
      بسیج

 ۱۴۰۰ سال نيك فرجامي ملت ايران
سال ۱۳۹۹ در حالي به پايان رس��يد كه ملت ايران يكي از دوران هاي 
حس��اس تاريخ خود را تجرب��ه كرده و ب��ه دليل ايس��تادگي در برابر 
كم نظيرترين فشارها و تحريم ها ، به رغم خواست دشمناني كه ذلت و 
تسليم ايران را به انتظار نشسته بودند توانست به عنوان سمبل و الگويي 
از مقاومت ، حتي دشمنان و عامالن فش��ار و تحريم را وادار به اعتراف 
كند و مهم تر آنكه با اين ايس��تادگي و مقاومت، امريكا و اروپا به عنوان 
محور اصلي اين فشارها و تحريم ها را دچار استيصال و سردرگمي و در 
يك كالم دچار خأل استراتژي در مواجهه با مردم ايران كرده كه نشست 
وين و حسرت امريكايي ها براي يك گفت وگوي رودررو با نمايندگان 
ايران تنها گوشه اي از آن است. اگرچه اين انگاره به معني پايان تهديدها 
و سختي ها نيست و دش��منان عزت مردم ايران را برنتابيده و با تداوم 
فشارها و برآورد ناش��ي از تزلزل و ضعف مديران داخلي ، همچنان به 
تسليم مردم ايران اميد بس��ته اند، اما چش��م انداز آينده و افق روشن 
پيش رو كه برخاس��ته از ظرفيت ها و قابليت هاي و تجربيات ارزشمند 
ايستادگي گذشته اس��ت، تضمين كننده پيروزي مردم ايران و گذر از 
گردنه هاي سخت در همين سال ۱۴۰۰ است. برخي از گزاره هاي اين 

مدعا را به شرح زير مي توان برشمرد: 
۱ -مواجهه سال هاي اخير مردم ايران با نظام سلطه و ايستادگي آن ها 
در برابر فش��ار حداكثري ، منطق نظام جمهوري اس��المي و درستي 
مسيري را كه رهبري معظم انقالب اسالمي ترسيم كرده اند باورپذير 
كرده و به سرمايه اجتماعي قابل اتكايي براي نظام اسالمي تبديل شده 
است و همين دليل است كه در شرايطي كه مشكالت اقتصادي و ضعف 
و ناتواني دولت در مديريت و تأمين نيازهاي اساسي مردم به دليل عدم 
باور به ظرفيت هاي داخلي و نگاه به بيرون مي توانست زمينه ساز چالش 
و آشوب داخلي شود اما استحكام اين منطق و باور عمومي به آن ، به رغم 
همه آسيب ها و ضعف هاي داخلي ، سبب شده است دشمنان نظام كه 
در تمامي اين فرآيندها به فراخوان ها براي برهم زدن ثبات داخلي اميد 

بسته بودند ، پارها شكست را تجربه كردند. 
2- مقاومت مردم ايران از س��وي ديگر سبب ش��ده است كه پرده هاي 
نفاق دش��منان نظام از هم دريده ش��ده و دلس��وزي هاي كاذب آن ها 
براي مردم ايران و خط ايجاد جدايي ميان مردم با نظام، حتي در ميان 
خوش باورترين افراد به غرب نيز خريداري ندارد و تقابل عريان ترامپ 
عليه مردم ايران اگرچه مهم ترين عامل فروپاشي اين پرده نفاق بود ، اما 
شفاف شدن ابعاد صحنه نه مجالي براي بايدن باقي گذاشته و نه غرب 
باوران داخلي كه طي سال هاي اخير با زمينه سازي براي اعتماد به غرب 
و شرطي سازي كشور به سياست هاي بيگانگان و رقيب هراسي بسياري 
از فرصت هاي كشور را هدر داده و اكنون براي بقاي در قدرت در آستانه 

انتخابات از هيچ ترفندي فروگذار نمي كنند.
۳- مسير روش��ن و قطعي كه رهبر معظم انقالب براي آينده توافقات 
هسته اي و ضرورت لغو تمامي تحريم ها تعيين كرده اند و قانون مصوب 
مجلس نيز كه جاي هيچ گونه چانه زني را باقي نگذاش��ته، دشمنان را 
دچار آن چنان خأل استراتژي كرده اس��ت كه تنها راه باقي مانده براي 
آن ها تمكين به مطالبات مردم ايران است. و چون دست برتر ايران در 
اين مواجهه را به منزله شكست سياست هاي ۴۰ ساله و تسليم در برابر 
عظمت انقالب اسالمي مي دانند بنابراين با تمام توان تالش مي كنند 
كه تا با يك توافق حداقلي ، از اين ورطه رهايي يابند. مواضع و طرح هاي 

آن ها براي نشست اخير وين گواهي بر اين مدعاست. 
۴ – به اعتراف مس��ئوالن س��ابق و كنوني پروژه ايران در كاخ سفيد، 
امريكا در فش��ارها و تحريم ها علي��ه ايران به پايان خط خود رس��يده 
اس��ت و عماًل چيزي باقي نمانده كه بخواهند تحريم كنند و از سوي 
ديگر براي امريكاي رو به افول قدرت��ي باقي نمانده كه بتواند همچون 
گذشته از طريق تحريم هاي ثانويه مسير خود را به پيش ببرد و اين آغاز 

فرصت هاي جديد براي ايران است . 
5-سند توافق جامع ايران با چين ، فارغ از دستاوردهاي اقتصادي 
آن در آينده، از همين آغاز موقعيت ژئواستراتژيك ايران را ارتقا داده 
و خط بطالني بر سناريوي چندساله غربي ها در تحريم و مهم تر از 
آن القاي انزواي ايران كشيده است. اعالم نگراني صريح بايدن نسبت 
به اين تفاهم نامه و پاس��خ چند روز پيش او به سؤال خبرنگاري كه 
از وي پرسيد »چقدر نگران همكاري هاي ايران و چين هستيد؟« 
گفت: يك سال است كه نگران آن هستيم. و جنجال سازي گسترده 
غربي ها و رسانه هاي وابسته كه با به ميدان آوردن همه شبكه هاي 
ضدانقالب براي اع��الم مخالفت ب��ا آن همراه بود ، نش��ان دهنده 
موقعيت و جايگاه تعيين كننده ايران دررون��د تحوالت منطقه اي 

و بين المللي است. 
6-به رغم برنامه ريزي ها و سياس��ت گذاري هاي دش��منان ، در اعمال 
فشار حداكثري كه متأسفانه به دليل سوارشدن بر موج ناكارآمدي هاي 
داخلي فش��ار مضاعفي را بر مردم ايران تحميل كرده است، اما مردم 
ايران در اين ميانه توانسته اند مسير خود را با پيشبرد اقتصاد مقاومتي 
كه از س��ال هاي قبل محور اصل��ي توصيه هاي رهب��ر معظم انقالب و 
مبناي شعارهاي سال قرارگرفته بود، پيدا كند، مسيري كه در بسياري 
از عرصه ها عماًل تحريم هاي اقتصادي را بي اث��ر و حتي تبديل به يك 
فرصت كرد. چشم انداز روشن اين مسير ، با تحقق شعار امسال ، مي تواند 

گره هاي اصلي پيش روي كشور را بگشايد.
7-شكست ترامپ و حذف او از عرصه قدرت در امريكا اگرچه به انتخابات 
داخل امريكا بازمي گردد ، ولي با اذعان بسياري از كارشناسان و مراكز 
انديشه ورزي شكست ترامپ در برابر مردم ايران، هم در اين تغيير مؤثر 
بود وهم درروند افول امريكا . اين روند فرصت ذي قيمتي را براي نظام 
جمهوري اسالمي در جهان ايجاد كرده است تا با در پيش گرفتن يك 
ديپلماسي فعال در عرصه منطقه اي و جهاني، بتواند اين موقعيت را در 

جهان به عنوان يك نيروي مؤثر تثبيت كند. 
8- پيشرفت هاي منطقه اي ايران و پيروزي هاي نيروهاي جبهه مقاومت 
در منطقه و ناكامي صهيونيس��ت ها و مرتجعين منطق��ه در مقابله با 
س��رپنجه هاي جبهه مقاومت را به عنوان يك فرصت ذي قيمت براي 
گسترش فرهنگ انقالب در جهان مي توان محسوب كرد كه ضمانتي 
براي تداوم و گسترش فرهنگ انقالب و نشانگر تداوم آن در بستر زمان و 
مكان است . آنچه در سال هاي اخير در منطقه، در سوريه، عراق، لبنان و 
يمن و... در پي تدابير نظام و مجاهدت هاي تالشگران اين جبهه همچون 
شهيد سليماني و ديگر پرچم داران اين عرصه به وقوع پيوسته و يا در 
حال وقوع است ، طليعه تحقق آن آرمان بلند بنيان گذار كبير انقالب 
اسالمي در شكل گيري بسيج جهاني اس��الم و مقدمه اي براي تحقق 
تمدن نوين اسالمي است . حقيقتي كه نشانگر مانايي انقالب و عبور از 
مرزهاي جغرافيايي و فرا گيري آن با اتكاي به نقطه كانوني مهد انقالب؛ 

يعني ايران عزيز است . 
۹-آگاهي و شناخت مردم نس��بت به منشأ و ريشه مشكالت و مسائل 
داخلي كه ناشي از ضعف مديريت و ناتواني مديران دستگاه هاي اجرايي 
در طول هشت سال گذش��ته اس��ت، بهترين فرصت را براي مردم بر 
انتخاب هوش��مندانه و دقيق در انتخابات ۱۴۰۰ فراهم كرده اس��ت . 
اكنون اكثريت مردم ايران به اين باور رس��يده اند كه چاره مش��كالت 
كشور در انتخاب مديراني كارآمد انقالبي ، پرتالش و ساده زيست و با 
روحيه جوان گرايي و مقابله با فساد و ... براي آينده كشور است. تحقق 
يك مش��اركت پرش��ور در انتخابات 28 خردادماه و انتخاب يك مدير 
توانمند مي تواند فصل نويني را درروند تحوالت سياس��ي و اجتماعي 
كش��ور رقم بزند . نتيجه برجام و رفتار غلط امريكا سبب شده است تا 
ملت ايران متوجه عمق خباثت و بدعهدي غرب شده و با وخيم تر شدن 
اوضاع اقتصادي از غرب زدگان متنفر شوند. بنابراين احتمال يك »نه 
بزرگ « به اين نگاه در كشور وجود دارد كه سبب عصبانيت روشنفكران 

غرب زده و دولت هاي آن ها شده است. 

   عباس حاجي نجاري

رئيس سازمان بس�يج مس�تضعفين تنها راه مقابله با استكبار 
را الگو قرار دادن ش�هدا دانس�ت و گفت: دشمن با اس�تفاده از 
فضاي مجازي در تالش اس�ت فرهنگ جامع�ه را در عرصه هاي 
مختلف تحت تأثير ق�رار دهد. بنابراين، به منظ�ور جلوگيري از 
اين كار بايد ش�هدا و فرهنگ ش�هادت را در جامعه رواج دهيم. 
به گزارش فارس، رئيس سازمان بسيج مستضعفين كشور با همراهي 
فرمانده سپاه قدس گيالن و جمعي ديگر از مسئوالن استاني با حضور در 
مزار شهداي رشت به مقام شامخ شهدا اداي احترام كرد. سردار غالمرضا 
سليماني در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران با بيان اينكه شهدا در 
دوران دفاع مقدس بدون هيچ چشمداشتي به ماندگاري نظام مقدس 
جمهوري اسالمي كمك كردند، اظهار كرد: در اوايل انقالب، رژيم بعث 

با حمايت تمامي كشورهاي بلوك غرب و شرق جهان سعي در از هم 
گسستن نظام مقدس جمهوري اسالمي را داشت ولي شهدا با فداكاري 
و جانفشاني هاي خود اجازه جدايي يك متر از خاك وطن را به استكبار 
ندادند. وي با اشاره به نقش گيالني ها در هشت سال دوران دفاع مقدس 
گفت: از همان روزهاي اوليه شروع جنگ تحميلي، جوانان گيالني با 
تبعيت از امام راحل )ره( به جبهه هاي حق عليه باطل رفته و تا آخرين 
خون از آرمان هاي انقالب دفاع كرده و اين استان با 8 هزار شهيد يكي 

از استان هاي سرافراز كشور است. 
رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين با تأكيد بر لزوم ترويج فرهنگ 
شهادت در بين جوانان انقالب اس��المي، افزود: دوران دفاع مقدس 
يك دانش��گاه فداكاري، ايثار، عش��ق به وطن و خدا بوده و بايد اين 

جانفش��اني ها در تمامي عرصه ها به جوانان اين مرزوبوم گفته شود 
تا آنان بدانند براي دفاع از اين وطن چه فداكاري هايي اتفاق افتاده 
است. س��ليماني تنها راه مقابله با اس��تكبار را الگو قرار دادن شهدا 
دانس��ت و بيان كرد: دشمن با اس��تفاده از فضاي مجازي در تالش 
است فرهنگ جامعه را در عرصه هاي مختلف تحت تأثير قرار دهد، 
بنابراين به منظور جلوگيري از اين كار بايد شهدا و فرهنگ شهادت 
را در جامعه رواج دهيم. وي با قدرداني از زحمات بسيج در ايام كرونا 
گفت: از اولين روزهاي شيوع كرونا در كشور بسيج و بسيجيان پاي كار 
بوده و در رزمايش مواسات، كمك مؤمنانه و طرح غربالگري شهيد 
حاج قاسم سليماني عملكرد درخشاني داش��ته و به كنترل كرونا و 

بيماريابي كمك كردند. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 

دشمن از طريق فضاي مجازي فرهنگ را هدف گرفته است

روحانی ديروز  پرسيد چرا از دستاورد دولت  در شكست دادن امريكا فيلم نمی سازيد؟ 
روزنامه جوان سناريويی پيشنهادی برای هفت سكانس از فيلم دولت حسن روحانی ارائه می دهد

فيلم دولت!

    سكانس پايانی: شب/ خارجی / فروشگاه 
/ دزدی مسلحانه برنج!

دو مرد با لب��اس محلی در يكی از اس��تان های 
ايران وارد فروش��گاه می ش��وند؛ ساعت 2 نيمه 
شب است و يكی از آنها مسلح است. قصد شليك 
ندارند؛ قصد غارت هم ندارن��د؛ پول و صندوق 
فروشگاه را هم كاری ندارند؛ كيسه ای برنج، چند 
عدد مرغ و كمی مواد غذايی ديگر برمی دارند و 
می روند؛ همين. ماه های پايانی دولت دوازدهم 
اس��ت؛ همان ۱8 فروردين ۱۴۰۰ كه  حس��ن 
روحانی ناراحت از نگفت��ن واقعيت     ها به مردم 
اس��ت. به جای موس��يقی متن، صدای حسن 
روحانی را در پس زمينه فيل��م تصور كنيد كه 
دارد جمالت آغازين گزارش را در جلسه هيئت 
دولتش می گويد كه »چرا كسی از اين پيروزی     ها 

فيلم نمی سازد؟!«
    سكانس هفتم: روز / خارجی / صف های 

طويل و متعدد!
صفی طوالنی تشكيل ش��ده؛ زن و مرد ماسك 
بر صورت و اغلب بدون رعايت فاصله اجتماعی 
ايستاده اند و دوربين هر چه از ابتدای صف دور 

می شود، صف باز ادامه دارد. 
مردمی كه دقايق و بلكه س��اعاتی ايستاده اند تا 
بتوانند مرغ با قيمت دولتی دريافت كنند. مرغ 
دو نرخی؛ اين دس��تاورد ديگر حتی در مخيله 
تند    ترين منتقدان دولت ه��م نيامده بود! قصه 
صف در دولت يازده��م و دوازدهم البته در يك 
س��كانس جا نمی گيرد؛ از همان سال آغازين و 
صف سبد كاال تا صف مرغ، گوشت، دالر، برنج، 
روغن با كارت ملی!، صف كد بورسی، كارت ملی 
و...  برخی كاال    ها هم اساساً در دوره ای ناياب شد 
مانند پوشك بچه يا آنقدر گران شد كه كسی پی 

خريدش نرفت؛ همچون موز. 

برای موس��يقی مت��ن اين س��كانس     ها صدای 
رئيس جمهور را در ذهن بياوريد وقتی خرداد ۹۴ 
می گفت: »اينكه مردم امروز صف های طوالنی 
تحقيركنن��ده مل��ی در تهران و شهرس��تان     ها 
نداريم به معنای آن اس��ت كه راه دولت درست 
بوده است. « و يا دی ماه ۹۹ كه گفت: »زندگی 
مردم س��خت ش��د، چون ما در ي��ك جنگ و 
محاصره شديد بين المللی بوديم، در عين حال 
مردم صف نبس��تند و برای پي��دا كردن كاالی 
اساسی از اين خيابان به آن خيابان نرفتند و هر 

جا می رفتند، كاال بود. «
    سكانس شش�م؛ روز و ش�ب / داخلی و 

خارجی / تالطم بازار / فاجعه ارز
سكانس های متعددی را مردم ايران در تالطم 
ب��ازار ارز و طال و مس��كن و خ��ودرو گذراندند. 
سرمايه     هايی كه يك شبه نصف شد و پولدارانی 
كه يك شبه ثروت ش��ان چند برابر شد. افزايش 
همه قيمت     ها با اوج گيری قيمت دالر زندگی را 
بر مردم سخت كرد و مهم تر از آن فشار روانی بی 

ثباتی مالی را به جامعه تحميل كرد. 
اين ميان، دولت برای آنچه مديريت بازار ناميد، 
تصميم به توزي��ع ارز دولتی گرفت و اس��حاق 
جهانگيری مع��اون اول رئيس جمهور با افتخار 
آن را اعالم كرد. نتيج��ه اما توزيع رانتی  هزاران 
ميليارد دالر ارز كشور ميان كسانی بود كه معلوم 
نشدند چه وارد كشور كرده اند و يا چقدر از آن را 
در حوزه موردنظر خرج كرده و چقدر را در بازار 

آزاد فروخته اند.
 حاصل اين سياست بحران ارزی بود كه به گفته 
خود روحانی در مقطعی، ذخيره ارزی كشور را 

به صفر رساند. 
پس زمينه موس��يقی اي��ن س��كانس     ها هم باز 
صدای حسن روحانی باشد در تبليغات انتخاباتی 

سال ۹2 و در نقد دولت قبل: »ما شاهد هستيم 
كه دالر بعد از چند ماه ب��ه چندين برابر قيمت 
افزايش پيدا می كند، مشكل كجاست؟ مشكل 
عدم مش��ورت، خودش��يفتگی، عدم استفاده از 
ابزار علمی برای اداره كشور و بی ثباتی     ها است...  
دولت تدبير نخواهد گذاشت كه ارزش پول ملی 

ظرف شش ماه به يك سوم كاهش يابد. «
    سكانس پنجم: شب / خارجی / فاجعه 

بنزين
مردم بی اطالع وارد پمپ بنزين می شوند، طبق 
روال می خواهن��د پ��ول بنزينی را ك��ه زده اند، 
حس��اب كنند؛ قيمت اما س��ه برابر شده است. 
متعجب ان��د، ناراحت اند، عصبانی ان��د. چرا اين 
موضوع به آنها اطالع داده نشده است؟ اعتراض 
می كنند؛ ضدانقالب سوار موج اعتراض می شود؛ 

آشوب، ناامنی و واقعه ای تلخ. 
موسيقی متن جمالتی با لبخند از حسن روحانی 
است: »شبی كه سهميه بندی بنزين اجرا شد من 
خودم هم اطالع نداشتم. من صبح جمعه مطلع 
شدم كه قيمت بنزين تغيير كرده است چرا كه 
اين طرح را به شورای امنيت واگذار كرده بودم و 

گفته بودم زمانش را به من نگوييد. «
فالش بك اين بخش در مورد سهميه بندی و دو 
نرخی شدن بنزين در دولت روحانی، سخنان او 
در س��ال ۹5 و در آس��تانه انتخابات ارديبهشت 
۹6 عليه س��هميه بندی بنزين اس��ت: »بنزين 
دونرخی فساد ايجاد می كند، به همين دليل آن 

را تك نرخی كرديم«
    س�كانس چهارم؛ روز / داخلی / هيئت 

دولت / وعده های برجامی
لغو بالمره تحريم     ها فقط يكی از وعده های رئيس 
و س��اير اعضای دولت تدبير و امي��د در موضوع 
برجام بود. توافق با غرب بر سر پرونده هسته ای 

آنچنان خوب جلوه داده شد كه حتی ابا نكردند 
بگويند برجام را خدا آورد! در نهايت، برجام بدون 
ضمانت اجرايی محكم بسته شد و   امضای جان 
كری هم تضمين آن نش��د و ب��ا تغيير دولت در 

امريكا، ديگر برجامی در كار نبود!
موسيقی های متن اين سكانس متعدد است؛ اما 
علی الحساب همان باشد كه روحانی يك ماه قبل 
از به نتيجه رس��يدن برجام گفت: »تحريم های 
ظالمانه باي��د از بين ب��رود تا س��رمايه بيايد. تا 
مسئله محيط زيست حل سود. تا اشتغال جوانان 
حل ش��ود. تا صنع��ت جامعه حل ش��ود. تا آب 
خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زياد شود. تا 
بانك های ما احيا شود...  « و يك ماه بعد در روز 
امضای برجام: »عيدانه فراوان شد، تا باد چنين 
بادا...  امروز به ملت شريف ايران اعالم می كنم كه 
طبق اين توافق، در روز اجرای توافق)دی ماه ۹۴( 
تمامی تحريم ها، حتی تحريم های تسليحاتی، 
موشكی هم به صورتی كه در قطعنامه بوده، و نيز 
تمام تحريم های اقتصادی ش��امل مالی، بانكی، 
بيمه، حمل ونقل، پتروش��يمی و فلزات گرانبها 

بالمره )يكباره( لغو خواهد شد. «
    س�كانس س�وم؛ روز / خارج�ی / 

خصوصی سازی غلط / تجمعات كارگری
در سال های اخير با خصوصی سازی های رانتی 
و نادرست، برخی كارخانه های بزرگ كشور در 
اختيار كسانی قرار گرفت كه توانايی بهره برداری 
از آنچه را كه خريداری كرده بودند، نداشتند. از 
س��ويی عدم نظارت دولت بر چگونگی اداره اين 
كارخانه     ها و يا فروش ارز دولتی اختصاص داده 
شده در بازار آزاد و عدم پرداخت حقوق كارگران 
باعث شد تا ش��اهد تجمعات اعتراضی متعدد از 
سوی كارگران در اس��تان های مختلف از جمله 
خوزستان و مركزی و آذربايجان شرقی باشيم. 
برخی از اين تجمعات با سوءتدبير استانداری     ها يا 
مسئوالن قضايی و امنيتی استان به درگيری های 

فيزيكی منجر شد. 
روی تصاوي��ر اي��ن تجمعات می ت��وان صدای 
روحان��ی را پخش كرد ك��ه پن��ج روز پيش از 
انتخابات 2۴ خ��رداد ۹2 گفته بود: »در صورت 
انتخاب به سمت رياس��ت جمهوری، در دولت 
آينده حداقل حق��وق كارگران مطاب��ق با نرخ 
تورم افزايش پيدا خواهد كرد«. حقوق می تواند 
در قانون افزايش يابد، اما وقتی حقوق مديران 
نجومی ا س��ت و حق��وق قانونی كارگ��ر ماه     ها 
پرداخت نمی ش��ود، نرخ قانونی چ��ه اهميتی 
دارد؟ حقوق ه��ای نجومی هم خود سكانس��ی 

جدا می طلبد!
   سكانس دوم؛ روز / فضای عمومی كشور 

/ معطل اروپا و غرب
چندين سال ايران به جای تكيه بر توان داخلی 
معطل وعده های امري��كا و اروپا ش��د. حتی با 
خروج امري��كا از برجام، دولت روحانی كش��ور 
را منتظر اروپايی     ها و اينس��تكس كرد و در اين 
مسير حتی در توس��عه روابط با چين و روسيه 
تعلل كرد تا مبادا دوستان غربی ناراحت شوند. 
با اين همه، در نهايت هم آبی از اين معبر برای 

ايران گرم نشد. 
همين روز گذش��ته هم روحان��ی هنگام گفتن 
از ان��زوای امريكا، همچن��ان با اعتق��اد از عدم 
همراهی اروپا با امريكا گف��ت. اين بخش ديگر 
موسيقی متن معروفی دارد دو ماه قبل از آنكه 
رئيس جمهور ش��ود: »بنده معتق��دم مذاكره با 
امري��كا راحت تر از مذاكره با اروپاس��ت چرا كه 
اروپايی     ها به دنبال آقا اجازه از امريكا هس��تند. 
امريكايی     ها كدخ��دای ده هس��تند، با كدخدا 

بستن راحت تر است.« 
    سكانس اول؛ شب / داخلی / استوديوی 

صداوسيما
حس��ن روحانی كاندي��دای انتخابات رياس��ت 
جمهوری اس��ت و در يك برنام��ه انتخاباتی در 
صداوسيما حضور دارد. می گويد: »دولت تدبير و 
اميد دنبال اين است كه آنچنان رونق اقتصادی 
ايجاد كند و آنچنان مردم از لحاظ درآمد سرشار 
در اختيار مردم قرار بگيرد كه مردم اصال به ۴5 
هزار تومان يارانه نياز نداش��ته و زندگی خوبی 

داشته و همه افراد شاغل باشند. «
حال به ابت��دای گزارش برگرديم؛ به س��كانس 

پايانی و سرقت گونی برنج؛ والسالم. 

دبير شوراي نگهبان:  حل مشكالت
 در گرو انتخاب  رئيس جمهور توانمند است

دبي�ر ش�وراي نگهب�ان ب�ا اش�اره ب�ه وضعي�ت اقتصادي كش�ور 
اظه�ار داش�ت: وضعي�ت اقتص�ادي كش�ور بس�يار نگران كنن�ده 
اس�ت و معل�وم نيس�ت مس�ئوالن از اص�الح وضعي�ت موج�ود 
ندارن�د. اعتناي�ي  اينك�ه  ي�ا  هس�تند  نات�وان  اقتص�ادي، 

به گزارش پايگاه اطالع رساني شوراي نگهبان، آيت اهلل احمد جنتي صبح 
ديروز طي سخناني در نطق پيش از دستور جلسه شوراي نگهبان با اشاره 
به وضعيت اقتصادي كشور اظهار داشت: وضعيت اقتصادي كشور بسيار 
نگران كننده است و معلوم نيست كه آيا مسئوالن از اصالح وضعيت موجود 
اقتصادي، ناتوان هس��تند يا اينكه اعتنايي ندارند. وضعيت براي اقش��ار 
كم درآمد جامعه، بسيار سخت شده و نرخ ها هر روز باال مي رود، مسئوالن 
بايد هر چه سريع تر به مشكالت مردم رسيدگي كنند.  آيت اهلل جنتي به 
موضوع انتخابات رياست جمهوري پرداخت و گفت: امسال انتخابات رياست 
جمهوري، ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي، ميان دوره اي خبرگان 
رهبري و همچنين انتخابات شورا هاي اسالمي شهر و روستا را در پيش 
داريم؛ اميدوارم كه همه  مردم با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و تدابيري 
كه انديشيده شده، مشاركت حداكثري داشته باشند؛ چرا كه انتخابات 
سرنوشت كشور را رقم مي زند. تمام امور اجرايي و اداره كشور برعهده رئيس 
جمهور است و اگر فردي توانمند به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود، حتماً 

مي تواند مشكالت مردم را حل كند.  
 

در مجمع تشخيص مصلحت نظام
كرونا بررسي FATF را به تعويق انداخت

جلس�ه مجمع تش�خيص مصلحت نظام كه ق�رار بود روز گذش�ته 
برگزار ش�ود ب�ه تعويق افت�اد. جلس�ه مجمع تش�خيص مصلحت 
نظام كه قرار ب�ود ديروز با حضور اكثر اعضا تش�كيل ش�ود و يكي از 
دستوركارهايش بررس�ي لوايح FATF بود به هفته آتي موكول شد. 
احمد توكلي در گفت وگو با ايسنا علت اين تعويق را دستور ستاد ملي كرونا 
براي تجمع در وضعيت قرمز كرونا دانست و گفت: اين هفته آمادگي فني 
براي برگزاري مجازي جلسه مجمع وجود نداشت، با آمادگي فني از هفته 
ديگر جلسات مجمع به صورت مجازي برگزار خواهد شد.  خبرگزاري تسنيم 
هم در خبري نوشت: هرچند كه به تعويق افتادن جلسه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در اثر توصيه ستاد كروناي تهران بوده ولي پيگيري هاي تسنيم 
و شنيده ها از برخي اعضاي مجمع تشخيص، حاكي از آن است كه مشغله 
دكتر ظريف و اعالم وزير اقتصاد مبني بر مقدور نبودن شركت در جلسه و 
نرسيدن پاسخ هاي مكتوب دولت در قبال سواالت بيست گانه اعضاي مجمع 

تشخيص در برگزار نشدن جلسه مجمع تشخيص مؤثر بوده است. 

سردار تنگسيري: در مسير قوي شدن 
درنگ نمي كنيم

رزمن�دگان ني�روي درياي�ي س�پاه در مس�ير ق�وي ش�دن 
لحظ�ه اي درن�گ نخواهن�د ك�رد و ب�راي دف�اع همه جانب�ه از 
انق�الب اس�المي در ه�ر نقط�ه اي از ك�ره خاك�ي آماده ان�د. 
به گزارش فارس، دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري، فرمانده نيروي دريايي 
سپاه در اولين مراسم صبحگاه مشترك نظامي سال جديد در ستاد فرماندهي 
اين نيرو در بندرعباس، با اشاره به اينكه با حفظ و ارتقاي امنيت در آب هاي 
سرزميني و فرا سرزميني ، جلوگيري از قاچاق كاال، دام و سوخت، ممانعت 
ازصيد ترال و ايجاد زيرساخت هاي الزم اشتغال زايي در حوزه صيد و صيادي 
مي توان به عملياتي شدن شعار سال كمك كرد، افزود: ما در نيروي دريايي 
سپاه براي تحقق رونق توليد كه امر ولي مان است، با جان و دل و بسيج منابع 
و امكانات ، پشتيباني هاي الزم از توليد و از ميان برداشتن موانع  آن، از ابتداي 

سال جديد، به ياري خدا كار را شروع كرده ايم و با قوت ادامه خواهيم داد . 
فرمانده نيروي دريايي سپاه گفت: ما با حمايت و بهره گيري از توان بسيج 
دريايي مردم پايه، تالش خواهيم كرد با ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز در 
سواحل و استمرار امنيت پايدار، زمينه رشد صيد و صيادي را براي صيادان 
شريف بومي در مناطق دريايي فراهم كنيم. سردار تنگسيري با بيان اينكه 
جنس سپاه از مردم است و همراه بودن با مردم را براي خود افتخار مي دانيم، 
گفت: براي رفع مشكالت اقتصادي هموطنان  و رونق توليد حداكثري در 
كشور، از هيچ تالشي فروگذار نخواهيم كرد. همانگونه كه براي ايجاد بستر 
امن و امنيت پايدار اين مرز و بوم، ش��بانه روز بيداريم و تالش مي كنيم، 
براي عزتمندي و زندگي شرافتمندانه مردم هم مجاهدت مي كنيم و اصاًل 
خسته نمي شويم و كار كردن و خدمت رساندن براي اين مردم عزيز، براي 
ما فخرآور است. وي روحيه استكباري و زورگويي دولتمردان امريكايي را 
اساس دشمني آنان با انقالب اسالمي دانست و افزود: امنيت، ثبات و رشد 
اقتصادي، رشد علمي و عزت بين المللي ما مورد پسند امريكايي ها نيست 
و ما هرگز جس��ارت مذبوحانه آنان كه ناجوانمردانه و جنايتكارانه سردار 
عزيز و دانشمند شريف ما را ترور و شهيد كردند، فراموش نخواهيم كرد.  
فرمانده نيروي دريايي سپاه با مثبت ارزيابي كردن وضعيت آمادگي رزم 
در بازديد هاي نوروزي از جزاير و موقعيت هاي نظامي تأكيد كرد: ما بايد 
تا آخرين نفس و تا حد توان سطح آمادگي هاي رزمي و عملياتي خود را 
با ايمان و توكل به خداوند حفظ و تقويت كنيم و در مسير »قوي شدن« 
لحظه اي درنگ نكنيم. بحمداهلل امروز رزمندگان غيور، هميش��ه بيدار، 
هوشيار و با احساس مسئوليت ما، براي دفاع همه جانبه از كيان و مرز و بوم 

اسالمي در آمادگي كامل بسر مي برند. 

واكنش سخنگوي سپاه به برخي خبرسازي ها 
خلع درجه سردار آبرومند صحت ندارد

س�خنگوي س�پاه ب�ا تكذي�ب ش�ديد خب�ر منتش�ره در ي�ك 
كان�ال تلگرام�ي پيرام�ون خل�ع درج�ه مع�اون هماهن�گ 
كنن�ده س�ابق س�پاه گف�ت: عملي�ات روان�ي و خب�ر س�ازي هاي 
ك�ذب  علي�ه س�پاه مذم�وم و محك�وم ب�ه شكس�ت اس�ت.
 به گزارش سپاه نيوز  در پي انتش��ار خبري در يكي از كانال هاي تلگرامي 
پيرامون خلع درجه سردار سرتيپ پاس��دار جمال الدين آبرومند )معاون 
هماهنگ كننده سابق سپاه (، سردار س��رتيپ دوم پاسدار رمضان شريف 
سخنگو و مسئول روابط عمومي كل سپاه با تكذيب اين خبر، تصريح كرد: 
خلع درجه سردار آبرومند معاون هماهنگ كننده سابق سپاه صحت نداشته 
و خبر جعلي و ساختگي يك كانال تلگرامي در اين خصوص به شدت تكذيب 
مي شود. وي تاكيد كرد: اينگونه خبرسازي ها و عمليات رواني عليه سپاه 
كه معموالً در موسم انتخابات شدت مي يابد، مذموم و به مانند هميشه در 
برخورد با سد هوشمندي و هوشياري مردم شريف و بيدار ايران، محكوم به 

شكست است. 

اميرعبداللهيان: مذاكره 
براي مذاكره  نيرنگ است

دس�تيار وي�ژه رئي�س مجل�س در ام�ور بي�ن المل�ل تصري�ح 
ك�رد: سياس�ت مذاك�ره ب�راي مذاك�ره، نيرن�گ اس�ت. امري�كا 
فق�ط ي�ك راه دارد؛ اق�دام عمل�ي در لغ�و كام�ل تحري�م ه�ا. 
حسين اميرعبداللهيان، دستيار ويژه رئيس مجلس شوراي اسالمي در امور 
بين الملل در توئيتي به اصرار امريكا براي مذاكره با ايران واكنش نشان داد. 
وي در توئيتي نوشت: اصرار امريكا براي مذاكره پديده جديدي نيست. با 
دموكرات و جمهوريخواه امريكا مذاكره كرديم، ولي آشكارا پيمان شكني 
كردند. سياست مذاكره براي مذاكره، نيرنگ است. امريكا فقط يك راه دارد؛ 
اقدام عملي در لغو كامل تحريم ها. اقدام كاخ سفيد در ترور سردار سليماني 

را ملت هرگز فراموش نمي كند. 

88498443سرويس  سياسي
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رياست جمهوری

از  ك�رده  درخواس�ت  رئيس جمه�ور 
پيروزی های دولت او فيلم س�اخته ش�ود. 
او در جلس�ه هيئت دولت روز چهار    ش�نبه 
18 فروردين 1400 ب�ا توصيف دولت امريكا 
در سه سال گذشته به »منزوی     ترين دولت 
در سازمان ملل، در شورای امنيت، در مجمع 
عمومی، در دادگاه الهه و در افكار عمومی « 
كه به گفته رئيس جمه�ور در تاريخ امريكا 
سابقه نداشته، گفته كه »اين پيروزی بزرگی 
اس�ت، چرا اين پيروزی را نمی گوييم؟! « او 
اين اتف�اق را پيروزی سياس�ی ملت ايران 
و دول�ت دوازدهم دانس�ته و گفت�ه: »چرا 
برای اين شكست از پول ملت فيلم درست 
نمی كنيد؟ اگر بناس�ت از پ�ول ملت فيلم 
درست كنيد و نمايش بدهيد، از واقعيت     ها 
فيل�م درس�ت كنيد. « اش�اره او ب�ه پخش 
س�ری دوم س�ريال تلويزيونی گاندو است 
كه به بحث نفوذ در دستگاه های حاكميتی 
می پردازد و چون موضوع نف�وذ در وزارت 

خارجه را مطرح كرد، مورد اعتراض شديد 
وزارت خارجه و ديگر دولتمردان قرار گرفت. 
روحان�ی در ادام�ه اي�ن بخش از س�خنان 
خود موارد ديگ�ری از پي�روزی دولتش را 
راه آهن كشی در سيس�تان و بلوچستان و 
گازكشی و نشاط سواحل مكران و آبرسانی 
و غيره دانس�ته و خالصه اش در يك جمله 
خود او اين اس�ت كه »آنچه امروز در تاريخ 
كش�ورمان می بينيم كه ش�رق آباد، غرب 
آباد، جنوب آباد، شمال آباد، اين   ها در دولت 
يازدهم و دوازدهم تحقق پيدا كرده است. «
كارهای روتين ي�ك دولت –ه�ر دولتی و 
دس�ت هر جناح�ی- نمی تواند دس�تاورد 
برای آن تلقی شود، البته قابل تقدير است، 
اما امری نيس�ت كه خاص تلقی ش�ود. در 
سال های گذشته اغلب اوقاتی كه روحانی 
در م�ورد دس�تاوردهای دولت�ش صحبت 
كرده، در فضای مجازی عده ای پرسيده اند 
ك�ه آق�ای روحانی در م�ورد كدام كش�ور 

صحبت می كند؟ ن�ه آن كه كس�ی معتقد 
باش�د دولتمردان حت�ی نتوانس�ته اند دو 
خط راه آهن بس�ازند يا آب   ب�ه زمين های 
كش�اورزی برس�انند، اما برآيند و تجميع 
همه اقدامات دولت، چگونه ديده می شود؟ 
در س�واحل به قول او »پر نشاط « مكران يا 
در تجمعات متعدد كارگری برای حقوق های 
گرفت�ه نش�ده و در دالر 30 هزارتومانی و 
تورم 36 درصدی و بازار پر تالطم مس�كن 
و خ�ودرو و طال و بورس�ی به ه�م ريخته و 
بي�كاری ب�اال؟ روحانی گويا هن�وز متوجه 
نشده كه س�كانس     های فيلم دولت او برای 
مردم، درام�ی تلخ و پرتنش اس�ت كه اگر 
ساخته هم ش�ود، مردمی كه حتی از مرور 
آنچ�ه در اي�ن س�ال     ها گذش�ته عصبانی 
می ش�وند، رغبت�ی ندارند تماش�اچی آن 
باش�ند. اگ�ر رئيس جمه�ور اين م�رور را 
می پس�ندد، او را مهمان چند س�كانس از 
فيلم واقعی دولت می كنيم؛ از آخر به اول:

کبری آسوپار
    گزارش


