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جنگ نامقدس، دفاع مقدس
روزنامه اعتماد در يادداشتي به مناسبت سالگرد 
آغاز حمله صدام به ايران نوشت: آغازگر جنگ 
در مق��ام نابودي و ح��ذف برمي آي��د. حذِف 
»انسان« كه به منزله نابودي كرامت و ارزش هاي اوست و مشخصاً اين 
زير پا گذاشتن اساسي ترين مولفه اخالقي يعني كرامت و منزلت انساني 
است اما از سوي ديگر، آن كه به دفاع برمي خيزد، علي الظاهر به لحاظ 
شكلي همان كاري را مي كند كه طرف متجاوز انجام داده است. دفاع هم 
به فراخور صحنه جنگ همان گونه عمل مي كند، او ش��ليك مي كند، 
مدافع هم شليك مي كند... او مي كش��د، مدافع هم مي كشد. تجاوز به 
معناي مرگ اخالق اس��ت لذا بايد در مقابل، دفاع را اگرچه ش��باهتي 
غريب به جنگ دارد، در منزلتي اخالقي و عالي قرار دهيم، زيرا آن كه 
دفاع مي كند از تماميت انساني و كرامت انساني خود دفاع مي كند كه 
اين واكنش اخالقي در مقابل كنشي ضد اخالق، معنايي متعالي پيدا 
مي كند و بسياري ارزش هاي ديني، ملي و انساني در آن موج مي زند. به 
عالوه و مهم تر اينكه، دفاع در اوج عمل نظامي و خشن خود، دورنمايي 
از صلح را در نظر دارد كه آرماني اخالقي و برتر است. دفاع انجام مي شود 
تا جنگ را )كه به معناي پايان سياس��ت و اخالق است( به پايان ببرد، 
دفاع انجام مي شود تا دوباره روابط سياس��ي و اخالقي برقرار شود. در 
چهلمين س��الگرد آغاز جن��گ ايران و ع��راق و با پاسداش��ت تمامي 
رشادت هايي كه منتهي به باقي ماندن ايران و از ميان رفتن دشمنانش 
شد، بايد در كنار تمامي ويژگي هاي اين جنگ خانمان سوز كه در عين 
حال كه تحميل گر رنج هايي بي ش��مار بر پيكر ايرانيان بود، تجلي گاه 
حضوري تاريخي و دوران ساز از مردم در حراست از ميهن شان شد، بايد 

بر بعد »دفاعي« جنگ نگاهي ويژه داشت. 
........................................................................................................................

نگاه به تحريم، نگاه به عملكرد دولت
روزنامه وطن امروز در يادداش��تي با 
اشاره به سخنان روحاني كه شرايط 
امروز ما شرايط جنگي ا ست، نوشت: 
منظور حسن روحاني از ش��رايط جنگي شرايط صرفاً تحريمي نيست 
بلكه او مدعي است در 2/5سال گذشته شرايطي در نتيجه سياست هاي 
امريكا براي ايران به وجود آمده كه با زمان قبل از آن متفاوت اس��ت: 
»ملت دقت كنند ما از س��ال 5۹ تحريم اقتصادي داشته ايم اما جنگ 
اقتصادي از ۹۷ شروع شد، امريكا با تمام امكانات وارد جنگ با ايران شده 

است.« 
حس��ن روحاني با به كارگيري چنين جمالتي به دنبال آن است كه به 
مردم بگويد شرايط امروز بازار از مسكن و خودرو و طال گرفته تا كره و 
تخم مرغ در نتيجه ش��رايط جنگي كه امريكا عليه ايران به راه انداخته 
به وجود آمده اس��ت. تأكيد وي بر اين نكته كه شرايط فعلي با شرايط 
تحريمي سال هاي گذش��ته متفاوت اس��ت و همچنين تأكيد بر اين 
مسئله كه در جنگ باالخره شكست و پيروزي وجود دارد، در واقع براي 
عادي سازي وضعيت موجود در جامعه يا توجيهي براي آسيب ديدن 

زندگي مردم و كوچك شدن سفره هاي آنان به حساب مي آيد. 
اما حسن روحاني كه شرايط فعلي را شرايط جنگ اقتصادي مي خواند، 

بايد به اين دو نكته پاسخ دهد. 
اول... روحاني كه معتقد است سال هاي پس از برجام سال هاي خوب و 
موفقي بوده است، بايد پاسخ دهد حدفاصل سال ۹4 يعني امضاي برجام 
تا س��ال ۹۷ يعني خروج امريكا از برجام و به قول حسن روحاني آغاز 

جنگ اقتصادي، وضعيت اقتصاد در چه حوزه اي مناسب بوده است؟
دوم، حسن روحاني معتقد اس��ت مردم مي دانند كه ايران در شرايط 
جنگ قرار دارد اما سؤال اين است: مردم در شرايط فعلي حس جنگ 
اقتصادي دارند يا احساس بي دولتي؟... در شرايط جنگ اقتصادي، مهم 
پاي كار بودن رئيس جمهور و اعضاي كابينه براي مديريت بهتر جامعه 
و بازار با توجه به شرايط جنگي است. مردم از شرايط تحريمي آگاهي 
دارند اما بيش از آنكه نگاه به تحريم ها داشته باشند نگاه به وضعيت اداره 

جامعه توسط قوه مجريه دارند. 
........................................................................................................................

صلح در خدمت جنگ
روزنامه رسالت در يادداشتي پيرامون 
مذاكرات افغانس��تان نوشت: امريكا 
اكنون ب��ه  عنوان »مته��م رديف اول 
نابودي افغانستان« سعي دارد نقش يك »بازيگر دلسوز« را در مذاكرات 
صلح طالبان و دولت اين كشور ايفا كند! آيا اين پارادوكس مضحكانه 
نيست؟! بدون شك هر دو حزب سنتي امريكا) دموكرات- جمهوريخواه( 
در ريخته شدن خون مردم افغانستان از سال 2۰۰۱ ميالدي تاكنون 
نقش داشته اند! اين جنگ، به صورت رسمي نزديك يك تريليون دالر 
هزينه براي امريكا در برداش��ته و در مقابل، واش��نگتن نيز با حمايت 
شركاي خود در ناتو، به كشتار افغان ها، جنايت و تاراج منابع اين كشور 
جنگ زده روي آورده اس��ت؛ تراژدي مرگباري كه طي نزديك دو دهه 
اخير در افغانس��تان ش��اهد آن هس��تيم، كارگرداني به  ج��ز امريكا و 
متحدانش نداشته است! بدون شك حتي با پايان يافتن مذاكرات صلح 
افغانستان توطئه هاي امريكا در اين كشور بحران زده متوقف نخواهد 
شد. امريكا درصدد اس��ت با تزريق بحران هاي مزمن امنيتي بر پيكره 
افغانستان از يك سو و استحاله فرهنگي مردم افغانستان، زمينه را براي 
استمرار مداخله خود در كابل و ديگر مناطق اين كشور مهيا  سازد. در 
اين ميان، دموكراسي مسموم امريكايي صرفاً جنبه اي ظاهري و بدون 
خاصيت واقعي دارد. اين همان صلح كاذبي است كه در خدمت »جنگ 
« قرار مي گيرد! جنگي كه دهه هاست دموكرات ها و جمهوري خواهان 

آن را عليه امنيت كل جهان آغاز كرده اند!
........................................................................................................................

راه نرفته در ديپلماسي اقتصادي
روزنامه فرهيختگان در يادداشتي نوشت: 
چرا ديپلماس��ي اقتصادي به اين حجم از 
اهميت رسيد. از زماني كه جهان مواردي 
همچ��ون يك جانبه گراي��ي و تحريم ها را 
تجربه كرد، نخبگان سياس��ي بعضي جوامع سياس��ت هاي توس��عه 
اقتصادي را در پيش گرفتند و اين توسعه اقتصادي درواقع يك همكاري 
في مابين را مي طلبيد و همين امر باعث ش��د اين جنس از ديپلماسي 
اهميت پيدا كند... جامعه ايران به دليل مشكالت ساختاري كه در امر 
اقتصاد دارد تاكنون نتوانسته است به طور كامل و جامع در اين امر به 
موفقيت برسد و از سوي ديگر مسائلي همچون تحريم ها، اياالت متحده 
امريكا و رژيم صهيونيس��تي نيز با فش��ارهاي حداكثري بر ملت ايران 
امكان تبادل ديپلماس��ي را از جامعه ايران گرفته اند. در شرايط فعلي 
ارتباط با همسايگان و ظرفيت هاي متعدد في مابين راه گشايش گونه اي 

در برابر اين اقدامات است. 
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نگاهي به حواشي ايجاد شده بر سر ماجراي دنا پالس و واكسن آنفلوآنزا

مجلس يازدهم  زير چكش حاشیه

»حاش�يه« بخش جدايي ناپذير از سياست و 
اخبار مرتبط با آن اس�ت، با اي�ن حال زماني 
كه حاش�يه بر متن در يك نهاد سياسي غلبه 
مي كند، بايد نگران از دست رفتن اثرگذاري 
مؤثر آن در فضاي واقعي ش�د. در طول چند 
ماهي كه از آغ�از مجلس يازده�م مي گذرد 
به نظر مي رس�د ب�ه رغ�م برآين�د مثبت در 
عملكرد كلي مجلس برخي حواش�ي در حال 
تأثيرگذاري بر عملكرد كلي مجلس است. اين 
حواشي عمدتًا مربوط به عملكرد نمايندگان، 
اظهار نظره�اي آن�ان و همچني�ن خدماتي 
اس�ت كه از س�وي دس�تگاه اجرايي مجلس 
به آنان ارائه مي ش�ود. شايد س�ؤال اصلي در 
حال حاضر اين باش�د ك�ه واقع�ًا نمايندگان 
مجلس يازدهم در به وجود آمدن اين حواشي 
مقصر هس�تند يا آن را مي توان نتيجه نوعي 
خبر سازي و شايد جنگ رواني از سوي برخي 
محافل رسانه اي در بيرون از مجلس دانست. 
يكي از نكاتي ك��ه مقام معظم رهب��ري بارها و 
بارها در ديدار با نمايندگان بر آن تأكيد كرده اند 
ضرورت خودكنترلي مجلس ب��ر اعمال و رفتار 
اعضاي مجلس است. تجلي اصلي اين مسئله نيز 
قانون نظارت بر رفتار نمايندگان است كه هيئتي 
از نمايندگان مأمور به رسيدگي اوليه نسبت به 
شكايات مطرح شده از سوي نمايندگان هستند. 
ايشان در سال ۹5 و در ديدار با نمايندگان مجلس 
دهم به اين نكته اش��اره مي كنند و مي فرمايند: 
»براي مجلس انواع واقسام لغزش ها هم متصّور 
اس��ت، مجلس اگر نظارت ك��رد، جلوي لغزش 
نماينده را گرفت و نماينده توانست اين پاكيزگي 
و طهارت خودش را در طول اين چند سال حفظ 
كند، آن وقت زبان��ش باز خواهد ب��ود، آن وقت 
مي تواند اگ��ر چنانچه نقطه اش��كالي در هر جا 
ديد آن را بيان كند، اي��ن را بايد مجلس رعايت 
بكند. من خواهش مي كنم مسئله خودنظارتي، 
خويشتن نظارتي مجلس را دستِ كم نگيريد. اين 

را حفظ كنيد.« 
با در نظ��ر گرفتن اين مس��ئله مي ت��وان گفت 
هم اكنون مهم ترين راهبردي ك��ه مي تواند به 
مجلس ش��وراي اس��المي در مقابله با حواشي 
كمك كن��د، خودنظارتي نماين��دگان مجلس 
است، كما اينكه در غير اين صورت هيچ نهادي 
نمي تواند به حل اين معضل كمك كند. در طول 
يك هفته اخير دو مس��ئله در فض��اي مجازي 
س��بب ش��ده برخي انتقادات جدي نس��بت به 
مجلس در فضاي عمومي جامعه مطرح ش��ود. 
يكي از آنها خبر واگذاری تعدادي از خودروهاي 
دنا پالس به قيمت كارخانه و به صورت اقس��اط 
به نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي است. به 
ظاهر اين خودروها قرار اس��ت نمايندگان را در 
جهت انجام وظايف محوله ياري كند، حتي يكي 
از نمايندگان استان قزوين هم در اين باره داشتن 
خودروي شاسي بلند را حق نمايندگان دانست. 
يكي ديگر از اعضاي هيئت رئيسه مجلس نيز به 
اين نكته اشاره كرده بود كه با توجه به هم رديف 
بودن جايگاه شغلي نمايندگان با معاونان وزرا و 
بهره مندي آنان از امكاناتي مش��ابه، در ارائه اين 
خودروها هيچ مشكل و ش��ائبه اي در خصوص 
استفاده اختصاصي از آنها مطرح نيست. ماجرا و 
انتقادات ناشي از آن به قدري جدي شد كه يك 
جلسه غيرعلني در همين باره در مجلس تشكيل 
شد و موضوع مورد بحث قرار گرفت. مسئله دوم 
اختصاص تع��دادي از واكس��ن هاي آنفلوآنزا به 
بهداري مجلس براي تزريق به نمايندگان بوده 
اس��ت. به ظاهر هزارو5۰۰ دوز واكسن آنفلوآنزا 
براي تزريق ب��ه نماين��دگان و كاركنان مجلس 
در اختيار بهداري مجلس ش��وراي اسالمي قرار 
مي گيرد. انتشار اين خبر با توجه به محدوديت 
اين واكسن و اولويت بندي براي تزريق آن موجب 
انتقادهاي فراوان��ي در فضاي مجازي ش��د كه 
در نهايت بهداري مجلس با ص��دور بيانيه اي از 
بازگرداندن تمام اين واكسن ها به سازمان غذا و 

داروي وزارت بهداشت خبر داد. 
   امتيازات فراوان در دوران سختي 

يكي از ابهامات و سؤاالتي كه درباره امتيازات فوق 
ايجاد مي شود، اين است كه واقعاً امتيازي خاص 
در اختي��ار نمايندگان قرار گرفته كه شايس��ته 
مذمت باشند. در پاسخ به سؤال اول مي توان گفت 
كه شايد در شرايط عادي چنين مسئله ای درست 
باشد. نمايندگان و تمام مقامات دولتي مي توانند 
از امكانات مدنظر خود استفاده كنند اما واقعيت 
اين است كه كشور در شرايط يك جنگ اقتصادي 

تمام عيار قرار دارد. 
طبيعي است كه با چنين مش��كالتي نمي توان 
انتظار داشت مسئوالن هم از امكاناتي برخوردار 
باش��ند ك��ه در روزگار فراوان��ي از آن برخوردار 
باش��ند. اين مس��ئله به خصوص در نمايندگان 
مجلس يازدهم بيشتر صدق مي كند. نمايندگان 
مجلس با توسل به ش��عارهاي انقالبي به قدرت 
رسيده اند و بهره مندي از امكانات دولتي بايد در 

چارچوب هاي جديد مورد توجه قرار بگيرد. 
اين ماج��را در خص��وص واكس��ن آنفلوآنزا از 
حساسيت بيشتري برخوردار است. نمي توان 
اين نكت��ه را رد كرد ك��ه هم اكن��ون جامعه 
ايراني همانند تمام دنيا با يك بحران سالمتي 
تمام عيار در حوزه بيم��اري واگيردار همچون 
كرونا و آنفلوآنزا روبه رو هس��تند، به خصوص 
آنكه اي��ران هم اكن��ون با تحريم هاي بس��يار 
جدي در حوزه واردات دارو و تهيه واكسن هاي 
مورد نياز كشور در حوزه آنفلوآنزا با محدوديت 

فراواني روبه رو است. 
طبيعي است كه اين واكس��ن ها بايد با ترتيبات 
خاصي در مي��ان طبقات خ��اص از جمله كادر 
درمان و بيماران خاص توزيع شود. در اين ميان 
انتش��ار خبر تحويل اين واكس��ن ها به مجلس 
ش��وراي اس��المي مي تواند تأثير منفي فراواني 
در افكار عمومي باقي بگذارد، البته خوشبختانه 
مجلس شوراي اسالمي به صورت رسمي اعالم 

كرده اين واكس��ن ها را به س��ازمان غ��ذا و دارو 
پس خواهد داد، با اين حال و به رغم اين حركت 
مي توان انتظار داشت اين خبر به شدت در افكار 
عمومي تأثير منفي خواهد گذاشت، به گونه اي 
كه نش��انه هاي آن را مي توان در فضاي مجازي 
مش��اهده كرد. طبيعي اس��ت اين انتظار وجود 
دارد مجل��س در اين ب��اره با احتياط بيش��تري 

برخورد كند. 
   فضا سازي رسانه اي 
تا چه اندازه مؤثر است

بخش ديگري از شرايط فعلي و موج خبر سازي 
فعل��ي در خص��وص مجل��س را مي ت��وان ب��ه 
موج سازي هاي رس��انه اي عليه مجلس يازدهم 
منتس��ب كرد. واقعيت اين اس��ت كه عملكرد 
مجلس دهم ك��ه نتيجه مس��تقيم آن روي كار 
آمدن مجل��س يازدهم ب��ود، به م��ذاق برخي 
جناح هاي سياسي كشور خوش نيامده و طبيعي 
است كه از هر ابزاري به خصوص ابزار رسانه براي 

بي اعتبار سازي آن استفاده كنند. 
مهم تري��ن فلش اي��ن جنگ رواني به س��مت 
عملكرد شخصي نمايندگان بوده است. نگاهي به 
موج سازي هاي رسانه اي نشان مي دهد اغلب اين 
اخبار در فضاي توئيتر منتشر می شود و بالفاصله 
به فضاي روزنامه ها و برخي خبرگزاري ها نشت 
مي كند، البته همان طور كه گفته ش��د وظيفه 
مجلس اين اس��ت كه با مراقبت دروني جلوي 
چنين سوءاستفاده هاي رس��انه اي را بگيرد اما 
رصد اخبار نش��ان مي ده��د غرض ورزي هاي 
اينچنيني نيز پاياني ندارد. واقعيت اين است كه 
در مجلس يازدهم شفافيت در خصوص امتيازات 

اينچنيني بسيار بيشتر از مجالس قبلي است.
 در مجلس دهم نمونه هاي فراواني در خصوص 
استخدام نمايندگان در وزارتخانه هاي مختلف 
از جمله وزارت نفت منتشر ش��د. به رغم اينكه 
افشاگري هاي فراواني در اين باره صورت گرفته، 
منتها به دليل عدم حمايت رسانه اي هيچ اتفاق 
مثبت��ي در خصوص توقف اين امر انجام نش��ده 
اس��ت. در دو يا سه مورد اخير س��ازمان اجرايي 
مجلس با شفاف س��ازي تالش كرده اشتباهات 
قبلي را جب��ران كند كه نمون��ه آن بازپس دادن 
واكسن هاي آنفلوآنزا يا انصراف برخي نمايندگان 

از دريافت ماشين دنا می باشد. 
چني��ن خبر س��ازي رس��انه اي را مي ت��وان در 
خصوص اخبار مرتبط با سفرهاي رئيس مجلس 
و همچنين نمايندگان براي رسيدگي به مشكالت 
مناطق محروم دي��د. از همان آغاز اين س��فرها 
برخي رس��انه هاي اصالح طلب سفرهاي رئيس 
مجلس را بي فايده و داراي جهت گيري انتخاباتي 
دانستند. اين در حالي است كه در مجلس دهم 
همين رسانه ها انتقادات فراواني از آقاي عارف به 
عنوان رئيس فراكسيون اميد مجلس در خصوص 

عدم ارتباط جدي با مردم مطرح كردند. 
با جمع بن��دي موارد ف��وق مي ت��وان گفت كه 
انتظارات م��ردم از مجلس يازدهم ب��ا توجه به 
ش��عارهاي زمان انتخابات بس��يار باالست و از 
طرفي ديگر شرايط كش��ور با توجه به تحوالت 
پيش رو اس��تثنايي اس��ت، از همي��ن رو انتظار 
جدي ت��ري از مجلس و خود نماين��دگان براي 
مديري��ت ش��رايط فعلی ب��ه جه��ت دوري از 

حاشيه هاي ايجاد شده وجود دارد.

مشاور رهبر معظم انقالب:
 همسويي با رژيم صهیونیستي 

خشم ملت ها را خروشان مي كند
بس�يج كش�ورهاي منطقه براي 
پيوس�تن به رژيم صهيونيستي 
آرمان فلسطين را از بين نمي برد 
و فقط خشم فروخفته ملت هاي 
ع�رب و مس�لمان را خروش�ان 
خواهد كرد و هم�ه بازيگران اين 
صحن�ه را پش�يمان مي كن�د. 
سردار حسين دهقان، مشاور رهبر 
معظم انق��الب در حوزه دفاعي روز 
پنج شنبه در همدان با اشاره به اينكه س��ربازي در جمهوري اسالمي 
ايران بزرگ ترين افتخار براي كساني است كه عرصه جهاد، مقاومت و 
 پيروزي را انتخاب مي كنند، اظهار كرد: نسل ما پرتوفيق ترين نسل در 
تاريخ ملت خود و حتي جهانيان اس��ت، ما قرن ها تاريخ بشر را تجربه 
كرده ايم، تحوالتي كه در چند دهه اخي��ر در عرصه جهاني رخ داده را 
ديده ايم، اگر به گذشته برگرديم و ببينيم اين نوع تغيير و تحوالت در 
چه بازه زماني رخ داده است، بايد به قرن ها نگاه كنيم، بنابراين ما قرن ها 

تاريخ بشر را در دوران كوتاه تجربه كرده ايم. 
دهقان اضافه كرد: دوران دفاع عرصه و آزم��ون بزرگي هم براي مردم 
و هم براي دنيا بود چراكه ما بر اين باوريم جنگي كه بر ما تحميل شد، 
جنگي نبود كه صدام تصميم حمله به ايران را گرفته باش��د و بخواهد 
زيرساخت هاي ما را مورد هدف قرار دهد؛ اساساً صدام اگر خودش ادعاي 
ارضي نسبت به جغرافيا داشت و بعد از اختالفات ديرينه بين دو  كشور 
اقدامي انجام نمی داد، يادمان باشد كه وي ابزاري شد در دست دشمنان 
انقالب، اس��الم و ملت. وي با بيان اينكه امريكا در رأس اين دشمنان 
بود، گفت: انقالب اسالمي بزرگ ترين ضربه تاريخي در اين مقطع زمان 
را به امريكا زد و ايران را از چنگال آنها بيرون كش��يد. حضور امريكا در 
منطقه را غيرمطلوب بيان كرد، دفاع از اسرائيل را امري نامطلوب عنوان 
كرد، عرصه جديدي را در پيش نگاه ملت ها قرار داد كه مي توان خارج 
از سلطه، زيست عزتمندانه داشت و به ملت ها نشان داد به هر آنچه اراده 
كنند مي توانند دس��ت پيدا كنند، بنابراين نظام هاي وابسته به دنياي 

غرب در منطقه احساس تزلزل كردند. 
دهقان با اشاره به اينكه دشمن در همه صحنه ها با ما درگير شده است، 
بيان كرد: كدام ابزاري است كه مي ش��ود فكر كرد وجود دارد و امروز 
توسط نظام س��لطه عليه ملت به كار گرفته شده است و اينجاست كه 

بحث بصيرت و تبعيت از رهبري معني مي يابد. 
دهقان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بسيج كشورهاي منطقه 
براي پيوستن به رژيم صهيونيستي آرمان فلسطين را از بين نمي برد 
و چند رئيس وابس��ته بي هويت با امضا كردن پيمان صلح با اين رژيم 
غاصب امنيتشان را افزون نمي كنند و فقط خشم فروخفته ملت هاي 
عرب و مسلمان را خروشان خواهد كرد و انفجاري رخ مي دهد و همه 
بازيگران اين صحنه را پش��يمان مي كند. وي اظهار كرد: يقين داريم 
امريكايي ها درس هاي بزرگي از انق��الب و دفاع مقدس آموخته اند اما 
ممكن است اشتباه و تصور كنند كه مي توانند اقداماتي عليه ملت ايران 
انجام دهند اما هر اقدامي از طرف آنها با پاسخ پشيمان كننده و قاطع 

ملت ايران همراه خواهد شد. 
........................................................................................................................

معاون رئيس جمهور در دولت دهم: 
مكانیسم ماشه مانند توطئه هاي ديگر امريكا 

راه به جايي نمي  برد
مع�اون پارلمان�ي دولت ده�م با بي�ان اينكه مكانيس�م ماش�ه 
مانن�د توطئه ه�اي ديگ�ر امري�كا راه به جاي�ي نمي  ب�رد، گفت: 
حل مش�كالت مردم توس�ط دولت، ملت م�ا را قوي ت�ر مي كند. 
لطف اهلل فروزنده دهكردي مع��اون رئيس جمه��ور در دولت دهم در 
گفت وگو با فارس، با اش��اره به توطئه هاي امريكا عليه ايران و تالش 
ترامپ براي فعال سازي مكانيسم ماشه گفت: امريكا يك جنگ رواني 
به راه انداخته و دارد عمليات تحريف را انجام مي دهد. امريكا مي داند 
ملت ايران قدرتمند اس��ت و در حقيقت مي خواهد ب��ا ايجاد اين جو 

رواني، ملت ما را تحت فشار قرار دهد. 
فروزنده تصريح كرد: امريكايي ها از هر ابزاري كه مي توانس��تند عليه 
ما استفاده كردند ولي موفق نش��دند. تحريم ها هم نه تنها باعث عقب 
نشيني ملت ما نشد بلكه موجب شد تا در برخي از صحنه ها پيشرفت 
هم كنيم. هدف اصلي ترامپ اين اس��ت كه در انتخابات پيروز شود و 
االن هم سعي دارد به صهيونيست ها و اسرائيل نشان دهد كه دارد با 
ايران مبارزه مي كند ولي قطعاً موفق نخواهد شد. فروزنده خاطرنشان 
كرد: دولت بايد بتواند كارآمدي اش را افزاي��ش دهد، با اين وضعيتي 
كه ما در بازار و اقتصاد داريم اگر دولت فكري نكند طبيعتاً فشارهاي 
امريكا اثربخش خواهد بود، بايد توجه داش��ته باش��يم آن چيزي كه 
مي تواند ما را در مقابل دشمن قوي كند توجه به مشكالت مردم و حل 

اين مشكالت توسط دولت است. 
معاون پارلماني دولت دهم تأكيد كرد: مجلس از يك طرف مي تواند 
مطالبه كند و از مسئوالن بخواهد كه براي حل مشكالت مردم كاري 
كنند و در مقابل هم مسئوالني كه كم كار هستند را با سؤال، تذكر و 
حتي استيضاح به راه بياورد و اگر قوانين دست و پا گيري هم وجود دارد 

يا قوانين جديدي نياز است كمك كند كه اين مسائل انجام شود. 
........................................................................................................................

عنابستاني:
 برخي جريانات سیاسي 

هیچ اعتقادي به ظرفیت هاي داخلي ندارند
نماينده مردم س�بزوار در مجلس گفت: متأسفانه برخي جريانات 
در داخل كش�ور هيچ اعتقادي ب�ه ظرفيت هاي داخل�ي ندارند و 
هميشه چشم شان براي حل مشكالت به بيگانگان معطوف است. 
علي اصغر عنابس��تاني در گفت وگو با خان��ه ملت، با اش��اره به اينكه 
وادادگي در برابر غرب س��بب بروز مش��كالت براي كشور شده است، 
گفت: وادادگي ويژه اي در بخشي از ساختارهاي كشور از گذشته تا به 
االن وجود داشته كه اينها متصور مي شوند تمام آرزوهايشان در غرب 
و ارتباط با غربي ها محقق خواهد شد. وي در ادامه افزود: متأسفانه با 
همين نگاه هم ظرفيت هاي داخلي را ناديده گرفتند و هم اينكه توجهي 
به ديگر كشورها براي مراودات تجاري نداشتند و به اميد برجام غربي ها 
بسياري از كشورها را از خودمان دور كرديم و اين مسئله باعث متضرر 

شدن اقتصادمان شد.
 اين نماينده مردم در مجلس با تأكيد بر اينكه برخي  در داخل شعار ما 
نمي توانيم را سر مي دهند، اظهار كرد: يك فكري هم در كشور وجود 
دارد كه مي گويد ايراني نمي تواند و همين مسئله از سال هاي گذشته 
تا به االن در بدنه اجرايي ما وجود دارد و اينها متصور مي ش��وند كه با 
نگاه به داخل كارها پيش نمي روند و بايد براي حل مشكالت به غرب 
تكيه كرد. ما اگر از ظرفيت هاي داخلي استفاده نكنيم، قطعاً كشور به 
خوبي اداره نخواهد شد، لذا براي اينكه معضالت و مشكالت برطرف 
شوند بايد بر توانمندي هاي داخلي تكيه كنيم و اقتصاد مقاومتي مورد 

نظر مقام معظم رهبري هم همين است. 
عنابس��تاني عنوان كرد: ما بايد از درون اقتصادمان را ش��كوفا كنيم و 
در كنار اين مس��ئله نيز نگاه به ظرفيت هاي بيروني و مبادالت با دنيا 
را در نظر داشته باش��يم كه اين مهم نيز با تغيير ديدگاه و فكر صورت 

خواهد گرفت.

يك ديپلمات:

ايران بايد براي شرايط مختلف در انتخابات امريكا سناريو داشته باشد
ديپلم�ات  ي�ك     دیدگاه
پيش�ين ب�ا بيان 
اينكه ايران بايد براي هر شرايطي سناريوها و 
برنامه اقدام داشته باشد، تأكيد كرد: به رغم 
تفاوت هايي ك�ه جو باي�دن و دونال�د ترامپ 
دارند، ايران نبايد به پيروزي يا شكست يك 
ف�رد در انتخاب�ات امري�كا دلخوش باش�د. 
»قاسم محبعلي« سفير اس��بق ايران در يونان و 
مالزي در گفت وگو با ايرنا، ب��ا بيان اينكه وجود 
هر گونه تنش و درگيري در نقاط مختلف دنيا از 
جمله خاورميانه به سود جمهوريخواهان و ترامپ 
است، تصريح كرد: در شرايطي كه دونالد ترامپ 
در رقابت از نامزد دموك��رات، جو بايدن عقب تر 
است، برخي از تندروها و جنگ طلبان مي كوشند 
با ايجاد بحران در منطق��ه، زمينه نقش آفريني 
امريكا و تحت الش��عاع ق��رار دادن ناكامي هاي 

ترامپ و زمينه پيروزي وي را مهيا كنند. 
وي با اشاره به سياست فش��ار حداكثري امريكا 
عليه ايران خاطرنش��ان كرد: به نظر نمي رس��د 
ترامپ در صورتي كه مجدداً رئيس جمهور شود، 
بخواهد از سياست فش��ار حداكثري خود عليه 
ايران عقب نش��يني كند و حتي احتمال تشديد 
اين سياست توسط واش��نگتن هم وجود دارد، 
بنابراين انتخاب مجدد ترامپ را تهديدي براي 

امنيت ملي ايران مي دانم. 
اين ديپلمات پيشين با بيان اينكه ايران بايد براي 
هر شرايطي سناريوها و برنامه اقدام داشته باشد، 
ابراز داشت: هيچ كشوري نبايد بر تحوالت داخلي 
ديگر كش��ورها از جمله انتخابات امريكا ريسك 
كرده و قمار كند. هرچند م��ن پيروزي بايدن را 
به س��ود تهران و انتخاب مج��دد ترامپ را براي 
ايران تهديد مي دانم، اما ايران نبايد به پيروزي يا 

شكست يك فرد دلخوش باشد. 
محبعلي با اشاره به تالش تندروها و جنگ طلبان 
امريكايي بيان كرد: تندروها چ��ه ترامپ پيروز 
انتخابات بشود يا نش��ود، مي خواهند شرايطي 
ايجاد كنند كه برجامي وجود نداش��ته باشد كه 
دولت بع��دي امريكا امكان بازگش��ت ب��ه آن را 
داشته باشد. آنها در چند ماه باقي مانده از رياست 
جمهوري ترامپ هر اقدامي را انجام مي دهند تا 
برجام نابود شود يا ايران را تحريك كنند تا خود 

از توافق هسته اي خارج شود. 
وي با تأكيد بر ضرورت هوشياري و دقت بيشتر 
از س��وي ايران يادآور ش��د: ايران در مدت باقي 
مانده بايد سياس��ت هوش��يارانه اي را در پيش 
بگيرد تا تندروها نتوانند از آن بهره برداري نابجا 
كنن��د. در واقع اي��ران نبايد در زمي��ن طراحي 
ش��ده تندروهاي امريكايي، نتانياهو و برخي از 

كشورهاي منطقه كه منافع ش��ان حفظ دولت 
ترامپ و ادامه سياست هاي اوست، بازي كند. 

محبعلي با بيان اينكه اروپايي ها با سياست هاي 
يكجانب��ه ترامپ مخالف هس��تند، گفت: دولت 
ترامپ، يك دولت دست راس��تي افراطي است 
كه در عرصه بين المللي رويكرد يكجانبه گرايي را 
در پيش گرفته و شعار »اول امريكا« را در دستور 
كار قرار داده است، در حالي كه اروپايي ها رويكرد 
چندجانبه گرايي در سياس��ت خارجي را دنبال 
مي كنند. وي با اش��اره به رويكرد ديگر كشورها 
نسبت به انتخابات رياست جمهوري امريكا اظهار 
داش��ت: برخالف اروپايي ها كه خواهان پيروزي 
بايدن هس��تند، روس ها به شدت خواهان تداوم 
رياست جمهوري ترامپ هستند، زيرا منافع آنها 
ش��كاف  ميان اروپا و امريكا و افزايش تنش ها و 

اختالفات در درون اتحاديه اروپاست.

مهدی  پور صفا
   گزارش یک

رضايي: ديوان ساالري اداري منشأ فساد شده است
دبي�ر مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام ب�ا بي�ان اينك�ه 
ديوان س�االري اداري دس�تپخت رژيم پهلوي، منش�أ فساد 
ش�ده اس�ت، خطاب به جوانان گف�ت: بايد به انق�الب اداري 
و تحول�ي عظي�م در اداره اقتص�ادي كش�ور فك�ر كني�د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محس��ن رضايي دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با گراميداش��ت هفته دفاع مقدس گفت: 
گام دوم انق��الب، مبارزه با محاص��ره اقتصادي و فرهنگي اس��ت. 
مبارزه با اقتصاد ليبرالي، توليد عقب افتاده، كش��اورزي س��نتي و 
جنگ هاي ميكروبي و تضاد طبقاتي اس��ت. ش��ما مبارزان جنگ 
اقتصادي و فرهنگي هس��تيد كه بايد در كوران نبرد ساخته شويد. 
اين آموزش هدفمن��د براي مب��ارزه در جبهه هاي آتي اس��ت. در 
خوزستان و در جاي جاي ايران بايد نقش آفرين باشيد. وي با تشريح 

چشم انداز هاي توسعه استان خوزستان گفت: سه شهر اقتصادي، 
تجاري و فرهنگي در اين استان طراحي خواهد شد و كمتر از چند 
س��ال ديگر، كاال هاي اين ش��هرها، بازار هاي منطقه را فتح خواهد 
كرد. هر ۱5۰تا25۰ه��زار هكتار در اطراف اين ش��هرها، خدمات 
مدرن كشاورزي دريافت مي كنند. در اين شهر ها صنعت و فرآوري 
محصوالت و انبار و پايانه هاي تجاري پيش بيني مي ش��ود. جوانان 
نسل س��وم و چهارم خود را براي خيز هاي بلند آماده كنند. زندگي 
كنوني حق مردم ايران نيست. چه كسي بايد به شعار ما مي توانيم 
عمل كند؟ همه ملت ايران و همه نظام منتظر حركت نس��ل جوان 

براي فتح ميدان هاي تازه هستند. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت تمركززاديي 
در مديريت اقتص��ادي و اعطاي اختي��ار به اس��تان ها گفت: بايد 

به اس��تان اختيارات تجاري، صنعت��ي و س��المت را بدهند. اين 
ديوانساالري اداري دس��تپخت رضاخان و پسرش است كه منشأ 
فساد ش��ده اس��ت. بايد به انقالب اداري و تحولي عظيم در اداره 

اقتصادي كشور فكر كنيد. به ايده ها و ابتكارات نو فكر كنيد. 
وي به ريشه هاي تفكر محفلي در حكمراني كشور اشاره كرد و گفت: 
پس از پايان دفاع مقدس، نوعي دوگانگي در اداره كش��ور به وجود 
آورد. ريل اول، مسيري بود كه در دفاع و انقالب به وجود آمده بود. 
ريل ديگر در فرهنگ و اقتصاد به وجود آمد كه مي گفت، نمي توانيم 
بدون عادي سازي روابط با غرب پيشرفت كنيم. اين تفكر دلسوزانه، 
اما انحرافي بود كه به مذاكره ختم ش��د. اين ريل را بايد رها كرد و 
مسيري را رفت كه به ساخت موشك ماهواره بر و پهپاد رسيده است. 

ما راهي نو و دولتي نو با ارزش هاي راستين انقالب نياز داريم.

   خبر
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