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ترامپ يا بايدن؟ هيچکدام!
 روزنامه وطن امروز در تحليلي به آخرين 
مناظره نامزدهاي رياس��ت جمهوري 
امريکا پرداخته و نوشته است: ترامپ و 
بايدن يکي از بيهوده ترين مناظره هاي تلويزيوني انتخابات رياست جمهوري 
در تاريخ معاصر امريکا را برگزار کردند. اين دو پنج شنبه شب ساعت ۲۱ به 
وقت ايالت تنس��ي در حالي مقابل هم قرار گرفتند که بيش از يک  سوم 

رأي دهندگان امريکايي تصميم خود را گرفته بودند. 
به نظر مي رس��د لجن مالي متقابل ترامپ و بايدن در دو مناظره اخير 
بسياري از رأي دهندگان را دلس��رد کرده يا دست کم آنها را نسبت به 
دنبال کردن مواضع و س��خنان دو طرف، بي تفاوت کرده باشد. طبق 
نظرسنجي شبکه س��ي ان ان که پس از اين مناظره انجام شد، يکي از 
گزينه ها که »هيچکدام« بود، بيش از هر دو نامزد، مورد توجه مخاطبان 
قرار گرفت، چنانکه ۲۱ درصد پرسش شوندگان گفتند بايدن بهتر بوده 
و ۱۴ درصد هم حرف هاي ترامپ را در مناظره پسنديده بودند، در حالي 

که ۶۴ درصد به هيچکدام رأي دادند. 
شبکه آرتي، رسانه بين المللي مش��هور روسيه واکنشي متفاوت به اين 
مناظره داشت و چنين برآورد کرد که جو بايدن سرانجام در همان دامي 
افتاد که دونالد ترامپ براي او پهن کرده بود. تارنماي آرتي در تحليلي به 
قلم نبويسا ماليچ آورد: » بايدن دست کم در سه مورد موضوعات مناظره 
را در جهت جلب حساسيت خانواده هاي نگران امريکايي که در کشاکش 
مقابله با پاندمي، اقتصاد و بيمه سالمت هستند، تغيير داد. بدون ترديد 
تمرکز روي اينها توسط گروهي از بهترين مشاوران سياسي به او القا شده 
بود اما مخاطبان شاهد کلمات قلنبه اي از سوي کسي بودند که تقريباً 
نيمي از يک قرن را در داالن هاي قدرت بوده اس��ت.« از نگاه نويسنده، 
ترامپ به طور مداوم روي اين نقطه ضعف رقيب دست مي گذاشت و به او 
يادآوري مي کرد که چرا طي هشت سال معاونت رياست جمهوري اوباما 
و چندين دهه حضور در قدرت، هيچ کاري براي حل مشکالت نکرده و در 

مقابل بايدن را مجبور به چنين توجيهي کرد: »ما اشتباه کرديم.«
بر اساس اين مقاله، توانايي غيرطبيعي ترامپ براي مجبور کردن افراد به 
ابراز عقيده واقعي شان منجر به اين شد که بايدن در مناظره نشويل، پس 
از چندين ماه اظهارنظرهاي محافظه کارانه، سرانجام جلوي امريکايي ها 
اعتراف کند که چه حس��ي درباره ش��رايط فعلي دارد. ماليچ در پايان 
مي نويس��د: »حقيقتاً غيرقابل فهم بود که بايدن را پس از چهار سال 
در حال تقال براي تن کردن کت اوباما ببينيم. او مي خواس��ت اهميت 
سياست هايي را که مربوط به دوران معاونت )رياست جمهوري( اش بود 
مضاعف جلوه دهد، حال آنکه اگر امريکايي ها اين را قبول داشتند سال 

۲۰۱۶ به ترامپ رأي نمي دادند.«
........................................................................................................................

سرنوشت ترامپ چه خواهد شد؟
روزنامه خراس��ان نوش��ت: آن گونه که 
بس��ياري از صاحب نظ��ران معتقدند، با 
وجود شرايط کنوني در صحنه رقابت هاي 
انتخاباتي رياس��ت جمهوري امريکا، س��ه احتمال براي اين انتخابات 
متصور اس��ت. احتمال اول؛ پيروزي جوبايدن دموکرات است. حسب 
نظرسنجي ها و شرايط به وجود آمده در فضاي عمومي اياالت متحده 
امريکا، چنانچه اتفاق خاصي رخ ندهد و اوضاع به همين صورت بماند 
جو بايدن پيروز انتخابات است. در اين صورت به دليل فاصله رأيي که 
بين اين دو هست، بايد منتظر اقدامات غيرمنتظره دونالد ترامپ براي 
تحويل پست رياست جمهوري بود، زيرا فاصله رأي به حدي است که 
امکان اعالم تقلب در انتخابات ضعيف و غيرممکن است. احتمال دوم: 
پيروزي مجدد ترامپ جمهوريخواه است. يعني رويداد سال ۲۰۱۶ تکرار 
شود و به رغم نظرسنجي ها و تحليل ها، ترامپ در کاخ سفيد بماند. در 
آن دوره اگرچه نظرسنجي ها و حتي تعداد آراي مردم به نفع هيالري 
کلينتون بود اما آراي الکترال ترامپ را برنده انتخابات دانست. سومين 
احتمال، کاهش فاصله آراي دو نامزد و تقويت بازي تقلب و اس��تفاده 
ترامپ از ظرفيت هاي قانوني براي ماندن در کاخ سفيد است. اولين اقدام 
واکن��ش پارلمان هاي ايالت��ي امريکا خصوصاً ايالت ه��اي به اصطالح 
خاکستري) که گرايش حزبي کمتري هم دارند( به اين موضوع است. 
ايالت هايي »خاکستري« ناميده مي شوند که به صورت سنتي و برخالف 
ديگر مناطق، از آنها انتظار نمي رود که از پيش، جهت گيري مشخص و 
قطعي حزبي داشته باشند. اين ۱۱ ايالت شامل کلرادو، فلوريدا، آيووا، 
ميشيگان، نوادا، نيوهمپش��اير، کاروليناي شمالي، اوهايو، پنسيلوانيا، 
ويرجينيا و ويسکانسين هستند که در مجموع ۱۴۶ رأي از 538 رأي 
کالج الکترال را به خود اختص��اص مي دهند. اين ايالت ها به دليل بروز 
تقلب ممکن است دارندگان حق رأي الکترال را معرفي نکنند يا اينکه 
افرادي با گرايش به جمهوريخواهان را معرفي کنند. در صورت اول، به 
دليل اينکه هيچ ک��دام از نامزدها موفق به کس��ب ۲7۰ رأي الکترال 
نمي شود ) الزم است برنده انتخابات از 538 رأي الکترال حداقل ۲7۰ 
رأي را کسب کند( حس��ب قانون اساس��ي امريکا مجلس نمايندگان 
متش��کل از 5۰ ايالت امريکا که هر يک صرفاً يک عضو در آن خواهند 
داش��ت، تعيين تکليف مي کنند. بنابراين با توجه به اينکه حداقل ۲۶ 
ايالت در دست جمهوريخواهان است، بخت ترامپ بيشتر خواهد بود و 
در صورت معرفي اف��راد با گرايش حزبي از س��وي ايالت ها نيز بخت با 
دونالد ترامپ است. اقدام ديگر مراجعه به ديوان عالي امريکاست. در اين 
صورت به دليل ترکيب اعضاي ديوان عالي به لحاظ گرايش سياسي، 
نتيجه قريب به يقين به نفع ترامپ است، زيرا از 9 قاضي ديوان عالي در 
شرايط کنوني پنج نفر جمهوريخواه هس��تند و تنها سه نفر دموکرات 
هستند که با اضافه ش��دن عضو جديد نيز ترکيب شش به سه به نفع 

ترامپ خواهد بود. 
........................................................................................................................

نزاع بدون برنده
روزنامه آرمان ملي هم عکس نخست خود را 
به مناظ��ره ترامپ و بايدن اختص��اص داد و 
نوشت: آخرين مناظره جو بايدن، معاون اول 
پيش��ين اياالت متح��ده و دونال��د ترامپ، 
رئيس جمهور اين کشور در حالي برگزار شد که کمتر از دو هفته تا زمان 
برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري زم��ان باقي مان��ده و اين مناظره 
مي توانست تأثير بسزايي بر سرنوشت رقابت ها داشته باشد. با اين وجود 
آمار و ارقام نش��ان مي دهد هيچ کدام از دو کانديدا موفق نش��دند تغيير 
خاصي ب��ر آراي م��ردد ايجاد کنن��د و برتري ش��کننده ج��و بايدن در 
نظرسنجي ها همچنان ادامه دارد. در آخرين مناظره ميان کانديداهاي 
رياس��ت جمهوري امريکا که برخالف سنت گذش��ته، تنها موضوعات 
سياست خارجي را شامل نمي شد و مجموعه اي از سؤاالت اساسي پيرامون 
سياست ها و برنامه هاي دو حزب اصلي براي آينده اياالت متحده را در بر 
مي گرفت، اولين موضوع مورد بحث ويروس کرونا بود. جو بايدن به مرگ 
۲۲۰ هزار نفر بر اثر اين بيماري اشاره کرد و گفت: »هر کسي که مقصر اين 
همه مرگ اس��ت نبايد رئيس جمهور اياالت متحده باقي بماند.« دونالد 
ترامپ از عملکردش دفاع کرد و در پاسخ به نخستين سؤال گفت که اين 
بيماري يک مشکل جهاني است. دونالد ترامپ گفت زماني که پروازهاي 
چين را لغو کرده جو بايدن او را »بيگانه هراس« توصيف کرده است. جو 
بايدن سخنانش را با گفتن اين جمله به پايان رساند: »مردم، من از شما 
مراقبت خواهم کرد، من اين مشکالت را خاتمه خواهم داد. من اطمينان 
حاصل خواهم کرد که براي عبور از مشکل برنامه خواهيم داشت.« در ادامه 
رئيس جمهور امريکا با اشاره به درخواست هاي متعدد بايدن براي تعطيلي 
و قرنطينه تصريح کرد: »من مي گويم ما داريم ياد مي گيريم با کرونا زندگي 
کنيم. نمي تواني��م خودمان را داخ��ل زيرزمين حبس کني��م.« ترامپ 

همچنين گفت که بايد مدارس به سرعت باز شوند.
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حضور فرمانده کل سپاه در ستاد ناجا براي تبريک هفته نيروي انتظامي

سردار سالمی: نيروي انتظامي درگاه اعتماد به نظام است
برخورد مقتدرانه با اوباش همراه با حفظ حقوق آنها ادامه يابد

علیرضا زاکاني 

عصر شنبه)سوم آبان ماه( فرمانده کل سپاه 
به س�تاد فرماندهي ناجا رفت تا هم حضوراً 
هفته ني�روي انتظام�ي را ب�ه فرماندهان و 
کارکن�ان ناجا تبري�ک بگويد و ه�م ديدار 
و گفت وگوي�ي رودررو ب�ا فرمان�ده نيروي 
انتظامي داش�ته باش�د. تقدي�ر از زحمات 
ني�روي انتظام�ي در تأمين امنيت کش�ور 
انگيزه اصلي اين تبري�ک و ديدار حضوري 
بود. سرلشكر سالمي در اين ديدار خواستار 
انعكاس اقدامات خ�وب ناجا و مطلع کردن 
مردم از آنها شد. او همچنين با بيان رضايت 
مردم از برخورد ني�روي انتظامي با اراذل و 
اوباش، تأکيد کرد که اين برخورد مقتدرانه 
ب�ا »هوش�ياري و هوش�مندي« و »ضم�ن 
رعايت حقوق مجرم�ان« ادامه يابد. در اين 
دي�دار فرماندهان س�پاه و ناج�ا وحدت و 
همدلي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي را 
تحسين  و بر تداوم اين وحدت تأکيد کردند. 
سرلشکر حسين س��المي فرمانده کل سپاه به 
اتفاق هيئت همراه براي تبري��ک هفته نيروي 
انتظامي در ستاد فرماندهي ناجا حضور يافت و 
با سردار حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي 

ديدار کرد. 
سرلش��کر س��المي در اين ديدار ضمن عرض 
تسليت شهادت امام حسن عسکري)ع( و تبريک 
آغاز امامت منجي عالم بشريت و نيز هفته نيروي 
انتظامي اظهار داش��ت: امس��ال هفت��ه نيروي 
انتظام��ي همراه با پيام بس��يار خ��وب فرمانده 
معزز کل قوا بود که نشان از شخصيت باالي اين 
س��ازمان دارد. روح اعتماد و اطمينان به نيروي 
انتظام��ي در ذهن و قلب رهب��ر انقالب متجلي 
اس��ت و اين محصول زحمات و مجاهدت هاي 
طاقت فرس��اي فرماندهان و کارکنان اين نيرو و 

خانواده هاي عزيز آنان است. 
فرمانده کل س��پاه با تقدير و تش��کر از س��ردار 
حسين اشتري فرمانده با اخالص، مدير و مدبر 
ناجا گفت: از مجموعه زحمات شبانه روزي شما 
در طول س��ال که يک لحظه هم چش��م بر هم 

نمي گذاريد و با چش��مان باز و ب��ا روحيه باال و 
نشاط، طراوت، صبر و آرامش همه مأموريت هاي 

مختلف را اجرا مي کنيد، قدردانم. 
  هم�ه م�ا پاس�داران انقالب اس�المي 

هستيم
سرلشکر س��المي گفت: ما به عنوان پاسداران 
انقالب اس��المي هيچ انفکاکي بين خود با شما 
نمي بينيم؛ همه ما پاس��داران انقالب اس��المي 
هستيم، اگرچه در دو سازمان جدا قرار گرفته ايم 

اما قلب هاي ما با هم است. 
وي ب��ا بي��ان اين مطل��ب که انقالب اس��المي 
دش��منان زيادي دارد، عنوان داشت: ما برادران 
واقعي هستيم که کار کردن کوچک ترين تعامل 
ما است؛ ما براي هم ايثار مي کنيم و براي يکديگر 
مي ميري��م و به دنبال اين نيس��تيم که کارها را 
براي خودمان و به اس��م خودمان ثبت شود. ما 
براي توفيقات همديگر دع��ا مي کنيم و به خود 

مي باليم. 
فرمانده کل س��پاه ادامه داد: همه ملت ايران در 
مقاطعي از س��ال مثل نوروز و اعياد مختلف در 
کنار خانواده هاي خود در آرامش هستند اما شما 
در همان لحظات ب��ه دور از خانواده در جاده ها، 
مرزها و بيابان ها در حال خدمت هس��تيد فقط 
براي اينکه مردم ما در امنيت و آرامش باش��ند. 
بنده به صورت ويژه از خانواده هاي شما که نقشي 
اساسي در پش��تيباني از کارهاي ش��ما را دارند 

تقدير و تشکر مي کنم. 
  عدال�ت قضاي�ي ب�دون ناج�ا محق�ق 

نمي شود
وي با بيان اين مطلب که ناجا تجسم زيباترين 
معاني نظام حاکميت اس��ت، بيان داش��ت: هر 
نظامي با معاني خوب مثل نظم، عدالت، طهارت، 
اخالق، آرام��ش، عزت و اقتدار خ��ود را معرفي 
مي کند که نيروي انتظامي م��ا تجلي همه اين 
معاني اس��ت. به طور مثال عدال��ت منصوب به 
قوه قضاييه است اما اگر امتدادي به عنوان ناجا 
وجود نداشته باشد اين عدالت محقق نمي شود؛ 
همچنين امنيت، يک معناي ديگري اس��ت که 

وظايف دولت ها اس��ت اما مج��ري اين امنيت، 
نيروي انتظامي است. 

سرلش��کر س��المي بيان داش��ت: امروز تمامي 
دشمنان و کشورهاي متخاصم دست به دست 
هم دادند تا امنيت کشور را خدشه دار کنند اما 
تالش و زحمات شما موجب شده تا امروز کشور 
ما در برون مرزها توس��ط پليس بين الملل و در 
مرزها توس��ط پليس مرزباني و در داخل توسط 
ساير عوامل انتظامي، آگاهي، فتا، راهور، پليس 
راه کش��ور و پليس مبارزه با م��واد مخدر از يک 

امنيت مطلوب برخوردار باشد. 
  پليس بايد يک روانشناس 

و جامعه شناس قوي باشد
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي با 
بيان اين مطلب که »اگر يک روز پليس نباش��د 
چه اتفاقي خواهد افتاد« اظهار داش��ت: پليس 
که نباشد هيچ چيزي بر سر جاي خود نخواهد 
بود؛ بودن شما مساوي با خيلي از هنجارها است. 
پليس چتر امني��ت، آرام��ش و اعتماد عمومي 

است. 
وي گفت: به عقيده من شغل پليسي پيچيده ترين 
شغل دنياست چون با تمام ابعاد اجتماعي و رواني 
زندگي مردم جامعه سروکار دارد. پليس بايستي 
يک روانشناس و يک جامعه شناس قوي باشد؛ 
چراکه شناخت انسان يک هنر است که بايستي 

پليس ما بر آن مسلط باشد. 
  جامعه را نمي شود دستوري اداره کرد

سرلشکر سالمي با اش��اره به اينکه جامعه امروز 
را نمي شود دس��توري اداره کرد، افزود: بايستي 
بر قلب مردم حاکم ش��د؛ نق��ش هدايتگرانه در 
کنار مهرباني و اقتدار کار بس��يار سختي است. 
از شخصيت ظاهري پليس تا تجهيزات، فضاي 
فيزيکي کار، فن بيان، فن ارتباط اجتماعي و نفوذ 
کالم مسائل مهمي است که امروز الحمدهلل پليس 
ما همه آنها را دارا مي باشد و امروز پليس با مردم 
يک برخ��ورد اقناعي دارد. انصافاً اقدامات ش��ما 
بسيار خوب است و اين اقدامات بايستي منعکس 

شود و مردم از آنها مطلع شوند. 

  برخ�ورد با اوباش ضم�ن رعايت حقوق 
متهم ادامه يابد

وي با اش��اره به اين مطلب که نيروي انتظامي 
درگاه اعتماد به نظام است، گفت: برخورد شما با 
اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم عمومي بسيار 
پس��نديده و مورد قبول مردم بود که بايستي با 
هوشياري و هوش��مندي و برخورد مقتدرانه با 

مجرمان ضمن رعايت حقوق آنها ادامه يابد. 
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
با اش��اره ب��ه رفتارهاي خوب پلي��س تصريح 
کرد: هيچ وقت اين رفتار خوب از ذهن مردم 
پاک نمي شود و توسط آنها بازگو خواهد شد. 
نقش هاي حمايتي شما غوغا مي کند و در کنار 
اين نقش ها برخورد مقتدرانه با مجرمان بسيار 

مهم است. 
  در برابر انتقادات صبور باشيد

سرلشکر سالمي خاطر نش��ان کرد: صبر و حلم 
براي شما بسيار مهم است؛ کس��ي که زياد کار 
مي کند، زياد هم مورد انتقاد است ولي بايستي 

صبور باشيد. 
وي در خاتمه با اشاره به اين مطلب که اقدامات 
رس��انه اي ناجا خصوصاً در صدا و س��يما بسيار 
ارزشمند است، گفت: الحمدهلل نيروي انتظامي 
از رش��د بس��يار خوبي در زمينه ه��اي مختلف 
برخوردار اس��ت که اين کارها بايستي به مردم 

معرفي و انعکاس داده شوند. 
  فرمان�ده ناجا: نيروهاي مس�لح، باعث 

افتخار کشور هستند
سردار اش��تري، فرمانده نيروي انتظامي نيز در 
اين ديدار ضمن عرض تس��ليت ايام ش��هادت 
امام حسن عس��کري)ع( و با تبريک آغاز امامت 
امام زمان)عج(، اعياد ربيع االول و هفته نيروي 
انتظام��ي اظهار داش��ت: خ��دا را ش��اکريم که 
در آخري��ن روز هفته ني��روي انتظامي ميزبان 

فرمانده اي مردمي هستيم. 
فرمانده نيروي انتظامي با اش��اره به پيام رهبر 
انقالب به مناسبت هفته ناجا افزود: پيام ايشان 
موجب ارتقاي روحيه ما و همه نيروهاي پليس 
شد؛ همکارانم از دورترين نقطه تا بازنشستگان، 
به وجود خود افتخار مي کنند و توفيق سربازي 

واليت را غرورآفرين مي دانند. 
سردار اشتري در بخش ديگري از سخنان خود 
بيان کرد: مأموريت هاي ناجا و گستردگي کار در 
آن، اين نيرو را به عنوان يک سازمان بي نظير در 
بين ساير سازمان ها رقم زده و بنا به تعبير مقام 
معظ��م رهبري)مدظله العالي(، ناج��ا عالوه بر 
مأموريت هاي ذاتي خود يک سازمان خدمتگزار 

است. 
فرمانده نيروي انتظامي با اش��اره ب��ه اقدامات 
درخشان نيروهاي مسلح همزمان با شيوع کرونا 
افزود: امروز اين مهم مورد تأکيد فرمانده معزز 
کل قواس��ت و ايش��ان تأکيد فرمودند که همه 
س��ازمان ها بايس��تي در اين خصوص پاي کار 
باشند گرچه معظم له از اقدامات انجام شده ابراز 

رضايت نمودند. 
سردار اشتري با تقدير و تش��کر از حمايت هاي 
فرمانده کل سپاه ادامه داد: امروز نيروهاي مسلح 
باعث افتخار کشور هستند و در هر حادثه اي در 
کنار مردم ب��وده و خواهند ب��ود. دوران طاليي 
تعامل و همکاري نيروهاي مس��لح را شاهديم 
چراکه در هر شرايط و مأموريتي فرماندهان سپاه 

و نيروي انتظامي کنار هم هستند.

   گزارش

   دفاعی

   مجلس

رزماي�ش عاش�قان والي�ت ۹۹ ني�روي زمين�ي ارت�ش 
ب�ا محوري�ت تي�پ ۱۶۴ متح�رک هجوم�ي پيرانش�هر 
در مناط�ق م�رزي ش�مال غ�رب کش�ور برگ�زار ش�د. 
به گزارش فارس، رزمايش عاشقان واليت 99 نيروي زميني ارتش 
به صورت تک شبانه و روزانه با هدف نمايش اقتدار و آمادگي رزمي 
و ارتقاي تحرک در منطقه عمومي ش��مال غرب با موفقيت برگزار 
ش��د. در اين رزمايش که با محوريت تيپ ۱۶۴ متحرک هجومي 
نيروي زميني ارتش برگزار ش��د، يگان هاي حاض��ر در رزمايش با 
ساختار جديد نيروي زميني که تيپ هاي پياده مکانيزه به تيپ هاي 
متحرک هجومي تغيي��ر ماهيت داده اند، ب��راي دومين بار در اين 

منطقه توانمندي خود را به نمايش گذاشتند. 
در اين رزمايش تخصصي تاکتيکي که مرحل��ه اول آن به صورت 
شبانه برگزار ش��د، يگان هاي پياده، مهندس��ي، پهپاد و گروه ۱۱ 
توپخانه در رس��يدن به اهداف از پيش تعيين شده طي دو مرحله 

شبانه و روزانه تيپ ۱۶۴ متحرک هجومي را پشتيباني کردند. 
در تک روزانه نيز تيپ ۱۶۴ متح��رک هجومي با اجراي طرح هاي 

رزمي به اهداف از پيش تعيين شده اين رزمايش دست يافت. 
حفظ و ارتق��اي تحرک، واکنش س��ريع به تهدي��دات و باال بردن 
آمادگي رزمي و توان دفاعي از جمله اهداف رزمايش عاشقان واليت 
99 بود که تيپ ۱۶۴ متحرک هجومي نيروي زميني ارتش در اين 
رزمايش اهداف مورد نظر را محقق ساخت. امير سرتيپ کيومرث 
حيدري، فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اس��المي ايران، 
در حاش��يه برگزاري اين رزمايش گفت: ني��روي زميني مبتني بر 
اوامر مطاع فرمانده معظم کل قوا، تحوالت عميقي را در س��اختار 
يگان هاي خود به وجود آورده است، به اين معني که تبديل به يک 

نيروي متحرک هجومي و واکنش سريع شده است. 
وي تصريح کرد: برگزاري رزمايش عاش��قان واليت 99 در منطقه 
شمال غرب کش��ور را بهانه خوبي قرار داديم تا بتوانيم با توجه به 

شاخصه هايي که در نظر گرفته ايم ارزيابي جديدي از توان و آمادگي 
رزمي نيروي زميني مبتني بر اين ساختار جديد به عمل آوريم. 

فرمانده نيروي زميني ارتش خاطر نش��ان ک��رد: الحمدهلل نيروي 
زميني با همان روحيه آفندي و هجومي که دارد رزمايش عاشقان 

واليت 99 را به صورت کاماًل هدفمند انجام داد. 
وي افزود: در طول اين رزمايش، مراحل بسيار اثرگذاري از جمله 
عمليات شبانه و تعاقب با موفقيت انجام شد تا بر اساس طرح هاي 
مورد نظر براي نيروهاي عمل کننده، در صحنه رزم واقعي بتوانيم 

دشمن را با تاکتيک هاي جديد به ورطه شکست بکشانيم. 
امير س��رتيپ کيومرث حيدري خاطرنش��ان کرد: نيروي زميني 
ارتش با توجه به اينکه نهضت روي پاي خود ايس��تادن را در ابعاد 
مختلف نهادينه کرده است به فضل خداوند آمادگي دارد که طومار 
هر متجاوزي را در کسري از زمان به خواست خداوند و اراده الهي 

در هم بپيچد. 

نايب رئي�س کميس�يون برنام�ه و بودج�ه 
مجل�س اس�تفاده از ظرفيت ه�اي داخل�ي 
ب�راي مقابله ب�ا تحريم ه�ا در ش�رايط فعلي 
را بهتري�ن روش مقابله با دش�من دانس�ت. 
به گزارش فارس،  حجت االسالم سيد محمدرضا 
ميرتاج الديني، نماينده مردم در مجلس شوراي 
اس��المي اظهار داشت: در اين ش��رايط سخت و 
پيچيده که فروش نفت ما نيز تقريباً متوقف شده 
اس��ت بايد دولت و مجلس به دنبال راه حل هاي 

براي رفع مشکالت مردم باشند و قطعاً اين دوران 
سخت گذرا بوده و به اتمام خواهد رسيد و هرگونه 
حاشيه سازي، بازي در پازل دشمنان خواهد بود. 
وي افزود: راهکار اصلي اين دوران اين است که 
روي پاي خودمان بايستيم و با استفاده از ظرفيت 
داخلي اقتص��اد بتوانيم با تحريم ه��ا نيز مقابله 
کنيم. رئيس فراکسيون راهبردي مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: ظرفيت هاي داخل کشور به ما 
اجازه مي دهد که بتوانيم مقابل تحريم ها بايستيم 

و اين تحريم ها را به فرصت تبديل کنيم. 
ميرتاج الديني ادامه داد: در مجلس چندين مورد 
را در ماه هاي نخست در اولويت قرار داده ايم؛ يکي 
از اينها تأمين قير رايگان براي راه هاي روستايي 
اس��ت. يک ميليون تن قير رايگان را به تصويب 
رسانديم که برخي بندها توسط شوراي نگهبان 
رد ش��ده بود که با حل مش��کالت موج��ود، در 
جلسه روز چهارشنبه مجلس نهايي شد و اين امر 
مي تواند براي روستاييان عزيز خبر خوبي باشد. 

وي در پايان گف��ت: در حوزه اقتص��ادي نيز در 
مجلس يارانه کااليي را به تصويب رسانديم. ۶۰ 
ميليون نفر جامعه هدف ما هس��تند که ماهانه 
حساب خانوار ش��ارژ ش��ده و صرف خريد کاال 
مي شود و قرار است در شش ماهه اجرايي شود. 
همچني��ن ۲۰ هزار ميليارد توم��ان هم براي به 
اتمام رساندن پروژه هاي نيمه تمام مصوب کرديم 
که مي تواند کمک شاياني براي به اتمام رساندن 

پروژه ها باشد.

با محوريت تيپ ۱۶۴ متحرک هجومي پيرانشهر انجام شد

برگزاري رزمايش عاشقان واليت ۹۹ ارتش در مناطق مرزي شمال غرب کشور

نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه تأکيد کرد

بهره گیری از ظرفیت های داخلی بهترين روش مقابله با دشمن

 چرا با استيضاح روحاني 
مخالف بودم

استيضاح رئيس جمهور در هفته هاي گذشته از پرچالش ترين بحث هاي 
سياسي و جلسات خصوصي و عمومي فعاالن سياسي کشور بود. هرچند 
اين بحث سرانجام به پايان رسيد و رهبر معظم انقالب صراحتاً و علني 
به موضوع مواجهه نادرست و غيراخالقي با رئيس جمهور محترم ورود 
کردند، اما به جهت بررسي و تحليل منطق حاکم بر آنچه در هفته هاي  
گذشته گذشت و از آن جهت که احتمال مي رود در سال هاي آتي نيز 
باز هم اين ماجرا تکرار شود و نيازمند تحليل و آسيب شناسي است، بر 
خود واجب ديدم تا استدالل هايي را که در جلسه پنج ساعته ۲9 مهر 
۱399 با مطالبه گران فعال طرح اس��تيضاح داشتم به صورت مکتوب 
منتشر نمايم تا عالوه  بر درج در تاريخ، بتواند محلي براي فکر و مداقه 

قرار گيرد. 
بنده در اين جلسه، طرح اس��تيضاح رئيس جمهور را در مقطع کنوني 
)هر چند با نيت خيرخواهانه و براي حل مشکالت کشور و مردم تهيه 
شده بود( غيرش��رعي، غيرمنطقي، غيرعقاليي، غيرعلمي، تک روانه و 
ضدسازوکارهاي جمعي مجلس، غيرحرفه اي، خالف مصالح حکمراني، 
خالف تجربه، سطحي، منفعالنه، غيرمردمي، تفرقه آفرين، خالف سبک 
مديريتي و منطق امامين انقالب اس��المي، ضدامنيتي و بحران آفرين 
و غيرانقالبي يا ضدانقالبي دانستم که در ادامه استدالل هاي خود را به 

صورت تيتروار تقديم مي نمايم. 
   طرح استيضاح رئيس جمهور

غيرشرعي بود؛ رهبر فرزانه انقالب اسالمي در دور قبلي مجلس که 
استيضاح مطرح ش��د، اعالم کرده بودند که با آن مخالفند؛ اين بار نيز 
فهم مخالفت معظم له و چرايي اين مخالفت سخت نبود. عقيده واليي 
ما که سياستمان را عين ديانت تعريف مي کنيم، حکم مي کند هرگونه 
حرکت برخالف خواست ولي فقيه به ويژه آنجا که نظرشان به صراحت 

بيان شده است، حجيت شرعي ندارد. 
غيرمنطقي بود؛ طرح اس��تيضاح در واقع هيچ گونه نتيجه خاصي به 
همراه نداشت؛ همان طور که بسياري از دلسوزان نيز گفته و نوشته اند، 
حتي در صورت رأي منفي شخص آقاي روحاني و عزل ايشان از مقام 
رياست جمهوري، تداوم دولت تا آماده سازي و برگزاري انتخابات مجدد 
بر عهده معاون اول )ضمن تزلزل در همين وضع نيم بند موجود( قرار 
مي گرفت که يک حساب سرانگشتي نشان مي داد طي اين مسير تقريباً  
با روال معمول برگزاري انتخابات ۱۴۰۰ يکسان بود يا نهايتاً چند ماه 
تفاوت داشت لذا منطق حکم مي کرد به خاطر اين مدت اندک کشور را 

وارد چالشي بزرگ ننماييم. 
احساس�ي و غيرعقاليي بود؛ وقت��ي طرحي نتيج��ه اي حداقلي 
نزديک به هيچ و آث��ار و تبعاتي بس مهم به همراه دارد، اساس��اً ديگر 
پافشاري و تأکيد بر آن، کنشي احساسي و غيرعاقالنه است که حواشي 
و جنجال هايي که در فضاي کنوني کشور برپا مي کند، آسيبي فراتر از 

هدف خيرخواهانه پشت آن به همراه خواهد داشت. 
غيرعلمي بود؛ وقتي طرحي را به ميدان مي آوريم که محاسبات دقيق 
و منطقي ناظر به نتيجه آن انجام نشده است و آينده اي پرابهام دارد، در 
واقع جوابي بسيط و ساده به ماجرايي پيچيده و چند وجهي داده ايم که 

اين کاماْل غيرعلمي است. 
تک روان�ه و ضدس�ازوکارهاي جمعي مجلس ب�ود؛ بيان طرح 
استيضاح به ش��کلي که رقم خورد، هر چند با نيت خيرخواهانه و حل 
مشکالت مردم بود اما حرکتي خارج از فرآيندهاي کارجمعي و برخالف 
سازوکارهاي تعبيه شده در فراکسيون انقالب اسالمي )اکثريت مجلس( 
بود. تکروي، ناهماهنگي و سماجت برخالف کارجمعي نه تنها در اين 
مورد بلکه در هر موردي خالف روح کار جمعي و وحدت رويه است که 

طبيعتاً با شکست روبه رو خواهد شد. 
غيرحرفه اي ب�ود؛ هنر جبهه انقالب در فضاي کنوني کشور بايد آن 
باشد که دولت را با مطالبه گري و نظارت در ريل خدمتگزاري گذاشته و 
آن را به شکل جدي براي خدمت به مردم حمايت کند اما طرح استيضاح 
کامالً برخالف اين مسير بود و بيشتر موجب غبارآلود شدن فضا مي شد و 
فرصت فرار از پاسخگويي را براي مسببان وضع موجود فراهم مي کرد تا 
فريادهاي »نمي گذارند«شان بلند شده و قدرت تشخيص سره از ناسره 

را در جامعه ذبح نمايد. 
خالف مصالح حكمراني ب�ود؛ در فضاي کنوني کش��ور که درگير 
جنگ اقتصادي تمام عياري هس��تيم، مجلس بايد بتواند با حمايت از 
دولت و نظارت جدي بر آن دولت را در انجام وظايف خود ياري رساند 
و با پر کردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت، تنها بر پيروزي در جنگ 
اقتصادي با دشمن ذاتي اس��الم و مردم ايران امريکا متمرکز شود که 
در اين خصوص رهبر معظم انقالب باره��ا و بارها توصيه  هاي مؤکدي 

فرموده اند. 
خالف تجربه بود؛ علي القاعده انس��ان ها بايد از راه طي شده درس و 
عبرت گيرند. در خصوص اين طرح ما کوله  باري از تجربيات داريم که 

بي توجهي به آن از سوي فعاالن باتجربه اين طرح مايه شگفتي بود. 
سطحي بود؛ طرح استيضاح رئيس جمهور در شرايط کنوني و آن هم 
چند ماه مانده به انتخاب��ات ۱۴۰۰ واقعاً برآمده از بي دقتي و عدم فهم 

عواقب و ضررهاي ميان مدت و بلندمدت ماجراست. 
تفرقه آفرين بود؛ همه دلسوزان کشور تأکيد دارند که حل مشکالت 
کنوني و پيروزي در جنگ تمام عيار اقتصادي جز با وحدت هم ارکان ، 

نهادها و شخصيت هاي نظام ممکن نيست. 
خالف منطق رهبري نظام ب�ود؛ مقام معظم رهب��ري بارها تأکيد 
کرده اند که اگر دولت دچار مشکل است بايد تالش کنيم دولت اصالح 
و نقاط ضعفش پوشش داده ش��ود. نبايد دولت را جداي از نظام ديد. 
دولت بخش��ي از کليت نظام جمهوري اسالمي است و هر آنچه ضعف 
و قوت دارد، ضعف و قوت همه ماس��ت. با اين نگاه، مجلس ولو با نيت 
خيرخواهانه نبايد اصل را بر ستيز با دولت هر چند داراي جهت گيري 

سياسي متفاوت و ناتوان داشته باشد. 
ضدامنيت�ي و بحران  آفرين بود؛ اين ط��رح در صورت جريان پيدا 
کردن مي توانس��ت به آش��وبي خودس��اخته در کش��ور بدل شود که 
زمينه ساز آشوبگري مطلوب امريکا مي شد. بديهي است که رسيدن به 
مرحله استيضاح باب حرف ها و تندروي هايي را در کشور مي گشود که 
هر کدام مي توانست همچون زخمي باشد که دشمنان اين نظام بر آن 

بنشينند و امنيت جامعه را هدف قرار دهند و بلوا به پا کنند.
غيرانقالبي يا ضدانقالبي بود؛ سياست هاي خصمانه شيطان بزرگ 
و سگ هاي ولگرد آن در منطقه نشان مي دهد که کمر به بي دولت سازي 
کشورهاي خط مقاومت غرب آسيا بس��ته اند و ما که اين را مي بينيم و 
درک مي  کنيم، بايد با هوشياري مانع هر گونه بستري براي نقشه هاي 
شوم آنها ش��ويم که اين طرح ناخواس��ته منجر به پياده سازي اهداف 

دشمن در منطقه مي شد. 
خالصه آنکه خدا را ش��اکرم که مداخله رهبر فرزانه انقالب مانع 
ادامه يافتن اين طرح شد و صد افس��وس مي خورم که  اي کاش 
نيازي به ورود ايش��ان به صحنه نمي ش��د و عناصر دلسوز طراح 
جريان اس��تيضاح که از برادران عزيز و فداکار بنده و با نيت خير 
بودند با دقت بيشتري به ميدان کنش��گري مي آمدند. صد البته 
همه بيان و استدالل هاي فوق به معني بي توجهي و ناديده گرفتن 
ضعف هاي دولت و جناب آقاي روحاني نيست که پرداختن به آن 
مجال ديگري را مي طلبد ضمن اينکه اينجانب و ساير دلسوزان 
کشور و انقالب مکرر در گذش��ته به آن پرداخته ايم. همچنان که 
اين موضع گيري به مثابه تقديم چک سفيد امضا به آقاي روحاني 
و دولت ايش��ان نخواهد بود و همه منوط به هم��کاري براي رفع 

مشکالت مردم و کشور مي باشد.


