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چراديرميجنبيم؟!
مهدي حسن زاده طي يادداشتي در شماره 
ديروز خراس��ان با عنوان »گوشت، آرد و 
بورس چرا دير مي جنبيم؟!«   نوشت: در 
پي افزايش  قيمت گوش��ت در روز هاي اخير، رئيس سازمان حمايت، 
قاچاق دام زنده را در برخي استان هاي مرزي عامل اصلي کمبود دام و 

 افزايش قيمت دانست و از پيگيري اين مشکل خبر داد.  
واقعيت اين است که يکي از تبعات مهم افزايش نرخ ارز، خروج کاال ها از 
کشور است، به ويژه کاال هايي که متناسب با افزايش  قيمت ارز، افزايش 
قيمت نداش��ته اند يا به دليل يارانه ارز ۴۲۰۰ تومان، ارزان تر از قيمت 

واقعي عرضه مي شوند، با اين پديده  مواجهند.  
بخش��ي از کمبود آرد که در اس��تان هاي مرزي نيز بيش��تر اس��ت به 
همين دليل است. اگر به وقايع سال ۹۷ بازگرديم نيز همين معضل  را 
مي بينيم. همچنين سال ۹۱ با همين معضل مواجه بوديم. اين مسئله 
ما را با اين واقعيت تلخ رو به رو مي کند که نظام تصميم گيري و اجرايي 
در برابر تحوالت اقتصادي، واکنش منفعالنه و ديرهنگام دارد. از سال 
۹۷ با مجوز رهبر انقالب براي تشکيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا، اين مسئله تا حد زيادي محقق شد و در  عمل ساختاري شکل 
گرفت که مي توانس��ت تصميمات را با هماهنگي بين قوا و به سرعت 
بگيرد و اجرايي کند.   برخي تصميمات براي مديريت بازار ارز در نيمه 
دوم سال ۹۷ و سال ۹۸ نيز در همين ساختار گرفته شد، ولي اکنون با 
توجه به  تأخير در برگزاري جلسات اين شورا، امکان تصميم گيري سريع 

در حوزه مشکالت اقتصادي کم شده است.  
هرچند فارغ از اين س��اختار نيز در درون بخش ه��اي اجرايي به ويژه 
در دولت، اقدامات سريع و پيش دستانه در مواجهه با تبعات  تحوالت 
اقتصادي انتظار مي رود و مي توان از وزارتخانه ها و سازمان هاي اجرايي 
انتظار داشت که در مواجهه با تحوالت  اقتصادي و تبعات اين تحوالت، 

اقدامات به موقعي داشته باشند.  
........................................................................................................................

ترامپرادستکمنگيريم
حسن هاني زاده، تحليلگر مسائل بين الملل طي 
يادداش��تي با عنوان س��ه گانه حامي ترامپ را 
دستکم نگيريم!   در آرمان ملي نوشت:  با وجود 
برخي نظرسنجي ها مبني بر پيشرفت جو بايدن در انتخابات مردمي، 
اما آنچه در اين انتخابات تعيين کننده است، وجود  کارت هاي الکترال 
است که در نهايت رئيس جمهور برنده را اعالم خواهد کرد. از آنجايي 
که عمدتاً دارندگان کارت هاي الکترال  گرايش هاي نژادپرستانه دارند 
و از س��وي ديگر اغلب صاحبان کارت هاي الکترال داراي ريش��ه هاي 
صهيونيستي هستند، لذا به نظر  مي رسد که در نهايت اين احتمال وجود 
دارد که دونالد ترامپ کارت هاي الکترال بيش��تري از ايالت هاي مهم 
امريکا دريافت خواهد  ک��رد. با توجه به اينکه دونال��د ترامپ در طول 
نزديک به چهار سال گذشته تمام توان سياسي و اقتصادي خود را براي 
تقويت  رژيم صهيونيستي به  کار گرفت، لذا البي صهيونيستي به شدت 
از دونالد ترامپ براي پيروزي مجدد در انتخابات حمايت خواهد کرد.  از 
سوي ديگر اکثريت مردم امريکا به  ويژه نخبگان سفيدپوست همواره از 
دونالد ترامپ پش��تيباني کرده اند زيرا جامعه سفيدپوس��ت  امريکا در 
دوران حاکميت دونالد ترامپ در کاخ سفيد به سمت گسترش فضاي 

نژادپرستانه حرکت کرده است. 
اين نظرسنجي ها نشان مي دهد که جو  بايدن در ابعاد انتخابات مردمي 
رأي بااليي خواهد آورد، اما کس��ب آراي دارندگان کارت هاي الکترال 
براي جو بايدن، نامزد حزب  دموکرات بس��يار مش��کل است. بنابراين 
انتخابات پيش روي امريکا از پيچيدگي بسيار بااليي برخوردار است و 
حتي ممکن است که  چالش هاي سياسي و امنيتي براي نامزد هاي دو 
حزب به  وجود بياورد. از اي��ن رو، پيش بيني برنده نهايي اين انتخابات 
تا آخرين لحظه  دش��وار اس��ت، اما حرکت جامعه نخب��گان امريکا و 
همچنين البي صهيونيستي و اموال کشور هاي نفت خيز عرب به سمت 
و سوي  انتخاب مجدد دونالد ترامپ خواهد بود. از طرفي قاضي جديد 
ديوان عالي اياالت متح��ده به  طور طبيعي به  دلي��ل گرايش به حزب 
 جمهوريخواه و ترامپ در صورت ارجاع پرونده انتخاباتي به دادگاه عالي 

فدرال به نفع دونالد ترامپ رأي خواهد داد. 
........................................................................................................................

ماوانتخاباتامريکا
جعفر بلوري طي يادداشتي در روزنامه کيهان 
با انتقاد از برخي عناصر که تنها به دنبال حل 
مش��کالت در خارج از ايران هستند، نوشت: 
اينکه چرا برخي در کش��ور تنها راه حل برون رف��ت از وضع موجود را 
»مذاکره« مي دانند نيز مسئله جالبي است. طرفداران اين روش غالباً 
)نه هم��ه آنها( چند ويژگي مش��خص دارند. يک( تنه��ا کاري که بلد 
نيس��تند، همين »مذاکره« اس��ت! اين را مي توان از باليي که با اسم 
مذاکره و برجام بر سر اقتصاد و معيشت اين مردم آوردند فهميد. غالباً، 
پشت »مردم« و مشکالت آنها پنهان مي ش��وند؛ پشت مشکالتي که 
خود، عامل ايجادشان هستند! اعتقادي به توانايي داخلي و اينکه به غير 
از امريکا، کشورهاي ديگري هم هس��تند که بتوان با آنها تعامل کرد، 
ندارند، قطب نمايشان هميشه و تحت هر ش��رايطي، »غرب« را نشان 
مي دهد! براي رسيدن به مقصود، از ابزار تحريف بهره مي برند و در اين 
راه هيچ ح��د و ان��دازه اي را نمي شناس��ند، حتي اس��الم و اهل بيت 
عليهم السالم را! »چاره اي نداريم« دائم ِورد زبانشان است اما هيچ وقت 
نمي گوين��د، وضعي��ت را ب��ا همي��ن اس��تدالل ها و روش ه��ا به اين 
نقطه)چاره اي نداريم( رسانده اند! هيچ گاه مسئوليت صريح ترين مواضع 
و وعده هايي را که داده اند، بر عهده نمي گيرند و چه بس��ا حتي با اظهار 
ضعف، به دشمن پالس »مؤثر واقع شدن تحريم ها« را مي فرستند تا باز 
هم تحريم شويم. آنقدر تحريم شويم که »آبرامز« نماينده ويژه امريکا 
در امور ايران ديروز بگويد، تحريم هاي ضدايراني، تَه کشيد. چيزي براي 

تحريم اين کشور باقي نمانده است!
نيکال سارکوزي، رئيس جمهور اس��بق فرانسه با روي کار آمدن دونالد 
 ترامپ در امريکا گفته بود: »محوريت جه��ان در حال عبور از غرب به 
شرق است. ما برخالف گذش��ته، بر جهان مسلط نيس��تيم. روي کار 
آمدن فردي مثل  ترامپ که باورکردني نبود، نش��انه وخامت ش��رايط 
است نه علت آن.« اين و خيلي موارد مشابه ديگر که اينجا جاي بررسي 
آنها نيست، يعني غربي ها خود وخامت اوضاع را درک کرده اند. يعني 
فهميده اند در حال افولند و دور، دور غرب نيست. خدا مي داند پس از 
انتخابات رياست جمهوري امريکا يعني هفت روز ديگر، اين کشور در 
چه وضعيتي خواهد بود. ش��ايد جنگ شود، شايد هم حاکميت با ابزار 
قدرت و خش��ونت اوضاع را کنترل کند. اما آنچه تا اينجاي کار مسلم 
شده اينکه هم  ترامپ و هم بايدن شمشير را از رو بسته و گفته اند پيروز 
انتخابات هستند. پيش بيني نتيجه انتخابات س��خت است. يا  ترامپ 

پيروز مي شود يا بايدن يا هر دو با هم؟ 
ترجيح ما همين، گزينه سوم است!

88498443سرويس  سیاسي

انقالبيونسابقمشيتغييرماهيتانقالبراراهعالجمشکالتميدانند!

ديروزتسخيرراتحريفکردند،امروزتهديدرا

»استکبارستيزي« از مباني اساسي انقالب اسالمي 
است که به ويژه طي سال هاي بعد از رحلت حضرت 
امام )ره( مورد حمالت بعضاً طراحي شده برخي 
سياسيون و رسانه هاي وابسته به آنها قرار گرفته 
است؛ حمالتي که در آستانه ۱3 آبان ماه هر سال به 
مناسبت تسخير النه جاسوسي امريکا در کشورمان 
سطح جديدي به خود مي گيرد. اينکه در روزهاي 
منتهي به روز جهاني استکبارستيزي برخي  افراد 
فعال در تسخير سفارت امريکا در تهران با انتشار 
متن يا گفت وگويي از مشارکت در چنين رويداد 
تاريخي ابراز ندامت و پشيماني مي کنند تقريباً به 

يک عادت تبديل شده است. 
به طوري که طي س��ال هاي اخير اف��رادي که 
وابس��تگي عمدتاً با برن��د غربزدگي در کش��ور 
ش��ناخته مي ش��وند، نظير ابراهي��م اصغرزاده، 
معصومه ابتکار، محسن ميردامادي، محمدرضا 
خاتمي، محس��ن امين زاده، س��عيد حجاريان، 
عباس عب��دي و محمد موس��وي خوئيني ها در 
مقاطع مختلف اصل تسخير سفارت را زير سؤال 
برده و بعد از گذش��ت نزديک به ۴۰ سال آن را 
حاوي هزينه ها و پيامدهاي مختلف براي جامعه 

ايراني ارزيابي مي کنند!
علي مطهري که با رويکردها و مواضع بحث برانگيز 
در عبور از مفاهي��م انقالبي گوي س��بقت را از 
تسخيرکنندگان النه جاسوس��ي ربوده همانند 
همفکران امروز خود اصل تسخير سفارت امريکا 
در تهران را زير س��ؤال برده و اين اقدام را عامل 

بسياري از مشکالت داخلي عنوان کرده است!
علي مطهري، نماينده عضو ليست اميد در مجلس 
دهم و کانديداي رد صالحيت شده مجلس يازدهم 
طي يادداش��تي که در روزنامه ايران ارگان رسمي 
دولت تدبير و اميد نوشته با تأکيد بر اينکه »تسخير 
س��فارت امريکا، مردم را در مس��ير رنج و س��ختي 
انداخت« مي نويس��د: »بدون شک نوع رفتار برخي 
افراد و گروه هايي که خود را انقالبي مي نامند و معموالً 

مرتبط با نهادهاي حکومتي هستند آفتي است که 
کيان جمهوري اسالمي را تهديد مي کند. اينها غير 
از رهبر، متعهد به حفظ احترام هيچ يک از مقامات 

کشور نيستند و به راحتي هتک حرمت مي کنند.«
مطهري در ادامه نوش��ت: »وقت��ي به حرف هاي 
آنها در پس توهين ها دق��ت مي کنيم، مي بينيم 
انتقاد از وضعيتي اس��ت که خود بيشترين سهم 
را در ايجاد آن داش��ته اند. اينه��ا را بايد مقصران 
منتقد و به عب��ارت بهتر فرصت طلب��ان ناميد... 
نمونه اول اين اس��ت ک��ه در زم��ان دولت قبلي 
خيرخواهان و مصلحان جامعه بارها هشدار دادند 
که مراقب باشيد پرونده هس��ته اي ما به شوراي 
امنيت س��ازمان ملل نرود. اما ژس��ت انقالبي و 
ميل به خودنمايي همين تيپ افراد باعث شد که 
قطعنامه ها را کاغذپاره بنامند و مردم ايران را در 
يک مسير رنج و س��ختي غيرضروري قرار دهند 
که تا به امروز ادامه دارد؛ شبيه اقدام غيرضروري 
تسخير سفارت امريکا که هنوز درگير تحريم هاي 
آن هستيم و کسي نيس��ت توضيح دهد که چه 

ضرورتي براي اين کار وجود داشت.«
انقالبياصيلديروز،انقالبيبدليامروز

تعداد بس��ياري از افرادي که امروز جزو جريان 
تجديدنظرطلب قرار دارند در سال هاي نخست 
انقالب اسالمي خود را انقالبي اصيل و بقيه افراد 
را انقالبي بدلي مي خواندند و تا مختصات ديني 
و انقالبي را تا مرز ارتداد بسياري از مخالفان خود 
نيز گسترش مي دادند و امروز همان افراد خواهان 
طرد اصول ابتدايي و اصلي انقالب اسالمي نظير 

»استکبارستيزي« هستند. 
امروز ب��ار اصلي »ت��الش براي تغيي��ر ماهيت 
انقالب« را همين افراد و وابس��تگان س��ببي و 
نس��بي آنها به دوش مي کشند؛ تالشي که نقطه 
اوج آن در توافق هس��ته اي و دوران پس��ابرجام 
است. افرادي که نفس حضور سفارتخانه امريکا 
در تهران را منشأ و مأخذ جميع بالهاي زميني و 

آسماني مي دانستند، امروز در مواضعي راديکالي 
خواهان عدول از خطوط قرمزي هس��تند که به 
واسطه آن از ديوار سفارتخانه باال رفتند و در دفاع 

از اقدام آن روز خود سخنراني ها کردند. 
بهزاد نبوي، يک��ي از س��وپرانقالبيون ماه هاي 
نخست پيروزي انقالب اسالمي که از همفکران 
امثال سعيدحجاريان و ابراهيم اصغرزاده است 
در ۹ تير ماه س��ال ۱36۰ بيان مي کند: » طرد 
خ��ط انحرافي از انق��الب، يک پيروزي اس��ت؛ 
معادل پيروزي در جبهه مص��اف با صدام. ما در 
جريان اشغال النه جاسوسي، اين خط )انحرافي( 
را تضعيف کرديم اما ط��رد نکرديم. ولي در اين 
مرحله ک��ه تنها امي��د غرب و خصوص��اً امريکا 
براي بازگش��ت به ايران اس��ت، چنين است که 
اين خط را از صحنه خارج کند و کودتا و حمله 
نظامي نتوانس��ته امي��دي در دل غ��رب ايجاد 
کن��د.«  انقالبيون س��ابق و غربزده ه��اي امروز 
مشابه اين موضع گيري ها را به صورت فله اي در 
تريبون هاي آن روز فرياد مي زدند و خط اصيل 
انقالب را مبارزه گسترده در تمام سطوح نظامي، 
اقتصادي و سياس��ي و فرهنگي با نظام س��لطه 
و طرد هرگونه رويکرد امريکاي��ي در اداره امور 
کشور مي دانستند و امروز همان افراد معيشت 
مردم را به روي کارآمدن ج��و بايدن و تخفيف 
اصول بديهي انق��الب در مقابل خواس��ته هاي 

امريکا گره زده اند. 
ط�ردانقالبيگ�ريم�وازيب�اتحريف

رويدادهايانقالبي
تحريف يا استتار وقايع و رويدادهاي انقالبي قبل 
و پس از انقالب اسالمي از مؤلفه هاي مهم تغيير 
ماهيت انقالب اس��المي است که طي سال هاي 
گذش��ته به فراخور فضاي سياسي – اجتماعي 
کشور توسط برخي عناصر سياسي و رسانه هاي 

همسوي با آنها مورد استفاده قرار گرفته است. 
همانطور که اشاره شد بسياري از انقالبيون دهه 

6۰ طي سال هاي اخير مواضع خود درباره انقالب 
و انقالبي گري را ۱۸۰ درجه تغيير داده اند و رسماً 
خواهان تغيير ماهيت انق��الب براي بهره مندي 

مردم از مواهب دنيوي مي شوند!
مرتضي الويري سال ۹۴ در گفت وگو با روزنامه 
اعتماد مانند بسياري ديگر از وابستگان به جريان 
چپ خط امامي تسخير النه جاسوسي را اشتباه 
مي خوان��د: ». . . اگر برگردم به س��وابق زندگي 
خودم در جريان اشغال النه جاسوسي من عضو 
مجاهدين انقالب اسالمي بودم و سازمان هم يکي 
از تش��کل هايي بود که حمايت مي کرد... اشغال 
سفارت امريکا از اشتباهات بزرگ بعد از انقالب 
بود براي اينکه تبعات س��نگيني براي ما داشت. 
اشتباه بزرگ من در همين رابطه موضع گيري ام 
در مجلس اول بود در تأييد ادامه گروگانگيري.«

ت��الش ابراهيم اصغ��رزاده ب��راي عب��ور نظام 
از انقالبي گ��ري و پيوس��تن ايران ب��ه آنچه او و 
همفکرانش جامعه جهان��ي عنوان مي کنند هم 
وزن با افرادي نظير س��عيد حجاريان و موسوي 
خوئيني ها و ميردامادي است به طوري که وي به 
کرات از ضرورت عبور از مؤلفه هاي انقالبي گري 
و مفاهمه با امريکا در م��ورد موضوعات مختلف 
س��خن مي گوي��د. وي اخي��راً در مطلبي تحت 
انتخاباتي« در روزنامه  عنوان »ديپلماسي پس��ا 
اعتماد با تأکيد بر اينکه »با امريکا درباره مبارزه 
با تروريس��م مذاکره کنيم« مي گويد: » به نظرم 
براي اينکه مناسبات خودمان را در منطقه بهبود 
ببخشيم بايد با اروپا و امريکا ارتباط نزديک تري 
برقرار کنيم و خيلي مهم است که امريکا به اروپا 
نزديک ش��ود و همه آنها مقوم برجام باشند. در 
چنين ش��رايطي اوضاع ما باثبات تر خواهد شد. 
به همين دليل مهم است رئيس جمهوري که در 
امريکا انتخاب مي شود شرايط بازگشت به برجام 
و مذاکره چندجانبه با ايران را بپذيرد. ما و امريکا 

راهي جز گفت وگو نداريم.«
اصغرزاده که پيش از اين گفته بود »عذرخواهي 
از امريکا کاري انساني است!« در ادامه مي گويد: 
»قرار نيس��ت وارد مرحله تش��نج زايي ش��ويم. 
کافي اس��ت مذاکره را ابزاري براي جلوگيري از 
بدترشدن اوضاع در نظر بگيريم... تأييد مي کنم 
که پيروزي بايدن شرايط را براي رونق اقتصادي 
ايران مساعدتر و رشد اقتصادي را کمي مثبت تر 
مي کند که آث��ار رواني بر اقتص��اد ايران خواهد 
داشت. موقعيتي ايجاد مي کند که بتوانيم به ويژه 
با برگشتن امريکا به برجام و مذاکرات دوجانبه 
يا چندجانبه در چارچوب برجام، شرايط را کمي 

براي ايران آرام تر کنيم.«
هيجاناتکاذبمدعيانسياستمداري

فارغ از نتايج و پيامدهاي بغرن��ج و دردآوري که 
کوتاه آمدن برابر امريکا طي هفت سال اخير براي 
کشور و جامعه به ارمغان آورده است، مهم ترين 
دليل عقلي که مي توان بر اساس آن تحليل و فهم 
جريان مورد اشاره را از اوضاع کشور و راه برون رفت 
از وضعيت کنوني را ناقص و غيرعقاليي دانست، 
اين است که اين افراد در برهه هاي حساس و مهم 
کشور نظير آنچه در واقعه تسخيرالنه جاسوسي 
اتفاق افتاد، بر اساس هيجانات کاذب و نه منطق 
و عقالنيت عم��ل کنند و بعد از گذش��ت مدتي 
از رويکرد و تصميمات خود اب��راز برائت کرده و 

رويکرد متناقضي را در پيش مي گيرند.

محمد اسماعيلي
   تحليل

مراسمروزملياستکباريس�تيزيدرتهران،
روز1۳آبانازس�اعت15مقابلالنهجاسوسي
سابقامريکاباحضورمحدودمردموباسخنراني
رئيسمجلسشوراياس�الميبرگزارميشود.
به گزارش فارس، نصرت اهلل لطفي، قائم مقام شوراي 
هماهنگي تبليغات اسالمي کشور در نشست خبري 
که روز گذشته به مناسبت هفته وحدت و روز ملي 
استکبارس��تيزي برگزار ش��د، ضمن گراميداشت 
س��الروز والدت نبي مکرم اس��الم حضرت محمد 
مصطفي )ص(، امام جعفر صادق)ع( و هفته وحدت، 
اظهار داش��ت: اين ايام مصادف اس��ت با ۱3 آبان، 
سالروز تسخير النه جاسوسي امريکاي مستکبر به 
دس��ت جوانان انقالبي که به فرموده امام راحل، به 
عنوان انقالب دوم و مطابق مصوبه مجلس، به عنوان 
روز ملي مبارزه با استکبار جهاني نامگذاري شده و هر 
ساله ملت شريف و انقالبي ايران در اين روز تظاهرات 
سراس��ري عليه سياس��ت هاي تجاوزکارانه دولت 

تروريست و مستکبر امريکا برگزار کرده است. 
لطفي تصريح کرد: ۱3 آبان امس��ال به دليل تقارن 
با ۱۷ ربيع االول و هفته وحدت و از سويي به دليل 

شيوع بيماري منحوس کرونا شرايط خاصي دارد. 
البته اين روزها شاهد هستيم که بي حرمتي نسبت 
به پيامبر گرامي توسط رئيس جمهور ابله فرانسه، 
دل ميليون ها مس��لمان را ب��ه درد آورده و باز هم 
شاهد هستيم که عادي س��ازي روابط بين تعدادي 
از دولت هاي سرس��پرده عربي با رژيم کودک کش 
صهيونيس��تي، دهن کجي به مب��ارزات مظلومان 
فلسطيني بوده و براي مسلمانان و آزادگان جهان، 
رنج آور است. وي تأکيد کرد: نگاه ضدظلم و دفاع از 
مظلوم، از آموزه هاي ديني و ۱3 آبان، نماد روز ملي 
مبارزه با استکبار جهاني بوده و شوراي هماهنگي 
تبليغات اسالمي تالش داشته تا در گراميداشت اين 
روز با برنامه هاي متنوع و در عين حال، حفظ شرايط 
بهداشتي، مطابق با دس��تورالعمل هاي ستاد ملي 
مبارزه با کرونا، تجمعات محدود و نمادين در تهران 

و تمامي استان هاي کشور برپا دارد. 
قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در ادامه 
گفت: برپايي برنامه هاي جش��ن وحدت در تمامي 
کشور، به ويژه در اس��تان هاي اهل تسنن، از جمله  
استان هاي گلستان، کردستان، کرمانشاه، سيستان 

و بلوچستان، خراسان جنوبي و ديگر استان ها، اين 
نماد وحدت و همدلي ملت ايران بروز بيشتر خواهد 
داشت،همچنين در شب ميالد پيامبر اعظم)ص( 

آسمان ايران نورافشاني خواهد شد. 
لطفي اضافه کرد: برگزاري نشست هاي وحدت به 
ش��کل محدود و با بهره گيري از فضاي مجازي در 
بسياري از استان ها در شب ميالد و به ويژه برگزاري 
دو نشست تخصصي مورد توجه است. يکي نشست 
تخصصي »وحدت اسالمي، رمز اقتدار و راه غلبه بر 
استکبار جهاني« است که با حضور حجت االسالم 
حامد کاشاني، حسين اکبري، فواد ايزدي، مولوي 
اس��حاق مدني عضو ش��وراي عالي تقريب مذاهب 
اس��المي، خالد القدومي نماينده جنبش اسالمي 
حماس در ايران، ابراهيم الديلمي سفير يمن در ايران 
و ناصر ابوشريف نماينده جنبش جهاد اسالمي در 
ايران در سالن اجتماعات شوراي هماهنگي تبليغات 
اسالمي برگزار و از شبکه هاي فضاي مجازي پخش 
خواهد شد. برگزاري نشست تخصصي »وحدت امت 
اس��الم، ضرورت استکبارستيزي« نشست ديگري 
است که با حضور حسن رحيم پورازغدي در سالن 

اجتماعات شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي مشهد 
مقدس برگزار خواهد شد. 

وي در بخ��ش ديگري از س��خنان خ��ود درباره 
برنامه ه��اي ۱3آبان، روز ملي مبارزه با اس��تکبار 
جهاني گفت: مراسم به ش��کل محدود و با رعايت 
کام��ل دس��تورالعمل هاي بهداش��تي و فاصل��ه 
اجتماعي در روز سه شنبه س��يزدهم آبان با شعار 
اِر  اُء َعلَى الُْکَفّ ٌد َرُس��وُل اهلَلِهّ َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشَدّ »ُمَحَمّ
ُرَحَماُء بَيَنُهْم«; )آيه ۲۹ س��وره فتح ( و با حضور 
همه اقشار مردمي در تهران و ساير استان ها برگزار 
خواهد شد. مراسم تهران هم در روز سه شنبه ۱3 
آبان از س��اعت ۱5 مقابل در اصلي النه جاسوسي 
س��ابق امريکا واقع در خياب��ان طالقاني با حضور 
محدود اقشار مختلف مردمي و سخنراني رئيس 

مجلس شوراي اسالمي برگزار مي شود. 
لطفي گفت: حدود ۷5 خبرنگار و عکاس خارجي و 
بيش از 5۰۰ عکاس، خبرنگار و تصويربردار داخلي 
مراسم تهران و در مجموع در سراسر کشور، بيش از 
۲هزار خبرنگار، عکاس و تصويربردار، مراسم امسال 

را پوشش خبري مي دهند. 

   خبر

   گزارش

دراعت�راضب�هاص�رارمقام�اتفرانس�ويب�هحماي�ت
ب�ه نس�بت اهانتآمي�ز کاريکاتوره�اي انتش�ار از
موق�تس�فارت کاردار اک�رم)ص(، پيامب�ر س�احت
فرانس�هدرته�رانب�هوزارتام�ورخارج�هاحض�ارش�د.
به گزارش فارس، در اعتراض به اصرار مقامات فرانسوي به حمايت از 
انتشار کاريکاتورهاي اهانت آميز نسبت به ساحت پيامبر اکرم )ص(، 
روز دوشنبه »فلوران ايدالو« کاردار موقت سفارت فرانسه در تهران 

در غياب سفير اين کشور به وزارت امور خارجه احضار شد. 

در اين ديدار پيمان س��عادت، معاون مديرکل اروپاي وزارت امور 
خارجه، ضم��ن محکوم ک��ردن اقدامات غير قابل قب��ول مقامات 
فرانسوي که موجب جريحه دار شدن احساسات ميليون ها مسلمان 
در اروپا و جهان شده است، تأکيد کرد: هر گونه اهانت و بي احترامي 
به پيامبر اسالم)ص(، ارزش هاي ناب اسالم از سوي هر فرد و در هر 
مقامي به شدت محکوم و مردود است. دامن زدن به اسالم هراسي و 
نفرت پراکني آن هم به نام آزادي بيان که بايد در خدمت مفاهمه، 
همدلي و همزيستي مسالمت آميز بين جوامع بشري باشد، عميقاً 

مايه تأسف است. وي همچنين تأکيد کرد: واکنش نابخردانه مقامات 
فرانسوي به اقدام افراط گراياني که به نام اسالم دست به خشونت 
مي زنند، تنها زمينه را براي رشد گرايشات انحرافي و فاقد سنخيت 
با اين دين الهي که همواره نويدبخش تسامح، عقل گرايي، صلح و 

عدالت طلبي است، فراهم مي کند. 
در اين جلسه، آيدالو، کاردار موقت سفارت فرانسه قول داد اعتراض 
جمهوري اسالمي ايران به اقدامات دولت فرانسه در اين خصوص را 

در اسرع وقت به مقامات ذيربط کشورش منعکس کند.

احضارکاردارموقتفرانسهبهوزارتخارجهايران

آزادي بيان بايد در خدمت همزيستي مسالمت آميز باشد

 برگزاري مراسم 13  آبان به رغم کرونا

فرماندهقرارگاهپدافندهواييخاتماالنبيا)ص(:
يگانهايپدافندهواييدرشمالغرب

کشورتقويتشدهاست
غ�رب ش�مال منطق�ه در هواي�ي پدافن�د يگانه�اي
تقوي�تش�دهاس�تودرص�ورتني�ازاضاف�هه�مخواهن�د
ش�د،آرام�شم�ردمب�رايم�اداراياهمي�توي�ژهاس�ت.
به گزارش روابط عمومي ارتش، امير سرلشکر موسوي، فرمانده کل ارتش و 
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا)ص( در بازديد و بررسي وضعيت 
آمادگي پدافند هوايي با تأکيد بر حفظ امنيت مردم به ويژه مرزنش��ينان 
گفت: يگان هاي پدافند هوايي در منطقه ش��مالغرب تقويت شده است و 
در صورت نياز اضافه هم خواهند شد. آرامش مردم براي ما داراي اهميت 
ويژه اس��ت. احترام به تماميت ارضي کش��ورها و حفظ مرزهاي رسمي 
بين المللي از اصول شناخته شده ماست و تغيير در آنها را تحمل نخواهيم 
کرد و با آن مخالفت داش��ته و داريم. وي در مورد حضور عناصر تکفيري 
گفت: تروريست هاي تکفيري ، داعش و صهيونيست ها، عناصري مطرود 
در همه عالم هستند و حضور آنها در هر کجا باعث ايجاد تنفر و ناامني است. 
نيروهاي ما همانطور که بارها اثبات کرده اند با حضور اين عناصر در نزديکي 
مرزهاي خود با شّدت و بي اغماض برخورد خواهند کرد. فرمانده قرارگاه 
پدافند هوايي دستوراتي براي تقويت يگان هاي پدافند هوايي در منطقه به 

نيروهاي پدافند ارتش ، سپاه و نيروي هوايي ارتش صادر کرد. 
........................................................................................................................

هتکحرمت
راهفرارازپاسخگوييراهموارميکند

برخيازاظه�اراتهيجانيباعثتضعيفش�دنفضايمطالبهاز
مسئوالنشدتابرخيمسئوالناجراييبرايخودفضايامنترسيم
کنندوزمينهايفراهمشودکهاعمالقانونبهدرستيانجامنشود.
محمد وحيدي، نايب رئيس کميس��يون آموزش، تحقيقات و فناوري 
مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با »راه دانا« با اش��اره به اينکه 
خط مش��ي نمايندگان توصيه ه��اي رهبري مبني ب��ر امتناع از هتک 
حرمت و توهين به مسئوالن اس��ت، گفت: بايد مطالبه گري و وظيفه 

پاسخگويي از سوي مسئوالن اجرايي مخلوط نشود. 
وي با اش��اره به اينکه ما هم از کساني که اظهاراتش��ان از فضاي نقد و 
گله مندي به سمت شکسته شدن حرمت ها مي رود، گله مند هستيم، 
عنوان کرد: البته نگه داش��تن حرمت مس��ئوالن اجرايي به معني اين 
نيست که مس��ئوالن از پاسخگويي قانوني ش��انه خالي کنند. نماينده 
مردم بجنورد در مجلس با اشاره به اينکه شخصيت هاي قانوني که هم 
جايگاهشان در قانون مشخص شده و هم نسبتشان با بخش هاي نظارتي 
تعريف ش��ده، در برابر مردم و قانون بايد پاس��خگو باشند تصريح کرد: 
اينگونه نيست که اگر کسي تخلف کرد بگويد به خاطر توهيني که به من 
صورت گرفت پاسخگوي تخلفاتم نيستم. براي مسئله بي اخالقي و هتک 
حرمت يک فرآيند قانوني مشخص وجود دارد و براي عدم کارکرد درست 
در سيستم اجرايي نيز فرآيند قانوني مش��خص ديده شده است. وي با 
اشاره به اينکه از مجلس براي اعمال نظر قانوني در بعد نظارت مطالبه 
مي شود، گفت: برخي از اين اظهارات هيجاني باعث تضعيف شدن فضا 
براي مطالبه از مسئوالن شد تا برخي مسئوالن اجرايي براي خود فضاي 
امن ترسيم کنند و زمينه اي فراهم شود که اعمال قانون به درستي انجام 
نشود. نايب رئيس کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس گفت: 
مسئوالن اجرايي که بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند قبل از اينکه 
مجلس به سمت استيضاح يا س��ؤال حرکت کند در حيطه کاري خود 
آنچنان نظارت قوي داشته باشند که نيازي به حرکت بازوهاي نظارتي 
مجلس نباشد. وحيدي با اشاره به اينکه هتک حرمت مسئوالن اجرايي 
باعث خواهد شد که از پاسخگويي فرار کنند، تصريح کرد: نبايد به گونه اي 

عمل شود که راه فرار مقامات اجرايي از پاسخگويي هموار شود. 
........................................................................................................................
معاونوزيرامورخارجهازمناطقمرزي

استاناردبيلبازديدکرد
براياي�رانامنيتمناط�قمرزي،س�دهاوابنيهآب�يوبرقيبر
رويرودارسبس�يارمه�موخطقرمزب�ودهونباي�ددرجريان
مناقش�هدوهمس�ايهش�ماليآس�يبيب�هآنه�اواردش�ود.
به گزارش ايرنا، سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه 
روز سه شنبه وارد فرودگاه پارس آباد مغان شد و از مناطق مرزي استان 
اردبيل با جمهوري آذربايجان در شهرستان اصالندوز مغان بازديد کرد. 
عراقچي هدف سفر خود به منطقه را بازديد از مناطق مرزي اصالندوز و 
خداآفرين که در نزديکي مناطق مورد مناقشه نيروهاي ارتش جمهوري 
آذربايجان و ارمنستان واقع هستند، ذکر کرد و گفت: جمهوري اسالمي 
ايران ب��ر روي رودخانه مرزي ارس ابنيه آبي و برق��ي مهمي دارد و در 

جريان اين سفر موقعيت مرز و ابنيه  مورد بازديد قرار خواهد گرفت. 
وي بيان کرد: براي جمهوري اسالمي ايران امنيت مناطق مرزي، سدها 
و ابنيه مرزي بسيار مهم و خط قرمز بوده و نبايد در جريان مناقشه دو 
همسايه شمالي آس��يبي به آنها وارد ش��ود. در جريان سفر به مناطق 
مرزي استان هاي اردبيل و آذربايجان ش��رقي در اين زمينه مذاکره و 
بحث و تبادل نظر خواهد شد. عراقچي در اين سفر از سد ميل مغان در 
اصالندوز بازديد کرد و براي بازديد از سدهاي خداآفرين و قيزقلعه سي 

در شهرستان خداآفرين عازم استان آذربايجان شرقي شد. 
درگيري هاي نظامي نيروهاي جمهوري آذربايجان و ارمنستان از ششم 
مهرماه گذشته آغاز شده است و همچنان در محورهاي مختلف منطقه 
مورد مناقشه قره باغ و مناطق اشغالي اطرف آن ادامه دارد. از آغاز جنگ 
قره باغ تا کنون تعدادي راکت خمپاره طرفين به خاک کشورمان برخورد 
کرده و سبب سلب آرامش ساکنان مناطق مرزي ايران در استان هاي 

اردبيل و آذربايجان شرقي شده است. 
........................................................................................................................
اعزامسفيرايرانبهصنعايکقدرتنماييبود
اعزامس�فيرجديداي�رانبهصنعاي�کقدرتنماييب�ود،بنابر
اطالعخودش�انيمنتوس�طامري�کاورژي�مآلس�عودازهوا،
زمي�نودريادرمحاصرهاس�تاماس�فيرايرانواردصنعاش�د.

جواد کريمي قدوسي در گفت وگو با خانه  ملت، با اشاره به اعزام »حسن 
ايرلو« سفير جديد ايران به صنعا گفت: جمهوري اسالمي ايران توانست 
از مردم مظلوم و تحت محاصره يمن حمايت کند و توانمند سازي آنها را 
در دستور کار قرار دهد، همچنين سيستم هاي دفاعي آنها را پشتيباني 
کرده اس��ت لذا امروز جوانان متخصص يمني قادرند پهپاد بس��ازند و 

موشک هاي اسکاد را که از قبل داشتند، ارتقا دهند. 
وي افزود: يمن ۲هزار و ۷۰۰ کيلومتر ساحل دريا دارد و اين ساحل قابل 
محاصره نيست و مردم يمن دريانوردان قدرتمندي هستند و تحت هيچ 

شرايطي اين کشور را نمي توان از نظر تجاري تحريم کرد. 
کريمي قدوسي يادآور شد: در همان اوايل جنگ توسط رژيم آل سعود، 
س��فارت ايران بمباران ش��د و پس از آن ايران س��فير خود را از صنعا 
فراخواند اما سفارت ايران هيچ گاه خالي از ديپلمات هاي ايراني نبوده 
است. هم اکنون سفير جديد ايران مجدد به صنعا اعزام شده و استوارنامه 
خود را به معاون سياسي شوراي انقالب يمن تسليم کرده و فعاليت خود 

را در چارچوب پروتکل هاي بين دو کشور آغاز کرده است. 
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
در پايان تأکيد کرد: اعزام سفير جديد ايران به صنعا يک قدرت نمايي 
بود. بنا بر اطالع خودشان يمن توس��ط امريکا و رژيم آل سعود از هوا، 
زمين و دريا در محاصره است اما سفير ايران وارد صنعا شد همانگونه 
که در زير زمين هاي غزه که از شش طرف محاصره است و امکان انتقال 
هيچ کااليي به آنجا وجود ندارد، کارخانه هاي توليد موشک به رهبري 

عماد مغنيه و شهيد سردار سليماني احداث شد.

طرح:حسينکشتکار/جوان


