
  گزارش

آزموده را در وین نیازمایید
حدود هش��ت س��ال از زماني كه وعده چرخيدن توأمان چرخ اقتصاد 
و هس��ته اي به مردم داده ش��د مي گذرد و در اين مدت، از رهگذر اين 
شعار، تجربيات پرهزينه اي به دست آمد كه در خور بررسي است. همان 
ماه هاي ابتدايي دولت يازدهم ب��ود كه ذوق زدگي هاي خياباني پس از 
توافق اوليه -كه تصاوير به يادماندني آن در بايگاني رس��انه ها موجود 
است- نشان از اجتماعي ش��دن اميد به مذاكرات داشت. البته كشيده 
ش��دن ذوق زدگي از مذاكرات و توافق ريشه در نشاني هايي داشت كه 
عمدتاً از سوي برخي مس��ئوالن و نخبگان به جامعه داده مي شد. يك 
سوي ديگر نيز واهمه افكني از رويداد هايي خيالي بود كه به جامعه القا 
مي شد كه در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات يا تأخير در آن ممكن 

است به وقوع پيوندند. 
در نتيجه جمع اين پروپاگانداي سلبي و ايجابي اوالً ساحت اجتماعي 
تا حد زيادي روي مذاكرات ش��رطي ماند و ثانياً پيش��رفت اقتصادي 
معطل مذاكرات مان��د. در اين فضا، ركود اقتص��ادي كه در اثر كاهش 
قيمت نفت بر گرده اقتصاد سنگيني كرده بود، عميق تر شد و در مقابل، 
ش��عاردرماني هايي كه مرتباً با كليد واژه »از ركود عبور كرديم« تكرار 
مي شد، ناكارآمدتر مي شد. معطل نگاه داشتن اقتصاد به نتيجه مذاكره 
از يك سو و اميدآفريني كاذب به وقوع معجزه در صورت توافق از سوي 
ديگر، تمام پيشران هاي داخلي اقتصاد را كند كرد و فرصت چند سال 

كار را براي پيشرفت اقتصادي از ميان برد. 
پس از اع��ام و امضاي برجام نيز، متأثر از فضاس��ازي هاي گذش��ته، 
بخش هاي مهم اقتصادي جامعه همچنان منتظر مش��اهده عايمي 
از نتايج برجام بوده و آزادسازي ظرفيت ها و توانمندي خود در عرصه 
اقتصادي را منتظر گشايش هاي اوليه پسابرجامي نگاه داشتند. با اين 
حال نه تنها عايم واضحي مش��اهده نشد، بلكه خلف وعده ها و نقض 
عهد هاي مكرر امريكا كه از همان دوران ماقبل خش��ك شدن جوهر 

برجام آغاز شده بود، اميد ها را به يأس بدل كرد. 
در دوره پسابرجام، »نتيجه بخشي يا عدم نتيجه بخشي برجام« موضوع 
اصلي مناقشه ميان نخبگان را رقم مي زد. با گذشت هر روز و مشاهده 
نقض عهد ديگري از سوي غرب و به ويژه اياالت متحده امريكا، اميد 
اثربخشي برجام بر گشايش اقتصادي بيش��تر رنگ مي باخت. در اين 
ميان برخي حركات نمايش��ي همچون خريد تعداد معدود هواپيما با 
همه اما و اگرهاي��ش  ورود فان برند خودروس��ازي يا واردات كاالي 
لوكس مصرفي به ب��ازار ايران نتوانس��ت اميد به رون��ق را به فعاالن 

اقتصادي بازگرداند. 
با روي كار آمدن ترامپ، البته نقاب از چهره س��اكنان كاخ سفيد افتاد 
و با اعام رسمي خروج امريكا، آشكار ش��د كه واشنگتن از نقض عهد 
خود ابايي ندارد. در طول چهار س��ال رياست جمهوري ترامپ، امريكا 
با سرعت هرچه بيشتر در حال ضربه زدن بي محابا به ملت ايران بود و 
در اين ميان چيزي كه طرف هاي اروپايي چشم روي آن بسته بودند، 
پايبندي ايران به تعهداتش بود. تنها زماني كه جمهوري اسامي ايران 
جهت متوازن تر ش��دن تعهدات طرفين اقدام به عقب نشيني از برخي 
تعهدات داوطلبانه خود نمود، فرياد اروپايي ها بلند ش��د و البته طبق 
معمول اين ته��ران بود كه متهم به نقض برجام مي ش��د و قاتل اصلي 
برجام )يعني واشنگتن( در خودسري هايش يكه تاز بود. البته نقض عهد 
و خلف وعده هاي امريكا فرصتي را نيز فراهم كرد و آن كس��ب تجربه 
»غيرقابل اعتماد بودن كدخدا و رعايايش« بود. نا گفته پيداست كه تنها 
زماني مي توان اين تجربه را ارزشمند دانست كه از آن درس بگيريم و 

اشتباه گذشته را تكرار نكنيم. 
اينك كه دولت بي نقاب در واش��نگتن جاي خود را به دولتي نقاب دار 
داده است، باز مشاهده مي شود كه فريبكاراني در اروپا و ساده انديشاني 
در تهران، دم از اميد مجدد به وعده هاي كدخ��دا مي زنند. چرا بايد از 
مسيري شكست خورده و زميني بي حاصل، ثمردهي را انتظار داشت؟ 
تا كي قرار اس��ت به اميد س��يب و گابي هاي خيالي معهود بمانيم و 
فرصت هاي گرانبهايي را كه همچون برق و باد مي گذرند نابود سازيم؟ 
اگر از »تجربه برجام« درس��ي آموخته باش��يم، خواه امريكا به برجام 
بازگردد خواه بازنگردد، بايد بدون معطل��ي راه اقتصاد ملي را از برجام 
جدا كرد. ديگر عذري براي معطل ماندن وجود ندارد. بايد همه فعاالن 
و نخبگان اقتصادي چه در دولت و چ��ه در بخش خصوصي و نيز آحاد 
مردم عزم خود را براي گره گشايي از اقتصاد ملي با توان خويشتن جزم 
كرده و البته مس��ئوالن دولتي در اين راه پيشقدم باشند. البته تكليف 
كاغذ »برجام« را سياس��ت مش��خص خواهد كرد. طبعاً كس��اني كه 
سرنوشت سياسي خود را به آن گره زده باشند، حفظ آن روي كاغذ را 
»شيشه عمر« خود تلقي مي كنند؛ اما در ساحت اجتماعي و اقتصادي 
بايد واقع بين بود. اكنون چاره اي جز »برجام زدايي از اقتصاد« نداريم، 
خواه تصميم بر حفظ »كاغذپاره« آن تعلق گيرد، خواه سرنوشت ديگري 

در انتظارش باشد. 
اينك مذاكرات ميان جمهوري اسامي ايران و 4+1 در وين در جريان 
اس��ت و ارزيابي هاي مختلفي از نتيجه آن مطرح ش��ده است. فارغ از 
صحت و س��قم هريك از اين پيش بيني ها، روشن اس��ت كه آزموده 
را آزمودن خطاس��ت. طبيعي اس��ت كه از تيم مذاك��ره كننده ايراني 
انتظار مي رود از افتادن در دام هاي پيش��ين دشمن خودداري كرده و 
از هرگونه تفاهمي كه راه دشمن را براي نيرنگ و نقض عهد باز بگذارد، 
اجتناب كنند. همانگونه كه رهبر معظم انقاب اسامي فرمودند: »ما 
حرف و وعده خوب خيلي شنيده ايم كه در عمل، آن حرف ها و وعده ها 
نقض شده و ضدش عمل ش��ده. حرف فايده ندارد، وعده فايده ندارد؛ 
اين دفعه فقط عمل، عمل؛ عمل از طرف مقابل را ببينيم، ما هم عمل 
خواهيم كرد. با حرف و وعده و اينكه »ما اي��ن كار را خواهيم كرد، آن 
كار را خواهيم كرد« جمهوري اسامي اين دفعه قانع نخواهد بود، مثل 

گذشته نخواهد بود. «

محمدجواد اخوان

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح: 

آن سيلي به سرباز سيلي به امنيت اجتماعي بود

طرح مجلس درباره سربازي غیركارشناسي است
سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح، برخي اظهارنظرها 
درب�اره خدم�ت س�ربازي را غيركارشناس�ي 
توصيف كرد: مطرح كردن اينگونه مس�ائل آن 
هم نزديك انتخابات ش�عاري و انتخاباتي است. 
به گزارش ايرنا، س��ردار سرتيپ پاس��دار ابوالفضل 
شكارچي روز گذشته در نشست خبري با خبرنگاران 
افزود: وقتي خدمت سربازي تحت لواي اسام و نظام 
اسامي، فرماندهي ولي فقيه به عنوان فرمانده معظم 
كل قوا )مدظله العالي( و با واژه ه��اي جهاد، دفاع و 
امنيت كشور اسامي و ملت مسلمان صورت مي گيرد 
تقدس مي يابد و مي شود زينت كشور و در اين صورت 
قابل قياس با خدمت س��ربازي در ساير كشورهاي 
جهان حتي كشورهاي مسلمان نيست و نبايد با آنها 

مقايسه گردد. 
سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح ضمن تقبيح برخي 
اظهار نظرهاي سخيف، بي پايه و اساس، بدون پشتوانه 
فكري، علمي، منفعت طلبانه، حزبي و تبليغاتي افراد 
حقيقي و حقوقي مسئول، كه به نام دفاع از حقوق 
سربازي به حوزه دفاعي، امنيتي و انضباط اجتماعي 
كشور دس��ت اندازي مي كنند، يادآور شد: حتي در 
كشورهاي كفر هم هيچ انس��ان عاقلي با بهانه قرار 
دادن حل مشكات س��ربازان كش��ورش به حوزه 
دفاعي و امنيتي خود آسيب نمي رساند و موج ايجاد 
نمي كند كه به نظر مي رسد بخشي از موج آفريني 
و جريان سازي امروز در ش��رايط فعلي براي جلب 
توجه در راستاي رقابت انتخاباتي و منافع شخصي 

و حزبي باشد. 
     طرح مجلس   غيركارشناسي است

وي درپاس��خ به اين س��ؤال كه برخي از نمايندگان 
مردم در مجلس شوراي اسامي اظهار مي دارند كه 
طرح هايي در دس��ت اقدام است تا سربازي اجباري 
تبديل به اختي��اري و حرفه اي ش��ود و افرادي كه 
داوطلب خدمت س��ربازي نيس��تند يا مازاد بر نياز 
نيروهاي مسلح هستند طي يك دوره تا ۵۰ سالگي 
ماليات بيش��تر بپردازند و از اين ماليات براي افراد 
داوطلب خدمت حقوق پرداخت ش��ود و طول دوره 
خدمت نيز براي حرفه اي ش��دن افزايش پيدا كند، 
افزود: ما در قانون خدمت وظيفه عمومي واژه اي به نام 
سربازي اجباري نداريم بلكه عنوان خدمت موظفي 
در قانون آمده است. در حال حاضر حدود ۶۰  درصد 
نياز نيروهاي مس��لح در حوزه سرباز تأمين گرديده 
است. هم اكنون نيروهاي مسلح با 4۰ درصد كسري 
سازماني در حوزه سرباز مواجه هستند كه اين ميزان 
كسري، فشار مضاعفي را در مأموريت ها به سربازان 

موجود در نيروهاي مسلح وارد مي كند. 
سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح گفت: اين نگاه بدون 
توجه به مصالح امنيتي، دفاعي و انتظامي كش��ور 
غيرتخصصي، غيركارشناسي يا تبليغاتي است و شايد 
براي جلب توجه افكار عمومي، افزايش محبوبيت، 
دستيابي به قدرت، شهرت و سلبريتي شدن باشد 
و اگر چنين باشد، اين نوعي خيانت به مردم و دفاع و 
امنيت كشور است چنين اظهاراتي مستلزم آگاهي، 
اشراف اطاعاتي، تخصص و تسلط به حوزه دفاع و 

امنيت است. 
    حوزه دفاعي و امنيتي قابل مناظره نيست

سردار شكارچي يادآور ش��د: قانون خدمت وظيفه 
عمومي تاكنون دهها بار دچار تغيير و تحول گرديده 

است تا با عدالت اجتماعي، نيازهاي دفاعي، امنيتي و 
انتظامي تطبيق داشته باشد و اينكه موضوع با وضعيت 
قبل از انقاب اسامي مقايس��ه مي شود منصفانه 
نيست. حوزه دفاعي، امنيتي و انتظامي مناظره پذير 
نيس��ت و همه ابعاد آن به دليل محرمانه بودن قابل 
رسانه اي ش��دن نيست، مناظره و رس��انه اي كردن 
موضوعات در اين خصوص يعني آس��يب جدي به 
امنيت ملي، افشاي اطاعاتي كه دشمنان قسم خورده 
كش��ور ميلياردها دالر براي دسترسي به آن هزينه 
مي كنند و جاسوس استخدام مي نمايند.  سخنگوي 
ارشد نيروهاي مسلح افزود: نظام مردم ساالري ديني 
كه به دنبال تحقق عدالت اجتماعي مي باشد نمي تواند 
و نبايد بار سنگين و بار مسئوليت خطير دفاع و امنيت 
را كه با ايثار و جان جوانان تأمين مي ش��ود به عهده 
بخشي از جوانان قانونمدار و منضبط به لحاظ مالي 
و اقتصادي و معيش��تي ضعيف بگذارد و عده اي كه 
توانايي مالي و معيشتي بهتري دارند آن هم به صورت 
اقساط تا ۵۰ سالگي تحت عنوان پرداخت ماليات در 
تأمين امنيت و دفاع از كشور سهمي نداشته باشند. 
     امنيت   را نبايد وارد مجادالت سياسي كرد

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح يادآور شد: وضعيت 
كشور كه در ميانه كش��ورهاي ناامن و ... قرار گرفته 
و با وجود دش��منان فراوان كه روزي را پش��ت سر 
نمي گذرانيم كه با تهديد مواجه نباشيم وقتي ناامني 
و شرارت را تا پشت مرزهاي ايران شاهد هستيم با اين 
اوصاف بايستي مسئله دفاع و امنيت را در اظهارات، 
پيشنهادها و ... در اولويت قرار داد نه اينكه با فرافكني 
و جنجال تبليغاتي و سياسي يا احتماالً انتخاباتي به 
حوزه دفاع و امنيت آسيب رساند. سردار شكارچي 
افزود: جمهوري اسامي ايران را با اين همه دشمن و 
تهديد نبايد با برخي از كشورها كه اصاً ارتش ندارند 
يا ارتش بي خاصيت به نام حرفه اي دارند و با وجود اين 

امنيت آنها در كنترات ديگر كشورها هست مقايسه 
كرد. هم اكن��ون در برخي از كش��ورهاي پيراموني 
ايران كه ارتش آنها از سربازان به اصطاح حرفه اي 
استفاده مي كنند و حتي بند پوتين آنها را كشورهاي 
نظام سلطه و غربي تأمين مي كنند شاهد هستيم 
كه با وجود كمك هاي ف��راوان آنها جزو ناامن ترين 

كشورهاي جهان هستند. 
 سردار شكارچي در عين حال گفت: قانون خدمت 
وظيفه عمومي هنوز نيز نواقصي دارد كه بايستي 
اصاح گردد و به نظر برخ��ي از مواد و تبصره هاي 
قانون موجود ناقص و بر خ��اف عدالت اجتماعي 
اس��ت و حل اين مش��كل به دو راهبرد اساس��ي 
وابسته اس��ت يكي افزايش  مشوق ها براي كساني 
كه خدمت مي كنند و دومي افزايش محروميت ها 
براي كساني كه غيبت مي كنند. وي با تأكيد بر اينكه 
بازي با دفاع و امنيت كشور براي جلب توجه و آرای 
مردمي كاري خطرناك و خداپسندانه نيست و اين 
نگاه خيانت به كشور و ملت است، گفت: زير سؤال 
بردن خدمت مقدس سربازي كه ركن اساسي در 
دفاع و امنيت كشور و مردم است توسط عده خاصي 
به صورت ش��عاري و تبليغاتي با واژگاني همچون 
اجباري و ش��هروند درجه صفر از روي دلسوزي و 

حرفي صادقانه نيست. 
سردار شكارچي افزود: اينگونه گفتمان با اهدافي 
همچون مشهور ش��دن، موج ايجاد نمودن و موج 
سواري كردن است كه متأسفانه در آستانه انتخابات 
به طور مس��تمر و مرتب تش��ديد گرديده اس��ت. 
بنابراين، توصيه مي كنم سربازان زحمتكش، مقتدر 
و ايثارگر نظام را كه موجب اقت��دار، عزت و زينت 
كشور و امنيت و آرامش مردم هستند، سكو و پله 
خود قرار ندهند. وي يادآور شد: محل رسيدگي به 
مشكات سربازان رسانه نيست، محل رسيدگي به 

سربازان كميسيون امنيت ملي در مجلس، شوراي 
عالي امنيت ملي و ... است وقتي فقط به صورت يك 
طرفه با ش��عارهاي تو خالي، بدون پشتوانه علمي، 
فكري و تخصصي توئيت زده مي ش��ود، مصاحبه 
مي ش��ود و رس��انه اي مي گردد يعني اينكه سوء 
استفاده از جوانان، يعني فريب، يعني پله قرار دادن 
جوانان براي منافع شخصي و حزبي، يعني آسيب 

جدي به امنيت ملي، دفاع از امنيت كشور است. 
سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح با تأكيد بر اينكه 
كذب محض است كه تاكنون درخواست ها از ستاد 
كل بي جواب مانده اس��ت گفت: توصيه مي كنيم 
مكان رسيدگي را از رسانه به جايگاه خودش انتقال 
دهيم و رس��انه ها به ويژه رس��انه محترم ملي نيز 
مراقبت نمايد و ستاد كل نيروهاي مسلح آمادگي 
صد درصدي براي موضوع را دارد. وي يادآور شد: 
براي نيروهاي مس��لح مردم پايه، دفاع از كش��ور، 
امني��ت و آرامش مردم عزيز، ش��ريف و با فرهنگ 
ايران افتخار و در اولويت اس��ت و قطعاً تابع قانون 
و فرامين فرمانده معظم كل ق��وا )مدظله العالي( 
است بنابراين خواسته يا ناخواسته هر گونه خدشه و 
آسيب به خدمت مقدس سربازي كه دفاع و امنيت 
كشور و آرامش مردم به آن گره خورده است آسيب 

به امنيت ملي و بازي در زمين دشمن است. 
 اين مقام ارش��د نظامي در ادامه درباره سربازي كه 
سيلي خورد گفت: من بس��يار متأسفم براي كسي 
كه مي رود تبليغ مي كن��د و رأي مردم را مي گيرد و 
بعد كشيده به سرباز بزند. سيلي به سرباز زدن يعني 
سيلي به امنيت اجتماعي زدن. چه آن بازپرسي كه در 
بابل اين كار را كرد و با وي برخورد نشد و چه اين رفتار 
نماينده مجلس كه از ديد ما سيلي به نظم اجتماعي 
كشور اس��ت چرا كه اگر جايي سربازي تخلف كند 

راهكار قانوني دارد. 

ژه
روز دوشنبه، سردار سيد كمال هاديانفر، رئيس پليس راهور وی

ناجا اعام كرد كه »مجوز ورود به خطوط ويژه ش��امل حال 
سفرا و نمايندگان مجلس نمي شود، اين مجوز شامل رئيس 
دولت، معاونان وزارتخانه ه��ا، رئيس مجلس و نايب رئيس و 

برخي رؤساي كميسيون ها خواهد شد. «
اوايل بهمن ماه بود كه ماج��راي تاش يك نماينده مجلس 
براي عبور بدون مج��وز از خط ويژه و درگي��ري فيزيكي او 
و راننده اش با سرباز راهور خبرس��از و جنجالي شد. جريان 
حامي دولت اين موضوع را بهانه كرد تا كل مجلسي را كه با 
اكثريت مخالف دولت شكل گرفته، تخريب كند. چندي بعد 

هم برخي فعاالن سياسي اصاح طلب با انتشار تصوير خبري 
مربوط به س��ال 97 در خصوص صدور مجوز خط ويژه براي 
نمايندگان مجلس، آن را خب��ري جديد و مربوط به مجلس 
كنوني دانستند. در حالي كه از قضا آن خبر مربوط به مجلس 
اصاح طلبان )مجلس دهم( بود. با اين حال اكنون روشن شد 
كه سهم دولتي ها براي اس��تفاده ازمجوز تردد در خط ويژه 
بيشتر از مجلس است و حتي معاونان وزارتخانه ها هم مجوز 
تردد دارند و البته جريان حامي دولت هم ديگر نگران تبعيض 

و تردد مسئوالن در خط ويژه نيست. 
يك نكته ديگر از سخنان رئيس پليس راهور قابل تأمل است 

و آن مربوط به درگيري فيزيكي عنابستاني، نماينده مجلس 
با سرباز راهور است: »پليس راهور شكايت خود از ايشان را 
به دادس��را ارائه داد و دس��تگاه قضايي نيز نسبت به احضار 
فرد خاطي اق��دام كرده و طبق اطاعات م��ا به زودي و طي 
روزهاي آتي كيفرخواست براي ايش��ان صادر مي شود. اين 
فرد ) عنابس��تاني ( نيز پس از اعام  وصول شكايت پليس، 
شكايتي را در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح كرد اما با 
توجه به اينكه برابر قانون يك شكايت در دو جا قابل رسيدگي 
نيست، تا اين لحظه سازمان قضايي نيروهاي مسلح هيچ يك 

از همكاران ما را دعوت نكرده است. «

نماينده ولي فقيه در سپاه: 
سپاه در انتخابات مصداقي 

ورود پیدا نكرده و نخواهد كرد
س�پاه هم�واره بصي�رت افزاي�ي، روش�نگري، دعوت ب�ه حضور 
حداكثري در انتخابات و كمك به تأمين امنيت برگزاري انتخابات 
را ب�ه عن�وان ي�ك راهب�رد دنب�ال مي كن�د و هرگ�ز در موضوع 
انتخابات ب�ه صورت مصداق�ي ورود پي�دا نك�رده و نخواهد كرد. 
به گزارش سپاه نيوز، حجت االسام عبداهلل حاجي صادقي نماينده ولي 
فقيه در سپاه روز گذشته در همايش بصيرتي فرماندهان و مديران بسيج 
ناحيه مقاومت شهرستان هاي استان مازندران با بيان اينكه همه ما بايد 
وارثان شهدا و ادامه دهنده راه آنان باشيم ، گفت: بهار طبيعت امسال با 
بهار معنويت تقرب الي اهلل، بهار قرآن و فصل بندگي خدا متقارن شد ؛از 
اين رو مي بايست از اهل بيت )ع( بياموزيم در تمام شرايط از حركت باز 
نايستيم و تقرب به خدا را معيار زندگي و سرفصل عمر خود قرار دهيم و 
بدانيم هر روز از عمرمان كاسته شود و چيزي كسب نشود و تعالي شكل 

نگيرد دچار خسران شده ايم. 
حاجي صادقي معنويت و خدامحوري را هويت واقعي بس��يج  توصيف 
و تصريح كرد: بايد از خود بپرسيم در سنگرنشيني انقاب چقدر رنگ 
خدايي داريم و چه مقدار در پايگاه خدا حضور داريم؛ كمال ما به ميزان 
اتصال به خدا است. نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه پاسداري و 
حفاظت از انقاب زمان و مكان نمي شناسد و تاريخ مصرف و محدوديت 
ندارد، ادامه داد: تا انقاب ما اسامي است و ماهيت ديني دارد، دشمن 
دارد و مادامي كه دشمن دارد محافظ مي خواهد و سپاه و بسيج حافظ 
انقاب هستند. وي با بيان اينكه انقاب اسامي ثمره خون هاي پاك 
شهدا اس��ت و پاس��داري از آن يك عبادت اس��ت، گفت: امروز سؤال 
اينجاست پاسداري چگونه اس��ت و چه اقتضائاتي دارد. در پاسخ بايد 
گفت حفظ انقاب و دس��تاوردهاي آن رس��الت تغيير ناپذير سپاه و 
بسيج است، اما طبق شرايط و اقتضائات زمان ممكن است ماموريت ها 

و اولويت هاي بسيج و سپاه تغيير كند. 
حجت االسام حاجي صادقي در ادامه تاكيد كرد: در دهه اول انقاب 
حضور در جبهه و امروز در دهه پنجم انقاب حفظ روحيه جهادي براي 
بسيجيان اولويت است. امروز دشمن تاش دارد با اراده خود نفوذ فكري 
و جرياني را به ما تحميل كند. دو گفتمان در شرايط كنوني مطرح است 
و گفتمان نخست بيانش اين است كه اصاحات در دين را بيان مي كنند 
و اينكه اكنون در قرن پيشرفت هستيم و نمي توان جامعه را با مفاهيم 
ديني اداره كرد و براي زنده ماندن بايد با كدخدا كنار بياييم و راه رفع 
مش��كات كنار آمدن با امريكا است كه خوش��بختانه انقاب اسامي 

ابرقدرتي امريكا را در دنيا از بين برده است. 
نماينده ولي فقيه در سپاه افزود: گفتمان دوم، گفتمان امام و رهبري 
است و بشر نيازمند حاكميت الهي است. هر چه مشكات و نابساماني 
داريم به دليل عمل نكردن به شريعت است هر چه ديني تر شويم موفق 
تر خواهيم بود و كدخداي دنيا، خداوند متعال اس��ت. بسيج در عمل 
اين دو گفتمان را بفهمد، خوب عمل كند و بر گفتمان واليت و رهبري 
استقامت كند. وي تاكيد كرد: تقويت حاكميت الهي تحسين و تكريم 
مردمي است كه با بصيرت و مقاومت در برابر فشارها، تهديد، تحريم و 
فتنه ها ايستادند و اين بصيرت و مقاومت كارآمدي داشته و نظام واليي 

ما را 4۰ ساله كرد. 
حاجي صادقي واليتمداري ، برخ��ورداري از روحيه جهادي، انقابي و 
فسادستيزي و بهره گيري موثر از ظرفيت هاي داخلي را از شاخصه هاي 
مهم براي رياس��ت قوه مجريه عنوان و با اشاره به رويكرد سپاه در قبال 
انتخابات اظهار كرد: سپاه همواره بصيرت افزايي، روشنگري، دعوت به 
حضور حداكثري در انتخابات و كمك به تامين امنيت برگزاري انتخابات 
را به عنوان يك راهبرد دنبال مي كند و هرگ��ز در موضوع انتخابات به 

صورت مصداقي ورود پيدا نكرده و نخواهد كرد. 

دكان » اخالق فروشي«    
در روزهاي پایاني  دولت تدبیر!

هرچه به روزها و ماه هاي پاياني دولت تدبير و اميد نزديك مي شويم، 
گويي »اخاق فروشي« سكه رايج دولتمردان در مواجهه با مردم شده 
اس��ت. روزي فان وزير پش��ت تريبون مي رود و از مردم به خاطر بي 
تدبيري ها در بازار »عذرخواهي« مي كند و روز ديگر بهمان دولتمرد، 
گران ش��دن كاالها به رغم وعده تثبيت قيمت ها را به نام »صداقت« 
به مردم مي فروش��د و البد مردم بايس��تي بابت اين ع��ذر و آن توجيه 

سپاسگزار آنها هم باشند. 
حال آنكه مردم ازياد نبرده اند كه رئيس جمهور در برنامه هاي انتخاباتي 
خود در سال 92 تصريح كرده بود: » واهلل العلي العظيم اگر مشكات اين 

كشور راه حل نداشت من كانديدا نمي شدم. «
هر چند طي همين سال ها بارها از سوي دولتمردان ادعا شده است كه 
اگر ما نبوديم، اوضاع 1۰۰ برابر بدتر مي شد) سخنگوي دولت(، اگر ما 
نبوديم دالر ۵۰ هزار تومان مي ش��د)رئيس كل بانك مركزي(، اگر ما 
نبوديم قحطي كل ايران را مي گرفت) وزير س��ابق راه و شهرسازي( و 
فراتر از آن معاون اول رئيس جمهور ارديبهشت 9۶ و در كوران انتخابات 

رياست جمهور مدعي شده بود: امروز كسي از گراني حرف نمي زند  !
امروز اما پس از عمر هشت ساله از دولتي كه آمده بود تدبير كند و اميد 
بيافريند، سخنگويش مي گويد: » اينكه مي گويم كاالها گران نمي شود اما 
به سرعت گران مي شود نشانه صداقت ماست!« علي ربيعي روز گذشته 
در نشست خبري در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينكه به رغم 
خواهش رئيس جمهور از وزارتخانه هاي صمت و كشاورزي براي ثبات 
در بازار و سخنان خود شما مبني بر اينكه دولت تصميمي براي افزايش 
قيمت كاالهاي اساس��ي ندارد، در هفته اول و دوم فروردين هم مرغ به 
صورت رسمي افزايش يافت و هم خودرو طبق سخنان رئيس شوراي 
رقابت خودرو نيز گران مي شود، به نظر دولت يك رويكرد دوگانه دارد 
و در ويترين ادعاي ثبات دارد اما در پشت ويترين به دنبال گران كردن 
كاالها است، گفت: دولت هيچ حرف پنهاني ندارد و به افكار عمومي هم 

پاسخگو بوده است. 
ربيعي با اشاره به اينكه سياست دولت كماكان نه تنها افزايش قيمت ها 
نيس��ت بلكه سياس��ت دولت، كنترل بازار و ثبات در قيمت ها همراه با 
تاش براي وفور كاال است، افزود: در مورد قيمت مرغ اتحاديه مرغداران 
مدت ها بود كه معتقد بود قيمت تمام شده مرغ و هزينه مبادله آن و نيز 
قيمت جهاني نهاده هاي دامي، افزايش يافته و به همين خاطر درخواست 
افزايش قيمت براي مقرون به صرفه ب��ودن جوجه ريزي در توليد مرغ 
داشتند.  نمي خواهم سهم واقعيت هاي انكار ناپذير را بگويم؛ نمي خواهم 
بگويم همه چيز درست انجام شده يك حقيقت وجود دارد تحريم هاي 
ظالمانه را نبايد ناديده گرفت. هيچ دولت و قوه اي در دنيا نمي تواند بگويد 
نارسايي ندارم. اينكه من مي گويم كاالها گران نمي شود اما به سرعت بعد 

از آن گران مي شود نشانه صداقت ماست. 
اينكه ملت اين »اخاق فروش��ي و عذرخواهي« را به پاي فروتني و 
مس��ئوليت پذيري دولتمردان تدبير و اميد بگذارند يا نه خير، البته 
تغييري در اصل ماجرا ك��ه در ناكارآمدي دولت خاصه مي ش��ود، 
نخواهد داشت، خصوصا آنكه رئيس جمهور قسم جاله خورده بود 
كه براي حل مش��كات برنامه دارد و اكنون با برجام و بي برجام بر 
آنها فائق نيامده است. هرچند كه سياست ورزي و اداره كشور محل 
تعارفات اخاقي آن هم در روزهاي پاياني حكمراني نيس��ت كه اگر 
صادقانه بود بايس��تي ضمن عذرخواهي مس��ئوليت ها را هم واگذار 

مي كردند. 
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ناسزایش براي مجلس، استفاده اش براي دولت!

      خبر

جمعي از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي و 
شخصيت هاي علمي و سياسي در قالب جريان گام 
دوم انقاب در بيانيه اي از اعضاي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام درخواست كردند بررسي الحاق به 
FAFT را منوط به لغو تحريم ها عليه كشور كنند. 

به گزارش تسنيم، در بخشي از اين بيانيه آمده است: 
تجربه برجام نشان داد كه تنها مسير براي پايان اين 
جنگ اقتصادي تحميلي، پيروزي و غلبه بر دشمن 
است؛ و همانگونه كه در عرصه نظامي دشمن غدار 
با درك توان نظامي كشور از حمله ناتوان و نااميد 
گشته است، در عرصه اقتصادي نيز بايد او را ناتوان 
و نااميد كرد. شرط نااميد شدن دشمن، قوي شدن 
اقتصاد ايران با اجراي سياس��ت هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي، رون��ق و جهش توليد و رفع وابس��تگي 
اقتصاد كشور به خام فروشي نفت است. اما دشمن 
پيوسته در تاش براي تقويت ابزارها و تسليحات 
خود در اين جنگ نظامي است و راهبرد مسئوالن 
كشور بايد خنثي سازي اين تسليحات در چارچوب 

يك رويكرد نامتقارن باشد. 
 بايد توجه داشت كه اوالً FATF در نظام بين الملل 
جايگاهي الزام آور ندارد و نمي تواند كشورها را ملزم 
به قطع روابط تجاري خود با يكديگر نمايد. شاهد 
اين مدعا اينكه با وجود قرار دادن ايران در ليست 
س��ياه اين نهاد در زمس��تان 1398، در 11 ماهه 
1399 ايران بال��غ بر ۶۵ ميلي��ارد دالر صادرات و 
واردات داش��ته اس��ت. ثانياً تا زماني ك��ه ايران به 
كنوانس��يون هاي CFT و پالرمو نپيوس��ته، هيچ 
تعهدي براي اجراي استانداردهاي FATF ندارد اما 
تصويب اين كنوانسيون ها موجب بار شدن تعهدات 
بين المللي بر كشور خواهد ش��د. ثالثاً سابقه رفتار 
FATF نشان مي دهد الحاق به اين كنوانسيون ها 
با حق ش��رط، نه مورد پذيرش FATF قرار خواهد 
گرفت و نه اين ش��روط مورد پذيرش ساير اعضاي 

كنوانسيون خواهد بود. 
رابعاً هيچ تضميني ارائه نش��ده اس��ت كه الحاق 
به اين كنوانس��يون هاي تكليف��ي FATF خروج 

ايران از ليس��ت س��ياه و بهبود جايگاه م��ا را در 
پي خواهد داش��ت و گزارش ه��اي دولتي به اين 
مس��ئله اذعان دارند. خامساً خطر بزرگ پذيرش 
اين دو كنوانس��يون، فراهم كردن ش��رايط براي 
اعمال تحريم داخلي بر 84 ش��خصيت حقيقي و 
حقوقي مرتبط با امنيت و اقتصاد ايران است كه در 
قطعنامه برجام )2231( فهرست شده اند. سادساً 
برخاف آنچه تبليغ ش��ده اس��ت، گزارش هاي 
FATF نشان مي دهد ماك اين نهاد براي اطاق 
عنوان تروريست به اش��خاص حقيقي و حقوقي، 
فهرست تروريسم س��ازمان ملل نيست و در حال 
حاضر خواهان اعم��ال محدوديت بر اش��خاص 
ايراني تحت عنوان تروريسم است كه در فهرست 
تروريسم س��ازمان ملل قرار ندارند. سابعاً اذعان 
شده است كه اجراي استانداردهاي FATF باعث 
شناسايي شيوه هاي دور زدن تحريم توسط ايران 
خواهد شد و سوابق امر حاكي از اين است كه در 
صورت الحاق به كنوانسيون هاي CFT و پالرمو، 

اقدامات جمهوري اس��امي ايران براي دور زدن 
تحريم مصداق »پولشويي« قلمداد و عليه كشور 
در شوراي امنيت س��ازمان ملل پرونده گشايش 

خواهد شد. 
درپايان اي��ن بيانيه آمده اس��ت: با توج��ه به اين 
وضعيت، تا زماني كه تحريم هاي ناعادالنه و ظالمانه 
عليه ملت ايران وجود دارند، اجراي استانداردهاي 
FATF و الحاق به كنوانسيون هاي CFT و پالرمو 
اقدامي هوشمندانه و به مصلحت كشور نيست. از 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام انتظار مي رود در 
اين برهه ضمن مخالفت با الحاق كش��ور به اين دو 
كنوانسيون تكليفي FATF در شرايط فعلي، بررسي 
الحاق به آنها را منوط به لغو تحريم ها عليه كشور 
نمايد. اعضاي محترم مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام عنايت داشته باشند كه تجربه نشان مي دهد 
تصويب الحاق به اين دو كنوانسيون با لحاظ يكسري 
شرايط، به سرنوشت شرايط نظام براي برجام دچار 

خواهد شد و بايد از اين كار پرهيز كرد.  

بيانيه جريان گام دوم انقالب خطاب به اعضاي مجمع تشخيص

بررسي FATF را به لغو تحريم ها منوط كنيد

   تسنيم: علي شمخاني، دبير ش��وراي  عالي امنيت ملي جمهوري 
اسامي ايران در پيامي توئيتري نوش��ت: »فارغ از اينكه اروپا، اراده يا 
توان مجاب س��ازي امريكا براي لغو يك باره همه تحريم ها و بازگشت 
واشينگتن به تعهدات خود را داشته باش��د يا نه، امكان ورود ايران به 

مذاكرات فرابرجامي تحت هيچ شرايطي وجود نخواهد داشت. «
    ايسنا: وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مس��لح در ديدار وزير دفاع 
تاجيكستان در تهران: جمهوري اسامي با رويكرد حل  و فصل مشكات 
و مسائل منطقه با حضور و مشاركت خود كش��ورهاي منطقه، هزينه 
زيادي براي بازگش��ت صلح و ثبات در منطقه متحمل شده است كه 
مهم ترين و البته جبران ناپذيرترين آنها ش��هادت س��ردار س��ليماني 

قهرمان مبارزه با تروريسم و افراط گرايي بوده است. 
    ايرنا: همزمان با سالروز ملي فناوري هسته اي 133 دستاورد جديد 
هسته اي   افتتاح و راه اندازي مي شود. با تاش شبانه روزي كاركنان و 
متخصصان صنعت هسته اي كشور، طي يك سال گذشته 133 دستاورد 
جديد مميزي ش��ده در حوزه هاي مختلف صنعت هسته اي از جمله 
كوانتوم، غني سازي، آب سنگين و تركيبات دوتره، راديو دارو و ليزر با 
موفقيت حاصل گرديده است. بر اساس اين گزارش اين دستاوردها در 
قالب نمايشگاه و 11 مورد آن به صورت ويدئو كنفرانس و هشت مورد از 
آنها توسط رئيس جمهور در مورخ 21 فروردين ماه به مناسبت روز ملي 

فناوري هسته اي رونمايي، افتتاح و راه اندازي خواهد شد. 
    فارس: حس��ين ذوالفقاري رئيس كميته امنيتي انتظامي س��تاد 
كرونا از تمديد دو هفت��ه اي محدوديت هاي تردد به ع��راق خبر داد و 
گفت: با موافقت رئيس جمهوري و رئيس س��تاد ملي مقابله با كرونا، 
از روز گذشته س��فر به تركيه جز در موارد تجاري، بازرگاني و ضروري 

ممنوع شده است.  
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