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هشدار رئيس سازمان پدافند غيرعامل:

سقوط آبشاري آمار و تغيير ساختار جمعيت 
تهديدزاست

رئي�س س�ازمان پدافن�د غيرعام�ل كش�ور ب�ا بي�ان اينك�ه 
س�قوط آبش�اري آمار و تغيير س�اختار جمعيت تهديدزاس�ت، بر 
ض�رورت اص�اح سياس�ت هاي جمعيت�ي در كش�ور تأكي�د كرد. 
به گزارش روابط عمومي س��ازمان پدافند غيرعامل در مراسمي با حضور 
سردار غالمرضا جاللي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور، پروفسور 
محمداسماعيل اكبري، پدر پزشكي جامعه نگر ايران و معاونين سازمان، 
آيين معارفه »مش��اور عالي رياس��ت س��ازمان در امور صيانت از ساختار 

جمعيت، سالمت عمومي و پدافند زيستي« برگزار شد. 
س��ردار جاللي در اين آيين با بيان اينكه رصد و مقابله با تهديدات انسان 
ساخت در حوزه اقدامات سازمان پدافند غيرعامل قرار دارد، گفت: در اين 
حوزه شاهد دو مؤلفه اساسي هستيم، نخست آن بخش از تهديدات انساني 
كه ماهيتي نرم افزاري دارد همچون تفكر، اس��تراتژي، ساختار، مديريت 
و مانن��د آن. مؤلفه دوم، تهديداتي با ماهيت س��خت افزاري اس��ت مانند 
تكنولوژي كه مبتني بر دانش و فناوري است و در دنياي امروز شاهد رشد 
و تغييرات بسيار سريع آنها هستيم، يعني برخالف تهديدات طبيعي كه در 
طول سال هاي عمر بشر تقريباً بدون تغيير است، تهديدات انسان ساخت 

سيال و پوياست. 
س��ردار جاللي با بيان اينكه پويايي و سيال بودن تهديدات انسان ساخت 
نيازمند يك رصد دائمي و وظيفه ذاتي پدافند غيرعامل است، تصريح كرد: 
حوزه اقدام پدافند غيرعامل نيز سه سطح كلي راهبردي، عملياتي و فني 
و اجرايي را شامل مي شود. به گفته رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور، 
مقوله جمعيت با توجه به تاثيرات آمايشي، مديريت توسعه فضايي كشور، 
پايداري، تاب آوري و بازدارندگي جامعه ج��زو مباحث راهبردي پدافند 
غيرعامل محسوب مي شود. وي با اشاره به اهميت سياست هاي جمعيتي در 
كشور تأكيد كرد: يكي از مهم ترين مسائل در رصد تهديدات انسان ساخت، 
پيدا كردن منشأتهديدات است، براي مثال شاهد سقوط آبشاري آمارهاي 

جمعيتي كشور هستيم. 
اين در حالي است كه ما در دهه 60 از رشد جمعيتي برخوردار بوديم كه 
ثمره آن، منابع انس��اني و س��رمايه نيروي جوان كنوني است كه ظرفيت 
بسيار مناسبي را براي توسعه كش��ور فراهم كرده اس��ت. وي با اشاره به 
پيامدهاي جدي كاهش نرخ مواليد در كشور تصريح كرد: متأسفانه به علت 
عدم پرداخت درست، علمي و راهبردي به اين تهديدات، عمق واقعي فاجعه 
تاكنون مشخص نشده است اما آنچه مشخص است، تغيير ساختار جمعيتي 
كشور در آينده، منش��أ بحران هاي بسياري از جمله كاهش جمعيت پويا 
خواهد بود كه وابستگي به نيروي كار خارجي را اجتناب ناپذير خواهد كرد 
كه اين بحران منابع انساني كمترين عوارض آن در حوزه اقتصادي، كاهش 
نرخ رشد اقتصادي و درآمد ملي كشور است. رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
كشور، تضعيف انس��جام، وحدت ملي و اقتدار كشور را از ديگر پيامدهاي 
تحقق سياست هاي كاهش جمعيت كشور دانس��ت و ادامه داد: در حوزه 
امنيت و بازدارندگي نيز بايد گفت كه اساساً دفاع ما مردم پايه و مبتني بر 
نيروهاي انساني است و كاهش جمعيت حتماً در بعد دفاع و تأمين امنيت 

كشور اثرگذار است. 
 

 سعيد محمد: 
كليد قالبي دولت  هيچ قفلي را باز نكرد

فرمانده س�ابق ق�رارگاه خاتم االنبي�ا)ص( با بيان اينك�ه حكومت 
اس�امي بر مبناي اقش�ار ضعي�ف جامعه ش�كل مي گي�رد، گفت: 
حضرت امام)ره( با ش�ما مردم انقاب و هش�ت س�ال جنگ را اداره 
ك�رد، امام ي�ك م�وي كوخ نش�ين ها را به كاخ نش�ين ها نم�ي داد. 
به گزارش فارس، سعيد محمد اضافه كرد: مديراني كه دغدغه مند مردم 
هستند و براي مردم كار مي كنند انقالبي هستند، مديري كه غرب زده و 
منفعت طلب است و براي خودش، اطرافيان و هم حزبي هايش كار مي كند، 
غيرانقالبي است و بايد مديران انقالبي بر سركار بيايند كه درد مردم را داشته 
باشند و اميد را به مردم بازگردانند.  محمد با بيان اينكه ديوار بلند بي اعتمادي 
كه بين مردم و مسئوالن ايجاد شده است، بايد فرو بريزد، گفت: اين بي عملي 
و بدعملي كه در برخي مسئوالن شايع شده حق مردم ايران نيست، دولت در 
جمهوري اسالمي ايران يك ميدان است و مرد ميدان مي خواهد، اما امروز از 
فرهنگ و مكتب حاج قاسم سليماني چيزي نزد مسئوالن ديده نمي شود. 
وي همچنين در خصوص نقش مردم در كشور گفت: مردم بايد نقش اساسي 

در حاكميت داشته باشند، امروز جاي مردم در حكمراني خالي است. 
سعيد محمد با اشاره به ظرفيت هاي كشور گفت: اين همه ظرفيت هاي 
صنعتي، معدني و كشاورزي در كشور وجود دارد ولي اين وضعيت كشور 
است، كشورهايي كه اندازه يك استان ما هم نيستند، وضعيت توليد بهتري 
دارند.  وي در ادامه گفت: همين وضعيت مسكن را ببينيد كه در اين دولت 
يك آجر روي آجر گذاشته نشد و با اين وضعيت در مسكن شاهد باالرفتن 
س��ن ازدواج و رشد منفي جمعيت هس��تيم، در حالي كه در سال ۱۴0۵ 
جمعيت ايران رسماً پير خواهد بود.  فرمانده سابق قرارگاه خاتم االنبيا)ص( 
در خصوص عملكرد اين دولت گفت: وضعيت بورس را ببينيد كه چطور 
مردم فرش زير پايشان را فروختند و امروز دارايي هايشان نصف شده و دولتي 
كه دست در جيب مردم خودش برده، ديگر به هيچ كس پاسخگو نيست و 
امروز مقصران اصلي اين وضع خود مدعي اصالح وضعيت فعلي مي شوند و 

شعار اصالحات سر مي دهند. 
سعيد محمد در پايان گفت: كليد قالبي اهدايي ملكه هيچ قفلي را باز نكرد 
ولي دولت انقالبي كه با رأي مردم بر س��ركار خواهد آمد، ان شاءاهلل تمام 
قفل ها را خواهد شكست و آن شخص هيچ كس نيست جز آيت اهلل رئيسي 
و ان شاءاهلل مرد شريف ايران روز جمعه با حضور حداكثري اين اتفاق بزرگ 

را رقم خواهند زد. 

رئيس كميسيون انرژي مجلس تأكيد كرد

انسجام در مديريت كالن كشور
 تنها راه مقابله با تحريم

رئي�س كميس�يون ان�رژي مجل�س معتق�د اس�ت، م�ردم ب�ا 
انتخ�اب رئيس جمه�وري قدرتمند با پش�توانه مردم�ي مي توانند 
مش�كات كنون�ي كش�ور را برط�رف و تحريم ه�ا را بي اث�ر كنند. 
فريدون عباس��ي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به اهميت 
مشاركت مردم در انتخابات، گفت: امام قبل از وقوع انقالب هم در كشور 
حضور داشت اما تا زماني كه حضور مردم حادث نشد، انقالب اسالمي نيز به 

پيروزي نرسيد، لذا اين حضور است كه مي تواند ما را به اهدافمان برساند. 
نماينده مردم كازرون در مجلس شوراي اسالمي در ادامه يادآور شد: از سوي 
ديگر در زماني كه عراق به ما حمله كرد اگر مردم به صحنه نمي آمدند، قطعاً 
كشور دچار بحران مي شد و بعد از آن نيز حضور مردم در دوران سازندگي 
بود كه توانس��ت آثار جنگ را از بين بب��رد.  وي افزود: ام��روز نيز رهبري 
رهنمودهاي الزم را داده اند و مردم بايد به صحنه بيايند تا مشكالت امروز 

كشور برطرف شود. 
عباسي در ادامه تأكيد كرد: مذاكره، تحريم را از كشور دور نمي كند بلكه 
انس��جام كش��ور در حوزه مديريت كالن اس��ت كه مي تواند مشكالت را 

برطرف كند. 
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي در پايان با اشاره به درك 
باالي ملت ايران از شرايط حساس كنوني، خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان 
تعدادي از كانديداها را تأييد صالحيت كرده و م��ردم به يكي از آنها رأي 
خواهند داد، از اين رو بايد بررسي كنند به كسي رأي بدهند كه باعث انسجام 

كشور شود تا رئيس جمهوري قدرتمند با پشتوانه مردمي روي كار بيايد. 

مرجعيت صندوق رأي
نويسنده يادداشت روزنامه خراسان روز 
پنج شنبه نوش��ت: يكي از مس��ائلي كه 
پيوسته ذهنم را به خود درگير كرده بود، 
توجه بي حد و حصر رهبر انقالب در بيانات و سخنراني هاي مختلف خود 
به موضوع مشاركت مردم در انتخابات مختلف به ويژه انتخابات رياست 
جمهوري بود. با نگاهي به بيانات رهبر حكيم انقالب و مقايس��ه آن با 
سخنان ديگر انديشمندان، مقامات و فعاالن اجتماعي و سياسي كشور، 
مي توان به طور قطع اذعان كرد كه هيچ كدام به اندازه حضرت آيت اهلل 
خامنه اي به موضوع مشاركت در انتخابات توجه نكرده و البته كه در كنار 
توصيه هاي اكيد خود نسبت به مشاركت، داليل اهميت حضور مردم در 
پاي صندوق را تبيين كرده اند. در اين بين برخالف باور بس��ياري كه 
امنيت، ثبات، پيشرفت و مس��ائلي از اين قبيل را مهم ترين دليل براي 
حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي متصور مي ش��وند، رهبر حكيم 
انقالب علت العل��ل همه پيامدهاي مثبت مش��اركت م��ردم را نفس 
»مرجعيت صندوق هاي رأي« اعالم مي كنند)۱392/۵/۱2( و تأكيد 
مي كنند در جامعه اسالمي كه بنياد آن بر جمهوريت بنا شده، اين مردم 
در نهايت حرف اول و آخر را مي زنند و مهم ترين پايگاه براي تصميم آنها 
نيز همين صندوق هاي رأي است. از اين رو مي بينيم كه بنيانگذار فقيد 
انقالب حضرت امام)ره( نيز هيچ گاه اس��الم را بدون جمهوريت ذكر 
نكرده و در سخنراني هاي مختلف خود تأكيد مي كنند كه انتخاب اصلي 
در فرايند انتخابات، انتخاب جمهوريت اس��ت ي��ا در بيان ديگر خود 
تبيين��ي دقيق تر از انتخاب��ات دارن��د و تصريح مي كنند ك��ه رأي به 

رئيس جمهور در حقيقت رأي به جمهوريت اسالمي است. 
اين دوره انتخابات را مي توان با توجه به مسائل و موضوعاتي كه تاكنون 
در فرايند بررس��ي صالحيت ها توسط ش��وراي نگهبان و رقابت هاي 
انتخاباتي آن مطرح ش��ده است، فصلي ديگر از رش��د و توسعه فرايند 
مردم ساالري ديني در جمهوري اسالمي ايران دانست؛ فرايندي كه در 
كنار نقاط قوت بسيار، نقاط ضعفي را هم به ما نشان داد كه بايد در اولين 
فرصت مناسب رفع و اصالح شود چراكه بدون شك پيشرفت، امنيت 
و اميدواري به آينده در گرو حفظ مرجعيت صندوق هاي رأي اس��ت و 
اين حفظ نخواهد شد مگر آنكه مردم به آن روي خوش نشان دهند و با 

مشاركت باالي خود اعتماد شان به اين مرجعيت را نشان بدهند. 
--------------------------------------------------

صندوق ذخيره اقتدار
روزنام��ه جام جم يادداش��تي به قلم 
مه��دي فضائل��ي تحليلگر مس��ائل 
سياسي منتش��ر كرد و نوشت: بحث 
مش��اركت در حوزه مسائل سياس��ي يك بحث بس��يار پ��ر دامنه در 
علوم سياسي و جامعه شناسي اس��ت، از اين رو عواملي موجب افزايش 
مشاركت مي ش��ود و آثار و پيامدهاي اين موضوع نيز داراي بحث هاي 
بسيار گسترده است. مشاركت موجب همبستگي و تقويت همدلي آحاد 
مردم مي شود، لذا هر مقدار كه مشاركت باالتر باشد اين دو موضوع نيز 

افزايش پيدا مي كند... 
در همين س��ه هفته اخير ش��اهد بوديم كه همزمان با مذاكرات وين، 
نشريه واشنگتن پست مقاله اي را منتشر و به اعضاي كاخ سفيد توصيه 
كرد مذاكرات را تا بعد از انتخابات به تعويق بيندازد؛ يكي از داليلي كه 
آن را مطرح كرده اين بود كه پس از انتخابات ش��ما مي توانيد ارزيابي 
دقيق تري داشته باش��يد و امتيازات بيش��تري بگيريد. در واقع آنها به 
نوعي به مشاركت پايين مردم چشم دوخته اند تا نمايندگان ما در عرصه 
مذاكرات از پشتوانه الزم برخوردار نباشند و به تبع آنها بتوانند فشارها 

را عليه كشورمان بيشتر كرده و امتياز كمتري بدهند. 
در حقيقت دولت و رئيس جمهوري كه پشتوانه حداكثري داشته باشد 
مي تواند در همه عرصه هاي داخلي و خارجي قوي تر ظاهر شود اما اگر 
اين پشتوانه مردمي ضعيف باشد، او را با برچسب دولت حداقلي تضعيف 
خواهندكرد، به اين معنا كه ه��م در عرصه داخلي به او اجازه نخواهند 
داد تصميمات الزم را بگيرد و هم در عرصه بين المللي، بنابر اين وقتي 
همه ما عالقه مند داشتن ايراني قوي هستيم، بايد از يك دولت قوي نيز 
برخوردار باشيم و به اين منظور بايد متكي به پشتوانه قوي مردمي بود.  
يكي از نتايجي كه حضور مردم در دوره هاي مختلف از ابتداي انقالب 
تاكنون داشته، دفع تهديدات بوده است، البته برخي دولت ها ادعا كردند 
ما آمديم و سايه جنگ را از بين برديم اما اين موضوع واقعيت ندارد و آن 
چيزي كه در مقاطعي تهديدات سخت عليه كشور را دفع كرد، حضور 
و مشاركت مردم بود. افرادي كه براي اقدام عليه امنيت كشور ما طرح 
و برنامه داشته اند چنانچه احس��اس كنند با نظام و نيروهاي مسلحي 
مواجه هس��تند كه از حمايت گس��ترده مردمي برخوردار است، قطعاً 
به خود اجازه نخواهند داد، تهديدات سخت خود را اجرايي و عملياتي 
كنند ولي اگر احساس كنند يك نظام استحكام دروني الزم را ندارد و 
مي توانند با يك فشار و تهديد س��خت بيروني، اقداماتي را عليه كشور 
داشته  باشند و امنيت جمهوري اسالمي را تهديد كنند، انگيزه آنها براي 
اعمال و اجرايي كردن آن تهديد افزايش پيدا مي كند. در غير اين صورت 
در اجراي تصميمات تهديدآميز خود درن��گ خواهندكرد، كما اينكه 
چنين اتفاقي رخ داده است. يكي از آثار و پيامدهاي مستقيم مشاركت 

مردم، دفع تهديدات امنيتي است. 
--------------------------------------------------

ميدان مهم براي توسعه جمهوريت
سيدرضا تقوي، عضو جامعه روحانيت مبارز 
در يادداش��تي در روزنام��ه ايران نوش��ت: 
انتخابات پيش رو و صحنه اي كه با آن مواجه 
هس��تيم همچنان مهم ترين مي��دان براي 
توسعه جمهوريت و نقش مردم در سرنوشت خودشان خواهد بود، حتي 
برخي از ردصالحيت ها هم كه بسيار بيش از اندازه روي آنها تأكيد شده، 
تكثر ديدگاه ها و گرايش هاي حاضر در ميدان رقاب��ت را از بين نبرده 
است. شاهد هستيم كه عموم طيف هاي سياسي داخل كشور در ميان 
نامزدها نماينده اي دارند و اين بدان معناست كه امكان انتخاب براي آنها 
كم و بيش وج��ود دارد.  در اين ميان بايد به اي��ن مهم توجه كنيم كه 
انتخابات امسال بسيار بيش از تحوالت مشابه قبلي، به فاكتور امنيت در 
كشور گره خورده و فارغ از هر نتيجه اي، درصد كلي مشاركت در اين 
عرصه تأثير جدي بر مسئله امنيت ملي خواهد گذاشت. به همين اعتبار 
فروكاس��تن اهميت اين انتخابات به رقابت هاي جناحي كاري اشتباه 
اس��ت. در حقيقت، رقابت ه��اي جناحي فقط بخش��ي از اهميت اين 

انتخابات و نه تمام آن را شكل مي دهند. 
ما در شرايطي قرار گرفته ايم كه توانسته ايم فشار ظالمانه چهار ساله اي 
را پشت سر گذاشته و دشمن را در اهدافش با ناكامي مواجه سازيم. در 
همين برهه زماني، مقاومت ملي مردم و نظام سياسي ايران صحنه را 
براي ما در عرصه بين المللي تغيير داده و ما هم در اين صحنه به دنبال 
رسيدن به حق و امتيازاتي هستيم كه اليق آن باشيم، از همين رو ارسال 
هر نوع پيامي از داخل ايران مبني بر اينكه جامعه اميد خود را از دست 
داده يا حمايت الزم را از نظام نخواه��د كرد، مي تواند تمام هزينه هاي 

سال هاي اخير و چشم انداز پيش رو را بر باد دهد. 
رهبر معظم انقالب در سال 92 در سخناني فرمودند كه هر كس بنده 
را هم قبول ندارد در انتخابات ش��ركت كند. معني اين حرف آن است 
كه انتخابات خصوصاً در اين ش��رايط زماني داراي ماهيت و كاركردي 
آنچنان فراگير اس��ت كه منافع آن حتي به منتقدان هم خواهد رسيد 
و تمام ايرانيان با هر گرايشي را دربر خواهد گرفت. در چنين عرصه اي 
قهر، عدم مشاركت و گذشتن از حق تأثير بر سرنوشت خود، بدون شك 
تضمين كننده هيچ امتيازي نيست، نه براي كليت جامعه و كشور و نه 

براي كساني كه تصميم به چنين كاري دارند. 

88498443سرويس  سياسي

 فقط »پيشرفت ايران« تحريم هاي امريكا را بی اثر می كند
 نگاهي به همزماني موفقيت ايران در ساخت واكسن و برداشته شدن تحريم داروهاي كرونايي 

 برداش�ته ش�دن تحريم ه�اي مرتب�ط ب�ا 
واردات تجهيزات و ل�وازم مبارزه ب�ا كرونا از 
س�وي وزارت خزانه داري امري�كا همزمان با 
موفقيت دانشمندان ايراني در توليد واكسن 
كرونا نش�ان دهنده الگوي آش�نايي است كه 
در س�ال های اخير بارها تكرار ش�ده و آن هم 
شكس�تن مقاومت امريكايي ها با پيش�رفت 
ملت ايران بوده اس�ت؛ اتفاقي ك�ه نمونه هاي 
مشابه آن طی سال های اخير بسيار زياد بوده 
كه نمون�ه آن را مي توان در بح�ث خودكفايي 
بنزي�ن دي�د و ح�اال ه�م در م�ورد واكس�ن 
كرون�ا يك ب�ار ديگر نيز تكرار ش�ده اس�ت. 
روز جمعه وزارت خزانه داري امريكا در دستورالعملي 
تحريم هاي مرتبط با خريد و تجهيزات مرتبط با مبارزه 
با بيماري كرونا را به مدت يك سال به تعليق درآورد. 
اين دستورالعمل به ايران اجازه مي خواهد از منابع 
ناشي از صادرات نفت خود اقدام به خريد تجهيزات 
و واكسن هاي مرتبط با همه گيري كرونا كند، البته 
بسياري گمان مي كردند اين دستورالعمل در همان 
يك ماه ابتدايي روي كار آم��دن دولت بايدن صادر 
شود اما خب واقعيت اين بود كه در نهايت صدور اين 

دستورالعمل نزديك شش  ماه به طول انجاميد. 
زماني كه ايران همانند ساير كشورها درگير همه گيري 
ويروس كرونا شد، درخواست هاي بسيار روشني براي 
برداشتن تحريم هاي مرتبط با واردات تجهيزات به 
خصوص واكسن و ابزارهاي تست حتي از درون هيئت 
حاكمه امريكا ابراز شد اما نه دولت ترامپ و نه دولت 

بايدن توجه خاصي به اين درخواست ها نكردند. 
در اين ميان به نظر مي رسد يك همزماني در برداشته 
شدن اين تحريم ها نقش اساسي داش��ته و آن هم 
ساخت واكس��ن كروناي ايراني توسط متخصصان 
داخلي كشورمان است؛ امري كه اتفاقاً يك خاطره 

ديگر را در اذهان عمومي زنده مي كند. 
   امريكا چطور ايران را 

تحريم دارويي كرد
شايد اولين سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود، نحوه 
تحريم دارو توسط امريكاست. چه در دولت قبلي 

امريكا و چه در دولت فعلي بسياري مدعي بودند 
نظام جمهوري اسالمي خود به دنبال عدم استفاده 
از امكانات خريد دارو نيست، البته بنا بر بسياري از 
قواعد حقوقي و بين المللي خريد واكسن نبايد جزو 
تحريم هاي يك جانبه باشد اما واقعيت اين است 
كه امريكايي ها از طريق راه هاي مختلف خريد دارو 
را براي ايران تحريم كرده اند. اين رفتار امريكايي ها 
در مقابل ايران كاماًل نفاق گونه است اما در طول 

سال هاي گذشته همچنان ادامه يافته است. 
بس��ياري از مراج��ع بين الملل��ي و نهاده��اي 
انسان دوستانه به مشكالت ايران براي خريد دارو 
اش��اره كردند. در ايران هم مقامات ايراني به اين 
نكته اشاره كردند كه امريكايي ها به صورت علني به 
دنبال توقيف محموله هاي ايران در ساير كشور ها 
بوده اند تا از ارسال آنها به ايران جلوگيري كنند، 
محمدجواد ظريف براي اثبات اين ادعا نامه هاي 
شركت دارويي خارجي را به ايران منتشر كرد كه 
چگونه تحريم هاي امريكا مانع انتقال دارو به ايران 
شده است. كار به آنجا رسيد كه ظريف براي اثبات 
اين موضوع به افكار عموم��ي نامه هاي دريافتي 
از چهار ش��ركت داروي��ي و تجهيزات پزش��كي 
Roquette»، «JRS Pharma» «Recor-
 dati Industria Chimica e. Farmaceutica
S. p. A» و «Getinge« را خطاب به مشتريان 
ايراني آنها، در واكنش به ادعاي دروغ پمپئو، وزير 

امور خارجه اسبق امريكا منتشر كرد. 
بنا بر برخ��ي تخمين ه��ا در صورتي كه مس��ير 
سهل تري براي واردات دارو فراهم مي شد، امكان 
كاهش م��رگ و مير مردم ع��ادي در ايران وجود 
داشت اما همانند ماجراي كشتار كودكان عراقي با 
تحريم هاي دارويي در دهه90 ميالدي امريكايي ها 

چنين قصدي هم درباره ايران داشتند. 
    انتقال پول براي خريد دارو، ممنوع

مهم ترين اب��زار امريكايي ها ب��راي جلوگيري از 
خريد دارو توسط ايران تحريم هاي بانكي و دارويي 

است. 
در حقيقت شما براي خريد هر نوع دارويي نياز به 

انجام يك تراكنش بانكي داريد تا بتوانيد هزينه 
آن را واري��ز كنيد، با اين حال فش��ارهاي تحريم 
امريكا سبب شده است هيچ بانكي حاضر به انجام 
تراكنش براي ش��ركت هاي ايراني براي واردات 
دارو نش��ود، البته در ظاهر در قوانين امريكايي ها 
بحثي در مورد تحري��م دارو و درمان وجود ندارد 
اما به دليل تفس��ير موس��ع دفتر كنترل وزارت 
خزانه داري امريكا، عماًل هر تراكنشي در اين باره 
مي تواند به  عنوان مصداقي براي نقش تحريم ها 
در نظر گرفته شود، به عنوان مثال كافي است ادعا 
ش��ود محموله دارويي خريداري شده در اختيار 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي قرار گرفته است 
تا بالفاصله بانك مورد نظر با تهديد كنار گذاشته 
شدن از سيستم مالي امريكا روبه رو شود، البته اين 
نكته پنهاني نيست بلكه بار ها و بار ها رسانه هاي 
غربي به اين نكته اش��اره كرده اند كه تحريم هاي 
يكجانب��ه امريكايي ها مي تواند ب��ه  عنوان مانعي 
اساسي بر س��ر راه خريد دارو و مواد غذايي ظاهر 
ش��ود و صد البته اثرات آن نيز تاكنون بر بيماران 
و افراد س��المند ايراني خود را نش��ان داده است. 
تحريم ۱۸بانك ايراني با برچسب تروريسم نيز به 
اين محدوديت هاي اساسي ايران دامن زده و منجر 

به افزايش هزينه تأمين دارو شده است. 
همين نكته موجب شده است مسير واردات دارو 
به ايران دچار مشكل شود. اين مسئله نه تنها در 
خصوص واكسن بلكه در مورد كاالهايي همچون 
واكسن انسولين نيز به وجود آمد. اگر چه در نهايت 
با تالش مس��ئوالن ايراني اين مشكالت تا حدود 
زيادي رفع و رجوع شد اما واقعيت اين است كه در 
نهايت آنچه مي تواند همه اين مشكالت را حل كند، 

توليد محصوالت در داخل ايران است. 
همين مشكل در مورد واكسن كرونا وجود دارد و در 

نهايت نيز بايد فكري به حال اين مشكل مي شد. 
  دس�تاورد بنزيني كه تحري�م امريكا را 

بی اثر كرد
جالب اين است كه اين همزماني خاطره ديگري را 
در اذهان زنده مي كند، آن هم تالش امريكايي ها 

براي تحريم بنزين اي��ران و بعد خودكفايي ايران 
در توليد محص��ول بنزين با ت��الش متخصصان 

داخلي بود. 
در س��ال 2009 ميالدي امريكايي ه��ا به دنبال 
اين بودند با تحريم واردات بنزين ايران را وادار به 
كرنش در بحث هسته اي كنند اما واكنش ايران 
به اين طرح آغاز يك ط��رح ضربتي توليد بنزين 
بود. متوقف كردن فروش بنزين در ايران ناممكن 
بود و مجالي براي مذاكره بر سر اين تحريم وجود 
نداشت، از س��وي ديگر ايران سرمايه گذاري الزم 
را براي توس��عه ظرفيت هاي پااليشگاهي انجام 
نداده بود، از اين رو بالفاصله طرح توليد بنزين در 

پتروشيمي هاي ايران به جريان افتاد. 
اين طرح در سه مجتمع پتروشيمي بوعلي، بندر 
امام خميني)ره( و پتروشيمي برزويه كليد خورد 
و هدف از آن توليد نزديك ۱۴ميليون ليتر بنزين 
در اين واحدها بود. بعد از ش��دت يافتن تحريم و 
قطع تقريبي بنزين وارداتي به ايران از مرداد ماه 
سال ۱3۸9 طي شش ماه بنزين در شش مجتمع 
پتروشيمي توليد شد. به اين ترتيب در كمتر از 9 
ماه روشن شد كه طرح تحريم فروش بنزين ايران 
شكست خورده است و ديگر فايده اي ندارد. به اين 
ترتيب هيچ گاه ماجراي برداش��ت تحريم بنزين 

روي ميز نيامد. 
    ضرورت تكيه بر توان درون زا

در ماجراي تحريم واكسن و لوازم مربوط به مهار 
بحران كرونا نيز همين فرآيند تكرار ش��د. ايران 
به سرعت با ساخت ماسك و واكسن توانست در 

همين مسير قدم بردارد. 
محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( به عنوان هلدينگ اصلي توليد واكس��ن 
ايراني »بركت« با اشاره به اينكه اجراي تحريم ها 
باعث شد برخي دشواري ها در مسير توليد واكسن 
به وجود بيايد اما همه آنها رفع شد، گفت: تحريم ها 
در بعضي مواقع باعث كندي كار و پروژه شد، ولي 
هيچ گاه نتوانس��ت آن را متوقف كند. ما در ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( از تمام پتانسيل 
براي تأمين تجهيزات و مواد مورد نياز واكس��ن 
اس��تفاده كرديم تا اين طرح حتي براي لحظه اي 
متوقف نش��ود. برخي از قطعات تحريمي توسط 
شركت هاي تابعه  س��تاد فراهم ش��د و برخي از 
تجهيزات مورد استفاده هم در گروه دارويي بركت 
وابسته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
موجود بود، بعضي از تجهيزات هم از كشورهاي 
هند و چين خريداري ش��د. به طور كلي در مورد 
كاالهاي تحريمي كه پتانسيل تهيه  آن در كشور 
فراهم نب��ود، گروهي ِخب��ره در كوتاه ترين زمان 
ممكن مواد الزم را فراهم كرد و در اين مس��ير از 
پتانسيل ساير دس��تگاه هاي داخلي هم استفاده 
شد تا پروژه در سريع ترين زمان ممكن به نتيجه 

برسد. 
با تكيه بر همين موارد و ماجراي تحريم بنزين و 
مسائل مربوط به درمان كرونا مي توان گفت آنچه 
كش��ور را در مقابل تحريم ها و فشارهاي داخلي 
درمان خواهد كرد به طور حتم مقاومت همه جانبه 

و تكيه بر توان درون زاست. 
اگر چه بح��ث مذاكره نيز بايد ب��ه صورت موازي 
براي برداش��تن تحريم هاي ظالمانه جلو برود اما 
تجربه ثابت كرده آنچه در نهايت موجب مي شود 
همه مقاومت دشمن در مقابل ايران از بين برود، 
پيشرفت داخلي اس��ت؛ همان نكته اي كه مقام 
معظم رهبري بارها در سخنان خود به آن اشاره 

كرده اند. 

س�خنگوي ش�وراي نگهبان مي گويد: فيلم 
اظه�ارات آقاي مصلحي در جلس�ه ش�ورا را 
ديديم و اص�ًا چنين حرف هايي زده نش�ده 
اس�ت و احتمال دارد با نظر اعضاي ش�ورا آن 
بخش از اظه�ارات ايش�ان را منتش�ر كنيم. 
حيدر مصلحي، وزير س��ابق اطالع��ات چند روز 
پيش در يك مصاحبه تلويزيوني مدعي شده بود 
در س��ال92 به دليل پيش بيني پيروزي قطعي 
اكبر هاشمي رفس��نجاني در انتخابات، گزارشي 
عليه او نوش��ته و با قرائت آن در شوراي نگهبان 
اعضاي اين شورا را متقاعد كرده است تا هاشمي 

را ردصالحيت كنند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني شوراي نگهبان، 
دكت��ر كدخدايي س��خنگوي ش��وراي نگهبان 
طي سخناني در نشس��ت خبري روز پنج شنبه 
ك��ه در آس��تانه انتخاب��ات س��يزدهمين دوره 
رياست جمهوري برگزار ش��د، با اشاره به تعبير 
مقام معظم رهب��ري درباره انتخاب��ات )رويداد 
سرنوشت ساز( گفت: اين تعبير رهبر معظم انقالب 
انتخابات۱۴00 را رقم مي زند ك��ه دو انتخابات 
سراس��ري و دو انتخابات راجع ب��ه ميان دوره اي 
مجلس يازدهم و ميان دوره اي مجلس خبرگان 
را داريم. وي در خصوص وظيفه شوراي نگهبان 
در امر انتخابات اظهار داشت: آنچه وظيفه شوراي 
نگهبان در بح��ث انتخابات بوده و اس��ت، بحث 
پاسداري و صيانت از آراي مردم است كه در ادوار 

مختلف انتخابات انجام داده است. 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان ادامه داد: عالوه بر 

س��المت انتخابات كه هميش��ه مالك و وظيفه 
شوراي نگهبان بوده و است، سالمت مردم را كه 
مورد تأكيد مقام معظ��م رهبري هم بود، مدنظر 
داريم و تدابير الزم نيز در اين خصوص انديشيده 

شده است. 
دكتر كدخدايي به بحث تعرفه ها و تأكيدات مقام 
معظم رهبري اشاره و خاطرنشان كرد: در مراحل 
چاپ و توزيع تعرفه ها نظارت و تدابير الزم را انجام 
داده ايم. سخنگوي شوراي نگهبان افزود: در اين 
دور از انتخابات ۱0درص��د تعرفه ها افزايش پيدا 
كرده و به صورت برخط با همه ش��عب در تماس 
هستيم تا مشكل كمبود تعرفه نداشته باشيم و 
در صورت كمبود تعرفه در هر شعبه اي به سرعت 

مشكل رفع شود. 
دكتر كدخدايي يادآور ش��د: در راس��تاي بحث 
س��المت مردم، چيزي حدود 6۷هزار شعبه در 
سراسر كشور براي انتخابات پيش بيني شده كه 
اين ميزان، نسبت به انتخابات رياست جمهوري 
سال 96، ۷درصد و نس��بت به انتخابات مجلس 

يازدهم، 22درصد افزايش يافته است. 
وي در ادامه س��خنان خود با بي��ان اينكه جهت 
جلوگي��ري از تخلف��ات احتمال��ي در انتخابات 
آموزش ناظران با وجود ش��يوع ويروس كرونا از 
طريق فضاي مجازي صورت گرفته است، گفت: 
نماينده نامزدها هم در ش��عب اخ��ذ رأي و هم 
در ش��وراي نگهبان براي نظارت حضور خواهند 
داشت. سخنگوي ش��وراي نگهبان تأكيد كرد: با 

كوچك ترين تخلف برخورد مي شود. 

دكتر كدخدايي همچنين در پاس��خ به س��ؤالي 
درباره بحث بررس��ي صالحيت ها و گرايش��ات 
افراد تأييد صالحيت ش��ده گف��ت: در انتخابات 
رياست جمهوري، از همه  گروه ها در رقابت  حضور 
دارند چراكه نظر شوراي نگهبان بر اساس قانون 
است و نه گرايش��ات سياس��ي نامزدها، شوراي 
نگهبان هرگز صالحيت ها را بر مبناي گرايشات 
سياسي بررسي نكرده و نمي كند. وي با بيان اينكه 
بررس��ي صالحيت ها بر مبناي قانون انتخابات و 
قانون اساسي انجام مي شود، اظهار داشت: رأي 
اكثريت اعضاي ش��وراي نگهب��ان، مالك نهايي 
براي احراز يا عدم احراز داوطلبان اس��ت. ممكن 
است نواقصي در قانون انتخابات وجود داشته باشد 
كه اميدوارم اين اشكاالت از سوي مجلس محترم 

شوراي اسالمي بررسي و رفع شود. 
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي 
درباره روند بررسي صالحيت  كانديداها نيز گفت: 
نحوه اعالم نظر در شوراي نگهبان بر اساس قانون 
است. در جلسات بررسي صالحيت، مستنداتي 
نس��بت به هر فردي مطرح و قرائت مي ش��ود و 
نهايتاً اعضا بايد نظر خود را بدهند. اينكه هر يك از 
اعضاي شوراي نگهبان بر چه اساسي رأي مثبت 
يا منفي مي دهد، اين را ما نمي توانيم بيان كنيم 
چراكه رأي اعضا مخفي است و ممكن است به يك 
دليل رأي منفي داده شود و عضو ديگر هم به يك 
دليل ديگري رأي منفي دهد اما مالك و ميزان 

نهايي، رأي اعضاي شوراي نگهبان است. 
كدخدايي در پاسخ به سؤالي درباره ادعاهاي وزير 

سابق اطاعات اظهار داشت: طبق قانون، مراجع 
مختلف بايد گزارش هاي خود را براي ما ارس��ال 
كنند اما اين گزارش ها صرفاً كارشناس��ي است. 
گاهي اوق��ات گزارش ها دقيق نبوده و ش��وراي 
نگهبان هم بر مبناي اين م��وارد نظر نمي دهد. 
وي افزود: روز چهارش��نبه فيلم جلس��ه بررسي 
صالحيت مرحوم هاشمي رفسنجاني را به همراه 
برخي از اعضاي شوراي نگهبان بازبيني كرديم و 
آقاي مصلحي چيزي را كه گفته بود، در آن جلسه 

بيان نكرده بودند. 
وي با بيان اينكه گزارش��ات ارجاعي به ش��وراي 
نگهبان مهم است اما صحت و سقم آن از نظر ما 
بررسي مي شود، اظهار داشت: خود آقاي مصلحي 
هم مطالبي را كه از وي نقل شده بود تكذيب كرد. 
بنده هم با توجه به ديدن فيلم جلس��ه، آن را به 
صورت محكم رد مي كنم و در صورت صالحديد 
اعضاي شوراي نگهبان، به زودي فيلم اين جلسه 

منتشر مي شود. 
سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاس��خ به سؤال 
ديگري مبني بر اينكه در صورت كش��يده شدن 
انتخابات به دور دوم، سازوكار نظارت به چه نحوي 
است؟ خاطرنشان كرد: طبيعتاً همين مكانيسم 
نظارتي را در دور دوم هم خواهيم داش��ت. هيچ 

تفاوتي بين دور اول و دوم نيست. 
كدخدايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا به 
نامه رئيس جمهور پاسخ داده شده است يا خير، 
گفت: بله، پاس��خي تهيه شده اس��ت و به زودي 

ارائه مي شود. 

سخنگوي شوراي نگهبان عنوان كرد

 احتمال انتشار اظهارات مصلحي در جلسه شورا

    شورای نگهبان

مهدی پورصفا
   گزارش


