
و سياسيون در توضيح وضع و حال روحاني و دولتش، هر از گاه 
به مزاح گفته اند كه »كاش دولت روحاني يك آتش نشان هم به 
كابينه اش مي آورد« تا مگر مقابل اين همه »مصيبت غيرمترقبه« 
كمك حال او و وزرايش باشد«.  سايت اينترنتي اعتماد هم چندي 
پيش ليستي از اتفاقات ناگوار و مشكالت دوران روحاني منتشر 
كرد تا روشن شود كه او در اداره كشور با چه مشكالتي مواجه بوده 
است. اما در واقعيت چنين ليس��ت كردن هايي براي سرپوش 
گذاش��تن بر كارنامه ضعيف دولت است. در پايان دولت محمد 
خاتمي هم اصالح طلبان معتقد بودند كه دولت اصالحات هر ۹ 
روز با يك بحران مواجه بوده و به همين دليل نتوانسته كاري از 
پيش ببرد! البته اگر همه اين اتفاقات كه مي گويند در دولت رقيب 

بود، مي گفتند او بد يمن بوده است. 
چندي پيش روزنامه اصالح طلب آرمان با انتقاد از اين رفتار نوشته 
بود: »مي گويند رئيس جمهور روحاني بدشانس است. ترامپ، سيل، 
زلزله و ملخ همه از نشانه هاي بدشانسي حسن روحاني است! اما آيا 
واقعاً مي شود سرنوشت يك كشور را به ش��انس گره زد؟ نه؛ اداره 
كشور هيچ ارتباطي با شانس ندارد. امور تنها با تدبير و عقالنيت اداره 
مي شود و به سمت پيشرفت حركت مي كند…شانس هيچ جايي در 
ايفاي وظيفه دولتمردان ندارد. نه تنها روحاني بلكه هر رئيس جمهور 
ديگري هم دچار اين حوادث مي شد، نمي شد او را بدشانس ناميد. 

لطفاً بي تدبيري را بدشانسي نناميم«. 

رئيس سازمان بسيج: 
رویكرد بسيج دانشجویي 

باید کادرسازي و نقش آفرینی باشد
رئيس س�ازمان بس�يج مس�تضعفين با اش�اره به ط�رح اعتالي 
س�ازمان بس�يج دانش�جويي گف�ت: رويكردهاي جديد بس�يج 
دانشجويي مورد پذيرش است و اين نوع سازماندهي ها بايد مطابق 
با دو هدف اصل�ي يعني كادرس�ازي و نقش آفريني انجام ش�ود. 
به گزارش فارس، سردار سليماني، رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
با حضور در معاونت عمليات جهادي سازمان بسيج دانشجويي، ضمن 
گفت وگو با اعضاي اين معاونت، از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در 

حوزه عمليات جهادي مطلع شد. 
سردار سليماني در ادامه با حضور در جمع هيئت رئيسه و معاونت هاي 
مأموريتی سازمان بسيج دانش��جويي گفت: بسيج يعني به كارگيري 
نيروهاي مردمي بنابراين س��اختارها و امكانات ش��ما بايد به گونه اي 
باشد كه اين امر محقق شود. وي با اشاره به طرح اعتالي سازمان بسيج 
دانشجويي گفت: رويكردهاي جديد ش��ما مورد پذيرش است و كاماًل 
صحيح بيان شده است. اين نوع سازماندهي ها بايد مطابق با دو هدف 
اصلي شما يعني كادرسازي و نقش آفريني انجام شود و فراگيري آن در 
سطح استان ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري گفت: نقش آفريني 
دانشجويان بسيجي بر اساس مسئله محوري است و استقبال و تأييد 
رهبري در اين اواخر يك تأكيد هم داشت كه آن استمرار اين حركت 
اس��ت. وي با توجه به فعاليت هاي جديد سازمان بسيج دانشجويي در 
حوزه هاي حكمراني جديد و رش��د فناوري و سرعت گسترش و عمق 
نفوذ آن تأكيد كرد: بايد از اين ظرفيت ها در برنامه ريزی ها بهره برد، دوره 
ديوان ساالری ديجيتال شروع شده بنابراين حكومت ها بايد از اين فضاها 
استفاده كنند و گرنه عقب مي مانند و غير از اينها بهره مي برند. سليماني 
در خصوص استقالل نسبي سازمان بسيج دانشجويي نيز گفت: اولين 
شرط استقالل نسبي، استقالل در برنامه ريزي است و سازمان بسيج 
دانشجويي زير ساخت اين شرايط را دارد و اين قضيه دور از دسترس 

نيست و ضروري است اجرا شود. 

يادداشت تحليلي محسن رضايي  
ساختار قدرت بين المللی
 پس از کرونا تغيير مي کند

ملت ايران با برخورداري از ظرفيت هاي بزرگ انس�اني و زمينه هاي 
تاريخي، مي تواند با كمك جوانان غيرتمند ايراني )كه هر كدام خود 
را يك قاسم سليماني مي دانند( نقش مؤثری در شكل دادن به نظم و 
جهان جديد در داخل كشور و منطقه و حتي سطح جهاني داشته باشند. 
دكتر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در يادداشتي 
تفصيلي به پيامد هاي كرونا و بررسي وضعيت جهان پس از ويروس كرونا 
پرداخته و نوشته است: كرونا سرانجام خواهد رفت، ولي زخم ناشي از كرونا 
و پيامد هاي آن بر پيكر جهان باقي خواهد ماند. چرا؟ چون ساختار قدرت 
بين الملل كنوني، توان كافي براي درمان اين زخم و جبران پيامد هاي وسيع 
آن را ندارد، طبعاً اين ساختار تغيير خواهد كرد و نظمي جديد پديدار خواهد 
شد. به اين ترتيب فرصتي براي ترميم درد هاي عميق بشريت پيدا خواهد 
شد. ولي آيا از آن فرصت ها به درستي بهره برداری خواهد شد يا دوباره شاهد 

فرصت سوزي و تكرار تاريخ خواهيم بود. 
رضايي در بخشي از يادداشت خود ضمن طرح پرسش هاي فراوان درباره 
تغييرات در ساختارهاي قدرت جهاني نوشته است: در آينده از يكسو غرب 
يعني اروپا و امريكا، ضعيف مي شود و از سوي ديگر آسيا و چين قوي تر از 
گذشته در صحنه خواهند بود؛ و در نتيجه، بخش اعظمي از قدرت و برتري 

اقتصادي از غرب به شرق منتقل مي شود. 
او اضافه كرده است: »سرمايه داری و ليبراليسم غرب«، باطن و روح و انديشه 
و جاِن دولت ها، جوامع، احزاب و همچنين روابط انساني، اجتماعي و سياسي 
جوامع غربي و غرب زده را سياه و آلوده كرده، ولي سال ها به صورت پنهاني 
و غيرآشكار در حال رشد و گسترش بود. گرچه افراد، گروه ها و جنبش هاي 
زيادي در مقابل منشأ اين بيماري ايستادند و از اين بيماري نجات يافتند، 
ولي تعداد آنها به نسبت كل، زياد نبوده است. اين بيماري حتي وارد جوامع 
اسالمي از جمله ايران ش��د؛ در ايران از حدود يك صد سال پيش ابتدا با 
سركوب نظامي و قدرت سخت و سال ها بعد به صورت اعتقادي و قدرت 
نرم، وارد صحنه شدند و افكار، انديشه ها، باورها، سبك زندگي و پيوند هاي 
اجتماعي مانند نهاد خانواده و شهرس��ازي را به كلي تحت تأثير قرار داد. 
در منطقه، چون سلطه و قدرت نرم را كافي نمي دانستند، با زور نظامي و 
تأسيس دهها پايگاه نظامي و تأسيس رژيم اشغالگر قدس در منطقه و نفوذ 
گسترده در ساختار سياسي و اداري دولت ها، امكان شكل گيری راهي غيراز 

غربزدگي را از بين بردند و راه هاي رهايي را مسدود كردند. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزوده است: واقعيت اين است كه 
پيامد هاي اقتصادي، انساني و سياسي كرونا و بيماري فعال شده و جرقه 
خورده باطني و فكري جهان غربي از كنترل امريكا و اروپا خارج خواهد شد و 
بازي بين المللی به شرق و آسيا منتقل خواهد شد. جهان جديد را آسيايي ها 
رقم خواهند زد. جهان جديد يا تكرار تاريخ به شكل ديگري خواهد بود و 
ظلم و فساد ادامه خواهد يافت و يا آزاديخواهان و عدالتخواهان وارد صحنه 
مي شوند و با جنبش ها و نهضت هاي انساني يك دنياي جديد انساني را 
مي سازند.  آسيا ظرفيت تمدني بسيار بزرگ تری از غرب دارد؛ تمدن هاي 
بزرگ اسالمي، چيني، هندي، ايراني در آسيا قرن ها جريان داشته است. 
ولي اين به تنهايي سبب نمي شود كه يك تمدن با برتري جهاني ساخته 
شود و تمدن غرب اگر رداي برتري خود از تن به در آورد، ولي براي توازن با 
شرق به مبارزه ادامه مي دهد. بي شك فضاي رقابتي جديد شكل مي گيرد 
و بنابراين فرصت ها و تهديدات جديدي در جهان آشكار مي شود. بي ترديد 
در چنين برهه خطيري، ملت پر افتخار ايران و انديشمندان و روشنفكران 
و علماي انقالبي آن، ظرفيت نقش آفرينی مؤثری را در ايجاد نظم و جهان 
جديد دارند. سابقه تاريخي ملت ما، چه قبل از اسالم و چه پس از آن، نشانگر 
اين توانايي است. از سوي ديگر بيش از چهل سال است كه ملت ما پرچم 
يك نظم و ايدئولوژي جديد و نماد ارزش ها و فرهنگ انساني، را برافراشته 
و يك روشنگري و مقابله عليه انديشه و فرهنگ و تمدن غربي را آغاز كرده 
است؛ از يك طرف در مقابل جنايات صهيونيزم و استكبار امريكايي ايستاده 
و آنها را در منطقه غرب آسيا با مشكالت جدي مواجه كرده و از سوي ديگر 

نظامات سياسي، دفاعي و امنيتي پيش برنده اي را به وجود آورده است. 
البته اذعان مي كنيم كه غرب زده ها در اقتصاد و فرهنگ ما مقاومت مي كنند 
و ما هنوز نتوانسته ايم يك اقتصاد قوي اسالمي ايراني در جامعه مان بنا 
كنيم. ولي پشتوانه آن اخاللگران اقتصادي به زودي فرو مي ريزد و البته 
نيرو هاي انقالب بايد با پشتوانه علمي تر و انديشه قوي تر به مبارزه خود عليه 
آنها ادامه دهند.  ملت ما به بركت انقالب اسالمي و رهبري انقالبي و حكيم 
آن، با دست گذاشتن روي منشأ اصلي بيماري باطني جوامع غربي و غرب 
زده، قريب 40 سال است كه به مبارزه خود در داخل و منطقه و حتي سطح 
جهاني ادامه داده است؛ بنابراين ملت و نظام ما نمي توانند در شرايط كنوني، 

و پس از كرونا به صحنه نيايند و دست روي درد هاي واقعي بشر نگذارند. 
رضايي در پايان يادداشت تحليلي خود تأكيد كرده است: به نظر مي رسد 
ملت ايران ك��ه صاحب تمدن ه��اي بزرگ��ي بوده اند، با برخ��ورداري از 
ظرفيت هاي بزرگ انساني و زمينه هاي تاريخي، مي تواند با كمك جوانان 
غيرتمند ايراني )كه هر كدام خود را يك قاسم س��ليماني مي دانند( و با 
استفاده از تجربه 40 سال گذشته و البته با يك آسيب شناسی بدون تعصب، 
نقش مؤثری در شكل دادن به نظم و جهان جديد در داخل كشور و منطقه 

و حتي سطح جهاني داشته باشند. 

تسليت رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح
به مناسبت عروج آسماني سردار سلگي

مجاه�د  آس�ماني  ع�روج  پيام�ي  در  باق�ري  سرلش�كر 
نس�توه س�ردار ح�اج مي�رزا محم�د س�لگي از فرمانده�ان و 
پيشكس�وتان هش�ت س�ال دف�اع مق�دس را تس�ليت گف�ت. 
به گزارش س��پاه نيوز، در پي شهادت س��ردار حاج ميرزا محمد سلگي، از 
فرماندهان و پيشكسوتان هشت سال دفاع مقدس، سردار سرلشكر پاسدار 
محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در پيامي عروج آسماني آن 
جانباز فداكار را تسليت گفت.  درپيام سرلش��كر باقري آمده است: عروج 
آسماني مجاهد نستوه و جانباز سرافراز س��ردار حاج ميرزا محمد سلگي، 
فرمانده دالور گردان حضرت ابوالفضل )ع( و رئيس ستاد لشكر انصارالحسين 
)ع( همدان در دفاع مقدس را به محضر مقام معظم رهبري )مدظله العالي(، 
مردم انقالبي و قدرشناس استان همدان، پيشكس��وتان و يادگاران دفاع 
مقدس و خانواده معظم وي تسليت عرض مي نمايم.  مجاهدت هاي ماندگار 
آن سردار مخلص و ايثارگر در پاسداري از انقالب و دفاع از استقالل و امنيت 
ملت ايران به ويژه در هشت سال دفاع مقدس و سپس در همت قابل ستايش 
در روايت گري و انتقال فرهنگ، ارزش ها و مواريث معنوي و تاريخ ساز آن به 
نسل هاي جديد انقالب و ميهن اسالمي كه در هم افزايي با ساير مجاهدات 
اين صحنه روحيه مقاومت و انقالب گ��ري در جامعه را همچنان زنده نگه 
داشته است، همواره الهام بخش و براي مردم شريف استان همدان موجب 
افتخار مضاعف خواهد ب��ود.  نام، ياد و آرمان هاي بلند آن س��ردار فداكار و 
خس��تگي ناپذير را گرامي مي دارم و از درگاه خداي رحمان براي او حشر با 
شهداي كربال و براي همسر صبور، فرزندان شكيبا و همرزمان مكرم وي صبر 

در مصيبت و توفيق توأم با پاداش الهي طلب مي كنم. 
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گفتوگو

از حوادث مهمي كه دوم اسفند سال گذشته در 
كش�ور رقم خورد و به خاطر گس�ترش ويروس 
كرونا تحليل و ارزيابي آن مانند بس�ياري ديگر 
از موضوعات به حاش�يه رفت، انتخابات مجلس 
يازدهم ب�ود؛ انتخاباتي كه با حضور و مش�اركت 
هم�ه جناح هاي سياس�ي كش�ور رقم خ�ورد و 
ملت با رأی معن�ادار خود، ري�ل حركت مجلس 
و دول�ت برآم�ده از اصالح�ات را تغيي�ر دادند. 
گرچه بخش��ي از جريان اصالحات عقيده دارند در 
اين انتخابات حضور مؤثر و حداكثري نداش��ته اند، 
اما در عين ح��ال به اين نكته اذع��ان دارند كه ملت 
از عملكرد نمايندگان اصالح طلب) ليس��ت اميد( و 
دولت برآمده از آنها ناراضي هستند، بنابراين تأكيد 
مي كنند»اصالح طلبان بايد براي ترميم اعتماد خود 
روي مردم كار كنند و اعتماد و اعتبار مردم را جلب 
كنند. «  علي صوفي، وزير دولت اصالحات در زمره 
اين افراد است. او مي گويد: بايد بپذيريم كه گرايش 
مردم به اصالح طلبی آسيب ديده چرا كه ما همه اعتبار 
خود را پاي حمايت از روحاني گذاشته ايم و او هم همه 
اعتبار خود و اصالح طلبان را هدر داد و مردم را نسبت 
به اصالح طلبان و اوضاع كلي ناراضي كرد.  صوفي در 
گفت وگويي با فارس با بيان اينكه ليست انتخاباتي 
ياران هاشمي )ليس��ت حزب كارگزاران سازندگي( 
و ليس��ت آمديم براي ايران )ليس��ت هشت حزب 
اصالح طلب( را نمي توان ليست همه اصالح طلبان 
خواند، تصري��ح كرده اس��ت: اينكه هش��ت حزب 

اصالح طلب به عالوه حزب كارگزاران ليست انتخاباتي 
دادند را نمي توانيم ليست اصالح طلبان تلقي كنيم چرا 
كه طبق آيين نامه شوراي عالي اصالح طلبان اگر شورا 
ليستي بدهد هيچ حزبي حق ندارد ليست انتخاباتي 
معرفي كند اما در اين دوره از انتخابات آنها استثنا قائل 
شدند يعني به احزاب اجازه دادند كه فردا از نامزدهاي 
مورد حمايت خود حمايت و آنها را تبليغ كنند.  وي 
درباره انتخاب��ات 1400 و اينكه آيا اصالح طلبان بنا 
دارند كه فردي اصالح طلب به جامعه معرفي كنند 
و اينكه آيا همچون سال ۹2 با بيرق افرادي همچون 
الريجاني، وارد كارزار مي شوند يا خير، گفت: زمينه 
فعاليت اصالح طلبان نخست به گرايش مردم و دوم 
به رويكرد حاكميت بس��تگي دارد. بايد بپذيريم كه 
گرايش مردم به اصالح طلبی آسيب ديده چرا كه ما 
همه اعتبار خود را پاي حمايت از روحاني گذاشته ايم 
و او هم همه اعتبار خود و اصالح طلبان را هدر داد و 
مردم را نسبت به اصالح طلبان و اوضاع كلي ناراضي 
كرد.  صوفي بر اين باور است كه مردم از انتخاب خود 
در سال ۹6 راضي نيستند و حتي از انتخاب هاي خود 
در سال ۹4 )دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي( ناراضي هستند چرا كه توقعات و انتظارات 
مردم برآورده نشده و مدام از خود مي پرسند چه فكر 

مي كرديم و چه شد. 
   ب�ه وعده هايی ك�ه به م�ردم داديم عمل 

نكرديم
وي تأكيد كرد: همين »چه فكر مي كرديم و چه 

شد« مردم در س��ال هاي ۹4 و ۹6 به درخواست 
اصالح طلبان بود. ما از مردم خواستيم به روحاني 
رأی دهند و به اين 30 نفري كه در ليس��ت اميد 
بودند. حاال نزد مردم زير س��ؤال رفته و اين زير 
س��ؤال رفتن همچنان ادامه دارد. اوضاع از آنچه 
به مردم براي پسا دولت احمدي نژاد وعده داده 
بوديم بهتر نش��د بلكه با گراني بنزي��ن و ارز كه 
هر دو اين دو ش��وك اقتصادي و تكان اقتصادي 
مردم در سال ۹6 صورت گرفت بار سنگيني را بر 
دوش مردم گذاشت و وضعيت معيشتي مردم را 
با چالش جدي مواجه كرد و اينها باعث ش��د كه 

مردم ناراضي باشند. 
به اعتقاد رئيس س��تاد انتخاباتي اصالح طلبان، 
اصالح طلبان بايد براي ترميم اعتماد خود روي 
مردم كار و اعتماد و اعتبار مردم را جلب كنند. به 
مردم بگويند كه براي حمايت از حسن روحاني 
كه هي��چ گاه اصالح طلب نبوده آن ليس��ت اميد 
را معرفي كردن��د. به مردم بگوين��د كه عملكرد 

روحاني در دوره دوم قابل قبول نبوده است. 
   اصالح طلبان بايد رويكردهاي سلبي را 

كنار بگذارند
صوفي با بيان اينكه اصالح طلبان بايد براي ترميم 
خود اصالح��ات درون اصالحات انج��ام دهند، 
گفت: بايد هويت اصالح طلبی را سر دست بگيريم 
بايد رويكردهاي سلبي را كنار بگذاريم. چرا كه 
اين رويكرد جواب نمي دهد بايد رويكرد ايجابي 

را دنبال و اف��رادي را معرفي كنيم كه پش��ت ما 
بايستند و از عملكرد اصالح طلبی دفاع كنيم. وي 
منظورش را از رويكرد سلبي اينگونه بيان مي كند 
كه اينكه آمديم در مجلس هفتم و هشتم و نهم 
گفتيم دس��ت تندروها ب��وده و آنها جنگ طلب 
هس��تند و عاقالنه فكر نمي كنن��د و اينكه آقاي 
روحاني بعد از احمدي نژاد بهترين گزينه است و 
اگر طيف احمدي نژاد روي كار باشد كشور آسيب 

مي بيند همان رويكرد سلبي است. 
صوفي درباره اينكه اصالح طلبان دوس��ت دارند 
و ي��ا اينكه به نظرش��ان رياس��ت ك��دام فرد بر 
مجلس دهم مي تواند مؤثرتر باش��د، گفته است: 
ما وارد بازي هاي سياس��ت مجلس نمي ش��ويم 
چرا كه اساس��اً اصالح طلبان در مجلس يازدهم 
تعيين كننده نيستند كه بگويند چه كسي رئيس 

شود و چه كسي رئيس نشود. 
رئيس س��تاد انتخاباتي اصالح طلب��ان گفت: اگر 
وضعيت اصالح طلبان در مجلس يازدهم مثل مجلس 
دهم بود و تأثيرگذاری داشت قطعاً مي توانستيم در 
انتخاب هيئت رئيسه و رئيس مجلس ارزيابي و وجه 
تمايزي داشته و آن شخصي كه به مصلحت نزديك تر 
بود انتخاب كنيم و وارد ائتالف شويم. صوفي با تأكيد 
بر اينكه اصالح طلبان در مجلس يازدهم هيچ اهرمي 
ندارند كه بتواند تعيين كننده باشد، گفت: به آنچه در 
مجلس مي گذرد چون تعيين كننده نيستيم نظري 

نمي دهيم و فقط نظاره گر خواهيم بود. 

وزير دولت اصالحات: 

 روحاني اعتبار خود و اصالح طلبان را هدر داد

خبریک


