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موانعاستقاللتمامعیار
در هفته هاي اخير كه تحوالت انتخابات امريكا بر مس��ائل گوناگون جهاني 
اثرگذار بود و همزمان تأثيراتي از آن در حوزه بازارهاي داخلي كشورمان به ويژه 
بازار ارز ديده مي شد، عده  اي با اين گزاره كه تغيير احتمال پيروزي هر يك از 
نامزدها موجب نوسانات اقتصادي در كشور ما مي شود، چنين مغالطه آميز 
استدالل مي كردند كه اين بدان معناست كه با وجود شعارها، استقالل ايران 
وجود ندارد! هرچند كس��اني كه اندك آشنايي با اقتصاد سياسي بين الملل 
داشته باشند، مي دانند كه حوادث گوناگون ريزودرشت جهاني چه تأثيراتي 
بر بازارهاي مختلف مي تواند داشته باشند، اما چون افراد بعضاً مغرض يا ناآگاه 
استقالل ايران را به دليل نوسانات بازار ناشي از آثار رواني تحوالت مخدوش 

جلوه مي دهند، بايد اين شبهه را پاسخ داد. 
وقتي از اس��تقالل تمام عيار صحب��ت مي كنيم مقصود اس��تقالل در همه 
عرصه هاي سياس��ي، فرهنگي، اقتصادي و دفاعي اس��ت. ب��ا وقوع انقالب 
اسالمی، در حوزه هاي سياسي و دفاعي استقالل كشور به نصاب قابل قبولي 
رسيده است، بدين معنا كه تصميمات سرنوشت ساز براي مردم ايران نه در 
واشنگتن و نه در لندن و نه در مسكو، بلكه در تهران و از سوی ايرانيان اتخاذ 
مي گردد و اين درست در نقطه مقابل وضعيت ايران پيش از انقالب و بسياري 
از متحدان كنوني غرب در منطقه است. اما در حوزه فرهنگي و اقتصادي  به رغم 
تالش هاي بسياري كه با همت جوانان انقالبي و جهادگر ايران اسالمي رخ 
داده، استقالل اقتصادي و فرهنگي به طور قابل قبولي تحقق نيافته و اساساً 
برخي آس��يب هاي فرهنگي و تأثيرات مخرب تحريم هاي دشمن به دليل 

همين عقب ماندگي هاست. 
حال ممكن است پرسيده شود علت عقب ماندگي در تحقق استقالل تمام عيار 
چه بوده كه يكي از مهم ترين داليل داخلي آن جرياني بوده است كه طي سه 
دهه اخير در محافل علمي و البته بعضي از نهادهاي رسمي كشور نضج يافته 
است كه راهبرد »توس��عه يافتگي« را در دل وابستگي تجويز مي كند. بدين 
معنا كه منشأ توسعه را جهان غرب می داند و با اصرار بر توسعه برون زا آن را در 
مدل »تعامل گرايي« پيشنهاد مي دهد. در نگاه اين جريان هدف كالن نظام 
بايد توسعه يافتگي به معناي رايج و متعارف غربي آن باشد و با توجه به برتري 
سرمايه اي و فناورانه غرب، ناچار به تعامل با غرب و پذيرش منويات آن در حوزه 

مسائل بين المللي، منطقه اي و حتي داخلي كشورمان باشيم. 
اين تفكر عمدتاً در دهه دوم و سوم انقالب در ميان بخش هاي رسمي كشور 
در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه و تثبيت 
شده و افرادي همچون دكتر محمود سريع القلم - كه همفكرانش در طول 
دولت يازدهم و دوازدهم بر امور اجرايي كش��ور مسلط اند- به شدت مدافع 

آن هستند. 
اكنون آنچه قابل تأمل است، رويكرد اين جريان به مقوله استقالل به عنوان 
يكي از مهم ترين ش��عارها و آرمان هاي انقالب اسالمی است. سريع القلم- 
به عنوان يكي از افراد محوري حلقه نياوران- معتقد است كه حتي چنين 
واژه اي ديگر كاربرد ندارد. او در يكي از مقاالت خود تصريح مي كند: »ما در 
دنيا لفظ، مفهوم و تعبيري به نام استقالل اصالً نداريم. استقالل تعبيري است 
كه در دهه 1950 ميالدي كشورهاي آفريقايي براي دوره استعمارزدايي 
اس��تفاده مي كردند. مفهومي بود كه مؤثر افتاد و در كسب حاكميت ملي 
براي ايران در دوران پس از انقالب اسالمی مفيد بود، اما امروز لغت استقالل 
كاربرد ندارد. « حلقه فكري نياوران معتقد به نوعي توس��عه وابسته است 
كه در يك فرآيند به اصطالح بين المللي- كه تحت مديريت و سلطه غرب 

است- شكل مي گيرد. 
س��ريع القلم در جاي ديگر چنين مي نگارد: »مفهوم استقالل در سه دهه 
اخير معناي سّنتي خود را از دست داده و كشورها عموماً به دنبال اختالط و 
همكاري و وابستگي هاي متقابل هستند. امروزه حتي ژاپن و آلمان و امريكا 
كه نزديك به 60 درصد از توليد جهاني را در اختيار دارند مستقل نيستند و 
به شدت به يكديگر وابسته اند. برداشت غلط و حفظ معناي 40 سال گذشته 
از استقالل باعث شده است كه ارتباطات فكري، سياسي و اقتصادي كشور 
ما با خارج تحت الشعاع نوعي انزواطلبي دروني قرار گيرد و از تعامل و اختالط 
معقول كه فرآيندي مؤيد فراگيري متقابل اس��ت پرهيز كنيم. كشور ما 
هم اكنون داراي استقالل سياسي است و خود تصميم مي گيرد و لزومي ندارد 
انديشه هاي قديمي را كه امروزه ديگر معنايي ندارند مبناي فرهنگ سياسي 

خود در داخل و خارج قرار دهد .«
اين گونه اظهارنظرهاي استقالل ستيز تنها به شخصي همچون سريع القلم 
ختم نمي شود و حتي بخشي از كساني را كه مسئوليت رسمي و كالن دارند 
هم شامل مي ش��ود. محمود واعظي، رئيس دفتر آقاي روحاني كه سال ها 
معاون مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است، 
صراحتاً الگوي توسعه مطلوب را در تضاد استقالل خواهي معرفي مي كند. او 
حتي استقالل خواهي و خودكفايي را در رديف انزواگرايي معرفي مي كند: 
»راهبردهاي تحقق توسعه، از الگوهاي گذشته كه بر پايه مفاهيمي مانند 
خودكفايي، استقالل و انزوا استوار بودند، ازنظر محتوايي فاصله گرفته اند 
و به الگوي توسعه برون گرا نزديك مي ش��وند كه البته در اين الگو مفاهيم 
خودكفايي و استقالل بازتعريف ش��ده اند. شاخص توسعه گرايي حاكم بر 
جهان كنوني بر اساس راهبرد تعامل است، چراكه راهبرد انزواگرايي مانع از 
توسعه مي شود. در اين شرايط، هر برنامه كالن توسعه ملي براي دستيابي 
به موفقيت نيازمند تعامل با جريانات اصلي نظام اقتصاد سياسي بين الملل و 
استفاده از امكانات جهاني است، چراكه اين الگوي توسعه مبتني بر وابستگي 

متقابل است و يك ضرورت به حساب مي آيد .«
اين چنين اس��ت كه در ادبيات اينان، مفهوم استقالل با همه ابعادش نفي 
مي گردد. س��ريع القلم، در كتابي كه مركز تحقيقات استراتژيك با مقدمه 
دكتر حسن روحاني منتشر كرده، چنين استقالل اقتصادي را نفي مي كند: 
»اگر كش��ور ميان پايه و درحال توس��عه اي تصميم گرفت در اين فرآيند 
]جهاني شدن[ وارد شود بايد به دنبال استقالل اقتصادي نباشد، بلكه اقتصاد 
خود را در معرض تاروپود اقتصاد جهاني به خصوص غ��رب قرار دهد. « او 
همچنين استقالل سياس��ي را در تناقض با پيشرفت مي داند: »جمهوري 
اسالمي با يك پارادوكس مهم روبه روس��ت، ازيك طرف مي خواهد رشد و 
پيشرفت كند و از طرف ديگر در پي حفظ استقالل سياسي و همين طور 
عدالت در بيرون از مرزهاي كشور است. در واقع، ريشه پارادوكس در نوع نگاه 

به خود و نظام بين المللي است .«
نگاه برون زاي توس��عه گراي حاكم بر اعضاي حلقه فك��ري نياوران موجب 
مي شود مسير توسعه ايران را آكنده از تعارض ها با غرب ببيند و بنابراين تحقق 
آرمان هاي انقالب اسالمی را مخالف رشد اقتصادي معرفي مي كند. زيربناي 
چنين تفكري عدم خودباوري و غيرممكن دانستن پيشرفت بر اساس ساخت 
اقتدار دروني است. به اعتقاد اينان »مشكل از آنجا آغاز مي شود كه تحقق قدرت 

و توسعه يافتگي محتاج ابزاري است كه نزد ايران نيست .«
البته بايد گفت موضوع تجويز وابستگي اختصاص به دوره اخير نداشته و عمري 
به درازاي بيش از يك سده در ايران معاصر داشته است. از نخستين روزهاي 
ورود تجدد بخشي از شبه روشنفكران غرب زده آش��كارا بر طبل وابستگي 
كوفته اند و به ش��دت از آن دفاع كرده اند. بااين حال پيروزي انقالب اسالمی 

پاياني بود بر تجويز وابستگي به نام ترقي و پيشرفت. 
اكنون و پس از گذشت بيش از چهار دهه از پيروزي انقالب اسالمی، به رغم 
تالش هاي امام و امت براي نهادينه سازي استقالل همه جانبه در اين مرزوبوم، 
هنوز هم هستند كساني كه به نام علم و ترقي و در قالب ادبيات جديد همان 
مفاهيم كهنه استعماري را عرضه مي دارند. شوربختانه تر آنكه چنين محافلي 
تنها به برخي مدعيان روشنفكري محدود نشده و در برخي بخش هاي حساس 
اجرايي كشور نيز رسوخ يافته است. در واقع بخشي از سكان اجرايي كشور در 

اختيار كساني بوده كه به استقالل از اساس اعتقادي نداشته اند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی چند سال پيش با هشدار به اين تفكر فرمودند: 
»متأسفانه كساني هستند كه تئوري سازي مي كنند براي نفي استقالل كشور، 
استقالل را گاهي به انزوا معنا مي كنند، گاهي به اين عنوان كه امروز استقالل 
كشورها يك ارزش به حساب نمي آيد، قلم زني مي كنند و حرف مي زنند؛ اين 
حرف ها هم در بين جامعه پخش مي شود. كساني اين جوري حركت مي كنند. 

اين يك غلط بزرگ، يك خطاي بسيار مهم و خطرناك است.«

سندسازيحقوقياروپا-آژانس
باآمدنبايدن

كمتر از 10 روز بعد از اعالم پي��روزي جو بايدن در اي��االت متحده، آژانس 
بين المللی انرژي اتمي و تروئيكاي اروپا در بيانيه هاي جداگانه ايران را   متهم به 
تخطي از تعهدات هسته اي كرده و خواهان جبران اشتباهات توسط جمهوري 
اسالمي ايران شده اند.  آژانس بين المللی انرژي اتمي به عنوان مرجع عالي 
حل و فصل اختالفات فني نظ��ام حقوقي برجام، كه پي��ش از اين در تمام 
گزارش هاي دوره اي خود پايبندي ايران به برجام را تأييد كرده بود، از اين تاريخ 
مستندسازي حقوقي خود جهت اعمال فشار امريكا-اروپا را آغاز كرده است. 

اروپا  نيز ك��ه در دوره دونالد ترامپ نقش »كاتالي��زور امريكا« براي متقاعد 
ساختن طرف ايراني به اجراي يكجانبه برجام را داشت، از هفته گذشته نقش 
محوری تری تحت عنوان »بازوي حقوقي بايدن« براي امتيازگيري از ايران را 
بازي خواهد كرد.  احراز نقش آژانس بين المللی انرژي اتمي و تروئيكاي اروپا 

طبق آنچه گفته شد در مفاد بيانيه آنها نهفته است. 
در بخشي از بيانيه سه كشور اروپايي ذكر مي شود: »  به رغم تالش هاي مبتني 
بر حسن نيت، ايران اكنون يك سال و نيم است كه مرتكب اقدامات متعددي 
در نقض جدي تعهدات هس��ته اي خود شده اس��ت. ما كماكان به شدت از 
اقدامات ايران كه در حال تهي كردن توافق از مزاياي اصلي آن در زمينه منع 

اشاعه است نگرانيم. «
تروئيكاي اروپا در حالي دليل صدور بيانيه خ��ود را گزارش جديد آژانس 
بين المللي اتمي )كه از تزريق گاز به سانتريفيوژهاي IR-2m سخن گفته(
عنوان مي كند كه ايران را متهم به »نقض جدي« برجام كرده و اتهام جديدي 
تحت عنوان »ايران در حال تهي كردن توافق از مزاياي اصلي آن در زمينه 
منع اشاعه« را مطرح مي كند. اين در حالي است كه اجراي گام هاي »كاهش 
تعهدات هسته ای« توسط ايران شامل هيچ كدام از تعهدات اصلي و اولويت دار 
ايران نظير بازرسي بازرسان آژانس از مراكز هسته اي و شبه نظامي، اجراي 
پروتكل الحاقي و راه اندازي سانتريفيوژهاي نسل جديد و يا احياي رآكتور آب 
سنگين اراك نيست.  زماني كه طرف ايراني بعد از گذشت پنج سال از امضاي 
برجام كه اروپا هيچ كدام از تعهدات يازده گانه خود را اجرايي نكرده ، هيچ رفتار 
متناسب و متوازني جهت وادارسازي اروپا به اجراي تعهدات صورت ندهد، 
طبيعي است اين سه كشور با بيانيه گستاخانه و سهم خواهانه با ايران برخورد 
كنند. اروپا حتي كمترين سطح از توقعات موجود در متن توافق هسته اي را 
كه همان »مسئوليت برگزاري جلسات كميسيون مشترك برجام و معرفي 

كردن ناقض برجام در پايان جلسات است« نيز صورت نداده است. 
در متن بيانيه اروپا تصريح مي ش��ود كه »همواره صراحت داشته ايم كه از 
خروج امريكا از برجام و احياي تحريم ها متأس��فيم«؛ درحالي كه مسئول 
سياست خارجه اتحاديه اروپا )براساس پيوست چهارمتن برجام به عنوان 
مسئول برگزاري كميسيون مشترك برجام( در كنار سه كشور اروپايي به 
جاي »ابراز تأسف صرف« وظيفه معرفي امريكا به عنوان ناقض برجام را دارد؛ 
وظيفه اي كه بعد از گذشت نزديك به سه سال از زمان خروج امريكا از برجام 

حتي يكبار نيز اتفاق نيفتاده است. 
بهره برداري حقوقي –سياسي امريكا و اروپا از گزارش هاي آژانس درباره ايران 
نشان مي دهد كه كاربرد اين سازمان »تك بعدي« است و گويا گزارش هاي 
پانزده گانه آن مبني بر تأييد فعاليت هاي هسته اي ايران هيچ ارزش و اعتبار 
بين المللی ندارد كه به واسطه آن طرف هاي مقابل موظف به اجراي تعهدات 
شوند و آنگونه كه پيداست كاربرد گزارش هاي اين سازمان تنها مستندسازي 
حقوقي عليه جمهوري اس��المي ايران اس��ت. جالب تر آنكه نهاد و مرجع 
مشابهي براي راستي آزمايي تعهدات امريكا- اروپا وجود ندارد كه به واسطه 
آن بتوان طرف مقابل را براي اجراي تعهدات حداقلي تحت فشار قرار داد.  
فشارهاي از اين دست را   نخستين گام اجرايي اروپا- آژانس در جهت تأمين 
منافع مشترك خود با امريكاي بايدن بايد دانست كه تا هفته هاي منتهي 
به انتخابات سال 1400 قاعدتاً ش��يب تندتري نيز به خود خواهد گرفت.  
در مقابل فشارهاي حقوقي تشديد شده آژانس  و اروپا، اظهار عالقه وصف 
ناپذير برخی در داخل جهت آغاز گفت وگوهاي دوجانبه هس��ته اي ميان 
تهران – واشنگتن رونق گرفته است كه نتيجه مسلم آن بر اساس تجربيات 
هفت سال اخير تشديد فشارهاي اقتصادي و رواني به جامعه ايراني به واسطه 
اعمال سياست هاي ضدايراني كشورهاي توسعه يافته بوده است. ابراز عالقه 
وصف ناپذير و فاقد منطق و پشتوانه عملياتي به مذاكرات مجدد، در شرايطي 
كه طرف ايراني »برگ هاي چانه زني هسته اي« خود را در مذاكرات سال 
94 بدون »سوخت برگ های برنده طرف مقابل« امحا كرده است، يك نوع 
خودزني است آن هم در حالي كه اين تلقي با توجه به اشراف تيم بايدن به 
روحيات تيم مذاكره كننده ايراني در كاخ سفيد وجود دارد كه با سندسازي 
آژانس-اروپا، ايران نهايتا مجاب به مذاكرات جديد در قالب سه گانه »هسته اي 

، موشكي، منطقه اي« خواهد شد. 
به جاي روياپردازی هاي ديپلماتيك بايد عالوه بر خواسته هايي نظير »جبران 
خسارت های اقتصادي وارده به ايران به دليل نقض برجام توسط اروپا-امريكا«، 
»لغو تمامي تحريم هاي دوران پسابرجام«، »مرتفع كردن حفره هاي حقوقي 
متن برجام از قبيل مكانيسم ماشه و لغو تحريم ها به صورت آني« به عنوان 
پيش شرط بازگش��ت امريكا به برجام، تمام تعهدات اولويت دار ايران مثل 
اجراي پروتكل الحاقي و بازرسي هاي بازرسان آژانس و موارد نظير آن بايد به 
حالت تعليق درآيد تا ايران در شرايط نسبتاً برابري در مواجهه با كشورهاي 
طرف مقابل قرار بگيرد و حائز برگ هايی باشد كه بتواند با آن اروپا-امريكا را 

وادار به اجراي تعهدات كند. 

محمد اسماعيليمحمدجواد اخوان

مهم نیست چه کسی چه کاری انجام می دهد بلکه مهم این است که آن کار انجام شود؛ امروزه همه نمایندگان
 در مجلس و دولت به این جمع بندی رسیده اند که در این شرایط سخت مردم نیازمند کمک در طرح معیشت هستند 

قالیباف:هدفمعیشتمردمبود
دولتومجلسندارد

رئیس مجلس شوراي اسالمي با تأکید بر اینکه 
بای�د کااله�اي اساس�ي راحت ت�ر و ارزان تر به 
دس�ت مردم برس�د، گفت: وظیفه همه مدیران 
در سطوح مختلف است که در پاسخ به نجابت و 
مقاومت مردم، بتوانیم با همدلي و وحدت تالش 
کنیم تا گرهي از گره هاي زندگي مردم باز شود. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، دكتر قاليباف عصر 
ديروز در آيين رونمايي، افتتاح و آغاز عمليات اجرايي 
15 پروژه ش��هري در حوزه هاي عمراني، تفريحي، 
خدماتي، فضاي سبز، فرهنگي و سرمايه گذاري شهر 
مقدس قم كه به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد، 
ضمن گراميداشت فرارسيدن هفته بسيج، اظهار كرد: 
بسيج بدون شك تبلور عيني و سازمان يافته حضور 
مردم در همه عرصه هاي خدمت، تالش و مجاهدت 
در كشور است. امروز مش��اهده مي شود بسيجيان 
در عرصه س��المت چگونه در كنار همه پزشكان و 
پرستاران قرار دارند و انصافاً مجاهدانه و شبانه روز در 

حال تالش هستند. 
رئيس قوه مقننه در ادامه افزود: با تجربه اي كه شخصاً 

دارم مي گويم ك��ه امروز به اهميت ش��هرداري ها و 
دهياري ها در سراسر كشور كمتر توجه كرده ايم و اگر 
امروز ما در قانون گذاري در مجلس و در اصالح نظام 
اداري و اجرايي كشور در قوه مجريه دست به دست 
هم دهيم و خيلي از اين مسئوليت هايي را كه امروز 
به صورت متمركز در حال اجرا است، به شهرداري ها 
واگذار كنيم، مطمئن هستم مردم در رفاه قرار خواهند 
گرفت و خيلي از مش��كالت حل خواهد ش��د. وي 
ادامه داد: شهرداري هاي كشور مي توانند بخشي از 
چالش هاي موجود در كشور را سر و سامان دهند؛ اگر 
به سال هاي تحريم و سخت نگاه كنيم متوجه خواهيم 
شد در ش��هرها و به ويژه مراكز استان ها و شهرهاي 
بزرگ پروژه هاي مهمي در حوزه خدمات رس��اني و 

حل مشكالت مردم رقم خورده است. 
رئيس مجل��س ش��وراي اس��المي ادام��ه داد: در 
شهرداري ها چالش هايي وجود دارد كه بايستي به 
آن چالش ها توجه شود؛ خصوصاً نبود درآمد پايدار 
شهرداري ها به عنوان رنج و زخم كهنه اي است كه در 
بستر همه شهرداري ها و دهياري هاي سراسر كشور 

وجود دارد؛ اين اشكال در قانون است كه بايد اصالح 
شود، البته درآمد پايدار شهرداري ها در تدوين برنامه 
هفتم توسعه در دستور كار قرار دارد. وي بيان كرد: 
همچنين طرح جامع خدمات مديريت شهري هم 
بايستي تحول جدي در نظام اداري و اجرايي كشور 

ايجاد كند كه اين امر موضوع دوم مدنظر است. 
رئيس قوه مقننه تصريح كرد: با توجه به اينكه تالش 
گسترده اي خارج از مجلس براي اين موضوع شده و 
وقتي توفيق حضور در مجلس را پيدا كردم، متوجه 
تالش هاي فراوان صورت گرفته در كميسيون هاي 
داخلي كشور و شوراها ش��دم كه طرحي در همين 
زمينه با استفاده از هماهنگي هاي گذشته شده بود كه 
اميدوارم اين طرح تبديل به قانون شده و گامي جدي 
و اساسي در اين مسير براي شهرداري ها و دهياري ها 

در شهرهاي كوچك و بزرگ برداريم. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي در ادامه خطاب به 
مردم كشورمان، اظهار كرد: امروزه در مقابل دو فشار 
جدي مربوط به تحريم و مقابل��ه با كرونا قرار داريم. 
در اين دو فشار جدي و س��نگيني كه بر مردم وارد 

مي شود، انصافاً مردم نجيبانه و مجاهدانه در مقابل 
اين دو فش��ار بزرگ مقاومت و تحمل كردند؛ از اين 
رو مش��اهده شد كه چگونه طرح فش��ار حداكثري 
ترامپ با شكست روبه رو شد. قاليباف گفت: امروزه 
همه خوشحال هس��تند كه ديگر ترامپ بر مسند 

قدرت نيست. 
   نقد و انتقاد موجب سازندگي مي شود

رئيس قوه مقننه تصريح كرد: در مواجهه با كرونا و 
در راستاي حفظ جان مردم، همه مسئوالن موظف 
هس��تند تالش كنند. خصوصاً پيش ق��راوالن اين 
عرصه مانند جامعه پزشكي، پرستاران، مديراني كه 
در اين بخش در قوه مجريه تالش مي كنند كه همه 
اقداماتشان قابل تقدير اس��ت اما اگر مقاومت مردم 
نبود، چنين موفقيتي به دست نمي آمد. وي ادامه داد: 
وظيفه همه مديران در سطوح مختلف اين است كه 
در پاسخ به نجابت و مقاومت مردم، بتوانيم با همدلي 
و وحدت تالش كنيم تا گرهی از گره مردم باز شود نه 

اينكه گرهی بر گره مردم افزوده شود. 
قاليباف گفت: البته اين مهم به معناي اين نيست كه 
در كارها نقد و انتقاد نباشد بلكه نقد و انتقاد موجب 
سازندگي مي شود؛ البته اين انتقادها بايد منصفانه، 
در راستاي پيشبرد امور و براي حل مشكالت مردم 

باشد. 
    دغدغه اول قواي سه گانه مردم هستند

رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: مهم نيست 
چه كس��ي چه كاري انجام مي ده��د بلكه مهم اين 
است كه آن كار انجام شود؛ امروزه همه نمايندگان 
در مجلس و دولت به اين جمع بندی رس��يده اند در 
اين ش��رايط س��خت مردم نيازمند كمك در طرح 

معيشت هستند. 
رئيس قوه مقننه تصريح كرد: مهم نيست اين اقدام 
از سوي دولت انجام مي شود يا مجلس بلكه مهم اين 
است كه اين اقدام سريع و دقيق انجام شود و به دست 
كساني كه در كرونا فعاليت اقتصادي شان را از دست 
داده اند، فشار اقتصادي زيادي را تحمل كرده، آنهايي 
كه اشتغال الزم را ندارند و كار دائمي ندارند برسد. وي 
ادامه داد: به همه مردم قول مي دهم همه مسئوالن 
در هر كدام از قواي مقننه، مجريه و قضائيه دغدغه 

اول شان، مردم هستند. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي خاطرنشان كرد: با 
تالش مجاهدانه همه مسئوالن در اين مسير گام بر 
مي داريم تا بخشي از مشكالت مردم حل و فصل شود؛ 
اميدوارم در آينده نيز بتوانيم با تالش به طور اساسي و 

ريشه اي مسائل اقتصادي و كرونا را برطرف كنيم. 

ژه
وی

 مقابلعربستانهمسرخمكردهاند! 
به نظر مي رسد طيفي در ايران هس��تند كه هر چه كشوري 
بيش��تر عليه ملت ايران دشمني كند و بيش��تر فشار بياورد، 
بيش��تر احس��اس مي كنند كه بايد در برابرش عقب نشينی 
كنند. غالمعلي رجايي، مشاور شهردار تهران كه پيش از اين 
مشاور مرحوم هاشمي رفسنجاني بوده است، در مصاحبه با 
روزنامه آرمان گفت: »اصالح طلبان به اين نتيجه رس��يده اند 
كه فضاي سياس��ي ايران در انس��داد قرار گرفته اس��ت. اين 
وضعيت در منطقه نيز ايجاد شده است. نمونه بارز آن ارتباط 
ايران و عربستان است كه در وضعيت انسداد قرار گرفته است. 
بدون ترديد انسداد رابطه ايران و عربستان به سود ما نيست و 
ما نمي توانيم با همسايه بزرگي مانند عربستان قهر باشيم. به 
همين دليل نيز اين ارتباط يا به صورت مستقيم يا به وسيله 
واسطه هايي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند بايد به وضعيت 

گذشته بازگردد«. 
اين فعال سياس��ي اصالح طل��ب تأكيد ك��رد: »معتقدم اگر 
چهره هاي برجسته جريان اصالحات از كانال نهادهاي نظارتي 
عبور كنند و بتوانند دولت آينده را در ايران در اختيار بگيرند 
نه تنها اين امكان فراهم خواهد شد كه انسداد سياسي از بين 
برود، بلكه ممكن است شرايطي فراهم شود كه سطح تنش با 

بسياري از كشورهاي منطقه و جهان كاهش پيدا كند«. 
رجايي البته نگفته كه چطور هفت سال دولتي كه اصالح طلبان 

بر س��ر كار آوردند همراه با وزير خارج��ه اي كه گزينه اصلي 
اصالح طلبان براي وزارت خارجه بود، اين انس��داد سياسي 
را نه تنها حل نكرد، بلكه تش��ديد هم نم��ود. پيش از دولت 
روحاني، روابط ايران و عربستان كجدار و مريز پيش مي رفت 
و اين حجم تنش را ش��اهد نبودي��م. دولت بع��دي هم اگر 
اصالح طلب باشد، كاري فراتر از روحاني و ظريف نخواهد كرد 
و عقب نشينی های پي در پي اش مقابل دشمنان خارجي باعث 
گستاخي و جسارت بيشتر آنان خواهد شد. چنانكه در مورد 
همين عربستان طي هفت سال گذشته شاهد چنين اتفاقي 
بوديم. برقراري ارتباط با عربس��تان مورد مخالفت نيس��ت، 
از قضا به امنيت بيش��تر حجاج ايراني كمك خواهد كرد؛ اما 
ارتباط عزتمندانه، نه آنكه ادبيات به گونه اي باشد كه گويي 
ايران مقصر قطع رابطه بوده و حاال بايد با همسايه بزرگ خود 

دشمني را كنار بگذارد!


 ایرنادلخوشبهدموكراتها،حتيبيش
ازرادیوفردا!

راديو فردا خبر س��خنان كري��س كونز، س��ناتور دموكرات 
امريكايي در مورد چگونگي بازگش��ت امريكا به برجام را با 
تيتر »حمايت مشروط سناتور دموكرات از بازگشت امريكا به 
برجام« منتشر كرده است. در همان بند اول خبر هم شروطي 
كه كونز بيان مي كند، آورده ش��ده اس��ت: »وجود داش��تن 

مسيري براي محدود كردن برنامه موشكي و حمايت ايران 
از گروه هاي نيابتي اش در منطقه«. اهميت اين اظهارات به 
آن دليل است كه اوالً موضع كريس كونز را مي توان موضع 
دموكرات ها دانس��ت؛ ثانياً او گزينه اصلي براي پست وزارت 

خارجه در دولت جو بايدن است. 
حاال از راديوي فرداي حامي امريكا و ضد ايران به خبرگزاري 
دولتي ايرنا – رس��انه رس��مي دول��ت ايران- بروي��م. اين 
خبرگزاري با حذف مفهوم شرط گذاری كونز براي بازگشت 
به برجام، تيتر زده كه »نامزد وزارت خارجه در دولت بايدن از 
بازگشت به برجام حمايت كرد«! آيا شرط گذاری كونز براي 
بازگش��ت به برجامي كه خود آن را امضا كرده اند و قرار بود 
امضاي جان كري – وزير خارجه قبلي دموكرات ها- تضمين 
آن باشد، نامش مي شود حمايت از بازگشت به برجام؟! اجراي 
شروط دموكرات ها يعني برجام جديد و ربطي به آنچه قرار 

بود امضاي جان كري تضمينش باشد، ندارد. 
اصالح طلبان ماه ها از دموكرات ها در انتخابات امريكا حمايت 
كردند و مي گفتند كه اگر دموكرات ها بيايند، برجام را اجرا 
مي كنند. حاال ك��ه دموكرات ها آمدند، ه��م دموكرات هاي 
امريكا و هم اصالح طلبان ايران – چنانكه در رسانه هايشان 
نوش��تند- برجام قبلي را قابل احيا نمي دانن��د و مي گويند 
گزاره هاي موش��كي و منطقه اي و حقوق بشر و ... هم به آن 

اضافه شود. 

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا: 
حلمشكالتاقتصادي

نیازمندتعمیقروحیهبسیجياست
حل مش�کالت اقتصادي کش�ور نیازمند انس�جام مل�ي، روحیه 
ازخودگذش�تگی و در ی�ک کالم تعمیق روحیه بس�یجي اس�ت. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار س��رتيپ دوم پاسدار سعيد محمد، فرمانده 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا در سخناني به مناسبت گراميداشت هفته 
بسيج، اظهار داشت: حماسه آفريني بسيجيان در سال هاي دفاع مقدس، 
امروز در حوزه سازندگي و آباداني كشور تبلور ويژه يافته و باعث شده تا با 
وجود تحريم هاي گسترده استكبار جهاني، سراسر كشور به يك كارگاه 
عمراني تبديل و عرصه اي جديد براي جانفشاني، ايثار و تحقق شعار »ما 
مي توانيم« گشوده شود  .فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا با اشاره به 
خدمات بسيج در حوزه هاي مختلف گفت: بسيج، همواره حضور خود را در 
ادوار مختلف تاريخ انقالب اسالمي به ثبت رسانده و در رخدادهاي مختلفي 
چون عمران و آباداني، حضور در حوادث غيرمترقبه مانند سيل و زلزله، 
محروميت زدايي و مبارزه  با كرونا حضور جدي و شايسته اي داشته است. 

وي بسيج را نتيجه درايت و دورانديشي معمار كبير انقالب دانست و عنوان 
كرد: بسيج يك انديشه و تفكر متعالي اس��ت كه ديروز در ميدان دفاع از 
كيان و مرز و بوم كشور، به جامعه خدمت كرد و امروز نيز در شرايط فعلي، 
راهگشای اساسي بسياري از مشكالت و سختي هاست. سردار محمد افزود: 
چنين تفكري توانسته با بن بست ش��كني و انحصارشكني در حوزه هاي 
گوناگون و كوتاه كردن دست بيگانگان در اجراي پروژه ها، به يك الگوي 
ديني، انقالبي و جهادي موفق و شناخته شده براي دنيا تبديل شود و بنيان 

»تمدن نوين اسالمي« را در كشور پايه ريزي كند. 
فرمانده قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا افزود: اگر كش��ور امروز در زمينه  
زيرساخت هاي مختلف به حد مطلوب رس��يده و در بسياري از حوزه ها 
همچون توليد بنزين، با احداث پااليشگاه ستاره خليج فارس، خودكفا شده 
است به يمن تفكر و انديشه بسيجي در عرصه سازندگي است و علت اساسي 

دشمني با چنين تفكري، همين استقالل و خودكفايي كشور است. 

88498443سرويس  سياسي
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گروه هاي جهادي بس�یج یگان هاي عملیاتي 
راهبرد مدیریت جهادي در سطح ایران اسالمي 
و حتي در سطح کش�ورهاي اسالمي هستند. 
به گزارش فارس، سردار غالمرضا سليماني، رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين عصر ديروز در رويداد 
ملي »رسم جهاد« كه به صورت ويدئوكنفرانس 
در ۳۲ استان كشور برگزار ش��د، با تبريك هفته 
بسيج، اظهار داشت: شجره طيبه الهي بسيج به 
تعبير رهبر معظم انقالب از سوي خداوند متعال به 
قلب پاك امام راحل راه پيدا كرد و اين نهال امروز 
بعد از 41 سال به عنوان يك شجره طيبه تنومند 

در خدمت ملت مقاوم ايران اسالمي قرار دارد. 
وي اف��زود: هدف جلس��ه امروز تحق��ق يكي از 
مطالبات رهب��ر معظم انقالب، يعني گس��ترش 
چتر تالش جهادي بسيج در جامعه است. سردار 
س��ليماني با بيان اينكه ش��يوه مديريت جهادي 
يكي از انديشه هاي ناب رهبر معظم انقالب است، 
گفت: گروه هاي جهادي بسيج يگان هاي عملياتي 

راهبرد مديريت جهادي در سطح ايران اسالمي و 
حتي در سطح كشورهاي اسالمي هستند. تقويت 
و گس��ترش گروه هاي جهادي اولويت س��ازمان 
بسيج مستضعفين اس��ت و تمام تالش مان اين 
اس��ت كه تدابير رهبر معظم انقالب در راه بارور 

شدن شجره طيبه بسيج به كار گرفته شود. 
 وي يكي از مهم ترين اقدامات س��ال 99 بس��يج 
و بلكه اساس��ي ترين اقدام بس��يج در سال 99 را 
اجراي طرح تكميلي مقابله با كرونا با عنوان طرح 
شهيد حاج قاسم سليماني برشمرد و تأكيد كرد: 
بحمداهلل گروه هاي جهادي در زمينه اجراي اين 
طرح گوي سبقت را از ديگر دستگاه هاي متولي 

ربوده اند.
 سردار سليماني با بيان اينكه بيش از ۲0 هزار نفر 
در آيين رسم جهاد در چهار مرحله در دوره هاي 
توانمندسازي شركت خواهند كرد، عنوان كرد: 
انتظار و تدبي��ر رهبر انق��الب بر اين اس��ت كه 
تفكر جهادي بين جوانان عزيز نهادينه شود. در 

بيانيه گام دوم معظم له چه��ار راهبرد محوريت 
جوان��ان، اميد ب��ه آينده، جهش در پيش��رفت و 
مديريت جهادي را عامل تحقق دولت اس��المي 
و تمدن نوين اس��المي مطرح مي كنند و بسيج 
به عنوان تشكيالت مردمي انقالب اسالمي وظيفه 
س��ازماندهي مردم براي نقش آفرين��ي آنها را بر 

عهده دارد. 
    ثبت ۴۲ هزار گروه 

در اطلس جهادي کشور
س��ردار محمد زهرايي، رئيس س��ازمان بس��يج 
س��ازندگي نيز در آيين آغاز ب��ه كار رويداد ملي 
رسم جهاد ويژه توانمندسازي گروه هاي جهادي 
با اشاره به تشكيل شوراهاي جهادي شهرستاني، 
اظهار داش��ت: ب��ا راه اندازي ش��وراهاي جهادي 
شهرستاني كه متش��كل از گروه هاي جهادي در 
همه اقشار بيست ودوگانه بسيج است ما تاكنون 
در 500 شهرستان و هر شهرستان پنج نفر عضو 

شوراهاي جهادي داريم. 

وي افزود: تش��كلي از گروه هاي جهادي بس��يج 
بدون اينكه تحت فرمان مس��تقيم بسيج باشند، 
در راس��تاي تحقق منويات رهب��ر معظم انقالب 
و رفع محروميت در سراس��ر كش��ور مشغول به 

خدمت هستند. 
زهرايي با اش��اره به آغاز به كار رويداد ملي رسم 
جهاد، گفت: امروز مركز رش��د و توانمندسازي 
گروه ه��اي جهادي راه اندازي ش��د ك��ه در اين 
مدت 5 هزار نف��ر از اعض��اي گروه هاي جهادي 
را طي دو م��اه آموزش خواه��د داد و گام بعدي 
هم آموزش هاي تخصصي در گروه هاي جهادي 
است. رئيس س��ازمان بسيج س��ازندگي با بيان 
اينكه االن در اطلس جهادي كشور 4۲ هزار گروه 
ثبت هستند كه از اين تعداد ۳0 هزار گروه بيش 
از يك سال سابقه فعاليت دارند، گفت: نزديك به 
11 هزار و ۳00 گروه هم تازه تأسيس داريم كه 
شروع فعاليتش��ان از همين دوره توانمندسازي 

خواهد بود. 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: 

گروههايجهاديبسیجيگانهايعملیاتيمديريتجهاديهستند

حمید وکیلی |   مهر  


