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كرونا،پوششيبرايناكارآمديمديران
سيدحسن موسوي چلك طي يادداشتي در 
ش��ماره ديروز روزنامه آرمان ملي نوش��ت: 
هنگامي  كه بحراني اتفاق مي افتد، انتظارات 
از دستگاه ها و سازمان هاي مختلف كمتر از 
شرايط قبل از بحران ها خواهد بود. در ابتدا پذيرش  اين شرايط طبيعي 
به نظر مي رسد ولي وقتي كه اين شرايط طوالني مي شود، نبايد همچنان 
ناكارآمدي مديران و س��ازمان ها مورد  پذيرش قرار گيرد. اينجا انتظار 
مي رود دس��تگاه ها يا مراجع ناظر تمهيدات متفاوت��ي را براي ارزيابي 
عملكرد مديران و دستگاه ها  اتخاذ كنند كه منجر به بي تفاوتي آنها يا به 
وظايف ذاتي خودشان نش��وند تا كرونا بهانه اي براي استمرار مديريت 
مديران ناكارآمد و  ضعيف نشود كه اين طوالني شدن خود هزينه هاي 
جبران نا پذيري را بر جامعه تحميل مي كن��د. معتقدم اتفاقاً در چنين 
شرايطي تفاوت مديران كارآمد و ناكارآمد خود را بيشتر نشان مي دهد 
و كرونا عذر بدتر از گناه خواهد بود اگر  بخواهيم نسبت به اين ناكارآمدي 

مديران و دستگاه هاي اداري به دليل كرونا مسامحه شود. 
حداقل هزينه هاي اين مس��امحه و  بي تفاوتي، مي تواند كاهش سرمايه 
اجتماعي در جامعه باشد. برخي از مديران به جاي اينكه اهداف سازماني 
را با توجه به اهميت  آنها در شرايط بحراني براي سازمان سازماندهي و 
اولويت بندي كنند، آنها را براساس ميزان جلب توجه كننده بودن عملكرد 
 مديريت نزد مافوق ها يا نگاه پوپوليستي اولويت بندي مي كنند، بنابراين 
اين وضعيت در صورتي ك��ه مغاير با اولويت بن��دي موردنياز و  مطلوب 
سازمان باشد سازمان را از رسيدن به اهدافش بازخواهد داشت و حتي 
وضعيت نامطلوبي را ممكن است در جامعه ايجاد  كنند. متأسفانه بعضي 
از مديران ناكارآمد دوست دارند در اين شرايطي كه كرونا همه بخش ها را 
تحت تاثير قرار داده است، در همه  محافل و مجالس و رسانه هاي مختلف 
آمار هايي را ارائه كنند كه نشان دهنده رشد حوزه مديريتي ايشان باشد 
ولي متأس��فانه خيلي از  اين آمار ها فاقد هرگونه رشد كيفي بوده و اگر 
به دقت آمار ها بررسي شود و مورد بررسي كارشناسي واقع بينانه و مبتني 
بر شواهد  قرار بگيرند، نادرستي اين آمار ها براي هركسي مشخص خواهد 
شد. موضوع ديگري كه نشان از ناكارآمدي اين  مديران است و ما در حوزه 
اجتماعي به وفور داريم مي بينيم اين است كه فاقد هر نوع تفكر خالق 

هستند تا بتوانند حداقل عملكرد  سازمان ها را حفظ كنند. 
........................................................................................................................

ماشهامريكاوواكنشايران
عليرضا سلطاني در بخشي از يادداشت ديروز 
خود با عنوان ماش��ه امريكا و واكنش ايران در 
روزنامه اعتماد نوشت: مهم تر از اقدام  تبليغاتي 
و سياسي امريكا در اعالم يكجانبه مكانيسم ماشه، واكنش ايران به اين 
اقدام در س��طوح مختلف اع��م از دولت، مجلس،  جريان ه��ا و فعاالن 
سياسي، رسانه ها و حتي عموم مردم اس��ت. اين واكنش ها طبيعتا در 
ابعاد و اش��كال مختلف در موفقيت ي��ا عدم  موفقيت تي��م ترامپ در 
بهره برداري از مكانيسم ماشه تعيين كننده است،    آنچه در گام نخست 
در واكنش هاي رسمي و غيررس��مي ايران اهميت دارد، اين است كه 
اصوالً دولت ايران و نهاد هاي  رس��مي آن نبايد اين اق��دام امريكا را به 
رسميت بشناسند چراكه اصوالً اين اقدام هيچ وجاهت قانوني نداشته و 
جامعه بين المللي هم آن  را به رسميت نمي شناسد، بنابراين ادبيات و 
گفتار دولت، مقامات رسمي و حقوقي از اهميت زياد برخوردار است. 

مالك ايران در  اين ماجرا بايد شوراي امنيت و مواضع آن باشد.  
 عالوه بر اين، واكنش هاي هيجاني و شتابزده ايران به نوعي تزريق انرژي 
به دس��تگاه تبليغاتي امريكا در اين ماجرا  خواهد بود كه اثرات اوليه و 
سهمگين آن اتفاقاً بر بازار و اقتصاد شكننده و لرزان ايران خواهد بود. 
مقامات سياسي و رسانه هاي  ايران در اين ماجرا و با هدف آسيب پذيري 
كمتر بازار ه��اي داخلي بايد تح��ركات رواني و تبليغات��ي تيم ترامپ 
را با واكنش هاي حساب  ش��ده و مناس��ب و القاي اينكه اين تحركات 
صرفاً سياسي است و از پش��توانه بين المللي برخوردار نيست، خنثي 
كنند، نه اينكه حتي با  هدف الق��اي ايفاي نقش پليس بد، بخواهند به 
التهاب بيشتر بازار هاي داخلي دامن بزنند.    واقعيت اين است كه بازي 
امريكا با مكانيسم ماشه، بازي موقتي اس��ت و با پايان يافتن انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا و  پيروزي حتي ترامپ در اين انتخابات اين 
بازي به پايان مي رسد، هر چند ممكن است در ظاهر حفظ شود. برجام 
در حال حاضر سد  مس��تحكمي در برابر اقدامات ضد ايراني امريكا به 
شمار مي آيد. شايد ترامپ اگر در برجام باقي مي ماند، بهتر مي توانست 
فش��ار هاي  سياس��ي و حقوقي مورد نظر خود در برابر ايران و از جمله 
مكانيسم ماشه را دنبال كند، بنابراين ايران بايد برجام و قطعنامه۲۲۳۱ 

 را با قدرت نگه دارد و مانع از به بازي گرفتن آن توسط امريكا شود.  
........................................................................................................................

حرفحسابترامپ
جعفر بلوري در روزنامه كيهان نوشت: سه شنبه 
شبي كه گذش��ت، ريزكش��ورهاي امارات و 
بحرين طي مراسمي  در كاخ سفيد يك توافق 
صلح براي عادي سازي روابط بين خود و رژيم صهيونيستي امضا و با سر 
و صداي زياد آن را منتشر كردند و به كشورهاي خود بازگشتند. در اين 
مراسم، »س��ران« امريكا و رژيم صهيونيس��تي و از طرف آن دو كشور 
عربي، وزراي خارجه شركت داشتند. اين نمايش برنده نداشت و اگر هم 
داش��ت، برنده آن  ترامپ و نتانياهو بودند آن هم نه آن طور كه وانمود 
مي كنند.  ترامپ كه در چهار س��ال گذشته هيچ دس��تاوردي - تأكيد 
مي شود - هيچ دس��تاوردي )داخلي يا خارجي( نداش��ته و در داخل 
كشورش نيز بنابر اعتراف رسانه ها و كارشناسان همين كشور، »افتضاح« 
كاشته، به دس��تاوردهاي ولو »توخالي« اما»پُر سر و صدا« نياز دارد تا 
تبديل به رئيس جمهور يك دوره اي امريكا نشود.  ترامپ در مذاكره با 
كره شمالي شكست خورد، در تقابل با چين، جز تحريم بخشي از اقتصاد 
كشورش چيزي عايدش نشد، در هنگ كنگ و ونزوئال نيز طرفي نبست 
و بارها به شكل پيدا و پنهان عاجزانه درخواست مذاكره با ايران داد كه 
همه رد شد. كار  ترامپ امروز به جايي رسيده كه وزير خارجه اش براي 

دستاورد سازي سراغ يكي از رهبران طالبان مي رود! 
دير يا زود خواهد رفت. ش��ما خواهيد ماند و ملت هاي منطقه! شايد اين 
دو س��ه ماه باقي مانده تا انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا، كشورهاي 
وابسته ديگري مثل عربس��تان و عمان هم به جمع شما پيوسته و خيلي 
حساب شده، طوري كه باعث ايجاد هيجانات شب انتخاباتي شوند! روابط 
خود با رژيم جعلي صهيونيستي را با دستور  ترامپ علني كنند اما با مردم 
كش��ورهاي خودتان چه خواهيد كرد؟ امارات به  عنوان يك بنگاه بزرگ 
اقتصادي بدون »امنيت«، »هيچ« است. بحرين هم كه يك استان است با 
مردماني ايراني! اين دو كه پيش از اين خيانت، ميلياردها دالر صرف تأمين 
امنيت و  ترميم چهره خود مي كردند، حاال و با اين خيانت بايد چقدر هزينه 
كنند؟! براي چه؟ براي اينكه  ترامپ يك دوره ديگر بتواند رئيس جمهور 
امريكا شود!  ترامپ اگر يك حرف حساب در عمرش زده باشد، گذاشتن نام 

»گاوهاي شيرده« روي چنين كشورهايي است.
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نگاهی به دستاوردهاي تقابل گفتمان انقالب اسالمي با يكجانبه گرايي اياالت متحده 

انزوايروزافزونيكابرقدرت

»انزواي بين المللي« كليدواژه اي است كه امروز 
سياس�تمداران امريكا بع�د از دهه ه�ا حضور 
در عرصه بين الملل�ي  با آن رو به رو ش�ده اند و 
پيامدهاي آن را نيز تحم�ل مي كنند تا بلكه به 
تعبير خود مان�ع قدرتمندتر ش�دن جمهوري 
اس�المي اي�ران در عرص�ه بين المللي ش�وند. 
انزواي اياالت متحده پس از آن تشديد شده است كه 
دولت كنوني اين كشور با خروج از توافق هسته اي 
به ايران تكليف كرد ش��روط دوازده گانه را بپذيرد؛ 
شروطي كه بر اساس محاس��بات آنها از نوع تفكر 
و روحيات تيم مذاكره كننده فهرس��ت ش��ده بود 
و جمهوري اس��المي ايران طي ماه هاي گذش��ته 

كمترين توجهي به آن نداشت. 
مجموعه عواملي طي سال هاي اخير منجر به انزواي 
اياالت متحده امريكا در عرصه بين المللي شده كه 
از جمله آن عوامل نبرد گفتماني است كه انقالب 
اسالمي ايران عليه نظام سلطه ايجاد كرده و منجر 
به بيداري افكار عمومي جهاني به ويژه در منطقه 
غرب آسيا شده است. رفتار خصمانه و دشمني هاي 
پياپي امريكايي ها عليه س��اير كش��ورها و ناديده 
گرفتن حقوق ابتدايي ملت ها و اصرار مقامات اين 
كش��ورها براي تحميل اهداف خود به سايرين نيز 
وجه ديگري از عملكرد امريكايي هاس��ت كه آرام 
آرام انزواي اين كش��ور در عرص��ه بين المللي را به 

همراه داشته است. 
عدم همراهي برخي كش��ورهاي توس��عه يافته در 
مواجهه با جمهوري اسالمي ايران مهم ترين مصداق 
منزوي ش��دن اياالت متحده امريكاس��ت كه طي 
هفته هاي اخير و ب��ا توجه به آنكه اعض��اي دائم و 
غيردائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد با اهداف 
ضدايراني اين كش��ور همراه��ي نكرده اند، وضوح 

بيشتري به خود گرفته است. 
    بهانه اي كه منشور به دست امريكا داده است

امريكا همواره از يك عبارت تكراري و كليش��ه اي 

منش��ور س��ازمان ملل متحد براي همراه سازي 
س��اير كش��ورها عليه جمهوري اس��المي ايران 
استفاده كرده و آن اينكه »رفتار و جهت گيري هاي 
جمهوري اسالمي ايران ثبات و امنيت بين المللي 
را تحت الش��عاع ق��رار داده اس��ت.« امريكايي ها 
بارها با تفسير يكجانبه چنين عبارتي توانسته اند 
كش��ورهاي قدرتمند را با اهداف ضدايراني خود 
همراه سازند و در مقاطع مختلف زماني تحريم ها 
و محدوديت هاي گس��ترده بين الملل��ي را عليه 
كش��ورمان اعمال كنند، البته يكي از عوامل مؤثر 
كشورهاي قدرتمند و توسعه يافته در همراهي با 
اياالت متحده در طول سال هاي پس از شكل گيري 
انقالب اس��المي آن بوده اس��ت كه اين كشورها 
از ب��ه  وجود آم��دن قدرتي منطقه اي ك��ه بتواند 
روي مناسبات و تحوالت بين المللي و منطقه اي 
نقش آفريني كند و اهداف كشورهاي توسعه يافته 
در منطقه غرب آسيا را به چالش بكشاند، هراس 
داش��ته و همواره تالش كرده اند با ايجاد موانعي 
بين المللي از جمله تحريم مانع شكل گيري چنين 
قدرتي در منطقه ش��وند. علت اعمال بس��ياري 
از سياس��ت هاي ضدايران��ي در طول س��ال هاي 
اخير كه با اجماع كشورهاي توسعه يافته صورت 
گرفته، همين موضوع اس��ت؛ هدفي كه هيچ گاه 
به مرز تحقق نيز نرسيده است، به طوري كه امروز 
جمهوري اس��المي ايران نقش فع��ال و محوري 
در تحوالت منطق��ه اي دارد و بدون نقش پذيري 
كش��ورمان بس��ياري از بحران هاي منطقه اي كه 
توسط غرب ايجاد شده است، مرتفع نخواهد شد، 
به طوري كه امريكا بارها براي خروج از باتالق هاي 
منطقه اي كه با دست خود ايجاد كرده ، دست نياز 

به سوي طرف ايراني دراز كرده است. 
به هر روي موج س��واري اياالت متحده امريكا روي 
عبارت تفسيرپذير و مخدوش »به مخاطره افتادن 
صلح و امنيت بين المللي« اگ��ر چه عامل خروج از 

بسياري از بن بست هاي بين المللي براي اين كشور 
بوده است اما بايد توجه داشت بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته و قدرتمند هدف ش��ان در مواجهه با 
جمهوري اسالمي ايران، ممانعت از به  وجود آمدن 
قدرتي منطقه اي است كه چالش هايی را براي نظام 

سلطه ايجاد كند. 
  تحريم؛ ابزار همراه كردن كشورها با امريكا

مهم ترين و كاربردي ترين ابزار امريكا براي ممانعت 
از انزواي خود در عرصه تصميمات كالن بين المللي 
به كارگيري »تحريم« عليه كشورهاي مورد هدف 
و از جمله جمهوري اس��المي ايران بوده اس��ت تا 
جايي كه در هر مقطعي كه س��اير كش��ورها بنا به 
داليل مختلف از همراه��ي با اياالت متحده امريكا 
جهت روياروي��ي با ايران يا كش��ور ثالثي منصرف 
شده اند، اين كشور با فعال سازي تحريم تالش كرده 
انزواي خود در عرصه بين المللي را استتار كند. طي 
س��ال هاي اخير نيز امريكايي ها بارها با راه اندازي 
موجي از تحريم هاي بين المللي عليه كشورمان مانع 
از آن شده اند تا انزواي اين كشور در برابر جمهوري 

اسالمي ايران به چشم بيايد. 
امروز بعد از گذش��ت ۲8ماه از زمان خروج اياالت 
متحده امريكا از برجام، رئيس جمهور اين كشور در 
تالش است ابزار تكراري تحريم را در بعد جديدي 
به نام مكانيسم ماشه فعال سازي كند؛ اهرمي كه به 
زعم امريكايي ها تا حدودي انزواي امريكا را استتار 
مي كند. در همين باره پايگاه شبكه خبري »سي ان 
ان« در گزارشي مي نويسد: »دولت امريكا، با وجود 
اين واقعيت كه متحدان بين المللي و دشمنانش به 
شكل جدي مخالف بازگشت تحريم هاي سازمان 
ملل عليه ايران هس��تند، تالش دارد اين تحريم را 

مجدداً اعمال كند.«
در بخش ديگري از اين گزارش مي آيد: »در واقع اين 
تالش، جديدترين اقدامي است كه »واشنگتن« در 
چارچوب به اصطالح كمپين فشار حداكثري انجام 

داده است؛ تالشي كه امريكا را تا حد زيادي در جهان 
منزوي كرده است. اقدام اخير در پي آن انجام شد 
كه دولت امريكا نتوانست تحريم تسليحاتي ايران را 
كه براساس توافق هسته اي امروز منقضي مي شود، 
تمديد كند. برخي كارشناس��ان نيز مي گويند اين 
 ،E۳ اقدام امريكا، واش��نگتن را از متحدان سنتي
خود يعني آلمان، انگليس و فرانس��ه، بيش��تر دور 

مي كند.«
 در همين زمين��ه نيز بلومبرگ ب��ا تأكيد بر اينكه 
»ترامپ امريكا را منزوي كرده نه ايران را« تكاپوي 
دولت ترامپ جهت راه اندازي مكانيس��م موس��وم 
به ماش��ه را عاملي براي انزواي بيش��تر اين كشور 
در عرصه بين المللي مي داند و اعتقاد دارد شكاف 
به  وجود آمده مي��ان امريكا- اروپ��ا را نيز افزايش 

خواهد داد. 
نويس��نده همچنين اين فرضيه را نيز مطرح كرده 
اس��ت كه دولت اياالت متحده از ۳۱شهريورماه به 
بعد اين ادعا را مطرح خواه��د كرد كه تحريم هاي 
بين المللي عليه ايران به صورت خودكار فعال شده 
است، در حالي كه ساير كش��ورها به  ويژه اعضاي 
شوراي امنيت تالش خواهند داشت با بهره مندي 
از مكانيسم هاي قانوني س��ازمان ملل در برابر اين 

زياده خواهي ها بايستند. 
نويسنده در بخش ديگري از اين مقاله ضعف هاي 
توافق هس��ته اي را در موضوعاتي مانند انقضاي 
زودهنگام تحريم تس��ليحاتي و عدم ممانعت از 
برنامه هاي موشكي و منطقه اي دانسته و در عين 
حال تأكيد كرده است، پافشاري اياالت متحده 
امريكا درباره به كارگيري مكانيسم ماشه منجر 
به  آن خواهد شد تا چين و روسيه نيز در آينده به 
صورتي گزينشي با قطعنامه هاي شوراي امنيت 
مواجه شوند و اين مسئله، اعتبار اين نهاد در حل 
ديگر بحران هاي مشابه از جمله برنامه هسته اي 
كره شمالي را خدشه دار خواهد كرد؛ راهكاري كه 
اين نويسنده براي دولت امريكا پيشنهاد مي دهد 
آن است كه مقامات اين كش��ور به جاي تمركز 
روي فعال س��ازي مكانيسم ماش��ه، رايزني هاي 
مستمر و ديپلماتيكي را با كشورهاي خاص انجام 
و آنها را متقاع��د كند تا به  رغ��م انقضاي قانوني 
تحريم تس��ليحاتي تا انتخابات امريكا از فروش 
س��الح به ايران خودداري و پ��س از آن رويكرد 

جديدي در قبال تهران اتخاذ كنند. 
    معناي واقعي انزوا

نبايد در اين ميان فراموش كرد كه عدم همراهي 
كشورهاي اروپايي با امريكا در اين برهه زماني نه 
به دليل پذيرش حقوق جمهوري اسالمي ايران 
در عرصه هسته اي و مذاكرات في مابين بوده است 
بلكه تاكتيكي اس��ت و در آين��ده اي نزديك اين 
كشورها به همراهي تمام و كمال با امريكا جهت 
تشديد فش��ارها عليه كش��ورمان كمافي السابق 
متمركز خواهند شد. اين در حالي است كه انزواي 
امروز امريكا صرفاً در بحث فرديت اين كشور در 
جهت راه اندازي مكانيسم ماشه نيست و مصاديق 
متعدد دارد و مهم ترين وج��ه آن عدم همراهي 
افكار عمومي بسياري از كشورها در جهت اعمال 
تحريم ها و محدوديت ه��اي بين المللي بر ايران 
اس��ت، آن هم عمدتاً به دليل گفتمانی است كه 
جمهوري اس��المي ايران در س��طح منطقه اي و 

جهاني ايجادكننده و مروج آن است.

ستاد كل نيروهاي مسلح:
تجاربدفاعمقدس

فروپاشيرژيمصهيونيستيراتسهيلميكند
هفته دف�اع مقدس فرصت�ي گرانبها براي معرفي دس�تاورد هاي 
اين روي�داد عظيم تاريخ�ي و روايت هنرمندان�ه جنگ تحميلي 
از چراي�ي ت�ا فرج�ام و پيامد ه�اي آن اس�ت چراك�ه تج�ارب 
ارزش�مند آن ايام ب�ه مثاب�ه يك ني�از راهب�ردي ب�راي جامعه 
و ملت ه�اي آزاده جه�ان اس�ت و دس�تيابي به فروپاش�ي رژيم 
جعل�ي صهيونيس�تي و نظ�ام س�لطه را تس�هيل مي نماي�د. 
به گزارش تسنيم، ستاد كل نيرو هاي مس��لح در بيانيه اي با گراميداشت 
چهلمين سالگرد هفته دفاع مقدس، آورده است: ۳۱شهريور سال59 حدود 
۱/5سال پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، به ناگاه، نظام اسالمي و كشور 
عزيزمان مورد هجوم ناجوانمردانه نظام سلطه و استكبار جهاني از طريق 
رژيم و دشمن بعثي تا بن دندان مسلح قرار گرفت؛ جنگي كه با هدف ساقط 
نمودن نظام نوپاي مقدس جمهوري اس��المي ايران توسط صدام و اتحاد 
ابرقدرت هاي شرق و غرب و اقمار وابسته به آنان برنامه ريزي و عملياتي شده 
بود، در اين آزمون سخت، دفاع و مقاومت نستوه ملت قهرمان ايران تمامي 
محاس��بات متعارف در عرصه  نظامي و راهبردي جهان را برهم زد و بدون 
از دست دادن يك وجب از خاك مقدس كش��ور، رؤياي شكست ناپذيري 

قلدر هاي عالم، اذناب منطقه اي آنان را براي هميشه باطل نمود. 
در ادامه اين بيانيه با اش��اره به چهلمين س��الگرد حماس��ه بزرگ دفاع 
مقدس، ضمن تقدي��ر و تجليل از اقدامات و تعامل همه دس��تگاه ها در 
گراميداشت اين مناسبت نوراني خاطرنشان ش��ده است: جاري بودن 
روح مقاومت در پيكره جامع��ه، همواره انقالب اس��المي را در مواجهه 
با چالش ها، بحران ها و مشكالت تحميلي ناش��ي از سناريو هاي جبهه 
معاندان و دشمنان قسم خورده نظام اسالمي به ويژه در عرصه  تحريم ها 
و تهديد هاي استكباري به سالمت عبور داده و جمهوري اسالمي ايران را 
به سطح بااليي از بازدارندگي دفاعي رسانيده و خواب خوش را از چشم 
استكبار جهاني و نظام سلطه ربوده اس��ت، از اين رو هفته دفاع مقدس 
فرصتي گرانبها براي معرفي دس��تاورد هاي اين رويداد عظيم تاريخي 
و روايت هنرمندانه جنگ تحميلي از چرايي ت��ا فرجام و پيامد هاي آن 
است چراكه تجارب ارزش��مند آن ايام به مثابه يك نياز راهبردي براي 
جامعه، نس��ل هاي آينده و ملت هاي آزاده جهان، آمادگي هاي دفاعي، 
هوش��ياري و مقاومت امت را در برابر دشمنان مس��تكبر عالم تحكيم 
مي بخشد و دستيابي به فروپاشي رژيم جعلي صهيونيستي و نظام سلطه 

را تسهيل مي نمايد. 
اين بيانيه در پايان با گراميداشت ياد و خاطره شهداي گرانقدر هشت سال 
دفاع مقدس، شهداي جبهه مقاومت، شهداي دفاع از امنيت و سالمت و 
اداي احترام به همه مدافعان انقالب اس��المي در سراس��ر عالم، خانواده 
معظم ش��هدا، جانبازان س��رافراز، آزادگان و رزمندگان دلير آن دوران 
پرافتخار، آورده است: امروز كه دشمنان انقالب اسالمي از اقدامات نظامي 
خود بر عليه ميهن اسالمي به نتيجه نرسيده و از پيشرفت هاي خيره كننده 
جمهوري اس��المي ايران در حوزه هاي مختلف به خش��م آمده، دست 
به توطئه چيني و تهديد هاي پيچيده تري زده اس��ت، اردوگاه شيطاني 
دش��منان با محوريت امريكاي تروريس��ت  و جنايتكار ب��ا نقض فاحش 
قطعنامه ها و حقوق بين الملل، با تمركز ب��ر تحريم هاي ظالمانه، جنگ 
اقتصادي، جنگ رسانه اي، جنگ فرهنگي و عمليات رواني گسترده در 
صدد ايجاد تفرقه، نااميدي و عدول ملت ايران از آرمان هاي انقالب اسالمي 
و منافع ملي خود بر آمده است كه براي مقابله با آن، بايد با سر لوحه قرار 
دادن عبرت هاي جنگ تحميلي و دفاع مقدس ضمن تبعيت از فرامين و 
منويات فرماندهي معظم كل قوا امام خامنه اي )مدظله العالي( و با افزايش 
اقتدار دفاعي، اتكا به ظرفيت هاي داخلي و تحكيم وحدت و همبستگي 

ملي در برابر تهديد هاي دشمنان ايستادگي كرد. 
........................................................................................................................

فرمانده كل ارتش: 
آنچهرابخواهيمميتوانيمبسازيم

توانس�ته ايم ب�ه  رغ�م تحري�م ۴۰س�اله و محدوديت هاي�ي كه 
دش�منان ب�راي كش�ورمان ب�ه  وج�ود آورده ان�د، تواناي�ي 
دف�اع از خودم�ان را در تم�ام عرصه ه�ا، حف�ظ كني�م. 
امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، فرمانده كل ارتش در گفت وگو 
با ميزان، در آستانه چهلمين س��الگرد هفته دفاع مقدس، گفت: كساني 
كه در دوران دفاع مقدس بودند، بايد ابعاد دفاع مقدس را بگويند تا ثبت 
ش��ود و اس��ناد و مدارك موجود را بايد حفظ كنند. وي تصريح كرد: هر 
پديده تاريخي با يك مقدار تحريف مواجه مي شود، اما اصل و اساس آن 
پديده تاريخي براي انتقال به آيندگان باقي مي ماند، به خصوص آن پديده 
تاريخي كه مبتني بر آموزه هاي ديني باشد، مثل وقايع عاشورا. به واقعه 
عاشورا هم تحريف هايي چس��بيد اما اصل و مبناي نهضت اباعبداهلل)ع( 
باقي مانده اس��ت. فرمانده كل ارتش گفت: گاه��ي تحريف هايي هم در 
فرهنگ دفاع مقدس انجام مي گيرد، اما بيشتر آن داراي سند است، اتفاق 
افتاده و اصل و اساس آن درست است. آدرس دقيق را به آيندگان بدهيم تا 
برابر آن آدرس از اين كشور دفاع كنند، همه ما اعم از پژوهشگران و كساني 

را كه خاطرات نقل مي كنند، بايد در اين باره تالش كنند. 
سرلشكر موسوي در پاسخ به اين سؤال ميزان كه شعار »ما مي توانيم«، 
چقدر در ارتش محقق شده اس��ت؟ اظهار كرد: ش��ما اصحاب رسانه 
چشم هاي ملت هس��تيد و در رژه ها و رزمايش هاي مختلف مي بينيد 
كه ما توانسته ايم به  رغم تحريم ۴۰ساله و محدوديت هايي كه دشمنان 
براي كش��ورمان به وجود آورن��د، توانايي دفاع از خودم��ان را در تمام 
عرصه ها، حفظ كنيم. تاكنون توانستيم توان دفاعي خودمان را ارتقاء 

دهيم آنچه مي خواهيم بسازيم و از آن استفاده كنيم. 
........................................................................................................................

حركتزائراناربعينبهمرزهاممنوعاست
زائ�ران اگر به م�رز با ع�راق بروند ب�ا ممانعت روبه رو مي ش�وند. 
عراقي ه�ا ه�م رس�مًا اع�الم كرده ان�د مرزه�ا را ب�از نخواهند 
ك�رد و زائ�ران ب�ه س�مت ع�راق نرون�د در غي�ر اي�ن ص�ورت 
نيروه�اي امنيت�ي و مس�لح جل�وي آنه�ا را خواهن�د گرف�ت. 
به گزارش تسنيم، حس��ين ذوالفقاري معاون امنيتي انتظامي وزارت 
كشور در جلسه ستاد مركزي اربعين گفت: اهميت و جان زائران باعث 
شده كه تا اين لحظه مجوزي براي حضور زائران اربعين از سوي دولت 
عراق صادر نشده است. جز رعايت س��المت زائران بحث هاي ديگر يا 
مسائل سياسي مطرح نيس��ت، از مردم عزيز كشورمان و موكب داران 

خواهش دارم كه به فراخوان ها و شايعات توجه نكنند. 
وي افزود: برخي اخبار جعلي در رسانه ها و فضاي مجازي كشور عراق 
مطرح ش��ده كه با بررس��ي هاي صورت گرفته فاقد اصالت بوده است. 
برخي از عشاير و دوس��تاني كه با موكب داران ايراني ارتباط مستقيم 
دارند از موكب داران ايراني براي حضور در مراسم اربعين دعوت كرده اند 
اما صرف دعوت عشاير و شيوخ عراقي كه ارتباط نزديكي با موكب داران 
ايراني دارند كفايت نمي كند، چراكه بايد مجوز ورود به كشور عراق را 
دولت اين كشور صادر كند. معاون امنيتي انتظامي وزارت كشور با بيان 
اين مطلب كه اگر دولت عراق مجوزي صادر نكند امكان تردد به اين كشور 
وجود ندارد، لذا تقاضا دارم مردم عزيز و موكب داران گرامي و همه خدام 
عزيز حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( صرفاً به اخبار رسمي كه عمدتاً از طريق 
صدا و سيما و رسانه هاي رسمي توجه كنند و به شايعات توجهي نداشته 
باشند، تصريح كرد: فراخوان هاي صادر ش��ده از نظر ما رسميت ندارند. 
حركت زائران به سمت مرزهاي عراق ممنوع است و خواهش مي كنم مردم 
عزيز اين كار را نكنند. در مناطق مرزي امكانات الزم وجود ندارد، به دليل 
اينكه ورود براي مراسم اربعين به كشور عراق نداريم، لذا در اين سو و آن 

سوي مرز عراق موكبي نداريم و امكان ارائه خدمات وجود ندارد. 

واليتي:
مكانيسم ماشه بازي تبليغاتي ترامپ است

هيچ ك�دام از طرف ه�اي برجام به تعهداتش�ان 
عمل نكردن�د و در تحريم هاي امريكا مس�تقيم 
يا غيرمس�تقيم ش�ركت كردند. ما هيچ ارتباط 
قابل قبول�ي به  لح�اظ تجاري ي�ا پولي ب�ا اروپا 
نداريم، زي�را به  تََب�ع دعوت امريكا علن�ًا ايران 
را تحريم عمومي كردن�د، پس عم�اًل امريكا به 
 يك  ش�كلي و اروپ�ا به  ش�كل  ديگر، برج�ام را 
نقض كردن�د، بنابراي�ن توافقنامه اي ك�ه عماًل 
از يك طرف نقض ش�ده اس�ت، اعتباري ندارد. 
علي اكب��ر واليتي عضو هيئت نظارت ب��ر برجام در 
گفت وگو با تس��نيم، درب��اره احتمال فعال س��ازي 
مكانيسم ماشه از سوي امريكا و اينكه دولت و مقامات 
كشورمان بايد چه واكنشي نشان دهند، اظهار داشت: 
موضع جمهوري اسالمي كاماًل مشخص است، اوالً 
نمي شود برجام به  صورت يك طرفه توسط جمهوري 
اسالمي رعايت شود، اما طرف هاي مقابل آن را اجرا 
نكنند، همچني��ن امريكايي ها ك��ه از برجام خارج 
شدند، جايي براي س��خن گفتن ندارند و ادعايشان 
هم ادعاي باطلي است. وقتي آنها عضو برجام نيستند 

چگونه مي خواهند مكانيسم ماشه را اجرا كنند؟!

   برجام ديگر اعتباري ندارد
وي افزود: هيچ  كدام از طرف هاي برجام به تعهداتشان 
عمل نكردن��د و فقط وعده دادن��د و در تحريم هاي 
امريكا مستقيم يا غيرمستقيم ش��ركت كردند. ما 
هيچ ارتباط قابل قبولي به لحاظ تج��اري يا پولي با 
اروپا نداريم، زيرا به تََبع دعوت امري��كا علناً ايران را 
تحريم عمومي كردند، پس عمالً امريكا به يك شكلي 
و اروپا به شكل ديگر، برجام را نقض كردند، بنابراين 
اين توافقنامه اي كه عماًل از يك طرف نقض ش��ده 

است، اعتباري ندارد. 
واليتي با بيان اينكه آراي ترامپ رو به سقوط است 
و كاري هم ك��ه امريكايي ها مي كنن��د جز تبليغ و 
سروصدا و تالش براي جذب افكار عمومي در داخل 
امريكا نيس��ت، ابراز كرد: ما نش��ان داديم كه بر سر 
اصول خود ايس��تاده ايم. از ابت��داي انقالب تحريم 
بوديم و زماني كه قرار بر اين بود كه ما طرح۱ + 5 را 
بپذيريم و تحريم ها را بردارند، ما تعهداتمان را انجام 
داديم، اما طرف مقابل تحريم ها را برنداش��ت، پس 
برجام يك طرفه اعتباري ندارد، مكانيسم ماشه هم 

يك بازي تبليغاتي است. 

   ضعيف تري�ن ديپلماس�ي دل بس�تن ب�ه 
انتخابات امريكاست

عضو هيئت نظارت بر برجام در پاسخ به اين پرسش 
كه برخ��ي جريان هاي داخل كش��ور ب��ه انتخابات 
آبان ماه امريكا چشم دوخته اند و نسبت به انتخاب 
بايدن خوش بين هستند، گفت: هيچ ديپلماسي اي 
ضعيف تر از اين نيست كه يك كش��ور اميد و آينده 
خود را به سرنوشت ديگر كشورها وصل كند. ما اينجا 
بنش��ينيم و به جاي اينكه فعال عمل كنيم، منفعل 
باشيم و ببينيم در انتخابات امريكا چه پيش مي آيد، 
مگر اوباما دموكرات نبود؟ كاري كه اوباما كرد بهتر 
از ترامپ نبود. فقط او بي س��روصدا كار مي كرد اما 
ترامپ با جنجال كار مي كند. مقدمه اين تحريم ها 
و تحميل ها از سوي امريكا توسط دموكرات ها انجام 

شد، به خصوص در دوره اوباما. 
   موازنه ق�درت در منطقه به  نف�ع مقاومت 

است
دبيركل مجمع جهاني بيداري اسالمي درباره سازش 
دو كشور امارات و بحرين با رژيم صهيونيستي و تأثير 
اقدام اخير اين دو كشور بر فعاليت هاي جبهه مقاومت، 

تصريح كرد: ما دو گفتمان داريم؛ گفتمان سازش و 
مقاومت. ما به مقاومت پايبند هس��تيم و بهره آن را 
هم ديده ايم، اما عده اي خائف و خائن دنبال سازش  
هستند. تجربه اعراب و آنهايي كه تابع سازش  هستند 
و گفت وگوهاي سازشكارانه از بعد ژوئن ۱967 مانند 
طرح راجرز، كمپ ديويد، صلح مادريد تا پيمان اسلو 
را دنبال كردند، بايد بدانند اينها طرح هايي بود كه قدم 
به قدم سازشكاران عرب را عقب نشاند و اسرائيلي ها 
را جلو برد. واليتي خاطرنش��ان كرد: اگر بخش��ي از 
مقاومت هم جلو بيايد، پيروزي از آن مقاومت است، 
كمااينكه حزب اهلل به  تنهايي اسرائيل را شكست داد 
يا حماس به  تنهايي اس��رائيل را شكست داد. موازنه 
قدرت در منطقه بدون ترديد ب��ه  نفع خط مقاومت 
اس��ت. وي با بيان اينكه امروز ايران، عراق، سوريه، 
لبنان، فلسطين با هم متحد هس��تند و دست برتر 
را دارند، خاطرنشان كرد: امروز تنها روابط بحرين و 
امارات با رژيم صهيونيستي برمال شده، در حالي  كه از 
قبل هم رابطه داشتند و اين نشان دهنده نياز امريكا و 
رژيم صهيونيستي است كه مانند اختاپوس به سران 

برخي كشورهاي اسالمي چسبيده اند.

   گزارش 2

سعيد همتي
   گزارش

طرح تحقيق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه تقديم هيئت رئيسه مجلس شد

تأثير نظرات شخصی در تعيين بودجه وزارتخانه ها و استان ها
قرار نيست با نظرات شخصي برخي در سازمان برنامه و بودجه، 
نظام بودجه ريزي در كشور به روش 1۰۰سال قبل پايه گذاري شود. 
احسان اركاني نماينده نيشابور در مجلس شوراي اسالمي در گفت 
وگو با تسنيم، ضمن انتقاد از عملكرد سازمان برنامه و بودجه، اظهار 
داش��ت: هيچ كس تا به امروز نمي داند كه چه فرمولي براي تعيين 
بودجه هر مجموعه در كش��ور در س��ازمان برنام��ه و بودجه مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. وي با بيان اينكه اعمال نظرهاي شخصي 
در تعيين ميزان بودجه هر اس��تان يا هر س��ازمان و وزارتخانه اي 
تأثير قابل توجهي دارد، گفت: س��ازمان برنامه و بودجه تا به امروز 

هيچ فرمول��ي را به طور رس��مي براي تعيين بودجه هاي س��االنه 
ارائه نكرده است. قرار نيس��ت با نظرات شخصي برخي در سازمان 
برنامه و بودجه، نظام بودجه ريزي در كشور به روش ۱۰۰سال قبل 

پايه گذاري شود. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه به داليل فوق 
و به منظور بررسي عملكرد سازمان برنامه و بودجه طرح تحقيق و 
تفحص از اين سازمان تقديم هيئت رئيسه مجلس شده است، گفت: 
طرح مذكور در پنج محور تدوين ش��ده و از سال هاي 9۳ تاكنون 

را دربرمي گيرد. 

اركاني در تشريح محورهاي تفحص از سازمان برنامه و بودجه، بيان 
داشت: نحوه تهيه، تخصيص و توزيع بودجه س��االنه و بودجه هاي 
عمراني در دستگاه هاي عمراني و اس��تان ها، عدم تشكيل جلسات 
كميته تخصيص سازمان برنامه و بودجه، نحوه تحصيل و تخصيص 
منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها، بررسي وضعيت امور استخدامي 
و مديريت سرمايه انساني در سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق از 
سال 9۳ تا 97 قبل از جداسازي سازمان برنامه از مديريت و همچنين 
نحوه واگ��ذاري اوراق خزانه به پيمان��كاران از جمله محورهاي اين 

تحقيق و تفحص است.

   مجلس


