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شمخاني: 

رفتارنابخردانهمکروندراسالمستيزي
نشانهخامياودرسياستاست

به گزارش ايس�نا، علي ش�مخاني دبير 
ش�وراي عالي امني�ت ملي با اش�اره به 
مواض�ع ضداس�امي و توهين آمي�ز 
رئيس جمه�ور فرانس�ه گف�ت: »رفتار 
نابخردان�ه مک�رون در اسام س�تيزي 
علني نش�ان از خام�ي او در سياس�ت 
دارد وگرن�ه در س�وداي رهب�ري ب�ر 
اروپ�ا ب�ه اس�ام جس�ارت نمي کرد.«

وي افزود: »پيشنهاد مي کنم بيشتر تاريخ بخواند و به حمايت امريکاي 
در حال افول و صهيونيسم رو به اضمحالل دلخوش نباشد.«

--------------------------------------------------
بيانيه۲۴۰نمايندهمجلسدرمحکوميت

حمايتمکرونازهتکحرمتبهپيامبراسالم)ص(
بيش از ۲۴۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسامي طي بيانيه اي 
اظهارات رئيس جمهور فرانس�ه در هتک حرمت به پيامبر گرامي 
اسام)ص( را محکوم کردند. در بخش�ي از اين بيانيه آمده است:
 همه دنيا در روزهاي اخير ش��اهد آن بودند که دولت فرانس��ه چگونه 
با حمايت از عمل ضدانس��اني يکي از نشريات اين کش��ور در توهين 
وقيحانه به س��احت مقدس فخر کائنات پيامبر اعظم، حضرت محمد 
مصطفي)ص( ماهيت اهريمني خود را اثب��ات کرد. اين فاجعه نتيجه 
فاحش تفکر مدرني است که دولتمردان فرانسوي را تحت سيطره خود 
درآورده و براي آنان ارمغاني جز شبيه تر ش��دن به جوامع غيرانساني 

نداشته است. 
 --------------------------------------------------

نماينده کليميان ايران:
توهينبهپيامبراسالم)ص(

باهدايتدولتفرانسهانجامميشود
نماينده کليميان ايران در مجلس شوراي اسامي توهين به پيامبر 
اسام )ص( در فرانسه را با حمايت و هدايت دولت اين کشور دانست 
و آن را رفت�اري خاف آموزه هاي موجود در کت�اب تورات خواند. 
همايون سامه يح نجف  آبادي، نماينده کليميان ايران در مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به توهين به پيامبر اسالم)ص( در 
کشور فرانسه و حمايت دولت اين کشور از اين رفتار توهين آميز گفت: 
اين رفتار ناپس��ند و توهين آميز به هيچ وجه با معيارهاي آزادي بيان 

سنخيتي ندارد و يک توهين به شمار مي رود. 
وي افزود: يک اظهارنظر زماني در چارچوب آزادي بيان تعريف مي شود 
که خدشه اي به کسي وارد نکند و موجب بي احترامي به ديگران نشود 
که در اين صورت نه آزادي بيان بلکه رفتار اهانت آميز تلقي مي ش��ود. 
آنچه امروز در فرانسه اتفاق افتاد و ما شاهد توهين به پيامبر اسالم در 
اين کشور بوديم، رفتار توهين آميزي بود که متأسفانه با حمايت دولت 

فرانسه هم همراه بود. 
سامه يح خاطرنش��ان کرد:  آزادي بيان تنها در فرانسه نيست بلکه در 
ديگر کشورها وجود دارد اما اينکه ما فقط در فرانسه به اين گستردگي 
ش��اهد اين رفتارهاي توهين آميز هستيم، موضوعي است که از جانب 
دولت اين کشور حمايت و هدايت مي شود و آنها به دنبال اسالم ستيزي 

و اسالم هراسي در سطح جهان هستند. 
وي افزود: در کتاب تورات همانند قرآن، اهانت به پيامبران ديگر اديان 
الهي اقدامي زشت عنوان شده و ايرانيان کليمي نيز اين رفتار اهانت آميز 
نسبت به پيامبر اس��الم را برخالف آموزه هاي دين خود مي دانند و آن 
را در کشور فرانس��ه محکوم مي کنند. اين رفتار اهانت آميز در فرانسه 
در واقع ناديده گرفتن تعداد قابل توجهي از مردم اين کش��ور و حتي 
جهان يعني مسلمانان است و اين رفتار اهانت آميز در واقع يک نوع ترور 

شخصيت به شمار مي رود که اقدامي محکوم است. 
 --------------------------------------------------

آيتاهللصديقي:دشمن
چارهحلمشکالتاقتصادينيست

امام جمعه موقت تهران گفت که دشمن 
چاره  حل مش�کات اقتصادي نيس�ت 
بلکه بايد مسئوالن ش�رايطي را فراهم 
کنند که مردم در اي�ن جنگ اقتصادي 
پاس�خ مناس�بي ب�ه دش�من بدهن�د. 
آيت اهلل کاظ��م صديق��ي، امام جمعه 
موقت ته��ران در گفت وگو با تس��نيم 
با بيان اينکه تجربه مذاک��ره با امريکا 

نشان داد که هيچ راهي جز توجه به توانمندي ها و ظرفيت هاي 
داخلي پيش روي ما وجود ندارد، گفت: واقعاً قابل قبول نيست که 
برخي فکر کنند براي رفع مشکالت اقتصادي بايد چشمانشان 
به دست دشمني باشد که عزمش براي نابودي ما راسخ است و 
به تجربه ثابت  شده است که نمي خواهد دست از دشمني با ملت 

ايران بردارد. 
وي با بيان اينکه مؤمنان حقيقي چشمش��ان را به خدا مي دوزند نه به 
کدخداها، گفت: دشمن با تشديد تحريم ها و فشارهاي اقتصادي قصد 
دارد ملت ايران را تسليم و سپس اراده خود را به ملت ما تحميل کند و 
نبايد در اين ميان برخي اين زمينه را براي آنها فراهم کنند. همه بايد 
دست به دس��ت هم بدهند و با توانمندي هاي خود  کشور را در مقابل 

تحريم هاي دشمن بيمه کنند. 
امام جمعه موقت تهران با بيان اينکه ملت ايران شکس��ت س��ختي به 
دشمن در جنگ اقتصادي تحميل خواهد کرد، گفت: واقعاً اگر مسئوالن 
از مردم براي رفع مشکالت اقتصادي کمک بخواهند، طبيعي است که 
مردم همان گونه که در دوران دف��اع مقدس افتخارآفريني کردند و در 
جنگ نظامي سربلند ش��دند، در جنگ اقتصادي نيز سربلند خواهند 
شد منوط به اينکه مس��ئوالن ش��رايط را براي حضور مردم در جنگ 

اقتصادي فراهم کنند. 
 --------------------------------------------------

آزاديخواه: 

ارکاندولتتواننظارتواجراندارند
عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت: کمبود نهاده هاي دامي، 
بذر و کود در کشور به يک معضل تبديل شده و بر اساس گزارش اين 
کميسيون برخي ارکان دولت مقصر بوده و توان نظارت و اجرا ندارند. 
به گزارش مهر، حجت االس��الم اح��د آزاديخواه در جلس��ه علني روز 
گذشته مجلس شوراي اسالمي طي تذکر شفاهي گفت: موضوع توزيع 
نهاده هاي دامي به يک معضل جدي تبديل شده است و کشاورزان نه 

راه پس دارند و نه راه پيش. 
وي افزود: کميس��يون کش��اورزي مجلس اين موضوع را مورد بحث 
و بررس��ي قرار داده که به زودي گزارش آن را به صح��ن علني اعالم 
مي کنيم. بررسي هاي ما نش��ان مي دهد که برخي ارکان دولت در اين 

زمينه مقصرند يا توان الزم و کافي براي نظارت و اجرا ندارند. 
آزاديخواه با انتقاد از اينکه متأس��فانه بذر و کود پيدا نمي شود،گفت: 
دامداران و مرغداران هم چالشي جدي دارند و بايد حل مشکالت آنان 

در دستور کار مسئوالن قرار گيرد. 

اوامرسياستبههنر
روزنامه صبح نو در مطلبي نوشته است: 
از روزي ک��ه نامه س��عيد حجاريان به 
همايون ش��جريان منتشر شده است، 
واکنش هاي منفي به محتوا و لحن آن از 
صدر تا ذيل همچنان ادامه دارد اما اين نامه عالوه بر واکنش هاي دفعي 
و مقطعي سؤاالت و ابهامات پيچيده   تري را نيز از کيفيت ارتباط سياست 
و فعاالن سياسي اصالح طلب با هنرمندان سرشناس کشور ايجاد کرده 
است. لحن آمرانه حجاريان و بکن- نکن هاي هنري و سياسي خصوصاً 
اشاره به سرنوشت تلخ سوءاستفاده سياسيون چپ از موقعيت هنري 
مرحوم شجريان و تالش براي خط دهي به همايون، قفل ها و کليدهاي 
بس��ياري را در ارتباط ميان جريان اصالحات با هنرمندان پيش روي 
افکار عمومي نشانده است. سعيد حجاريان، فعال سياسي اصالح طلب 
که در ماه هاي اخير منتهي به انتخابات رياس��ت جمهوري با حمالت 
تندش به منتقدان نامه موسوي خوئيني ها و همراهي اش با جريان چپ 
راديکال بعد از دوره اي فترت سياسي دوباره سر زبان ها افتاده است، اول 
آبان با انتش��ار نامه سرگش��اده اي خطاب به همايون شجريان در پي 
درگذشت محمدرضا شجريان دست کم فضاي فرهنگ و هنر کشور را 
شوکه کرد؛ شوکي که اين روزها در ميان انواع پيچيدگي هاي فضاي 
فرهنگي و سياسي کشور، توجه ها را به سمت جريان هاي پنهاني جلب 
کرد که چهره هاي هنري و ميراث فرهنگي ايران را خرج کارکردهاي 
سياس��ي تاريخ انقضادار مي کنند و براي اهداف سياسي خود آنها را 
مصرف کرده و پس از چندي دور مي اندازند يا دست کم تمام تالش و 

هم و غم خود را در اين جهت سامان مي دهند. 
---------------------------------------------------

نفسهتاکيمذموماست
روزنامه کيهان در بخش��ي از سرمقاله خود 
نوشته است: حساسيت رهبر انقالب نسبت 
به هتک حرمت افراد و دست زدن به اعمال و 
بيان مواضع مغاير با اخالق و منش اس��المي و در عين حال تأکيد بر 
ضرورت نقد منحصر به دولت و رئيس جمهور فعلي نيست. مروري بر 
مواضع س��ابق ايش��ان نش��ان مي دهد مس��ئله رعايت اخ��الق در 
موضع گيري هاي سياسي هميشه براي ايشان موضوعيت داشته است 
و نسبت به آن حساس بوده اند. نمونه ها و مصاديق اين قضيه متعدد 
است. پس از مناظره هاي جنجالي انتخابات سال 88 و طرح مباحثي 
درباره فساد مالي اطرافيان آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي ناطق نوري 
از سوي احمدي نژاد، فرمودند: »البته کسي، خود اين آقايان را به فساد 
مالي متهم نکرد اما هر کس هر ادعايي در مورد بستگان آنها نيز دارد 
نبايد قبل از اثبات در مراجع و مجاري قانوني، در رسانه ها بيان کند.« 
ايش��ان در همان س��خنراني نس��بت ب��ه برخورده��اي تخريبي با 
رئيس جمهور وقت هم واکنش نشان داده و به شدت از آن انتقاد کردند: 
»از يک طرف صريح ترين اهانت ها به رئيس جمهور قانوني کشور شد. 
تهمت هايي زدند، حرف هايي گفتند. . . فحاشي کردند؛ رئيس جمهور 
را خرافاتي، رمال، از اين نسبت هاي خجالت آور دادند؛ اخالق و قانون 
و انصاف را زير پا گذاشتند.« اين مصاديق و ساير موارد نشان مي دهد 
نفس عمل هتاکي و بداخالقي، مذموم و مورد انتقاد ايش��ان اس��ت، 
اينطور نيست که هتاکي نس��بت به کسي مذموم و نسبت به ديگري 

مقبول و مورد تأييد باشد. 
---------------------------------------------------

تشديدتدابيرامنيتيدرامريکا
روزنامه خراسان در سرمقاله خود نوشته است: 
ترامپ باره��ا اعالم کرده که ي��ا در انتخابات 
پيروز مي شود يا در انتخابات تقلب شده است. 
به عبارت ديگر اگر ترامپ به پيروزي قاطع دست نيابد، ستاد انتخاباتي 
جمهوريخواهان به بهانه تقلب در انتخابات، به ويژه با زير سؤال بردن 
روند انتخابات پس��تي، موضوع را ب��ه دادگاه خواهند کش��اند. به نظر 
مي رس��د ترامپ روي آراي قضات ديوان عالي فدرال براي پيروزي در 
انتخابات حساب ويژه اي باز کرده اس��ت. اما اگر آراي الکترال کالج به 
گونه اي ميان دو نامزد جمهوريخواه و دموکرات تقسيم شود که هيچ 
يک نتوانند حداق��ل 270 رأي را کس��ب کنند، مس��ئوليت انتخاب 
رئيس جمهوري بعدي امريکا بر عهده کنگره قرار خواهد گرفت. در اين 
حالت، حتي با وجود برتري عددي دموکرات ها در مجلس نمايندگان 
بعدي، شانس ترامپ براي پيروزي بيشتر است، زيرا هر ايالت در زمان 
رأي گيري فقط داراي ي��ک رأي خواهد ب��ود و ايالت هايي با اکثريت 
نمايندگان جمهوريخواه از ايالت هايي با اکثريت نمايندگان دموکرات 
بيش��تر خواهند بود. به هرحال، ب��ا توجه به پيچيدگي ف��راوان نظام 
انتخابات رياست جمهوري امريکا، هرگونه پيش بيني نتايج آن بر اساس 
نظرسنجي ها تقريباً غيرممکن است.  با اين حال، به نظر مي رسد يک 
موضوع دور از انتظار نخواهد بود و آن اينکه انتخابات 2020 با اعتراضات 
و تنش ه��اي خياباني همراه ش��ود. از هم اکنون تدابي��ر امنيتي براي 
جلوگيري از اعتراضات خش��ن خياباني عليه نتايج انتخابات رياس��ت 
جمهوري امريکا در برخي شهرها و ايالت هاي اين کشور تشديد شده و 
حتي در برخي مناطق، حضور افراد با اس��لحه در اط��راف حوزه هاي 

رأي گيري در روز انتخابات در سوم نوامبر ممنوع شده است. 
---------------------------------------------------

امريکاييهايترسيده!
فريدون مجلسي در آفتاب يزد در مورد انتخابات 
امريکا نوشته است: گمانه زني ها حکايت از اين 
دارد که رکورد ميزان مشارکت 100 ساله در 
اين انتخابات شکسته خواهد شد و اقبال مردم 
به صندوق هاي رأي در اين دوره شگفتي ساز خواهد بود. اين در حالي 
است که در دور گذشته انتخابات، دونالد ترامپ درحالي که در مجموع 
3ميليون رأي کمتر نسبت به هيالري کلينتون به دست آورده بود اما 
به مدد سيستم الکترال توانست به کاخ سفيد راه يابد. در واقع در دور 
گذشته بخش مهمي از دموکرات ها به دليل برخورد اين حزب با سندرز 
دچار رنج ش��دند و با انتخابات قهر کردند، اين در حالي بود که ترامپ 
توانست بسياري از کساني را که پيش از اين رأي نمي دادند به ويژه در 
روستاها را جذب کند اما اين بار شرايط متفاوت است و دموکرات ها با 
همه توان به باجه هاي رأي خواهند رفت و س��ندرز و هوادارانش نيز از 
بايدن حمايت کرده اند. اينکه گفته مي شود رکورد مشارکت شکسته 
خواهد شد به اين دليل است که جامعه امريکا شرايط ويژه امروز را درک 
کرده است و نمي تواند نسبت به اين مسئله بي تفاوتي نشان دهد. به نظر 
مي رسد بخش مهمي از رأي دهندگان بيش از آنکه به دليل خواستن 
بايدن مشارکت کنند در واقع به دليل نخواستن ترامپ در اين دوره از 

انتخابات رأي خود را به صندوق بيندازد. 

88498443سرويس  سیاسي

ثباتدولتپيشنيازعبورازشرايطکنونياست
نگاهي تحليلي به داليل حمايت همه جانبه رهبري از دولت

بيانات روز شنبه مقام معظم رهبري را عاوه بر 
سنت هميشگي ايشان در حمايت از دولت ها 
مي توان نوعي تدبير سياسي براي حفظ ثبات 
قوه مجريه در شرايط حساس کنوني دانست؛ 
شرايطي که براي گذر از آن به يک همبستگي 
همه جانب�ه در داخل کش�ور و بي�ش از همه 
به ي�ک دولت قابل ات�کا و پايدار نياز اس�ت. 

نظام جمهوري اسالمي ايران طبق قانون اساسي 
از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تشکيل شده 
اس��ت که طبيعتاً صحت کارکرد سيستمي اين 
نظام منوط به رابطه سالم و عملکرد هر کدام از 
اين سه قوه است. به تجربه ثابت شده است که به 
رغم اهميت هر کدام از اين سه مجموعه، دولت به 
عنوان قوه مجريه و رکن اجرايي کشور مهم ترين 
نقش را در عملکرد صحيح نظام جمهوري اسالمي 

ايران خواهد داشت. 
اگرچه قوه مجري��ه هدف بيش��ترين انتقادها و 
نقدها به دليل ماهيت خود قرار دارد و انتظارات 
بااليي چه در سطح جامعه و چه در ميان نخبگان 
وجود دارد، اما هيچکس نمي تواند اين نکته را رد 
کند که در صورت از هم پاشيدگي نظام اجرايي 
کشور در شرايط کنوني ضربات وارده دهها برابر 

هولناک تر از گذشته خواهد بود. 
سخنان روز ش��نبه مقام معظم رهبري در جمع 
اعضاي ستاد ملي مقابله با کرونا از همين زاويه 
قابل تحليل است اما به غير از آن، تحوالت پيش 
رو به خصوص در حوزه بين الملل براي حمايت 
عالي ترين مقام نظام جمهوري اسالمي از دولت 

به رغم همه انتقادات پيش رو کافي است. 
  سنت حمايت از دولت ها

سنت هميشگي رهبري براي حمايت از دولت ها
صرف نظر از داليل فعلي حمايت رهبري نظام از 
دولت نه تنها به دولت يازدهم و دوازدهم بلکه به 
تمام دولت هاي قبلي نيز اختصاص داشته است. 
ايشان در بيانات نوروزي خود در حرم رضوي با 
اشاره به حمايت خود از ساير دولت ها مي فرمايند: 
من اين را صريحاً به ملّت عزيزمان عرض مي کنم 
– قباًل هم گفتم– من از همه  دولت ها در دوران 
مس��ئوليت خودم حمايت ک��ردم؛ از اين دولت 

هم حمايت مي کنم. هر جا هم الزم باش��د تذّکر 
مي دهم؛ البّته چک س��فيد امضا هم به کس��ي 

نمي دهم. 
اين حمايت ايش��ان نيز به دلي��ل رأي مردم به 
دولت منتخب و همچنين نظام مردم س��االري 
ديني است، چراکه آراي مردم در نظام جمهوري 
اسالمي ايران همواره محترم بوده و خواهد بود. 
در همين باره  ايش��ان در س��ال 84 با اشاره به 
همين نکته تصريح مي کنند: کسى را که مردم 
انتخاب کنند و رئيس جمهور قانونى کشور شود، 
هميش��ه مورد احترام ، تکريم و حمايت جامع 
رهبرى در هم��ه  دولت ها بوده؛ بع��د از اين هم 

بايد باشد. 
اين حمايت ايشان به اندازه اي مستحکم و جدي 
بوده اس��ت که تمام رؤس��اي جمه��ور از دوران 
سازندگي تا دولت روحاني بر آن تصريح مي کنند. 
اما با وجود اين سنت در نظام جمهوري اسالمي 
ايران ش��رايط فعلي نيز ويژگي هاي��ي دارد که 
مي توان داليل حماي��ت رهب��ري از دولت را با 

تيزبيني بيشتري درک کرد. 
 بن بست تحريم هاي ظالمانه 

ش��ايد اولين و مهم تري��ن نکته درباره ش��رايط 
فعلي کشور فش��ار ظالمانه و گسترده تحريم ها 
عليه ايران باش��د. در طول چهار سال گذشته و 
بر اساس سياست فشار حداکثري دولت، ترامپ 
تالش کرده با تحريم هاي يکجانبه ايران را وادار 
به مذاک��ره در چارچوب پيش��نهادي خود کند 
که مهم تري��ن نماد آن ش��روط 12گانه اعالمي 

پمپئو است. 
متأسفانه اين تحريم ها به علت فراگيري بيماري 
کرونا فش��ار زايدالوصفي به اقتصاد کش��ور وارد 
کرد که برخي بي تدبيري ها در کارساز شدن اين 
فشارها به بدنه اقتصادي کشور مؤثر بوده است. 

با اين حال در ش��رايط فعلي و ب��ه خصوص در 
آستانه انتخابات رياست جمهوري تقريباً انتظار 
تأثيرگذاري در خصوص اين تحريم ها به انتهاي 
خود رس��يده اس��ت. اين نکته زمان��ي جدي تر 
مي شود که سخنان مش��اور امنيت ملي امريکا 
را مرور کنيم. وي که در جم��ع خبرنگاران و در 
خصوص اعمال برخي مجازات ها به دليل ادعاي 

دخالت ايران در انتخابات امريکا سخن مي گفت 
با اشاره به اين مس��ئله گفت: يکي از مشکالتي 
که ما با ايران و روسيه داريم اين است که اکنون 
آنقدر تحريم عليه اين کش��ورها اعمال کرده ايم 
که فرصت و امکان بسيار کمي براي انجام هر کار 
ديگر و اعمال تحريم جديد را داريم. اما ما در حال 
بررسي همه اقدامات مهارکننده احتمالي هستيم 

که مي توانيم عليه اين کشورها اعمال کنيم. 
روي ديگر اين مس��ئله را مي ت��وان در گزارش 
وال اس��تريت ژورنال ديد که بر اي��ن نکته تأکيد 
مي کند که هم اکنون مهم ترين اولويت حاميان 
تحريم به ج��اي افزايش فش��ار تحريم ها بر اين 
نکته متمرکز شده تا بتوان امکان برداشته شدن 
تحريم ها را در دولت آين��ده امريکا و تصميم آن 
براي بازگش��ت به برجام به حداقل خود رساند؛ 
روندي که مهم ترين جزء آن تحريم دوباره افراد و 

نهادهاي ايراني به بهانه تروريسم است. 
با درک همين مسئله  و احتمال رويداد هر تحولي 
است که در شرايط فعلي نياز به استحکام هر چه 
بيشتر قواي سه گانه و همچنين عملکرد دولت 

بيش از گذشته احساس مي شود. 
به صورت طبيعي در هر تحولي بعد از انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريکا اين دولت است که با 
تبعات آن چه مثبت و چه منفي روبه رو مي شود. 
شايد اين سؤال مطرح شود که س��اير نهادها از 
جمله ش��وراي عالي امنيت ملي بتوانند وظيفه 
مديريت اين تح��ول را به دوش بکش��ند. مانند 
زماني که حسن روحاني، علي الريجاني و سعيد 
جليلي مسئوليت مديريت پرونده هسته اي ايران 

را به عهده داشتند. 
در اين ميان واقعيت اينجاس��ت ک��ه در تمامي 
اين تحوالت دولت ها بوده اند که نقش اصلي در 
مديريت اين ش��رايط را ايفا مي کردند و اعطاي 
اين وظيفه نيز به آنان به صورت مستقيم از سوي 

رؤساي دولت مديريت مي شده است. 
از س��وي ديگر راهب��رد اصلي نظام ب��ر حضور 
حداکثري دولت در تحوالت مربوطه اس��ت. به 
عنوان مثال در جريان مذاکرات منتهي به امضاي 
برجام موس��وم به کان��ال عمان دس��تور صريح 
رهبري بر اين محور قرار داشت که بايد مذاکرات 

فوق از طرف وزارت امورخارجه مديريت شود و 
نظارت بر آن بر عهده ش��وراي عالي امنيت ملي 
قرار داش��ت. با اين تفاس��ير در ماه هاي حساس 
پيش رو اي��ن وزارت امورخارجه اس��ت که بايد 
اين روند را مديريت کند و در صورتي که دولت 
جايگاهي ضعيف شده در داخل حاکميت داشته 

باشد، اين امر ميسر نخواهد بود.
 نظام بي سر و فرصتي بي همتا براي دولت 

روحاني
عالوه بر تبعات خارجي تضعي��ف دولت بايد به 
اين نکته اشاره کرد که بحث ايجاد ضعف در نظام 
اجرايي کشور که مي تواند شرايط شکننده داخلي 
را به يک هرج و مرج تبديل کند، جزو مهم ترين 

اهداف امريکايي ها در ايران است. 
اي��ن موض��وع آنچن��ان واض��ح ک��ه حس��ين 
ش��ريعتمداري به عنوان يکي از منتقدان جدي 
دولت در يکي از س��رمقاله هاي خ��ود به تالش 
امريکايي ها براي اس��تقرار نظام بي سر در داخل 
ايران اشاره مي کند و مي نويسد: طرح توطئه آميز 
»دولت بي سر« عليه جمهوري اسالمي ايران هم 
کليد خورد و به صحنه آمد و ب��ه يقين مي توان 
گفت که ايران اسالمي اصلي ترين هدف آن بوده 
است چراکه ايران خاستگاه، اردوگاه و پشتيبان 
نهضت مقاومت در سراسر منطقه و جهان است. 
بنابراين به آساني مي توان نتيجه گرفت توطئه ياد 
شده، قبل از همه روي ايران اسالمي که خاستگاه 
و اردوگاه اصلي مقاومت است هدف گذاري شده 

و به صحنه آمده باشد. 
اين نکته از درک اين مسئله حاصل مي شود که 
اگر قرار بر اصالح روند امور نيز باشد اين مسئله 
بدون وجود يک نظام پاي��دار دولتي امکان پذير 
نمي باش��د. در شرايط شکس��ت يک دولت تنها 
چيزي که مي تواند نصيب يک کشور شود ناامني 
واقعي و ناامني رواني اس��ت. نمونه هاي فراواني 
از اين مس��ئله در دنيا وجود دارد که مي توان به 
وقايع دهه 90 در مکزيک اشاره کرد که فروپاشي 
دولت در جريان بحران اقتصادي منجر به نفوذ 
گسترده کارتل هاي مواد مخدر شد که همچنان 

نيز ادامه دارد. 
با اين حال و ب��ه رغم اينکه رهبري ب��ار ديگر با 
حمايت همه جانبه از دولت ش��رايط مس��اعدي 
براي دولتمردان رقم زدند، همچنان اين مطالبه 
به صورت جدي باقي است که دستگاه اجرايي هر 
چه سريع تر به اقدامات جدي براي بهبود اقتصاد 

کشور دست بزند. 
اين اقدامات بايد به گونه اي باشد که مردم بتوانند 
آن را در زندگي روزمره خود حس کنند و هم به 
تمام نق زدن هاي بي جا از سوي برخي رسانه هاي 
اصالح طلب پايان بدهد؛ رسانه هايي که زودتر از 
تمام اصولگرايان بحث اس��تعفاي دولت را کليد 
زدند و آن را به عنوان حرب��ه اي براي خالصي از 

وضعيت موجود مطرح کردند. 
طبيعي اس��ت که تمام اين پيش��نهادات به اين 
دليل از س��وي اصالح طلبان مطرح مي شود که 
مسئوليت شرايط فعلي به سمت ديگري متمايل 
شود؛ حربه اي که قرار اس��ت اصالح طلبان را از 
شرايط بد فعلي در افکار عمومي به خصوص براي 

انتخابات سال 1400 خالص کند. 
در اين ميان وظيفه دولت استفاده حداکثري از 
اين فرصت موجود است به خصوص اينکه بيانات 
رهبري همگرايي خوبي را در عرصه داخلي براي 
حمايت از اقدامات مبتکرانه فراهم آورده است. 
البته در اين مي��ان رئيس جمهور نبايد فراموش 
کند که اين حمايت به معناي دادن چک سفيد 
امضا براي بهره برداري هاي انتخاباتي يا سياسي 

نخواهد بود. 

نماينده م�ردم کرمان در مجلس تأکي�د کرد که مقام 
معظم رهبري بيش�ترين اختيارات را بر اساس قانون 
اساس�ي و اصل واليت فقي�ه به دولت آق�اي روحاني 
داده است، اما دولت کمترين بهره را از آن برده است. 
به گزارش فارس، محمدمهدي زاهدي در نطق ميان دستور 
خود در نشست علني روز گذشته مجلس اظهار داشت: بر 
همگان به ويژه بر سياس��يون دنيا واضح است که هيئت 
حاکمه امريکا تحت سيطره جهاني صهيونيسم بين الملل 
قرار دارد و لذا استراتژي آنها نسبت به جمهوري اسالمي 
ايران مشخص اس��ت که جز به براندازي به چيز ديگري 
نمي انديش��ند. از اين رو تفاوت��ي ندارد که ک��دام نامزد 
انتخابات��ي در امري��کا برنده ش��ود، فقط ممکن اس��ت 

تاکتيک هاي آنها با هم متفاوت باشد. 
زاهدي خاطرنش��ان کرد: ايران اسالمي کشوري مستقل 
اس��ت و روي پاي خود با تکي��ه بر مل��ت و بهره گيري از 
ظرفيت هاي عظيم بالقوه و بالفعل درون کشور مي ايستد 
و راه خويش را با صالبت ادامه مي دهد و توجه و اعتنايي به 
بعضي پالس هاي نابهنجار برخي سياسيون داخل کشور 
که نگاه به غ��رب دارند و به دنبال ب��ه اصطالح صلح امام 

حسني آن هم از منظر خويش هستند، ندارد. 
نماينده مردم کرمان در مجلس ش��وراي اسالمي اظهار 
داشت: مقام معظم رهبري بيشترين اختيارات را بر اساس 
قانون اساس��ي و اصل واليت فقيه به دولت آقاي روحاني 
داده اس��ت، اما دولت کمترين بهره را از آن برده اس��ت. 
شوراي همکاري اقتصادي از سران سه قوه تشکيل شده 

اما در همين دوران مشاهده مي کنيم که قيمت ارز، طال ، 
مسکن،  خودرو، لوازم خانگي، غذا و حتي دارو چند برابر 
شده است. کجاي کار مي لنگد؟ آيا بي تدبيري تعدادي از 
مديران و دولتمردان اس��ت؟ آيا س��وءمديريت است؟ آيا 
بي برنامگي است؟ آيا ناکارآمدي برخي دولتمردان است 

که به نظرم همه اينها هست. 
زاهدي ادامه داد: در کنار اينها بايد اضافه کرد که دولت، 
 خود را از جمع نخبگاني کشور در حوزه هاي مختلف دور 
کرده است. سياست بازي و سياسي کاري در اجزاي بدنه 
اجرايي دولت بر خ��رد جمعي و عقالن��ي و لحاظ کردن 
منافع ملي ارجحيت داده شده و هنوز 9 ماه فرصت براي 
دولت باقي است. بياييد قرارگاه خدمت تشکيل دهيد و با 
بهره گيري از نيروهاي کارآمد و انقالبي با رويکرد مديريت 
جهادي به وضعيت نابس��امان معيشتي و اقتصادي مردم 

سروسامان بخشيد.  

زاهدي:دولتروحانيازبيشتريناختياراتخود
کمترينبهرهرابردهاست

رئيس جمه�ور  دفت�ر  رئي�س 
گفت: م�ا ب�راي برگزاري جلس�ه 
نماين�دگان  ب�ا  رئيس جمه�ور 
مجلس به صورت ويدئوکنفرانس 
نداري�م.  مش�کلي  هي�چ 
محم��ود واعظ��ي، رئي��س دفت��ر 
رئيس جمه��ور در گفت وگ��و ب��ا 
مه��ر، حض��ور رئيس جمه��ور در 
مجلس براي تعمي��ق روابط دو قوه 
و همچنين نزديک ش��دن به زمان 
تقدي��م اليحه بودجه ب��ه مجلس را 
منوط به تش��خيص ستاد ملي کرونا 
دانس��ت و اظهار داشت: اين موضوع 
به پروتکل هايي که ستاد ملي کرونا 
براي آق��اي رئيس جمه��ور تعريف 

مي کند بستگي دارد. 
وي عنوان کرد: اگر نظر س��تاد ملي 
کرونا مثبت باشد، رئيس جمهور به 
مجلس مي رود و اگر مثبت نباش��د 
نمي رود. در مورد جلس��ه به صورت 
ويدئوکنفرانس اص��اًل حرفي نداريم 
و هر زمان الزم باش��د و مجلس هم 
بخواهد مشکلي براي برگزاري چنين 

جلسه اي نخواهيم داشت. 
واعظي ادامه داد: ما در جريان معرفي 

وزير پيشنهادي صمت گفتيم يا آقاي 
جهانگيري در صحن مجلس حضور 
پيدا مي کن��د يا به تش��خيص خود 
مجلس اگر عالقه داشتند، مي توانند 
جلس��ه رأي اعتم��اد را ب��ه صورت 
ويدئوکنفرانس با رئيس جمهور برگزار 
کنند. ما براي برگزاري جلس��ات به 
صورت ويدئوکنفرانس هيچ مشکلي 
نداريم.  وي در رابطه ب��ا اينکه آيا از 
سوي دولت درخواستي براي تشکيل 
جلس��ه به صورت ويدئوکنفرانس به 
مجلس ارائه شده است؟ تأکيد کرد: 
اصاًل کار به آنجا نرس��يده اس��ت، به 
مجلس اعالم کرديم هر طور خودتان 

راحت هستيد. 

واعظي:برايبرگزاريجلسهمجازي
رئيسجمهوربانمايندگانآمادگيداريم

   خبر

مهدي پورصفا
   گزارش
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