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 روزنامه  دولت – دوش��نبه- 
از ق��ول جن��اب جهانگیری 
معاون محترم رئیس جمهور 
ک��ه  اس��ت  زده  تیت��ر 
»هفته های خوش��ی را برای 
کش��ور پیش بینی می کنم« 
و بالفاصل��ه زیر تیت��ر آورده 
است: »زمس��تان گذشت و 
روس��یاهی اش ب��رای آنانی 
ماند ک��ه با دول��ت همراهی 
نکردند.« گویی دولت دنبال خوش��ی هایی برای ملت 
بوده است و عده ای از خدا بی خبر، فاسد و منفعت طلب 
مانع آن شده اند. »هفته های خوش« بسیار عالی است 
به ش��رط اینکه مانند وعده ه��ای هفت س��اله تلنبار، 
بی اعتمادی به دولت را نیفزاید. قطعاً هرکس از گشایش 
و خوشی برای ملت ناراحت است یا دیوانه است یا نفوذی 
دشمن اس��ت، بنابراین دولت باید مشخص کند در چه 
مقوله ای همراهی نشده است؟ در مذاکره؟ در مقاومت؟ 
در کمک به رونق تولید و خدم��ات اجتماعی در دوران 
تحریم؟ کدام یک؟ آنچه جالب تر اس��ت و انگیزه اصلی 
نگارنده از این وجیزه اس��ت عبارت جناب جهانگیری 
مبتنی ب��ر »بگذارید م��ردم طعم ش��یرین مقاومت را 
بچشند« است. حتماً ملت ما مقاومت کرد و طبق وعده 
الهی »ان مع العسر یسرا« طعم شیرین مقاومت خود را 
خواهد چشید، اما خواهشاً مقاومت ملت و تدبیر رهبری 
برای خالی ماندن دست ترامپ را مصادره نکنید. ملت 
ایران به خاطر »غرور مقدس« که امام به آنان نس��بت 
می داد و پیشینه تاریخی و ریشه کربالیی خود و مبتنی 
بر راهبرده��ای رهبر انقالب تحمل ک��رد و این تحمل 
البته 42 ساله اس��ت. سؤال اساس��ی این است که اگر 
موعد چشیدن شیرینی مقاومت اس��ت، این مقاومت، 
محصول ایس��تادگی دولت اس��ت؟ اگر هزار حسن هم 
در دولت وجود داشته باشد، دولت را »دولت مقاومت « 
نمی شناس��یم. بله دولت هم مبتنی بر راهبرد »گرانی 
بهتر از قحطی اس��ت« تالش کرد کمبود کاال به وجود 
نیاید و البته قدرت ایجاد ثبات و بی اثر کردن تحریم را 
نسبتاً نداشت و تا تحت فشار برای مشکالت موجود قرار 
می گرفت برای کاهش فشار، افکار عمومی را مستقیم و 
غیرمستقیم به مذاکره) بخوانید تسلیم( ارجاع می داد. 
در این دوران س��خت، نیروهای مسلح و مجموعه های 
خارج از دولت با تمام توان در کنار دولت ایس��تادند اما 
دولت، دولت مقاومت نبود. بعد از خروج ترامپ از برجام، 
رئیس جمهور محترم چند ب��ار رفراندوم را در کانتکس 
مذاکره با امریکا طرح نکرد؟ چند بار امام حس��ن)ع( و 
صلح حدیبیه را به رخ نظام نکشید؟ پس حاال نباید خود 
را باغبان و آبیار میوه مقاومت معرفی کنید. همین دیروز 
وزیر محترم خارجه گف��ت: »از چیزهایی دفاع می کنم 
که به آنها باور ندارم.« از آنچه بدون باور دفاع می کنند، 
چیست؟ مقاومت جزو ناباوری های وزیر محترم نیست؟  

هدف از بیان این سخنان ابراز برائت از چیست؟
زخم زبان ها، کنایه ه��ا و پناه بردن ب��ه رفراندوم برای 
شکس��تن مقاومت و دمیدن در اختالف��ات داخلی در 
وسط معرکه تحریم و ترامپ کار چه کسانی بود؟ قطعاً 
کار کس��انی که درخ��ت مقاومت را ب��رای میوه چینی 
آبیاری می کردند نبود. دولت مجبور ش��د در پروس��ه 
مقاومت همراهی کن��د و اعضای کابین��ه بعضاً خود را 
باخته و دنب��ال روحیه گرفتن بودن��د و تا حدودی این 
اتفاق افتاد، بنابراین اگر دولت را هم شریک در مقاومت 
بدانیم، همراهی با روند مقاومت بر او تحمیل شد. دولت 
به دنبال هم��راه کردن منتقدان و نخبگان در پروس��ه 
مقاومت نبود، بلکه دیگران دولت را به میدان مقاومت 

می کشاندند.
اگر به آموزه های دینی ام��ام باور دارید، حتماً می دانید 
که این مبارزه دائمی اس��ت و این جنگ تا ختم زندگی 
وجود دارد. ان ش��اءاهلل با تالش هم��گان و تأثیر روانی 
وضع موجود، گشایش حاصل ش��ود. دولت هر اقدامی 
برای »هفته های خوش« مردم بکند، باید دس��تبوس 
آن بود و همراهی ک��رد و مخالفان گش��ایش را تا مرز 
قضایی و س��پردن به ق��وه قهریه پیش ب��رد، حتی اگر 
گشایش ها با نیت های جناحی و قدرت خواهی باشد باز 
هم اشکال ندارد. آنچه در سبد دولت است در سبد نظام 
نیز می آید، اما طرفداران »مذاکره در هر صورت« نباید 
میوه های ش��یرین مقاومت را در دکان خود بفروشند، 
 در  این  باره حرف های بس��یاری هس��ت که برای خدا 

نباید گفت.

عبداهلل گنجی

مدیرمسئول

یادداشت

  میوه های شیرین مقاومت 
و دولت مستقر

    رئیس ستاد کل نیروهاي مس��لح: دشمن چند بار 
در خالل برگزاري رزمایش های اخیر س��پاه و ارتش از 
طرق مختلف اعالم کرد قصد هیچ گونه تهاجمي ندارد، 
اقداماتش صرفاً دفاعي است و نگران اقدامات هم پیمانان 
جمهوري اسالمي در سالگرد شهادت سردار سلیماني 
بوده است. این آمادگي ها کاماًل ضرورت دارد و باید تداوم 

داشته باشد

    مرحله س��وم نهضت کمک هاي مؤمنانه، با تشکیل 
»کمیته ادیان الهي« در سازمان بسیج سازندگي، رنگ 
و بوي تازه اي گرفته اس��ت. تحت پوش��ش ق��رار دادن 
خانواده هاي نیازمند غیرمسلمان این پیام را مي رساند 
که در حمایت هاي همدالنه، هیچ تفاوتي میان اقش��ار 
مختلف کشور وجود ندارد. درواقع بسته هاي معیشتي 
س��پاه و بس��یج فارغ از قومیت و مذهب، به دست همه 

خانواده هاي واجد شرایط ایراني خواهد رسید

    چند وقتي است که برخي افراد ذیل عنوان انجمن 
بازي سازان مستقل با هشتگ سازي علیه اقدامات قانوني 
بنیاد ملي بازي هاي رایانه اي و انجام وظایف قانوني اش 
در حوزه نظارت و اعطاي مج��وز به تولیدات این حوزه، 
سعي دارند با  التزام نداش��تن به قانون، تولیدات بدون 

مجوز خود را در سطح جامعه توزیع و منتشر کنند

    دانش��مندان دانشگاه علوم پزش��کي تبریز با تالشي 
بي وقفه توانس��تند ماده بندآورنده خ��ون را تولید کنند 
تا ایران به جم��ع چهار کش��وری که این م��اده را تولید 
مي کنند، بپیوندد.  تولید بندآورنده هاي موضعي خون که 
به  واسطه مکانیسم هاي متفاوتي منجر به قطع خونریزي 
در کوتاه ترین زمان ممکن و کمترین میزان تخریب بافت 
مي شوند، از اهمیت باالیي براي دانش��مندان این حوزه 

برخوردار است

 ايران در جمع 
 4 كشور توليدكننده 
»بندآورنده خون«
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بازي هاي ضدخانواده 
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دولتدموكرات
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 قطار كمك هاي مؤمنانه 
در ايستگاه اقليت هاي ديني
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رهبرمعظمانقالبدرديدارخانوادهدانشمندشهيدهستهايودفاعيكشور:

علّو مقام شهيد فخری زاده

 

مزد زحمات و اخالص كم نظيرش بود

درخواستسعيدجليليازرئيسجمهور
عملكرد ۳۸۲ شركت دولتي در جنگ اقتصادي را تشریح كنید

382ش�ركتدولتيب�هعنوانبازوه�اياجرايي
دراختيارق�وهمجريهق�رارداردتااينق�وهرادر
جهتانج�اموظاي�فخودي�اريرس�اند؛دولت
مقت�دردولتياس�تكهب�هج�ايش�عاربتواند
ازفرصته�ايخ�ودب�هخوب�ياس�تفادهكن�د.
به گزارش تسنیم، سعید جلیلي، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در نشست بررسي بودجه شرکت هاي 
دولتي، چالش ها و ارائه پیشنهاد براي اصالح آن اظهار 
داشت: 382 شرکت دولتي به عنوان بازوهاي اجرایي 

در اختیار قوه مجریه قرار دارد ت��ا این قوه را در جهت 
انجام وظایف خود یاري رس��اند؛ دولت مقتدر دولتي 
اس��ت که به جاي ش��عار بتواند از فرصت هاي خود به 

خوبي استفاده کند. 
عضو مجم��ع تش��خیص مصلحت نظام خاطرنش��ان 
کرد: بودجه، برنامه مالي کشور اس��ت و طبیعتاً وقتي 
بخش اعظمي از آن در اختیار ش��رکت هاي دولتي قرار 
مي گیرد مي بایس��ت این ش��رکت  ها در تحقق اهدافي 
نظی��ر اش��تغال و ارزآوري و... نقش خ��ود را ایفا کنند. 

در ش��رایط جنگ اقتصادي، این برنامه باید متناس��ب 
با نقش آفریني ش��رکت ها در جن��گ اقتصادي تنظیم 
 ش��ود و س��هم هری��ک از آنه��ا در انجام وظایفش��ان 

روشن باشد. 
نماینده رهبرانقالب در ش��ورایعالي امنیت ملي ضمن 
اش��اره به س��خنان رئیس جمهور مبني بر فرماندهي 
در جنگ اقتصادي، تأکید ک��رد: رئیس جمهور که -به 
گفته خود ایش��ان- فرمانده��ي را در جنگ اقتصادي 
به عهده دارد، مي بایست نحوه اس��تفاده از فرصت این 

382 شرکت دولتي را براي مردم بازگو کنند و گزارش 
عملکرد بدهند. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگري 
از سخنانش با اش��اره به فعالیت هاي اقتصادي خارج از 
مأموریت برخي شرکت هاي دولتي نظیر ایجاد مال هاي 
تجاري و رس��توران لوکس  گفت: ضع��ف در نظارت بر 
عملکرد شرکت ها و عدم شفافیت فعالیت آنها باعث شده 
بسیاري از کارویژه ها متفاوت از اهداف کلي نظام و حتي 

قوه مجریه صورت بگیرد. 

فايزر عليه فايزر

یادداشت  سیاسی

منحنی بایدنی تنش با روسیه و چیندوقطبي هاي شیطاني
شوراي جنگي یا انتخاباتي؟

فخرفروشي عجیب روزنامه دولت

تناقض ظریف از صفر تا صد!

عبداهلل متوليان

نگاه دشمنان انقالب اس��المي به مقاطع انتخاباتي در کشور ما )هر 
نوع انتخابات که مردم را به صحنه مشارکت سیاسي بکشاند، به ویژه 
ریاست جمهوري(، همواره با فرصت طلبي براي ایجاد دوقطبي هاي 

دروغین، شیطاني و تفرقه افکن و با اهداف متعدد همراه بوده است. 
دوقطبي شیطاني جدید در باره انتخابات ریاست  جمهوري ایران۱4۰۰ 
تابع��ي از انتخابات امریکا و پیروزي بایدن اس��ت. بان��د جدید حاکم 
بر امریکا به همان س��بک و س��یاق پیش��ین در دولت اوباما، بنا را بر 
دوقطبي س��ازي هاي دروغین و ش��یطاني گذاش��ته اند و شوربختانه 
عده اي بي بصیرت و فرصت طلب در داخل با ش��ادي فراوان در کوره 
دوقطبي هاي دش��من مي دمند و در این میان نق��ش دنیاي مجازي 
و ش��بکه هاي اجتماعي به عنوان ب��ازوي عملیاتي دش��من بیروني و 
غربگرایان داخلي، از تمامي ظرفیت هاي موجود مکتوب و شفاهي و... به 
مراتب پر رنگ تر و خطرناك تر است. عقل سلیم و منطق علمي و تجربه 
تاریخي بر این نکته تأکید مي کند که بین ترامپ و بایدن بر سر مسائل 

جهاني و از جمله ایران، هیچ فرق محتوایي وجود ندارد | صفحه2

مقوله سیاست خارجی در دوره بایدن یکی از چالش های جدی وی 
در چهار سال آینده است ولی از ابزارهای فشار و چانه زنی که ترامپ 
در تعامل با محیط های ژئوپلتیک یا قدرت های جهانی تولید کرده نیز 
صرف نظر نخواهد کرد. اینکه با همان آهنگ دوره ترامپ سیاست های 
گذشته ادامه یابد یا مسیرهای جدیدی که متناسب با شاکله  رفتاری 
حزب دموکرات امریکاست، ترکیبی جدید ساخته و پرداخته و به اجرا 
درآید، در تجربه عملی حکومت های هر دو حزب نسبت به یکدیگر را 
درگذشته شاهد بوده ایم. بایدن به خوبی می داند نمی تواند در جنگ 
اقتصادی و گمرکی با چین ادامه مس��یر دهد ولی تالش خواهد کرد 
قطب های اقتصادی در جهان را در تعامل با چین کند کرده یا در اولویت 
قرار دهد. این تدبیر در قبال چین برای بایدن کافی نیست و نمی تواند 
در »مفهوم مهار « این تهدید رش��د یابنده، به روش های مس��تقیم 
گذشته اکتفا نماید. لذا دو مقوله حقوق بشری و فرسایش نیابتی در 
محیط پیرامونی چین یا در مس��یرهای هدف گذاری شده چینی ها، 

اولویت تکمیلی در سیاست بایدن خواهد بود | صفحه15

اصالح طلبان اسامي ۱5 نفر را به عنوان » نهاد اجماع ساز اصالح طلبان« 
منتشر کردند که ترکیب جالبي اس��ت! ارزیابي این ترکیب مي تواند 
ذهن را به سمتي ببرد که هدف اصالح طلبان مشارکت نیست،  بلکه 

چالش با نظام در بستر انتخابات است

روزنامه ایران با فخر عجیبي جمله اسحاق جهانگیري را تیتر یک کرده 
است: »هفته هاي خوشي براي کشور پیش بیني مي کنم«. در حالي که 
در حالت طبیعي باید رسانه هاي حامي دولت از بازتاب چنین سخناني 

خجالت زده باشند، نه آنکه این خیال بافي ها را تیتر یک کنند. 

محمدج��واد ظریف در گفت وگویي در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار که 
پرسیده: »چقدر از صفر تا صد سیاست خارجي در این هشت سال دست 
محمدجواد ظریف بود؟« پاسخ داده: »صفر«  توضیحاتي مي دهد که 
نشان مي دهد نقش او خالف ادعایش صفر هم نبوده است | صفحه2

یادداشت  بین الملل

هادی محمدی
ویژه های جوان
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