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اتفاق نظر در مورد دولت روحانی

روزنامه کیهان در یادداشتی نوشته است: به 
اذعان بسیاری از حامیان، مدیریت مدعیان 
اعتدال و اصالحات در اغلب حوزه ها از معنا و 
محتوا کاماًل تهی ش��ده است؛ نشان به آن نش��ان که حتی در مجلس 
همس��و )مجلس قبلی( هم نتوانس��تند نماین��دگان را قان��ع کنند و 
نمایندگان اعالم کردند از چهار پاس��خ رئیس جمهور به پنج پرس��ش 
اقتصادی قانع نش��دند و اگر برخی مالحظات در میان نبود، بی تردید 
همان مجلس همسو، نسخه استیضاح و برکناری را می پیچید. از ُمشتی 
سیاس��ت باز حزبی بهانه ج��و و فرافِکن ک��ه بگذریم، قاطب��ه مردم و 
تحلیلگران بی طرف، درباره ناکارآمدی مدیریت لیبرالی اتفاق نظر دارند. 
این »اتفاق نظ��ر مل��ی«، محصول هفت س��ال خون دل خ��وردن و 
خسارت های اقتصادی و امنیتی و حیثیتی متحمل شدن است. با این 
وجود، مدیریت آرزواندیش، همچنان اصرار دارد مردم را درباره تبدیل 

کوزه مذاکره به اسباب گشایش اقتصادی، به خیالپردازی وادارد.
اتفاق نظر دوم این است که وقتی برجام را )صرف نظر از خوبی و بدی 
آن( از سبد عملکرد هفت ساله برمی داریم، تقریباً هیچ چیزی در کفه 
ترازو باقی نمی ماند. این ایراد بزرگی اس��ت که می توان از آن به عنوان 
رکودزدگی دولت یاد کرد. متأسفانه دولت، همان تیر 94 )با انعقاد برجام 
و شروع نقض های پیاپی و فزاینده آن( از محتوا تهی شد؛ چراکه هیچ 
برنامه و ایده دیگری نداشت. شاید اصاًل جذابیت این رویکرد ُرمانتیک 
-که به سرعت از چشم ها افتاد- به این بود که به وصال با غرب نرسد و در 
حد تمنا و حسرت و آرزو و هیجان برای طیف خوش بین به غرب باقی 
بماند؛ تا بتوانند بگویند نگذاشتند مشکالت را حل کنیم وگرنه با کمک 

کدخدا، چه اقتصاد پررونقی می ساختیم!
........................................................................................................................

کدام کشورها از اقتصاد مقاومتی بهره 
بردند؟

روزنامه وطن امروز در مطلبی نوشت: 
به نظر می رسد مسئوالن آگاه نیستند 
کشورهایی که امروز جزو کشورهای 
توسعه یافته یا قدرت های برتر اقتصادی شناخته شده و فعالیت می کنند، 
روزی سیاست های مش��ابه اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار 
داده اند. اقتصاد مقاومتی یک محور اصلی دارد که همان تولید داخل است 
و کشورهای پیشرفته امروز نیز در گذشته پیش از هر چیز به تولید داخل 
رونق بخشیده اند تا امروز بتوانند مدعی اقتصاد در دنیا باشند.  برخالف 
باور بس��یاری از افراد، اینگونه نیست که سیاست های اقتصاد مقاومتی 
برای نخستین بار در ایران تدوین شده باشد بلکه همواره در بسیاری از 
کشورهای دنیا مانند چین، ژاپن، آلمان و امریکا در حال اجرا بوده است 
و رهبر بزرگوار انقالب برای این سیاس��ت ها در ای��ران عنوان »اقتصاد 
مقاومتی« را برگزیدند. توجه به تولید داخل به قدری مهم است که در 

امریکا روزی برای توجه به تولید داخل در نظر گرفته اند.
واقعیت آن است که گره زدن حل مسائل اقتصادی و معیشتی به روابط 
خارجی، اشتباه محض است و به جای آن برای حل مشکالت، باید به 
رفع موانع تولید در داخل کشور بپردازیم. مهم ترین موانع رونق تولید 

قاچاق و واردات است که باید به آنها توجه ویژه کرد.
........................................................................................................................

نیاز به دخالت فوری رئیس جمهور
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی نوشت: علنی 
شدن اختالفات میان مدیران ارشد وزارت 
بهداشت و استعفای دو تن از آنها در شرایط 
اوج گی��ری همه گی��ری کرون��ا به ش��دت 
نگران کننده و احتماالً در مشوش ش��دن اذهان عمومی تأثیر خواهد 
داش��ت. اینکه در این اختالف حق با کیس��ت و چه کسی غیرعلمی یا 
منفعت جویانه سخن گفته و عمل کرده است البته باید مشخص شود و 
نیازمند بررس��ی های دقیق و ناظرانه است ولی در این خصوص امکان 
قضاوت کردن از سوی مطبوعات فعاًل نه شدنی است و نه مصالح کشور 
را در برخواهد داشت. در اوضاع خطیر کرونایی واقعاً شایسته نبود که 
اختالفات تا این حد عمیق و بدتر از آن علنی شوند. در این موضوع مهم 
و حیاتی جا داشت مدیر عالی اجرایی کشور از همان ابتدا با صرف وقت 
به حل و فصل ماجرا بپردازد و اختالفات را به حداقل برساند و با تدبیری 
که اتخاذ می کند از ضربه خوردن به مبارزه با کرونا جلوگیری به عمل 
آورد. اگر چنین حل و فصلی امکان نداشت حداقل جلوی علنی شدن 
آن را می گرفت و حیرت و نگرانی جامعه را زایل می کرد. اکنون مردم با 
بدترین روزهای کرونایی دست وپنجه نرم می کنند و انتظار مدیریتی 
منسجم، مدبرانه و مسئوالنه در برابر کشتاری که یک بیماری در حال 
انجام آن است انتظاری بعید و زیادخواهانه نیس��ت. بی تردید در این 
ماجرا باز هم دچار خسارت شده و می شویم و اذهان شهروندان آسیب 

قابل مالحظه ای خواهد دید.
........................................................................................................................

دوگانه انتخاباتی اصالح طلبان
روزنامه صبح نو در گزارش اصلی نوش��ت: رقابت 
مقدماتی میان اصالح طلبان برای 1400 جدی تر 
از قبل شده است؛ رقابتی که گرچه با برخی اسامی 
حاشیه ای پیچ و تاب رس��انه ای می خورد اما به نظر می رسد در نهایت 
حول دوگانه الریجانی- ظریف ش��کل خواهد گرف��ت. پس از مباحث 
فراوان درباره نامزدهای مختلف به واسطه تمایل جریان سیاسی دولت 
و خصوصاً حسن روحانی، علی الریجانی دس��ت باال را پیدا کرده بود. 
جریان دولت بخشی از هیئت امنای ائتالف اصالحات -  اعتدال برای 
انتخابات 1400 اس��ت که نظر و رأی قدرتمندی دارد. گرچه در نقطه 
مقابل این جریان، رادیکال های اصالح طلب قرار دارند که به دنبال گزینه 
حداکثری ب��رای انتخاب��ات 1400 هس��تند و ج��دا از پروپاگاندا که 
گزینه هایی چ��ون رضا خاتمی و محس��ن صفایی فراهان��ی را مطرح 
می کنند، در عالم واقعیت از سیدحسن خمینی و محمدجواد ظریف نام 
می برند. اعتدالی ها توانس��ته بودند تا حدود زیادی راه را برای حمایت 
هیئت  امنا از علی  الریجانی تس��هیل کنند و جواد ظریف را به عنوان 

بخشی از کمپین الریجانی مطرح کنند. 
پس از پی��روزی بایدن در انتخاب��ات ایاالت متحده، ش��کاف ظریف- 
الریجانی در سطح هیئت امنای اصالحات- اعتدال جدی تر از قبل شده 
است. اگر تا پیش از این به واسطه احتمال پیروزی ترامپ، اصالحات به 
الک دفاعی فرو رفته بود و محافظه کارانه عمل می کرد، پس از برد بایدن 
به دنبال استفاده از انرژی ایجاد شده، جریان تحریم با صدای بلندتر از 
قبل نامزد حداکثری را فریاد می زند. این جریان علی الریجانی را فاقد 
قدرت تهییج کنندگی و محافظه کاری کالسیک می داند که نمی تواند 
به نیازهای بدنه اصالحات پاسخ بدهد. از نظر آنها، بدنه اصالحات فراتر 
از گزینه نمادین و سلبی به دنبال گزینه ایجابی هم هست و در این میان 

با توجه به پیروزی بایدن، ظریف بهترین گزینه موجود است. 
نامزدی ظریف اما با برخی موانع مواجه اس��ت که مهم ت��ر از همه راه 
سخت  او برای احراز صالحیت در مقابل علی الریجانی است که کمی 
او را برای ورود به این کارزار مردد  می کند. پی��روزی بایدن اگر نتواند 
رادیکال ها را در نهایی ش��دن نامزدی ظریف کامیاب کند اما می تواند 
زمینه امتیازگیری از علی الریجانی را فراهم کند. به نحوی که شنیده ها 
می گویند؛ طبق مذاکرات انجام ش��ده به جای بحث بر سر افراد بر سر 
کرسی های هیئت دولت تفاهم ش��ود تا نقد رادیکال ها درباره پایبند 

نبودن روحانی به اصالح طلبان در دوره جدید تکرار نشود.

88498443سرويس  سیاسي

تفكر بسيجي برخالف آنچه برخي رسانه هاي 
معان�د تبلي�غ مي كنن�د نه تنه�ا به م�رام و 
مسلك سياس�ي خاصي وابسته نيست بلكه 
مي تواند تم�ام طبقات جامع�ه را كه به نوعي 
دغدغه ميهن و انقالب اس�المی دارند، تحت 
پوش�ش قرار دهد. نگاهي به تاريخ نيز اثبات 
مي كن�د كه بس�يج هم�واره مداف�ع انقالب 
اس�المی و تمام جامع�ه ايراني بوده اس�ت.

این ایام زمان فرا رس��یدن هفته بس��یج است؛ 
نیرویي که سال هاست به عنوان یکي از مهم ترین 
ابزارهاي توانمند کشورمان ایفاي نقش مي کند. 
البته اس��تفاده از نیروهاي مردمي در ش��رایط 
مختلف تنها منحصر به کش��ورمان نیست بلکه 
تمام قدرت هاي بزرگ به دنبال این هستند تا از 

نیروهاي مردمي کشور خود استفاده کنند.
نمونه هاي فراواني در این ب��اره مي توان نام برد 
که از جمله آنها گارد ملي در کش��ورهاي امریکا 
و روسیه اس��ت. با این حال مختصات نیروهاي 
مردمي در کشورمان با تمام دنیا متفاوت است. 
این تفاوت بیش از آنکه با شیوه هاي ساماندهي و 
نظارت ارتباط داشته باشد به حوزه هاي معنوي 

مربوط است. 
در حقیقت بسیج پیش از آنکه یک نیروي نظامي 
صرف یا ش��به نظامي باش��د یک نهاد فرهنگي و 
مردمي است که توان خود را از یک فرهنگ عمیق 
و ریشه دار دیني مي گیرد. این فرهنگ ریشه دار و 
عمیق به گونه اي در عمق جان یک ملت ریش��ه 
دوانده که توانسته منشأ تغییرات عمیقي در کشور 
و همچنین تاریخ نظام جمهوري اسالمي باشد. از 
همین رو شاید بهترین توصیف براي بسیج این 
باشد که بس��یجي بودن یک فرهنگ است. این 
فرهنگ  نه تنها در حوزه نظامي که خود را در تمام 
رده هاي فعالیت نشان مي دهد و صد البته سبب 
مي ش��ود در میان تمام مش��کالت این فرهنگ 

بسیجي به نوعي خط شکن ظاهر شود. 
البته در بین تمام این توصیف ها شاید بد نباشد 
که به شرایط شکل گیري بسیج آن هم در میان 

تحوالت ابتداي انقالب نیز نگاهي بیندازیم. 

   بسيج چگونه تشكيل شد؟
نگاهي به تحوالت ابتداي انقالب اسالمي نشان 
مي دهد که تشکیل نیرویي به نام بسیج از همان 
ابتدا مد نظر تمام نیروهاي فعال در عرصه انقالب 
بوده اس��ت. تجربه کودتاي 28 مرداد ماه س��ال 
1358 نکته اي بود که سبب شد نه تنها نیروهاي 
انقالبي بلکه حتي برخي نیروهاي ملي،مذهبي 

نیز به دنبال تشکیل چنین نیرویي باشند. 
البت��ه نکت��ه اصل��ي ای��ن بود ک��ه بر اس��اس 
اس��تانداردهاي مد نظر این افراد بسیج هیچ گاه 
داراي چنین بنیه معنوي قوي نبود. از سوي دیگر 
درگیري هاي نظامي فراوان��ي در نقاط مختلف 
کش��ور در جریان بود که نمونه آن، جنبش هاي 
جدایي طلبانه در نقاط مختلف کش��ور همچون 

کردستان عراق بود. 
در چنین شرایطی بسیج مستضعفین به فرمان 
حضرت امام خمین��ی)ره(، در پنجم آذر 1358 
صادر ش��د. حضرت امام در همان ایام در دیدار 
با جمعی از پاس��داران،درباره ض��رورت دفاع از 
کشور فرمودند: مملکت اس��المی باید همه اش 
نظامی باشد. تعلیمات نظامی داشته باشد و... یک 
مملکت بعد از یک چند سالی بشود یک کشوری 
با 20 میلیون ج��وان که 20 میلی��ون تفنگدار 
داشته باشد. 20 میلیون ارتش داشته باشد و این 

یک همچین مملکتی آسیب بردار نیست.
از آن روز تا کنون بس��یج در عرصه های مختلف 
حضوری موفقیت آمیز داش��ته است که بی شک 
هیچ مجموعه  دیگری نمی توانس��ت جایگزین 
آن ش��ود. رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
با فرماندهان گردان های عاشورای بسیج سراسر 
کشور این دوران باشکوه حضور بسیج در صحنه  
دفاع از انقالب را چنی��ن توصیف می کنند: این 
نیروهای مردمی ک��ه اگر نبودند - این بس��یج 
اگر نب��ود، این نیروی عظیم ح��زب اهلل اگر نبود 
- در جنگ هم شکس��ت می خوردیم؛ در مقابل 
دشمنان گوناگون هم در این چند سال شکست 
می خوردیم و آس��یب پذیر بودی��م. کارخانه ما 
را می خواس��تند به تعطیلی بکش��انند؛ نیروی 

حزب  اللهی از داخل کارخانه می زد به سینه شان. 
مزرعه  ما را در اوایل انقالب می خواس��تند آتش 
بزنند؛ نیروی حزب  اللهی از همان وسط بیابان ها و 
روستاها و مزارع، می زد توی دهانشان. خیابان ها 
را می خواس��تند به اغتش��اش بکش��ند؛ نیروی 
حزب  اللهی می آمد س��ینه س��پر می ک��رد و در 
مقابلشان می ایستاد. جنگ هم که معلوم است! 
این، آن نیروی اصلی کشور است. نظام اسالمی 

متکی به این نیروست.
   از ميدان مبارزه تا واكسيناسيون

 این س��خنان رهبر معظم انقالب اسالمی شاید 
بهتری��ن توصی��ف از نقش آفرین��ی بس��یج در 
سال های بعد از جنگ بوده اس��ت. در حالی که 
میدان نبرد نظامی پس از جن��گ جای خود را 
به مبارزه با س��ایر چالش های میدان نبرد داده 
بود، این بسیج بود که به یاری سایر ساختارهای 
حکمرانی نظام جمهوری اسالمی آمد. به عنوان 
مثال زمانی که بحث واکسیناس��یون سراسری 
برای مقابله با فلج اطفال اجرایی شد، شبکه هایی 
از نیروهای مؤمن بسیجی این واکسن خوراکی را 
به دوردست ترین نقاط این کشور انتقال دادند 
یا زمانی که قرار بر توس��عه مناطق روس��تایی و 
محروم کشور بود، باز هم این بس��یج بود که به 

یاری نهادهای دولتی آمد. 
البته در این میان هر گاه تهدید امنیتی به صورت 
مستقیم در روند عادی زندگی مردم اخالل ایجاد 
کرد، این بس��یج بود که در ص��ف اول مقابله با 
هنجارشکنان ایستاد. از جمله این موارد می توان 
به مقابله با فتنه سال 78 و 88 اشاره کرد. در این 
دوره بسیجیان عالوه بر حضور میدانی در مقابله 
با فتنه گران در مس��یر ایجاد روشنگری حرکت 
کرده  و موجب واکنش جدی جامعه در مقابل این 

حرکات شده اند.
با قاطعیت مي توان گفت نقش بس��یج در تمام 
حرکت هاي انقالبي 30 سال گذشته بي نظیر بوده 
است. توان بسیج کنندگی توده ها برای حضور در 
تظاهرات و راهپیمایی در مقاطع مختلف حمایت 
از نظام اسالمی از جمله یوم اهلل 22 بهمن و روز 

جهانی قدس س��تودنی و حماس��ی اس��ت. باال 
بردن مشارکت عمومی در بیش از 28 انتخابات 
گذشته که در دو راستا ملت را بسیج می کرد: اوالً 
در مشارکت گسترده و حداکثری که بیش از نیم 
میلیارد رأی را پشتوانه سیاسی نظام اسالمی قرار 
داد و ثانیاً در جهت س��وق دادن مردم به سمت 
نمایندگان و نامزدهایی که متناسب با آرمان های 
امام)ره( و رهبری و خواست ملت گام برمی دارند. 
تشکیل گردهمایی ها، جلس��ات و نشست های 
گوناگون سیاسی � فرهنگی در جهت باال بردن 
آگاهی های سیاسی و تقویت بینش سیاسی مردم 
از جمله کارکردها و نقش آفرینی های بسیج در 

سال های گذشته بوده است.
در این میان در حوزه فرهنگ نیز اقدامات مؤثري 
توس��ط نیروهاي بس��یج صورت گرفت. یکي از 
مهم تری��ن دالیل این مس��ئله س��رمایه گذاري 
گسترده دش��من در حوزه فرهنگ بود که رهبر 
معظم انقالب اس��المي از آن به عن��وان ناتوي 
فرهنگي ن��ام بردند. کم کاري برخ��ي نهادهاي 
دولتي و سیاس��ي نیز ورود بس��یج را در عرصه 
مقابله با تهاجم و ش��بیخون فرهنگ��ی بیش از 
پیش ض��روری س��اخت. اقداماتی چ��ون اعزام 
کاروان ه��ای راهیان ن��ور، طرح میث��اق، طرح 
والیت، ط��رح معرفت، احیای امر ب��ه معروف و 
نهی از منکر، تربیت نیروهای مستعد بسیجی به 
عنوان هنرمندان، اهل قلم و... همگی از مصادیق 
فعالیت های فرهنگی بس��یج بود که توانس��ت 
موج سازي هاي گسترده اي به نفع انقالب اسالمي 

در مقابل تهاجم نرم دشمن انجام دهد. 
البته در این میان ش��اید برخي اش��تباهات نیز 
صورت گرفت که در مقاب��ل ثمرات بي نظیر این 

حرکت به هیچ عنوان قابل اعتنا نیست.
   بسيج در مقابل كرونا هم مي ايستد

یکي دیگ��ر از مهم ترین اقداماتي که بس��یج در 
شرایط فعلي توانس��ته نقش مهمي در پیشبرد 
اهداف نظام ایفا کند، بح��ث کرونا و مقابله با آن 
است. متأسفانه به رغم وجود نمونه هاي فراواني 
که در دنیا بهره برداري از نیروهاي مردمي توانسته 
به مهار کرونا کمک کند، اما در ایران بنا به دالیل 
مختلف از نیرو به اندازه توان آن استفاده نشد. با 
این حال اقدامات صورت گرفته توسط بسیج در 
حوزه مبارزه با کرونا تا االن هم بسیار چشمگیر و 

گسترده بوده است.
توزیع ماسک و الکل به صورت رایگان، ضدعفونی 
کردن معابر عمومی و همچنین یاری رساندن به 
پرستاران و پرسنل بیمارس��تان ها از مهم ترین 
اقدامات بسیج برای مقابله با بیماری کرونا بوده 
است. عالوه بر این، بسیجیان در اموری همچون 
خاکسپاری جانباختگان کرونا در قالب گروه های 
جهادی کمک حال پرس��نل مربوطه بوده اند. در 
طرح جدید بس��یج نیز پایگاه بسیج محالت به 
عن��وان قرارگاهی برای مقابله ب��ا بیماری کرونا 
ایفای نقش خواهند ک��رد تا مقابله ب��ا کرونا به 
صورت دقیق و از محل مب��دأ بیماري به صورت 
جدي مهار ش��ود تا دیگر ش��اهد م��رگ صدها 

هموطن نباشیم. 
تم��ام م��واردي ک��ه گفته ش��د هم��ه و همه 
نشان دهنده این است که براي حفظ کیان نظام 
اس��المي باید تفکر بسیجي در کش��ور نهادینه 
شود؛ تفکري که برخالف تبلیغات به هیچ مرام و 
مسلک خاصي سیاسي وابسته نیست و مي تواند 
تمام اقشار و گروه هاي مختلف جامعه ایراني را 

تحت پوشش قرار دهد.

 دلیگانی: وزارتخانه ها ملزم
 به ارائه گزارش عملکرد ساالنه هستند

عض�و هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ش�ورای 
اس�المی گف�ت: ارائ�ه گ�زارش عملك�رد 
س�االنه وزارتخانه ه�ا ب�ه مجلس ش�ورای 
اس�المی يك اقدام مناس�ب نظارتی است. 
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خانه 
ملت، به گ��زارش عملکرد وزارتخانه ها اش��اره 
کرد و گف��ت: ارائه  گ��زارش عملکرد س��االنه 
وزارتخانه ها یک اقدام نظارتی بسیار مناسبی 
خواهد بود که موادی از آیین نامه داخلی مجلس 

به این اختصاص داده شده است. 
در س��ال جاری یک��ی از وزارتخانه ها  گزارش 
عملکرد س��االنه خ��ود را به مجلس ش��ورای 
اسالمی ارائه کرد و در کمیسیون  تخصصی  نیز 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی 
تأکی��د ک��رد: مقرر ش��ده تع��داد دیگ��ری از 
وزارتخانه ها گزارش عملکرد خود را ارائه دهند تا 
در کمیسیون های تخصصی مورد بحث و بررسی 

قرار گیرند و پس از آن نیز به صحن بیایند.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی 
اظهار ک��رد: گ��زارش عملک��رد وزارتخانه ها 
س��االنه خواهد بود و از مردادماه هر س��ال نیز 
این کار صورت خواهد گرفت، زیرا دولت ها در 
مردادماه آغاز به کار می کنند و ناگفته نماند که 
بر اساس عملکردها، نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی نمره خود را ثبت خواهند کرد و همه 
وزارتخانه ها نیز باید گزارش خود را به مجلس 

ارائه دهند.

 ظهره وند:
کسی جز مردم نمی تواند صلح را به افغانستان ببرد

مردم افغانستان می توانند با مديريت مستقل و 
ملی، اختالف ها را كنار بگذارند و كشور خود را 
اداره كنند. كسی نمی تواند صلح را به آنها بدهد. 
به گزارش فارس، ابوالفضل ظهره وند کارش��ناس 
سیاس��ی اظه��ار ک��رد: دولت های منطق��ه ای و 
فرامنطقه ای خواستند که افغانستان را در بحران 
مدیریت کنند. مش��کل افغانس��تان از درون آن 
نیس��ت، افغانس��تان در حال حاضر به شکل یک 
اردوگاه اس��ت و حالش خوب نیست. در آن کشور 
افق روشنی برای مردم وجود ندارد.وی با بیان اینکه 
من افغانستان را شبیه س��وئیس می بینم، افزود: 
مردم افغانس��تان می توانند با مدیریت مستقل و 
ملی، اختالف ها را کنار بگذارند و کشور خود را اداره 
کنند.کسی نمی تواند صلح را به آنها بدهد. در 2011 

تعداد نظامیان امریکا در افغانستان به 110 هزار نفر 
رسید، در صورتی که در زمان ترامپ به 2500 نفر 
نزول کرد، بنابراین نش��ان می دهد که هنوز نظر 

قطعی برای آینده این کشور وجود ندارد. 
این کارشناس سیاسی درباره تأثیر حضور بایدن 
به عنوان رئیس جمهور امریکا بر آینده افغانستان 
گفت: جو بایدن با تمام اختالف هایش با ترامپ، 
درباره افغانستان با او هم نظر و هم عقیده است. 
وی افزود: طالبان یک جریان س��لبی است و اگر 
بپرسید که می خواهد یک دهه بعد چه چیزی را 
ارائه کند، واقعاً مشخص نیس��ت. طالبان متغیر 
وابسته و اصل ماجرای افغانس��تان چیز دیگری 
است. باید خود مردم با هم کنار بیایند و تهدید و 

فرصت هایشان یکی باشد.

   کوتاه
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جلي�ل  ب�ا  ته�ران  در  دانم�ارک  س�فير  وار،  يس�پر 
رحيمی جهان  آب�ادی، رئي�س گ�روه دوس�تی پارلمان�ی 
جمهوری اس�المی ايران - دانم�ارک دي�دار و گفت وگو كرد. 
به گزارش ایس��نا، جلی��ل رحیمی جهان آبادی در دیدار با س��فیر 
دانمارک با اش��اره به روابط دیرینه فیمابین و سرمایه گذاری های 
مشترک در حوزه تولید داروی انسولین در ایران گفت: ظرفیت های 
فراوانی در حوزه تولید انرژی های پاک، مشتقات نفتی و همکاری های 
کشاورزی وجود دارد که می تواند سطح تبادل تجاری بین دو کشور 

را افزایش دهد و به بهبود روابط کمک کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در ادامه با تأکید بر اهمیت همکاری و رایزنی های مشترک 
در موضوعات منطق��ه ای و بین الملل��ی از جمله در ام��ر مبارزه با 
تروریسم و افراط گرایی تصریح کرد: ایران دژ اصلی دفاعی خاورمیانه 

در مقابل افراط گرایی داعش می باش��د اما متأسفانه امریکا در یک 
جنایت تروریس��تی هولناک، فرمانده ارش��د نظامی ایران س��ردار 
سپهبد قاسم سلیمانی را به ش��هادت رس��اند. این جنایت امریکا 
آس��یب به امنیت جهانی بود زیرا داع��ش و افراط گرایی فقط برای 
ما خطرناک نیس��تند بلکه امنیت همه کش��ورهای جهان از جمله 
کشورهای اروپایی را تهدید می کنند. رحیمی جهان آبادی با قدردانی 
از نهادهای امنیتی دانمارک در دس��تگیری چن��د عضو گروهک 
تجزیه طلب و تروریستی االحوازیه در کپنهاگ، این گروهک را عامل 
اختالفات مذهبی و قومی و ابزار کشورهای بیگانه خواند که با پول و 
سالح برخی  کشورهای همسایه، درصدد آسیب رساندن به امنیت 

ملی جمهوری اسالمی ایران هستند.
یسپر وار، س��فیر دانمارک در تهران نیز در این دیدار گفت: توسعه 
تعامالت دوستانه با جمهوری اسالمی ایران در عرصه های مختلف و 

مورد عالقه دو کشور، از سوی مسئوالن دستگاه دیپلماسی دانمارک 
دنبال می شود. کشور ایران با برخورداری از پیشینه تاریخی و تمدنی، 
از توانمندی های فراوانی برای توسعه و پیشرفت و کمک به صلح و 

ثبات در منطقه و جهان برخوردار است.
یسپر وار در بخش دیگری نسبت به بازگشت دولت منتخب امریکا 
به برجام و عمل به تمامی تعهدات مندرج در این توافق مهم از سوی 

همه طرف ها، ابراز امیدواری کرد.
سفیر دانمارک در تهران در پایان ضمن قدردانی از نگاه مثبت مجلس 
ایران به مناسبات فیمابین گفت: دانمارک از اولین کشورهایی بود 
که بعد از ق��رارداد برجام به س��رمایه گذاری در ای��ران اقدام کرد و 
با اقدام امریکا در خ��روج از توافق برجام، دانمارک با پیوس��تن به 
گروه اینستکس تالش کرد مسیر کمک های بشردوستانه به ایران 

مسدود نباشد.

رئيس گروه دوستی پارلمانی ايران و دانمارک :

ایران دژ اصلی دفاعی خاورمیانه در مقابل افراط گرایی داعش است

عضو كميسيون امنيت ملی خبر داد
 پیشنهاد توقف اجرای پروتکل الحاقی 

در صورت روند کنونی برجام
مجلس در طرح خود پيشنهاد توقف اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی 
را در صورت ادامه بی تعهدی طرف های برجام مطرح كرده اس�ت. 
سیدعلی آقازاده دافساری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در گفت وگو با خانه  ملت در توضیح طرح اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها گفت: امریکا به لحاظ روانی هر روز اقداماتی را علیه کشورهای 
بسیاری از جمله ایران به لحاظ تحریمی اعمال می کند. هرچند بسیاری 
از آنها به لحاظ تحریم��ی خاصیتی ندارند اما در مجم��وع این تحریم ها 
غیرقانون��ی، غیراخالق��ی و برخالف قوانی��ن بین المللی هس��تند. عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه مجلس به دنبال تدوین طرحی ب��رای مقابله با اقدامات غیرقانونی 
امریکاس��ت، افزود: جمهوری اس��المی ایران به رغم افزایش فش��ارهای 
اقتصادی و تحریمی دست بسته نمانده و مجلس در طرح اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ه��ا، دولت را مکلف کرده تا به کاه��ش تعهدات برجامی 
سرعت بخشد. آقازاده یادآور شد: دولت در ارتباط با کاهش تعهدات برجام 
و خساراتی که ایران طی سال های اخیر به واسطه توافق با 1+5 در حوزه 
انرژی هسته ای صلح آمیز متحمل شد را باید جبران کند تا رکودی که در 

حوزه هسته ای به واسطه برجام شاهد هستیم، مرتفع شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه چیزی از 
برجام باقی نمانده است، گفت: در این طرح خروج ایران از برجام عنوان 
نشده است زیرا از سویی برخی طرف ها دنبال احیای برجام هستند و 
از سوی دیگر چیزی به نام برجام برای جمهوری اسالمی باقی نمانده 
است اما موضوع توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را در این طرح 
پیشنهاد دادیم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اس��المی تصریح کرد: در صورتی که همه طرف های برجام به 
بی تعهدی خود ادامه دهند و اقدام مؤثری برای جبران خساراتی که به 
ایران زدند، انجام ندهند دولت طبق این طرح باید موضوع توقف اجرای 

داوطلبانه پروتکل الحاقی را در دستور کار قرار دهد.
........................................................................................................................

امير عبداللهيان:
 ایران با قدرت از امنیت سوریه 

در منطقه دفاع می کند
دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل گفت: ايران همچنان 
با قدرت از سوريه و امنيت اين كشور مهم در منطقه دفاع می كند.

به گزارش مهر، امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل 
بین الملل در دیدار »گیر پترسون« نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
متحد در سوریه گفت: جمهوری اس��المی ایران از تالش های سازمان 
ملل و اقداماتی که به حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و بازگش��ت 

امنیت پایدار به سوریه کمک کند، استقبال می کند.
وی افزود: آنچه حلقه مفقوده در شرایط امروز سوریه می باشد، وجود 
بی اعتمادی است زیرا مثاًل فردی که تا چند وقت پیش رهبر جریانی 
تروریس��تی بوده، س��الح حمل می کرده و اقدامات تروریستی انجام 
می داده است اکنون اصرار دارد که با پوشیدن کت و شلوار و زدن کراوات 

به عنوان طرف مذاکره دعوت شود. 
وی اعمال تحریم ها علیه سوریه به ویژه در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی 
و مواد غذایی را ظالمانه خواند و بر ضرورت اقدام برای رفع تحریم های 
انسانی تأکید کرد. ایران همچنان با قدرت از سوریه و امنیت این کشور 
مهم در منطقه دف��اع می کند. تهران همچنین از تالش های س��ازنده 
سازمان ملل متحد در کمک به سوریه حمایت و بر قضاوت بیطرفانه در 

قبال سوریه تأکید می کند.
پترسون نیز در این دیدار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 10 سال 
گذشته به منظور استقرار صلح و امنیت در سوریه اظهار داشت: روند 
سیاسی در مسیر نسبتاً خوبی قرار گرفته است اما همچنان وجود جو 
بی اعتمادی میان گروه های مختلف در س��وریه مانع پیش��رفت روند 

سیاسی است.   
وی به شرایط حساس سوریه و وجود برخی اختالف دیدگاه ها در این 
کشور اشاره کرد و گفت: ما به کمک همه احزاب، طرف ها، کشورهای 
همسایه و سازمان های بین المللی برای خروج از این رکود و بن بست 
نیاز داریم.   نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در سوریه با اشاره 
به وضعیت انسانی گفت: متأسفانه شرایط اقتصادی مردم سوریه هر 
روز بدتر می ش��ود.   وی ضمن قدردانی از اقدامات س��ازنده ایران در 
مبارزه با تروریس��م در سوریه با اش��اره به حمایت های بشردوستانه 
جمهوری اس��المی ایران از بازگش��ت مهاجران و آوارگان سوری به 
خانه هایش��ان گفت: ما باید در موضوع سوریه، وضعیت حقوق بشر و 

آوارگان را بسیار جدی بگیریم.
........................................................................................................................

نوروزی:
 تفکر بسیجی به تحریم و تهدید دشمن

اعتنا نمی کند
تفك�ر بس�يجی ب�ه هي�چ وج�ه توطئ�ه، تحري�م و تهدي�د 
را نمی شناس�د و ب�ه عب�ارت بهت�ر ب�ه آن اعتن�ا نمی كن�د.

حجت االسالم حس��ن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس در 
گفت وگو با  مهر با اش��اره به هفته بسیج اظهار داش��ت: روحیه و تفکر 
بسیجی در دوران دفاع مقدس باعث شد که کشورمان از گزند دشمنان 

در امان بماند و جنگ را با پیروزی پشت سر بگذاریم.
وی بیان کرد: در دوران جنگ تحمیلی، همه کشورهای جهان به جز 
چند کش��ور در مقابل جمهوری اسالمی ایران ایس��تادند و به دشمن 
کمک مالی، سیاس��ی و اطالعاتی کردند اما ما در هش��ت س��ال دفاع 
مقدس ایستادگی کردیم و فعالیت نیروهای بسیجی باعث شد که در 

مقابل دشمنان پیروز شویم. 
نیروهای بس��یجی در زمان جنگ با تمام قدرت و بدون چشمداشت 
به دریافت حقوق و مزایا در مقابل دش��من ایس��تادند و عقب نشینی 
نکردند و همین مسئله باعث پیروزی نظام جمهوری اسالمی در مقابل 

دشمنان شد.
نوروزی اظهار داشت: روحیه بسیجی داشتن به معنای آن است که 
ما نباید از هیچ تالشی برای انقالب اسالمی مضایقه کنیم و کسی که 
تفکر بسیجی دارد، به هیچ وجه به مسائل مادی و کسب مقام های 
دنیوی توجه نمی کند بلک��ه فقط به دنبال بق��ای نظام جمهوری 

اسالمی است.
وی تأکید کرد: اگر ما به دنبال حفظ ارزش های انقالب اسالمی هستیم، 
باید روحیه بسیجی را مورد توجه جدی قرار دهیم و بدانیم که مردم در 
زمان انقالب حزبی و سیاسی نبودند بلکه مخلصانه از انقالب اسالمی 
دفاع کردند و در ش��رایط فعلی هم باید تفکر بسیجی تقویت شود تا از 

ارزش های نظام جمهوری اسالمی در مقابل دشمنان صیانت کنیم.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس اظهار داش��ت: تفکر بس��یجی نه 
حزب دارد و نه به جایی وابسته اس��ت بلکه دفاع از ارزش های مقدس 
نظام جمهوری اس��المی را مورد توجه قرار می دهد و ما قطعاً با تفکر 
بسیجی می توانیم در مقابل دش��منان بایستیم و نقشه های شوم آنان 

را خنثی کنیم.
وی افزود: تفکر بس��یجی ب��ه هیچ وجه توطئ��ه، تحری��م و تهدید را 
نمی شناس��د و به عبارت بهتر به آن اعتنا نمی کند بلکه خالصانه دفاع 
از ارزش های انقالب و نظام را س��رلوحه کار خود قرار می دهد و معتقد 
است که با تکیه بر توان داخلی می توان در مقابل دشمنان ایستادگی 

کرد و پیروز شد.
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