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دوراهي هاي سرنوشت ساز
شايد كمتر مقطعي از تاريخ انقالب اسالمي ، بخصوص در 10 سال اخير،  
همچون امروز وجود داشته باشد كه ملت ايران همه نوع تحريم از مالي و 
نفتي گرفته تا دارويي و تجهيزات پزش��كي تجربه كرده باشد،  زماني كه 
موجود حقيري همچون » ترامپ«    از دنياي سياست حذف شده و موجود 
جديدي همچون » بايدن«.   قصد دارد اقدامات به نتيجه نرسيده دموكرات ها 
در چهار سال پيش را مجددا در دستور كار گذاشته و ايران اسالمي را در 
گوشه رينگ قرار دهد . به تعبيري، غرب و دنباله هاي داخلي آن قصد دارند 
در اين مقطع زماني با رفتن »ترامپ« و آمدن »بايدن« جمهوري اسالمي 
را بار ديگر گرفتار برخي دوگانه هايي كند كه  با آمدن » بايدن« به همان ريل 
غلط اميدواري به غرب سوق دهد. امروز كه روند اين تحوالت و اتفاقات را 
بررسي مي كنيم و عينك » خوش بيني به غرب « را كنار گذارده  و به جاي 
آن با عينك »واقع بيني« رخدادهاي جهان و رفتار غرب نسبت به خود را 
مالحظه مي كنيم، به درستي بر  دو گانه ها و دوراهي هاي سرنوشت سازي 
كه رهبر حكيم انقالب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري در 23 

اسفند 97 مطرح فرمودند، واقف مي شويم. 
مقام معظم رهبري در اين نسخه 10 محور را بيان مي كنند كه در مواجهه 
با مسائل، بايد مورد توجه قرار گيرد و در مقابل هر كدام از اين 10 مورد، 
موارد متضاد و منفي را نيز بيان كرده اند. در واقع اين نسخه عالوه بر بايدها 
به نبايدها هم اشاره مي كند و نسخه اي جامع و دقيق است. اينها دوگانه ها و 
دوراهي هايي است كه در مواجهه با رويدادها تعيين كننده و سرنوشت ساز 

هستند و سمت و سوي حركت ما را تعيين مي كند. 
دوگانه هايي كه رهبر معظم انقالب در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان 
فرمودند و بايد چراغ راه حركت درس��ت ما براي اداره جامعه و زندگي 
شخصي باشد، عبارتند از: 1- مواجهه ابتكاري-انفعالي 2- اميدوارانه-
مأيوسانه 3- شجاعانه-بزدالنه 4- مدبرانه-سهل انگارانه 5- تهديدنگر-
فرصت نگر 6- واقعيت هاي ميدان را شناختن-نش��ناختن 7- كنترل 
احساس��ات-عدم كنترل احساس��ات 8- رعايت ضوابط شرعي -عدم 
رعايت ضوابط شرعي 9- درنظر گرفتن تجارب-فراموشي كردن تجارب 

10- انگشت اتهام به سوي دشمن- انگشت اتهام به سوي يكديگر. 
1- مواجهه ابتكاري-انفعالي:  يكي از اصلي ترين و تعيين كننده ترين 
دوگانه ها در برخورد با مس��ائل، ابتكاري يا انفعالي عمل كردن است. 
برخورد انفعالي فرد و جامعه را به عنصر و بازيگري دس��ت دوم تبديل 
مي كند كه بازيگر اول يعني همان دش��من پي در پي براي او مس��ئله 
مي آفريند و او كاري جز برخورد انفعالي و كشيده شدن به ميداني كه 
حريف طراحي كرده، نمي كند. دربرخود انفعالي چنين احساس مي شود 
كه كاري نمي شود كرد و گله و شكايت و ناله نمود بيروني اين نوع رفتار 
و برخورد است. اما در برخورد ابتكاري، بازيگر خود را صاحب اثر مي داند 
و با اين ديد وارد ميدان مي شود. اگر مسئله منفي است آن را تضعيف 
يا دفع و رفع مي كند و اگر مثبت است به تقويت آن مبادرت مي ورزد. 
مواجهه ابتكاري اغلب به شكل نامتقارن صورت مي پذيرد. يعني اينكه 
شما مقهور طراحي دشمن نمي ش��ويد. صحنه را تغيير مي دهيد و آن 
را بازطراحي مي كنيد. تحريم بنزيني ايران در سال 1389 و قطع اين 
مايع حياتي كه بخش زيادي از ش��ريان اقتصاد كش��ور به آن وابسته 
بود اگر دچار انفعال جوانان متخصص ما مي ش��د يقينا امروز نه ستاره 
خليج فارس را داشتيم و نه مازاد حداقل 15 ميليون ليتري بنزين براي 

صادرات آن به كشورهاي ديگر را. 
2- اميدوارانه-مأيوس��انه: اين دوگانه پايه و اساس برخورد با مسائل و 
چالش هاست. فردي يا جامعه اي كه مأيوس است گويي از ابتدا شكست 
را پذيرفته و اگر حركتي هم مي كند با يأس و ترديد است. دشمن روي 
اين قضيه خيلي سرمايه گذاري كرده و نااميد س��ازي جامعه يكي از 
اصلي ترين اهداف آن است. ما نبايد با حرف و كار خودمان به اين برنامه 
دشمن كمك كنيم. رهبر انقالب در اين زمينه مي فرمايند: اميد داشتن 
و اميد دادن به ديگران كار مهم و بسيار كليدي است. البته اميد واقعي 
و حقيقي، نه اميد واهي و سراب. مثاًل اينكه ما اميد داشته باشيم فالن 
كش��ور غربي برايمان كاري كند و گره اي از مشكالتمان گشوده شود، 

خب اين اصاًل اميد نيست و ضداميد است. 
3- شجاعانه-بزدالنه:  برخورد ش��جاعانه يا از روي ترس با مسائل، 
نتيجه اي متفاوت به هم��راه دارد. همانطور ك��ه در قرآن و احاديث 
هم مكرراً اش��اره ش��ده، يكي از اصلي ترين روش هاي شيطان براي 
غلبه بر فرد، ارعاب اس��ت. در برخورد با مس��ائل اگر با شجاعت وارد 
ميدان شديم و تحت تاثير اين ارعاب ها قرار نگرفتيم، يك جور عمل 
مي كنيم و اگر با ت��رس و لرز پا به ميدان گذاش��تيم، رفتارمان طور 

ديگري خواهد بود. 
4- مدبرانه-س��هل انگارانه: چالش ها و مسائل اغلب يك ظاهر و اليه 
بيروني دارند كه اين ظاهر سعي دارد يك واقعيتي را بپوشاند و ذهن 
ش��ما را از آن واقعيت دور سازد. وقتي برخورد س��هل انگارانه باشد، 
همين ظاهر امر را مي بيند و بر اساس آن عمل مي كند اما برخورد با 
تدبير، نياز به دقت و تامل عميق و كشف اليه هاي زيرين دارد. سرعت 
باال و تنوع زياد مسائل در فضاي مجازي باعث شده اغلب افراد به عمق 

و ريشه مسائل كمتر توجه كنند و گرفتار همان ظاهر مي شوند. 
5- تهديدنگر-فرصت نگر: اغلب مسائلي كه رخ مي دهد در دل خود 
هم تهديد دارد هم فرصت. بايد تهديدها و فرصت ها را شناس��ايي و 
اس��تخراج كنيم. فرصت ها را قدر بدانيم و بالفعل كنيم و تهديدها را 
هم بشناسيم و برايشان برنامه داشته باشيم و دفع كنيم. نكته باالتر 
اينكه   افراد، جوامع و كش��ورهايي موفقند ك��ه تهديدها را به فرصت 

تبديل كنند. 
6- واقعيت هاي ميدان را شناختن-نشناختن: يكي از دوگانه هاي بسيار 
مهم و تعيين كننده اي كه رهبرمعظم انقالب از آن نام مي برند درباره 
شناخت يا عدم شناخت واقعيت هاي ميدان است. اساس و محور اين 
دوگانه اين عبارت است؛ ما و دشمن هر كدام كجاي ميدان ايستاده ايم؟ 
دش��من س��عي و تالش وافري دارد كه خود را مس��لط و طرف مقتدر 
ميدان معرفي كند و در مقابل، ما را ضعيف و بيچاره و مستأصل  نشان 
دهد. آنچه اين روزها در باره واكس��ن كرونا مطرح مي شود و با نگاهي 
كه رهبري نسبت به واكسن امريكايي و انگليسي اعالم كردند، جريان 
رسانه اي دش��من مكرر توانمندي توليد واكس��ن داخلي را زير سؤال 
مي برد. دشمن به دنبال اين است خود را مقتدر اين ميدان معرفي كند 

و ايران را ضعيف جلوه دهد. 
7- درنظر گرفتن تجارب-فراموشي تجارب: انسان و جامعه باهوش و زيرك 
از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شود. وقتي مسئله اي و چالشي برايش پيش 
مي آيد، نخستين كاري كه مي كند رجوع به تجارب خود است. گاهي يك 
تجربه تلخ و ناشي از شكس��ت موجب به دست آمدن يك پيروزي بزرگ 
مي شود. فرد نادان تجاربش را فراموش مي كند واگر هم فراموش نكند، مدام 
غصه مي خورد و رنج مي كشد كه چرا از تجارب تلخ پيشين استفاده نكرد . 
بنابراين براي بار دوم و سوم و بيشتر از آن، با مسئله مشابهي روبه رو مي شود 
و باز هم اشتباه مي كند و ضربه مي خورد. رهبر انقالب مثال بارز از تجارب 
ارزشمند اين دوران را مسئله برجام معرفي مي كنند. مسئله اي كه امروز هم 
برخي تصميم گيران درون دولت نمي خواهند از آن تجربه گذشته استفاده 

كنند و ادبيات آنها پس از آمدن »بايدن«، نشان از خام انديشي آنها دارد. 
8- كنترل احساسات-عدم كنترل احساسات. 

9- رعايت ضوابط شرعي -عدم رعايت ضوابط شرعي.
 10- انگشت اتهام به سوي دشمن- انگشت اتهام به سوي يكديگر.

به نظر مي رسد در شرايط امروز، بيش از همه نيازمند فهم اين دوگانه ها و 
انتخاب مسير انقالب در اين دو راهي ها هستيم. اگر به درستي فهم كرديم، 
مي توانيم كشتي انقالب را به ساحل امن هدايت كنيم و اگر غفلت كرديم 
يقين بدانيم با مشكالت عديده اي مواجه مي شويم كه عبور از آن به سهولت 
صورت نخواهد گرفت.   از همين رو است كه دلسوزان نظام انتخابات 1400 

را نقطه مناسبي براي اصالح ريل هاي غلط  اين چند سال مي دانند. 

حسن رشوند

اجراي بخش عمده اي از س�ند تحول قضاي�ي، نيازمند اصالح 
قوانين و مقررات اس�ت و الزم اس�ت با همكاري ق�واي مقننه 
و مجري�ه، زيرس�اخت هاي قانون�ي فراهم ش�ود تا ب�ر مبناي 
قواني�ن اص�الح ش�ده، س�ند قابلي�ت اجراي�ي پي�دا كن�د. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل رئيسي، در 
دومين جلسه ستاد راهبري اجراي س��ند تحول قضايي با اشاره به 
ابالغ عمومي س��ند تحول قضايي گفت: هم اكنون مطالبه عمومي 
براي اجراي اين س��ند ش��كل گرفته اس��ت و همه بخش هاي قوه 
قضائي��ه بايد با همكاري نخب��گان و صاحبنظران، اجراي س��ند را 
پيگيري كنند. رئيس قوه قضائيه اف��زود: براي ايجاد تحول قضايي 
و كسب رضايت عمومي و اجراي عدالت، هوشمندسازي فرآيند ها 
در دستور كار قرار گرفته است؛ بنابراين پشتيباني الزم براي ايجاد 
زيرساخت هاي توسعه فناوري و نوآوري بايد از سوي قواي مقننه و 

مجريه فراهم شود. 
آيت اهلل رئيسي گفت: اجراي بخش عمده اي از سند تحول قضايي، 
نيازمند اصالح قوانين و مقررات است و الزم است با همكاري قواي 
مقننه و مجريه، زيرساخت هاي قانوني فراهم شود تا بر مبناي قوانين 
اصالح شده، س��ند قابليت اجرايي پيدا كند. رئيس ستاد راهبري 
اجراي سند تحول قضايي با اشاره به زمان بندي ذكر شده در سند 
تحول قضايي گفت: براي اجراي راهكار ها در موعد زماني مقرر، بايد 
بسيج امكانات در قوه قضائيه، مقننه و مجريه و تمهيد زيرساخت هاي 
حقوقي و مالي الزم انجام شود. رئيس قوه قضائيه افزود: به منظور 
رصد دقيق اجراي راهكار ها و برنامه هاي عملياتي، در ساختار ستادي 
قوه قضائيه، مركز پيگيري اجراي سند تحول قضايي تشكيل شده 
است و همه بخش هاي قوه قضائيه موظف به همكاري با اين مركز 
هستند. آيت اهلل رئيسي با اش��اره به لزوم همفكري با صاحبنظران 

حوزه و دانشگاه در فرآيند اجراي سند تحول قضايي گفت: در آينده 
نشست هاي تخصصي با موضوع محور هاي اولويت دار سند تحول 
قضايي و با حضور صاحبنظران برگزار خواهد ش��د و از نظرات آنها 

براي اجراي سند تحول قضايي استفاده خواهيم كرد. 
آيت اهلل رئيسي با اشاره به اهميت مفاد سند تحول قضايي گفت: اين 
سند برنامه چند سال آتي قوه قضائيه است و همه دستورالعمل ها و 
مقررات و مصوبات در قوه قضائيه بايد با اين سند انطباق داشته باشد 
و معاونت راهبردي بايد جلسات منظمي با بخش هاي قوه قضائيه 
براي هماهنگي امور تش��كيل دهد. در جلس��ه دوم ستاد راهبري 
اجراي س��ند تحول قضايي، گزارش معاونت حقوقي و امور مجلس 
و معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني و حوزه رياست در اجراي 
سند تحول قضايي مطرح شد و رئيس قوه قضائيه، دستورات الزم را 

براي پيگيري سريع تر راهكار ها صادر كرد. 

رئيس قوه قضائيه:  اجراي سند تحول قضايي مطالبه عمومي شده است 

قاليباف در نشست نمايندگان اتاق بازرگاني:

در يک سازمان اقتصادی كه بايد ثبات داشته باشد در يک سال 260 بخشنامه صادر شده است!

دولت های ما  با  اقتصاد نفتی »رانت جو« بار آمده اند
ساليق سياسي متفاوت وجود دارد اما اقتصاد 
منطق خود را دارد، عزت كشور، منافع ملي و 
حل مشكالت مردم ذائقه سياسي نمي شناسد.

دكتر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي 
اسالمي عصر ديروز در نشس��ت نمايندگان اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اظهار 
كرد: مي توان از اتفاقاتي كه در سال هاي گذشته 
رخ داد يك درس بزرگ بگيريم، آن درس اين است 
كه نمي توان به قدرت هاي بزرگ اعتماد كرد، زيرا 
قدرت هاي بزرگ خوي استكباري و دور از انسانيت 
دارند و نمي شود به آنها اطمينان كرد، آن چيزي 
كه ما درس مي گيريم اين اس��ت ك��ه باور كنيم 
خودمان بايد قوي شويم، بايد باور كنيم به اينكه 
به علم و انديشه و خالقيت تفكر جوانان خودمان 
ايمان بياوريم و فرصت ها را براي آنها فراهم كنيم.  
رئيس مجلس اضافه كرد: در سال هاي قبل، مقام 
معظم رهبري فرمودند كه دشمن ما امريكاست  و 

راه مبارزه با امريكا كار است و كار است و كار . 
قاليباف ادامه داد: امروز افتخار مي كنم در جمعي 
هستم كه پارلمان بخش خصوصي نام دارد و ما 
كنار هم نشس��تيم براي بهبود وضعيت صحبت 
مي كني��م. اين باور ام��ام راحل و رهب��ر انقالب 
اس��ت كه اقتصاد بايد با ديد مردم اداره ش��ود، 
خوشحالم كه دغدغه هاي دوستان تئوري نيست 
بلكه جنبه ملموس و ميداني دارد.  ما تنها نبايد 
به مسئله بپردازيم، بلكه شناخت مسئله اساس 
بحث است و از طرفي تكرار كردن يك موضوع در 
جا زدن است، اگر دو سوم جلسه بحث مي كنيم 
يك سوم جلسه تصميم بگيريم كه براي حل آن 

مسئله چه كنيم. 
    اقتصاد ما نفت�ي و دولت هاي ما رانت جو 

هستند
قاليباف ادامه داد: وقتي نگاه كلي به در هاي پشت 
سر داش��ته باش��يم يك دهه را با اقتصاد دولتي، 
شبه دولتي و يك دهه را با اقتصاد نامولد سپري 
كرده ايم كه قطعاً محس��نات و مضرات داش��ته 
و نتيجه آن ت��ورم دو رقمي بوده ك��ه اكنون اين 

موضوع براي ما عادي شده است. 
وي افزود: اقتصاد ما يك اقتصاد نفتي و دولت هاي 
ما رانت جو هستند، اين واقعيتي است كه وجود 
داشته و تا امروز ادامه داشته است، البته اقتصاد 
بخش خصوصي درگير همين فرهنگ شده است. 
قاليباف گفت: عوامل مديريت��ي داريم كه در آن 
سوء مديريت و تضاد منافع وجود دارد، امروز در 
بخش خصوصي بيش از همه بخش ها تضاد منافع 
حس مي ش��ود.   بخش��نامه ها در يك دوره صادر 
مي شوند و يك عده از آن عبور مي كنند و در دوره 

بعد راه سايران مسدود مي شود. 

   زنجير بروكراس�ي بر دست و پاي مردم، 
توليد و اقتصاد

 قاليباف گفت:   نابساماني ها در حوزه اصالح ساختار 
بودجه بايد اصالح ش��ود؛ در يكي از سازمان هاي 
مهم اقتصادي گزارش هايي دريافت كردم كه در 
طول يك سال در حوزه مس��ائل تجارت بيش از  
260بخشنامه صادر ش��ده بود، آن هم جايي كه 
بخشنامه هاي آن بايد ثبات چند ساله داشته باشد. 
قاليباف افزود: بروكراس��ي بر دست و پاي مردم، 
توليد و اقتصاد زنجير انداخته و بايد اصالح شود و 

ما بايد اين كارها را با هم پيش ببريم. 
رئيس مجلس خطاب به اعض��اي اتاق بازرگاني 
گفت: دره��اي مجلس به روي ش��ما باز اس��ت 
و ما نظارت مح��ور و كميس��يون محور حركت 
مي كنيم و چهار حوزه تحول را پيگير هس��تيم؛ 
شما مي توانيد با اس��تفاده از نرم افزار »مجلس 
يار« در تصميمات و جلسات ما مشاركت كنيد. 
مجلس جايي است كه بايد شفاف باشد و وقتي 
تصميمي گرفته شد، حرف و سخني نباشد و آن 
را به نحو احسن پياده س��ازي كنيم؛ من به شما 
قول مي دهم پنج ساله  برنامه هفتم  را به نحوي 
رقم بزنيم كه با هم��ه برنامه ها متفاوت باش��د؛ 
گرچه تحريم به م��ا ضربه زد، ام��ا ظرفيت هاي 

بسياري ساخت. 
قاليباف تصريح كرد: امس��ال بودجه به گونه اي 
اس��ت كه در آن ركورد زده ايم و نمونه آن فاصله 
بين افزاي��ش هزينه ها ك��ه 46 درصد اس��ت و 
درآمد ها كه 10 درصد اس��ت، يعني 36 درصد 

فاصله در اين بين وجود دارد. 
رئيس مجلس گفت: بودجه س��ال آينده كسري 
دارد و اين كس��ري بايد از محلي تأمين ش��ود؛ 
وقتي كسري بودجه از محل نفت تأمين مي شود، 
مشكالت شروع مي ش��ود. ما در حوزه ماليات ها 
دچار مشكالت جدي هستيم و برخي به راحتي 
فرار مالياتي دارند. يك توليدكننده نمي تواند فرار 
مالياتي داشته باشد، بنابراين اين نابساماني ها در 

حوزه ساختار بودجه بايد اصالح شود. 
وي با اش��اره ب��ه بازديد خ��ود از ش��ركت هاي 
خصوصي ح��وزه نف��ت بي��ان ك��رد: در بخش 
استانداردس��ازي بايد براي تولي��دات داخلي و 
صنعتي به اس��تاندارد س��ازي توجه كنيم، ولي 
حواس مان باش��د كس��اني كه در جا هايي براي 
استانداردسازي قرار مي گيرند در راستاي تضاد 

منافع يكي را تأييد و ديگري را تكذيب نكنند. 
    مجلس هيچ چيز پنهاني ندارد

قاليباف ادامه داد: ما در ش��هرداري با دو تحريم 

مواجه بودي��م؛ يكي تحريم خارج��ي و ديگري 
تحريم دولت وقت؛ اين در حالي بود كه بايد كار را 
به پيش مي برديم، بنابراين با نگاهي به اين تجربه 
و در زماني كه همه اقتصاد ما نفت آلودگي يافته 
و تمام دولت ها نيز رانت جو شده اند بايد كار را از 

جايي شروع و اصالح كرد. 
رئيس مجلس تأكي��د كرد: م��ردم پديده هايي 
همچون تورم، گراني، ركود و بيكاري را مي بينند 
و حس مي كنند، مردم به راحتي فقر و تبعيض را 

ديده و از آنها آسيب مي بينند.  
مردم ما نوسانات ارزي را در قيمت ها مي بينند و 
هر كسي نسبت به سهم خودش از نبود ثبات در 

اقتصاد آسيب مي بيند و اين سزاوار نيست.
 رئيس مجل��س تأكيد كرد: مجل��س هيچ چيز 
پنهان��ي و طبقه بندي ندارد؛ هم��گان بايد همه 
چي��ز را بدانند و خيلي ش��فاف ني��ز از جزئيات 

مطلع شوند. 
قاليباف همچنين با اشاره به گفتمان بين دولت و 
مجلس يادآور شد: ساليق سياسي متفاوت وجود 
دارد اما اقتصاد منطق خود را دارد، عزت كشور، 
منافع ملي و حل مش��كالت مردم ذائقه سياسي 
نمي شناسد و هر فرد با انصاف و باغيرت دلش به 

خاطر مردم مي سوزد و شب خوابش نمي برد. 

روحاني در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت: 
مردم به افق روشن اقتصاد كشور 

اطمينان داشته باشند
رئيس جمهور پس از گزارش وزارت خانه ه�اي نفت، اموراقتصادي 
و داراي�ي و صنعت، مع�دن و تج�ارت از وضعيت اقتصادي كش�ور 
با اش�اره به اقدامات مؤثر دول�ت و نتايج و دس�تاوردهاي مثبت در 
ماه ه�اي اخير، گفت: كش�ور در ش�رايط فعل�ي نيازمن�د آرامش و 
ثبات در فضاي كس�ب و كار و اقتصاد به ويژه بازار س�رمايه اس�ت و 
نبايد با اظهارات نسنجيده، غيرمنطقي، ش�تابزده و بدون پشتوانه 
علمي و صرفا ب�ا اهداف كوت�اه مدت سياس�ي موجب�ات صدمه و 
لطمه به اعتم�اد و آرامش مردم و فع�االن اقتص�ادي را فراهم كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري، دكتر روحاني روز 
گذشته در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با تاكيد بر اين نكته كه 
همه بايد تالش كنند به نحو مؤثر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحميلي 
اقتصادي در جهت رونق اقتصادي كشور و جبران لطمات تحريم ها بهره 
ببرند، افزود: براي دولت مسجل و اثبات شده است كه هدف كارگردانان 
شكست خورده جنگ اقتصادي، برهم زدن آرامش اقتصادي كشور است 
و امروز تالش مي كنند پيروزي ملت در جنگ اقتصادي را بي ثمر و به كام 

مردم تلخ كنند. 
روحاني افزود: من مطمئنم كه فعاالن اقتصادي كش��ور و مردم با روشن 
بيني، به اين نوع اظهارات و اقدامات توجه و اعتنا نمي كنند و با اطمينان، 
آرامش و اميد به افق روشن اقتصاد كشور به فعاليت هاي خود با قدرت ادامه 
مي دهند. رئيس جمهور با بيان اينكه با فروكش كردن انتظارات تورمي و 
روند رو به رشد صادرات نفتي و غيرنفتي شرايط اقتصادي كشور به سمت 
بهتر شدن حركت مي كند، اظهار داشت: اهميت بازارهاي اقتصادي ايجاب 

مي كند آرامش الزم در اين بازارها برقرار باشد. 
روحاني تأكيد كرد: دشمنان عصباني تالش مي كنند روند مثبت را متوقف يا 
كند سازند و با تبليغات وسيع رسانه هاي معاند و جنگ رواني، عمدتاً به دنبال 
اين هستند كه روند كاهش نرخ ارز و قيمت كاالها را شرطي نمايند. رئيس 
جمهور با بيان اينكه با شكس��ت جنگ اقتصادي ترامپ، نگاه طرف هاي 
تجاري ايران تغيير يافته و مناسبات اقتصادي كشور درحال ورود به مرحله 
جديدي است، تصريح كرد: همه بايد كمك كنند كه بازارهاي حساس نظير 
ارز در چارچوب سياست هايي كه بانك مركزي اعمال مي كند مديريت و 

به تعادل برسد. 

نماينده ولي فقيه در سپاه: 
نبايد فريب سياست هاي

  رئيس جمهور جديد  امريكا را بخوريم
نبايد نس�بت به برخ�ي صحبت ها و سياس�ت هاي رئي�س جمهور 
جديد امريكا منفعل ش�ويم و فريب بخوريم، يادم�ان نرود ماهيت 
اس�تكبار ع�وض نمي ش�ود و ماهي�ت آن اس�تكباري اس�ت، اين 
ماهيت تا تغيير نكند رفتار ها نمي تواند ما را تح�ت تأثير قرار دهد. 
حجت االسالم عبداهلل حاجي صادقي، نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در گفت وگو با ميزان، با اشاره به رويكرد سياست خارجي 
رژيم امريكا با روي كارآمدن رئيس جمهور جديد، گفت: معتقدم استكبار 

جبه هاي است كه نبايد به آن اعتماد كرد. 
نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي تأكيد كرد: يك روز 
دس��ت فوالدي آقاي ترامپ بود، امروز دست فوالدين بايدن با دستكش 
مخملي است، هوشياري، بصيرت و توجه در اين زمان بيشتر الزم است. 
حاجي صادقي تصريح كرد: نبايد نسبت به برخي صحبت ها و سياست هاي 
رئيس جمهور جديد امريكا منفعل ش��ويم و فريب بخوريم، يادمان نرود 
ماهيت استكبار عوض نمي شود و ماهيت آن استكباري است، اين ماهيت 
تا تغيير نكند رفتار ها نمي تواند ما را تحت تأثير قرار دهد. نماينده ولي فقيه 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمي بر لزوم بصيرت داشتن در برابر رفتار ها و 
مواضع رئيس جمهور امريكا نسبت به نظام جمهوري اسالمي ايران، اضافه 
كرد: بايد در مقابل استكبار هوشيار باشيم، چون بيشتر دارد چهره نفاق 
به خود مي گيرد. وي با اش��اره به اينكه ترامپ هر بدي داشت، اين ُحسن 
را داشت كه در كفرش محكم ايستاده بود، اظهار داشت: ترامپ كفرش را 
علني مي كرد و برخي ها )بايدن(، اين روحيه كفر و استكباري را با دست كش 
َمخملي مي خواهند بپوشانند، ان شاءاهلل با شناختي كه در اين 40 سال از 

مردم ايران داريم، برابر اين رفتار ها ُمنفعل نخواهند شد. 

عذرخواهي رئيس صدا و سيما 
از مردم و رئيس جمهور

رئيس س�ازمان صدا و س�يما به دليل اظهارات نس�نجيده مهمان 
شبكه 4 از مخاطبان رس�انه ملي و رئيس جمهور عذرخواهي كرد. 
به گزارش ايرنا، عبدالعلي علي عسكري كه روز گذشته در نشست هفتگي 
با معاون و مديران شبكه هاي سيما سخن مي گفت به اظهارات نسنجيده و 
دور از شأن ميهمان يكي از برنامه هاي زنده شبكه 4 اشاره و تاكيد كرد: اين 
اظهارات باعث تكدر خاطر بينندگان فهيم شبكه 4 سيما و خدمتگزاران 
دلسوز نظام شد و اينجانب با ابراز تأسف، از مخاطبان فرهيخته رسانه ملي و 

رياست محترم جمهوري به نوبه خود عذرخواهي مي كنم. 
رئيس سازمان صدا و سيما رعايت اخالق اسالمي، اصول حرفه اي و پرهيز از 
اهانت در عين نقد سازنده را رويكرد محوري و همواره مورد تاكيد رسانه ملي 
دانست و افزود: هر چند بارها تاكيد شده مسئوليت اظهار نظر در برنامه هاي 
زنده بر عهده كارشناس مدعو است، اما بيان چنين اظهاراتي از آنتن صدا و 
سيماي جمهوري اسالمي به هيچ وجه پذيرفتني نيست و با هرگونه قصور و 
تقصير برخورد قاطع مي شود.  چند روز پيش مهمان يكي از برنامه هاي شبكه 
4 سيما در يك برنامه زنده، اتهام هايي را به رئيس جمهور و برخي مسئوالن 
جمهوري اسالمي نسبت داد. اين توهين با واكنش هاي فراواني از سوي همه 

جناح هاي كشور، كارشناسان مسائل سياسي و حقوقدانان روبه رو شد. 

در طرح جديد قانون انتخابات شوراها
نظارت بر عملكرد شوراها ساختارمند مي شود

رئيس كميسيون امورداخلي كشور و شوراها ابعاد جديدي از طرح 
اصالح قانون انتخابات ش�وراهاي شهر و روس�تاها را تشريح كرد. 
محمد صالح جوكار در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت، در تشريح ابعاد 
جديدي از طرح اصالح قانون انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستاها 
گفت: طرحي كه از سوي كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس 
ارائه شده، داراي دو بخش نظارت بر انتخابات شوراها و نظارت بر عملكرد 
شوراها در طول چهار سال اس��ت. رئيس كميسيون امورداخلي كشور و 
شوراها ادامه داد: در بحث نظارت بر انتخابات شوراها متأسفانه مجلس ساز 
و كار الزم نظارتي را ندارد به همين منظور در اين طرح، نظارت بر انتخابات 
شوراها از سوي قوه مقننه ديده شده است. مجلس بايستي سازوكار الزم 
نظارتي در سلسه مراتب كشوري از سطح ملي تا شهرستان و بخش داشته 

باشد اما تاكنون چنين موضوعي تحقق پيدا نكرده است. 
جوكار عنوان كرد: مجلس با اصالح قانون انتخابات شوراهاي اسالمي شهر 
و روستاها تالش دارد تا از ظرفيت دستگاه هاي ديگر و مشاركت آن ها در 
بطن نظارت برخوردار باشد تا اين نظارت دقيق تر باشد و آسيبي متوجه آراي 
مردم نشود. رئيس كميسيون امورداخلي كشور و شوراها تصريح كرد: در 
بحث نظارت بر عملكرد شوراها شرايط مطلوبي نداريم و از آنجا كه شوراها 
نهاد مردمي هستند با وجود اينكه در بعضي از موارد، اختياراتي در زمينه 
تطبيق مصوباتشان با قوانين دولت به آن ها داده شده، نقاط ضعف ديگري 

وجود داشته است. 
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در حاش��يه موج اعت��راض مردم و رس��انه ها ب��ه علي اصغر 
عنابستاني، نماينده سبزوار به دليل سيلي او بر صورت سرباز 
وظيفه راه��ور، يك موضوع جال��ب توجه رس��انه اي هم رخ 
نمود و آن همراه شدن رس��انه ها و فعاالن سياسي و مجازي 
اصالح طلب با اين موج ب��ود. اصالح طلبان در موارد مش��ابه 
قبلي به توجيه اقدام مسئول توهين كننده پرداخته بودند. از 
جمله در ماجراي توهين عباس آخوندي، وزير وقت مسكن و 
شهرسازي به خبرنگار زن صداوسيما و پرت كردن ميكروفن 
او، يا توهين و برخورد محمد باسط درازهي، نماينده سراوان 
در مجلس دهم يا درگيري فيزيكي حمداهلل كريمي، نماينده 
بيجار در مجلس دهم با مأمور فرودگاه مهرآباد، اصالح طلبان نه 
تنها موضع محكوميت واقعه پيش آمده را نداشتند، بلكه بعضاً 
موضعي كاماًل برعكس موضع امروز اتخاذ كردند، از جمله به 
جاي محكوميت درازهي پي استيضاح وزير اقتصاد رفتند، به 
دليل آنچه بدرفتاري مأمور گمرك با درازهي ناميدند! يا مثاًل 
كتك  كاري نماينده بيجار، دفاع از ناموس برابر توهين مأمور 
فرودگاه اعالم شد. دليل آن هم روشن بود؛ چون نماينده ها و 
وزير موردنظر حامي دولت و اصالح طلب بود. اما اكنون نماينده  
سيلي زننده از جناح آنان نيست  و برخالف فعاالن سياسي و 
مجازي انقالبي كه فراتر از حزب و دس��ته و جريان، تخلف و 
توهين و درگيري فيزيكي را محكوم مي كنند، اصالح طلبان 
با نگاه جناحي به موضوعات اجتماع��ي و حتي اخالقي نگاه 

مي كنند. 
مجلس اصالح طلب دهم، چنانكه گفته شد، حداقل دو سابقه 

ضرب و شتم با مأمور قانون را در كارنامه خود دارد؛ درازهي 
و كريمي؛ دولت روحاني هم با وجود آخوندي از اين س��ابقه 
ننگين در امان نبوده اس��ت،  با اين همه حسام الدين آشنا، 
مشاور فرهنگي روحاني، روز گذش��ته در مورد اين  اتفاق، با 
بي اخالقي كل مجلس را تخريب كرد و توئيت زد: »چه زود 
دست بزن پيدا كرده اند!« چرا آشنا وقتي آخوندي ميكروفن 
خبرنگار صداوس��يما را پرت كرد، يا نمايندگان حامي دولت 
وارد درگيري فيزيكي با مأمور قانون شدند، نگران دست بزن 

پيدا كردن مقامات نشده بود؟!
او البته در همان توئيتر جوابش را گرفت. از جمله جواب هايي 
كه آش��نا گرفت: »موضع تان درباره قاتل خانم استاد را هم 
منتش��ر كنيد تا ببينيم حق اظهارنظر درباره عنابستاني را 
داريد؟«، »ولي با يك مرد درگير ش��دن باز ش��رف دارد به 
دس��ت روي خبرنگار زن بلند كردن«، »ت��ازه كارن، هنوز 
ياد نگرفتند با كلت بزنن، شما ببخش��يد«، »جبهه انقالب 
خ��ودش مطالبه گري مي كنه، ش��ك نكن كوت��اه نمياييم 
س��ر اين موضوع. فرق ما با شما اينجاس��ت؛ ما براي تبرئه 
خطاكار، تهمت پرستو بودن به مقتول نمي زنيم. «، »يادمون 
نميره دس��ت بزن رو اون وزيري داش��ت كه ب��راي فرار از 
پاسخگويي، روي خبرنگار خانم دس��ت بلند كرد و هر روز 
تو راهروهاي مجلس دهم به دنبال البي بودن براي منتفي 
شدن استيضاحش«، »اگر آن روزي كه نجفي همسر خود 
را به قتل رساند، مثاًل نوش��ته بوديد چه زود هفت تيركش 
شده اند، شايد مي شد اين عجله شما براي حمله به مجلس 

انقالبي را پروپاگاندا و عقده گش��ايي و قبيله گرايي ترجمه 
نكرد. « و ... 

روزنامه اعتماد هم هنگام درگي��ري درازهي با مأمور گمرك 
تيتر زده بود: »درازهي بهانه است، اصل مجلس نشانه است« 
اما روز گذشته تيتر زده: »سيلي بر چهره قانون« و در زيرتيتر 
نوش��ت: نماينده اصولگراي مجلس... و در مطل��ب هم آورده: 
»علي اصغر عنابستاني، هفت ماهي است كه نماينده سبزوار، 
در مجلس يك دس��ت اصولگراي يازدهم اس��ت و درگذشته، 
مسئول ستاد محمود احمدي نژاد در استان خراسان رضوي، 
استاندار چهارمحال و بختياري در دولت احمدي نژاد بوده است؛ 
سياستمداري اصولگرا كه با 8 هزار و 28 رأي وارد »خانه ملت« 
ش��د و از همان بدو ورود، با انتقادات تند و تيزش عليه دولت و 
وزراي حسن روحاني، »پاس��تور« را به رگبار بست...« در واقع 
سيلي مهم نيست؛ اصولگرا بودن س��يلي زننده مهم است. يا 
روزنامه آفتاب يزد كه زمان موضوع درازهي از احتمال استيضاح 
وزير اقتصاد به دليل درگيري مأمور گمرك با درازهي نوشته و 
روتيتر زده بود: »رفتارشناسي اقدام ارباب رجوع در گمرك در 
قبال نماينده سراوان«، حاال تيتر زده: »سيلي بر صورت قانون«. 
اين دوگانگي اخالقي اصالح طلبان خود رويدادي بي اخالقانه 
و قابل نقد و بررسي و ارزيابي ا ست كه چطور يك جريان مدعي 
اخالق، اينگونه ارزش ها و هنجارهاي اخالقي را ابزار كار سياسي 
خود مي كند. در حالي كه جريان انقالبي در همه اين رويدادها با 
ثابت دانستن اصول اخالقي، به تخلف و توهين، صرف نظر از آنكه 

فاعلش به كدام جناح تعلق داشته، اعتراض كرده است. 
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