
همراهی سالمت و معنویت در عزای حسینی
شیوع ویروس منحوس کرونا که ضمن آلوده سازی وسیع، موجب تلفات 
انسانی و خسارت های سنگین شده، تمامی ابعاد زندگی بشر از جمله مراسم 

و مناسک دینی و مذهبی را تحت الشعاع خود قرار داده است. 
اما در همان حال که ناتوانی بشر در مقابله سریع و قطعی با این ویروس، 
موجب گرایش معنوی و تقویت احساس دینی و استمرارطلبی ماورایی بشر 
گردیده، میدان فرصت طلبی دین ستیزان را فراهم کرده تا با بهانه جویی و 
مستمسک قرار دادن رفتار برخی عناصر قشری و متحجر مذهبی، دوگانه 
مذهب و سالمت را مطرح کنند و به مغایرت مراسم و مناسک مذهبی با 

سالمت انسان   ها دامن بزنند. 
در واقع این دوگان��ه کاذب، حاصل ادعای عناصر دین س��تیز و عملکرد 
عناصر قشری و متحجر و متصلب است که اولی انصاف و دومی عقالنیت 
را کنار گذاشته و کرونا هر دو را برای شکل دهی به این دوگانه به هم پیوند 

داده است. 
مراسم عزاداری حسینی یکی از عرصه   هایی است که چون به طور معمول 
به صورت جمعی و گروهی برگزار می شود و با اطعام و نذورات همراه است، 
یکی از بهانه   ها برای دامن زدن به این دوگانه موهوم و کاذب به حس��اب 
می آید.  از این رو تأکید برخی علما و مراجع مذهبی بر ضرورت برگزاری 
مراسم عزای حسینی و اعالم برنامه برخی هیئت   ها و منبری   ها برای ماه 
محرم، مستمسکی برای عناصر دین ستیز شده بود که در پوشش نگرانی 
برای سالمت مردم علیه عقاید مردم هر آنچه می توانستند عقده گشایی و 
اهانت کردند و هیچ حریمی برای مقدسات جامعه باقی نگذاشتند. حال آنکه 
ضوابط و پروتکل های بهداشتی بیشتر از هرجا در اماکن مذهبی مراعات 
می شود و مراجع دینی و مذهبی هم بر رعایت این ضوابط تأکید دارند و خود 
مقید به مراعات آن هستند، ازجمله رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمی که 
در سخنرانی روز عید قربان بیان داشتند: »در عزاداری ها، معیار آن چیزی 
است که ستاد ملی کرونا اعالم می کند. بنده هرآنچه آنها الزم بدانند، مراعات 
خواهم کرد. توصیه و تأکید من به همه عزاداران، هیئات، منبری   ها و مداحان 
نیز این است که ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت شود، چرا که اگر همین 
مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود، فاجعه ای بزرگ پدید خواهد آمد. « 
در این رهنمود، پروتکل   ها و ضوابط اعالمی ستاد ملی کرونا به عنوان معیار 
در برگزاری عزاداری اعالم گردید و همان گون��ه که تاکنون مراعات این 
ضوابط در سیره عملی رهبر معظم انقالب اسالمی دیده شده، باز تأکید 

فرموده اند که بنده هر آنچه الزم بدانند، مراعات خواهم کرد. 
تحقق این رهنمود به این معناست که هیچ مغایرتی بین عزاداری حسینی و 
حفظ سالمت عزاداران وجود ندارد و زمانی که ضوابط و پروتکل های اعالمی 

معیار باشد، یعنی سالمت عزاداران تضمین است. 
بنابراین در حالی که کرونا نباید زندگی انسان   ها را تعطیل کند و جامعه 
بش��ری در تمامی ابعاد باید زندگی خود را با این شرایط تنظیم کند و 
تطبیق دهد و از دوگانه معیشت و سالمت یا نان و جان با رعایت ضوابط 
و پروتکل های بهداشتی عبور کند، می توان مراسم و مناسک مذهبی را 
که خود به آرامش روانی و تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماری 
کمک می کند با رعایت همین ضوابط انجام داد.  از سوی دیگر عزاداران 
واقعی، بندگان مؤمنی به حساب می آیند که حفظ سالمت خود را حق 
نفس و حفظ س��المت دیگران را حق الناس می دانند.   بنابراین رعایت 
اصول و ضوابطی که به این امر مربوط می ش��ود ب��رای آنها یک تکلیف 
واجب و روضه و عزاداری یک امر مستحب به حساب می آید.  بنابراین 
برخالف این ادعا و القای برآمده از عقده دین ستیزانه که روضه و عزای 
حسینی را مغایر سالمت معرفی می کند، عزاداران واقعی حسینی خود 
حافظان بهداشت و سالمت هستند و با رعایت موازین و ضوابط بهداشتی 
از س��المت خود و دیگران صیانت خواهند کرد.  اما در این میان برخی 
دغدغه های دلسوزانه و بجا نیز با تغییر در رویه   ها قابل رفع و حل شدن 

است که مهم  ترین آنها عبارتند از:
1- خطرات ناشی از توزیع نذورات که باتوجه به شرایط ناشی از ویروس کرونا 
و ضرورت مراعات آن در مناسک مذهبی و اصل بودن نیت بانیان می تواند 
به توزیع ماسک و بس��ته های غذایی برای نیازمندان در قالب کمک های 
مؤمنانه عزاداران حسینی تغییر شکل دهد.  2- خطرات ناشی از تجمع و 
ازدحام که با توجه به دسترسی همگانی به ابزار ارتباطی نوین و رسانه های 
گوناگون به برگزاری در خانه   ها به عنوان هرخانه، یک حسینیه یا برگزاری با 
فاصله اجتماعی در اماکن باز و وسیع تغییر شکل دهد و هیچ تهدیدی برای 
سالمت عزاداران پدید نیاورد.  بدیهی است روش جاری یا دستورالعمل و 
راهنمای هیئت   ها و عزاداران همان پروتکل های اعالمی ستاد ملی مبارزه با 
کروناست که از نگاه کارشناسی دقیق برآمده و همزمان با نیاز روحی جامعه 
اسالمی به ضرورت های بهداشتی و سالمت آحاد شهروندان توجه الزم به 

عمل می آورد. 

كیش و مات
از هیمنه لشکر دشمن، حاال فقط یک طبل تو خالي باقي مانده است. 
اگر س��ري به میدان جنگ و نقشه شوم »فش��ار حداکثري« براي زانو 
زدن مردم ایران در برابر گروه تبهکاران امریکایي، عبري و عربي بزنیم، 

خواهیم دید که آنها تقریباً صحنه را ترك کرده اند. 
گویي جنگ »احزاب« دوباره تکرار شده و بدون هیچ صدمه چشمگیری 
به بدنه مقاومت، گرگ ها ی��ک به یک به النه هاي خود بازگش��ته اند. 
عناصر ش��روري مثل جان بولتون جنگ طلب و برایان هوك شیاد، با 
بي حیثیت ترین شکل ممکن کاخ سفید را ترك کرده اند و دولت هاي 
متخاصم همراه با نقش��ه آنه��ا، با مخاط��رات بزرگي در حف��ظ بقا و 
ناکارآمدي در حکمراني، دست و پا مي زنند. اما ترسیم چنین وضعیتي 
به معناي بازگشت به نقطه آرامش براي منطقه ما نیست! یهود آجیل، 
افسر عالي رتبه اس��رائیلي در سازمان موساد در ش��رح نحوه عملکرد 
سازمان مطبوعش نوشته است: »ما با کش��ورهاي خاورمیانه شطرنج 
مي کنیم، گاهي با حرکتي آنها را کیش مي کنیم، گاهي هم که وضعیت 
سخت مي شود با جادویي در مهره هاي خودشان، شکل بازي را عوض 

مي کنیم.« 
این جمله اگرچه همراه با گزافه گویي فراوان است اما قطعاً نشانه شیوه 
عملکرد امنیتي صهیونیست ها در منطقه نیز مي باشد. براي نشان دادن 
روش تاکتیکي موساد بهتر است به تابستان سال 1985 برویم، در آن 
س��ال حافظ اس��د تصمیم گرفته بود، در یک عملیات برق آسا تمامي 
اراضي اشغالي در جوالن را به خاك سوریه بازگرداند. این ضربه محکم 
نظامي مي توانست ریشه صهیونیست ها در منطقه را خشک کند، براي 
همین موساد و سازمان اطالعات ارتش اسرائیل تمام انرژي خود  را براي 
شناسایي وضعیت ارتش نیروهاي سیاسي و موقعیت مکاني تجهیزات 
نظامي سوري ها گذاشته بودند. جالب آنکه سازمان هاي امنیتي اروپایي 
هم به صورت شبانه روزي به اس��رائیلي ها سرویس مي دادند، از جمله 
س��ازمان اطالعات دانمارك )دي. س��ي. اس. اس( که لیست مسافران 
ورودي به فرودگاه کپنهاگ را براي دفتر موساد در بیروت با نام »کوسه« 
ارسال مي کرد. آن زمان از طریق همین مراودات اطالعاتي دانمارکي ها 
به برادر یکي از مشاوران رفعت اسد رسیده و از طریق این مرد ساده لوح 
و طمع کار به اطالعات وسیعي از ارتش سوریه دست یافتند. از آن روز 
صهیونیست ها با شناسایي موقعیت هاي نظامي سوري ها دائم دمشق 
را تحریک مي کردند تا جرقه جنگ را بزند. در جلسه ستاد فرماندهي 
ارتش اسرائیل آنها به این جمع بندي رسیده بودند که اگر ارتش سوریه 
در جوالن تحرکي انجام دهد، اگر چه ضربه اول آنها سهمگین است اما 
دوام زیادي نخواهد داشت و بعد از یک جنگ چندماهه مي توان وسعت 
مناطق اشغالي را افزایش داد. تحلیل صهیونیست ها بر این نکته بود که 
پس از آغاز جنگ، سازمان ملل وارد عمل ش��ده و به سود آنها با چند 
قطعنامه، تحرکات را کنترل می کند و مي ت��وان جنگ را در نقطه اي 
داخل خاك سوریه حفظ کرد اما صهیونیست ها در این نقشه سیاه یک 
حرکت را نخوانده بودند؛ هر قدر که جاس��وس هاي اسرائیلي کارشان 
را بلدند، سازمان اطالعات سوریه نیز روي طعمه ها اشراف دارد. براي 
همین هر قدر اسرائیلي ها ضریب اتمسفر جوالن را باال بردند، حتي یک 

تانک سوري هم از جایش تکان نخورد و فتنه در نطفه خفه شد. 
اگر کمي هوشمندانه به وضعیت این روزهاي خاورمیانه نگاه کنیم به 
خوبي متوجه مي شویم اتاق جنگ دشمن پس از دومینوي شکست در 
برابر مقاومت دوباره سعي کرده همان نقشه قدیمي »بازي شطرنج« را 
پیاده کند. آنها در خفا و با روش هاي ناجوانمردانه سردار مقاومت را در 
فرودگاه بغداد در حالي که میهمان عراقي ها بود به شهادت رساندند یا 

گاه حمالت کور به پایگاه هاي ارتش سوریه انجام مي دهند. 
به صورت واضح دشمن سعي دارد برخوردهاي مارپیچي را افزایش دهد 
و احتمال درگیري نظامي غیر حرفه اي را باال ببرد، حتي براي رسیدن 
به این هدف ستاد جنگ رواني آنها به ش��دت مشغول کار است و دائم 
در ش��بکه هاي اجتماعي براي مقاومت رجزخواني مي کند. وضعیت 
آنقدر آشفته است که اخیراً یک کاربر توئیتر نوشته بود: »آرزوي آزادي 
فلسطین به دلش خواهد ماند« و نیز بس��یار جمالت احساسي از این 
دست! در چنین شرایطي باید به این س��ؤال پاسخ داد که آیا مقاومت 
شریف و مردمي در برابر تحرکات رواني و گاه عملیاتي دشمن سکوت 

کرده یا به تعبیر رئیس جمهور »صبر استراتژیک «پیشه نموده است؟
آنهایي که فهم دقیقي از تحوالت خاورمیانه دارند مي دانند که پاسخ 
منفي اس��ت. اخیراً پایگاه اینترنتي امریکن هرال��د تریبون در وصف 
شرایط منطقه نوش��ته اس��ت: »واقعیت آن اس��ت که بدون در نظر 
گرفتن تلفات، ح��زب اهلل لبنان در تمامي جبهه ها بر اس��رائیل پیروز 
شده اس��ت.« از نگاه این رسانه امریکایي پاس��خ هایي که حزب اهلل به 
صهیونیس��ت ها مي دهد، قواعد جنگي را عوض کرده و مقاومت این 
روش ها را ب��ه متجاوزان تحمیل نموده اس��ت. اخی��راً آموس یادلین 
رئیس سابق اطالعات ارتش اس��رائیل هم با تأیید این وضعیت گفته 
است که وضعیت براي صهیونیست ها حتي از سال 1967 نیز سخت تر 
ش��ده اس��ت. اگر تحلیل پایگاه امریکایي و اخبار داخلي ارتش عبري 
را کنار ه��م بگذاریم و با واقعیت هاي منطقه مقایس��ه کنیم، به نتایج 
جالب توجهي مي رس��یم. صهیونیس��ت ها در دو محور از پنج منطقه 
پیراموني شان تحت محاصره ش��دید قرار دارند و 125پایگاه مقاومت 
از مرز اردن تا عراق و داخل خاك سوریه در کنار مزرعه هاي موشکي 
مخفي برایشان جهنمي وصف نشدني پدید آورده است و اگر تحرکي 
غلط از آنها یا متحدانش��ان سر بزند با خاك یکس��ان خواهند شد. از 
همین رو رهبر انق��الب با قاطعیت تمام و در ی��ک پیش بیني الهي از 
حذف صهیونیست ها از صحنه روزگار پرده برداشته اند اما براي رسیدن 
به آن نقطه عظی��م و آن جهاد مقدس چند مالحظ��ه نیز وجود دارد. 
مهم ترین آن اینکه »شطرنج« بازیگران با حوصله مي خواهد. نپیوستن 
به اردوگاه هلهله کشي یا تن ندادن به توصیه هاي بي پایه رفتن به میز 
مذاکره به معناي آن نیست که درجا ایستاده ایم بلکه به مفهوم پاسخ 
به پرسش هاي دشوار و توصیه هاي سختي است که عده اي در جبهه 
دش��من و با پرچم بیگانه باوري و صلح طلبي آن را در دست دارند. در 
برابر این جریان ساده دل یا واداده، راه حل درست در دست ماست؛ »نه 
جنگ مي شود، نه مذاکره مي کنیم« و تکیه بر صلح مسلح، زاویه ورود 
ما نسبت به جهان و منطقه را تغییر داده اس��ت. این استراتژي ایران 
را پرتحرك و مدافع در برابر دس��تاوردهاي خود کرده است، از همین 
رو سیدحسن نصراهلل حتي به دشمن مکاري چون ماکرون هم اجازه 
مي دهد به صحنه آمده و عمق حیله گري اش را در برابر چشم جهانیان 
نشان دهد. دشمن ما خوب مي داند اگر شاه مهره را اشتباه تکان دهد، 
چشم که باز کند، مات شده اس��ت، نتیجه بازي شطرنج را چند مهره 

سرباز تعیین نمي کنند!

رسولسنائیراد

مرتضيسيمياري

قاليباف: نبايد توقع حل مشكالت را در هفته و ماه داشت، بلكه اثر اقدامات در فصل هاي پيش رو ديده خواهد شد

گشایش دولت  هنوز كارشناسی نشده است!

گمانه زني ها درباره سورپرايز دولتي ها از »گشايش 
اقتصادي« كه از اواخر هفته گذش�ته با سخنان 
رئيس جمهور آغاز شد و با توئيت هاي رئيس دفتر و 
مشاور ارشد او ادامه پيدا كرد، همچنان ادامه دارد 
و در فضاي مجازي و حقيقي گزينه هاي مختلفي 
عنوان مي شود كه محتمل ترين آن » پيش فروش 
نفت يا پيش فروش اوراق ارزي بر پايه نفت است«. 
اقدام�ي ك�ه ب�ر اس�اس آن دولت، نف�ِت دو 
يا س�ه س�ال آينده را به مردم مي فروش�د و 
در تاريخ سر رس�يد، ب�ا ن�رخ روز ارز و نفت، 
اق�دام ب�ه ب�از پرداخ�ت مي كند؛ موضوعي 
ك�ه از س�وي مقام�ات مس�ئول در دول�ت 
تاكن�ون ن�ه رد  و ن�ه تأيي�د شده اس�ت. 
  سخنان رئیس مجلس شوراي اسالمي در نشست 
علني دیروز مبني بر » مشارکت مردم در اقتصاد « 
مي تواند این احتمال را تقویت کند که هر آنچه قرار 

است تحت عنوان گش��ایش اقتصادي اتفاق بیفتد، 
از مسیر مشارکت مردم در اقتصاد خواهد گذشت. 
رئیس مجلس شوراي اس��المي با اشاره به اهمیت 
تقویت اقتصاد در می��ان آحاد م��ردم گفت: بدون 
قوي شدن تک تک مردم، نه ایران قوي مي شود و نه 

دولت قوي خواهد شد. 
دکتر محمدباقر قالیباف با اش��اره به بحث هایي که 
درباره گشایش اقتصادي در جامعه مطرح است، گفت: 
نباید توقع حل مشکالت را در هفته و ماه داشت، بلکه 
اثر اقدامات در فصل هاي پیش رو دیده خواهد شد. 
قالیباف با بیان اینک��ه این روزها درباره گش��ایش 
اقتصادي در جامعه س��ؤاالتي مطرح اس��ت، اظهار 
داشت: همانطور که در روز پنج شنبه در بازدید سرزده 
از واحدهاي خبري صدا و سیما گفتم،  ما تحقق آینده 
خوب را از مسیر سخت ممکن مي دانیم،   ولی نباید 
توقع حل مشکالت را در هفته و ماه داشت، بلکه اثر 

اقدامات در فصل هاي پیش رو دیده خواهد شد. 
وي بدون اش��اره به جزئی��ات طرح دول��ت درباره 
گش��ایش اقتصادي افزود: طرح مهمي در ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي قوا در حال بررسي است 
که مي تواند بر اقتصاد تأثیر ملموسي بگذارد، اما باید 
تصریح کرد که ای��ن طرح فق��ط در صورتي که در 
جزئیات آن، نظرات کارشناس��ي براي حفظ منافع 
مردم مد نظر قرار گیرد مي تواند به اهداف خود برسد. 
 در این زمینه اختالف نظر  کارشناس��ي وجود دارد و 
هنوز هیچ طرحي قطعي نشده اس��ت. بنابراین باید 
صبر کرد و اجازه داد این بحث ها در فضاي کارشناسي 

بررسي شود و به نتیجه نهایي برسد. 
    مردمي كردن اقتصاد به نفع طبقه متوسط 

و محروم
رئیس ق��وه مقننه در عین حال به م��ردم اطمینان 
داد که مجلس با ترکیب��ي از نمایندگان توانمند در 

عرصه اقتصاد و کارشناسان مرکز پژوهش ها با رعایت 
نظرات کارشناسي، منافع مردم را تأمین خواهد کرد 
و همانطور که در بس��ته اقتصادي مردمي توضیح 
داده شد، مجلس مبناي عمل خود را مردمي کردن 
اقتصاد به نفع طبقه متوس��ط و محروم قرار داده  و 
معتقد است بدون قوي شدن تک تک مردم، نه ایران 

قوي مي شود و نه دولت قوي خواهد شد. 
   از طرح ه�اي س�ورپرايزي ذهنيت خوبي 

نيست
فارغ از اینکه محتواي طرح گشایش اقتصادي دولت 
دوازدهم آن هم در سال پایاني عمر آن چیست و با چه 
کیفیتي قرار است اجرا شود، برخي نگراني ها از سابقه 
طرح هاي مشابه در پایان عمر دولت ها نشان مي دهد 
که مجلس شوراي اسالمي باید با نگاه کارشناسانه و 
مسئوالنه تري با آن برخورد کند؛ موضوعي که مورد 
توجه سید نظام الدین موسوي، نماینده مردم تهران 
نیز قرار گرفت و او در توییتي نوشت: » از هر اقدام دولت 
در جهت گشایش اقتصادي و بهبود وضعیت معیشتي 
مردم حمایت مي کنیم،اما از طرح هاي س��ورپرایزي 
که فقط چند نفر اطالع دارند و عقبه کارشناسي آن 
مشخص نیس��ت )مثل طرح بنزین( ذهنیت خوبي 
نداریم. آقاي روحاني قبل از اجراي هر طرحي باید ابعاد 

آن را با مردم و نمایندگان در میان بگذارد.« 
چنانچ��ه طرح گش��ایش اقتص��ادي دول��ت همان 
پیش فروش نفت به مردم باشد، برخي فعاالن اقتصادي 
نیزاین اشکال را به آن وارد کرده اند  که پول حاصل از 
فروش نفت به مردم را این دولت مي گیرد و تعهدات آن 
به دولت بعدي منتقل خواهد شد! و لذا برای اینکه بحث 
این دولت و آن دولت نباشد و ملزومات ملی و مردمی در 

آن لحاظ شود، باید با دقت کارشناسی شود. 
سایت اقتصادنیوز روز گذشته در مطلبي نوشت که به 
جزئیات گشایش اقتصادی دولت که این هفته اعالم 
خواهد شد، دست یافته است. بر این اساس گویا دولت 
قصد دارد با هدف تأمین نقدینگی مورد نیاز تا سقف 
2۰۰ میلیون بشکه نفت در بورس پیش فروش کند. 
اقتصادنیوز تحلیل کرده است، حاال اگر قیمت نفت 
در زمان تحویل باالتر از زمان پیش خرید باشد سود 
آن به خریدار می رسد، اما اگر قیمت اوراق پایین تر 
از زمان پیش خرید باش��د، دولت به میزان نرخ سود 
سپرده بلندمدت به خریداران مابه التفاوت پرداخت 

خواهد کرد. 

      ايرنا: علی ش��مخانی، دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشت: جلوگیری از همکاری راهبردی ایران با 
شرق و تداوم وابستگی اقتصاد ملی به نفت، مبنای قبض و بسط سیاسی 
غرب نسبت به کشور ماست. وي تصریح کرد: ایران مدت هاست تصمیم 
به این دو کار گرفته و با مقاومت فعال و همبستگی ملی از چالش های 

موجود عبور خواهد کرد.
     مهر: نماینده مردم دشتس��تان از جمع آوری امضا برای استیضاح 
وزیر نفت در مجل��س خبر داد. ابراهیم رضای��ی از جمع آوری امضا در 
مجلس شورای اسالمی برای استیضاح »بیژن زنگنه« وزیر نفت خبر 
داد و با اشاره به محورهای این استیضاح گفت: مشکالت بسیار زیادی 
در صنعت نفت وجود دارد که عملکرد وزیر نفت هم نش��ان می دهد او 

نمی تواند این مشکالت را حل و فصل کند.

ژه
وی

 سریعالقلمنظرخودشرانقضکرد 
کرونا ابطال حداقل یکی از نظرات محمود سریع القلم، تئوریسین 
اصالح طلب را ثابت ک��رد. او اخیراً در بخش های��ی از مقاله ای 
تفصیلی پیرامون اثرات و پیامدهای کرونا در چند جا به »امنیت 
غذایی« اشاره کرده و نوشته است: »ظهور ناگهانی کووید-19 با 
مرگ و میر بسیار باال در برزیل، شیلی و مکزیک عواقب جدی 
برای مصرف و تولید کاالهای کشاورزی و حتی امنیت غذایی در 
نیمه دوم 2۰2۰ و احتماالً تا بخش هایی از سال 2۰21 می تواند 
داشته باشد.« او در بخش دیگری از مقاله اش تأکید کرده است: 
»بس��یاری از کش��ورهای آفریقایی وام های کوتاه و میان مدت 
دارند که تابع فعالیت معادن و صنعت نفت و گاز آنهاست. بیم آن 
می رود که بحران پرداخت بده��ی از یک طرف و ناامنی غذایی 
برای مردم بس��یاری از کش��ورهای آفریقایی از طرف دیگر که 
شامل 72 میلیون نفر در 35 کشور می شود، گسترش یابد.« در 
جایی دیگر از همین مقاله نوشته شده است: »تشکیل صف های 
8 کیلومتری اتومبیل در بعضی از ایالت هاي امریکا برای دریافت 
بسته های رایگان غذا، حاکی از آن است که حتی در اقتصادهای 
پیشرفته، اثرات فوری پاندمی بر کار و فعالیت اقتصادی می تواند 

جدی باشد.«
این نکات سریع القلم جدید نیس��ت و در این چند ماه کرونایی 
که جهان گذرانده، بارها تکرار شده است. اما از یک منظر جالب 
توجه است و آن اینکه او پیش از این خودکفایی در تولید گندم 
و محصوالت کش��اورزی را زیر س��ؤال برده بود. به عنوان مثال 
نوشته بود: »ما )ایران( دوس��ت داریم در کشاورزی اول باشیم؛ 
در حالی که تولید یک کیلو گندم در دنیا یک دالر تمام می شود و 
در ایران 5 دالر. متخصصان کشاورزی می گویند تولید گندم در 
ایران به صرفه نیست. بهتر است ما در جای دیگری تولید ثروت 
کنیم و ارزش افزوده به دست آوریم و گندم بخریم، همانگونه که 

کره جنوبی این کار را می کند. کره در آفریقا زمین اجاره کرده و 
غله می کارد. تمام نیازهای کشاورزی  خود را از آنجا رفع می کند 
و بقیه اش را هم در دنیا می فروش��د. ما می خواهیم در هر مورد 
قابل تصوری اول باشیم، نمی توانیم. امریکا هم نمی تواند.« و در 
جایی دیگر گفته است: »بنده بارها تأکید کرده ام که خودکفایی 

معنایی ندارد، هیچ کشوری خودکفا نیست!«
ضرب المثل معروفی است که »عدو ش��ود سبب خیر اگر خدا 
خواهد«، حاال هم ویروس کرونا با همه نحوستی که دارد، باعث 
شده چهره غرب و حامیان غرب بهتر شناخته شوند و نادرستی 
تئوری هایی که مقابل اقتصاد مقاومتی قد کشیده اند، عیان شود.

FATFرؤیاهایشرقدرمورد 
گمانه زنی ها در مورد آنچه حسن روحانی »گشایش اقتصادی« 
مي داند، چند روزی اس��ت که آغاز شده اس��ت. اهل اقتصاد و 
سیاس��ت به جای آنکه طرف مش��ورت دول��ت در تصمیمات 
اقتصادی باش��ند، حاال فقط می توانند حدس بزنند که دولت 
قرار اس��ت چه کند. در این میان برخی رسانه ها ذوق کرده اند 
که شاید دولت FATF را به تصویب نهادهای ذی ربط رسانده 
و چون تصور می کن��د با تصویب FATF مش��کل اقتصادی 
کشور حل می شود، حاال صحبت از گشایش اقتصادی می کند. 
این گمانه البته از طرف معاون ارتباطات و اطالع رس��انی دفتر 
رئیس جمهوری رد شد، اما نگاه شرق نشان می دهد که تا چه حد 
از رد این گمانه زنی ناراحت شده اند. شرق طی مطلبی با عنوان 
»آیا تحریم ها برداشته می شود؟« می نویسد: »کنجکاوی ها برای 
حدس  زدن اینکه قرار است در چند روز آینده چه اتفاقی رخ دهد 
در فضای مجازی شروع شده است و عده زیادی از خارج  شدن 
ایران از لیست س��یاه FATF به عنوان گشایش اقتصادی نام 
برده اند. با این حال به نظر می رسد »گشایش اقتصادی« ربطی 

به FATF نداشته باشد؛ چرا که معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رئیس جمهوری در توئیتی به آن اش��اره کرد و نوش��ت: 
»گرچه خبر مهم اقتصادی که رئیس جمهوری از آن س��خن 
می گوید، درباره  لوایح مرتبط با FATF نیس��ت؛ اما  ای کاش 
آنها که برخالف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، 
دریابند که در گمانه زنی فعاالن اقتصادی و شهروندان، تصویب 
لوایح چهارگانه و جا  نداشتن در لیست سیاه FATF، »گشایش 

اقتصادی« محسوب می شود.«
FATF در گمانه زنی های اخیر کاماًل رد شده است؛ شرق هم 
این را می داند، اما رؤیاهایی کذایی دارد و عالقه دارد با مناسبت 
و بی مناسبت در موردشان بنویسد. اولین بار نیست که دولت یا 
اصالح طلبان وعده رفع تحریم ها را طرح می کنند و این حنا نزد 
مردم آنقدر بیرنگ است که حتی نیاز نیست نقد و بررسی شود. 
ش��رق و همفکرانش باید توضیح دهن��د از آن همه وعده های 
گش��ایش اقتصادی که قرار بود با برجام روی دهد، کدام یک 
محقق شده که حاال دل به FATF خوش داشته شود. موضع 
معاون اطالع رسانی ریاس��ت جمهوری هم البته جالب توجه 
اس��ت که می گوید:   ای کاش مخالفان FATF دریابند که در 
گمانه زنی فعاالن اقتصادی، پذیرش FATF گشایش اقتصادی 
محسوب می ش��ود. البته او مغالطه کرده است. گمانه زنی های 
اخیر در مورد این نیس��ت که چه چیزی گش��ایش اقتصادی 
محسوب می شود، بلکه در مورد این است که روحانی و دولتش 
چه چیزی را گشایش اقتصادی می دانند؛ حاال اینکه آنچه آنها 
گشایش اقتصادی می نامند، واقعاً گشایش اقتصادی است یا نه، 
باید بعداً نوشت. تجربه برجام و وعده حل شدن آب خوردن با آن 
و تضمین بودن امضای ج��ان کری که جایی برای خوش بینی 
نسبت به دالیل ایجاد گشایش اقتصادی از نگاه دولت تدبیر و 

امید باقی نمی گذارد.

صبح ديروز انجام شد
سازمان بسیج   و  سازمان پدافند غیرعامل 

تفاهمنامه همکاری امضا كردند 
در ديدار س�ردار جاللی، رئيس س�ازمان پدافند غيرعامل با سردار 
س�ليمانی كه جمعی از مسئوالن ارشد دو س�ازمان حضور داشتند 
بر تعامالت بيشتر و انجام همكاری های مش�ترک در زمينه پدافند 
غيرعامل تأكيد ش�د. به گزارش خبرگزاری بسيج، سردار غالمرضا 
جاللی رئيس س�ازمان پدافند غيرعامل كشور با س�ردار غالمرضا 
سليمانی رئيس سازمان بسيج مستضعفين ديدار و گفت وگو كرد.

در دیدار سردار جاللی با سردار سلیمانی که جمعی از مسئوالن ارشد دو 
سازمان نیز حضور داشتند بر تعامالت بیشتر و انجام همکاری های مشترك 
در زمینه پدافند غیرعامل تأکید شد. در انتهای این دیدار نیز تفاهمنامه 

مشترکی مابین دو سازمان به امضاي طرفین رسید.
بنا بر این گزارش، محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه نیز صبح 
دیروز با حضور در ستاد سازمان بسیج مستضعفین با سردار سلیمانی دیدار 

و در خصوص ادامه همکاری ها گفت وگو کردند. 

 بررسی طرح اصالح قانون انتخابات
 در دستور كار نمایندگان

سخنگوی كميسيون شوراها و امور داخلی مجلس از بررسی طرح اصالح 
قانون انتخابات شوراها و رياست جمهوری در اين كميسيون خبر داد.

علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با تسنیم  با اشاره به دستور کار )یک شنبه 19 مرداد( 
کمیسیون متبوعش اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، 
دعوت از استاندار سیستان و بلوچس��تان جهت ارائه پاسخ به درخواست 
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس در دستور کار کمیسیون 

شوراها و امور داخلی مجلس قرار دارد. 
وی در همین راس��تا افزود: همچنین ادامه بررس��ی طرح اصالح قانون 
انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در دستور کار روز یک شنبه اعضای 
کمیسیون قرار دارد. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به 
دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون بیان داشت: روز سه شنبه هفته 
جاری نیز اعضای کمیس��یون تبادل نظر در خصوص برنامه های کمیته، 
بررسی آمایش و توسعه استان ها دعوت از مرکز پژوهش ها و دستگاه های 
اجرایی را در دستور کار دارند. حدادی اضافه کرد: دعوت از فرمانده نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران و معاونان پلیس های تخصصی جهت ارائه 
گزارش و برنامه ها نیز در دستور کار اعضای کمیسیون در روز سه شنبه )21 

مرداد( قرار دارد. 

  گزارش
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      خبر

عضو هيئت رئيس�ه مجلس ش�ورای اسالمی 
س�ؤال نماينده م�ردم ته�ران را در مجلس از 
كاظم خ�اوازی، وزير جهاد كش�اورزی درباره 
واردات بی روي�ه گن�دم   اع�الم وص�ول كرد.

به گزارش فارس، س��ؤال علی خضریان، نماینده 
مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی از وزیر 
جهاد کشاورزی درباره حذف بودجه خودکفایی 
گندم در نشست علنی دیروز پارلمان اعالم وصول 
شد. سؤال خضریان درباره حذف بودجه خودکفایی 
گندم و واردات توسط حجاریان و فرزندش بود که 
چندی پیش در کمیسیون کشاورزی مجلس مورد 
بررسی قرار گرفت و نهایتاً خضریان، نماینده مردم 
تهران از پاس��خ های وزیر قانع نشد و این سؤال به 

صحن علنی مجلس ارسال شد.
احد آزادی خ��واه در خصوص جزئیات نشس��ت 
اخیر کمیسیون کشاورزی در این خصوص اظهار 
داشت: یک ردیف از قبل آماده شده بود که از بودجه 

س��نواتی برای خرید تضمینی گندم بگنجاند که 
به خودکفایی گندم برس��یم که این مورد از سال 
93 از این ردیف حذف ش��ده است. وی بیان کرد: 
از سال 94، حدود 3 میلیون تن س��االنه واردات 
گندم داشتیم که رانت و سوءاستفاده در این قصه 
محتمل است، یعنی یک ش��رکت خاص توسط  
س��عید حجاریان و آقازاده اش، 3 تا 4 میلیون تن 
گندم وارد می کند.  آزادی خواه تصریح کرد: سؤال 
خضریان این بود که چرا باید این ردیف حذف شود 
که از آن طرف چند برابر آن واردات داشته باشیم که 
متأسفانه این اتفاق افتاده است. وی بیان کرد: وزیر 
توضیح داد که حذف این ردیف ها فقط مختص به 
گندم نیست و در مورد خیلی از موارد دیگر اتفاق 
افتاده است. البته معاونان وی هم توضیح دادند که 
خرید تضمینی انجام می شود و کم نشده است که 
خضریان از توضیحات آنها قانع نشد و نهایتاً سؤال 

به صحن مجلس ارسال شد.  

رخ  انفج�ار  از  پ�س  لبن�ان  تح�والت 
داده در بن�در بي�روت در جلس�ه اي�ن 
كميس�يون م�ورد بررس�ی ق�رار گرف�ت.
ابوالفضل عمویی در گفت وگو با مهر در تشریح 
جلس��ه عصر دیروز کمیس��یون امنی��ت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: بررسی تحوالت لبنان پس از انفجار رخ 
داده در بندر بیروت در این جلس��ه مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
 وی بیان کرد: دستیار وزیر امور خارجه در امور 
خاورمیانه و شمال آفریقا ضمن حضور در جلسه 
کمیسیون امنیت ملی به ارائه آخرین اطالعات 
درباره تح��والت لبنان پس از انفج��ار رخ داده، 

پرداخت. 
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: اعضای کمیس��یون هم 
نظرات خودشان را اعالم و بر ضرورت همبستگی 

هرچه بیشتر با مردم لبنان تأکیدکردند.
عمویی تصریح کرد: بررس��ی اولویت های کاری 
کمیسیون امنیت ملی در ماه های آتی یکی دیگر 
از مواردی بود که در این جلس��ه بررس��ی شد و 
رؤسای کمیته های ذیل کمیسیون امنیت ملی به 
ارائه محورهای پیشنهادی خودشان پرداختند. 
وی با بیان اینکه ط��ی روزهای آتی کمیته های 
کمیس��یون امنیت ملی موضوع��ات تخصصی 
خودشان را پیگیری خواهند کرد، گفت: کمیته 
مرز، فردا به موضوعات مرزی جمهوری اسالمی 
در اس��تان های همجوار با کش��ورهای همسایه 
خواهد پرداخت و عصر فردا ه��م کمیته روابط 

خارجی جلسه دارد. 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
نیز دیروز با حضور در س��فارت لبنان در تهران، 
دفتر یادبود جانباخت��گان انفجار بیروت را امضا 

کرد.

اعالم وصول سؤال از وزير جهاد كشاورزي درباره واردات گندم
نقش حجاریان در واردات گندم

 وزیر را به مجلس کشاند

سخنگوی كميسيون امنيت ملي خبر داد
بررسي تحوالت لبنان

 در کمیسیون امنیت ملی مجلس

خانه ملت 


