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پرهيز از دلبستگي 
به انتخاباتي كه  فساد آن  آشكار است

سوم نوامبر يا 13 آبان امسال، پنجاه و نهمين انتخابات رياست جمهورى 
امريكا برگزار مى شود. 200 سال است كه مردم امريكا در چنبره چرخه 
معيوب قدرت كه در دس��تان دو حزب جمهوريخواه با نش��ان »فيل« و 
دموكرات با عالمت »االغ« اس��ت، گرفتارند. اكنون اين دور از انتخابات 
توسط صاحبنظران امريكايى و بين المللى مجموعه اي از »ترين ها« را به  
خود اختصاص داده است. »بدترين«، »پرتنش ترين«، »عجيب ترين«، 
»سرنوشت سازترين«؛ اينها توصيفاتى است كه به انتخابات آينده داده اند. 
اما ترامپ، انتخابات آينده را »فاسدترين« انتخابات تاريخ امريكا مى داند. او 
معتقد است، دموكرات ها پيشاپيش، »تقلب« در انتخابات را كليد زده اند 
و چنانچه اين انتخابات به شكست وى منجر شود، فاسدترين انتخابات 
تاريخ امريكا خواهد بود. بسيارى بر اين باورند امريكا روزهاى سختى را در 
پاييز و زمستان آينده تجربه خواهد كرد. چهار كليد واژه»تقلب«؛»جنگ 
داخلى«؛»انقالب« و »تجزيه« تبديل  به پركاربردترين واژه ها در ماه هاى 
اخير شده است. در كشورى كه بيش از 300ميليون اسلحه در دست مردم 
است و اخيرا خريد سالح 94 درصد رشد داشته است، در فرداى انتخابات، 
با فرض پيروزى »جوبايدن« و عدم پذيرش نتيجه انتخابات توسط ترامپ  
صاحب نظران سياسي معتقدند كه اين كشور در چنين شرايطي، به سمت 

جنگ داخلى خواهد رفت. 
در چنين وضعيتى مشاهده مى كنيم عده اى در رسانه ها و مطبوعات خود 
براى »جوبايدن« ستاد انتخاباتى زده و هر روز با انتشار مقاله يا گزارشى با 
نگاه خوش باورانه و س��اده انگارانه، وعده انتخاب نامزد حزب دموكرات را 
مي دهند! گويا عده اي در داخل در هماهنگى با خارج، براى تغيير محاسبات 
مردم و مسئوالن، تالش مى كنند تا حزب دموكرات و »بايدن « را مظهر 
»عقالنيت« و حزب جمهوريخواه و به خصوص ترامپ را نماد »ماجراجويى« 
قلمداد نمايند و با يك دوگانه سازى پوچ، بار ديگر كشور و اقتصاد ملتهب 
ايران را به وعده ها و وعيدهاى  دموكرات ها گره بزنند. در نقد اين تفكر نخ نما، 

چند نكته گفتنى است: 
1. امريكا يك حاكميت رو به افول است كه به رغم ادعاى سيادت برجهان، 
دهه ها است درگير نابرابرى هاى روبه تزايد اجتماعى و فروپاشى فرهنگى 
قرار دارد و درخارج نيز به رغم همه هزينه هاي هنگفتي كه مي كند، طعم تلخ 
شكست هاى راهبردى را چشيده است. بنابراين دل خوش كردن به چنين 
حاكميتى آن هم پس از انتخاباتى كه امريكا بر لبه تيغ »جنگ داخلى« قرار 

خواهد داشت، يك نوع ساده انگارى و بالهت سياسى است. 
2. ماهيت و س��اختار حاكميت امريكا كه بر استخوان هاى 300 ميليون 
كشته بنا شده، بر »اس��تكبار« و »تبعيض نژادى« نهادينه شده است. در 
چنين حاكميتى كه بر مبناى آموزه هاى صهيونيزم جهانى استوار است، 
هيچ جناح، حزب، جريان و ش��خصيت و فردى نمى تواند خ��ارج از اين 
چارچوب و ساختار عمل كند. بنابراين حزب دموكرات و جمهوريخواه و 
عناصر آن، فقط عروسك هاى دست آموزى هستند كه ديكته هاى البى هاى 

قدرت را تكرار و اجرا مى كنند. 
3. دشمنى و خصومت با اسالم ناب محمدى )ص(كه ايران انقالبى، نماد 
آن است در ذات حاكميت امريكاس��ت و اين جزء اصول مسلّم سياست 
خارجى اياالت متحده است. در چهل و يك سال گذشته، موضع گيرى هاى 
همه   دولت ها و مجالس امريكا يك مس��ير واحد بوده اس��ت و آن تالش 
براى براندازى نظام جمهورى اس��المى است!در اين بين، البته روش ها و 
ش��گردهاى مقابله با ايران تفاوت دارد. حزب جمهوريخواه، نماد دست و 
پنجه چدنى امريكاست و حزب جمهوريخواه سمبل دستكش مخملين! آن 
يكى با جنگ سخت و ماجراجويى و اين يكى باجنگ نرم و البته زهرآگين تر 

همواره به ميدان مبارزه باانقالب و مردم انقالبى ايران آمده است. 
4. پيروزى يا عدم پيروزى هريك از كانديداهاي انتخابات امريكا )ترامپ و 
بايدن(، هيچ تفاوتى براى ايران انقالبى ندارد. هدف اصلى آن ها، جلوگيرى 
از تحقق »ايران قوى« است كه بتواند با تكيه بر استعدادها و توانايى هاى 

بى شمار خود، تبديل به الگويى براى ملت هاى آزاده جهان شود. 
فراموش نمى كنيم كه اجراي ظالمانه ترين و بي رحمانه ترين قطعنامه هاي 
تحريم در زمان ترامپ انجام شد و از ياد نبرديم كه اوباما در صهيونيستى ترين 
محفل امريكا )آيپك( با خباثت تمام گفت؛ اگر مى توانس��تم تمام پيچ و 
مهره هاى تأسيسات هس��ته اي را باز مى كردم و آن  را از بين مى بردم. چه 
بايدن برسر كار بيايد ويا ترامپ، نقشه  راه دشمن تغيير نخواهد كرد. برجام 
هسته اي )برجام 1( بايد به برجام هاى 2 و 3 و4 و... گره بخورد. امروز استكبار 
بيش از انرژى هسته اي از نفوذ منطقه اي و گسترش عمق راهبردى ايران 
انقالبى عصبانى است و به صف كردن شيوخ وابسته عرب براي عادي سازي 
روابط با رژيم آدمكش صهيونيستي را بايد در راستاي همين عصبانيت و 

جلوگيري از عمق راهبردي ايران دانست. 
5. آنچه در باره تفاوت بايدن و ترامپ گفته مى شود بيشتر تاريخ مصرف 
انتخاباتى دارد. گروهى به پيروزى بايدن بدين خاطر دل خوش داشته اند 
كه  دوباره امريكا به برجام برگردد و گش��ايش هايى حاصل شود و به زعم 
خودشان، برگ برنده اي براى انتخابات سال آينده، نصيب شان شود. تصورى 

باطل كه نتيجه اي جزفرصت سوزى و خسارت ندارد. 
6. قالب كارشناس��ان معتقدند امريكا پس از تابس��تان داغى كه پشت 
سرگذاشت و گرفتار اعتراضات روبه افزايش مردمى بود، پاييز و زمستان 
داغى را پيش رو خواهد داشت. بنابراين نتيجه بدترين و فاسدترين انتخابات 

امريكا، چيزى جز سرعت يابى افول امريكا نيست. 
7. در حالي كه برخي در داخل در آرزوي پيروزي دموكرات ها و »بايدن« 
هس��تند، نامزد دموكرات ها در انتخابات رياس��ت جمه��وري امريكا در 
يادداشتي در »سي ان ان « نوشته كه اگر در انتخابات 3 نوامبر 2020 )13 
آبان 99( وارد كاخ سفيد شود، به برجام برخواهد گشت تا زمينه اي شود 
براي شروع مجدد مذاكرات براي تقويت برجام و واردكردن مسائل ديگر در 
آن. اين موضع گيري بايدن مهر بطالني بر ساده انگاري كساني است كه هنوز 
هم مصرند كه دموكرات ها بدون قيد و شرط به برجام باز خواهند گشت. 
بايدن در اين يادداشت برنامه سه مرحله اى خود در مورد ايران را برشمرده 
و گفته كه راه هاي هوشمندانه تري نيز براى سختگيرى عليه ايران وجود 
دارد. او نوشته كه سياست »فشار حداكثري« ترامپ در قبال ايران براي 
سياست خارجي امريكا يك شكست و براي ايران »يك موهبت« بود. نامزد 
دموكرات ها مدعي است كه ايران امروز بيشتر از زماني كه ترامپ زمام امور 
را در دست گرفت، به بمب اتمي نزديك است. اين موضع »بايدن« نشان 
از آن دارد كه در صورت پيروزي او در انتخابات نوامبر، ايران اسالمي بايد با 
رئيس جمهوري خبيث تر از ترامپ مواجه باشد. بنابراين فلسفه خوشبيني 

رسانه ها و نخبگان فكري جريان اصالحات از هم اكنون زير سؤال است. 

حسن رشوند

رئي�س كميس�يون امنيت مل�ي مجل�س ب�ا بي�ان اينكه در 
راس�تاي مقابله با اقدامات خصمانه امريكا طرحي سه فوريتي 
ب�ه مجل�س داده ايم، گف�ت: اگ�ر امري�كا بخواهد ب�ه صورت 
يكجانبه مكانيس�م ماش�ه را علي�ه جمهوري اس�امي فعال 
كند، اي�ن طرح، دول�ت را مل�زم به مقابل�ه به مثل ب�ا اقدامي 
نظي�ر كن�ار گذاش�تن محدوديت ه�اي برجام�ي مي كن�د. 
به گزارش خانه ملت، مجتبي ذوالنوري با اش��اره به اظهارات اخير 
پمپئو مبني بر تالش امريكا و اروپا براي فعال سازي مكانيسم ماشه، 
اظهار داشت: مبناي اظهارات مسئوالن اياالت متحده مبناي قانوني 
و حقوقي ندارد و با توجه به مكانيس��م پيش بيني ش��ده در برجام 

نمي توانند چنين اقدامي صورت دهند. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: اگر 
بخواهند اقدامي در راستاي فعال س��ازي مكانيسم ماشه و تمديد 
تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران صورت دهند، جمهوري اسالمي 

بي تفاوت نخواهد بود. 
ذوالنوري با بيان اينكه امروز در راستاي مقابله با اقدامات خصمانه 
امريكا طرحي سه فوريتي به مجلس داده ايم، عنوان كرد: اگر امريكا 
بخواهد به صورت يكجانبه مكانيسم ماشه را عليه جمهوري اسالمي 
فعال كند، اين طرح، دولت را ملزم به مقابله به مثل با اقدامي نظير 
كنار گذاش��تن محدوديت ه��اي برجامي مي كن��د. وي ادامه داد: 

به واس��طه اين طرح در صورت قانون ش��دن، جمهوري اس��المي 
مي تواند اوراني��وم را در هر حجمي كه ني��از فعاليت هاي صلح آميز 
هسته اي كشور باش��د صورت داده و غناي آن را باال برده و انباشت 
كند همچنين مي توانيم براي توليد سوخت هسته اي تا 90 هزار سو 
اقدام كرده و آب س��نگين را به هر ميزان توليد و انباشت كرده و به 

فروش برسانيم. 
نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اس��المي خاطرنش��ان كرد: 
همچنين خواهيم توانس��ت س��انتريفيوژها را به مي��زان نياز خود 
ساخته، نصب و فعال كنيم و اجراي پروتكل الحاقي را كه به صورت 

داوطلبانه به خاطر برجام پذيرفتيم، متوقف كنيم. 

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس: 

طرح سه فوريتي مقابله با اقدامات خصمانه امريكا ارائه شد

ادامه از صفحه يک
»رنج مردم، س��فره مردم، با تك تك سلول هاي 
اعضاي هيئت دولت ديده مي شود و اين فضا نيست 
كه انگار دولت در جايي ديگري حكمراني مي كند 
و مردم در جاي ديگري زندگي مي كنند... . اينكه 
كسي بگويد دولت تعطيل است، اين اصطالحات 
خوش��ايند نيس��ت... نگراني از زندگ��ي مردم و 
س��فره هاي مردم، نگراني هر روزه ماست. دولت 
براي كاستن از تنش هايي كه تحريم هاي ظالمانه 
بر زندگي م��ردم آورده، روزانه ت��الش مي كند. « 
اين گزاره و عبارت، س��خنان يك خطيب و مبلغ 
نيست كه در جلس��ه وعظ و خطابه عنوان كرده 
باشد، بخشي از س��خنان علي ربيعي، سخنگوي 
دولت است كه روز گذش��ته در نشست خبري با 

خبرنگاران عنوان كرده است. 
به ياد بياوريد روزگاري نه چن��دان دور كه دولت 
سرخوش از برجام كه درآمدهاي ادعايي سرشار 
آن گوش فلك را كر ك��رده بود،  ه��ر نقدي را به 
ديوار مي كوبيد و منتقدان را بي سوادهايي خطاب 
مى كرد كه به جهنم حواله مي ش��دند. اكنون اما 
دشمن   از برجام خارج شده و طرف هاي اروپايي به 
تبعيت از شيطان دنباله رو سياست هاى خصمانه 
امريكا هستند و بيشترين تحريم ها را عليه ملت 
ايران اعمال مي كنند، يك دولتمرد بدون اشاره به 
پذيرش اشتباهات مهلك در اعتماد بي ضابطه به 

غرب، اكنون به نذر و نياز رو آورده است. 
دولتي كه با تخريب گسترده رقيب در سال 92 كه 
به زعم او از تعامل با دنيا و ديپلماسي بويي نبرده 
و خود را قهرمان ديپلماسي تصوير كردند كه البد 
خوب زبان دشمن را مي شناسند، دو دوره از مردم 
رأى اعتماد گرفت، اكنون بايد صادقانه اعتراف كند 

كه در اعتماد به دشمن به خطا رفته است. 
بله اكنون زمان اينكه كسي بيايد بگويد كه »دولت 
تعطيل اس��ت« اصاٌل خوشايند نيس��ت. خصوصٌا 
آنكه دش��من و رس��انه هاي آن در داخ��ل و خارج 
مترصد بهره برداري از اختالفات و نزاع هاي داخلي 
هستند كه روي آن موج س��واري كنند اما زيبنده 
دولت نيست كه تلويحاً در مقام همدردي با مردم 
اين گزاره غلط را القا كند كه گويي كار از دس��تش 
خارج شده و هرچه توانسته  كرده است. حال آنكه 
نه كار از دست او خارج شده و نه تمام كارهايي را كه 

بايد انجام بدهد، انجام داده است. كافي بود به جاي 
»اميد« و نگاه صددرصدي و چشم دوختن به خارج، 
كمي »تدبير« چاشني جهت گيري ها در سياست 
خارجي مي ش��د و درون گرايي با انديشه جهادي 
دنبال مي شد- تجربه اي كه در دوران پر افتخار دفاع 
مقدس با تمام مضايق و تنگنا ها سربلند رقم خورد- 
آنگاه با تمركز بر اقتصاد مقاومتي از يك سو و تقويت 
روابط گسترده با همسايگان از سوي ديگر، تحريم ها 

يكي پس از ديگري بي اثر مي شد. 
منتقدان ديروز و امروز همچنان نگران اين رويكرد 
هستند كه مبادا نس��خه از پيش باخته، شكست 
خورده و خسارت بار مذاكره بار ديگر و با ادبياتي ديگر 
بازخواني و توجيه شود. كما اينكه جرياني در درون 
كشور كه رد پاي آن در برخي رسانه ها به وضوح ديده 
مي شود، نسخه مذاكره و تعامل ) بخوانيد كرنش و 
التماس( با غرب را تئوري��زه مي كنند. همان ها كه 
تحقير تاريخي رئيس جمهور كرواسي توسط ترامپ 

را توجيه و نوعي از ديپلماسي موفق تفسير كردند! 
شرايط كنوني كشور بسيار خطير و اوضاع اقتصادي 
و معيشت مردم اصاًل قابل دفاع نيست و اليه هاي 
مختلف مردم زندگي مشقت باري را دنبال مي كنند، 
اما در همين شرايط اگر مردم احساس كنند كه همه 
دس��تگاه هاي اجرايي و ديگر قواي كشور با تالش 
و كوش��ش مضاعف در كنار آنها هستند و تالش و 
مجاهده آنه��ا را در عمل ببينن��د، آنگاه همدردي 
باور پذيرتر خواهد بود. شرط اين اقدام و عمل اين 
اس��ت كه دولتمردان بپذيرند با نذر و نياز تحولي 
اتفاق نمي افت��د، مردم از آنها عم��ل و كار جهادي 

مي خواهند. 
    ننگ ترور سردار س�ليماني پاك شدني 

نيست
سخنان ديروز سخنگوي دولت اما محورهاي ديگري 
نيز داشت. علي ربيعي بار ديگر جنايت تروريستي 
شهادت س��ردار پر افتخار ايران و جبهه مقاومت را 
يادآوري كرد و خطاب به دولت امريكا گفت: شما 
سردار شهيدمان را كه سردار صلح در منطقه و نماد 
مبارزه با تروريسم بود ترور كرديد و اين ننگ شما 

پاك شدني نيست. 
ربيعي در پاس��خ به پرسش��ي درباره توئيت اخير 
رئيس جمهور امريكا مبني ب��ر اينكه »ايران قصد 
دارد اقدام تالفي جويان��ه اي ديگر در مقابله با ترور 

شهيد سليماني انجام دهد« خاطر نشان كرد: من 
متن س��خنان ترامپ را ديدم. متأسفم كه رئيس 
جمهور يك كش��وري كه داعي��ه مديريت و نظم 
جهاني را دارد بر چنين پايه اي سست اظهار نظري 
سريع و سفارشي و مخدوش را انجام مي دهد. وي با 
اشاره به اينكه دنيا اسير انتخابات ماه نوامبر امريكا 
شده اس��ت، خطاب به دولت امريكا عنوان كرد: در 
خصوص سردار شهيدمان كه سردار صلح در منطقه 
و نماد مبارزه با تروريس��م را ترور كرديد، اين ننگ 
شما پاك شدني نيست. امريكا بزرگ ترين خطاي 
راهبردي خود را مرتكب شده است. و با اين كارها 
نمي تواند جنايت هاي خود را مخفي كند. در صورت 
هرگونه خطاي راهبردي امريكا، پاسخ قاطع ايران 

را خواهد ديد. 
    حاكمان سازشكار، ش�ريک جرم رژيم 

صهيونيستي
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به اين پرسش 
كه با توج��ه به تواف��ق جديد بين يك��ي ديگر از 
كشورهاي حوزه خليج فارس )بحرين با اسرائيل( 
واكنش ايران در اين باره چيست و واكنش ايران 
در قبال معامله مش��ابه احتمالي اسرائيل با ساير 
كش��ورهاي منطقه چگون��ه خواهد ب��ود، گفت: 
جمهوري اسالمي ايران ضمن محكوميت شديد 
اعالم برقراري رواب��ط ديپلماتيك ميان بحرين و 
رژيم صهيونيس��تي، آن را اقدامي ننگين و خفت 
بار از س��وي بحرين مي داند كه آرمان فلس��طين 
و چندين دهه مبارزات و تحم��ل رنج و مصيبت 
مردم فلسطين را در قربانگاه انتخابات امريكا ذبح 
مي كند. وي اظهار داشت: بدون ترديد مردم مظلوم 
و حق طلب فلس��طين و مس��لمانان آزاده جهان 
هرگز عادي س��ازي روابط با رژيم غاصب و ياغي 
اسرائيل را نخواهند پذيرفت و اين اقدام ننگين در 
حافظه تاريخي ملت مظلوم و ستمديده فلسطين 
و ملت هاى آزاده جهان تا ابد باق��ي خواهد ماند. 
دولت بحرين در خطايي بنيادين به جاي كسب 
مشروعيت از مردم خود، متأسفانه با پشت كردن 
به آنان و با اقدامي خفت بار به دامن رژيم اشغالگر 
قدس پناه آورده و آرمان فلسطين شريف را قرباني 
انتخابات داخلي امريكا نموده است. ربيعي تصريح 
كرد: حاكمان بحرين از اين پس شريك جنايات 
رژيم صهيونيس��تي به عنوان منبع تهديد دائمي 

امنيت در منطقه و جهان اس��الم و ريشه دهه ها 
خش��ونت، كش��تار، جنگ، ت��رور و خونريزي در 
فلس��طين مظلوم و منطق��ه خواهند ب��ود. قطعاً 
نتيجه اين اقدام دولت بحرين تنها خشم فزاينده 
و نفرت ماندگار مردم مظلوم فلسطين، مسلمانان 
و ملل آزاده جهان خواهد بود. جمهوري اسالمي 
ايران ضمن هشدار به هرگونه ايجاد ناامني رژيم 
صهيونيس��تي در منطقه خليج فارس، مسئوليت 
تمامي عواقب هرگونه اقدامي در اين ارتباط متوجه 
دولت بحرين و ديگر دولت هاى همراه شده است. 
سخنگوي دولت بيان داشت: جمهوري اسالمي 
ايران همچنين هر تحركي در جهت رسمي كردن 
روابط ب��ا رژيم غاص��ب صهيونيس��تي را خطاي 
راهبردي بزرگي مي داند كه موجب افزايش بينش 
مسلمانان منطقه به اهداف و مقاصد شوم مسببان 
آن و تبديل ش��دن به محركي ب��راي نيرومندي 
روزافزون گروه هاي مقاومت خواهد شد. جمهوري 
اسالمي ايران دخالت خطرناك رژيم صهيونيستي 
در منطق��ه را خطرآفرين دانس��ته و تأكيد دارد ، 
كشورهاي حركت كننده در اين مسير بايد تمام 

مسئوليت عواقب آن را بر عهده بگيرند. 
    امريكايی ها خفت گيري مي كنند!

سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنان خود، 
رفتار امريكايى ها در ممانعت كشورها درخصوص 
دسترسي ايران به منابع مالي خود، را نوعي خفت 
گيرى توصي��ف كرد. وي در مورد س��خنان اخير 
حسن روحاني   درباره خودداري برخي كشورها از 
بازگرداندن پول ها به ايران و تمهيدات دولت در اين 
باره تصريح كرد: همانگونه كه مستحضر هستيد ما 
منابع ارزي خوبي داريم كه در كش��ورهاي ديگر 
وجود دارد. ما انتظار داريم كه آنها دسترس��ي ما 
به اين منابع را مسدود نكنند و اجازه دهند از اين 

منابع استفاده كنيم.
 امريكايى ها ب��ا تهديد و به نح��وي خفت گيري 
نمي گذارن��د كش��ورهايي كه مي خواهن��د به ما 
كمك كنند، كار خود را انجام دهند. كشوري كه 
مي خواهد به ما كمك كند، امريكايى ها به صورت 
خصوصي به آنها مراجعه كرده و تهديد مي كنند 
كه اگر به ما كمك كنند، ب��ا اينكه كار كردن با ما 
طبق قطعنامه هاي سازمان ملل متحد مجاز است، 
آنها مورد تنبيه قرار خواهند گرفت. س��خنگوي 
دولت گفت: جمهوري اس��المي ايران استفاده از 
پول محلي، تهاتر، كار مشترك و بانك مشترك را 
به عنوان مكانيسم هاى جديد در دستور كار قرار 
داده است. امروز همسايگان و همه كشورهايى كه 
تحريم هستند در مورد مبادله با ارز محلي صحبت 
مي كنند يا هنگامي كه با تهديد تحريم سوئيفت 
روبه رو مي شوند به دنبال راه اندازي سوئيفت جديد 
و ملي خود و بدون دالر امريكا مي روند، همه و همه 

تهديدي براي دالر است. 
    دلبسته خارج نيستيم  

سخنگوي دولت بخش پاياني س��خنان خود را با 
اين نكته به پايان برد كه اگر از برنامه و سياس��ت 
دولت مي پرس��يد، ما دلبس��ته خارج نيستيم اما 
همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند، اگر در 
فضاي بين الملل، تصميم خوب و درستي بگيرند، 
دولت هم براي كس��ب منافع ملي و مردم حتما 
استفاده هوشمندانه خواهد كرد. دولت قطعاً نگاه 
به داخل دارد و ما دلبسته تحوالت داخلي هستيم 
و   با انسجام و همبس��تگي ملي، تعامل همه قوا و 
مشاركت ملي بر مشكالت فائق مي آييم. وي گفت: 
همچنين همواره از اين تريب��ون گفته ام نگراني 
مردم و س��فره ها مردم نگراني هر روزه ما هست و 
دولت براي كاستن از تنش هاي ظالمانه امريكا بر 
زندگي مردم و بهبود شرايط در حال تالش شبانه 

روزي است. 

ژه
وی

علي صوفي، دبيركل حزب پيش��رو اصالحات و عضو شوراي 
عالي سياستگذاري اصالح طلبان در گفت وگويي به نارضايتي 
مردم از اصالح طلبان اذع��ان كرد. خبرنگار از او مي پرس��د 
كه »شما در حالي خواهان مش��اركت همه جريان ها به ويژه 
اصالح طلبان در عرصه انتخابات هس��تيد ك��ه پيش از اين، 
نامزدهاي مورد حمايت جريان متبوع تان در انتخابات رياست 
جمهوري، مجلس سابق و شوراها پيروز انتخابات شده بودند، 
بنابراين نمي توان اين جريان را خارج از قدرت و يا حاكميت 
دانست؛ با اين اوصاف كار براي جريان اصالحات در انتخابات 
دشوار نخواهد بود؟« و علي صوفي در پاسخ، صادقانه اذعان 
مي كند: »م��ردم اصالح طلبان را مقصر مي دانن��د... چرا كه 
كانديداهاي��ي را به مردم معرف��ي و آنها ه��م رأي دادند كه 

ناموفق عمل كردند و نتوانستند توقعات و انتظارات مردم را 
برآورده كنند.«

او ناكارآمدي اصالح طلبان در دولت و مجلس سابق را تأييد 
مي كن��د و مي گويد: »بحث اصلي ما اين اس��ت كه بيش��تر 
نارضايتي هاي مردم از دولت است چون دولت، سياست هاي 
اجرايي را تعيين مي كند و اين دولت است كه در عمل مي تواند 
كارساز باشد و در مرتبه دوم بايد از مجلس نام برد كه به هرحال 
بايد بر عملك��رد دولت نظارت و بر رأي اعتم��اد به وزرا دقت 
مي كرد، بايد قوانيني وضع مي كردند كه به دولت اجازه ندهند 
به صورت خود سر عمل كند و هر سياستي را كه مي خواهد در 
رابطه با افزايش قيمت ارز انجام دهد و در بازار سرمايه اعمال 

نفوذ كند تا اين وضعيت براي مردم به وجود بيايد.«

او در بخش ديگري از مصاحبه اش مي گويد: »بايد به اين نكته 
اذعان داشت كه اصالح طلبان ديگر آن موقعيت و جايگاه خود 
در 92 و 96 را از دس��ت داده اند و ديگر مردم بي قيد و شرط 
به ليس��ت اصالح طلبان رأي نخواهند داد بلكه شرط مردم 
اين است كه حتماً كانديداي معرفي شده بايد كارآمد باشد و 

كارآمدي خود را نيز اثبات كرده باشد«.
اصالح طلبان تالش زيادي كردند تا منتقدان  دولت را مقصر 
ناكارآمدي ها جلوه دهند و از خود س��لب اتهام كنند. حتي 
وقتي با بي رغبتي مردم به خود در انتخابات مجلس روبه رو 
شدند، تالش كردند شوراي نگهبان را مقصر جلوه دهند؛ اما 
سرانجام عقاليي هم از ميان جمع بلند شدند و گفتند كه مردم 

بهانه هاي ما را باور نمي كنند و ما را مقصر مي دانند.

سردار كارگر خبر داد
  رهبر   انقالب  در چهلمين سالگرد دفاع مقدس

سخنرانی می كند 
  31 شهريور رژه نيروهاي مسلح برگزار نمي شود

رئي�س بني�اد حف�ظ آث�ار و نش�ر 
ارزش هاي دف�اع مق�دس از برگزاري 
و اج�راي ۲۶ ه�زار و ۵۰1 برنام�ه در 
چهلمين س�الگرد گراميداش�ت دفاع 
مق�دس در س�ال ج�اري خب�ر داد. 
به گزارش دفاع پرس، س��ردار سرتيپ 
بهمن كارگ��ر، رئيس بني��اد حفظ آثار 

و نشر ارزش هاي دفاع مقدس و رئيس س��تاد مركزي گراميداشت 
چهلمين سالگرد دفاع مقدس كشور در نشست خبري برنامه هاي 
ويژه بزرگداش��ت دفاع مقدس ضمن گراميداش��ت ي��اد و خاطره 
شهداي واالمقام انقالب اس��المي، دفاع مقدس، مدافعان حرم اهل 
بيت )عليهم السالم( به ويژه س��ردار دل ها شهيد سپهبد حاج قاسم 
سليماني اظهار داش��ت: برنامه هاي چهلمين سالگرد دفاع مقدس 
از سوم خرداد سال جاري به مدت 43 هفته ش��روع شده و تا پايان 
سال 99 برگزار مي شود. وي با اشاره به تصويب و اجراي برنامه هاي 
گراميداشت چهلمين سالگرد دفاع مقدس توسط نهادهاي كشوري 
و لش��كري گفت: به طور كلي 26 هزار و 501 برنام��ه در چهلمين 
سالگرد گراميداش��ت دفاع مقدس در سراسر كشور برگزار مي شود 
كه بخش هايي از آن اجرا شده و مابقي نيز تا پايان سال به طور مستمر 

برگزار خواهد شد. 
رئيس س��تاد مركزي گراميداشت چهلمين س��الگرد دفاع مقدس 
كشور افزود: نيرو هاي مسلح يك هزار و 61 برنامه اصلي را در حوزه 
گرامي داشت چهلمين س��الگرد دفاع مقدس در دستور كار دارند و 
709 برنامه اصلي نيز در س��تاد وزارتخانه ها و نهاد هاي كشوري در 
دستور كار قرار گرفته اس��ت؛ همچنين در سطح استان ها 2 هزار و 
91۸ برنامه اجرايي داريم و بر اين اساس، مجموعاً 26 هزار و 501 
برنامه ما در سراسر كشور مورد تأييد قرار گرفته كه از سوم خرداد تا 

پايان سال در حال اجراست. 
   سخنراني رهبر معظم انقاب در 31 شهريور

وي در ادامه با اشاره به اهم برنامه هاي هفته دفاع مقدس گفت: در 
آغاز اين هفته در 31 ش��هريور به صورت تصوي��ري در محضر رهبر 
معظم انقالب اسالمي خواهيم بود و از بيانات و رهنمودهاي ايشان 
در آغاز هفته دفاع مقدس استفاده خواهيم كرد. رئيس بنياد حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس تجليل از پيشكسوتان دوران دفاع 
مقدس و مدافعان حرم را از ديگر برنامه هاي هفته دفاع مقدس سال 
جاري عنوان كرد و گفت: همانط��وري كه پيش از اين اعالم كرديم 
تكريم و تجليل از پيشكس��وتان و يادگاران دفاع مقدس در دستور 
كار بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس قرار دارد و امسال 

تعداد يك ميليون نفر از اين عزيزان تجليل مي شود. 
سردار كارگر بيان داشت: در هفته دفاع مقدس امسال از 54 كالن 
پروژه دفاع مقدس رونمايي خواهي��م كرد كه اين مجموعه در واقع 
جعبه س��ياه جنگ تحميلي محسوب مي شود كه مس��ائل و موارد 

مختلفي از دوران دفاع مقدس را دربرمي گيرد. 
    امسال رژه نيروهاي مسلح برگزار نمي شود

وي در پاسخ به س��ؤالى درخصوص اينكه آيا در هفته دفاع مقدس 
رژه نيروهاي مسلح مانند سنوات گذشته برگزار خواهد شد يا خير؟ 
گفت: امسال به دليل مس��ائل كرونايي و رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي و درماني كه توسط س��تادكل نيروهاي مسلح ابالغ شده 
اس��ت، رژه اي در تهران و منطق��ه خليج فارس نخواهيم داش��ت و 
مراسم تجليل از پيشكسوتان جايگزين مراسم رژه شده است كه در 

31 شهريور برگزار مي شود. 
رئيس س��تاد مركزي گراميداشت چهلمين س��الگرد دفاع مقدس 
كش��ور درخصوص برنامه هاي س��تاد در حوزه بين الملل نيز اظهار 
داشت: يكي از برنامه هايي كه س��ازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار 
مي كند، در حوزه خارج از كش��ور اس��ت و بحم��داهلل كار خوبي را 
در كش��ور ژاپن انجام داديم، به طوري كه يك��ي از فرماندهان دفاع 
مقدس در برنامه آن ها ب��ا موضوع دفاع مقدس س��خنراني خواهد 
داشت. امسال بيش از 50 كشور دنيا در موضوع دفاع مقدس برنامه 

و نمايشگاه خواهند داشت. 

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس
 درباره طرح شفافيت آراي نمايندگان

دفت�ر مطالع�ات حقوق�ي مرك�ز پژوهش ه�اي مجل�س در 
گزارش�ي در ارزياب�ي ط�رح ش�فافيت آراي نماين�دگان، 
از مهم تري�ن ابع�اد ش�فافيت مجل�س را انتش�ار اطاع�ات 
رأي گي�ري در مجل�س و ش�فافيت آراي نماين�دگان و نح�وه 
مخف�ي ك�ردن رأي گي�ري در جلس�ات صح�ن علني دانس�ت. 
به گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي، دفتر 
مطالعات حقوقي اي��ن مركز روز گذش��ته در گزارش��ي با عنوان 
»گزارش كارشناس��ي درباره طرح ش��فافيت آراي نمايندگان« با 
بيان اينكه نقش مجالس قانونگ��ذاري به عنوان ركن اصلي تقنين 
در كشورها بر كسي پوشيده نيس��ت آورده است؛ شفافيت در اين 
نهاد، به جهت اهميت نقش آفريني در تعيين حق و تكليف مردم و 
تنظيم روابط اجتماعي ضروري به نظر مي رسد. از مهم ترين ابعاد 
شفافيت مجلس، انتشار اطالعات رأي گيري در مجلس و شفافيت 

آراي نمايندگان است. 
اين گزارش با اش��اره به اينكه طرح ش��فافيت آراي نمايندگان در 
مجلس يازدهم مش��تمل بر 6 بند اعالم وصول شده است، افزود: 
طرح مزب��ور با پيش بيني ام��كان حضور نماينده صدا وس��يما در 
كميس��يون ها و تهيه گزارش، به دنبال ش��فاف ك��ردن عملكرد 
كميس��يون هاي مجلس اس��ت، عالوه بر اين در اين طرح به لزوم 
انتش��ار عملكرد نمايندگان در تصويب طرح ها و لوايح به تفكيك 
موافق، مخالف، ممتنع و عدم مش��اركت و حضور، غياب، تأخير و 
مأموريت تصريح شده اس��ت. همچنين طراحان ساز وكار و نحوه 
مخفي كردن رأي گيري در جلسات صحن علني را نيز پيش بيني 

كرده اند. 
دفتر مطالع��ات حقوقي مركز پژوهش هاي مجل��س تصريح كرد: 
به رغم درج بخش قاب��ل توجهي از الزامات ش��فافيت آرا در طرح 
پيشنهادي، مواردي نيز در اين زمينه قابل ذكر است كه پيش بيني 
آنها در قالب مواد پيش��نهادي ضروري به نظر مي رس��د. براساس 
اين گزارش، عالوه بر تعيين س��از وكار غيرعلني كردن جلس��ات 
كميس��يون، از آنجا كه بايد اصل بر ش��فافيت آراي نمايندگان در 
جلسات علني كميسيون باش��د، الزم اس��ت نحوه مخفي كردن 
رأي گيري در كميسيون مشخص شود، ضمن آنكه زمان و كيفيت 
انتشار مشروح مذاكرات صحن علني و جلسات علني كميسيون ها 

با امكان داده پردازي فراهم شود. 
دفتر مطالع��ات حقوقي مركز پژوهش هاي مجل��س تصريح كرد: 
عالوه بر آن بايد عملكرد كميس��يون در بررس��ي طرح ها و لوايح، 
سؤاالت و تذكرات به مسئوالن ذى ربط و عملكرد اعضا در هيئت ها، 
مجامع و شوراها مورد تأكيد قرار گيرد. اين گزارش خاطرنشان كرد: 
انتش��ار حضور، غياب، تاخير و ماموريت نمايندگان نيز با قابليت 
خوانش رايانه اي مي تواند منجر به افزايش كارآمدي ساز و كارهاي 

پيش بيني شده جهت شفافيت عملكرد مجلس باشد. 
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مردم، ما اصالح طلبان را مقصر مي دانند

    ايرنا: دكتر عليرضا زاكاني رييس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى 
اسالمى: جمهورى اس��المى ايران تحريم پذير نيس��ت، ما مى توانيم 
از ش��رايط كنونى فرصت هاى طاليى را بس��ازيم و با حركت در مسير 

پيشرفت و آبادانى اهداف انقالب اسالمى را محقق كنيم.
    ايسنا: حزب موتلفه اسالمى با صدور بيانيه اى خشونت سازمان يافته 

گروه هاى افراطى عليه مسلمانان در هند را محكوم كرد.
    خانه ملت: رييس ديوان محاسبات كشور: واگذارى هفت تپه كه از 
سال 94 اتفاق افتاد از سال 94 با 25 درصد كاهش قيمت رخ داد ولى 
اصلى ترين ايراد به اين واگذارى نظارت پس از واگذارى است كه اهليت 
خريدار براى ديوان محاسبات ثابت نشده است. همچنين پايبند نبودن 
خريداران به تعهدات پس از خريد نيز يك��ى ديگر از ايرادات  واگذارى 
هفت تپه است لذا به همين دليل پس از تحقيق و تفحص اعالم كرديم 
كه فسخ قرارداد بايد صورت گيرد و اين تصميم، تصميم قطعى ديوان 

محاسبات است كه به وزارت اقتصاد اعالم شده است

ايرنا

دولت كار باشيد، نه عذر و بهانه
  گزارش


