
5| روزنامه جوان |  شماره  6035  |  1442 صف��ر   9  |  1399 مه��ر   6 یک ش��نبه 
بازخواني يك بيانيه

محمدكاظم انبارلويي در بخش��ي از 
س��رمقاله ديروز روزنامه رس��الت با 
عنوان بازخواني يك بيانيه به توصيه 
انتخاباتي  موسوي خوئيني ها پرداخت و درباره آن نوشت: اصالح طلبان 
در اين دولت و در دولت اصالحات در دهه های ۷۰ و ۸۰ ادعا هايي در 
اداره بهينه كشور داشتند كه همگي  در وادي عمل محك خورده، در 
وادي سياس��ي، دو فتنه خائنانه و چند اعتراض خياباني از آن بيرون 
آمده اس��ت كه در حوزه روابط  بين المللي، طمع و حرص اجانب را در 
مداخله در ام��ور داخلي تحري��ك كردند. در حوزه اقتص��اد به جايي 
رسيدند كه مردم با گوشت  و پوست و استخوان خود ناكارآمدي در اين 
حوزه را حس مي كنند.  چرا آقاي خوئيني ها فكر مي كند با يك نامه و 
يك بيانيه مي تواند جلوي اعالم زنگ حساب در ايام انتخابات را بگيرد 

و  همچنان مردم را در »زنگ انشا« نگه دارد؟
 نزديك يك ميليون نفر در هر دوره ناظر، مجري و تأمين كننده امنيت 
انتخابات هس��تند. اين ها عمدتا از معتمدين  مردم و معتمدين دولت 
هستند و متهم كردن اين انبوه از مسئوالن به دخالت يا رفتار ناروا يك 
ظلم است و من نمي دانم روز قيامت  آقاي خوئيني ها چگونه مي تواند از 
تك تك آنها حالليت بطلبد. نتايج گونا گون و متفاوت انتخابات در اين 
دهه نشان داده اس��ت كه  آن ها وظايف خود را درست انجام داده اند و 
امانتداران خوبي براي جمهوريت نظام بودند.    سؤال مهم وكليدي اين 
است كه آيا در اتاق فكر مجمع روحانيون مبارز و جريان اصالحات يك 
آدم دلسوز، متفكر،  استراتژيست و تئوري پرداز پيدا نمي شود كه به جز 
متهم كردن مسئوالن برگزار كننده، متهم كردن نظام به اين كه آزادي 
نيست،  بدون طرح شبهه غيرواقعي بازي بزرگان، بدون تهديد به عدم 
پذيرش نتايج و آشوب خياباني براي مردم، در گام دوم ۴۰ساله  انقالب 

حرفي داشته باشند و مردم را به مشاركت سياسي دعوت كنند؟
آنها ميان مردمي زندگي مي كنند كه ۴۲سال است قهرمانانه روي پاي 
خود ايستاده اند واز اسالم، انقالب و ايران دفاع  كرده اند. در نظامي دارند 
سياس��ت ورزي مي كنند كه ملت، مرز هاي امنيت اس��تراتژيك خود را 
به پشت خاكريز هاي دش��من در بيرون  از مرز ها و حتي داخل مرز هاي 
دشمنان اسالم برده است.  اين ظلم به اين مردم است كه هنگام تعيين 
سرنوشت، قوه مجريه گرفتار ضلعي از رقابت باشد كه جز به قدرت رسيدن 

 خود و متهم كردن ديگران و سياه نمايي به چيزي نمي انديشد.  
........................................................................................................................

شنل اصالح طلبان ديگر وصله برنمی دارد
احمد غالمي، س��ردبير   روزنامه شرق در 
بخشي از س��رمقاله ديروز اين روزنامه به 
تحليل توصيه انتخاباتي موسوي خوئيني ها 
براي  شركت در انتخابات۱۴۰۰ به اصالح طلبان پرداخت و نوشت:   در اين 
توصيه بازگشت به قدرت اصالح طلبان باز در اولويت است،  با اين تفاوت 
كه اگر نگذاشتند اصالح طلبان به قدرت بازگردند، آنان چيزي را از دست 
نخواهن��د داد و به مردم ثابت خواهد ش��د چه  كس��اني مانع توس��عه 
دموكراسي در ايران  هس��تند. به  زعم خوئيني ها، اين عملكرد سياسي 
موجب مي شود اصالح طلبان دوباره هژموني  از دست رفته خود را بازيابند. 
اما سؤال اساسي اين است كه آيا شرايط سياسي و اجتماعي كنوني با اين 
توصيه ها دچار پويايي مي شود  و آب رفته به جوي بازخواهد گشت؟ يا 
وضعيت سياسي جامعه و اصالح طلبان همچون شنل داستان گوگول 
است كه ديگر وصله  برنمي دارد. اگر رئيس دولت اصالحات در انتخابات 
مجلس دهم و دور دوم انتخابات رياست جمهوري دولت روحاني در بين 
يأس و نااميدي  سياسي، مردم را با تعبير تكرار مي كنم به ميدان كشاند 
و موجب پويايي و تحرك در جناح هاي سياسي اصالح طلب و مردم شد، 
اين  پويايي بيش از اينكه از ش��خصيت او نش��ئت گرفته باشد، از ميان 
تضاد ها و درگيري هاي سياسي و اجتماعي سر برآورده بود و از  درك و 
بيان ضروريات و احتياجات جامعه بود كه موجب چفت و بست  شدن اين 
تعبير با جامعه سياسي و مردم شد: »شخصيت ها  اغلب تأثير عميقي بر 
سرنوشت اجتماع دارند، ولي اين تأثير مطابق طبيعت و ساختمان آن 
اجتماع و مناسبات آن اجتماع با ساير  جوامع صورت مي گيرد«. اينك 
ناديده  انگاشتن ضروريات اجتماعي و سياسي، به معناي نديدن مردم 
اس��ت؛ مردمي كه تضادي بين  اصولگرايان و اصالح طلبان نمي بينند؛ 
بنابراين اثبات اينكه مخالفان توس��عه دموكراسي چه كساني هستند، 
اينك چندان دغدغه مردم  نيست و كارايي ندارد، آن  هم اثبات براي چه 
و در برابر چه كساني. شايد آنچه بتواند مردم را به پويايي وادارد و به سمت 
جناح هاي  سياسي بازگرداند كه زماني خودشان آنها را برساخته اند، درك 
و بيان شجاعانه ضروريات اجتماعي است. بايد با مردم سخن گفت،  نه با 
جناح هاي سياس��ي و نه تهديد نهاد هاي رسمي. براي ايجاد پويايي در 

مناسبات اجتماعي، بايد بر مركز اين مناسبات انگشت  گذاشت. 
........................................................................................................................

برخاسته از ارادت
حسين شريعتمداري در س��رمقاله روزنامه 
كيهان نوشت: حضرت آيت اهلل سيستاني)دام 
عّزه( در ديدار با نماينده ويژه دبيركل سازمان 
ملل خواستند كه انتخابات پارلماني عراق تحت نظارت نمايندگاني از 
سازمان ملل متحد انجام پذيرد! كه با عرض پوزش بايد به محضر ايشان 
عرضه داشت اين درخواست اوالً، دون  شأن و جايگاه برجسته و قابل 
احترام حضرت آيت اهلل سيستاني است. در واقع اين سازمان ملل است 
كه براي توجيه صالحيت خود به تأييد حضرت ايشان نياز دارد و ثانياً، 
با جايگاه و منزلت عراق به عنوان يك كش��ور مستقل كه استقالل و 
آزادگي خود را با ايثار ها، از خودگذشتگي ها، خون دادن ها و خون دل 
خوردن هاي مردم شريف و مخصوصاً جوانان غيور آن سرزمين مقدس 
به دست آورده اس��ت، همخواني ندارد. دعوت از س��ازمان ملل براي 
نظارت بر انتخابات يك كشور، اعالم ورشكستگي آن كشور، بدبيني به 
ملت و خوش بيني به بيگانگان است و بديهي است كه اين دو مقوله از 
ساحت  قدسي حضرت آيت اهلل سيستاني مرجع عاليقدر جهان تشيع 

به دور است. 
امروزه كمترين ترديدي وجود ندارد كه س��ازمان ملل برخالف آنچه 
ادعا مي كند، نه فقط در جهت تأمين صل��ح جهاني حركت نمي كند 
بلكه به صورت يك اهرم فشار، در اختيار قدرت هاي زورگو، مخصوصاً 
امريكا و متحدان غربي و عبري و عربي آن قرار دارد و تنها مروري گذرا 
بر عملكرد و مواضع اين س��ازمان طي چند دهه اخير به وضوح از اين 
واقعيت تلخ حكايت مي كند، همين سازمان ملل كه حضرت آيت اهلل 
از نماينده آن خواس��تار نظارت بر انتخابات پارلماني عراق ش��ده اند، 
در مقابل فش��ار افكار عمومي مجبور شد دولت عربستان را در ليست 
جنايتكاران جنگي قرار بدهد ولي بالفاصله بعد از آنكه آل سعود سازمان 
ملل را به قطع كمك هاي مالي تهديد ك��رد، آقاي دبير كل با وقاحت 
و بي شرمي تمام، نظر خود را پس گرفت ! سازمان ملل از كنار جنايت 
ترامپ در ترور سرداران بزرگ اسالم حاج قاسم سليماني و ابو مهدي 
مهندس كه امنيت امروز مردم ع��راق و منطقه مديون مجاهدت هاي 
آنان است، بي تفاوت عبور كرد و حال آنكه مطابق قوانين تعريف شده 
س��ازمان ملل بايد امريكا را تحت ماده ۴۲ فصل۷ منشور اين سازمان 
قرار  داده و مجازات مي كردند و ده ها نمون��ه ديگر كه در اين مختصر 
نمي گنجد. نگارنده با شناخت اجمالي ولي متقني كه از حضرت آيت اهلل 
سيستاني و هوشمندي آميخته به حكمت معظم له دارد، به جد بر اين 
باور است كه در گزارش مالقات ايشان با نماينده ويژه دبيركل سازمان 
ملل اشتباهي رخ داده است و دفتر حضرت آيت اهلل در گزارش مالقات 
بي دقتي كرده است و انتظار آن اس��ت كه دفتر معظم له اين بخش از 

گزارش مالقات ياد شده را تصحيح كند.

88498443سرویس  سياسي

مدعیان اصالح طلبی پس از 7 سال ناکامی نسخه اصالحی پیچیدند

آدرس غلط »تغيير ساختار« برای رفع مشکالت کشور

تالش براي تغییر س�اختارهاي انقالب اسالمي 
يك�ي از کارکردهاي وي�ژه جري�ان خوش بین 
به غ�رب در داخ�ل کش�ور اس�ت؛ جرياني که 
ت�الش و تمرکز ب�راي مرتفع کردن مش�كالت 
اقتص�ادي و معیش�تي م�ردم را مش�روط ب�ه 
»پاي�ان يافت�ن مناقش�ات سیاس�ي- امنیتي 
می�ان تهران-واش�نگتن« مي دان�د و کماکان 
بع�د از گذش�ت هف�ت س�ال از روي کارآمدن 
دول�ت متبوع�ش، همچن�ان ب�ر نظريه ه�اي 
»تغییر س�اختارهاي انقالب« اس�توار اس�ت. 
»تغيير ماهي��ت و هويت انقالب��ي نظام« يكي 
از اساس��ي ترين راهبرده��ای رويارويي با نظام 
جمهوري اس��المي اي��ران طي ۴۲س��ال اخير 
بوده اس��ت؛ هدفي كه مس��تمراً در تحوالت و 
رويداده��اي داخلي مورد تأكي��د و تمركز قرار 
گرفته اس��ت و رهبر معظم انقالب اسالمي نيز 

نسبت به اهداف آن بارها هشدار داده اند. 
عباس عبدي از فعاالن سياسی در گفت وگويي 
كه با يكي از رسانه هاي داخلي انجام داده است 
تالش مي كند در پاس��خ به س��ؤاالتي مبني بر 
اينكه چ��را دولت متبوع وي فاق��د كارايي الزم 
جهت حل مشكالت امروز كشور است، به صورت 
ضمني و گاه به صراحت تأكي��د دارد اين تغيير 
ساختارهاي كشور است كه منشأ اصلي تحوالت 

داخلي در زمينه بهبود اوضاع كشور است!
عبدي در بخش��ي از گفت وگوي خود مي گويد: 
»متأسفانه در فضاي دوقطبي همه فكر مي كنند 
با حذف يك گروه، مملكت گل و بلبل مي شود اما 
بعد از تحمل هزينه هاي بسيار، وقتي اين اتفاق 
مي افتد، تازه معلوم مي ش��ود بدتر از قبل ش��ده 
است. اين اولين چيزي است كه همه بايد به آن 
برس��يم. وقتي حذف را كنار بگذاريم، ادبياتمان 
متفاوت مي ش��ود، نگاه مان و حتي تحليلمان از 
رفتارهاي همديگر هم متفاوت مي ش��ود. اجازه 

دهيد نكته اي را بگويم. مي توانيم خيلي از آدم ها 
را به  عنوان ظالم معرفي كنيم اما هميش��ه فكر 
كرده ام كه مي توانيم جور ديگري هم نگاه كنيم، 
به اين معنا كه آنها هم به نحوي قرباني هستند. 
اگر اي��ن  طور نگاه كني��م، كينه و نف��رت از بين 
م��ي رود و رفت��ار و نگاه مان به مس��ائل تا حدي 
متفاوت مي شود. آن موقع تغيير شرايط برايمان 

اهميت بيشتري پيدا مي كند تا تغيير افراد.«
عبدی در ادامه بي��ان مي كند: »بنابراين با تغيير 
جايگاه افراد، نمي توان تحول چنداني در جامعه 
ايجاد كرد. آنچه مهم است تحول در ساختار است. 
بايد بگوييم اين ساختارها چيست؟ به نظرم بحث 
مفصلي بايد در س��ه حوزه اقتصادي، سياسي و 
اجتماعي صورت گيرد. بايد با تك تك اين عوامل 
و تحوالت آنها آشنا شويم و به توافق برسيم و در 
اين چارچوب عمل كنيم. اين گفت وگو مستلزم 
نگاه مش��ترك همه نيروها به برخ��ي از اصول و 

ويژگي هاست.«
  رابطه تغییر س�اختار و استانداردس�ازي 

رفتار ايران
طبيعي اس��ت با توجه ب��ه اه��داف، كاركردها و 
سبقه سياس��ي جريان غرب زده داخلي مي توان 
اين برداشت را داش��ت كه منظور واقعي از تغيير 
ساختارها همان تغيير ماهيت انقالب اسالمي به 
ويژه در رويارويي با نظام سلطه است كه در رفتار 
و رويكردهاي دستگاه سياس��ت خارجه متبلور 
خواهد ش��د. يكي از اساسي ترين مؤلفه هايی كه 
بايد در عرصه سياست خارجه دچار تغيير ماهوي 
شود »استكبارستيزي« است كه بايد جاي خود 
را با مفاهمه با كشورهاي غربي و استانداردسازي 
رفتار كشورمان با توجه به شاخص هايي كه آنها در 
عرصه هسته اي، دفاعي، امنيتي، موشكي، حقوق 
بشر و امثالهم براي جمهوري اسالمي ايران تعريف 

كرده اند، عوض كند. 

  تغیی�ر ماهیت با مش�روط ک�ردن حل 
مشكالت 

از وجوه بارز تغيير ساختار انقالب اسالمي اين است 
كه تكيه بر ظرفيت هاي دروني را نفي و به جاي آن 
بر توسعه روابط با غرب به هر قيمتي متمركز شده 
و اساس اقدامات را به جاي بي اثر كردن تحريم ها بر 
تعليق آنها با امتيازدهي به نظام سلطه ساماندهي 
كنيم. اينكه به ص��ورت مكرر گفته مي ش��ود با 
مذاكره همه مشكالت كشور حل مي شود، ناشي از 
همين نگاه است؛ نگاهي كه تحريم را بهانه اي براي 
عدم تحقق شعارهاي انتخاباتي و تبليغاتي خود 
كرده و كماكان تالش مي كند با اين اهرم كشور را 
در مسير تعديل مواضع انقالبي قرار دهد. اگر چه 
تجربه هفت ساله دولت نشان مي دهد تئوري مورد 
نظر مطرود و غيرقابل دفاع است اما اصرار بر چنين 
گزاره اي براي مرتفع كردن مشكالت كشور نشان 
مي دهد اين نوع نگاه يك پروسه نيست و پروژه اي 
است براي مبارزه با ماهيت انقالب و تغيير آن در 

طول سال هاي نه چندان دور. 
رهبر معظم انق��الب نيز در آخري��ن ديدار هيئت 
دولت چنين تئوري ای را كاماًل منس��وخ می دانند 
و مي فرمايند: »اقتصاد كشور به هيچ وجه نبايد به 
تحوالت خارجي پيوند بخورد، زيرا اين يك خطاي 
راهبردي اس��ت. نبايد برنامه ريزي اقتصادي براي 
كشور، معطل لغو تحريم ها يا نتيجه انتخابات فالن 
كشور ش��ود. بايد بنا را بر اين گذاشت كه تحريم ها 
به عنوان مثال تا ۱۰سال ديگر ادامه دارد، بنابراين 
بايد بر ظرفيت ها و امكانات داخلي تمركز كرد، البته 
ممكن است آنها تصميماتی خوب بگيرند كه در آن 
صورت از آن استفاده مي كنيم اما مسائل اقتصادي 

كشور نبايد موكول به تحوالت خارجي شوند.«
  الگوي مخدوش امريكا

جريان مورد اش��اره بارها رابطه يك سويه با اياالت 
متحده امريكا را اساس توس��عه و پيشرفت كشور 

معرفي كرده و تمام تمركز خود در عرصه سياست 
خارجه را تأمين مطالباتي كه امريكا در قالب ها و به 
اشكال مختلف مطرح كرده است، گذاشته تا جايي 
كه اين باور براي افكار عمومي داخلي نهادينه شده 
كه امريكا كعبه آمال بس��ياري از سياستمندان و 

سياست ورزان متصل به اين نحله فكري است. 
رهبر معظم انقالب در بخش ديگري از سخنان خود 
هم در اين باره و در خطاب به اعضاي هيئت دولت 
مي فرمايند: »ارزش هاي بش��ري مانند س��المت، 
عدالت و امنيت از همه جا بيشتر در امريكا لگدمال 
مي شود، فاصله طبقاتي در آنجا وحشتناك است، 
تعداد و نسبت گرسنگان و بي خانمان ها در امريكا 
از كشورهاي متعارف دنيا بيشتر است، طبق اعالم 
صريح رقبا در كارزارهاي انتخاباتي، يكي از هر پنج 
كودك امريكايي گرسنه است، ضمن اينكه ناامني 
و آمار جنايت در امريكا بسيار باالست. عالوه بر اين 
مشكالت داخلي و مديريتي، قتل، جنگ افروزي و 
ايجاد ناامني جزو كارهاي رايِج امروز امريكايي ها در 
سوريه، فلسطين و يمن و قباًل در عراق، افغانستان و 

مناطقي مثل ويتنام و هيروشيماست.«
 تغییر ماهیت؛ هدفي با چند دهه سابقه

توافق هس��ته اي تنها يكي از قطعات پازلي اس��ت 
كه يك جريان داخلي ب��راي هدايت كردن انقالب 
به س��مت تغيير ماهيت طراحی ك��رد؛ پازلي كه 
قطعات موش��كي، حقوق بش��ري و منطقه اي نيز 
دارد و در طول سال هاي آتي و با تشديد مشكالت 
اقتصادي كشور و ايجاد نارضايتي گسترده در مردم 
قابل اجرايي شدن است. جان ساورز رئيس پيشين 
س��رويس اطالعات خارجي انگليس در مصاحبه  
با شبكه س��ي ان ان يك هفته بعد از امضاي برجام 
مي گوي��د: »ماهي��ت انقالبي گري اي��ران در دوره 
۱۵س��اله برجام تغيير مي كند.« حال اگر چه اصل 
كاركرد برجام به زعم جريان غرب زده داخلي هموار 
كردن مس��ير براي تغيير ماهيت انقالب اسالمي 
است و بارها نسبت به اين مسئله اعتراف كرده اند اما 
بايد توجه داشت سابقه تالش هاي جريان غرب زده 
داخلي براي تغيير ساختارهاي انقالب اسالمي به 
دهه نخست انقالب و به ويژه بعد از روي كارآمدن 

جريان تجديدنظرطلب برمي گردد. 
رهبر انقالب در سخنراني معروف خود در دانشگاه 
علم و صنع��ت در همين ب��اره مي فرماين��د: »اگر 
ايس��تادگي در مقاب��ل تجاوزطلبي هاي دش��من 
فراموش ش��ود، اگ��ر رودربايس��تي ها، ضعف هاي 
شخصي، ضعف هاي ش��خصيتي بر روابط سياسي 
و بين المللي مسئوالن كش��ور حاكم شود، اگر اين 
مغزهاي حقيق��ي و اين بخش ه��اي اصلِی هويت 
واقعي جمهوري اسالمي از دس��ت برود و ضعيف 
ش��ود، س��اخت ظاهرِی جمهوري اسالمي خيلي 
كمكي نمي كند، خيلي اثري نمي بخشد و پسوند 
»اس��المي« بعد از مجلس ش��ورا، مجلس شوراي 
اسالمي، دولت جمهوري اسالمي، به تنهايي كاري 
صورت نمي دهد. اصل قضيه اين اس��ت كه مراقب 
باشيم آن روح، آن س��يرت از دست نرود، فراموش 
نشود، دلمان خوش نباشد به حفظ صورت و قالب. 
به روح، معنا و سيرت توجه داش��ته باشيد. تغيير 
س��يرت، تغيير آن هويت واقعي، به تدريج و خيلي 
آرام حاصل مي ش��ود. توجه بعضي ها به اين، غالباً 
جلب نمي شود... چشم بيناي دانشجويان بايد اين 

مسئوليت را هميشه براي خودش قائل باشد.«

رئيس جمهور بررسی ميدانی ندارد
در همی�ن اي�ام کرون�ا رئیس جمه�ور فرانس�ه ب�ه لبنان س�فر 
مي کن�د ول�ي رئیس جمهور م�ا حاضر نیس�ت به مجل�س بیايد 
و بین م�ردم ب�رود و ت�الش مي کن�د از درون کاخ مديريت کند. 
ابوالفض��ل ابوترابي نماينده نجف آباد در مجلس ش��وراي اس��المي در 
گفت وگو با فارس، اظهار داشت: سبك مديريتي دولت مردم را عصباني 
كرده است و نمي توان با نشستن درون كاخ سعدآباد كشور را مديريت 
كرد. وي افزود: در همين ايام كرونا رئيس جمهور فرانسه به لبنان سفر 
مي كند ولي رئيس جمهور ما حاضر نيست به مجلس آمده و بين مردم 
برود و تالش مي كند از درون كاخ مديريت كند، در حالي كه رئيس قوه 
مجريه بايد اجرا كننده بوده و بس��يار فعال باشد، اين در حالي است كه 
در چند هفته اخير رئيس مجلس به خوزستان سفر كرده و رئيس قوه 
قضائيه به چهارمحال و بختياري. نماين��ده نجف آباد در مجلس گفت: 
در همين چند هفته اخير وزير خارجه سوئيس به ايران آمده و به چند 
استان ايران رفته و به مجلس مي آيد ولي رئيس جمهور ما فقط در كاخ 
سكني گزيده اس��ت، در حالي كه همين سبك مديريت،  مردم ايران را 
نابود مي كند. ابوترابي اظهار داشت: سبك مديريت روحاني مردم را از 
انقالب و كشور زده مي كند و وقتي ما اتفاقات حوزه خودرو و گراني هاي 
اخير در بازار را مشاهده مي كنيم مي بينيم كه رئيس جمهور حال بررسي 

ميداني را ندارد و از درون كاخ بيرون نمي آيد. 
........................................................................................................................

پيشرفت هاي دفاعي در سايه تحريم رخ داد
تجهیزات ايران اس�تیجاري و خريداري ش�ده از ديگران نیست، 
اي�ن پیش�رفت ها نتیج�ه ايس�تادگي و مقاوم�ت و تحريم هاي 
دش�منان اس�ت، زي�را ب�ه دلی�ل تحري�م تس�لیحاتي اي�ران 
مجبور ش�ديم خودم�ان تس�لیحات مورد نی�از را تولی�د کنیم. 
به گزارش فارس، امير محمدحسين دادرس جانشين فرمانده كل ارتش 
صبح ش��نبه در آيين افتتاحيه دوره هش��تم دكتراي فرماندهي عمليات 
مشترك و مركب و دوره س��ي و يكم كارشناسي ارش��د مديريت دفاعي 
دافوس ارتش، با بيان اينكه پيش��رفت هاي كش��ورمان با محدوديت هاي 
همه جانبه به دست آمده است،  گفت: در طول تاريخ ملت و جامعه اي نداريم 
كه در آسايش به كمال برسد، تحريم از روز اول انقالب با ما بوده و اگر نبود، 
ما شاهد اين پيش��رفت ها نبوديم. امير دادرس ادامه داد: امروز تجهيزات 
ايران استيجاري و خريداري شده از ديگران نيست، اين پيشرفت ها نتيجه 
ايس��تادگي و مقاومت و تحريم هاي دشمنان اس��ت، زيرا به دليل تحريم 
تسليحاتي ايران مجبور شديم خودمان تسليحات مورد نياز را توليد كنيم. 
جانشين فرمانده كل ارتش با بيان اينكه برخي از كشورهاي منطقه داراي 
تجهيزات مدرني چون اف۳۵ و سامانه هاي پدافندي پيشرفته هستند، 
عنوان كرد: اين تجهيزات ب��راي آنان اقتدار و عزت نياورده اس��ت و گاه 
مي بينيم كه آنها را گاو شيرده خطاب مي كنند و مي گويند اينها حتي يك 
هفته بدون حضور ما قادر به بهره گيري از تجهيزات نيستند. اگرچه ما امروز 
اف۳۵ نداريم، اما تجهيزاتمان عاريتي نيست و ما عامل قدرت هاي بزرگ 
در منطقه نيس��تيم و به مرحله ابتكار و خودكفايي در ساخت تجهيزات 
مختلف دفاعي دست يافته ايم و تجهيزاتمان امروز اقتدارآفرين است. وي 
با بيان اين كه در نيروي زميني آنچه نياز داريم را توليد مي كنيم، گفت: از 
تانك، توپ، بالگرد، موشك هاي زمين به زمين و موشك هاي كوتاه برد را 
در داخل مي سازيم، بالگردهاي با كيفيت باال مي سازيم و نيروهاي خالق 

و خدا محور ما امروز پاسخگوي تهديدات هستند. 
امير دادرس ادامه داد: در نيروي هوايي ما جت تمام ايراني را ساختيم 
كه چند روز پيش از خط توليد آن بازديد مي كردم و مشاهده كردم كه 
نيروي هوايي يك نيروي توانمند، متخصص، يكدست و آماده است. ما 
در حوزه پهپاد نه تنها از دنيا عقب نيستيم بلكه به دستاوردهايي در اين 
رابطه دست يافته ايم كه گفتن آن ممكن است به مصلحت نباشد. وقتي 
كه دشمن از مذاكره حرف مي زند به اين معناست كه توانمندي هاي ما 

اثرگذار است و بر رفتار دشمن تغيير ايجاد مي كند. 
........................................................................................................................

از فرصت  سازمان ملل برای پيگيری حادثه منا 
استفاده نشد

از زماني که جنايت منا رخ داد تا به امروز پنج بار فرصت سخنراني 
در س�ازمان ملل داش�ته ايم، ام�ا هی�چ گاه از اين فرص�ت براي 
احقاق حقوق و يادآوري اين جنايت بزرگ اس�تفاده نشده است. 
مرتضي ركن آبادي در گفت وگو با ميزان، با اش��اره به پنجمين سالروز 
فاجعه تلخ من��ا، ضمن انتقاد از عملكرد دول��ت در ضعف پيگيري اين 
پرونده و اينكه هيچ اقدام مؤثر و مهمي درباره آن در مجامع بين المللي 
انجام نشده است، گفت: آنچه براي ما مشخص و مبرهن است اين است 
كه عزمي در دولت براي پيگيري جنايتي كه در منا رخ داد وجود ندارد. 
از زماني كه اين جنايت در منا رخ داد تا به امروز پنج بار فرصت سخنراني 
در سازمان ملل داشته ايم، اما هيچ گاه از اين فرصت براي احقاق حقوق و 

يادآوري اين جنايت بزرگ استفاده نشده است. 
ركن آبادي تصريح كرد: از درخواس��ت خانواده هاي ش��هداي منا مبني بر 
تشكيل يك سازمان مردم نهاد حدود پنج سال مي گذرد، اما تا به امروز هنوز 
به اين درخواست ما پاسخي داده نشده اس��ت تا حداقل خانواده هاي شهدا 
بتوانند خودشان كار را جلو ببرند. وي با بيان اينكه در طول پنج سال گذشته 
اقدامي عليه س��عودي ها در دادگاهي نشده اس��ت، گفت: شايد قوي ترين 
اقدامي كه در پرونده جنايت منا صورت گرفت، ش��كايت از شخص بنده به 
عنوان برادر شهيد بود كه البته آن هم با حضور بنده در دادگاه و ارائه مطالب 
الزم منجر به صدور قرار تبرئه شد. ركن آبادي افزود: در كمال تعجب نسبت 
به خونا  شامان سعودي كه بيش از ۴۷۰نفر از هموطنان ما را در لباس احرام به 
فجيع ترين وضع به شهادت رساندند، هيچ گونه اقدامي صورت نگرفته است. 
برخي مسئوالن در سخنراني هاي شان اعالم مي كنند سعودي در حادثه منا 
تقصيري نداشته، اين سؤال براي من باقي اس��ت كه اين مسئوالن با كدام 
كميته حقيقت ياب به اين موضوع پي برده اند، ضمناً اگر سعودي بي تقصير 

است پس مقصر كيست؟! 
........................................................................................................................

 معاونت اقتصادي وزارت خارجه را 
در ميدان تجارت بين الملل نمي بينيم

نیازمن�د وزارت ام�ور خارج�ه اقتص�ادي- سیاس�ي هس�تیم 
ک�ه بخ�ش اقتص�ادي آن ب�ه بخ�ش سیاس�ي بچرب�د ت�ا ب�ا 
باش�یم.  داش�ته  بیش�تري  تج�اري  م�راوده  همس�ايگان 
روح اهلل متفكرآزاد عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با فارس، درباره انتقاد مردم از وزارت صم��ت در عمل به ايفاي وظايفش 
اظهار داشت: متأس��فانه حال صنعت خوب نيس��ت و ما در سال جهش 
توليد در كشوري كه در حال تحمل فشار تحريم هاست و با انواع فشارهاي 
اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنيم، ماه هاست وزير صنعت معدن تجارت 
نداريم.  اين گاليه از دولت وجود دارد كه چرا حدود ۱۳۰روز وزارت مهم و 
استراتژيك صمت بدون وزير است. عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد: 
برخي مديريت ها و شوراها كه بايد در وزارت جهاد كشاورزي باشد به وزارت 
صمت و زيرمجموعه معاونت بازرگاني آن رفته است وحتي نمي دانيم براي 
مثال پيگيري موضوعات مربوط به نخود، لپه، گندم، جو و نهاده هاي داخلي 
را از كدام وزارتخانه جويا شويم. از سال 9۲ تاكنون وزارت جهاد كشاورزي 
پاسخگوي اقدامات تخصصي خودش نيست، زيرا خيلي از مديريت هاي آن 
به وزارت صمت منتقل شده است. وي با انتقاد از فقدان ديپلماسي اقتصادي 
در كشور خاطرنشان كرد: با وجود اينكه مجلس مصوباتي درباره توسعه 
ديپلماسي اقتصادي داشته و وزارت خارجه را موظف به تغيير ساختار و 
تشكيل معاونت اقتصادي كرده و بايد رايزن هاي اقتصادي هر چه سريع تر 

فعاليت خود را از سر گيرند، ما خيلي اقدام خاصي مشاهده نمي كنيم.

نماينده مردم محالت در مجلس:

برخينمايندگانمجلسقبالًسالي۲بارواكسنآنفلوآنزايرايگانميزدند!
حواشي ساختگي پیرامون تخصیص هزارو500 
واکسن آنفلوآنزا به مرکز بهداشت مجلس پس 
از چند روز و به رغم آنكه مجلس واکسن ها را 
براي وزارت بهداش�ت پس فرستاد، همچنان 
ادام�ه دارد. اين ب�ار البته حواش�ي به نحوي 
ديگر اس�ت و نمايندگان مجل�س که با وجود 
عدم اس�تفاده از واکسن ها، س�یبل حمالت 
بودند، از منتقدان مي پرس�ند که چرا به اين 
روال هر ساله تاکنون اعتراضي نداشتند؟ اين 
میان، يكي از مس�ئوالن وزارت بهداشت هم 
در گروه تلگرامي با خبرن�گاران، توضیحاتي 
مي دهد که به شفافیت موضوع کمك مي کند 
و توضیحات او ثاب�ت مي کند انگیزه منتقدان 
اصالح طلب از جنجالي ک�ردن موضوع صرفًا 
تخريب مجلس جديد است، اما نكته آن است 
که حتي او هم احساس نمي کند رعايت اخالق 
يعني آنكه اين توضیحات را علني در اختیار 
مردم قرار دهد. اين میان نمايندگان سابق هم 
حاال و تازه وقتي ديگر نماينده مجلس نیستند، 
ياد موض�وع افتاده اند که جالب توجه اس�ت. 
عليرضا سليمي نماينده مردم محالت در مجلس 

ش��وراي اس��المي در گفت وگو با فارس، اظهار 
داش��ت: برخي نمايندگان مجل��س دهم در هر 
سال دو بار واكسن آنفلوآنزا در درمانگاه مجلس 
مي زدند، اين در حالي است كه آقايان كواكبيان 
و محمود صادقي نماينده دوره قبلي مجلس كه 
به خريد واكسن آنفلوآنزا توسط بهداري مجلس 
يازدهم انتقاد مي كنند، بايد شفاف سازي كنند 
كه تاكنون چند بار از اين واكسن هاي رايگان در 

مجلس استفاده كرده اند؟ 
   پرونده حضور نمايندگان سابق 

در بهداري مجلس روشن است
سليمي گفت:  پرونده حضور نمايندگان مجلس 
كه به بهداري مراجعه كرده و واكسن آنفلوآنزا در 
طول ساليان گذشته دريافت كرده اند، مشخص 
و روش��ن اس��ت و بر اس��اس اين آمارها برخي 

نمايندگان سالي دوبار واكسن آنفلوآنزا زده اند. 
وي افزود: به نظر مي رسد بايد ليست نمايندگان 
مجلس دهم كه سال هاي گذشته از اين واكسن 
استفاده كردند براي شفاف سازي منتشر شود تا 
مردم بدانند چرا عده اي علي��ه مجلس يازدهم 
جوس��ازي مي كنند. نماينده م��ردم محالت در 

مجلس در پايان گفت: برخي نمايندگان مجلس 
دهم در پايان دوره ب��ه دروغ اعالم كردند كه به 
ويروس كرونا مبتال ش��ده اند كه گذش��ت زمان 

كذب بودن حرف شان را ثابت كرد. 
اشاره سليمي به محود صادقي  است كه ابتدا گفت 
كرونا گرفته و وقتي روشن شد كرونا ندارد، پس 

از گذشت هفته ها اعالم كرد. 
  واقعیت ماجراي واکسن آنفلوآنزا 

از زبان منبعي آگاه در وزارت بهداشت!
يك مقام آگاه در وزارت بهداش��ت، توضيحاتي 
را درباره ماجراي واكس��ن هاي مجلس در گروه 
تلگرامي با خبرنگاران ارائه كرد كه بدين ش��رح 
است: توزيع  واكس��ن هاي آنفلوآنزا همزمان در 
سراسر كشور در شبكه بهداش��ت و درمان آغاز 
ش��ده و مركز بهداش��ت مجلس هم مانند ساير 
مراكز بهداشت س��ازماني، ش��هري و روستايي 
تعدادي واكسن دريافت كرده است. الزم به ذكر 
است سال هاي گذشته حداقل ۲هزار واكسن در 
هر نوبت به مركز بهداش��ت مجلس تحويل داده  
مي ش��د كه امس��ال به هزارو۵۰۰ واحد كاهش 
يافته و اين در حالي اس��ت كه واردات واكس��ن 

امسال نسبت به س��ال هاي گذش��ته افزايشی 
چشمگير داشته است. 

مركز بهداش��ت مجلس هم اكنون ب��ه بيش از 
۱۲هزار نفر خدم��ات بهداش��تي ارائه مي دهد. 
نمايندگان فعلي مجلس تنها بخشي از اين افراد 
هس��تند و به جز نمايندگان، كاركنان مجلس و 
خانواده هاي آنان و نماين��دگان ادوار نيز تحت 
پوش��ش هس��تند. نمايندگان مجلس دهم نيز 
از جمل��ه گروه هايي هس��تند ك��ه همچنان از 
امكانات بهداشتي مجلس اس��تفاده مي كنند. 
در حال حاضر بس��ياري از كاركن��ان مجلس و 
خانواده هاي آنان جزو گروه هاي با ريس��ك باال 
)زنان باردار، افراد مس��ن، جانبازان شيميايي و 
بيماران زمينه اي و حتي س��رطاني( هستند كه 
طبق برنامه مصوب وزارت بهداش��ت همزمان 
با ساير نقاط كش��ور، واكسيناس��يون آنان نيز 
انجام خواهد ش��د. تمام واكس��ن ها براي همه 
افراد )اعم از شهروند عادي يا نماينده مجلس( 
بر اس��اس پرونده الكترونيك س��المت تجويز و 
واكسيناسيون صرفاً براساس پرونده سالمت و 

اولويت ها انجام خواهد شد.

سعيد همتي
   گزارش  یک

واکنش نماينده ايران در ژنو به اتهامات بي اساس چند کشور اروپايي

جناياتخودرافراموشكردهايد!
س�فیر و نماين�ده دائ�م کش�ورمان در ژن�و، ان�گ زدن 
توه�م  و  اس�تعماري  ذهنی�ت  ادام�ه  را  ديگ�ران  ب�ه 
خودبرتربین�ي برخ�ي کش�ورهاي غرب�ي عن�وان ک�رد. 
به گزارش ايسنا، اس��ماعيل بقايي هامانه، س��فير ايران و نماينده دائم 
كشورمان در ژنو، در واكنش به بيانيه مشترك  گروهي از كشورهاي غربي 
در انتقاد از وضعيت حقوق بشر در ايران تأكيد كرد: مايه تأسف است كه 
برخي كشورها، ديگران را براي رعايت حقوق  بشر موعظه مي كنند، در 

حالي كه جنايات گذشته و حال خود را فراموش كرده و بر اين واقعيت 
كه بخش زيادي از مصيبت هاي ديگران نتيجه سياست هاي استعماري 

گذشته و ذهنيت برتري طلبانه خود آنهاست، سرپوش مي گذارند. 
بقايي هامانه با انتقاد از اين رويكرد كشورهاي غربي در قبال مسائل حقوق 
بشري، چنين سياستي را تنها باعث تفرقه و تقابل بين كشورها و تنزل 
حقوق بشر به ابزاري براي اهداف سياسي ارزيابي دانست و تأكيد كرد كه 
برخي كشورهاي اروپايي شوراي حقوق بشر را تبديل به عرصه اي براي 

مداخله گري عليه كشورهاي در حال توسعه نموده اند. نماينده كشورمان 
با اشاره به اينكه حاكميت قانون الزمه حفظ و حرمت حقوق بشر مي باشد، 
اعمال فشار بر دولت هاي ديگر تحت لواي حقوق بشر براي تغيير نظام 
حقوقي داخلي يا دخالت در پرونده هاي قضايي را غيرقابل قبول دانست. 
بقايي هامانه كه در چهل و پنجمين نشس��ت شوراي حقوق بشر سخن 
مي گفت، بهترين راه براي تحقق اهداف شورا را گفت وگو و همكاري بر 

اساس اصل بي طرفي و پرهيز از انگ زدن و كليشه گرايي دانست.

   خبر

   گزارش 2


