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ایران ترمز امریکا را کشید
  روزنامه كيهان نوشت: نظم جهاني جديدي در 
حال وقوع است. غرب، هراسان از انتقال محور 
جهاني قدرت، به تحوالت غرب و ش��رق آسيا 
چشم دوخته است. ساركوزي رئيس جمهور اسبق فرانسه دو ماه قبل گفت: 
»محور جهان در حال عبور از غرب، به شرق يعني آسياست. ما در گذشته 
بر جهان تسلط داشتيم، اما حاال به هيچ وجه مسلط نيستيم. روي كارآمدن 

 ترامپ، علت وخيم شدن شرايط غرب نيست، بلكه نشانه آن است.« 
شكس��ت در مقابل جبهه مقاومت در جن��گ عراق و س��وريه و لبنان و 
فلسطين، كمر امريكا را با خس��ارتي بالغ بر 8هزار ميليارد دالر شكست. 
تصور اين بود كه انقالب اسالمي با دو جنگ جهاني چهارم و سوم )تعبير 
استراتژيس��ت هاي غرب براي جنگ افغانس��تان و عراق و سپس جنگ 
نيابتي در عراق و سوريه( فرو مي پاشد يا منفعل مي شود اما ايران با وجود 
فروپاشي بلوك شرق و انفعال روسيه و چين، ترمز امريكا را كشيد و به اين 

دو كشور جرئت مواجهه اقتصادي، امنيتي و ژئوپلتيك با امريكا را داد. 
اكنون فراتر از دو رويكرد خالف مصلحت )كنار زدن دولتمردان يا انفعال 
مطلق(، مسير سومي را مي شود رصد كرد كه با وجود همه دشواري هايش، 
به مصلحت نزديك تر اس��ت. اهتمام ب��ه همدلي و كم��ك برنامه اي به 
دستگاه هاي مختلف دولتي در كنار مطالبه گري و نقد منصفانه. جريان 
انقالبي، با وجود داش��تن انتقادات جدي، مي تواند برنامه هاي همدالنه 
موردي را با هر ي��ك از وزارتخانه ها و مديريت ه��اي اقتصادي در جهت 
كاهش مشكالت تعريف كند و به س��الم فرود آمدن هواپيماي دولت در 

ماه هاي پاياني كمك رساند.  
........................................................................................................................

فرصت کوتاه خدمت براي وزیر جدید
ارگان رس��مي دول��ت روزنامه ايران نوش��ت: آقاي 
رزم حسيني در ش��رايط بسيار دش��وار و خطيري 
س��كانداري وزارت صمت را پذيرفتند. نظام توليد و 
تجارت در ايران س��خت ترين روزهاي چند دهه اخيرش را مي گذراند و با 
توجه به زمان باقي مانده از دوره قانوني دولت، صدرنشين تازه وزارت صمت، 
فرصت بسيار كوتاهي را براي به يادگار گذاشتن اثري ارزشمند در خدمت و 
ارزش آفريني در اين جايگاه، در اختيار دارد. بر اين اساس، شايد بهتر باشد 
جناب آقاي رزم حس��يني از ميان تمام مسائل و مشكالتي كه اين روزها به 
جان نظام توليد و تجارت كشور افتاده، به يكي از اصلي ترين مشكالت و در 
عين حال نزديك ترين ها به حوزه مسئوليت شان متمركز شوند تا ان شاءاهلل 

در اين فرصت كوتاه، بتوانند اقدامات مؤثري را انجام دهند. 
آن مشكل بزرگ و اصلي چيزي نيست جز عملكرد وزارت صمت! وزارت 
صمت به عنوان ميراث دار وزارتخانه هاي صناي��ع و بازرگاني، رويكرد و 
جهت گيري هاي دهه60 در اقتصاد ايران، مانند محور پنداشتن دولت در 
مديريت اكوسيستم توليد و تجارت، برتر پنداشتن تشخيص و شناخت 
كارشناس��ان دولتي نس��بت به مديران و كارآفرينان بخش خصوصي، 
نگرش معيشتي به اقتصاد را در ژنتيك و نظام فكري خود حفظ كرده و 
به اين ترتيب خود تبديل به يكي از مهم ترين مشكالت پيش روي فعاالن 
اقتصادي شده اند. موضوع دوم نظام تصميم سازي و تصميم گيري معيوب 
و متورم اين وزارتخانه است كه با اتكا به بضاعت نه چندان قابل قبول علمي 
بدنه كارشناسي خود، نسبت به دانش و تجربه انباشته بخش خصوصي 
بسته، در تصميم گيري ها از منطق تحليل اقتصادي و سياستگذاري مدرن 
بيگانه و در بسياري از موارد حتي با ساير اركان و اجزاي نظام سياستگذاري 

و حكمراني اقتصادي كشور ناهماهنگ است. 
........................................................................................................................

نواي تحریف از ویرانه پهلوي
عب��اس س��ليمي نمين در روزنام��ه 
وطن امروز نوش��ت: يك��ي از فرازهاي 
افتخارآميز در تاريخ انقالب اسالمي نوع 
دفاع ملت ايران از اين مرز و بوم ارزيابي مي شود. آنچه در اين زمينه به ثبت 
رسيده در تاريخ ما بي سابقه است؛ اينكه ملت بتواند در شرايط بسيار سخت 
و تحت فشار بسيار گس��ترده، نگذارد مهاجم حتي يك وجب از خاك را به 
اشغال خود دربياورد. عملكرد افرادي كه در جمهوري اسالمي امور كشور را 
به عهده داشتند، در مقايسه با دوران پهلوي كه بدون هيچ جنگي بخش هاي 
قابل توجهي از كشور را از دست داديم يا در دوران قاجار كه به دليل ضعف 
در جنگ ها، بخش هايي از خاك ايران از قلمرو كش��ور جدا ش��د، بس��يار 
افتخارآميز است. در دوران پهلوي اول بر اساس تمايل بيگانگان، بخش هاي 
مؤثر و تعيين كننده اي از خاك ايران به افغانستان داده شد كه عواقب بسيار 
تلخي از لحاظ اقتصادي و شأنيت براي ملت ايران به دنبال داشت، بر همين 
اساس دسترس��ي مردم سيستان وبلوچس��تان به آب رودخانه هيرمند به 
حداقل رسيد و استان زرخيزي كه توان تأمين همه محصوالت كشاورزي و 

پروتئيني كشور را داشت، دچار قحطي، خشكسالي و فقر مطلق شد. 
پهلوي اول و دوم هيچ غيرتي نسبت به ايرانيت در تاريخ به ثبت نرساندند كه 
به بيگانگان بگويند چرا بايد بحرين را براي منافع شما بدهيم، حتي در دوران 
پهلوي دوم از جزاير سه گانه هم صرف نظر ش��د و حركت نمايشي ترتيب 
دادند مردم را فريب دهند كه ابوموسي را ارتش ايران به اشغال خود درآورده 
در حالي كه بعدها مشخص شد خالف واقع اس��ت و يك تفاهم با امارات 
داش��تند كه ايران پولي به عنوان اجاره دهد تا عده مشخصي از نيروهاي 
ارتش شاهنشاهي ايران در قسمت غيرمسكوني ابوموسي اردو بزنند و بعد 
بر اساس خاطرات »اسداهلل علم« به امارات اجاره دادند. امروز جريان غربي 
مي  خواهد پهلوي ها را تطهير كند، زيرا عملكرد آنها بسيار پرمسئله بوده و 
نشان دادند غيرتي نسبت به ايرانيت ندارند. اين جريان به واسطه رسانه هاي 
مختلف كه ايجاد شبهه مي كنند و از طريق تحريف كردن تاريخ دفاع مقدس 
مي خواهند بر اين عملكرد شايس��ته و بي نظير در تاريخ ايران خدشه وارد 
كرده و آن را زير س��ؤال ببرند، لذا بايد مراقبت جدي نسبت به اين مسئله 

صورت گيرد و هوشمندي در اين زمينه وجود داشته باشد. 
........................................................................................................................

»رزم حسیني« ریسك کرد وزیر شد اما... 
 روزنامه خراسان نوشت: استان خراسان 
رضوي براي س��ه بار طي دول��ت دكتر 
روحاني، اس��تاندار عوض خواهد كرد تا 
همچنان پاي مديريت دومين قطب كشور بلنگد. وزارت صمت هم به 
عنوان يكي از مهم ترين بازوهاي جنگ اقتص��ادي براي چهار بار طي 
دولت دكتر روحاني وزير عوض كرد. اگر چه معتقدم رزم حسيني ريسك 
كرد كه در اواخر دور دوم دولت، وزارتي را با انبوهي از مسائل قبول كرد 
و كارهايش را در استان به زمين گذاشت و نيمه كاره به پايتخت رفت. 

انتخاب رزم حس��يني به عنوان وزي��ر صمت را مي توان ب��ه فال نيك 
گرفت. باالخره كسي وزير صمت شد كه كار پشت ميزي و حداقل براي 
سال هاي طوالني كارمندي نكرده و با ادبيات صنعت و سرمايه آشناست. 
رزم حس��يني را مي توان از جمله اس��تانداران قدبلند خراسان رضوي 
دانست كه دوره مديريتش گرچه كوتاه بود اما ايده هاي بزرگي داشت. 

رزم حسيني ريسك كرد و كارش را در استان ناتمام گذاشت و رفت. 

88498443سرويس  سياسي

 روحانی: »نگاه به بیرون« 
حرف نادرست و غلطی است

كبري آسوپار

حس�ن روحاني، س�خنانش در جلس�ه ديروز 
هيئت دولت را به پاسخگويي در مورد دو انتقاد 
منتقدان دول�ت اختصاص داد. او اي�ن انتقاد را 
كه نگاه دولتش به بيرون اس�ت و ن�ه داخل، رد 
كرد و آمارهايي در مورد رش�د تولي�د ارائه داد 
كه ثابت كند نگاه ش�ان ب�ه داخل بوده اس�ت. 
اين در حالي ا س�ت كه دولت روحاني براي حل 
مشكالت اساسي كشور همواره چشم به غرب 
داشته و حتي برجام را با نگاه به انتخابات رياست 
جمه�وري امري�كا و اينك�ه دموكرات ه�ا رأي 
بياورند، امضا كرد. در هفته ه�اي اخير هم نگاه 
دولت و حاميانش به انتخابات ماه بعد امريكا بر 
كسي پوشيده نيس�ت و تا حدي پيش رفت كه 
ربيعي، سخنگوي دولت گفت، ما تاوان انتخابات 
اشتباه مردم امريكا را مي دهيم! دومين انتقادي 
كه روحاني به زعم خود پاس�خ گف�ت، اين بود 
كه دولت تا پي�ش از در اختي�ار گرفتن قدرت، 
مشكالت را ناشي از س�وء مديريت مي دانست، 
ولي حاال آدرس واش�نگتن را مي دهد. روحاني 
گفت: ما در سال هاي گذشته فقط تحريم داشتيم 
و جنگ اقتصادي در كار نبوده، ولي از سال 97 
شرايط متفاوت شده و وارد يك جنگ اقتصادي 
شده ايم. به نظر مي رس�د روحاني براي توجيه 
عملكرد ضعيف دولتش، عبارات و تحليل هاي 
جديد خلق مي كند، وگرنه اي�ران چندين دهه 
است كه مورد حمالت اقتصادي امريكا قرار دارد 
و بحث يك سال و دو س�ال نيست. او بخشي از 
مش�كالت را تقصير مخالفان FATF دانست. 
رئيس جمهور حس��ن روحاني،  صب��ح ديروز در 
جلسه هيئت دولت با اشاره به رأي اعتماد مجلس 
به عليرضا رزم حسيني وزير پيشنهادي دولت براي 
وزارت صم��ت، گفت: الحمدهلل با اي��ن رأي، وزير 

مشخص شد، آن هم وزير وزارتخانه اي كه در خط 
مقدم مبارزه با تحريم اس��ت و بار تأمين كاالهاي 
اساسي و ضروري و بخش بزرگي از بار توليد را بر 
دوش دارد. وي با بيان اينكه در پيوست حكم وزير 
صمت، چهار مسئله و مس��ئوليت مهم را بر دوش 
وزير ق��رار داده ام، گفت: اولي��ن مأموريت، بحث 
جهش توليد است كه امس��ال همه ما مسئوليت 

داريم اين شعار را محقق كنيم. 
    جنگ اقتصادي از سال97 شروع شد 

 قباًل فقط تحريم بود!
روحاني، دومي��ن مأموريت مه��م وزارت صمت را 
صادرات كاال عنوان كرد و گفت: برخي دوستان در 
فضاي مجازي مي گويند قبل از اين دولت هم تحريم 
بوده و االن هم تحريم اس��ت. مي گويند شما قباًل 
مي گفتيد كه مشكالت ناشي از عدم مديريت است 

ولي امروز مي گوييد ناشي از تحريم است. 
وي در پاس��خ به اين انتقاد گفت: جنگ اقتصادي 
در اين سه سال اتفاق افتاده است. آنچه در گذشته 
بوده، كم يا زياد تحريم بوده، نه جنگ. ما در روزهاي 
س��خت، حداقل يك ميليون بش��كه نف��ت صادر 
مي كرديم، آن ه��م با قيمت هر بش��كه ۱۲0دالر. 
بانك هاي ما در شرايطي كه امروز هستند، نبوده اند 
و شرايط بهتري را داشته اند، البته در دولت دوازدهم 
 FATF شرايط بهتري پيش آمد و از ليست سياه
هم خارج شديم اما متأس��فانه باز مشكالتي پيش 
آمد، به خاطر اينكه براي برخي لوايح چهارگانه اي 
كه هم مورد تأكيد دولت بود هم مورد تأكيد جلسه 

سران قوا، مشكل پيش آمد. 
    به رغم كرونا و تحريم در كاالهاي اساسي 

دچار مشكل نبوديم
روحاني با بيان اينكه مسئوليت سوم وزارت صمت، 
تهيه كاالهاي ضروري براي كش��ور اس��ت، اظهار 

داشت: به  رغم كرونا و تحريم، در كاالهاي اساسي 
دچار مشكل نبوده ايم و كاال به موقع وارد بازار شده، 
حاال در قيمت ها ممكن است اشكاالتي پيش آمده 
باش��د. وي افزود: هميش��ه ممكن است مشكالت 
س��اختاري قديمي و مديريتي وجود داشته باشد، 
اما درصدشان در اين شرايط جنگ چقدر است؟ باز 
نروند مقايسه كنند با شرايط تحريم. امروز در شرايط 
جنگ هستيم و اين جنگ از ۹۷ شروع شده است. 

تحريف نكنيم در واقعيت هاي جامعه. 
رئيس جمهور اظهار داشت: مثل اين است كه كسي 
درباره جنگ هشت س��اله ما با عراق بگويد خب ما 
قباًل هم با عراق جنگ داشته ايم در سال هاي ۵۱ و 
۵۲. اين در حالي است كه آن وقت يك درگيري هاي 
كوچك در برخي نقاط امروزي بوده و تعدادي هم 
كشته و اس��ير ش��ده اند. اين درگيري كوچك را با 
جنگ مقايسه مي كنيد؟ شرايط امروز كشور و قبل 
از سال ۹۷ هم همان است. بله، تحريم بوده قباًل هم 
بوده، گاهي بيشتر گاهي كمتر، ولي جنگ اقتصادي 

از سال ۹۷ شروع شده. 
    تكرار نكنيد كه نگاه دولت به بيرون است!
روحاني، چهارمين وظيفه  مه��م وزارت صمت را 
نظارت بر بازار دانست و با بيان اينكه ما در شرايط 
جنگ باي��د ب��ازار، انبارها و گم��ركات را مراقبت 
كنيم، خاطرنشان كرد: تصميم هايي در روزهاي 
اخير گرفته ش��د تا بانك مركزي و گمرك كمك 
كنند ما بتوانيم كاالهاي دپوشده كه حاال مجموعاً 
8ميليون تن كاال دپو ش��ده را كه 3/۵ميليون آن 

كاالي اساسي است، آزاد كنيم. 
رئيس جمهور با بيان اينكه گاه��ي حرف هايي در 
رس��انه ها زده مي ش��ود كه بايد درب��اره آنها براي 
م��ردم توضيح داد ت��ا واقعي��ت را بدانن��د،  اظهار 
داشت: مي گويند اش��كال اين دولت اين است كه 

نگاهش به بيرون اس��ت، اگر ن��گاه دولت به داخل 
بود، اين مش��كالت را نداشتيم. پاس��خ اين حرف، 
پنج شنبه هاست. هر پنج شنبه ما به اين حرف پاسخ 
مي دهيم. روحاني ادامه داد: اين افتتاح هايي كه غير 
از پنج شنبه ها انجام مي شود كه حاال من پنج شنبه 
را به  عنوان نمونه گفتم، گواه اين ادعاست. همين 
ديروز 3هزارو۵00ميليارد تومان پروژه برق افتتاح 
شده است، بنابراين نگاه ما به بيرون است يا داخل؟ 
توليد محصوالت كشاورزي ما از ۹۷ميليون تن به 
۱30ميليون تن رس��يده ، اين نگاه به داخل است 
يا خارج؟ ما كه در بنزين، گازوئي��ل، گاز و گندم و 
حتي در برخي محصوالت ب��ه خودكفايي نزديك 
ش��ده ايم، نگاه ما به داخل بوده يا خارج؟ اينكه گاز 
ما از 600ميليون متر مكعب در روز به هزارميليون 
متر مكعب مي رسد، نش��ان مي دهد كه نگاه ما به 

داخل بوده است. 
رئيس جمه��ور افزود: پ��س اين حرِف نادرس��ِت 
ناصحيِح غلِط تحريف كننده را تكرار نكنيد؛ نگوييد 
نگاه دولت به بيرون است. بله نگاه دولت اين است 
كه بايد ب��ا دنيا تعامل ك��رد. هزار ب��ار ديگر تكرار 
مي كنيم، ما گفته ايم تعامل س��ازنده. مقام معظم 
رهبري تصريح فرمودند تعامل گسترده و سازنده. 
بله بايد با دنيا تعامل سازنده و گسترده داشته باشيم. 
ما امروز هم واردات داريم هم صادرات. روحاني ادامه 
داد: مشكالت را بگوييم اما كارهايي هم كه شده را 
براي مردم توضيح دهيم تا مردم واقعيت ها را بدانند 
كه در چه شرايطي هستيم. اگر كسي بگويد همه 
مشكالت بر دوش مديريت اجرايي دولت است، اين 
حرف اشتباه و غلط و نادرست است. همه امروز بار 
س��نگين بر دوش داريم، اين بار س��نگين را قواي 
سه گانه، نيروهاي مسلح و مردم عزيز ما بايد تحمل 

كنيم و به مقصد برسانيم. 
    امريكا شرايط بدي دارد

روحاني با بيان تالش امريكا براي توطئه چيني عليه 
ايران گفت: خود امريكايي ها در يك ش��رايط بسيار 
سختي گرفتار شده اند. اگر مناظره )ترامپ و بايدن( 
را بعضي از مردم ما ديده باشند يا امروز در فضاهاي 
مطبوعاتي و مج��ازي بخوانند، مي بينن��د آنها چه 
وضعي دارند و در چه اوضاعي گرفتار شده اند؛ از يك 
طرف بدترين مديريت را در كرونا داشتند، بدترين 
ميزان بيكاري ام��روز دامن آنها را گرفت��ه و از يك 
طرف ناآرامي داخلي در داخل امريكا از شرايط قبل 
بدتر اس��ت، از طرف ديگر در سياست خارجي هيچ 
پيروزي ای به دست نياورده اند. در سياست خارجي 
هم ناموفق بوده اند و نه تنها نسبت به ايران، نسبت به 
منطقه و پاسيفيك و اروپا و نفتا ناموفق بوده اند. در 

سياست خارجي همه جا ناموفق بوده اند. 
رئيس جمه��ور افزود: يك كش��وري ك��ه اين همه 
مش��كالت دارد، طبيعي اس��ت اين مش��كالت را 
مي خواهد به دنياي بيرون امري��كا منتقل كند. آن 
وقت عليه ايران توطئه و ت��الش مي كند، البته تا ما 
اس��م امريكا را مي بريم كه امريكا جنايت مي كند، 
كانال هاي خارج نش��ين آنچنان مات��م مي گيرند و 
عزادار مي شوند، مي گويند نه اينجوري نيست چرا 
دولت مي گويد آدرس واشنگتن دي سي است. يك 
عده هم در كنار و گوشه، دنبال آنها را مي گيرند اما اين 

يك واقعيت است، چه بپسنديد و چه نپسنديد.

هر کجا مرز کشیدند، شما پل بزنید
روي صندلي قطار مترو داش��تم با موبايلم ور مي رفتم كه پس��رك 
فال فروش، موقع رد شدن، صفحی گوشي ام را ديد. كنارم ايستاد، 
پرسيد عكس كي بود روي گوش��يت؟ من هنوز جواب نداده بودم و 
مشغول تعجب كردن بودم كه باز گفت: روشن مي كني گوشي تو كه 
باز ببينم عكس رو؟ روشن كردم و گفتم: بله، عكس قاسم سليماني  
اس��ت. با دقت نگاه كرد. گفت: چرا عكس��ش رو گذاش��تي اينجا؟ 

دوستش داري؟
راستش خنده م گرفت؛ گاهي چقدر توضيح دادن بديهيات سخت 
است، خصوصاً وقتي با ادبيات سياس��ي خو گرفته اي و حاال سؤال 
سياسي را بي مقدمه، يك پسرك  ۱0س��اله مي پرسد كه نمي داني 
چقدر با فضاي ملي و سياسي آشناس��ت. گفتم بله، دوستش دارم. 
پس��رك خودش كار من را راحت كرد وقتي گفت: ش��ماها قاس��م 
سليماني رو دوست داريد، چون كش��ورتون رو نجات داده... تازه به 
چشم هايش دقيق شدم. از پشت ماسك كه صورتش معلوم نبود، اما 
چشم هاي بادامي اش نشان مي داد كه اهل افغانستان است. گفتم: 
خودت كه بلدي ماشاءاهلل. گفت: خواهرم يادم داده، ما هم داريم از 
اين آدم ها، يك نفر كه كاله پنجشيري سرش مي گذاشت )و دستش 
را برد باال و دور س��رش چرخاند كه مدل كاله را نشانم بدهد، البد با 
خودش مي گفت اين چه مي داند كاله پنجشيري چيست!( فهميدم 
احمدشاه مسعود را مي گويد، ولي اسمش را يادش رفته بود. گفتم: 
احمدشاه مسعود؟ ذوق كرد و برق چشم هايش را ديدم از اينكه مِن 
ايراني، احمدشاه مسعوِد آنها را مي شناختم. انگار مي خواست جلوي 
عكس قاسم سليماني روي گوش��ي من پز بدهد كه بله، افغانستان 
هم از اين مرداِن مرد دارد. چه مي دانس��ت كه من مدتي را با كتاب 
خاطرات همسر احمدشاه مسعودش��ان زندگي كرده ام؛ )احمدشاه 

مسعود به روايت صديقه مسعود(.
مسافرهاي كمي توي قطار بودند و متعجب از ديالوگ هاي بين من 
و پس��رك فال فروش، نگاه مان مي كردند. گفتم: احمدشاه مسعود 
را هم كش��تند. فكر كنم تو هنوز به دنيا نيامده ب��ودي. گفت: بله، 
خواهرم به من گفته و گفته كه مي خواست كشورم رو نجات بده، با 

بمب كشتنش... 
گفتم: متولد تهراني؟ گفت: من افغاني ام ها. گفتم: بله، متوجه شدم، 
ولي ايران ب��ه دنيا اومدي؟ گفت: نه، افغانس��تان. دو س��الم بود كه 

اومديم اينجا. 
پسرك فخرفروشي اش هنوز تمام نشده بود انگار. گفت: تو گوشيت 
مي زني احمدش��اه مس��عود كه باال بياد و ببينم؟ گفتم: بله. دسته 
فال هايش را گذاش��ت كنار من و گفت: خواهرم واگن بغلي ست، 
برم بگم اين ايس��تگاه پياده نش��ه. تا بيايد، احمدش��اه مسعودش 
روي گوشي من باال آمده بود و از بخت او، سومين عكس، تصويري 
فتوشاپي از احمدشاه مسعود و قاسم سليماني كنار هم بود تا من 
حرف پس��رك  را در همس��اني قهرمانان مان باور كنم. ذوق كرد، 
فخرفروشي زيبايش كامل ش��ده بود و غرور ملي در چشم هايش 
هويدا؛ احمدشاه مسعوِد آنها، كنار قاسم سليماني ما. ما و آنهايي كه 

دروغين است؛ ساختگي  است:
هر كجا م�رز كشيدند، شما پُل بزنيد
حرف تهران و سمرقند و سرپُل بزنيد
مشتي از خاك بخارا و ِگل از نيشابور
باهم آريد و به مخروب�ی كابل بزنيد

داشتيم به ايستگاه فردوسي مي رس��يديم و بايد پياده مي شدم. فقط 
رسيدم كه از پسرك خواهش كنم ياد گرفتن سواد را جدي بگيرد و او 

هم سعي كرد قول بدهد. 
بچه هاي اين سرزمين، قهرمان دارند، اگر تروريست ها و حاميان شان 
بگذارن��د. پس��رك روزم را چراغاني ك��رد، از او فالي خري��دم و پياده 
شدم، اما بعد دلم س��وخت كه كاش گفته بودم خواهرش بيايد و اين 
معلِم قهرمان شناسي پس��رك را مي ديدم. حواسم رفت پي ظلمي كه 
دولت هاي مس��تكبر براي كودكان اين منطقه رق��م زده اند و از ديدن 
خواهرش جا مان��دم. اين كودكان  هر كدام يك قهرمان هس��تند، اگر 
كسي هر روز برايشان طالبان و القاعده و داعش و چه و چه نسازد و به 
جان زندگي شان نيندازد. پسرك بلد بود سياست را؛ وطن پرستي اول 

و آخر سياست است. 
 پي نوشت: مي دانم س��ردار س��ليماني قابل قياس با هيچ مجاهدي 
نيست و مي دانم نقدهايي به عملكرد احمدش��اه مسعود وارد است اما 
تحليل سياسي كه ننوشتم، پاي غرور ملي پسركي ۱0ساله ماندم. پاي 
درس قهرمان شناسي و وطن پرس��تي. حاج قاسم هم خودش را سرباز 

مي دانست، همين. 

امير سياري: 
 هیچ وابستگي ای 

به تجهیزات خارجي نداریم 
مع�اون هماهنگ كنن�ده ارتش 
جمهوري اسالمي ايران با حضور 
در س�ازمان صنايع دف�اع وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
از نمايشگاه دوساالنه دستاوردهاي 
تحقيقاتي و تجهيزاتي اين سازمان 

بازديد كرد. 
به گزارش فارس، همزم��ان با ايام 
گراميداشت چهلمين سالگرد دفاع 
مقدس، امير دريادار حبيب اهلل سياري، معاون هماهنگ كننده ارتش 
جمهوري اس��المي ايران صبح ديروز ب��ا حضور در س��ازمان صنايع 
دفاع وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح از نمايشگاه دوساالنه 

دستاوردهاي تحقيقاتي و تجهيزاتي اين سازمان بازديد كرد. 
امير دريادار سياري در حاشيه اين بازديد ضمن گراميداشت چهلمين 
سالگرد دفاع مقدس، گفت: آنچه امروز در صنايع دفاع مي بينيم، تأمين 

مناسب نيازمندي هاي تجهيزاتي نيروهاي مسلح است. 
وي افزود: براي پي بردن به اهميت موضوع بايد وضعيت توليد تجهيزات 
نظامي مان را از سال ۵۷ تا ۹۹ مقايسه كنيم و ببينيم در آن زمان ما در 
چه جايگاهي بوديم و نيازمان براي تأمين سالح و مهمات چگونه بود 
و امروز در چه جايگاه و موقعيتي هستيم. دريادار سياري همچنين با 
اش��اره به تالش و همت جوانان متخصص صنايع دفاعي كشور، گفت: 
آنچه ما امروز در نمايشگاه صنايع دفاع ديديم، پيشرفت هاي قابل توجه 
و رفع تمامی مش��كالت، گلوگاه ها و نيازمندي هايي بود كه در دوران 
دفاع مقدس شاهد آن بوديم و ما در حال حاضر به جايي رسيده ايم كه 
مي توانيم ادعا كنيم آنچه در چرخه دفاع مورد نيازمان اس��ت، به طور 
كامل در صنايع دفاع در ابعاد مختلف و براي نيروهاي زميني، پدافند، 
هوايي و دريايي ما ساخته مي شود، ضمن اينكه ما امروز در به كارگيري 

انواع مهمات و تسليحات نيز قدرت انتخاب داريم. 
امير سياري تصريح كرد: يكي از مؤلفه هاي مهم اقتدار دفاعي نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ايران، داشتن تجهيزات خوب و متناسب 
با نوع تهديدات و برخورداری از فناوري هاي روز اس��ت كه الحمدهلل 
در اين نمايش��گاه همه آنچه م��ورد انتظار بوده ب��ه معرض نمايش 
درآمده و بيانگر اين است كه ما مي توانيم و ما قدرتمنديم و در حوزه 
ساخت، توليد، بهينه سازي و نوسازي تمامی تجهيزاتمان هيچ گونه 

وابستگي ای به ديگران نداريم.

معاون هماهنگ كننده سپاه:

نفوذ ها در سيستم اقتصادي مهم تر از تحريم است
امروز خيلي از اقدامات از جمله كارشكني ها 
و اخالل و نفوذ هايي كه در سيستم اقتصادي 
م�ا مي كنن�د، مهم ت�ر از تحري�م اس�ت. 
س��ردار س��رتيپ »محمدرضا نق��دي« معاون 
هماهنگ كننده سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در برنامه تلويزيوني »بدون توقف« با بيان اينكه 
اگر دولت ها با س��پاه و بس��يج همراه مي شدند، 
مي توانس��تيم يك حرك��ت انق��الب اقتصادي 
را پايه ري��زي ك��رده و در اقتصاد به اس��تقالل و 
خودكفايي برسيم، اظهار داشت: ما راهكار هاي 
س��اده اي داريم براي اينكه از وابس��تگي ارزي 
خارج و به سرعت در عرصه مواد غذايي خودكفا 
شويم، وابستگي به فروش نفت را كاهش دهيم 
و امكاناتي را ك��ه در داخل كش��ور الزم داريم، 

تأمين كنيم. 
سردار نقدي در پاسخ به اين س��ؤال كه »ريشه 
مشكالت اقتصادي كشور به چه چيز برمي گردد«، 
گفت: اصلي ترين ريشه آن به عدم بهره گيري از 

ظرفيت و تجربه ه��اي انقالبي برمي گ��ردد. ما 
هميش��ه گفته ايم تحريم ها موجب قوي شدن 
ما مي شود و اين اتفاق مي افتاد. از چه زمان اين 
وضعيت اقتصادي پيچيده شد؟ از همان موقعي 
كه مس��ائل را به رسميت ش��ناختيم و به جاي 
اينكه روي پاي خودمان بايس��تيم، خودمان را 
باور كنيم، گفتيم كه در شعب ابيطالب هستيم. 
در همان دولت قبل هم اين اتفاق افتاد، در همان 
زمان در سپاه و بس��يج تمام كارشناسان زبده را 
جمع كرديم و طي بحث ه��اي مفصل راهكاري 
پيدا كرديم كه اثر تمام اين تحريم ها در اقتصاد 
صفر شود تا دشمن بگويد من غلط كردم تحريم 
كردم، بياييد گشايشي باز كنيم تا شما مسيرتان 
را عوض كنيد، راهكار هاي خيلي ساده و شدني 
براي اينكه از وابستگي ارزي درآييم و به سرعت 
در مواد غذايي خودكفا شويم، وابستگي به فروش 
نفت به سرعت كاهش پيدا كند و امكاناتي كه در 

داخل كشور الزم داريم، تأمين كنيم. 

وي ادام��ه داد: آن زم��ان از آق��اي احمدي نژاد 
وقت گرفتيم و بنده و سرلشكر جعفري به اتفاق 
چند نفر ديگر رفتيم و ايش��ان ه��م از چند نفر 
از عناصر كابينه در جلس��ه دعوت كرد. در سه 
جلسه طرح ها و برنامه هاي مان را توضيح داديم 
و قرار بود كه وزرا نظر دهن��د، وزراي اقتصادي 
تأييد كردند كه شدني است، منتها رئيس دولت 
تصميم نگرفت كه اين راه را ب��رود، ما به عنوان 
نهادي كه فعاليت اقتصادي ه��م دارد، اين راه 
و برنامه ه��ا را جلوي ش��ان گذاش��تيم و گفتيم 
مي توانيم اقتصاد را مستقل كنيم. دولِت بعد هم 
كه سر كار آمد، حضرت آقا دو بار در بيانات شان 
اشاره كردند كه بسيج طرح هاي خوبي در زمينه 
اقتصاد مقاومتي دارد، آنها را ببينيد. بعد از تذكر 
حضرت آقا رفتيم، اما همه را ارائه نداديم، وزير 
مربوط��ه در آن زم��ان تأييد كردن��د، اما دولت 
تصميم نگرفت آنها را اجرا كند، ما كه نمي توانيم 
به زور و اجبار دولت را وادار به اجرا كنيم، همين 

االن هم اين طرح ها كه راهگشاي اقتصاد است، 
در دست داريم. 

مع��اون هماهنگ كننده س��پاه در پايان عنوان 
كرد: امكانات دولتي كه در دس��ت ما نيس��ت و 
ما نمي توانيم تغييرات��ي در قوانين و مقررات و 
ضوابط دولتي به وجود آوري��م، آنقدري كه در 
حد بضاعت مردمي بوده پياده كرديم و اتفاقات 
بزرگي هم با همان بضاعت بس��يج افتاد كه اگر 
دولت همراه مي ش��د مي توانس��ت يك حركت 
انقالب اقتصادي را پايه ريزي كند، مثاًل افزايش 
آمار توليد ش��يالت يا در عرصه هاي ديگر، اگر 
اين تصميم را از خودمان نشان دهيم كه وقتي 
فش��ار اقتصادي مي آورند به سمت خودكفايي 
پيش برويم، خودشان دس��ت مي كشند، چون 
براي آنه��ا خطرناك تر مي ش��ويم، امروز خيلي 
از اقدامات آنها از جمله كارش��كني ها و اخالل و 
نفوذ هايي كه در سيستم اقتصادي ما مي كنند، 

مهم تر از تحريم است.

   گزارش

از سوي هيئت رئيسه قرائت شد 

بيانيه جمعي از نمايندگان در حمايت از اعزام كاروان كمك رساني به مردم مظلوم يمن
عضو هيئت رئيس�ه مجلس بيانيه جمع�ي از نماين�دگان درباره 
اع�زام كاروان كمك رس�اني ب�ه م�ردم مظل�وم يم�ن و اع�الم 
آمادگي نمايندگان ب�راي همراهي ب�ا اي�ن كاروان را قرائت كرد. 
به گزارش فارس، علي كريمي فيروزجايي عضو هيئت رئيسه مجلس 
ش��وراي اس��المي در جلس��ه علني ديروز پارلمان بياني��ه جمعي از 
نمايندگان مجلس درباره اعزام كاروان كمك رساني به مردم مظلوم يمن 
و اعالم آمادگي نمايندگان براي همراهي با اين كاروان را قرائت كرد. 
در اين بيانيه آمده است: مردم مظلوم يمن در شرايط سخت و بحراني 
قرار دارند، كمبود مواد غذايي، دارو و سوخت و مواد بهداشتي و درماني 

و بيماري ناشي از جنگ تحميلي و جنايات رژيم سعودي و همپيمانان 
صهيونيستي و امريكايي، جان صدها هزار نفر از زنان و مردان به خصوص 
كودكان يمني را تهديد مي كند. جهان اسالم و انسان هاي آزاده جهان 
بايد با ايجاد يك كمپين جهاني به فرياد مردم يمن برس��ند و حداقل 
امكانات خوراكي را براي آنها تهيه كنند. جمهوري اسالمي ايران به رغم 
اينكه در شديدترين تحريم هاي امريكاي جهانخوار قرار دارد، بر اساس 
بند ۱6 اصل سوم قانون اساسي و اصول ۱۵۲ و ۱۵4 و رسالت اسالمي و 
انساني خود، پيشگام كمك هاي انسان دوستانه به مردم مبارز يمن بوده 
و از همه كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي مسلمان درخواست مي كند 

كه به اين اقدام بشردوس��تانه بپيوندند. در بخش ديگري از اين بيانيه 
آمده است: جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران هر چه زودتر 
نسبت به اعزام كاروان كمك رس��اني و كشتي هاي حامل كمك هاي 
مردمي اقدام نموده و با سازمان هاي جهاني كمك رساني ارتباط و آنها را 
براي مشاركت در اين اقدام دعوت نمايد. همچنين جمعي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي داوطلبانه كشتي هاي كمك رساني را تا يمن 
همراهي خواهند كرد و از دبيرخانه بين المجالس و نمايندگان مجالس 
ساير كش��ورها، خبرنگاران، رس��انه هاي داخلي و بين المللي دعوت 

مي كنيم در اين اقدام بشردوستانه مشاركت نمايند.

   مجلس

   خبر

رياست جمهوری


