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طرح دوباره استیضاح رئیس جمهور و انتقاد از عملکرد وی با ادبیاتی تند 
و نامتعارف از سوی چند نماینده مجلس شورای اسالمی که بگومگوهای 
بیهو ده ای را در فضای سیاسی موجب گردید و می رفت که منشأ تنش   ها 
و جنجال   هایی گردد، خوشبختانه در برخورد با عقالنیت شخصیت   ها و 

فعاالن سیاسی دلسوز مردم منتفی شد و رنگ باخت. 
اینک در فضایی آرام می توان با بررسی و تدقیق پیرامون این پدیده و 
واگویی عبرت های برآمده از آن به عنوان یک تجربه سیاسی به تقویت 
حافظه تاریخی و افزایش درک و فهم در فرهنگ سیاسی کمک کرد و 
مانع تکرار و پیشگیری از خسارت های رفتارهای هیجانی شتابزده و در 
موارد مشابه گردید. گرچه احتماالً این نمایندگان در واکنش به فشار  ها 
و اظهارات موکالن خود یا برخی سؤاالت و تحلیل های رایج در فضای 
رسانه ای به ویژه شکل مجازی آن، چنین رفتاری را بروز دادند، اما گویا 

موارد ذیل از نگاه آنان پنهان مانده بود:
1- قرار داشتن کشور در ش��رایط جنگ اقتصادی که خنثی سازی یا 
مقابله با آن مستلزم همکاری و هم افزایی تمامی قوا و نیروهای دلسوز 
نظام و مردم بوده و هرگونه تنش  و جنجال سیاس��ی که به التهاب در 
بازار و قیمت   ها کمک کند، فقط نفع آن را دشمن برده و دود آتش آن 

به چشم مردم خواهد رفت. 
2- فش��ار برای اس��تیضاح رئیس جمهور لبه دیگر همان تالش برای 
واداشتن وی به استعفا و کناره گیری از قدرت است که ازسوی برخی 
نیروهای افراطی با هدف فرافکنی یا فرار به جلو در شرایط سخت برآمده 
از شتابزدگی و ساده اندیشی نسبت به برجام، وعده های بر زمین مانده 
و ادعاهای به دور از عمل است که جناح و جریان سیاسی مورد حمایت 

آنها امروز باید پاسخگوی آن باشد. 
3- پیامد هرگونه خأل قدرت ناشی از استیضاح و استعفا در قدرت، نه تنها 
التهاب در اقتصاد و ضربه به معیش��ت مردم بلکه احتمال شکل گیری 
تنش   ها و بی ثباتی های سیاسی و حتی خدشه به امنیت ملی می باشد 
که پیش از این در کشورهای عراق و سوریه شاهد آن بوده ایم؛ پیامدی 
که نه تنها گره از مشکالت نگش��وده بلکه به پیچیدگی بیشتر شرایط 
انجامیده و فرایند حل مش��کالت و رسیدگی به مس��ائل را طوالنی تر 

می سازد. 
4-  نزدیک ش��دن به پایان عمر دولت آقای روحانی که نه تنها فرایند، 
انتخابات و شکل گیری دولت بعدی تقریباً زمانی مطابق همین زمان 
پایانی عمر دولت فعل��ی را می طلبد، بلکه نیازمند آمادگی و داش��تن 

برنامه   هایی است که در شرایط آرام و معمول بهتر فراهم می شود. 
چه بسا آقای روحانی اگر با استیضاح کنار گذاشته شود، به هنگام ارائه 
گزارش عملکرد دوران مسئولیت س��نگین ریاست جمهوری به مردم 
یا تاریخ علت ناتمام ماندن برنامه   ها و برآورده نشدن وعده   ها را همین 

چندماه پایانی دولت خویش بداند. 
5- برهم خوردن تمرکز کارگزاران و دس��تگاه های مسئول از مسائل 
و دغدغه های اصلی کش��ور و مردم و رفتن به حواشی سیاسی به جای 
همکاری و هم افزایی برای حل مش��کالت و پاسخگویی به دغدغه   ها و 
نیازهای واقعی کشور در واقع نوعی فرصت سوزی ولو با تصور دلسوزی 

به  حساب می آید. 
بنابراین پایان دادن به بگومگوهای سیاسی بی فایده و عبور از استیضاح 
رئیس جمهور در بازگش��ت مواردی که باال ذکر شد، نمونه ای از کنش 
عقالنی در عرصه سیاسی محسوب می شود که به مصلحت نظام و مردم 
بسیار نزدیک تر از خواسته   ها و ادعاهای آن نمایندگانی بود که به زعم 
وادارسازی دولت به سرعت بخشیدن به حل مسائل آن شیوه تهاجمی 

را پیشه ساخته بودند. 
امروز حل مشکالت کشور از معبر ثبات، همکاری و هم افزایی با تکیه 
بر محاس��بات دقیق و کار جهادی می گذرد و هرگونه کنش و رفتاری 
به دور از محاسبه پیامد  ها و آثار بر ثبات و آرامش کشور، با عقالنیت و 

انقالبی گری مغایر و متعارض به حساب می آید. 

رسولسنائیراد

با هدف حفظ آمادگي دفاعي كشورمان صورت گرفت

رزمایشآسمانامندرسایهاقتدارپدافندهوایي

رزمایش مش�ترك تخصصي مدافعان آس�مان 
والی�ت روز گذش�ته ب�ه منظ�ور آزمای�ش 
جدیدتری�ن س�امانه هاي پدافن�د هوای�ي 
س�اخت داخ�ل و همچني�ن آمادگ�ي مقابله با  
هر گون�ه تهاج�م احتمالي با حض�ور یگان هاي 
مختلف پدافندي در ارتش و س�پاه برگزار شد. 
پدافند هوایي اولین سد دفاعي سیستم نظامي هر 
کشوري در مقابل هرگونه تهاجمي محسوب مي شود. 
اهمیت این دیوار دفاعي زماني روز افزون مي شود که 
بدانیم در نبردهاي قرن 21 نبرد هوایي رکن اصلي 
هر یورش و تهاجمي است. در ایران نیز یگان پدافند 
هوایي در برهه هاي مختلف زماني از جمله در دوران 
دفاع مقدس نقش مهمي در س��رنگوني پرنده های 

مهاجم ایفا کرده است. 
در سال هاي اخیر با تشکیل نیروي پدافند هوایي در 
ارتش جمهوري اسالمي و همچنین توسعه یگان هاي 
مربوطه در نیروي هوافضاي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي شاهد نقش آفرینی جدی تر پدافند هوایي در 
سازمان رزم دفاعي کشور هستیم که اوج آن سرنگوني 
پهپاد متجاوز امریکایي در خردادماه سال 98 بود. از 
سوي دیگر خودکفایي صنایع دفاعي کشورمان در 
توسعه انواع سامانه هاي پدافند هوایي از جمله موشک 
»صیاد 3 « و باور »373« نشان داده که تا چه اندازه 

ایران در این حوزه جلو رو به رشد داشته است. 
برگزاري رزمایش مشترک تخصصي مدافعان آسمان 
والیت 99 نیز گامي جدي در آزمایش آمادگي یگان 
پدافند هوایي کشور در مقابله هر گونه دست اندازي 
به حریم هوایي کشورمان بود که روز گذشته با حضور 

یگان هاي مربوطه و در چند مرحله برگزار شد. 
   آزمایش نسل جدید سامانه هاي پدافندي

امیر سرتیپ دوم عباس فرج پور، سخنگوي رزمایش 
مشترک تخصصي مدافعان آسمان والیت 99 روز 
گذشته با اعالم آغاز این رزمایش گفت: در نخستین 
مرحله از رزمایش، گسترش و استقرار سامانه هاي 

پدافن��دي اعم از س��امانه هاي موش��کي، راداري و 
پدافندي با تأکید بر قابلی��ت جابه جایي و واکنش 
سریع نیروهاي عملیاتي و همچنین رعایت اصول 
پدافند غیرعامل براي فریب دشمن انجام شد و در 
مرحله بعد برق��راري ارتباط ام��ن و چندالیه میان 
سامانه هاي پدافندي با شبکه یکپارچه پدافند هوایي 
کشور براي اتخاذ تصمیم متناسب با تهدید صورت 

گرفته است. 
وي هماهنگي، هدایت و کنترل عملیات پدافند هوایي 
نیروهاي مسلح براي تقویت دفاع هوایي منسجم و 
مؤثر در برابر هرگونه تهدید هوایي در قالب ش��بکه 
یکپارچه پدافند هوایي و تحت هدایت و طرح ریزي 
عملیاتي قرارگاه پدافند هوایي کشور را از اهداف اصلي 
رزمایش مشترک تخصصي پدافند هوایي مدافعان 
آسمان والیت 99 عنوان کرد و گفت: در این رزمایش 
مشترک افسران ارتش و سپاه دوشادوش یکدیگر در 
  (SOC)مراکز فرماندهي عملیات مشترک منطقه اي
صحنه واقعي نبرد و مقابله با تهدیدات هوایي را تحت 
هدایت و کنترل عملیاتي قرارگاه پدافند هوایي کشور 
و نظارت مستقیم ارزیابان و ناظران قرارگاه مرکزي 

حضرت خاتم االنبیا تمرین خواهند کرد. 
س��رتیپ دوم فرج پور با اش��اره به انجام پروازهاي 
اطالعاتي و شناسایي توسط پرنده های باسرنشین 
و بدون سرنشین ارتش و س��پاه در منطقه عمومي 
رزمایش، گف��ت: انجام اق��دام تاکتیک��ي و دفاعي 
توسط س��امانه هاي کش��ف و درگیري زمین پایه 
علیه هواگردهاي مهاجم و تمرین کلیه مراحل دفاع 
هوایي شامل کشف، شناسایي، رهگیري، درگیري و 
اصابت الکترونیکي (شلیک سرد) تحت هدایت شبکه 
یکپارچه پدافند هوایي کشور از دیگر اقدامات انجام 

شده در این مرحله از رزمایش بود. 
س��خنگوي رزمایش مش��ترک تخصصي پدافند 
هوای��ي مدافعان آس��مان والی��ت 99 ادام��ه داد: 
استقرار س��امانه هاي فرماندهي و کنترل تاکتیکي 

فکور و عاش��ورا، س��امانه هاي راداري بومي مراقب، 
فتح-2، بش��یر، س��امانه هاي تاکتیکي اطالعات و 
شناسایي، س��امانه هاي الکترواپتیکي، سامانه هاي 
جنگ الکترونیک و شبکه دیده بانی بصري نیروي 
پدافند هوایي ارتش از دیگر اقدامات انجام شده در 
این بخش از رزمایش اس��ت. وي اس��تفاده از نسل 
جدید تسلیحات و تجهیزات تماماً بومي در رزمایش 
مشترک پدافند هوایي مدافعان آسمان والیت 99 و 
عبور از سامانه هاي قدیمي تر را یکي از ویژگي هاي 
بارز آن برش��مرد و تأکید کرد: در این رزمایش کلیه 
سامانه هاي کشف، شناسایي، رهگیري و درگیري که 
توسط یگان هاي ارتش و سپاه به کار گرفته مي شود، 
کاماًل بومي و تولید ش��ده به دس��ت متخصصان و 
جوانان متعهد کشورمان در نیروهاي مسلح و صنایع 
دفاعي است. امیر فرج پور در عین حال تأکید کرد: 
سامانه هاي پدافندي و تجهیزات جدیدي نیز در این 
رزمایش مورد آزمایش و ارزیابي عملیاتي قرار خواهند 
گرفت که به دلیل رعای��ت مالحظات حفاظتي در 
آینده معرفي و قابلیت هایي که براي ایجاد بازدارندگي 
و افزایش قدرت دفاعي کشور به همراه خواهند داشت 

براي ملت شریف ایران تشریح خواهد شد. 
سخنگوي رزمایش مشترک پدافند هوایي مدافعان 
آس��مان والیت 99 با اش��اره ب��ه ش��یوع ویروس 
کرونا در کش��ور، بر رعایت کلیه دس��تورالعمل ها و 
پروتکل هاي بهداشتي از سوي رزمندگان حاضر در 
این رزمایش تأکید کرد. وي ش��عار این رزمایش را 
»آسمان امن در سایه اقتدار پدافند هوایي« عنوان 
کرد و گفت: جلوگی��ري از هرگونه تعدي، تعرض و 
یا تجاوز به مرزهاي هوایي کش��ور و تأمین امنیت 
آسمان ایران اسالمي براي کلیه هواگردهایي که در 
فضاي جمهوري اسالمي ایران پرواز مي کنند یکي از 
اقدامات مهم پدافند هوایي کشور است که این مهم 
دائماً و به طور 24 ساعته توسط قرارگاه پدافند هوایي 
کشور براي عبور پروازهاي مسافري از کریدورهاي 

امن و کمک به آنها در صورت وجود هرگونه مشکل 
در حال انجام است. 

   اجراي رزم الكترونيك براي مقابله با دشمن 
فرضي

بخش مهمي از توانمندي هر سیستم پدافندي مقابله 
با تهاجم سامانه هاي الکترونیکي دشمن است که در 
این رزمایش توانمندي یگان هاي پدافندي کشورمان 
مورد آزمایش قرار گرفت. در این رزمایش عملیات 
مقابله با تهاجم الکترونیک روي سامانه هاي پدافندي 
با موفقیت تمرین شده و یگان هاي شرکت کننده از 
نیروي پدافند هوایي ارتش، نیروي هوافضاي سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المي و نیروي هوایي ارتش، 
تاکتیک هاي مختلف جن��گ الکترونیک را تمرین 

کردند. 
در ای��ن تمرین با ایج��اد اخ��الل الکترونیکي روي 
رادارهاي پدافند هوایي به وسیله پهپادهاي اخاللگر، 
پایداري و قابلیت بقا و تداوم عملیات رادارها به عنوان 
یکي از اجزاي اصلي پدافند هوایي در محیط آلوده به 
جنگ الکترونیک مورد ارزیابي قرار گرفت. همچنین 
کشف و شناس��ایي اهداف و پایش منطقه رزمایش 
توسط سامانه هاي کشف و رادارهاي پدافند هوایي 
کشور در محیط جنگ الکترونیک نیز در این مرحله 

از رزمایش با موفقیت انجام شد. 
از س��وي دیگر عملی��ات اخ��الل الکترونیک روي 
پهپادهاي مهاجم نیروي حمله ور و به دست گرفتن 
کنترل این پهپاده��ا به منظور جلوگی��ري از نفوذ 
به منطقه رزمایش از دیگر تمرین��ات این مرحله از 
رزمایش بود که با موفقیت انجام شد. اجراي عملیات 
رهگیري هواپیماهاي حمله ور توس��ط پهپادهاي 
رهگیر کرار و جلوگیري از تهاجم و نزدیک ش��دن 
آنها به منطق��ه رزمایش هم بخش دیگ��ري از این 

رزمایش بود. 
    اجراي آتش سامانه هاي پدافندي

عالوه بر این در این رزمایش سامانه هاي بومي سوم 
خرداد و سامانه طبس نیروي هوافضاي سپاه و سامانه 
مرصاد و 15 خرداد نیروي پدافند هوایي ارتش که 
به دست متخصصان و دانشمندان جوان کشورمان 
تولید ش��ده اند، در ش��رایط رزم واقعي علیه اهداف 
متخاصم اقدام تاکتیکي انجام داد و با موفقیت اهداف 
واگذاري توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایي کشور را 
سرنگون کرد. در این تمرین پس از کشف و شناسایي 
پرنده های بدون سرنشین دشمن فرضي در ارتفاع 
متوس��ط و ورود آنها به منطقه رزمایش، اهداف به 
سامانه هاي بومي مرصاد نیروي پدافند هوایي ارتش و 
طبس نیروي هوافضاي سپاه از سوي شبکه یکپارچه 
پدافند هوایي واگذار شد که اهداف مورد اصابت این 

سامانه ها قرار گرفتند. 
انجام عملیات آتش و حرکت س��ریع س��امانه هاي 
پدافندي از نقاط محل استقرار به نقاط دیگر از جمله 
اقدامات انجام شده در این مرحله از رزمایش بود که 
با هدف عدم شناسایي محل اس��تقرار سامانه هاي 

پدافندي با موفقیت انجام شد. 
امیر فرج پور، سخنگوي رزمایش مشترک تخصصي 
پدافند هوایي مدافعان آسمان والیت 99 با اشاره به 
این تمرین تأکید کرد که طرح ه��اي دفاع هوایي با 
س��نجش واقعیت هاي نبرد واقعي و شناخت دقیق 
از توانمندي  هاي دشمن طراحي شده و براي کلیه 
زوایاي پیدا و پنه��ان در الیه هاي مختلف پدافندي 

تدابیر الزم اتخاذ شده است. 

واكنش رهبر انقالب به اقدامات سازشكارانه 
دولت هاي عربي

ملت هاي مسلمان ذلت سازش با رژيم 
صهيونيستي را تحمل نخواهند كرد

»ملت ه�اي مس�لمان ذلت س�ازش با رژی�م صهيونيس�تي را به 
هيچ وجه تحمل نخواهند كرد. امریكایي ها اگر خيال می كنند كه 
مسئله  منطقه را به این ش�كل حل خواهند كرد، اشتباه می كنند. 
هر رژیمي كه پش�ت مي�ز مذاكره ب�ا رژیم غاصب صهيونيس�ت 
بنش�يند، موقعيت�ش در مي�ان ملت�ش متزل�زل خواهد ش�د.« 
این جمالت، تازه ترین موضع حضرت آیت اهلل خامنه اي اس��ت که در 
حساب های KHAMENEI. IR در شبکه هاي اجتماعي در واکنش 

به اقدامات سازشکارانه دولت هاي عربي منتشر شده است. 
در ماه هاي اخیر برخي از دولت هاي مرتجع منطقه با طراحي دولت 
امریکا، توافق نامه عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستي را امضا 
کرده اند. این اقدامات در حالی اس��ت که هنوز چندماه از شکست 
طرح ایاالت متحده موس��وم به معامله  قرن نگذشته است. طرحي 
که رهب��ر انقالب قبل از اجرایي ش��دنش پیش بیني ک��رده بودند 
»این طرح قبل از مردن ترامپ، می میرد« و این نقشه خباثت آمیز 
براي فراموشي آرمان فلسطین را به عکس موجب زنده تر شدن یاد 

فلسطین دانستند.
................................................................................................................

ژه
وی

 ادامهتعاملقوابهرغمتأخیر 
درجلسهسران

هرچند جلسه س��ران قوا یک جلسه رسمی اس��ت و نمی توان 
چیزی را با آن جایگزین کرد اما تأخیر در برگزاری این جلس��ه 
موجب برخی واکنش ها شده است.  از جمله خبرگزاري فارس 
خبر داده که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس جلساتي را با 
وزراي دولت برگزار کرده که در واقع این جلسات، طرح مجلس 
براي جایگزیني جلسات سران سه قوه است. زیرا جلسه شوراي 
هماهنگي اقتصادي س��ران قوا به دلیل غیبت رئیس جمهور 
نزدیک دو ماه است که برگزار نمي شود و در نتیجه مجلس براي 

پیگیري مسائل کشور طرح جایگزیني را اجرایي کرده است. 
آخرین جلسه ش��وراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مربوط به 
مخالفت رؤساي مجلس و قوه قضائیه با تشکیل بورس نفت بود و از 
آن روز تاکنون جلسه اقتصادي سران قوا تعطیل شده است. یکي از 
جلسات هم قرار بود نیمه مهرماه برگزار شود که رئیس جمهور به 
دلیل حضور قالیباف در بیمارستان امام خمیني، شرکت در جلسه 

با او را خالف پروتکل هاي کرونایي دانست و جلسه را لغو کرد. 
  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اما ، جلساتي را با وزرا و مدیران 
ارش��د دولتي برگزار کرده و به نوعي امر ضروري تعامل قوا را در 
س��طح ارتباط با وزرا و ارائه توضیح و گزارش از آنها درخصوص 
مس��ائل مختلف پیگیري مي کند. پیگیري وضعیت ب��ازار ارز و 
جلسات مس��تمر 1۰ روزه با هدف کاهش قیمت دالر و تثبیت 
بورس و جلوگیري از قیمت گذاري دستوري فوالد در همین راستا 

انجام شده است. همچنین برگزاري نشست هاي رئیس مجلس 
و نمایندگان با رئیس کل بانک مرکزي، وزیر اقتصاد، وزیر نفت 
و وزیر جهاد کشاورزي براي پیگیري مسئله اقتصاد و معیشت، 
سیاست هاي پولي، مالي و تجاري، نحوه حمایت از واردات کاالهاي 
اساسي با ارز ترجیحي و حمایت از تولید از جمله اقدامات اخیر و 
تعاملي دولت و مجلس محسوب مي شود. در این جلسه نمایندگان 
نظرات و انتقادات خود را پیرامون مسائل مختلف از جمله نفوذ 
دالالن در بحث توزیع نهاده های دام��ي و خودرو  مطرح کردند. 
در جلسه مذکور عنوان شد که فعالیت دالالن در بخش خودرو 
باعث شده تا ورق فوالد و قطعات یک و نیم برابر قیمت به دست 
خودروسازان برسد که این مسئله تأثیر قابل توجهي در افزایش 
قیمت خودرو در کشور دارد  .باید دید پس از انتقادات فراوان به 
حسن روحاني براي تعطیلي بسیاري از فعالیت هاي مقام ریاست 
جمهوري به بهانه کرونا، آیا او تغییري در رویه خود و بازگشت به 
زندگي عادي یک رئیس جمهور انجام خواهد داد یا همچنان به 

برگزاري جلسات محدود براي اداره کشور اکتفا خواهد کرد. 

صوفي:عارفهمبایدعذرخواهيكند
 ناراحتي میان محمدرضا عارف و برخي اصالح طلبان که از سال 
92 و با مجبور کردن عارف به انصراف از کاندیداتوري انتخابات 
ریاس��ت جمهوري پا گرفت، روز به روز عمیق تر شد. بسیاري از 
اصالح طلبان عملک��رد عارف در مجلس ده��م را به عنوان لیدر 
اصالح طلب��ان در این مجل��س، ضعیف توصیف کردن��د. اخیراً 
محمدرضا عارف در یک سخنراني گفته بود که اصالح طلبان آماده 

عذرخواهي از مردم به دلیل عملکرد دولت و مجلس هستند. حاال 
علي صوفي وزیر تعاون دولت اصالحات مي گوید که »عارف باید در 
قبال اقداماتش در مجلس دهم عذرخواهي کند. « صوفي با اشاره 
به صحبت هاي عارف مبني بر لزوم عذر خواهي اصالح طلبان از 
مردم به سبب عملکرد دولت روحاني، گفته که: »طبعاً به سبب 
خلف وعده های روحاني و نارضایتي که در بین مردم به وجود آمده 
به آبروي تمام حامیان روحاني لطمه وارد شده است.« صوفي ادامه 
داده: »مردم از اقدامات داخلي و اقدامات خارجي دولت روحاني 
ناراضي هستند، متأسفانه به نظر مي رسد که رضایت مردم دیگر 
براي روحاني اهمیتي ندارد، اما اصالح طلبان اینگونه نیستند و 
تمام سرمایه شان مردم هستند... « صوفي البته تشریح نمي کند 
که روحاني به رضایت مردم اهمیت��ي نمي دهد، چون دیگر قرار 
نیست کاندیداي انتخابات باش��د و اصالح طلبان نگران نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوري 14۰۰ هستند، چون همچنان نیازمند 

رأی مردم هستند. 
وزیر تعاون دولت اصالحات تصریح مي کند که نگراني شان صرفاً 
اعتبار جریان اصالحات است و حرفي از مشکالت مردم نمي زند: 
»متأسفانه روحاني ضربه سختي به اعتبار جریان اصالحات وارد 
کرده و از همین رو عارف این صحبت را مطرح کرده است، اما بعید 
مي دانم روحاني اهل عذرخواهي و یا اصاًل پشیمان باشد، اگرچه 
طرح این موضوع از سوي عارف هم خود امري قابل توجه است، 
زیرا خود او هم باید در قبال اقداماتش در مجلس دهم عذرخواهي 
کند. آقاي عارف االن درصدد شرکت در انتخابات است و از همین 

رو صحبت هایش هم شائبه تبلیغات انتخاباتي دارد .«

به دليل رعایت پروتكل هاي بهداشتي
برنامههايروزملياستکبارستیزی

مجازيبرگزارميشود
ب�ا توج�ه ب�ه ش�يوع وی�روس كرونا و 
محدودیت هاي اعالم شده از سوي ستاد 
ملي كرونا، برنامه هاي گراميداشت روز 
ملي اس�تكبار س�تيزي در ۱۳ آبان، در 
فض�اي مج�ازي برگ�زار مي ش�ود. 
حجت االس��الم سیدمحس��ن محمودي، 
رئیس شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي 
استان تهران روز چهارشنبه در جلسه س��تاد بزرگداشت ایام اهلل 13 
آبان که در محل ش��وراي هماهنگي تبلیغات اسالمي ورامین برگزار 
شد اظهار کرد: برنامه هاي گرامیداش��ت ایام هفته وحدت و 13 آبان 
امسال در حالي برگزار مي شود که به دلیل محدودیت هاي کرونایي، 
امکان برگزاري مراسم حضوري و میداني سلب شده است. وي افزود: 
در طول ماه هاي گذشته به دلیل جلوگیري از شیوع و انتقال بیماري 
کرونا، بسیاري از مراسم ملي و مذهبي در قالب فضا مجازي برگزار شده 
که این امر اهمیت این فضا را در تبلیغ و اطالع رساني نمایان ساخته 
است. وي با گرامیداش��ت ایام والدت نبي مکرم اسالم و هفته وحدت 
گفت: نیاز اصلي امروز کشور وحدت است، برخي تصور مي کنند با بد 
دهاني باید افکار خود را به طرف دیگ��ري بقبوالنند. نباید به عقیده و 
تفکر دیگران توهین شود،  امام خمیني(ره)پرچم دار وحدت و رهبر 
معظم انقالب ادامه دهنده این راه هس��تند و ما باید از این بزرگواران 

الگو بگیریم. 
محمودي اظهار داشت: ازتبلیغ 13 آبان و هفته وحدت در فضاي هنري، 
فضا سازي شهري و مجازي نباید غافل شویم و با توجه به مراسم هاي 
باشکوهي که در سال جاري برگزار شد، دیدیم فضاي مجازي و تبلیغات 
و جریان سازي در آن چقدر تأثیرگذار است. وي با اشاره توهین نشریه 
فرانسوي در توهین به س��اخت مقدس نبي مکرم اس��الم گفت: باید 
در کنار کارهاي تبلیغ��ي که براي روز میالد پیامب��ر اکرم(ص) انجام 
مي گردد، براي دانش آموزان در برنامه شاد فضایي ایجاد گردد تا با سیره 

و الگوي تربیتي پیامبر اعظم(ص) بیشتر آشنا شوند. 
 این مقام مسئول تأکید کرد: با توجه به تقارن برگزاري انتخابات ریاست 
جمهوري امریکا با روز 13 آبان، امسال مراسم روز ملي استکبار ستیزي 
با روحیه باال و با هدف تبیین جنایات این رژیم استکباري علیه بشریت 

برگزار شود. 
محمودي  تجلیل از دانش آموزان برتر بس��یجي، تهیه وصایا و ساخت 
کلیپ ش��هداي دانش آموز در فضاي مجازي، فراخوان و دعوت براي 
پیوستن به پویش دانش آموزي شناخت پیامبر(ص) و برگزاري مراسم 
استکبار ستیزي در کارخانجات تولیدي را از جمله برنامه هاي روز ملي 

استکبار ستیزي در استان تهران یاد کرد. 
آبان یادآور واقعه تاریخي تبعید ام��ام راحل به خاطر مخالفت با قانون 
ننگین کاپیتوالسیون در س��ال 1343، به خاک و خون کشیده شدن 
دانش آموزان در مقابل دانش��گاه تهران در س��ال 57 و تس��خیر النه 
جاسوسي به دست دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان 58 است.  13 
آبان در تقویم ایران اسالمي به عنوان روز ملي مبارزه با استکبار جهاني 

و روز دانش آموز نامگذاري شده است. 

رئيس انجمن ژئوپليتيك ایران عنوان كرد
اوراسیاعاملگشایشاقتصادي

دردورهتحریمها
رئيس انجمن ژئوپليتيك ایران با اشاره 
به اینكه ایران داراي چهار راه ترانزیتي 
اس�ت، گفت: اتحادیه اوراس�يا راه حل 
گش�ایش مش�كالت اقتصادي كش�ور 
در دوره تحریم ه�اي دش�منان اس�ت. 
به گزارش مهر، س��ید رحی��م صفوي روز 
گذش��ته در نشس��ت هماهنگي همایش 

بین المللی اتحادیه اقتصادي اوراسیا در انزلي، اظهار کرد: راهبرد فشار 
حداکثري و تحریم هاي ظالمانه علیه ملت ایران شکست خورده است.

وي افزود: جمهوري اسالمي ایران با استفاده از ظرفیت هاي اقتصادي 
و کریدورهاي تجاري کش��ورهاي حوزه هاي ژئوپلیتیکي دریاي خزر 
دو مسیر راهبردي تعامل با چین را از طریق آسیاي مرکزي و تعامل با 

کشورهاي اوراسیا فعال ساخته است. 
رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران مسیر دوم توس��عه را روابط سیاسي، 
اقتصادي با اتحادیه اوراسیا (کش��ورهاي روسیه، قزاقستان، بالروس، 
قرقیزستان و ارمنستان) دانست و ادامه داد: ایران در حقیقت یک چهار 
راه ترانزیتي محسوب مي شود که محور شمال-جنوب، شرق به غرب 
و غرب به شرق را به هم متصل مي کند. صفوي دریاي خزر را به عنوان 
عاملي براي پیوند ایران با حوزه ژئوپلیتیکي آس��یاي میانه برشمرد و 
تأکید کرد: عالوه بر اتصال به کشور چین از مسیر دریاي خزر، از طریق 
حوزه ژئوپلیتیکي اوراسیا و پنج کشور عضو این اتحادیه مي توان به اروپا 
متصل شد. وي تصریح کرد: در سند ملي آمایش سرزمین در افق 1424 
که در سازمان برنامه و بودجه کشور در حال تدوین نهایي است، سهم 
و نقش ویژه اي به دریاي خزر و بنادر شمال کشور به ویژه بندر انزلي و 

کاسپین داده شده است. 
رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران با اشاره به اینکه دریاي خزر باعث پیوند 
ایران با س��ه حوزه ژئوپلیتیکي مجاور مي شود، گفت: ایران مي تواند از 
طریق دریاي خزر، آسیاي میانه را از مسیر عراق و سوریه به مدیترانه 
و اروپا متصل کن��د.  رحیم صف��وي همچنین با بیان اینک��ه اتحادیه 
اقتصادي اوراسیا به عنوان فضاي گشایش اقتصادي کشور براي واردات 
و صادرات در دوره تحریم ها مطرح است، اظهار کرد: حوزه ژئوپلیتیکي 
قفقاز - آناتولي سومین حوزه اس��ت که از طریق دریاي خزر، ایران را 
به آذربایجان، ارمنس��تان، گرجس��تان، ترکیه و در نهایت اروپا پیوند 
مي دهد. وي ادامه داد: امریکایي ها نمي توانن��د راه صادرات چین را از 
طریق زمیني و مسیر چین، قزاقستان، ایران، ترکیه و مدیترانه یا مسیر 

ایران، عراق، سوریه و مدیترانه  کنترل کنند. 
رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران با اشاره به برگزاري همایش بین المللی 
اتحادیه اقتصادي اروپا در آبان ماه س��ال جاري در منطقه آزاد انزلي، 
گفت: این همایش بین المللی یک رویداد علمي و کاربردي اس��ت که 
برگزاري آن منجر به تقویت روابط اقتصادي میان جمهوري اس��المي 
ایران و کش��ورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراس��یا و افزایش فضاي 

همکاري و تعامل منطقه اي مي شود. 

سخنگوي وزارت امور خارجه: 
نیازدفاعيراازهرمنبعيكهبخواهیم

تأمینميكنیم
ته�ران مي توان�د ه�ر گون�ه س�الح و 
تجهي�زات الزم را از »هر منبعي« بدون 
محدودی�ت قانون�ي و تنه�ا بر اس�اس 
نيازهاي دفاع�ي اش به دس�ت بياورد. 
سعید خطیب زاده، سخنگوي وزارت امور 
خارجه کشورمان در گفت وگو با خبرگزاري 
اسپوتنیک گفت: بعید نیس��ت امریکا که 

به تحریم ها اعتیاد دارد، تالش کند برخي شکس��ت هاي آش��کارش 
در شوراي امنیت س��ازمان ملل و عدم توانایي اش براي اعمال دوباره 
تحریم هاي پیشین را که در پي توافق هسته اي و قطعنامه 2231 لغو 

شدند، جبران کند. 
خطیب زاده افزود: واضح اس��ت که ه��ر تالش امریکا ب��راي اقدامات 
یکجانبه اش، قوانین بین المللی را نقض مي کند و محکوم به شکس��ت 
است. سخنگوي وزارت خارجه درباره روابط ایران و روسیه هم گفت: 
روسیه در س��ال هاي اخیر یکي از ش��رکاي اصلي ایران در عرصه هاي 
دفاعي و نظامي بوده اس��ت. اکنون با پایان یافتن تحریم تسلیحاتي، 
این دو کش��ور مي توانند چش��م انداز همکاري نظام��ي را بهتر کنند. 
مذاکرات بین تهران و مسکو در چارچوب یک کمیسیون مشترک براي 
همکاري نظامي ادامه دارد. برنامه هاي مش��ارکتي از جمله در زمینه 
مسائل منطقه اي و بین المللي، میان مقامات دو کشور در چارچوب آن 
پیش مي رود. او عالوه بر این اظهار کرد که هر گونه خرید تسلیحات از 
»کشورهاي دوست« به نیاز ایران بستگي خواهد داشت و تأکید کرد که 
تهران مي تواند هر گونه سالح و تجهیزات الزم را از »هر منبعي« بدون 
محدودیت قانوني و تنها بر اساس نیازهاي دفاعي اش به دست بیاورد. 
خطیب زاده درباره انتخابات ریاست جمهوري 2۰2۰ امریکا هم گفت: 
تهران مرتباً در زمینه نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوري امریکا گفته 
است که یک نامزد را بر نامزد دیگر ترجیح نمي دهد و این یک موضوع 

داخلي (امریکا) است. 
سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در ادامه این گفت وگو درباره 
عملکرد عربستان س��عودي در منطقه گفت: متأسفانه ریاض اعتبار و 
منابعش را به دولت ترامپ سپرده و مسیر اشتباه جنگ افروزی، کشتار 
و اعمال محاصره بر کشورهاي منطقه از جمله یمن و قطر را در پیش 
گرفته اس��ت. او همچنین گفت: اگر ریاض تصمیم بگیرد تنش ها در 
منطقه را کاهش دهد و در این مسیر پیش برود، ایران با آغوش باز از آن 

استقبال خواهد کرد. 

88498443سرويسسياسي

پنجش��نبهاولآب��ان1399| 5ربي��عاالول1442|| روزنامهجوان| شماره6055

      خبر

  متأس�فانه در كش�ور ب�ه لحاظ تاریخ�ي نگاه 
منفي به احزاب وجود داش�ته است كه بخشي 
از آن نيز به نحوه كاركرد احزاب به قبل از انقالب 

برمي گردد.
سید نظام الدین موسوي، نماینده مردم تهران، ري و 
شمیرانات در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، به لزوم وجود احزاب قوي براي 
حل مشکالت اشاره کرد و گفت: قانون اساسي وجود 

احزاب در ساختار سیاسي کشور را پذیرفته است و 
بي شک احزاب با تعاریف واقعي و کارکرد مناسب 
براي رشد و بالندگي سیاس��ي در کشور سودمند 
خواهند بود و البته به نظم بخشیدن در نظام سیاسي 

نیز کمک شایاني خواهد کرد. 
نماینده مردم تهران، ري و ش��میرانات در مجلس 
شوراي اسالمي افزود: احزاب آموزش هاي سیاسي و 
کادرسازي را بیشتر خواهند کرد و نظام هم از وجود 

چنین احزابي دفاع مي کند، اما متأسفانه در کشور 
به لحاظ تاریخي نگاه منفي به احزاب وجود داشته 
است که بخشي از آن نیز به نحوه کارکرد احزاب به 
قبل از انقالب برمي گردد؛ زیرا برخي از احزابي که 
در آن زمان از شهرت خاصي برخوردار بودند روند و 
رویکردي را در پیش گرفتند که باعث شده تا مردم 

نگاه منفي نسبت به حزب داشته باشند. 
این نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي اظهار 

کرد: در حال حاضر نزدیک ب��ه 3۰۰ حزب قانوني 
در کش��ور وجود دارد که اکثر قریب به اتفاق آنها از 
کارکرد واقعي و مناسبي برخوردار نیستند و فقط 
در مواقع انتخابات ها فعال مي شوند. موسوي تأکید 
کرد: باید یک تحول اساسي در شکل گیري احزاب 
صورت بپذیرد تا بتوانیم به شرایطي برسیم که احزاب 
واقعي در کشور شکل بگیرند و با روحیه اي مثبت به 

فعالیت بپردازند. 

موسوي: نگاه منفي به احزاب ريشه در كاركرد تاريخي آن دارد

خبرگزاری مهر   


