
انتخاب درست
ادامه از صفحه یک 

-اصالح خطوط اصلي اقتصاد ملّي يعني اشتغال، توليد، ارزش پول ملي، تورم، 
اسراف. -تأكيد بر رعايت نظارت مجلس شوراي اسالمي.  -موضع گيري هاي 
انقالبي در حوادث مهم جهاني و داخلي.  -اهتمام به مركز پژوهش ها و ديوان 
محاس��بات.  -صدور آرامش و اطمينان به افكار عمومي كشور در نطق ها. 
-تعامل برادرانه با قواي مجريه و قضائيه. -نس��خ قوانين زائ��د و مزاحم، و 
اجتناب از تكّبر و تراكم قوانين.  مروري بر عملكرد مجلس شوراي اسالمي 
در 10 دوره گذشته نشان مي دهد كه اين نهاد به رغم انجام اقدامات مثبت و 
انقالبي در ادوار مختلف داراي نقاط ضعفي نيز مي باشد كه انتظار اين است 
كه در گام دوم انقالب اسالمي مرتفع شوند. درواقع، نگاه و رويكرد به مجلس 
شوراي اسالمي بايد در گام دوم انقالب، راهبردي تر و مبتني بر افق تمدني 
انقالب اس��المي و همچنين ارتقاي كارآمدي نظام باشد و اگر انتقادي به 
عملكرد مجلس و ديگر نهادها در گام اول انقالب وجود دارد، به طور عمده 
به دليل غفلت از آن در اين حوزه هاست كه صريح ترين نقد را رهبر انقالب 
در همين پيام در باب تحقق عدالت اجتماعي مطرح كرده و يادآور شدند كه 
عالوه بر مشكالت عمده ي مشهود در باب اقتصاد، بايد اذعان كنيم كه در دهه  
پيشرفت و عدالت، نمره  مطلوبي در باب عدالت به  دست نياورده ايم، ايشان 
سپس تأكيد مي كنند كه اين واقعيت ناخواسته بايد همه را به تالش فكري 
و عملي در باب معيشت طبقات ضعيف، به مثابه ي اولويت، وادار سازد.  البته 
بديهي است كه بار اين مسئوليت تنها بر دوش مجلس نيست، بلكه دولت 
به عنوان دستگاه اجرايي مسئوليت سنگين تري دارد، نكته اي كه پيش ازاين 
رهبر معظم انقالب بارها درزمينه ضرورت تحقق دولت اسالمي بر آن تأكيد 
كرده و يادآور ش��ده اند كه به رغم تالش هاي ص��ورت گرفته در چهار دهه 
گذشته و توفيقاتي كه نظام اسالمي در تحقق مراحل پنج گانه شكل گيري 
تمدن اسالمي داشته ، اما كاستي ها در مرحله شكل گيري دولت اسالمي 
سبب شده است كه تحقق مراحل بعد نيز با دشواري همراه باشد، بنابراين 
مجلس شوراي اسالمي مي تواند با تصويب قوانين، اهتمام بر انتخاب وزراي 
كارآمد و نظارت بر حسن اجراي امور و... پيشگام در تشكيل دولت اسالمي 
باشد اگرچه دولت فقط محدود به قوه مجريه نيست و همه قواي سه گانه و 
ساير نهادهاي حكومت اسالمي نيز مخاطب دولت اسالمي هستند، اما نكته 
مهم تر اين است كه اركان و اجزاي مورداشاره باوجود مسئوالن آنها هويت پيدا 
مي كند، بنابراين مفهوم دولت اسالمي را بايد ابتدا در رفتار و عملكرد مسئوالن 
نظام جست وجو كرد و سپس ساير ابعاد آن ازجمله نهادسازي، نظامات اداري 
و ساير الزامات را موردتوجه قرارداد. بنابراين معناي واقعي دولت اسالمي از 
نگاه رهبر معظم انقالب اس��المي در مرتبه اول، دولتي است كه مسئوالن 
آن از حداكثر معيارها و شاخصه هاي اخالقي و رفتاري يك مسلمان واقعي 
برخوردار باشند و ديگر آنكه دولتي است كه بتواند مقاصدى را كه ملت ايران و 
انقالب عظيم آنها داشت تأمين كند، دولتى است كه در آن رشوه نباشد، فساد 
ادارى نباشد، ويژه خواري نباشد، كم كارى نباشد، بى اعتنايى به مردم نباشد، 
ميل به اشرافي گري نباشد، حيف وميل بيت المال نباشد، و ديگر چيزهايى 
كه در يك دولت اسالمى الزم است. ايشان در ديدار اخير با دانشجويان بازهم 
بر ضرورت تشكيل »دولت جوان و حزب اللهي« تأكيد و يادآور شدند: » مكرر 
گفته ام كه به چنين دولتي معتقد و اميدوارم اما معناي اين حرف صرفاً اين 
نيست كه يك جوان سي وچندساله رئيس دولت باشد بلكه معناي دولت 
جوان و حزب اللهي يك دولت پاي كار، آماده و بانشاط است كه عالج مشكالت 
است و مي تواند كشور را از راه هاي دشوار عبور دهد. برخي در سنين باال نيز 
به معنايي جوان و پرتالش و بانشاط هستند، مانند شهيد بزرگوار حاج قاسم 
سليماني كه بيشتر از ۶0 سال داشت اما اگر شهيد نمي شد، او را تا 10سال 

ديگر نيز در همان مسئوليت حفظ مي كردم.« 
مجلس يازدهم در اين مسير به رغم ظرفيت سازي هاي دروني و عمل به اين 
سرفصل ها البته با دشواري ها و چالش هايي نيز مواجه است كه به برخي از 
آنها اشاره مي شود.   دوران همكاري مجلس يازدهم با دولت دوازدهم ، اگرچه 
محدود و تحت الشعاع تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري سيزدهم قرار 
مي گيرد، اما هوشياري نمايندگان مجلس يازدهم و نيفتادن در دام مسائل 
اختالفي با دولت دوازدهم به بهانه هاي مختلف، در عين انجام وظايف قانوني 
يكي از آزمون هاي دشوار مجلس يازدهم است. مشكالت اقتصادي و فرهنگي 
و پيامدهاي كرونا، تاب آوري جامعه را نسبت به طرح موضوعات اختالفي در 

جامعه كاهش داده است و از اين منظر كار مجلس يازدهم سخت تر است. 
اخالل و كارشكني جريان هاي سياس��ي، پديده متفاوت اين دوران است. 
مجلس يازدهم با سياه نمايي و جنگ رواني گس��ترده اي مواجه است كه 
عوامل شكست خورده جريان اصالحات كه در اين انتخابات به دليل عملكرد 
نامناسب دولت دوازدهم و مجلس دهم و شوراي شهر پنجم به ويژه در تهران 
حرفي براي گفتن نداشتند و به همين دليل و سردرگمي در نحوه حضور در 
عرصه رقابت هاي مجلس، دچار يك تضاد دروني شده بودند، اكنون بر فضاي 
كشور حاكم كرده و به نوعي با بحران نمايي ، شرايطي در حال فروپاشي را 
براي كشور القا مي كنند و تالش دارند مشروعيت مجلس را زير سؤال ببرند 
و اين در حالي است كه اگرچه ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس 
يازدهم كمتر از مجالس گذشته بوده اس��ت ، اما مجلس قانوني، مشروع و 
مردمي است و به لحاظ قانوني هيچ مشكلي در اين مجلس وجود ندارد. و 
مجلس يازدهم مي تواند با كارآمدي خود و عمل به توصيه هاي رهبري اين 

جنگ رواني را خنثي كند. 
موضوع فرهنگ يكي ديگر از اولويت هاي كاري مجلس است. در موضوع 
فرهنگ عالوه بر تهاجم فرهنگي و جنگ رواني دشمن، نوعي ولنگاري و بي 
اهتمامي در دستگاه هاي فرهنگي به چشم مي خورد، زيرا در توليد كاالي 
فرهنگي مفيد و جلوگيري از توليد كاالي فرهنگي مضر، كوتاهي هايي انجام 
مي ش��ود. بافت مجلس يازدهم به لحاظ حضور نيروهاي انقالبي ، فرصت 
مناسبي براي تصميم گيري هاي هوشمندانه و راهبردي در اين حوزه است. 
پيامدهاي كرونا و آثار منفي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي ناشي از آن ، در 
كنار فرصت هايي كه براي رشد و تبلور تفكر انقالب اسالمي و خداباوري ايجاد 
كرده، تالش مضاعف مجلس را براي مقابله با آن و آثار تحريم هاي دشمن كه 

كارآمدي و توانمندي نظام را هدف گرفته است ، ايجاب مي كند.
اما به رغم اين دشواري ها، ايستادگي و مقاومت مردم ايران در برابر فشارها و 
تحريم ها و ضعف ناتواني دشمن در پيشبرد اهدافش ، در كنار ظرفيت ها و 
توانمندي هاي ايران، فرصت هاي ذي قيمتي را براي مجلس و دولت ايجاد 
كرده است تا با عمل به وظايف قانوني اين مطالبه رهبري را محقق كنند كه: 
» اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باش��د و از ضمانت هاي اجراي آن 

به درستي استفاده شود، كشور به هدف هاي واالي خود دست مي يابد.« 

شفاف سازی، مردمي سازي، هوشمند سازي و كارآمد سازي 4 رویكرد تحولي مجلس یازدهم  

قالیباف:  تغییر را  از مجلس آغاز می کنیم

دكتر محمدباق�ر قاليباف، رئي�س یازدهمين 
دوره مجلس ش�وراي اس�امي روز گذش�ته 
و در نخس�تين نطق پيش از دس�تور خود، با 
تبيين چهار رویكرد تحولي مجلس یازدهم در 
حوزه شفاف س�ازی، مردمي سازي، هوشمند 
س�ازي و كارآمد س�ازي تأكيد كرد ن�ه بناي 
تقابل و مچگي�ري دارد و نه در پيگيري منافع 
و حقوق مردم مسامحه خواهد كرد. او با اشاره 
به اینكه مجل�س یازدهم ت�اش خواهد كرد 
موانع قانوني دولت، در مس�ير خدمت رسانی 
به مردم را حذف و اصاح كن�د، در عين حال 
تصریح كرد: مجلس اجازه نخواهد داد، دولت 
در اجرا و پياده س�ازی قوانيني كه حل كننده 
مس�ائل م�ردم اس�ت، س�هل انگاری كن�د. 
قاليباف نطق خود را با درود به روح پرفتوح امام 
راحل، س��الم به رهبر حكيم انقالب و ش��هيدان 
اسالم و انقالب آغاز كرد و در ادامه سردار سليماني 
)سيدالشهداى مقاومت( را نماد ايستادگي در برابر 
زورگويان معرفي كرد كه مظهر اَِشّداُء َعلَي الكّفاِر 
ُرَحمآُء بَيَنُهم و يار صديق و مطيع و راستين رهبر 
معّظم انقالب بود و تأكيد ك��رد: مجلس يازدهم 
خود را متعّهد به ادامه دادن راه شهيد سليماني، 
در افزايش توان مح��ور مقاومت به عنوان وظيفه 
انقالبي و ملّي خواهد دانست. وي سپس طليعه 
مجل��س يازده��م را در برهه حساس��ي از تاريخ 
انقالب اس��المي توصيف كرد كه با آغاز گام 40 

ساله دوم انقالب توأم شده است. 
قاليباف با برشمردن دستاوردهاي انقالب اسالمي 
به رغم دشمني هاي نظام سلطه تصريح كرد: در 
كنار اين توفيق��ات عظيم، ندي��دن ناكامي هاي 
بزرگ، باعث از دست رفتن سريع دستاوردهاي 
به دست آمده خواهد شد، چرا كه نداشتن تصوير 
درس��ت از واقعيت هاي موجود، باعث اشتباه در 
تصميم و اجرا مي شود. او با بيان اينكه ناكامي هاي 
گوناگ��ون در عرصه هاي اقتص��ادي، اجتماعي و 
فرهنگي، متأس��فانه به س��رمايه اجتماعي نظام 
آسيب وارد كرده است، اضافه كرد: بر اين اساس، 
انقالب اسالمي در آغاز گام دّوم خود، براي رسيدن 
به هدف ايجاد تمدن نوين اسالمي با مجموعه اي از 

تهديدها و فرصت ها روبه رو است. 
   فرصت ها و تهدیدهاي نظام اسامي

رئيس مجلس ب��ا برش��مردن فرصت هاي پيش 
روي نظام اس��المي ، مهم ترين فرصت را رهبري 
حكيمانه و هوشمندانه حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي دانست كه كشتي نظام را از طوفان هاي 

سخت به س��المت عبور داده اس��ت. وي سپس، 
باور ديني عميق مردم، به ويژه جامعه ايثارگري 
و خانواده ش��هداي دفاع مقدس و مدافعان حرم 
و اعتقاد آنها به آرمان هاى انقالب اسالمي، قدرت 
منطقه اي فزاين��ده جمهوري اس��المي، قدرت 
علمي و پيش��رفت فناورانه پرس��رعت كشور به 
دست نخبگان، بدنۀ وس��يع و گستردۀ نيروهاي 
جهادي و مردمي در سراسر كشور و وجود طيفي 
از جوانان مؤمن و انقالب��ي را از ديگر فرصت هاي 
كشور دانست و گفت: در كنار تمامي اين موارد، 
سرمايه انساني جوان و توانمند ايراني، ثروت هاي 
عظيم خدادادي و منابع فراوان طبيعي نيز از جمله 
ظرفيت ها و فرصت هاي ديگري است كه مي تواند 
بستر شكل گيرى جهش��ي بزرگ در عرصه هاي 

گوناگون را فراهم آورد. 
رئيس مجلس يازدهم س��پس به تهديدهايي كه 
در كمين نظام اس��المي نشسته ، اش��اره كرد و 
گفت: تهديد نخس��ت، كاهش سرمايه اجتماعي 
نظام اس��ت كه در نتيجه ناكارآمدي اشباع شده 
مديريتي كشور و فاصله گرفتن مسئوالن از اصول 
انقالب ايجاد شده و متأسفانه بحران اقتصادي را 
به وجود آورده كه زمينه ساز بيكاري و آسيب هاي 
اجتماعي فراگير ش��ده اس��ت. وي تهديد ديگر 
را فس��اد نگران كننده اى دانس��ت كه در تاروپود 
ساختارهاي مختلف نفوذ كرده و موجب افزايش 
تبعيض و نارضايتي، و عدم تحّقق عدالت ش��ده 

است. 
قاليباف نظام اداري-اجرايي به هم ريخته كشور 
را تهديد ديگري عنوان كرد كه امكان حكمراني 
خوب را سلب كرده است. او سپس تضعيف نهاد 
بسيار مهم خانواده از طريق گسترش روز افزون 
س��بك زندگي غربي را نيز  تهديد  نگران كننده 
ديگري معرفي كرد كه نياز به توجه ويژه و فوري 
دارد. وي در ادامه گسترش نفوذ جريان غرب زده، 
را كه با اميد بستن به دشمن، مانع خودباوري ملّي 
و توجه به ظرفيت هاي عظيم داخلي شده، تهديد 
مهم ديگري دانس��ت كه بايد درب��اره آن به طور 

جدي هوشيار بود. 
   مدیریت جهادي

 راه برون رفت از تهدیدها
رئيس مجلس البت��ه راه برون رف��ت از تهديدها 
را الگ��وي مديريت جهادي عن��وان كرد و گفت: 
از ديد من و بر اس��اس نظام فك��ري رهبر معّظم 
انقالب اسالمي، براي استفاده از فرصت هاي ياد 
شده و جلوگيري از اثرگذاري و تشديد تهديدها، 

تنها راه اين است كه الگوي مديريت جهادي در 
پيش گرفته شود. قاليباف س��پس باور به مباني 
قرآني و سنت هاي الهي و استعانت مستمر از آنها، 
مردمي س��ازي حكمراني، به ويژه مردمي كردن 
اقتصاد، تالش و كوش��ش مجاهدانه و اميدوارانه 
كه كمبودها و نقص هاي س��اختاري و كاستي ها 
را جبران مي كند، توجه ويژه به معنويت و اخالق 
اسالمي، وحدت كلمه مردم و همگرايي نخبگان 
توج��ه و ميدان دادن به نس��ل جوان پ��ر انگيزه 
و توانمندس��ازي آن��ان و توجه ويژه ب��ه عدالت، 
با اولويت دادن ب��ه محرومان و مس��تضعفين و 
همچنين طبقه متوسط ضعيف ش��ده، را هفت 
اصلي دانس��ت كه الگوي مديريت جهادي بر آن 

استوار است. 
رئيس مجلس همچني��ن از تمركز دولت بر نگاه 
به بيرون انتقاد كرد و گفت: اكنون كه مجلس در 
آغاز راه خود قرار دارد، آنچه شرايط را خطرناك 
تر مي كند، الگ��وي مديريتي دس��تگاه اجرايي 
كشور اس��ت، كه عالوه بر ناكارآمدي و آشفتگي 
مديريتي، و تمركز بر نگاه به بيرون، به بس��ياري 
از اصول و مؤلفه هاي الگوي مديريت جهادي نيز 
باور ندارد. در چنين ش��رايطي است كه مجلس 
يازدهم مي تواند، با رويكردي منطقي و انقالبي 
نس��بت به دولت، و با اس��تفاده از ظرفيت هاي 
تقنيني و به خصوص نظارتي خود، در چارچوب 
پيام رهبر انق��الب، دولت را به س��مت مطلوب 
هدايت كن��د. وي تأكيد كرد: مجل��ِس يازدهم، 
نقش��ه راه خود را پيام رهبر حكي��م انقالب قرار 
مي دهد و به عنوان يك نه��اد مردمي و انقالبي 
كه هدف خود را تشكيل مجلسي قوي و كارآمد 
قرارداده، حل مس��ائل ملي و محل��ى مردم را به 
عنوان يك وظيفه انقالبي و مطلوب، وجهه هّمت 
خود قرار خواهد داد و با اين شاخص، تعامل خود 
با دولت فعلي و دولت آين��ده را تنظيم مي كند. 
قاليباف در عين حال گف��ت: مجلس يازدهم، نه 
بناي تقابل و مچگيري دارد و نه در پيگيري منافع 
و حقوق مردم مسامحه مي كند. مجلس يازدهم 
تالش مي كن��د، موانع قانوني دولت، در مس��ير 
خدمت رسانى به مردم را حذف و اصالح كند، اما 
در عين حال، اجازه نخواهد داد، دولت در اجرا و 
پياده سازى قوانيني كه حل كننده مسائل مردم 

است، سهل انگارى كند. 
قاليباف همچنين اضافه ك��رد: مجلس يازدهم، 
به عنوان يك مجلس مردمي و انقالبي، در كنار 
مسائل ملّي، به حل مسائل محلى مردم نيز توجه 

دارد، و به ويژه اينجانب، به عنوان رئيس مجلس، 
خ��ود را متعهد مي دان��م كه در اي��ن موضوع، با 
حضور ميداني، پش��تيبان نمايندگان باشم. وي 
در ادامه گفت: موضوع ديگ��ر كه اهميت فراوان 
دارد، مقوله فرهنگ اس��ت. فرهنگ، هميش��ه 
از مهم ترين اولويت ه��ا بوده، اما ب��ا آن برخورد 
شعاري شده است. مجلس يازدهم، تقويت نهاد 
خانواده و ترويج و تقويت فرهنگ و سبك زندگي 
اس��المي- ايراني در برابر سبك زندگي غربي را، 
اولويت اصلي خود قرار مي دهد و اجرايي ش��دن 
سند تحّول آموزش و پرورش، و اصالح و تقويت 
كّمي و كيفي رسانه ملّي را پيگيري خواهد كرد. 
   مجلس یازدهم نماینده همه مردم ایران 

است
قاليباف در بخش ديگري از سخنان خود با بيان 
اينكه مجلس يازدهم، خود را نماينده همه مردم 
ايران مي داند، تصريح كرد: حتي كس��اني كه به 
هر دليل سياس��ي، يا نارضايتي از شرايط كشور، 
به آن رأى نداده اند، و بر اس��اس نگاه بلند رهبر 
حكيم انقالب، معتقد است كه تمام دستگاه هاي 
حاكميتي، بايد مثل خورشيد، بدون تبعيض بر 
همه شهروندان ايران عزيز بتابند و به آنها خدمت 
كنند. وي تصريح ك��رد: مجلس يازدهم با توجه 
به نقش��ي كه براي خود در جايگاه تمدن س��از 
انقالب اس��المي قائل است، بر س��ر آرمان هاى 
اصلي انقالب، هيچ مس��امحه اي را نمي پذيرد و 
مقابله مقتدرانه در برابر دشمن خارجي، به ويژه 
امريكا و رژيم صهيونيستي را جزو اصول اساسي 
خود قرار مي دهد، و در مرزبندي با جريان معاند 
و مناف��ق داخلي، تعارف نمي كن��د و البته دايره 
نيروهاي انقالب را مطاب��ق راهبرد رهبر انقالب 
گس��ترده مي داند، و با طرد نيروهاي انقالبي، به 
دليل اختالف سليقه هاي سياسي يا كارشناسي، 
با جديت مخالفت خواهد كرد. همچنين، مجلس 
يازدهم، توجه به واقعيت ها را، در راه رسيدن به 
آرمان ها، مدنظر قرار مي ده��د، تا آرمانگرايي به 

تّوهم نينجامد. 
   راه شهيد سليماني را ادامه مي دهيم

تعهد به ادامه راه سردار سليماني بخش ديگري 
از نطق قاليباف بود. او گفت: مجلس يازدهم خود 
را متعّهد به ادامه دادن راه ش��هيد سليماني، در 
افزايش توان محور مقاومت، به عنوان راهبردي 
غيرقابل تغيير دانسته و حمايت از ملت فلسطين، 
حزب اهلل لبنان، گروه هاي مقاومت، حماس، جهاد 
اس��المي و مردم مظلوم يم��ن را وظيفه انقالبي 
و ملّي خود به حس��اب مي آورد و هميش��ه خود 
را كنار م��ردم، دولت و مرجعيت ع��راق و آماده 
هرگونه همكاري با آنها خواهد دانست. وي سپس 
افزود: مجلس يازدهم، استكبارس��تيزي را، هم 
آرماني اعتقادي و هم منفعتي راهبردي مي داند و 
مذاكره و سازش با امريكا به عنوان محور استكبار 
جهاني را، بي حاصل و پرض��رر ارزيابي مي كند. 
قاليب��اف اضافه ك��رد: راهبرد م��ا در برخورد با 
امريكاي تروريست، تكميل زنجيره انتقام خون 
شهيد سليماني است. كاري كه با حمله بي سابقه 
به پايگاه عين االسد شروع شد و با شكسته شدن 
هيبت پوشالي امريكا در عدم توان پاسخ به اقدام 
جمهوري اس��المي ادامه يافت و با اخراج كامل 
ارتش تروريست امريكا از منطقه تكميل خواهد 
ش��د. رئيس مجلس يازدهم تأكيد كرد: در عين 
باور به درون زايي و مردم باوري، برونگرايي را نيز 
مد نظر قرار مي دهيم، اما معتقديم برونگرايي بايد 
با تمركز بر كشورهاي منطقه به ويژه همسايگان، 
و در كنار آنه��ا قدرت هاي بزرگي باش��د كه در 
سختي ها با ما دوستي كردند و منافع راهبردي 

قابل توجهي با ما دارند. 
قاليباف در پايان تأكيد كرد: مجلس بايد تغيير را 
از خود آغاز كند. شفاف سازي، هوشمندسازي، 
مردمي سازي و كارآمدسازي، چهار رويكرد اصلي 

در تحّول مجلس خواهد بود. 

ژه
وی

 امریكاحتيحكومتنظامياش 
همقشنگاست!

فرشته قاضي، خبرنگار ضدانقالب ساكن امريكا، در ميان آشوب 
و اعتراض مردم امريكا نسبت به قتل يك سياهپوست توسط 
پليس امريكا، و در حالي كه اين روزها در سراسر جهان سخن 
از خشونت پليس امريكاست و اين خشونت، شهرهاي بسياري 
از امري��كا را در اعتراض فرو برده، به نوش��تن از مهرباني هاي 
پليس امريكا پرداخت. او در توئيتي، با انتشار عكسي از خود و 
يك پليس امريكايي در رستوراني در آتالنتاي امريكا، نوشت: 
»ما امشب در Avalon در آلفارتا از آتالنتا و مركز شهر فاصله 
داريم اما حكومت نظامي اينجا هم اعمال شد و اين آقاي پليس 
مهربان درحالي كه همكارانش همه را راهي خانه مي كردند همه 
تالشش را كرد كه تولد من خراب نشود و نيمه تمام نماند. بماند 

به يادگار از تولد در حكومت نظامي!«
اين در حالي ا س��ت كه اصل اين ناامني ايجاد شده، به دليل 
خشونت نژادپرستانه دولت امريكاست. توئيت هاي ديگري از 
فرشته قاضي هم جالب توجه است؛ چنان لطيف از حكومت 
نظامي در امريكا مي نويس��د ك��ه گويي هي��چ محدوديت و 
مزاحمتي براي كسي نيست. او در توئيت هايش تأكيد دارد 
كه اين اعمال مقررات منع آمد و شد، براي امنيت مردم است: 
»شهردار آتالنتا از س��اعت ۹ شب امش��ب تا صبح حكومت 
نظامي اعالم كرد و از مردم خواس��ت به خاطر امنيت شان در 
خانه هاي شان بمانند و نگذارند بچه هاي شان بيرون بروند. « 

فقط كافى است تصور كنيم هنگام آشوب و اعتراض در ايران، 
دولت حكومت نظامي اعالم مي كرد. آيا اين خبرنگاران پياده 
نظام دولت امريكا براي تشكيل پرونده هاى حقوق بشري عليه 

ايران، همين قدر با لطافت از آن حمايت مي كردند؟
نكته جالب توجه اينكه فردي كه فرشته قاضي از مهرباني او 
نوشته، نيروي پليس امريكا نيست و عالمت روي بازوي او نشان 

مي دهد كه صرفاً نگهبان رستوران است.

اصالحطلبانیادمعيشتمردمافتادند؟!
روزنامه همشهري، مطلب اصلي خود را به گفت وگو با برخي 
چهره هاي سياسي در خصوص توصيه به نمايندگان مجلس 
جديد اختصاص داده است و تيتر »پرهيز از هيجان، توجه به 
معيشت« را براي آنان انتخاب كرده است. نكته جالب در اين 
گفت وگوها، انتخاب افراد است. با كساني گفت وگو شده كه تا 
همين هفته پيش روي همين كرسي هاي نمايندگي مجلس 
نشسته و مشغول هيجان آفريني هاي كاذب بودند و غافل از 
وضعيت معيشت مردم. مثالً الياس حضرتي و پروانه سلحشوري 
كه چهار سال فرصت كار براي معيشت مردم را داشتند، اما به 
حاشيه سازى هاى هيجاني روي آوردند، از نگراني براي تقابل 
مجلس يازدهم با دولت مي گويند. ابوالفضل سروش كه حتي 
خود مردم تهران هم در خاطرشان نمانده كه چنين نماينده اي 
داشتند، مي گويد اين مجلس كاري اقتصادي نمي كند چون 
اقتصاد دست مجلس نيست! آيا الزم نبود خبرنگار از اين جمع 
بپرسد اين همه در قدرت بوديد، خود براي معيشت مردم چه 

كرديد كه تازه اكنون ياد اقتصاد و معيشت افتاديد؟!


  تهدیدمخالفانبهبرخوردباسالحگرمو
سكوتدستگاهقضایي!

مي گفتند غالمرضا تاجگردون تهديد به آشوب مسلحانه كرده 
اگر تأييد صالحيت نشود. كسي اين شايعات را جدي نگرفت. 
ح��اال نمايندگاني كه ب��ه اعتبارنامه تاجگ��ردون در مجلس 
اعتراض كرده اند، مي گويند كه م��ورد تهديدهاي مختلف از 
جمله برخورد با سالح گرم قرار گرفته اند. او توانسته با قدرتي 
كه در شهر دارد، براي خود حامياني دو آتشه دست و پا كند، 
اما روشن است برخي تهديدها مي تواند سازمان يافته باشد و 
نياز به ورود دستگاه قضايي براي بررسي موضوع است. احمد 
نادري، نماينده تهران در مجلس مي نويسد: »از ديروز كه به 
اعتبارنامه جناب آقاي تاجگردون اعتراض كرده ام، هزاران پيام 
تهديد و تشكر ارسال شده. جالب ترين آن، تهديد به برخورد 
با اس��لحه گرم بوده. قبل از انتخابات هم نظام را تهديد كرده 
بودند اگر صالحيت ايشان تأييد نش��ود، درگيري مسلحانه 

اتفاق مي افتد. «
حجم توهين و فحاشي هاي سازمان يافته به نمايندگان معترض 
به اعتبارنامه تاجگردون هم باالست و البته گرچه فضاي مجازي 
گسترده است و غيرقابل كنترل، نجابت نماينده شيراز هم از 
اين تهديدها در امان نبوده اس��ت. اما پيامك ها قابل كنترل 
است و دستگاه قضايي مانع از خدشه به امنيت رواني و جاني 

نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي خود شود. 

  گزارش

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح: 
دموکراسی دروغین امریکا 

متزلزل شده است
س�خنگوي ارش�د نيروه�اي مس�لح ب�ا بي�ان اینك�ه دول�ت 
اس�تكباري امری�كا ب�ر خ�اف ش�عار هاي دروغي�ن حق�وق 
بش�ري، ای�ن روزه�ا چه�ره زش�ت و غيرانس�اني خ�ود را در 
مواجهه ب�ا اعتراض�ات مردمي به نمایش گذاش�ته اس�ت، تأكيد 
كرد: ابهت پوش�الي امری�كا در حال ف�رو ریختن اس�ت و صداي 
شكس�تن اس�تخوان هاي آن بي�ش از پي�ش به گوش مي رس�د. 
به گزارش فارس، سردار ابوالفضل شكارچي، معاون فرهنگي و تبليغات 
دفاعي ستاد كل نيرو هاي مسلح در گفت وگويي، با اشاره به رفتار هاي 
نژادپرس��تانه رئيس جمهور امريكا و خش��ونت هاي غيرانساني پليس 
امريكا عليه شهروندان و سياهپوستان اين كشور اظهار داشت: دولت 
استكباري امريكا بر خالف شعار هاي دروغين حقوق بشري، اين روز ها 
چهره زشت و غيرانساني خود را در مواجهه با اعتراضات مردمي بيش 
از پيش نمايان و با توسل به خشن ترين روش ها، پايه هاي دموكراسي 

دروغين را متزلزل كرده است. 
سخنگوي ارشد نيرو هاي مسلح افزود: نظام استكباري امريكا در حالي 
اين روز ها شاهد صحنه ناآرامي و آشوب هاي گسترده در اين كشور است 
كه سران كاخ سفيد همواره و در ادامه سياست هاي مداخله جويانه خود 

عامل بسياري از ناهنجاري ها در منطقه و جهان هستند. 
وي ادامه داد: خبرسازي هاي دروغين در ارتباط با جان باختن تعدادي 
از اتباع مهاجران افغانس��تان در مرز هاي جمهوري اس��المي ايران و 
ارتباط آن با نيرو هاي مرزباني نمونه اي از اين دروغ پردازي هاست كه 
شواهد نش��ان مي دهد با هدف لطمه زدن به روابط برادرانه دو كشور 
ايران و افغانس��تان طراحي شده اس��ت؛ حال آنكه پذيرش بيش از 3 
ميليون نفر از مهاجران افغانس��تاني طي س��ه دهه اخير در جمهوري 
اسالمي ايران و پيوند هاي عميق ديني و قومي ترديدي باقي نگذاشته 
است كه برخي تحركات تفرقه افكنانه نمي تواند مانعي در مقابل تداوم 
اين پيوند ها باشد. سردار ش��كارچي در بخش ديگري از اين گفت وگو 
به رفتار مضحك وزارت خزانه داري امريكا در قرار دادن نام تعدادي از 
مس��ئوالن و فرماندهان نيروي انتظامي ازجمله وزير كشور و فرمانده 
نيروي انتظامي در ليس��ت تحريم ها اش��اره و عنوان ك��رد: اين قبيل 
اقدامات ايذايي و از سر اس��تيصال، نخواهد توانس��ت بر اراده مردم و 
مسئوالن نظام اس��المي در مقابله با خوي اس��تكباري و سلطه طلبي 
امريكا كوچك ترين خدش��ه اي ايجاد كند. معاون فرهنگي و تبليغات 
دفاعي ستاد كل نيرو هاي مس��لح تأكيد كرد: ابهت پوشالي امريكا در 
حال فرو ريختن اس��ت و صداي شكستن اس��تخوان هاي آن بيش از 
پيش به گوش مي رسد. سردار شكارچي گسترش ناامني ها در سرتاسر 
ايالت هاي امريكا و واگرايي متحدان سنتي از اين كشور را گواه آشكاري 

بر مدعاي خود عنوان كرد. 

وزیر كشور: 
دشمنان در حوادث آبان  98

دنبال سوري سازي ایران بودند
وزیر كش�ور با بيان اینكه همين روزها شمار كش�ته هاي آبان ۹۸ 
اعام مي ش�ود، گفت: در این حادث�ه حدود 4۰ تا 4۵ نفر ش�هيد 
اعام ش�دند كه كام�ًا بي گناه بودن�د و با س�اح ها و روش هایي 
كش�ته ش�دند كه اص�ا نيروه�اي نظام�ي و امنيتي م�ا ندارند. 
به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي يك شنبه شب در يك برنامه 
زنده تلويزيوني با تشريح عملكرد وزارت كشور در حوزه هاي مختلف از 
جمله انتخابات دوم اسفند ۹۸، روند مديريت بيماري كرونا، اغتشاشات 
آبان ماه ۹۸، توسعه فعاليت هاي اقتصادي در استان ها، مسائل مرزي 
و وضعيت استان خوزستان مطالبي بيان كرد و با تأكيد بر اينكه »من 
سرباز مردم هستم«، درباره روند مديريت آشوب هاي آبان ماه گذشته 

گفت: حفظ اقتدار و امنيت جامعه براي همه ما اصل است. 
وزير كشور با اشاره به دشمني ها و تحريم هاي امريكا گفت: اينكه امريكا 
دشمن ماست و مردم ما در اين شكي ندارند ما 40 سال است با دشمني 
به نام امريكا روبه رو هس��تيم و دخالت هاي امريكا يكي دوتا نيست؛ از 
روز اول انقالب دخالت ها شروع شد، دخالت سفارتخانه، بحث تهاجم 
طبس، جنگ، تحريم ها و تهديدها و بعد هم آخرين مورد كه برجام بود 
كه تعهد خودشان بود و در ش��وراي امنيت سازمان ملل امضا كردند و 

بعد پاره كردند.
 وي ادامه داد: در حوادث آبان اينها به دنبال طرح سوري سازي كشور 
بودند؛ دنبال اين بودند كه اوضاع امنيت داخلي ما به هم بريزد، عاليم 
آن اين بود كه در آبان تمام رس��انه هاي امريكايي، رسانه هاي مخالف 
ايران، معاندين، سلطنت طلب ها، داعش و تكفيري ها همه يكپارچه در 
هجمه عليه افكار عمومي هرچه توانستند انجام مي دادند، آموزش هاى 
مس��لحانه مي دادند، عالمت مي دادند كه كجاها برويد و چه كارهايي 

انجام دهيد. 
وزير كش��ور گفت: يكي از مواردي كه مي گويند اين است كه رحماني 
فضلي به عنوان رئيس ش��وراي امنيت اينترنت را در آن ش��ب ها قطع 
كرد، بله حتماً قطع مي كن��م چرا قطع نكنم! وقتي از بس��تر اينترنت 
آموزش مي دهند و فرماندهي ميدانى مي كنند، هركه مسئوليت حفظ 
امنيت مردم را بر عهده دارد، حتماً اي��ن كار را مي كند. چرا كه امنيت 
عمومي مردم مهم است. اينها چرا ناراحت هستند؟ زيرا مي خواستند 
جنگ داخلي راه بيندازند. اينها از چندماه قب��ل آموزش هاي نظامي 
خود را آغاز كرده بودند، نيروهاي مرتب��ط به خود در داخل را آموزش 
مي دادند، افراد جديد را بسيج كرده بودند حتي ورود سالح قاچاق در 
مرزها افزايش يافته بود. همه اينها تحت رصد و كنترل بود اما خودشان 
در تحليل ها هم گفتند كه واقعه بنزين فرصتي براي ش��عله ور ش��دن 
اين ماجرا ب��ود. رحماني فضلي گفت: همه مصوبات ش��وراي امنيت و 
شوراهاي تأمين موجود است كه هميشه به خويشتنداري و مراعات و 
كنترل و روش هاي مسالمت آميز دعوت كرديم اما وقتي به يك پادگان، 
پاسگاه يا مقر حياتي حمله مي كنند يا مسلحانه سنگربندي مي كنند، 
چنين مش��كالتي اتفاق مي افتد. رئيس ش��وراي امنيت كشور درباره 
كشته ش��دگان حوادث آبان اظهار كرد: گرچه آمار فوتي ها را از ۸ هزار 
و 10 هزار نفر تا ۲ هزار نفر گفتند اما همين روزها اعالم خواهد شد كه 
عددها اصال اين نيست. البته حتي يك نفر هم فوت كند، ناراحت كننده 
است. در اين حادثه غم بار، حدود 40 تا 4۵ نفر برابر بررسى ها، شهيد 
اعالم شدند، اينها كاماًل بي گناه بودند و با سالح ها و روش هايي كشته 
ش��دند كه اصال نيروهاي نظامي و امنيت��ي ما ندارند. هم��ه اينها در 
گزارش هاى پزشكي قانوني موجود هست و دليل تأخير در اعالم آمار 
هم اين بود كه داليل، مكان و ساعت مرگ هر فرد دقيقاً معلوم شود. وي 
ادامه داد: اگر شب شما در خانه باشيد و بدانيد كه افرادي سمت خانه 
شما مي آيند و مي خواهند خانه شما را آتش بزنند، شما اولين توقعتان 
چيست؟ اينكه دولت و نيروهاي امنيتي و انتظامي از شما دفاع كنند. 
اينها مي خواستند كش��ور به هم بريزد، ناامني و شورش بشود، سوريه 
سازي كنند. اينها مي خواستند كه جنگ داخلي و اختالفات راه بيندازند 
كه هيچ كدام اتفاق نيفتاد و كشور توانست امنيت خود را حفظ كنند و 

اكنون هم در شرايط مطلوب هستيم. 
وزير كشور خاطرنش��ان كرد: فقط در 1۶ آذر سال قبل، 1۶00 تجمع 
داش��تيم، تكرار مي كنم، حتي يك مورد مصوبه تيراندازي به مردم در 
هيچ يك از س��طوح وجود ندارد، اما قانون نحوه اس��تفاده از سالح در 
اختيار نيروهاي مسلح اس��ت؛ وقتي به مراكز حياتي حمله مي كنند و 
مسلحانه تيراندازي مي كنند، بايد دفاع كنند و در اين دفاع ناخواسته 

هم اتفاقاتي پيش مي آيد. 

88498443سرويس  سياسي

|| روزنامه جوان |  شماره 5941     1441 ش��وال   9  |  1399 خ��رداد   12 دو ش��نبه 
 غیریت

 د  ر سیره امام خمینی )ره(
ادامه از صفحه یک 

د  ر عين حال امام عنصر محورى و اساس وحد  ت و استقالل و عزت ايران 
را تمسك به اسالم مى د  انست و اين منبع اليزال را واجد   هويت بخشى و 
ايستاد  گى ارزيابى مى كرد  . امام نمى فرمود   ما چنين و چنان مى كنيم، بلكه 
مى گفت »اس��الم ابرقد  رت ها را به خاك مذلت خواهد   نشاند  « و »اسالم 
سنگرهاى كليد  ى جهان را فتح خواهد   كرد  «. او به جهانشمولى و جامعيت 
اسالم يقين د  اشت و به همين د  ليل، به خد  ا سوءظن ند  اشت، حركت مى كرد   
و هميشه پيروز بود  . اكنون و د  ر گام د  وم انقالب تنها مانع انحراف انقالب 
اسالمى زند  ه بود  ن امام د  ر جامعه و اصرار رهبرى بر آن »يگانه د  وران« و 
»رهبرى استثنايى« است. تا امام زند  ه است ايران سربلند   خواهد   ماند  . اما 
رسالت نسل د  وم و سوم انقالب اسالمى معرفى بيشتر امام است. صحيفه 
امام مهجور است و برخى د  ست اند  ركاران براى اثبات اعتقاد   امام به اسالم 
رحمانى )بخوانيد   ليبراليسم( اند  يشه امام را محصور كرد  ه اند  ، غير از 14 
خرد  اد   هر سال كه رهبرى به بعد  ى از اند  يشه و مكتب امام مى پرد  ازد  ، ترويج 

امام د  ر كجاى جمهورى اسالمى تعبيه شد  ه است؟
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