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گزارش یک

مهدي پورصفا

بیشباهتی پاپ و آیتاهلل سیستانی

روزنامه وطنامروز در یادداشتی نوشت:
پاپ آرژانتین��ی واتیکان و مرجع تقلید
ایرانی نجف هیچ س��نخیتی با یکدیگر
ندارند ،جز لباسهایشان که به صورت نمادین جامه پیشوایان دینی است.
مذهب و دین جغرافیا نمیشناسد .آیتاهلل سیستانی فتوادهنده جهاد با
داعش ب��ود .مرجع تقلید و روحانی برجس��ته ش��یعه مس��لمانان عراق،
وظیفهاش را در قبال حفظ جان مردم آن سرزمین ،بدون توجه به مذهب
و دین آنها انجام داد .روحانی کاتولیک برای حفظ جان مردمانش در عراق
و سوریه چه کرد؟ برای حفظ جان مردم خودش و پیروان خودش چه کرد؟!
هیچ! فقط دعا! آیتاهلل سیس��تانی در نقش مرجعی��ت دینی عراق ،حکم
مشروعیت جهاد با داعش را امضا کرد تا جهاد شیعه و سنی و مسیحی علیه
تروریستهای وهابی داعش ش��کل بگیرد و جغرافیای جریان مقاومت به
رهبری ایران و جمهوری اس�لامی به گفتمان و جریان غالب در نبردهای
منطقهای تبدیل شود .آنچه از محتوای دیدار پاپ و آقای سیستانی بیرون
آمده نیز نشان میدهد حداقل در مس��ئله فلسطین ،آیتاهلل سیستانی بر
موضع جهان اسالم و جریان مقاومت مبنی بر نابودی رژیم اشغالگر قدس
تأکید و پافشاری کرده است ،بنابراین این روحانی بزرگوار و ارزشمند شیعه
در عراق ،دقیقاً در نقاط تزاحم بنیادین جریانه��ای دینی با جریانهای
غیردینی و نمادهای به ظاهر دینی ،محکم ایستاده و قدمی عقب ننشسته
است ،بنابراین هر نوع شباهتسازی بین سیستانی و پاپ و سپس توهماتی
ذی��ل گزارههایی مانند رحمانی��ت و قرائتهای غیراصی��ل از نهاد دین با
محوریت این اشخاص ،غیرواقعی و صرفاً تخیلی است.
........................................................................................................................

تلهای که دولت نباید گرفتار آن شود

چرا اخبار آزادسازی قطره چكانی منابع ارزی ایران به صورت گسترده پوشش رسانهای مییابد ؟

هشتمین دستور روحانی
فایدهای خواهد داشت؟

روزنامه کیهان در مطلبی نوشت :رئیسجمهوری
برای چندمینبار دستور داد وزارت صمت برای
مهار گرانی تدبی��ر کند .آق��ای روحانی وزارت
صمت را موظف کرد با طراحیهای ویژه و سریعالوصول ضمن کوتاه کردن
مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گس��ترده میوه و موادغذایی به همراه
شفافیت اطالعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان ،برای کاهش
قیمتها اقدامات الزم را انجام دهد .این حداقل هشتمینبار در سالجاری
است که آقای روحانی دستور کنترل قیمتها را صادر میکند .او چند ماه
قبل (شهریور) هم برای هفتمینبار ،به وزارت صمت دستور داد آرامش را به
بازار خودرو برگرداند .آقای روحانی 19اردیبهشت  99هم در گفتوگو با رضا
رحمانی ،وزیر وقت صمت دستور داده بود سریعاً به افزایش قیمت خودرو
رس��یدگی ش��ود .روحانی یک هفته بعد ( 26اردیبهش��ت) هم به مدرس
خیابانی ،سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمتها نظارت کند .آقای
روحانی یک ماه بع��د نیز ( ۲۱خرداد  )۹۹در جلس��ه دولت ب��ه وزیر راه و
شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داد .رئیسجمهور دو روز بعد (۲۳
خرداد) در گفتوگو با مدرس خیابانی سرپرس��ت وزارت صمت ،دس��تور
کنترل قیمت لوازمخانگی را در بازار صادر کرد .نوبت بعدی ،دستور روحانی
به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود .روحانی روز
جمعه  ۲۳خرداد در گفتوگو با محمد اسالمی ،ضمن شنیدن گزارش وی،
از وزیر خواست طرحها و دستورالعملهای الزم برای حل معضل و کنترل
قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه روز یکشنبه بعد
ستاد اقتصادی دولت ارائه کند .نوبت ششم ۵ ،مرداد  ۹۹بود که آقای روحانی
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی ،مجددا ً دستور مقابله با گرانی را صادر
کرد .دس��تور رئیسجمهور به وزارت صمت در ش��هریورماه نیز هفتمین
دستوری بود که صادر شد ،اما به سرانجام درس��تی نرسید .این دستورها
متأسفانه به اعتبار عدم پیگیری عملیاتی ،عدم انسجام در ستاد اقتصادی
دولت و ارتکاب برخی رفتارهای متناقض یا سهلانگاری میدانی در نظارت،
به نتیجه عملی در مهار و تثبیت قیمتها ختم نشده است.
........................................................................................................................

رفتارهای مختلف بایدن

روزنامه آرمان ملی در یادداشتی نوشت :زمان
آقای جو بایدن را میتوانیم به سه دوره تقسیم
کنیم :ی��ک دوره زمانی که مش��غول مبارزات
انتخاباتی بود و از لزوم بازگشت به برجام سخن
میگفت .مرحله دوم زمانی که بعد از پیروزی و راهیابی به کاخ سفید ،ایران
را ملزم به بازگش��ت به تعهداتش کرد و ایران نیز امریکا را و به تبع آن زد و
خوردهایی هم درگرف��ت و تهدیداتی هم علیه همدیگ��ر بهوجود آوردند و
مرحله اکنون که مرحله سوم است و با س��فر وزیر خارجه ایرلند به تهران و
همچنین ممانعت اتحادیه اروپا از قطعنامه شورای حکام آغاز شد ،بنابراین
اظهارنظرهای مقامات ما و امریکاییها یا احتماالً دس��ت به تحریکاتی که
میزنند خیلی اهمیتی ندارد ،چون در مرحله س��وم به نظر میرسد هر دو
طرف تمایل دارند که با شیوه صلحآمیزی این گره چندساله را باز کنند که هر
کدام هم دالیل خاصی دارند .امریکاییها به این نتیجه رسیدند که آرام کردن
منطقه خلیجفارس و خاورمیانه بدون حل مشکل ایران با توجه به محافل نفوذ
سیاس��ی و امنیتی که وجود دارد ،امکانپذیر نیست .از طرفی هم با توجه به
شرایط بینالمللی و منطقهای هیچ نشانهای مبنی بر اینکه بخواهد جنگی
در بگیرد ،وجود ندارد .ش��ائبه در پیش گرفتن اقدام نظامی امریکا یا حتی
اسرائیل در حد تهدیدات است و قطعاً اتفاق نخواهد افتاد.
........................................................................................................................

به جای دستورالعمل ،راهکار بدهید

روزنامه صبحنو در سرمقاله خود نوشت :یکسال است
که ویروس منحوس کووید  ۱۹زندگی را برای همه
دنیا دشوار کرده است .در این یک سال خانوادههای
بس��یاری داغ دید ه یا عزیزی از دست دادهاند .بس��یاری دیگر هم نگرانی و
اس��ترس بیماری و هزینههای مادی و معنوی آن را تحمل کردهاند .این در
شرایطی است که هر روز دس��تورالعمل یا پروتکلی ابالغ شده تا همه به آن
گردن نهند .الحق و االنصاف قاطبه عظیم مردم هم به این دس��تورالعملها
توجه کرده و رعایت آنها را در دستور کار قرار دادهاند ،اما این روزها روی دیگر
ماجرای کرونا ،خستگی روحی و بار روانی این بیماری است .همین امر است
که بسیاری را ترغیب میکند تا برای سفر نوروزی برنامهریزی کنند .در این
یکسال ،بسیاری از مردم دورهمیهای خانوادگی و تفریحات روزمره را از
دست داده و اوقات فراغت خوبی نداشتهاند؛ حاال هم که به ایام نوروز نزدیک
میشویم ،باز هم از محدودیت سفر و پرهیز از دورهمیها و مراس م اینچنینی
صحبت میشود ،اما واقعاً چاره کار چیست؟ کارشناسان ،جامعهشناسان و
مسئوالن کشور برای ایام اینچنینی که جامعه تحتفشار مشکالت اقتصادی
و اجتماعی ناش��ی از کرونا قرار دارد ،چه راهکاری ارائ��ه کردهاند؟ آیا برای
تعطیالت نوروز که مردم مدام تشویق به لغو سفرهایشان میشوند ،برنامه
جایگزینی تدارک دیده شده است؟ آیا رسانه ملی و دیگر مجموعههای تولید
محتوا با نظر جامعهشناسان ،برنامههای آموزشی ،اجتماعی و حتی تفریحی
و سرگرمی برای روزهای تعطیالت مردم تولید کردهاند؟
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بزرگنمایی اخبار مرتبط با آزادس�ازی منابع
مال�ی ایران در س�ایر كش�ورها ك�ه اغلب با
تكذیب ط�رف خارج�ی همراه میش�ود ،به
دنبال این هدف پنهان اس�ت تا با ایجاد یك
امی�دواری كاذب در س�طح جامعه و ارس�ال
پالسهای دروغین از اقدام�ات جدی تهران
برای كاه�ش تعه�دات برجام�ی جلوگیری
كن�د .تلههایی ك�ه دولت باید مراقب باش�د
تا ب�ه طمع كاه�ش نارضایتی اف�كار عمومی
در آن نیفت�د و مناف�ع ملی را قربان�ی نكند.

این روزها اخبار گوناگونی در خصوص آزاد شدن
منابع و ذخایر ارزی ایران در كشورهای مختلف
به گوش میرسد؛ بهعنوان مثال یكی از رؤسای
اتاقهای بازرگانی در گفتوگو با رسانهها از آزاد
شدن داراییهای ایران در كشور عراق خبر داده
اس��ت .در مجموع به نظر میرسد بر طبق اخبار
رسانهها نزدیك به  3میلیارد دالر از منابع ارزی
ایران در كشورهای مختلف آزاد شده است .البته
این اخبار همیشه با یك تكذیبیه از طرف مقابل
روبهرو میشود.
بهعن��وان مثال بع��د از این مصاحب��ه بالفاصله
شبكه الجزیره به نقل از منابع عراقی این خبر را
تكذیب كرد و گفت كه همچنان در حال رایزنی
با مقامات امریكایی هستند تا بتوانند بحث نحوه
انتقال را حل كنند .راهحلی كه ظاهرا ً بخشی از
آن مستلزم واردات گسترده ذرت از عراق است.
جالب اینجاس��ت كه ع��راق صادركننده ذرت
نیست و اساس��اً این كش��ور توان تولید ذرت را
ندارد .ذرتی كه قرار اس��ت به ایران صادر شود،
از طرف شركتهای امریكایی و كانادایی به این
كشور صادر میشود.
بناب��ر این اساس��اً ق��رار اس��ت ت��ا محصوالت
ش��ركتهای امریكایی از طریق ع��راق به ایران
صادر شود .آن هم محصوالت مصرفی كه اتفاقاً
رهبری در خصوص عدم واردات آن موضعگیری
صریحی داشتهاند .همین مسئله در مورد بحث
دارو و مبال��غ دریافتی از طریق خ��ط اعتباری
كرهجنوبی نیز وجود دارد و قرار اس��ت تا مبالغ
ناش��ی از آن صرف واردات دارو و موادغذایی از
كشور سوئیس ش��ود .این در شرایطی است كه
خبر 2

ایران همچنان بر سر پرداختهای ضروری برای
خرید واكسن و تجهیزات پزشكی از كشورهای
طرف قرارداد خود با مشكل روبهرو است.
به نظر میرس��د همه این اتفاق��ات به خوبی در
حال نشان دادن روندی است كه از مدتها پیش
امریكاییها بر سر آن برنامهریزی كرده بودند و
آن برگشت گامبهگام به برجام و اعطای امتیازات
حداقلی در مقابل ستاندههای حداكثری است.
جریانسازی خبری برای هیچ
زمانی كه بایدن در حال مب��ارزات انتخاباتی در
امریكا بود ،بحث برگش��ت به برج��ام بهعنوان
یكی از اولویتهای اساس��ی دولت وی در آینده
مطرح ش��د .با این حال نكتهای كه شاید در آن
زمان بهعنوان یك مس��ئله جدی مطرح ش��د،
این بود كه نحوه این بازگشت چطور خواهد بود.
نگاهی به گزارشات اندیش��كدههای امریكایی و
محافل كارشناسی نشان میداد كه اساساً راهبرد
امریكایی نوعی بازگشت از برجام خواهد بود كه
در یك پروسه بلندمدت زمانی اتفاق بیفتد و در
ثانی امكان گنجاندن مذاكرات بر س��ر مس��ائل
مرتبط با بحثهای منطقهای و موش��كی در آن
فراهم باشد؛ نكتهای كه ایران آن را بهعنوان خط
قرمز خود اعالم كرده و از س��وی دیگر متحدان
منطقهای امریكا همچون عربس��تان سعودی و
رژیمصهیونیستی به دلیل مالحظات خود در پی
رسیدن به آن هستند و برداشته شدن تحریمها
قبل از موافقت اساسی ایران با این مسئله را یك
اشتباه بزرگ میدانند.
زمانی كه بایدن به قدرت رس��ید ای��ن رویكرد
آهسته آهسته تبدیل به رویكرد اصلی دستگاه
سیاس��ت خارجی این كشور ش��د .امریكاییها
صریحاً برگشت خود را به برجام منوط به احیای
مجدد محدودیتهای برجامی كردند .این نكته
بارها و بارها از زبان مقام��ات دولت بایدن تكرار
ش��ده و تا امروز نیز تغییر اساس��ی در آن اعمال
نشده است.
حتی در این میان برخی پیش��نهاد مذاكره
با ایران در چارچ��وب وزرای خارجه  1+5را
یك تله برای ایران و كس��ب امتیازات بیشتر
میدانستند .طبیعی است ایران هم در مقابل

این اتفاق واكنش نشان دهد كه اصلیترین
آن متوقف ك��ردن اجرای پروت��كل الحاقی
و احیای برخ��ی ظرفیتهای هس��تهای از
جمله راهان��دازی غنیس��ازی  20درصدی
بوده است.
در ای��ن می��ان و بالفاصله بعد از متوقف ش��دن
اجرای پروت��كل الحاقی كه البته ب��ا یك توافق
تكمیلی بین ای��ران و آژانس همراه بود ،اخباری
در فضای رس��انهای كش��ور انتش��ار یافت كه با
بزرگنمایی آزاد شدن برخی از مبالغ بر ایجاد یك
گرهگش��ایی بزرگ در فضای روابط دیپلماتیك
ایران و امریكا تأكید داشت.
البت��ه بمان��د ك��ه بس��یاری از بزرگنماییها با
تكذیب طرف مقابل روبهر و میش��د ،اما مروری
بر اظهارنظرها و روابط دو طرف نش��ان میدهد
كه اتفاق واقعی در این حوزه روی نداده اس��ت.
پس هدف از این جریانس��ازیها و انتش��ار این
اخبار چیست؟
تحریمها ایران را قویتر كرده است
به نظر میرس��د كه انتش��ار این اخبار را باید در
راس��تای همان نقش��ه گام به گام امریكاییها
در راس��تای برگش��ت به برجام در قبال اعطای
امتیازات حداكثری دید.
نگاهی به موضعگیریهای گذش��ته كشورهای
غربی نش��ان میدهد كه اساس��اً این كشورها از
افزایش ظرفیت هستهای ایران و حركت جهشی
در حوزه غنیسازی وحشت فراوانی دارند.
افزایش ظرفیت غنیس��ازی ایران در این حوزه
عم ً
ال به معنای حركت سریعتر تهران به سمت
خطوط قرمز كشورهای غربی است .از سوی دیگر
تحریمها دیگر به حداكثر ظرفیت خود رس��یده
اس��ت و دیگر امكان اثرگذاری بیشتر بر اقتصاد
ایران را ندارد.
گزارشهای منتش��ر ش��ده درخصوص رش��د
اقتصادی ایران كه از سوی منابع داخلی منتشر
ش��ده ،نش��ان میدهد كه ایران عم ً
ال توانسته
اس��ت از تأثیرات تحریمها گذر ك��رده و به یك
ثبات داخلی برس��د .به این ترتی��ب این انتظار
كه ایران در اثر تحریمها ب��ه ناآرامی و بیثباتی
درونی برسد ،دور از انتظار است .البته این نكته

همان تجربهای است كه كش��ورهای غربی در
دور قبلی تحریمها و قبل از امضای برجام نیز به
آن رسیده بودند.
به عنوان مثال مؤسسه بروكینگز در سال 2012
در تحلیلی با اذعان به این مس��ئله که تحریمها
قرار است زندگی را بر مردم دشوار کند ،به ناموفق
بودن این طرح اش��اره کرد و به ذکر دالیل عدم
موفقی��ت تحریمه��ای ضدایرانی امری��كا برای
اعمال فش��ار بر مردم در راس��تای ناآرامسازی
داخلی پرداخت.
در بخشی از این گزارش آمده است :تاریخ نشان
میدهد مردم ایران هنگامی كه با تحریم تهدید
میشوند بعید اس��ت كه علیه دولت كشورشان
قدعلم كنند .در سال  ،1952تحریم غرب علیه
نفت ایران به اقتصاد این كشور ضربه زد ،اما مردم
در كنار دولت كشورشان ایستادند و این دشواری
را تحمل كردند .بعدا ً یك سال و نیم طول كشید
تا امریكا با یك كودتا دولت ملیگرای این كشور
را س��رنگون كرده و به قدرته��ای غربی اجازه
دستیابی به هدفهایشان را بدهد.
همچنین تحریمهای اقتصادی ب��ر مردم ایران
دارای اث��رات معکوس خواهد ب��ود .تحریمهای
س��ختتر اقداماتی فراتر از ضربه زدن به بخش
خصوصی و تهدید استانداردهای زندگی طبقه
متوسط انجام میدهند .همگام با تضعیف شدن
خدمات و بازپدیدآیی كمبودها و مشكالتی كه در
جریان جنگ ایران و عراق مشهود بودند ،دولت
ایران بار دیگر نه بهعنوان ریشه مشكالت ،بلكه
بهعنوان منبع حل آنها دیده خواهد شد.
به این ترتیب روش��ن اس��ت كه ادامه فشارهای
حداكثری دوران ترامپ نهتنها تأثیری در اقتصاد
ایران نخواهد داشت ،بلكه به همراهسازی بیشتر
مردم با دولت ایران منجر میشود.
همانگونه كه براساس نظرسنجی ایران پل بیش
از  70درصد مردم ایران با شعارهای ضدامریكایی
نظام جمهوری اس�لامی ای��ران همراهند و به
راهبرد همگرایی با كش��ورهای ش��رق همچون
روسیه و چین برای گس��ترش روابط اقتصادی
تا امضای تفاهمنامههایی همچون برجام بیشتر
معتقد هستند.
ترمزگیری برای سقوط جایگاه غرب در
افكار عمومی ایران
ب��ا ای��ن تفاس��یر اعط��ای چنی��ن امتیازاتی و
بزرگنمایی آنه��ا در فضای داخلی رس��انههای
ایران را میتوان تنها نوعی ترمزگیر برای اقدامات
احتمال��ی ای��ران ب��رای افزای��ش ظرفیتهای
هس��تهای و همچنین امیدوارس��ازی جامعه به
بحث مذاكره دانست.
اگر جمهوری اس�لامی ای��ران به دلی��ل ادامه
فش��ارهای اقتصادی غرب ش��روع به برهم زدن
میز ب��ازی كند ،عم�ل ً
ا هیچ چ��ارهای در مقابل
غرب برای مقابله با ایران باقی نمیماند .از اینرو
به زع��م غربیها اعط��ای امتی��ازات اینچنینی
برای جلوگی��ری از اقدامات ای��ران ضروری به
نظر میرسد.
از س��وی دیگر باالخره آنها باید از سقوط هر چه
بیش��تر جایگاه غرب و امری��كا در افكار عمومی
ایران جلوگیری كنند .نظرسنجیهای گسترده از
سوی مؤسسات داخلی و خارجی نشان میدهد
مردم ایران نسبت به غرب و اهداف آن با بدبینی
بیشتری نگاه میكنند.
ش��اید س��ؤال مهمتری كه در این می��ان هنوز
بیپاسخ مانده این اس��ت كه آیا جریاناتی كه در
داخل چنین اخباری را بزرگ میكنند از اهداف
پشتپرده آن آگاه هستند یا خیر؟

در جنگ اقتصادی باید از دفاع مقدس الگو بگیریم
رئیس مجل�س با بی�ان اینک�ه وظیفه همه
م�ا و مخصوص� ًا مس�ئوالن آن اس�ت ک�ه
گ�ره از کارآم�دی مردم ب�از کنی�م ،گفت:
ام�روز بای�د مانن�د دوران دفا عمق�دس
در جن�گ اقتص�ادی پی�ش بروی�م.

به گزارش فارس ،محمدباق��ر قالیباف ،رئیس
مجلس شورای اسالمی روز گذشته در مراسم
تشییع پیکر مطهر ش��هیدامیر خلبان بیرجند
بیک محمدی در س��تاد نی��روی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت :شهیدها
از همه فرصتها و امکانات دنیا گذش��تند و با
انتخاب آگاهانه و آزادانه در مسیر دفاع از اسالم
ناب محمدی قرار گرفتند.
قالیباف گفت :ش��هیدواالمقام بیک محمدی
نشان داد سنتهای الهی به هیچ عنوان تغییر
نمییابد و تا ابدیت ادام��ه دارد ،بهعبارتی این
شهید عزیز به ما یادآور شد مکتب قرآن و اهل
بیت در این سرزمین زنده است.
رئیس مجلس تصریح کرد :مردم و جامعهای که
دل در گرو خداوند داشته باشند ،تحول عظیم
ایجاد میکنند؛ پی��ش از زمان پیروزی انقالب
اس�لامی مردان بزرگی همچون ش��هیدبیک

محمدی و همرزمانش با عزت و غیرت ایرانی به
رهبری حضرت ام��ام (ره) لبیک گفتند و همه
زندگی خودش��ان را فدا کردند و این در حالی
بود که در آن زمان رژیمی تا بن دندان مسلح،
وابس��ته به ظلم و اس��تبداد وجود داشت ،ولی
سنتهای الهی اینگونه رقم زدند.
وی اف��زود :خلبانان نی��روی هوای��ی در دوران
دفا عمق��دس ه��رگاه اوج میگرفتن��د و در
پاییندست حرکت میکردند ،در تیررس دشمن
قرار میگرفتند ،اما هرگز در انجام مأموریتهای
خود درن��گ نکردند و این نش��اندهنده ایمان
داشتن به باورهای الهی است؛ شهدا و رزمندگان
نیروی هوایی نماد مبارزه در جنگ اقتصادی و
خنثیسازی تحریمهای ظالمانه امریکا هستند؛
اگر ام��روزه تحریمها در بعد اقتص��ادی برای ما
محسوس اس��ت؛ تحریمها برای نیروی هوایی
از  19بهمن ماه و بیعت همافران با رهبرانقالب
آغاز شده است.
قالیباف اظه��ار کرد :در آغ��از دفاعمقدس و
بروز حوادث کردستان همه تصور میکردند
نیروی هوایی که در دوران طاغوت وابس��ته
به امریکا بود ،نمیتواند کمر راس��ت کند ،اما

توان موشکی ایران
روی هژمونی امریکا تأثیرگذار است

نایب رئیس مجلس ش�ورای اسلامی تأکید کرد که قطع� ًا توان و
ابزار موش�کی کش�ورمان روی هژمونی امریکا تأثیرگذار اس�ت.

به گزارش خانه ملت ،سیدامیرحس��ین قاضیزاده هاش��می به توان
موشکی جمهوری اسالمی ایران اش��اره کرد و گفت :قطعاً توان و ابزار
موشکی کش��ورمان روی هژمونی امریکا تأثیرگذار است .تحلیلگران
مس��ائل دیپلماتیک ایران اس�لامی باید هژمونی دیپلماتیک ایاالت
متحده را شناسایی کنند تا اینکه ما روی آنها فشار وارد کنیم.
نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس تأکید کرد :به یک دیدهبان
در عرصه بین الملل نیازمند هستیم تا تحوالت امریکا را به خوبی رصد
کند تا واکنشهای مناس��بی در این عرصه داشته باشیم؛ ضمن اینکه
واکنشها هم نباید فقط به محکوم کردن خالصه شود؛ چراکه جامعه به
چنین موضوعی حساسیت نشان خواهد داد و در حقیقت باید اقدامات
راهبردی را انجام دهیم.
در ادامه این نشس��ت ابراهیم متقی بیان کرد :ما باید روی نقاط ضعف
امریکا سرمایهگذاری کنیم تا به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
کارشناس مسائل بین الملل گفت :دیپلماسی جمهوری اسالمی باید
تجزیهکننده باشد و دیپلماتهای کشورمان این مهم را باید سرلوحه
کار خود قرار دهند.
........................................................................................................................

سردار فدوی:

آثار افول امریکا عینی شده است

جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد که آثار عینی افول امریکا را
شاهد هستیم و اندیش�مندان نیز بر این موضوع صحه میگذارند
که س�رعت افول در نظام مس�تکبری امریکا ش�دت یافته است.

به گزارش ایسنا ،سردارس��رتیپ پاسدار علی فدوی ،جانشین فرمانده
کل سپاه پاسداران در حاشیه رویداد «تا ثریا» که در مرکز رویداد شهید
فخریزاده س��ازمان بسیج دانشجویی برگزار ش��د ،اظهار کرد :کشور
از اس��تعدادها و توانمندیهای فراوانی برخوردار است و برای جذب،
بهکارگیری و جهتدهی این توانمندیها باید تالش شود.
وی با بیان اینکه امروز در بسیاری از کشورهایی که منشأ علم و فناوری
هستند ،جوانان ایرانی منشأ نوآوری به شمار میروند و اثرگذارند ،اضافه
کرد :توانمندی جوانان ایرانی حدی ندارد ،بهگونهایکه ما مس��ائلی را
که در کشور سابقه نداشته با کمک جوانان به نتیجه میرسانیم؛ البته
اگرچه جوانان ایرانی از باالترین بهرههای هوشی در دنیا برخوردارند،
اما باید برای ساماندهی ،مدیریت و استفاده از این ظرفیت چارهاندیشی
کنیم و مجموعههای مختلف در راستای حل این مشکل تالش کنند.
سردار فدوی بیان کرد :در کشور برای حل مشکالت ظرفیتهایی وجود
دارد که بهرهگیری از آن هنر است و به اعتقاد بنده بسیج دانشجویی این
هنر و توانمندی را دارد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه امروز استقرار بسیج
دانشجویی در النه سابق جاسوسی تیری در چشم امریکاست ،افزود:
طبق یک قاعده قرآنی حزب شیطان همیشه یک حزب شکست خورده
به شمار میرود .در واقع شیطان در اوج هم شکست خورده است ،چون
بر مدار باطل قرار دارد و برخالف روالی عم��ل میکند که روال خدا و
پیغمبر بوده است.
وی با بی��ان اینکه ام��روز آثار عینی افول امریکا را ش��اهد هس��تیم و
اندیش��مندان نیز بر این موضوع صحه میگذارند که سرعت افول در
نظام مستکبری امریکا ش��دت یافته است ،افزود :امریکا مجسم حزب
شیطان است ،بهگونهایکه امام خمینی(ره) نیز گفتند امریکا شیطان
بزرگ است.
........................................................................................................................

رئیس کمیسیون شوراها:

مجلس طرح اصالح قانون انتخابات
ریاستجمهوری را مجدد رسیدگی میکند

رئیس کمیس�یون ش�وراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی
از رسیدگی مجدد مجلس شورای اسلامی به طرح اصالح قانون
انتخابات ریاست جمهوری در جلس�ه علنی هفته آینده خبر داد.

محمدصالح جوکار در گفتوگو با خانه ملت گفت :اش��کاالت شورای
نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح در
کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفته و رفع و در سامانه بارگذاری
شده است .امیدواریم هفته آینده بعد از تعطیالت مجلس ،طرح اصالح
قانون انتخاب��ات در صحن مجلس مطرح و مورد بررس��ی قرار گیرد و
مجددا ً به شورای نگهبان ارجاع شود ،اما در نهایت تصمیم این موضوع
با هیئت رئیسه مجلس است.
جوکار گفت :با ارجاع این طرح اگر پروسه تأیید از سوی شورای نگهبان
با تأخیر نباشد ،امیدواریم که این طرح برای انتخابات ریاست جمهوری
 ۲۸خرداد  ۱۴۰۰اجرایی ش��ود ،اما در مورد طرح مربوط به انتخابات
شوراها باید عرض کنم که این موضوع هنوز در کمیسیون جمعبندی
نشده است و کارگروهها در حال بررسی آن هستند.
وی در خصوص اهم ایراداتی که ش��ورای نگهبان ب��ه اصالحیه قانون
انتخابات ریاست جمهوری گرفته است ،گفت :بیشتر ایرادات مربوط
به حوزه وظایفی و اعمال سیاستهای باالدستی و ابالغی مقاممعظم
رهبری بوده است؛ همچنین معیارهای رجال مذهبی و سیاسی و صرف
اینکه داوطلبان از میان استادان حوزه و دانش��گاه باشند ،از نظر شورا
کافی نبود که این اصالحات در کمیسیون انجام شد.
........................................................................................................................

عضو هیئت رئیسه مجلس:

قالیباف:

افرادی همچون ش��هید ستاری خالقانه امور
را مدیریت کردند و افرادی همچون ش��هید
اردس��تانی و بابایی در میدان نبرد شجاعانه
جنگیدند.
رئیس مجلس گفت :خاطرم است در عملیات
والفجر 8با ایج��اد تحول در سیس��تم پدافند
هوایی بیش از  70فروند از هواپیماهای دشمن
در دهانه فاو س��رنگون ش��د و این اقدام سبب
تقویت روحیه رزمندگان در پش��ت خاکریزها
شده بود؛ البته نباید رش��ادت خلبانان نیروی
هوایی را در عملیاتهایی همچون فتحالمبین،
بیتالمقدس ،کرب�لای  4و  5از خاطر ببریم؛
خلبانان و کادر نیروی هوایی نمادی از مقاومت
و مب��ارزه با تحری��م و خالقی��ت و خودکفایی
به ش��مار میرون��د .وی افزود :امروز کس��انی
میتوانند بگویند که دلس��وز نظ��ام ،انقالب و
مردم هس��تند که بتوانند گ��ره از کار مردم باز
کنند و این وظیفه همه مس��ئوالن است؛ باید
بتوانیم گرانی و مشکالت اقتصادی را حل کنیم
و کارآمد باشیم.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به
اینکه مس��ئوالن باید باور کنند ک��ه امروزه در

نایب رئیس مجلس:

جنگ اقتصادی قرار داریم ،گفت :بدون ش��ک
سنتهای الهی تغییر ناپذیرند ،بنابراین همان
خدایی که در دوران دفاعمق��دس با ما همراه
بود ،در جنگ اقتصادی نیز همراهمان اس��ت،
به شرط آنکه درنگ نکنیم و با مجاهدت در این
راه تالش کنیم.
قالیباف اظهار داش��ت :رزمندهای که دیروز در
مقابل دشمنان سر فرو نیاورد و امروز بازنشسته
شده در مقابل خانوادهاش شرمنده است و این
برای ما باعث شرمساری است.
وی تصری��ح کرد :امروزه حل مش��کالت مردم
مجاهدت اس��ت ،با توجه به وج��ود امکانات و
ظرفیتهای جوان��ان میتوانیم از س��ختیها
خارج شویم ،به شرط آنکه به فرموده امام راحل
مبنی بر «ما میتوانیم» باور داش��ته باش��یم و
این ظرفیتها را از دش��من تمن��ا نکنیم؛ اگر
چنین موضوعی محقق شود ،میتوانیم بگوییم
انقالبی ،حزباللهی ،مجاهد ،خدمتگزار و پیرو
شهدا هس��تیم .رئیس مجلس شورای اسالمی
اظهار کرد :باید با تالش خود کارآمدی دین را
در جامعه نش��ان دهیم ،زیرا این موضوع سبب
رفع مشکالت میشود.

امریکا هر آنچه تحریم بوده
علیه ایران اعمال کرده است

عضو هیئت رئیس�ه مجل�س تأکید ک�رد که جمهوری اسلامی
ایران توان نظامی را در جهت بازدارندگی ،به تولید انبوه رس�انده
اس�ت و برای تقویت امنی�ت منطق�ه خاورمیانه تلاش میکند.

علیرضا س��لیمی در گفتوگو با خانه ملت ،به درخواست سناتورهای
امریکایی برای تحریم تس��لیحاتی کش��ورمان اش��اره ک��رد و گفت:
تحریمهای اعمال ش��ده امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران حتی در
مواقع اضطراری ،همچون دوران شیوع ویروس کرونا بیانگر این بوده که
سردمداران ایاالت متحده بویی از انسانیت نبردهاند.
وی اظهار کرد :امریکاییها مس��ائلی نظی��ر حقوق بش��ر را که گاه و
بیگاه مطرح میکنند؛ قطعاً دس��تاویزی برای پیشبرد اهداف و امیال
شیطانیشان بوده است؛ چراکه امریکاییها هیچ اعتقادی به انسانیت
ندارند که بخواهند دم از حقوق بشر بزنند.
این نماینده مردم در مجلس تأکی��د کرد :امریکاییها هر آنچه تحریم
وجود داشته علیه ایران اعمال کردهاند ،حتی برخی اوقات کشور ما را
در مواردی چندینبار مورد تحریم قرار دادهاند؛ البته هر چند که ملت
عزیز ایران فشارها را متحمل شدهاند ،اما به نتیجه خاصی دست پیدا
نکردهاند .سلیمی بیان کرد :سردمداران ایاالت متحده باید بدانند که با
اعمال فشارهای حداکثری علیه کشورمان دست از آرمانهایاسالمی
برنخواهیم داشت و اتفاقاً روحیه مقاومت ما روزبهروز در مقابل جبهه
استکبار مستحکمتر خواهد شد .جمهوری اسالمی ایران توان نظامی
را در جهت بازدارندگی به تولید انبوه رسانده است و هیچ تهدیدی هم
برای کشورهای دیگر بهشمار نمیرود ،بلکه برای تقویت امنیت منطقه
خاورمیانه هم تأثیرگذار است.

