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چرا الهاشمي ترور شد؟

روزنامه خراسان یادداشت دیروز خود را 
به ترور یكي از تحليلگ��ران امور امنيتي 
كش��ور عراق اختص��اص داد و نوش��ت: 
»هشام الهاشمي« تحليلگر و كارشناس امور امنيتي عراق كه از نزدیكان 
نخست وزیر فعلي مصطفي الكاظم��ي، از منتقدان نخست وزیر سابق 
عادل عبدالمهدي و زماني مشاور نخست وزیر اسبق حيدر العبادي بود، 
در بغداد ترور شد. درباره عامل یا عامالن ترور وي فرضيه هاي مختلفي 
مطرح شده است اما در یك نگاه كلي سه جریان داعش، مخالفان حضور 
امریكا در عراق و موافقان حضور امریكا در عراق از متهمان ترور الهاشمي 
به حساب مي آیند. ب��ر این اساس ف��ارغ از ناهمخوان��ي ایدئولوژیك 
الحشدالشعبي با چنين اقداماتي، به نظر مي رسد نه تنها منافعي از ترور 
الهاش��مي براي جریان مقاومت متصور نيست، بلكه اساساً ترور وي به 

زیان جریان مقاومت در عراق است. 
از سوي دیگر، بسياري از كارشناسان و مخالفان حضور امریكا در عراق 
معتقدند نيروهاي ضدمقاوم��ت در عراق با ه��دف ایجاد چالش هاي 
سياسي و امنيتي براي الحشدالش��عبي دست به چنين تروري زده اند 
تا براي مدتي پس از ماجراي دستگيري تع��دادي از نيروهاي كتائب 

حزب اهلل، این ترور را به مقاومت منتسب كنند. 
اما همزماني ت��رور اخير با گفت وگوهاي راهبردي بغداد و واش��نگتن 
قابل تأمل اس��ت. روندپژوهي یك ساله تحوالت عراق نش��ان مي دهد 
امریكایي ها به دنبال ای��ن هستند كه ميوه اعتراضات و آش��وب هاي 
عراق، نخست وزیري الكاظمي و ترور الهاشمي را در مذاكرات راهبردي 
بچينند. منحرف كردن افكار عمومي عراق از ماجراي اهانت به مرجعيت 
دیني و نقض هاي حاكميتي مستمر امریكا در عراق نيز مي تواند از دیگر 
انگيزه هاي احتمالي جریان موافق حضور امریكا از ترور الهاشمي باشد. 
خالصه آن كه اگرچه یافتن عامالن و آمران این ترور، موضوع پيچيده اي 
است كه از هم اكنون نمي توان درباره آن قضاوتي داشت و باید منتظر 
تحوالت آین��ده و واكنش هاي واضح ت��ر الكاظمي ماند ام��ا این گونه 
پيداست كه مسير روزهاي آینده عراق بيشتر از قبل به سمت حوادث و 

تقابالت امنيتي و سياسي خواهد رفت. 
........................................................................................................................

تخريب گران سياست
صبح نو در سرمقاله دیروز خود نوشت: رادیكاليسم 
اصالح طلبان یكي از عوامل تخریب سياست ورزي 
اس��ت. ای��ن رادیكاليسم بع��د از دوم خ��رداد با 
انحصارطلبي مدعيان اصالحات به اوج رسيد و حتي منجر به بيان علني 
تئوري خروج از حاكميت شد. در سال 1388 این رادیكاليسم به صورت 
عيان و آشكار ظاهر شد. رادیكاليسم اصالح طلبان كه سعي مي كنند 
اصولگرایان را به آن متهم كنند، یكي از عوامل اصلي تخریب سياست 

در ایران بوده است. 
این جریان سياسي كه از رادیكاليسم براي پيش��برد اهدافش استفاده 
كرد، اكنون از افراط گرایي براي متهم كردن رقيب استفاده مي كنند. 
رادیكال خواندن رقيب از جانب رادیكال ها، عمليات رواني اصالح طلبان 
از قدیم تا كنون بوده و نوعي فرار به جلو براي پاسخ ندادن به ناكارآمدي 
نهادهایي است كه در اختيارش��ان ب��وده است. ادامه ای��ن روند البته 
شيوه اي غيرصادقانه است كه هم به سياست لطمه مي زند و هم بيش از 

گذشته به اعتبار این جریان ضربه خواهد زد. 
........................................................................................................................ 

نگاه از باال نباشد
روزنامه كيهان در یادداشت دیروز خود نوشت: 
در حكومت هاي طاغوتي و فرعوني به مردم از 
موضع باال نگاه مي شود. مردم را خوار و خفيف 
و بردگاني در خدمت سالطين مي دانند و برایشان كوچك ترین ارزش 
و حرمتي قائل نيستند تا دالیل اصلي و مسببان پشت پرده مشكالت 
هيچ وقت معرفي و افش��ا نش��وند. نامه اي كه هفته گذش��ته یكي از 
چهره هاي اصلي و ظاهراً هميشه در سایه جریانات مدعي اصالحات و 
مؤسس روزنامه اي كه معركه گردان بلواي 18تير۷8 بود و مثاًل درباره 
مش��كالت و جامعه و راه حل هاي آن و... نوشته ش��ده بود و با واكنش 
منفي و تند دوستداران انقالب و تحليلگران سياسي و اجتماعي و حتي 
برخي از هم طيفي هاي ایشان مواجه شد، شاید یكي از آخرین نمونه ها 
براي سخن ما درباره پروژه »آدرس غلط« باشد. بر همين مبنا بسياري 
از صاحبنظ��ران اقتص��ادي و آگاه��ان سياسي معتقدن��د برخالف 
فرافكني هایي كه مي شود بسياري از مشكالت و گرفتاري هاي مردم 
»راه حل داخلي« دارد و با تحول در نگ��اه برخي از مسئوالن و اصالح 
روش هاي مرسوم و ناكارآمد مي توان ب��ا حفظ استقالل بر بسياري از 

مشكالت فائق آمد و بسياري از گرفتاري ها را مرتفع نمود. 
از این منظر مسائلي چون كرونا، تحری��م و... به رغم تاثيراتي كه دارند 
اما علت اصلي مشكالتي كه سخت مردم را در تنگنا قرار داده، نيستند 
ریش��ه مش��كالتي چون مسكن، گراني اجاره بها، مرغ، تخم مرغ و... را 
باید در ضعف مدیریت و فقدان نظارت بایسته و... و عللي چون كرونا و 

تحریم پيدا كرد. 
از همين روست كه علي)ع( قرآن مجسم و كتاب ناطق در مأموریتي كه 
به جناب مالك  اشتر درباره والیت مصر كه در آن مقطع سخت بحران زده 
و مورد طمع دشمن غدار و فتنه گر بود بر این اصل مهم تأكيد مي ورزد 
تا براي هميشه تاریخ براي آنها كه مي خواهند علي وار حكومت كنند به 
یادگار باقي گذارد كه هيچ شرایطي و هيچ بهانه اي دليل موجهي براي 
جدایي حكام از مردم نيست و حاكمان در بحراني ترین و سخت ترین 

شرایط باید با مردم و در كنار مردم باشند. 
........................................................................................................................

چين؛ همسايه دور
روزنامه ایران هم یادداشت دیروز خود را به موضوع 
پرحاشيه روابط ایران با چين كه طي روزهاي اخير 
با جنجال هاي رسانه اي همراه بوده است اختصاص 
داد و نوش��ت: این روزها رابطه ایران و چين در چارچوب آنچه نگاه به 
شرق خوانده مي شود موضوع بحث قوا و جناح هاي سياسي كشور قرار 
گرفته است. ایران به ویژه پس از پایان جنگ تحميلي شروع به توسعه 
روابط خود با چين كرد و از فناوري هاي این كشور كه در آن زمان حد 
باالیي هم نداشت بهره مند ش��د و در ادامه تحریم هایي كه عليه ایران 
وضع شد فضا را براي ورود بيشتر تكنولوژي از چين و استقبال بازار ایران 

از اجناس چيني فراهم كرد. 
پس از آن به وضع موجود روابط دو كشور رسيده ایم. بدیهي است كه 
با هر عينكي بخواهيم به وضع خودمان نگ��اه كنيم وجود تحریم هاي 
بي سابقه كه در طول تاریخ عليه كشور دیگري تحميل نشده است، قابل 
چشم پوشي نيست. در همين ظرف زماني شاهد آن هستيم كه پكن و 
واشنگتن نيز در دوره ترامپ دچار مشكالت حاد هستند. چين در این 
رابطه مانند یك كشور همسایه از جهت رفتار همكاري و اقتصادي عمل 
مي كند. هر چند اقتصاد چين با توجه ب��ا وابستگي و پيوستگي ای كه 
به اقتصاد امریكا دارد قاعدتاً باز هم رعایت مي كند و به صورت رسمي 
اقداماتي نمي كند كه شركت هایش كه با غرب و امریكا مراودات بسيار 

سنگيني دارند آسيب ببينند. 
با وجود این محدودیت با توجه به نگاه خودشان و نه صرفاً تالش ما براي 
ایران جایگاه ویژه اي را قائل هستند و عالقه مندند كه كشور مستقلي 
مانند ایران تضعيف نشود. اینكه ایران در مجموع منابع نفت و گاز دنيا 
در مقام اول یا دوم قرار دارد و اقتصاد چين به این منابع انرژي محتاج 
است سبب مي شود كه ایران و موقعيت استراتژیكش براي دولتمردان 

پكن اهميت داشته باشد.

88498443سرويس  سیاسي

 يك سوزن به خود بزنيد
 يك جوالدوز هم به رسانه هاي معاند

آیا تخریب روابط ایران و چین فقط کار رسانه هاي خارجي بود یا در داخل هم برخی همین مسیر را طی کردند

»خ�ط تخری�ب رواب�ط ای�ران و چی�ن از 
رس�انه هاي خارج از کش�ور آغاز شده است« 
ای�ن جمل�ه اي از س�خنان دی�روز محم�ود 
واعظي، رئیس دفت�ر رئیس جمه�ور در مورد 
انتقاده�ا به ق�رارداد 25س�اله می�ان ایران و 
چین اس�ت اما آی�ا تخریب پیم�ان راهبردی 
چین فقط از رس�انه های معاند ش�روع ش�د؟! 
واعظي روز گذش��ته در پایان جلس��ه هيئت دولت 
در خصوص توافق ۲۵سال��ه ایران و چين و اخباري 
كه در این خصوص منتشر شده است، گفته: »این 
سند، سندي متداول است كه براي اینكه استحكام 
روابط كشورها را بيشتر كند، بين  آنها امضا مي شود. 
این سند هيچ تعهدي به آن معنا نيست و هيچ كار 
پنهاني وجود ندارد.« رئيس دفتر رئيس جمهور گفته: 
»خطي كه وجود دارد، خطي است كه اول رسانه هاي 
خارج با عنوان اینكه تخریب روابط ایران و چين را 
شروع كنند این كار را انجام دادند. متأسفانه در داخل 
كشور هم برخي از افراد كه دنبال فرصت هستند، نام 
خود را مطرح  كنند یا اظهار نظري بكنند و متوسل 
به مسائل مختلف مي ش��وند، این موضوع را مطرح 
كردند. االن فضاي مجازي شبهه هایي براي مردم به 
وجود آورده. یك روز مي گویند كيش را مي خواهند 
بدهند و ی��ك روز مي گویند مي خواهند قش��م را 
بدهند. الزم است از فرصت استف��اده كنم و بگویم 
كه این خطي است كه از خارج حمایت مي ش��ود. 
قانون اساسي ما و  دستگاه هاي نظارتي ما همه تالش 
مي كنند براي اینكه آنچه كه انجام مي شود، شفاف 

باشد و موضوع هيچ خالفي نباشد.«
توافقنام��ه ۲۵ساله مي��ان ایران و چي��ن اولين 
موضوع��ي نيس��ت ك��ه باع��ث اعتراض ه��اي 
غيراستداللي به روابط ایران و چين ش��د. همواره 
خطي از ش��ایعات در فضاي مجازي و رسانه هایي 
از یك جریان خاص، در انتق��اد به همكاري هاي 

مشترك ایران و چين انجام گرفته است. 
دبيرخانه شوراي  عالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 
هم در پي انتش��ار ش��ایعاتي مبني ب��ر واگذاري 
بخش هایي از سواح��ل جنوبي كش��ور و جزیره 
كيش به چيني ها توضيحاتي را منتش��ر كرد. در 
این اطالعيه اعالم ش��ده است: »ای��ن اخبار هيچ 
منبع و منشأ مستندي ندارد و سوابق این كذبيات 

به صفحاتي متعلق به افراد وابسته به بيگانگان در 
فضاي مجازي ب��وده كه به دفعات تكذیب ش��ده 
است. حفظ استقالل و تماميت ارضي كش��ور بر 
همه اهداف ارجحيت داشته و دارد و تمامي اركان 
نظام و به تبع آن همه بخش هاي دولت در همين 
راستا قدم برمي دارند. همانطور كه در صحبت هاي 
سخنگوي دولت هم تأكيد شد در قرارداد ۲۵ساله 
با چين هيچ مسئل��ه محرمانه اي وج��ود ندارد و 
تاكنون هيچ قراردادي براي واگذاري زمين و بندر 

نداشته ایم.« 
   آیا دولت روحاني

پي توسعه روابط با چین بود؟
واعظي بيراه هم نمي گوید؛ جنگ رواني رسانه هاي 
خارجي عليه روابط ایران و چين، نه كم بوده و نه 
متوقف شده است اما نقش خود دولت روحاني در 
این ميان نادیده گرفته مي شود. او البته به كساني 
در داخل هم اش��اره مي كند كه بر س��ر قرارداد 
۲۵ساله ایران و چين جنجال برپا كرده اند اما به 
نظر مي رسد او به جاي توجه به سياست ها و رفتار 
دولت تدبي��ر و اميد، هدفش اش��اره به انتقادات 
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور سابق از این 
قرارداد است. در حالي كه خ��ود دولت روحاني 
هم براي تخریب این روابط كم نگذاش��ته است. 
فروردین 98 احمد توكلي طي گفت وگویي و در 
پاسخ به این سؤال كه »در مورد روسيه و چين چه 
نظري دارید؟ حتي آنها ه��م گفته اند در صورت 
نپيوستن ایران به  FATF   با ایران كار  نمي كنيم و 
نمي توانيم تعامالت مالي داشته باشيم«، مي گوید: 
»البته چيني كه رئيس جمهورش به ایران مي آید 
و وزیر خارجه به استقبالش مي رود و رئيس جمهور 
ما نمي رود، باید هم چنين حرفي بزند اما  چيني 
كه رئيس جمهورش به رهبر انقالب پيام مي دهد، 
حرف دیگ��ري مي زند. ما خودم��ان همه چيز را 
خراب مي كنيم بعد مي گویيم چرا آنها  به ما ميدان 

نمي دهند.«
همين قرارداد ۲۵ساله در سال ۲016 امضا ش��د، 
اما دولت روحاني چنان سرمست برجام و قدم زدن 
با غربي ها بود كه از كنار آن با بي اعتنایي گذشت. 
پس از آن، سال گذش��ته علي الریجاني به همراه 
هش��ت وزیر به نمایندگي از رهب��ر معظم انقالب 

براي بازسازي روابط ایران و چين راهي پكن ش��د 
و منتقل كننده پيام رهبر ایران براي رئيس جمهور 
چين بود. دولت روحاني از این نادیده انگاشتن هاي 
چين و روسيه در هفت سال گذش��ته كم نداشته 
است، لذا بهتر است واعظي نگاهي هم به عملكرد 
دولت متبوع خود داش��ته باشد كه چگونه مكمل 
كارشكني هاي رسانه هاي خارجي در روابط ایران 

و چين شد.
    کارشكني در روابط ایران و شرق

موضوع یك قرارداد نیست
اصالح طلبان همواره مخال��ف توسعه روابط ایران 
با چين و روسيه بوده ان��د و در موضوعات مختلف 
عليه این رابطه سنگ ان��دازي كرده اند. در جریان 
جنگ با داعش در سوری��ه، روسيه به جبهه ایران 
و متحدانش عليه داع��ش و ائتالف امریكایي وارد 
ش��د. روس ها براي حمله بمب افكن هایش��ان به 
مواضع داعش در سوریه نياز به یك پایگاه نظامي 
براي فرود بمب افكن ها و سوخت گيري مجدد در 
منطقه داشتند كه ایران به عنوان اصلي ترین عضو 
جبهه نبرد با داعش، اج��ازه داد تا بمب افكن هاي 
روسي براي سوخت گيري از پایگاه شهيد شاهرخي 
همدان استفاده كنند. اجازه دادن به نيروهاي متحد 
در یك نبرد نظامي براي ف��رود در پایگاه نظامي 
امري متداول و معمول است اما اصالح طلبان آن را 
در سطح تاسيس پایگاه نظامي خارجي در ایران جا 
زدند و گفتند كه خالف قانون اساسي است! حتي 

جنجال ها را به تریبون مجلس كشاندند. 
همان زمان »جان كري« وزیر خارجه وقت امریكا 
ضمن اعالم خطر درباره چنين روابطي ميان ایران و 
روسيه، بر ضرورت تحریك احساسات ملي ایرانيان 
در مقابل گسترش روابط دوطرفه ایران و روسيه 

تأكيد كرد. چرا این موضوع براي امریكا مهم بود؟
در جریان آغاز ش��يوع كرونا در ایران هم در حالي 
كه چين تالش كرد ب��ا ارسال محموله هاي مادي 
و غيرم��ادي در كنار ایران بایست��د و در حالي كه 
در امریكا سخن از وقت خوب حمل��ه به ایران به 
دليل شيوع كرونا مطرح بود، یك توئيت سخنگوي 
وزارت بهداشت ایران عليه چين جنجال آفرید و 
پس از آن رسانه هاي اصالح طلب شروع به تخریب 

روابط ایران و چين كردند. 

    منافع ملي یا مطامع جناحي؟
چين، روسيه یا هر كش��ور دیگري، دوست ایران 
نيست و از اس��اس دوستي در رواب��ط بين الملل 
معناي چندان��ي ندارد اما وقتي اش��تراك منافع، 
همكاري هاي دوجانبه یا چند جانبه با كشورهاي 
دیگر را ناگزیر مي كند، آیا باید به آن پش��ت كرد؟ 
تكليف رسانه هاي ضدایراني كه روش��ن است، اما 
چرا همواره باید یك جریان خاص، حتي شده در 
صفحات مجازي خود و نه رسانه رسمي، پي بر هم 
زدن توسعه همكاري ها بين ایران با چين و روسيه 
باش��د؟ در رویدادهاي مختلف از جمله جلسات 
ش��وراي امنيت یا تصميمات بين المللي در قبال 
سوریه، چين و روسيه ب��ه دليل آنكه نخواسته اند 
با غرب همراه باشند، طرف ایران را گرفته اند، چرا 
ایران باید این همكاري نسبي را به اميد واهي رابطه 
با غرب خراب كند؟ غربي كه در هفت سال گذشته، 
اوج همكاري دولت ایران را ش��اهد بوده و باز هم 

دشمني را رها نكرده است!
در هفته هاي اخير، حسن روحاني رئيس جمهور 
كش��ورمان دو بار از حمایت هاي روسيه و چين از 
ایران تشكر كرده است اما در هفت سال گذشته، 
دولت او نسبت به تأمين منافع ملي از مسير توسعه 
همكاري با چين و روسيه غفلت كرده و همه امور را 
به رابطه با غرب گره زده است، لذا باید گفت، حرف 
واعظي رئيس دفتر روحاني بيراه نيست كه تخریب 
روابط ایران و چين از رسانه هاي خارجي ش��روع 

شده است، اما كاش یك سوزن هم به خود بزنند.
    بي بي سي و دویچه وله علیه روابط ایران 

و چین
بي بي سي فارسي روز گذش��ته ب��راي روابط ایران و 
چي��ن و توافقنامه جدیدي كه امضا ش��ده از وصف 
»تركمنچاي« استفاده كرد و تيتر زد: »سند همكاري 
ایران و چين، حكمت آميز ی��ا قرارداد تركمنچاي«. 
بي بي س��ي فارسي تصاویري از مخالف��ان این طرح 
را در ميانه گزارش خود آورده اس��ت. اولين تصویر 
كيست؟ رضا پهلوي، فرزند شاه مخلوع ایران كه قرار 
بود جانشين پدر خود و ش��اه ایران شود، اما انقالب 
اسالمي مردم ایران در بهمن ۵۷ این فرصت را از او 
گرفت. رضا پهلوي در توئيتي این قرارداد را خيانت 
به ایران دانسته و گفته آن را محكوم كرده و بي اعتبار 
مي داند! توئيت وليعهد ناكام در مورد بي اعتباري این 
قرارداد در حالي است كه اعتبار خود او براي نظر دادن 
در م��ورد قراردادهاي دولت ای��ران زیر سؤال است! 
صرف نظر از آنك��ه او جایگاهي براي پذیرش یا عدم 
پذیرش این قرارداد ندارد، بسياري از كاربران توئيتر، 
امتيازدهي هاي خاندان پهلوي به دولت هاي خارجي 
را یادآور شدند. از جمله، مهم ترین این خيانت ها جدا 
كردن بحرین از خاك ایران توسط محمدرضا پهلوي 

بود كه به رضا پهلوي یادآور شدند. 
دویچه وله فارسي هم ق��رارداد ميان ایران و چين 
را »خيانت به منافع ملي« ناميد. رسانه هاي دیگر 
فارسي زبان در خارج از كشور نيز تالش كردند با 
تحليل هاي توهمي از یك قرارداد، آن را امتيازدهي 
ایران به چين تلقي كنند. سایت انگليسي »پتروليوم 
اكونوميست« مدعي شد: در این سند تهران و پكن 
براي سرمایه گذاري ۴00ميليارد دالري چيني ها 
در صنعت نفت، گاز، پتروش��يمي و حوزه حمل و 
نقل ایران به توافق رسيده اند و شركت هاي چيني 
براي حض��ور در هر گون��ه پروژه ان��رژي ایران در 
اولویت قرار خواهند گرف��ت. حضور قریب الوقوع 
۵هزار نيروي امنيتي چيني براي حفاظت از منافع 
این كش��ور در ایران، یكي دیگر از دروغ هایي بود 
كه درباره این سند منتشر شد اما همه ماجرا فقط 

رسانه هاي خارجي نيست.

آیت اهلل جنتي: 
مسئوالن براي حل مشكالت معيشتي مردم 

اقدامات جدي تري داشته باشند  
آیت اهلل جنتي در جلس�ه دیروز ش�وراي نگهبان با اشاره به رشد 
مبتالیان به ویروس کرونا گفت: معیشت مردم در کرونا آسیب دیده 

است، مسئوالن اقدامات جدي تری کنند. 
 به گزارش فارس، آیت اهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان روز گذشته 
در ابتداي جلسه این شورا كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شد با اشاره 
به فرارسيدن چهلمين سالروز تاسيس شوراي نگهبان گفت: شوراي 
نگهبان پاسدار جمهوریت و اسالميت نظام است و از بدو تاسيس تا امروز 
كه چهلمين سالروز تشكيل این نهاد است، موفقيت هاي زیادي را پشت 
سر گذاشته است. وي تأكيد كرد: شوراي نگهبان تا جایي كه توانسته 
وظایف شرعي، قانوني، اخالقي و حتي پاسخگویي به مردم را به درستي 

انجام داده و تالش مي كنيم این وظایف مان را بهتر انجام دهيم. 
آیت اهلل جنتي در ادامه با اشاره به رشد مبتالیان به ویروس كرونا، متذكر 
ش��د: اگر چه مش��كل كرونا و همه گيري آن جهاني است اما فراگيري 
مجدد آن در كش��ور نگران كننده است. ان ش��اء اهلل مردم توصيه هاي 
بهداشتي مسئوالن از جمله استفاده از ماسك و فاصله گذاري اجتماعي 
و هوشمند را با دقت الزم انجام دهند تا شاهد كنترل این بيماري باشيم. 
وي یكي از تبعات ویروس كرونا را در سطح جهان و ایران متاثر كردن 
مسائل اقتصادي و معيش��تي مردم عنوان كرد و گف��ت: در كنار همه 
عوارض مخرب ویروس كرونا بر مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي، 
معيشت مردم نيز دچار آسيب جدي شده است كه مسئوالن امر باید 

توجه ویژه به اقشار مستضعف جامعه داشته باشند. 
دبير شوراي نگهبان افزود: برخي گروه هاي جهادي و نهادهاي انقالبي 
اقدامات خوبي را در راستاي كمك به اقشار مستضعف از جمله توزیع 
اقالم ضروري داش��ته اند، ای��ن اقدامات الزم است ام��ا كافي نيست و 
دستگاه هاي اجرایي باید اقدام��ات اساسي تري در این خصوص انجام 
دهند. آیت اهلل جنتي در خاتمه سخنان خود با اش��اره به سالگرد فتنه 
۷8 خاطرنش��ان كرد: باید صميمانه از مردم بابت خنثي سازي تمامي 
فتنه ها از جمله فتنه هاي ۷8 و 88 تشكر كرد كه با وجود همه مشكالت 
با دیانت، ش��جاعت و عالقه وافر به رهبري از نظام دف��اع كردند، باید 
قدردان این مردم بود و مسئوالن تمام تالش خود را براي اداي وظایف 

خود انجام دهند. 
........................................................................................................................

ربیعي: 
جنگ رواني دشمن سرمايه هاي اجتماعي را 

هدف قرار داده است
 سخنگوي دولت با بیان اینكه دشمن با جنگ رواني، سرمایه هاي 
اجتماعي را هدف قرار داده است، گفت: باید تالش ها و اقداماتي را 
که دولت براي حل مش�كالت مردم انجام داده و مي دهد به اطالع 
افكار عمومي رس�اند و همچنین دس�تاوردهاي دولت در شرایط 
سخت را که به سهم خود بعضاً بي نظیر بوده براي مردم ملموس کرد. 
علي ربيعي روز گذش��ته در نش��ست ویدئو كنفرانس��ي با اعضاي 
شوراي اطالع رساني استان ها، گفت: هر چند امسال به دليل تشدید 
فش��ارهاي خارجي به ویژه تحریم هاي ظالمان��ه، عمليات متمركز 
رواني دشمن براي تضعيف روحيه و اميد مردم و ركود جهاني ناشي 
از شيوع كرونا، سال سختي را پيش رو داریم، اما بر اساس سنت هاي 
الیتغير الهي ایمان داریم كه از این ش��رایط سخت با همدلي مردم 

عبور خواهيم كرد. 
سخنگوي دولت با اشاره به موفقيت هاي چشمگير دولت تدبير و اميد 
در ۵۵ماه نخست آغاز فعاليت گفت: دولت تدبير و اميد دستاوردهاي 
اقتصادي ملموس و بزرگي داشت. رش��د اقتصادي باال در كنار كنترل 
تورم و بهبود فضاي كسب و كار در همين دولت اتفاق افتاد اما با روي 
كار آمدن ترامپ و اعمال تحریم هاي ظالمانه شرایط متفاوت و كشور با 

محدودیت هایي مواجه شد. 
ربيعي یادآور ش��د: مردم ای��ران در نظر دارند كه در س��ال 9۷ فردي 
غيرمتعارف در نتيجه انتخابات ریاست جمهوري امریكا بر مسند قدرت 
نشست و با زیرپا گذاش��تن تعهدات این كش��ور و اعمال تحریم هاي 
ظالمانه و افزایش فشارها بر ایران، موجب بروز مشكالتي براي كشور و 

مردم شد كه بخش عمده آن در سال 99 نمود پيدا كرد. 
رئيس شوراي اطالع رساني دولت با اش��اره به عمليات رواني سنگين 
دشمنان عليه مردم ایران، اذعان كرد: تاكنون در هيچ دوره اي، كشور به 
این اندازه در نظام تحریمي دشمن قرار نگرفته بود و باید با ایمان به خود 
و اعتقاد به ظرفيت هاي داخلي خود، این دوره را با موفقيت و سربلندي 

پشت سر بگذاریم. 
ربيعي در بخش دیگري از سخنان خ��ود، تجربه ممتد و مؤثر برخي از 
اعضاي دولت و همچنين حضور استان��داران توانمند را از فرصت هاي 
موجود در عبور كشور از شدیدترین فشارهاي خارجي برشمرد و گفت: 
بي تردید با حمایت مقام معظم رهبري و همراهي مردم، این نيروهاي 
دلسوز و باتجربه، كشور را از شرایط كنوني خارج خواهيم كرد و روزهاي 

بسيار بهتري براي مردم ما فرا خواهد رسيد. 
سخنگوي دولت اف��زود: دولت تدبير و اميد ط��ي دوران فعاليت خود 
متناسب با ش��رایط و وضعيت كش��ور دستاوردهاي چشمگيري دارد 
كه مردم دستاوردهاي قب��ل از تحریم ها را لمس كردن��د اما اقدامات 
و تالش ه��اي دولت در زمان تحری��م را كه بعض��اً بي سابقه و كم نظير 
بوده اند، به دليل وجود فشارهاي اقتصادي ناشي از تحریم هاي امریكا 

درك نكردند. 
ربيعي خطاب به اعضاي شوراي اطالع رساني استان ها گفت: دشمن با 
جنگ رواني، سرمایه هاي اجتماع��ي را هدف قرار داده كه براي مقابله 
با آن باید تالش ه��ا و اقداماتي را كه دولت براي حل مش��كالت مردم 
انجام داده و در حال انجام دارد به آگاهي و اطالع افكار عمومي رساند و 
همچنين دستاوردهاي دولت در شرایط سخت را كه به سهم خود بعضاً 

بي نظير بوده براي مردم ملموس كرد. 
رئيس ش��وراي اطالع رساني دولت با بيان اینكه همه هم و غم دولت، 
كمك به مردم در حل مشكالت ش��ان است، گفت: همه تالش دولت 
كنترل شرایط اقتصادي كشور و بازگرداندن ثبات و بهبود فضاي كسب 

و كار در كشور است. 
........................................................................................................................

نایب رئیس  مجلس:
 طرح هاي اقتصادي

به زودي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد
مش�كالت  ح�ل  ب�راي  اقتص�ادي  طرح ه�اي  زودي  ب�ه 
معیش�تي م�ردم در دس�تور کار مجل�س ق�رار مي گی�رد. 
به گزارش مهر، احمد اميرآبادي فراهاني نایب رئيس  مجلس ش��وراي 
اسالمي دیروز در واكنش به انتقاد یك��ي از نمایندگان مبني بر اینكه 
چرا طرح هاي اقتصادي در دستور كار مجل��س قرار نمي گيرد، گفت: 
مجلس یازدهم به حل مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم توجه دارد 
و مؤید این مسئله، آن است كه 1۴ط��رح اقتصادي در صحن مجلس 
اعالم وصول ش��د. وي بيان كرد: این طرح ها نشان دهنده آن است كه 
نمایندگان مجلس نسبت به حل مشكالت مردم اهتمام جدي دارند اما 
این طرح ها جهت بررسي به كميسيون هاي ذي ربط ارجاع شده است. 
عضو هيئت رئيسه مجلس تصریح كرد: كميسيون هاي مجلس به تازگي 
تعيين شده اند و به محض آنكه این طرح ها در كميسيون هاي مجلس 
بررسي شود و گزارش آنان به هيئت رئيسه مجلس برسد، ما آن طرح ها 

را در دستور كار مجلس قرار مي دهيم. 

معاون سیاسي وزیر کشور:

زیبنده نیست احساس جامعه این باشد که امور کشور رها شده است
اینك�ه در جامع�ه احس�اس ش�ود کاره�ا و 
امور ره�ا ش�ده، زیبن�ده نیس�ت و بای�د با 
احس�اس مس�ئولیت و با رویكرد پیش�برد 
سیاس�ت هاي دول�ت در راس�تاي حف�ظ و 
ارتقاي ح�س اعتماد در جامع�ه تالش کنیم. 
به گزارش تسنيم، جمال ع��رف معاون سياسي 
وزیر كش��ور، با تأكيد بر اینكه در آستانه ورود به 
قرن جدید ش��مسي هستيم، گف��ت: همگي ما 
به عن��وان اعضاي دولت در ش��رایط كنوني، این 
رسالت تاریخ��ي را بر دوش داریم ك��ه با غلبه بر 
مشكالت و چالش هاي كشور، از نظام و مردم مان 
حراست كنيم تا با اقت��دار و به سالمت وارد دوره 
جدید تاریخي شویم. وي با تأكيد بر اینكه همه 
ما مسئول اجراي دقيق و هوشمند اهداف عاليه 
دولت هستيم، گفت: باید با احساس مسئوليت و 
تعهد باال در صحنه هاي سياسي و اجتماعي كشور 
حضور داشته باشيم و منشأ اميد و اعتماد اجتماعي 
در كشور شویم. معاون وزیر كشور با تأكيد بر اینكه 
باید كاري كنيم كه مردم احساس كنند اعضاي 
دولت و بخش هاي اجرای��ي، دغدغه مردم و حل 
مشكالت ش��ان را دارند، اظهار داشت: مردم باید 
باور كنند كه دولت اقتدار تام و كامل دارد و قادر 
به حل چالش ه��اي اقتص��ادي و سياسي است. 
عرف افزود: اینكه در جامعه احساس شود كارها 
و امور رها ش��ده، زیبنده نيست و باید با احساس 
مسئوليت و با رویكرد پيشبرد سياست هاي دولت، 

در راستاي حفظ و ارتقای حس اعتماد در جامعه 
تالش كنيم. وي با اظهار اینكه مسئوالن استاني 
باید با اعتماد به نف��س در صحنه هاي سياسي و 
اقتصادي ظاهر ش��وند، گفت: باید این اميد را به 
مردم عزیز كشورمان دهيم كه دولت مسئول بر 
سر كار است و تمام تالشش، تأمين آسایش و رفاه 
عمومي جامعه است. معاون وزیر كشور در بخش 
دیگري از سخنان خود به افتخار بزرگ خدمت در 
نظام جمهوري اسالمي اشاره كرد و گفت: امروز 

توفيق داریم به عنوان مسئول در نظام جمهوري 
اسالمي ایران در راستاي پيش��برد اهداف نظام 
عمل كنيم، پس باید با شوق و انگيزه در این وادي 
قدم برداریم تا بتوانيم منشأ اثر و تحول جدي براي 
مردم و جامعه باش��يم. عرف در همين خصوص 
گفت: رسم بر این است كه هر دولت طبق انتخاب 
مستقيم مردم به مدت چهار س��ال سكان اداره 
كشور را در دست مي گيرد. وي افزود: امسال هم 
سال چهارم و پایاني دولت است و وظيفه ما این 

است كه با تمام توان اثرگذاري و حضورمان را در 
امر خدمتگزاري به مردم حف��ظ و تا آخرین روز 
مسئوليت خود، با تعهد و مسئوليت عمل كنيم. 
معاون وزیر كشور با اش��اره به اینكه از پایان عمر 
دولت دوازدهم حدود 3۷0روز زمان باقي مانده 
است، گفت: باید براي این مدت برنامه ریزي دقيق 
و مدون و این مسئله را در نظر داش��ته باشيم كه 
مسئله و اولویت اصلي ما آماده سازي جمهوري 

اسالمي براي ورود به قرن جدید است. 
عرف ب��ا بي��ان اینك��ه طي س��ه س��ال اخير با 
زیاده خواهي هاي دش��منان در منطقه و جهان 
مواج��ه بوده ایم، گف��ت: در براب��ر زیاده خواهي 
دش��من، استراتژي مقاومت فع��ال را در پيش 
گرفته ایم و باید مفهوم و ابع��اد این استراتژي را 
براي مردم تبيين و تش��ریح كنيم. وي با تأكيد 
بر اینكه باید از افق باالتري، مسائل و مش��كالت 
موجود در كش��ور را ببينيم، اظهار داشت: الزم 
است با هم افزایي ظرفيت ها و فعال ش��دن همه 
امكانات بتوانيم در سال پيش رو اقداماتي جدي تر 
در حوزه هاي اقتصادي و معيش��تي كشور انجام 
دهيم. معاون وزیر كش��ور در پایان خاطرنشان 
كرد: امسال الزم است ب��ا اقدامات و فعاليت هاي 
خود، هفته دولت متفاوتي را در كشور رقم بزنيم و 
با ارزیابي كارهاي انجام شده، به سمت برنامه ریزي 
سنجيده و عملياتي كردن سایر برنامه هاي مهم و 

كالن كشور حركت كنيم.

   دولت

زینب  شریعتی
   گزارش


