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همبستگي اجتماعي نياز امروز جامعه

ارگان رسمي دولت نوشت: هشت ماهي مي شود 
كه كش��ور درگير يك بحران جدي به نام كرونا 
شده است؛ بحراني كه همه آحاد جامعه را درگير 
خود كرده است و بار اصلي اين بيماري را بر دوش كادر درمان گذاشته 
است. پزشكان و پرس��تاران در اين چند ماه خس��تگي ناپذير و به نحو 

شايسته مسئوليتي را كه برعهده داشتند، پيش بردند. 
در حقيقت كرونا يك مسئله ملي است و همه افراد جامعه و شهروندان در 
معرض خطر ابتال قرار مي گيرند. از همان روزهاي اول ورود كرونا هم دولت 
ستاد مقابله با كرونا تشكيل داد تا آنها با اقتدار و اختيارات بتوانند براي اين 
بيماري راهكارهايي داشته باشند. حاال بعد از هشت ماه ناهماهنگي هايي 
براي مقابله با اين بيماري به وجود آمده است. در حقيقت مديريت كردن 
درباره كرونا، نيازمند نظام مديريتي هماهنگ است. بايد اجزاي مختلف 
نظام اداري، نظام اجتماعي، نهادهاي امنيت��ي، دولت و مردم همه با هم 
هماهنگ باش��ند. از همه مهم تر دس��تگاه هاي اداري و اجرايي كشور و 
سيستم حكمراني كش��ور اس��ت كه بايد هماهنگ تر از قبل باشند. هر 
دستگاهي اگر وظيفه خودش را انجام دهد وضعيت اينچنين نمي شود. 
سال هاست كه درباره ناكارآمدي برخي از س��ازمان ها و نهادهاي كشور 
سخن مي گوييم و البته وقتي مشكل بحران آب، محيط زيست، آلودگي 

هوا و ترافيك مطرح مي شود هم شاهد اين ناهماهنگي ها هستيم. 
........................................................................................................................

ضرورت پاسخگويي دولت به ملت
 وطن امروز نوش��ت: اقتصاد كشور با 
سوءمديريت اجرايي حاال به وضعيتي 
رسيده اس��ت كه ديگر ماهانه بر نرخ 
اقالم مختلف افزوده نمي شود و بدون اغراق هر روز قيمت جديدي بر 
كاالها نقش مي بندد، البته تحريم نامنصفانه غرب و سرمايه داري جهاني 
كه در واقع حاكميت اليگارشي در جهان است نيز تاثيرگذار است و تاثير 
آن كم هم نيس��ت اما پس دولتي كه هفت س��ال بر س��ر كار اس��ت، 

وظيفه اش چيست؟ توجيه و تماشا؟!
در عمق قضيه براي رفع مشكالت اقتصاد )براي هميشه( ايران بايد از 
بهره كشي اي كه درگير آن شده ، خود را كنار بكشد، به عبارت دقيق تر 
فرآيند برجام را معكوس كند. حاال برخي پاسخ ندهند اين انزواطلبي 
اقتصادي است؛ خير! قطعاً منظور اين نيست، انحصار چند به اصطالح 
قدرت عموماً ظالم جهاني را بايد شكس��ت و به 190كشور ديگر دنيا 
بها داد. وقتي دولت چه در داخل در برابر آن شركت كه گفته مي شود 
انحصار واردات نه��اده را در اختيار دارد و چ��ه در بيرون مرزها مقابل 
قلدرمآبي امريكا از موضع ضعف برخورد مي كند، اوضاع از اينكه هست 
هم بدتر خواهد شد. كش��ور تحت ش��ديدترين تحريم ها نظير ايران 
بايد اقتصادش را با مداخالت مؤثر دولت، كنترل ثروت و س��رمايه اي 
كه وجود دارد و گسترش مناس��بات تجاري با ديگر كشورهاي جهان 
مديريت كند. بخش مالي اقتصاد بايد ملي شود و شيوه هاي استفاده 
از منابع طبيعي ه��م بايد تحت  نظارت دقيق تري باش��د. نابرابري در 
كشور بيداد مي كند. سؤالي كه اغلب به آن نمي پردازند اين است: اين 
نابرابري گسترده و كوچك شدن س��اعتي سفره هاي مردم چرا ايجاد 
ش��د؟ آقاي روحاني هفته قبل بر س��ر ملت منت گذاشته و گفتند در 
جنگ اقتصادي، خوب حكمراني كرديم)!( خب! درست هم مي گويند 

اما خب يعني براي كدام گروه و طبقه اجتماعي؟
علت اصلي بحران، وابس��تگي هر چه بيش��تر به نگاه به خ��ارج به ويژه 
پست ترين رژيم هاي دنيا و در كنار آن برخورد نكردن با امتيازات ناحق و 
افزونه خواهي هاست! سال هاست با اصرار بر برجام و صادرات نفت خام به  
طور فزاينده اي پول كمتري در پي  فعاليت هاي مولد خلق مي شود. يكي از 
پيامدهاي اين تحوالت در عرصه  اقتصاد هم اين است كه داريم مشاهده 

مي كنيم، دالر 30هزار توماني و در پي آن گراني همه چيز، همه چيز!
........................................................................................................................
ايران و استراتژي دفاع همتراز و پاسخ متقابل

خراسان نوشت: سياست خارجي در اين 
دوره از انتخابات رياست جمهوري امريكا 
در صدر دغدغه هاي رأي دهندگان قرار 
ندارد. با اين حال برخي تحليلگران معتقدند اگر دونالد ترامپ نتواند در 
داخل »شگفتي« مدنظر خود را در روزهاي باقي مانده از كارزار انتخاباتي 
رقم بزند ممكن است به رويدادي پيش بيني نشده- كه به سورپرايز اكتبر 
معروف است- در عرصه سياست خارجي براي تغيير نظر رأي دهندگان 
روي بياورد. اين دسته از تحليلگران با اشاره به سازش برخي كشورهاي 
عربي با رژيم صهيونيستي با وساطت واشنگتن مي افزايند: اين احتمال 
وجود دارد كه رئيس جمهوري امريكا به شكلي پيگيرانه تر در روزهاي 
باقي مان��ده از كارزار انتخاباتي و به كمك البي صهيونيس��تي و عربي 
خواهان ايجاد تنشي هر چند كوچك در منطقه نيز باشد. با اين تفاسير 
شايد واكنش مقام هاي نظامي كشورمان به هر گونه اشتباه محاسباتي و 

تنش آفريني در منطقه در اين راستا قابل ارزيابي باشد. 
احتمال تخاصم از سوي اين كشورها به عنوان محور جديد عادي سازي 
روابط به طور حتم قابل پيش بيني است و هشدارهاي داده شده به نوعي 
انتقال پيام به طرف هاي ذي نفع در منطقه است تا تصميم غلطي نگيرند. 
امريكايي ها با اينكه ش��ريك راهبردي رژيم صهيونيس��تي در منطقه 
هستند خوب مي دانند نبايد به تل آويو براي عمليات از مراكز نظامي 
آنها عليه ايران اعتماد كنند. در اين سال ها نيز اين خطوط قرمز رعايت 
مي شد و تل آويو نيز از اين خطوط اطالع داشت. بعيد است كشورهاي 
منطقه اي از اين موضوع اطالع نداشته باشند. خالصه آنكه جنگ با ايران 
بر خالف جنگ صدام با ايران ديگر توان بسيج كشورهاي عربي منطقه 
را ندارد. امارات، بحرين و درنهايت عربستان قادر نيستند ائتالفي بزرگ 
تشكيل دهند. اين ائتالف تجربه شده در يمن نتيجه اي نداشت و بعيد به 
نظر مي رسد در برابر ايران به چند ساعت دوام بياورد، با اين حال مي توان 
اذعان داشت سياست ايران در اين سال ها با اشاره به تحوالت منطقه اي 

در حوزه دفاعي و امنيتي تغييرات مهمي داشته است. 
........................................................................................................................

بايدن به دنبال چيست
صبح نو نوشت: تازه ترين نظرات بايدن درباره ايران 
در صورت رس��يدن به صندلي كاخ سفيد نشان 
مي دهد كه دموكرات ها ب��ه دنبال احياي برجام 
موش��كي و برجام منطقه اي با اتكا به برجام هس��ته اي هس��تند. اين 
سياس��ت براي وارد ش��دن به ف��از اجراي��ي گرچه ممكن اس��ت با 
محدوديت ه��اي متف��اوت از جمله فش��ارهاي متح��دان امريكا در 
خاورميانه مواجه شود اما در سطح سياست داخلي و خارجي ايران به 
واسطه عدم پايبندي واشنگتن به برجام، واكنش تهران حتماً بسيار 
سختگيرانه و طلبكارانه خواهد بود چراكه چه در زمان اوباما و چه در 
زمان ترامپ، امريكا بدعهدي در اجراي برجام انجام داد و بسياري از 
تعهدات خود را عملي نكرد، از همين رو سياست بايدن گرچه متفاوت 
از ترامپ به دنبال اجماع جهاني و همراه كردن غرب گرايان در ايران 
براي حمايت از شبيه سازي مدل برجام است، حتماً صورت روباه گونه 
و فريبكارانه همان نگاه ترامپ است. از اين جهت افكار عمومي كشور 
با توجه به وضعيت اقتصادي و نوع عملكرد دولت بايد نس��بت به اين 
ميزان از حساسيت اقتصاد ايران به سياس��ت خارجي هوشيار و آگاه 
ش��وند تا سياس��ت هاي دموكرات ها در ص��ورت رس��يدن به قدرت 
تجربه هاي گذشته براي كشور تكرار نشود. بايد واقعيت هاي سياست 
بايدن بر اساس تجربه هاي گذش��ته به خوبي در سطح جامعه تبيين 
شود تا از طلبكاري جريان هاي غرب گرا جلوگيري شود و با واقع بيني 

به مسائل روابط بين الملل نگريسته شود.
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دولت دست های حاشيه زا را از اطراف خود قطع کند
 اگر رئيس جمهور فقط دو دست دارد كه به گفته او با آنها مشغول مبارزه با تحريم و كروناست 

و ديگر فرصت جنجال آفريني ندارد، پس اين همه سخنان جنجال آفرين از كجاست؟

رئيس جمهور در تازه ترين اظهارات خود كه گويا 
در مورد حواش��ي پس از تحليل او پيرامون صلح 
امام حسن)ع( است، گفته: »ما امروز بايد وظيفه 
خود را رفع مش��كالت مردم بدانيم و مي گوييم 
دول��ت در صحنه اس��ت. در اين اوض��اع ممكن 
اس��ت مواردي پيش بيايد كه فرد، جناح، حزب 
يا رسانه اي حرفي بزند و حاش��يه ايجاد كند كه 
بايد از آن بگذريم و وارد حاشيه نشويم و همه ما 
بايد خادم مردم باشيم. ما در مشكالت هستيم. ما 
دو دست بيشتر نداريم كه با يك دست با تحريم 
و با يك دست با كرونا مبارزه مي كنيم، بنابراين 
نبايد به جنجال ها و حاشيه ها اعتنا كنيم. مردم 
هم ش��رايط را به خوبي مي دانن��د«، يعني آنكه 
فرصتي براي پرداختن به جنجال ها و حاشيه ها 
نداريم و با تمام توان مش��غول مب��ارزه با تحريم 
و كرونا هس��تيم و ديگر تواني براي پرداختن به 
جنجال ها باقي نمي ماند. روحاني در ادامه هم باز 
بر ضرورت وحدت و همدلي تأكيد كرده و گفته: 
»ما با اختالف به جايي نمي رسيم و بايد با وحدت، 
يكپارچگي، همدلي و هم افزايي پيش برويم. دولت 
بدون مجلس، قوه قضائيه، نيروهاي مسلح و صدا 
و سيما و بخش خصوصي و بدون مردم نمي تواند 
كاري كند. ما نياز به هدايت رهبري، حمايت مردم 
و وحدت و اتحاد داريم. ما باز هم دست همكاري 

به سوي همه قوا دراز مي كنيم.«
سناريويي كه روحاني اجرا مي كند، پس از هفت 
سال، ديگر خيلي تكراري شده است. او ابتدا در يكي 
از سخنراني هاي متعدد و هر روزه خود جمالتي را 

مي گويد ك��ه مي داند به هر دليل��ي بحث برانگيز 
خواهد ش��د. وقتي موج نقده��ا و اعتراضات باال 
گرفت، همكاران روحاني در دول��ت و پياده نظام 
رسانه اي آنها در روزنامه ها و خبرگزاري هاي متعدد 
حامي دولت، وارد عمل مي شوند و از ميان حجم 
انبوه نقدهاي منطقي و مستدل، يك واكنش تند و 
افراطي از ميان منتقدان روحاني را پررنگ و متمايز 
كرده و فرياد وااخالقا براي توهين به رئيس جمهور 
سرمي دهند. در نهايت هم رئيس جمهور در نقش 
يك مصلح و بزرگ تر و با مظلوم نمايي وارد ميدان 
مي ش��ود و مي گويد بياييد با هم وحدت داش��ته 
باشيم و به جنجال ها توجهي نكنيم، گويي او نبوده 

كه جنجال آفريني كرده است!
  مخالفت دولت با مباحثه علمي 

پيرامون تحليل تاريخ اسالم
س��خنان اخير رئيس جمهور پيرامون صلح امام 
حس��ن)ع(، تحريف تاريخ اسالم و قلب واقعيت 
و ديگرگون س��ازي رفتار امام معص��وم)ع( بود. 
طبعاً در چنين ش��رايطي وظيفه اهل رس��انه و 
متخصصان تاريخ اسالم و علما و فضالي حوزه 
علميه قم اين بود و اس��ت كه به اين تحريف در 
تحليل مش��ي و منش امام معصوم)ع( پاس��خ 
منطقي، مستدل و مستند بر ش��واهد تاريخي 
و ق��ول و فعل معصومين عليهم الس��الم بدهند. 
پاسخ دولت و رئيس جمهور هم شنيده مي شود، 
البته سكوت برخی علما و حوزه هاي علميه هم 
در اين ماجرا عجيب است كه در جاي خود نياز 

به بررسي دارد. 

انتظار س��كوت از ديگران در برابر تحريف مشي 
امام معص��وم)ع( انتظار گزافي  اس��ت. به همان 
دليلي كه روحان��ي حق دارد نظ��رش در مورد 
صلح امام حسن)ع( را بيان كند، ديگران هم حق 
دارند نظرش��ان در مورد سخنان رئيس جمهور 
را بيان كنند. نعوذباهلل ش��أن رئيس جمهور كه 
اجل از ش��أن امام معصوم)ع( نيس��ت! در مورد 
ساير اظهارات و اعمال رئيس جمهور و دولت هم 
همين گزاره جاري ا س��ت. نمي شود خود مدام 

حرف زد و همزمان دهان ديگران را بست. 
شايد انتظار رئيس جمهور و دولتمردانش آن است 
كه تحليل تاريخ اس��الم حق انحصاري آنها باشد 
و با تخريب ش��خصيتي و بي اعتناي��ي به نظرات 
مستدل اساتيد تاريخ اس��الم و پررنگ كردن يك 
نظر افراطي مي كوش��ند باب مباحثه علمي را در 
اين زمينه ببندن��د. اين روش خوبي ب��راي اداره 
فضاي فكر و انديش��ه در كشور نيست، خصوصاً از 
كسي كه جمله اي معروف را در آغاز دوران رياست 
جمهوري اش گفته و گويي خود فراموش كرده كه 

»پناه مي برم به خدا از بستن دهان منتقدان...«.
  دو دست و يك زبان تلخ!

اگر رئيس جمهور فقط دو دست دارد كه به گفته 
او با آنها مش��غول مبارزه با تحريم و كروناست و 
ديگر فرصت جنجال آفريني ندارد، پس اين همه 
سخنان جنجال آفرين از كجاست؟ بله، او غير از 
اين دو دست، زبان تندي هم دارد كه گاه با آن، 
تاريخ اس��الم و مش��ي ائمه را تحريف مي كند و 
صداي دغدغه مندان تاريخ اسالم را درمي آورد، 

گاه به رئيس مجلس مي تازد و دوگانه عقالنيت 
و ترس راه مي اندازد و ص��داي حاميان مجلس 
و دغدغه مندان ام��ور مردم را درم��ي آورد، گاه 
وعده هاي سر خرمن مي دهد يا تحسين و تمجيد 
دولت��ش را در اين اوج نارضايتي ه��ا مي گويد و 
صداي ملت را درم��ي آورد و... در واقع حتي در 
اوج تحريم ها، مش��كالت اقتصادي، ناكارآمدي 
دولت و ت��ورم  روز افزون و بي��كاري و چه و چه، 
زب��ان دولتمردان هي��چ گاه از حاشيه س��ازي و 
جنجال آفريني س��اكت نبوده اس��ت، دست ها 
شايد در مسير مبارزه باش��ند، دهان ها اما براي 
جنجال آفريني باز اس��ت، لذاست كه بايد گفت 
رئيس جمهور و دولتمردان شان غير از دو دست 
براي مبارزه با تحريم و كرونا، دست هاي متعدد 

براي حاشيه سازي و جنجال آفريني دارند. 
  همه دست هاي حاشيه ساز دولت

هنوز از جنجال آفريني هاي مشاور رئيس جمهور 
و خود رئيس جمهور و رس��انه هاي حامي آنان 
براي يك ديدار حضوري رئيس مجلس با كادر 
درمان بيمارستان امام خميني)ره( چند هفته اي 
بيشتر نگذش��ته اس��ت. چند روز انرژي مردم و 
فضاي مجازي و رس��انه ها گرفته شد براي آنكه 
مشاور رئيس جمهور به رئيس مجلس بدگمان 
اس��ت كه اقدام��ات او در سركش��ي ميداني به 
مشكالت مردم را نيت خواني كرده و انتخاباتي 
دانس��تند. بعد روحاني در اعتراض و با اين بهانه 
كه ش��ايد قاليباف كرونا گرفته باشد، مهم ترين 
جلسه سران سه قوه را لغو كرد و پس از آن هم در 
سخنراني تندي، پرداختن قاليباف به امور ملت 

از نزديك را تقبيح كرد. 
اين فقط روحان��ي و دولتمردانش نيس��تند كه 
حاشيه مي آفرينند، رسانه هاي حامي دولت هم كم 
از اين جنجال آفريني ها ندارند. هر روز به بهانه اي 
و با آميختن راست و دروغ موضوعاتي را برجسته 
مي كنن��د كه فقط در راس��تاي تخري��ب رقباي 
سياسي ا س��ت و اعتنايي به حل مشكالت مردم 
ندارند. يك روز روي خبر فوت يك خواننده معروف 
موج سياسي عليه حاكميت و صداوسيما مي روند، 
يك روز- و بلكه هر روز- بهانه براي تخريب مجلس 
جور مي كنند، يك روز مي گويند سيستم موشكي 
را تعطيل كني��م، روزي از ي��ك توئيت جنجال 
مي سازند، يك روز پيشنهاد اس��تعفاي روحاني 
را مي دهن��د، روز ديگر مي گويند چ��را رفراندوم 
نداريم، يك روز نگران قاتل مي شوند و از او فعال 
مدني مي سازند و قوه قضائيه را تخريب مي كنند 
و هزار و يك قص��ه ديگر كه هر روز مي س��ازند و 
رئيس جمهور احساس مي كند، نيازي نيست به 
آنان تذكر بدهد. در حالي كه رئيس جمهور قبل 
از دادن دست دوس��تي به قواي ديگر، بهتر است 
خنجرهاي از ني��ام برآمده عليه ق��واي ديگر را از 
دوستان خود بگيرد تا بشود قسم حضرت عباسش 

را براي اعالم وحدت باور كرد.

کبری  آسوپار
   گزارش

   دولت

 رئي�س دفت�ر رئيس جمه�وري با اش�اره به 
اينكه فش�ار حداكثري امريكا كوچك ترين 
تاثيري بر ايران نخواهد داش�ت بر اين نكته 
تأكيد كرد كه براي دول�ت فرقي نمي كند چه 
كس�ي در آينده رئيس جمهور امريكا ش�ود. 
به گزارش ايرنا، »محمود واعظي« روز چهارشنبه 
در حاشيه جلسه هيئت وزيران در پاسخ به سؤالي 
درب��اره واكنش يكي از نماين��دگان به اظهارات 
رئيس جمهوري درباره صلح امام حسن)ع( گفت: 
كساني كه برداش��ت غلط از صحبت هاي آقاي 
رئيس جمهور كردند، آنها بايد خودشان را اصالح 
كنن��د.  وي افزود: آقاي رئيس جمهور در ش��ب 
شهادت امام حس��ن)ع( درباره ايشان در دولت 
صحبت كردند و طبيعي است يكي از موضوعاتي 
كه به آن پرداختند، مسئله صلح امام حسن)ع( 
است كه يك واقعيت است و هيچ كس نه شيعه 
و نه س��ني آن را ان��كار نمي كن��د.  رئيس دفتر 
رئيس جمهوري افزود: ايشان اين موضوع را وارد 
مسائل سياسي نكردند بلكه درباره خصوصيات و 
تدبير ايشان صحبت كردند. اينكه عده اي آمدند 
تفسير سياسي از يك موضوعي كردند كه اصاًل 

ربطي به اين نداشت، اشكال از آنجا بود. 
واعظي گف��ت: متاس��فم الفاظ��ي را از افرادي 
مي ش��نويم كه در گذشته از دش��منان مان در 
خارج مي شنيديم. طبيعي اس��ت كه دشمنان 
ما در امريكا و اسرائيل با اين ادبيات با ما صحبت 

مي كنند ولي اينكه در داخل كش��ور فحاشي و 
طلب مرگ كرده و صحب��ت از اعدام مي كنند و 
حرف هايي مي زنند، چنين حرف هايي هيچ وقت 
در ادبيات مسئوالن كشور و در ادبيات سياسي ما 
وجود نداشته است.  واعظي يادآورشد: من تعجبم 
از اين است كه چرا برخي سكوت كردند و حتماً 

بايد عكس العمل نشان داده شود. 
   قطعًا تحت هر شرايطي دولت با مجلس 

تعامل و همكاري مي كند
رئيس دفت��ر رئيس جمهوري اظهارداش��ت: بارها 
گفته ام اين اظهارات ربطي به كليت مجلس ندارد 
و مجلس ما جايگاه بااليي دارد و مورد احترام همه 
ماس��ت. قطعاً تحت هر ش��رايطي دولت با مجلس 
تعامل و همكاري مي كند و تمامی مسائل خود را با 
مجلس پيش مي برد.  وي با بيان اينكه دولت قطعاً 
بدون مجلس نمي تواند كاري ب��زرگ انجام دهد، 
افزود: اينكه تعدادي از افراد به صرف اينكه نماينده 
شدند به جاي اينكه قانونگذاري كرده و به مأموريت 
خود بپردازند، وارد مسائل حاشيه اي شوند، هم افكار 
عمومي را منحرف مي كنند و هم اينكه مي خواهند 
باعث شكاف بين مجلس و دولت شوند و حتماً بايد 
هوشيار باشيم. واعظي گفت: من خواهش مي كنم 
از همه اين افراد كه اگر مخالف دولت هستند و اگر 
نظراتي دارند ادب و اخالق اسالمي را رعايت كنند و 

وارد مسائل بي اخالقي و فحاشي نشوند. 
رئيس دفتر رئيس جمهوري در بخش ديگري از 

سخنان خود با تأكيد بر اينكه »از تحريم استقبال 
نمي كنيم«،گفت: ما در جايي هزينه مي پردازيم، 
ام��ا در ج��اي ديگ��ر اس��تفاده آن را مي كنيم، 
امريكايي ها فشارهاي گسترده اي وارد كرده اند، 
اما ما در بخش دفاعي و موش��كي پيشرفت هاي 
بسيار خوبي كرده ايم. وي بيان كرد: بخش صنايع 
دفاعي كشور با شش س��ال گذشته قابل مقايسه 
نيست، ما در اين زمينه ها رشد و توسعه پيدا كرده 

و به تجهيزات بسيار پيشرفته دست يافته ايم. 
   امريكايي ها به اهداف خود درباره فشار 

حداكثري نرسيده اند
واعظي با بيان اينكه امريكا به هيچ كدام از اهداف 
خود از تحريم و فشار و حداكثري نرسيده است، 
گفت: آنها از فشار حداكثري و تحريم بر ضد ايران 
نتيجه عكس گرفته اند، آنها به دنبال اين بودند 
كه در مدت سه ماه يا جمهوري اسالمي نباشد يا 
مردم در مقابل حكومت به ميدان بيايند يا اقتصاد 
كشور كاًل دچار فروپاش��ي و قحطي شود كه به 

هيچ كدام از اين اهداف نرسيدند. 
واعظي درباره تحريم هاي جدي��د امريكا گفت: 
تحريم هاي��ي ك��ه االن امريكا انج��ام مي دهد، 
جديد نيست بلكه ادامه همان تحريم ها و فشار 
حداكثري اس��ت كه از حدود 2/5 س��ال پيش 
بر ملت اي��ران و نظام م��ا اعمال ك��رده و عماًل 
ب��ه اهدافي كه ب��راي آن در نظر گرفت��ه بودند، 
نرس��يدند. رئيس دفتر رئيس جمه��وري اظهار 

داشت: تحريم ها مزاحمت هايي را براي مسئوالن 
و تأمي��ن نيازمندي هاي كش��ور، ب��راي روابط 
اقتصادي و تجاري خارجي ايجاد كرده كه نتيجه 
آن فشارهايي اس��ت كه روي مردم مي آيد. وي 
بيان كرد: دليل اينكه در هفته هاي اخير امريكا 
مرتب كار تبليغاتي مي كند و تحريم ها را افزايش 
داده، براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
است كه دو هفته ديگر برگزار مي شود.  واعظي 
تصريح كرد: ترامپ در اين انتخابات در وضعيت 
بسيار بدي قرار گرفته و نسبت به رقيب خود )جو 
بايدن( خيلي عقب اس��ت، البته ب��راي ما فرقي 
نمي كند كه چه كس��ي رئيس جمهوري امريكا 

شود، سياست ما روشن و مشخص است. 
رئيس دفتر رئيس جمهوري گفت: امريكايي ها با 
اعمال فشارها و تحريم هاي جديد مي خواهند در 
سياست خارجي خود قدم هايي را بردارند و افكار 
عمومي داخل امريكا را با توجه به ضعف هايي كه 
در كرونا داشته اند و تعداد فوتي هاي بسيار بااليي 

كه داشته اند، متوجه مسائل خارجي كنند. 
وي افزود: اقدامات امري��كا نتيجه و اثر نخواهد 
داشت آنها هر چه توانسته اند انجام داده اند، در 
دو سه روز گذشته هم بازار سكه و هم بازار ارز به 
اقدامات امريكايي ها عكس العمل ديگري نشان 
دادند، روزها و هفته هاي آخر فشارهاي آنهاست 
و خيلي تالش كرده اند اما اقدامات آنها هيچ اثري 

نخواهد داشت.

رئيس دفتر رئيس جمهور:

براي دولت فرقي نمي كند چه كسي رئيس جمهور امريكا شود

نماين�ده دوره نه�م مجل�س گف�ت: رب�ط دادن وضعي�ت 
اقتص�ادي كش�ور ب�ه نتاي�ج انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري 
در امري�كا فري�ب م�ردم و آدرس غل�ط دادن ب�ه آنهاس�ت. 
 به گزارش فارس، محمد سليماني نماينده دوره نهم مجلس شوراي 
اسالمي گفت: ربط دادن وضعيت اقتصادي كشور به انتخابات امريكا 
و منوط كردن بهبود وضعيت اقتصادي به اين رويداد در واقع فريب 

افكار عمومي و آدرس غلط دادن به مردم است. 
وي افزود: دولت براي بهبود ش��رايط اقتصادي كش��ور اقدام خاصي 

صورت نمي دهد و از يكس��و به دنبال فريب و از سوی ديگر فرافكني 
است؛ فرافكني به اين معنا كه به دنبال مقصر است كه چه كسي باعث 

اين وضعيت شده و تقصيرها را به گردن ديگري انداختن است. 
سليماني خاطرنشان كرد: همانطور كه گفتم فريب مردم يكي ديگر 
از برنامه هاست كه به مردم وعده داده شود كه چنانچه فالن اتفاق در 
فالن جا بيفتد يا نتايج انتخابات امريكا به گونه اي ديگر رقم بخورد، 

وضعيت بهتر مي شود. 
وي افزود: متأسفانه دولت در انتخابات با ترساندن مردم از جنگ و 

همچنين ديواركشي در خيابان رأي مردم را به دست آورد و امروز 
هم به دنبال فرافكني و فريب افكار عمومي است. 

نماينده دوره نهم مجلس اظهار داشت: دولت به جاي اقدام به منظور 
حل مشكالت پا روي پاي خود انداخته و دائماً حاشيه سازي مي كند و 

هيچ ابتكاري را براي حل مشكالت از دولت مشاهده نمي كنيم. 
سليماني خاطرنش��ان كرد: بهتر اس��ت دولتمردان در اين چند ماه 
باقي مانده آستين ها را باال بزنند و با تكيه بر توان داخلي سعي در حل 

مشكالت داشته باشند و در اين مسير گام بردارند.

سليماني:

ربط شرايط اقتصادي كشور به انتخابات امريكا آدرس غلط دادن است

 نمايندگان مجلس
از نيروي انتظامي قدرداني کردند

نماين�ده مجل�س ش�وراي اس�المي در بياني�ه اي از خدم�ات 
انتظام�ي جمه�وري اس�المي قدردان�ي كردن�د.  ني�روي 
به گزارش ايرنا، »علي كريمي فيروزجايي« عضو هيئت رئيسه مجلس در 
نشست علني روز گذشته مجلس شوراي اسالمي بيانيه تقدير و تشكر 
222نفر از نمايندگان در تقدي��ر از خدمات نيروي انتظامي جمهوري 

اسالمي ايران را قرائت كرد. 
در متن اين بيانيه آمده است: نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 
به عنوان حافظ امنيت التزام و انضباط اجتماعي و به تعبير رهبر معظم 
انقالب نهادي انقالبي است كه با حضوري گسترده در پهنه جغرافياي 
كشور و در متن و بطن زندگي مردم به پاس��داري از ارزش هاي واالي 

نظام اسالمي و صيانت از جان و مال و ناموس مردم مي پردازد. 
در اين بيانيه نمايندگان امنيت، آرامش و اقتدار ايران اسالمي را مرهون 
تالش ها و ايثارگري هاي شبانه روزي نيروي انتظامي دانستند و در ادامه 
آمده است: مأموران خدوم و از جان گذشته  نيروي انتظامي باصالبت 
و قاطعيت، ق��درت و اقتدار در مقابل قانون س��تيزان، جامعه گريزان و 
هنجارشكنان مردانه ايس��تاده اند. برخورد قاطعانه نيروي انتظامي با 
اراذل و اوباش و ناامن كنندگان محيط زندگي و فضاي عمومي جامعه، 

جلوه ديگر از مجاهدت نيرو در برقراري نظم و امنيت در كشور است. 
222نماينده امضاكننده اين بيانيه در مجلس شوراي اسالمي با تبريك 
فرا رس��يدن هفته نيروي انتظامي به همه مجاهدان سبزپوش عرصه 
نظم و امنيت خاطرنشان كردند: از مديريت جهادي و شايسته فرمانده 
نيروي انتظامي و مجاهدت ها و تالش هاي مخلصانه فرماندهان، مديران 
و كاركنان خدوم آن نيرو تقدير و تش��كر نموده و آمادگي خود را براي 

حمايت و تقويت همه جانبه از اين نيروي انقالبي اعالم مي داريم. 
در جلس��ه ديروز س��ردار حس��ين اش��تري فرمانده نيروي انتظامي 
جمهوري اسالمي نيز در مجلس حضور يافت و به مناسبت هفته نيروي 

انتظامي سخنراني كرد. 
........................................................................................................................

  انتقاد معاون پارلمانی دولت 
از طرح اصالح قانون انتخابات

معاون پارلماني رئيس جمهور طرح اصالح قانون انتخابات رياست 
جمهوري در مجلس را ناديده گرفتن كار كارشناسي دولت دانست. 
به گزارش فارس، حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور در 
حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح اصالح 
قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس شوراي اسالمي بيان داشت: 
تعداد قابل توجهي اليحه از طرف دولت به مجلس دهم شوراي اسالمي 
تقديم شده است و پس از آغاز به كار مجلس فعلي درخواست كرديم 
لوايح دولت در دستور كار مجلس يازدهم قرار گيرد و يكي از آنان اليحه 

جامع انتخابات است. 
وي افزود: اين اليحه واقعاً تمامي ويژگي هاي يك اليحه جامع را درباره 
انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي، شوراهاي شهر و 
مجلس خبرگان دربر مي گيرد و كار كارشناسي خيلي دقيق و كاملي 
در آن انجام شده و نتيجه تجربه اندوخته دولت هاي مختلف، اظهارات 
كنشگران سياسي و احزاب در آن ديده شده و سياست هاي كلي نظام 

در باب انتخابات نيز در آن مورد توجه بوده است. 
معاون پارلماني رئيس جمهور اظهار كرد: در جايي كه چنين اليحه اي 
وجود دارد، تهي��ه طرح توس��ط نماين��دگان مجلس ب��ه نظر نوعي 

ناديده گرفتن كارهاي كارشناسي قبلي است. 
وي تصريح كرد: وقتي اين موضوع در دولت مطرح و بررسي شد به اين 
نتيجه رسيديم كه دولت با چنين طرحي موافقت ندارد، چراكه باوجود 
اليحه جامع انتخاب��ات كه در آن هم منابع مال��ي كانديدها به صورت 
شفاف ديده شده و هم رويه ها را واحد ساخته و مراحل غيرضروري را 
حذف كرده، در شرايط فعلي اصالح طرح تازه اي در اين زمينه به صالح 
كشور نيست. همچنين مجلس طرحي را هم براي اصالح قانون انتخابات 

شوراهاي شهر تدوين كرده كه آن هم با موافقت دولت همراه نيست. 
وي در اين باره با بيان اينكه قرار شد وزير كشور نيز به عنوان مخالف از 
سوي دولت به مجلس برود و در اين زمينه صحبت كند، تصريح كرد: ما 
با كليت مجلس هيچ مشكلي نداريم. در مجلس تعداد انگشت شماري 
از نمايندگان هستند كه گاهي از الفاظ و عباراتي استفاده مي كنند كه 
زيبنده نماينده مجلس نيست و در اين موارد هم ما گله مندي خود را به 
رئيس مجلس اعالم كرديم. وي افزود: در شرايطي كه از سوي ترامپ و 
همپيمانانش در يك جنگ اقتصادي قرار داريم و آنان دولت و شخص 
رئيس جمهوري را س��يبل حمالت خود قرار داده ان��د، طرح موضوع 
استيضاح رئيس جمهوري جز خوشحالي دش��منان و امريكا هيچ آثار 
مثبتي به دنبال ندارد و تشكر مي كنم از كساني كه در مجلس موضوع 

را به بحث گذاشتند و امضاهاي اين طرح جمع شد. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي:
 دارنده موشک بالستيک را 

نمی توان تهديد به تحريم تسليحاتی کرد
 عضو كميسيون امنيت ملي بر خودكفايي نظام جمهوري اسالمي 
در حوزه نظامي تأكيد و برداش�ته ش�دن تحريم هاي تسليحاتي 
را فرصت�ي ب�راي افزايش عم�ق راهبردي كش�ور عن�وان كرد. 
به گزارش مهر، وحيد جالل زاده در واكنش ب��ه اظهارات اخير پمپئو 
مبني بر اينكه هر فرد يا س��ازماني كه به عرضه، فروش يا انتقال سالح 
از مبدأ يا به مقصد ايران كمك كند، تحريم خواهد شد، اظهار داشت: 
جمهوري اسالمي ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي به توانمندي هاي 
بي نظيري در عرصه هاي مختلف به ويژه در صنعت تسليحات نظامي 

دست يافته است. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: ما در زمان جنگ حتي س��يم خاردار نداش��تيم اما امروز 
دارنده موشك هاي بالس��تيك هس��تيم و در واقع تحريم ها در حوزه 
نظامي را تبديل به فرصت كرديم و باعث شد كه نيروهاي مسلح با تكيه 
بر توانمندي هاي داخلي خودمان به خودكفايي برسند و ما در تأمين ۸0 
تا 90درصد تجهيزات نيروهاي مسلح به خودكفايي كامل رسيده ايم. 

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
بيان كرد: ايران بيشتر نيازمندي هاي خود را در عرصه نظامي و دفاعي 
در داخل كش��ور تأمين مي كند و صرفاً نيازمند خري��داري هواپيما و 
بالگردهاي بسيار پيشرفته اس��ت كه طرف معامله ما به احتمال زياد 
روسيه است كه اين كشور هم زير بار تهديدات و زورگويي هاي امريكا 
نمي رود. نماينده مردم اروميه در مجلس ش��وراي اسالمي با تأكيد بر 
اينكه امريكايي ها به يك جانبه گرايي عادت كرده اند، اظهار داش��ت: 
مطابق قواعد بين المللي بايد تحريم هاي تسليحاتي جمهوري اسالمي 
ايران لغو ش��ود اما كش��ورهاي غربي و به ويژه امريكا فقط نقض عهد 

مي كنند و توجهي به اجراي تعهدات خود ندارند. 
جالل زاده تصريح ك��رد: تحريم هايي كه در ح��ال حاضر بر جمهوري 
اسالمي تحميل شده، تحريم هاي امريكاست نه تحريم هاي بين المللي، 
به اين صورت كه امريكا از هژموني و سلطه اقتصادي خود و قدرت دالر 
بر بازارهاي جهاني سوءاستفاده و كشورهاي مختلف را محدود و تهديد 

مي كند تا با ايران در ارتباط نباشند. 
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: بر اساس 
قوانين بين المللي تحريم هاي تس��ليحاتي ايران لغو شده و وزير امور 
خارجه امريكا به دليل روحيه سلطه گري مقامات امريكا، اين مباحث را 

مطرح كرده است و اين اظهارات بي اساس راه به جايي نمي برد.

   دیدگاه


