
5| روزنامه جوان |  شماره  6294  دو ش��نبه 15 ش��هریور 1400 | 28 مح��رم  1443 |
برنامه برد- برد مقاومت

سعداهلل زارعي در بخشي از يادداشت روز روزنامه 
كيه��ان در موضوع خريد بنزين ايران توس��ط 
لبنان نوشت: وقتي حركت نفتكش ها شروع شد، 
س��فير امريكا در بيروت با رئيس جمهور لبنان ديدار كرد و به وي گفت از 
طريق مصر، اردن و سوريه مش��كل برق لبنان را حل خواهد كرد و بر اين 
اساس دو روز پيش يعني پس از دو هفته از اين مالقات، يك هيئت لبناني 
در چارچوب طرح سفير وارد سوريه شد تا اين توافق را اجرايي كند، البته 
در اينكه بتوان با اين سرعت ارسال برق از مصر به لبنان را عملياتي كرد و 
اينكه اصاًل چنين تواني در مصر وجود داشته باشد، ترديد هايي وجود دارد. 
آنچه مهم است اين است كه با ارسال سوخت از سوي ايران گويا معجزه اي 
در لبنان رخ داده است. اگر امريكا پروژه تأمين برق لبنان از سوي يك كشور 
عربي را عملياتي كند و به نتيجه برساند، معنايش اين است كه اجراي طرح 
»تحريم كمرشكن« موسوم به قيصر را درباره لبنان كنار گذاشته است و از 
آنجا كه اين موضوع پس از آن كليد خورده كه آقاي سيدحس��ن نصراهلل، 
نفتكش هاي ايراني را ب��ه حركت درآورده، يك پيروزي مهم سياس��ي و 
اجتماعي براي حزب اهلل به حساب آمده و پيوند مردم - مسلمان، مسيحي 
و دروز - با حزب اهلل را تحكيم بيشتري بخشيده است و اگر طرح ارسال برق 
از مصر به لبنان به نتيجه نرس��د يا اصوالً از اول تبليغاتي و رياكارانه بوده 
باشد، لبنان در پيگيري طرح سيدحسن نصراهلل براي برون رفت از بحران 

فعلي عزم جزم تري پيدا مي كند. 
پس مي توانيم بگوييم حزب اهلل در اين طرح هوشمندانه، يك »بازي دو 
سر برد« براي لبناني ها رقم زده است. امريكا، رژيم اسرائيل و عربستان 
در اين معركه ه��ر موضعي بگيرند به نفع ح��زب اهلل و مقاومت خواهد 
بود؛ چه با طرح او همراه شوند و چه با آن مقابله نمايند... نياز لبنان به 
سوخت الاقل يك نفتكش در هر هفته اس��ت، بنابراين سياست اعزام 
نفتكش ها ادامه مي يابد. در اين صحنه ايران و لبنان به صورت تهاتري 

وارد معامله اي پرسود شده اند. 
.......................................................................................................................

لزوم واقعي كردن هزينه هاي دولت
روزنامه رسالت در بخشي از سرمقاله 
خود خط��اب ب��ه وزير اقتص��ادي و 

پيرامون درآمدهاي مالياتي نوشت: 
۱- وقتي در بند الف تبصره يك قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بزرگ ترين 
بنگاه اقتصادي دولت در حوزه نفت و گاز كه س��ومين ش��ركت بزرگ 
نفتي جهان است معاف از دادن ماليات هستند چگونه مي توان نسبت 
ماليات به توليد ناخالص داخلي را ۵۰درصد رشد داد و ماليات ستاني 

را هوشمند و عادالنه كرد. 
۲- ۸۰درصد اقتصاد كشور در دست دولت است. اقتصاد ايران بيستمين 
اقتصاد جهان است، وقتي در صفحه ۷۳ بودجه سال ۱۴۰۰ رقم ماليات 
عملكرد ش��ركت هاي دولتي تنها ۴هزار ميليارد تومان است و آن هم 
معلوم نيست درست بپردازند، چگونه مي شود از ماليات ستاني هوشمند 
و عادالنه سخن گفت! آن هم با توليد ناخالص ملي حدود هزارميليارد 

دالر كه سهم بخش دولتي دراين باره تعيين كننده است. 
۳- در جدول ش��ماره ۵ درآمدهاي دولت صفحه ۷۴ اليح��ه بودجه، رقم 
ماليات هاي اتفاقي در سطح ملي صفر و در سطح استان ۲۱ ميليارد تومان 
نوشته شده است. دولت اگر در مؤسس��ه اي، كارمند يا كارگري ۲۵۰هزار 
تومان پاداش بگيرد بر آن به عنوان درآمد اتفاقي ماليات مي بندد اما يك تاجر 
وقتي نرخ ارز يا طال تغيير مي كند با درآمد دالري و ده ها كيلو طال صاحب 

ميلياردها تومان درآمد اتفاقي مي شود هيچ چتر مالياتي روي او نيست. 
جناب آقاي خاندوزي اگر بخواهيد ماليات ستاني را هوشمند و عادالنه 
كنيد اگر بخواهيد نسبت ماليات را به توليد ناخالص داخلي ۵۰درصد 
رشد دهيد، نبايد اجازه دهيد به هيچ بهانه اي قانوني يا غيرقانوني جلوي 
اخالل در دريافت ها و پرداخت هاي خزانه صورت پذيرد. الزمه اين مهم 
بازيافت منابع درآمد عمومي دولت و جلوگيري از هرزرفت منابع و از 

همه مهم تر واقعي كردن هزينه هاي دولت است. 
.......................................................................................................................

برنامه كارساز و اثربخش
روزنامه آفتاب يزد در يادداش��تي نوش��ت: 
حركت خوبي كه آقاي رئيسي آغاز نموده، 
سفر به اس��تان هاي داراي مشكل و محروم 
خوزستان و سيستان و بلوچس��تان بدون تكلفات و تشريفات متعارف 
رؤساي جمهور سابق در سفرهاي استاني است. هرچند بعضي معتقدند 
اين گونه سفرها ضرورت بااليي ندارد، ولي به نظر من براي شرايط امروز 
كشور بسيار مفيد و اميدبخش است، به ويژه اينكه مستقيماً و از نزديك 
با مردم گفت وگو مي شود و مسائل اصلي استان ها مثل آب، خشكسالي، 
محروميت و حاشيه نشيني مورد بازديد و بررسي ميداني قرار مي گيرد،  
چون اين سفرها با هزينه هاي بااليي هم انجام نمي شود و ماهيت سفر 
كاري به خودش بيشتر گرفته تا سفر هاي تجملي، عمومي و مالقات با 
مردم و حرف هاي كلي زدن. در ش��رايط امروز كه جامعه نياز به اميد، 
نش��اط، دلگرمي و همراهي مردم براي حل مسائل و مشكالت فراوان 
كشور دارد، اين برنامه ها مي تواند كارساز و اثربخش باشد، البته به شرط 
اينكه در تداوم سفر وزراي همراه و دفتر رئيس جمهور پيگيري مؤثر و 

مستمر براي عملياتي كردن تصميمات بنمايند. 
.......................................................................................................................

چرا استاندار مهم است؟
روزنامه فرهيختگان در بخشي از گزارش 
خود نوشت: استانداران دولت سيدابراهيم 
رئيسي براساس مكانيسمي شبيه آنچه او 
براي انتخاب وزراي كابين��ه اش طراحي 
كرد، برگزيده خواهند ش��د. رئيس��ي براي انتخاب وزرا، سامانه اي را 
طراحي كرد كه كارشناسان، صاحبنظران و حتي مردم عادي بتوانند 
در آن گزينه هاي پيشنهادي ش��ان را براي حضور در دولت سيزدهم 
معرفي كنند... انتخاب استاندار از آن  جهت اهميت دارد كه طبق قانون 
او نماينده عالي دولت در اس��تان اس��ت. مي توان گفت پس از تعيين 
كابينه، انتخاب استاندار يكي از مهم ترين اولويت هاي هر دولت است. 
استاندار هر استان داراي وظايف و اختيارات گسترده اي در سه حوزه 
»سياس��ي«، »اداري« و »امنيتي« اس��ت. در حوزه مس��ئوليت هاي 
سياسي، استاندار نماينده سياست هاي عمومي دولت است. او بر كليه 
امور اداري و اجرايي استان به جز دادگستري، ارتش، سپاه و دانشگاه، 
نظارت تام و عاليه دارد. همچنين نظارت ب��ر اعمال مديران دولتي و 
مراقبت نس��بت به ورود و اقامت اتباع بيگانه در حوزه استان از ديگر 
مسئوليت هاي سياسي اس��تاندار است. استاندار مس��ئوليت اجراي 
سياس��ت هاي عمومي كش��ور در ارتباط با وزارتخانه ها، شركت هاي 
دولتي و س��اير دس��تگاه هايي كه به نحوي از بودج��ه عمومي دولت 
استفاده مي كنند مانند نهادهاي انقالب اسالمي، نيروهاي انتظامي، 
شوراهاي اسالمي شهر و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي را 
عهده دار خواهد بود. در حوزه اداري استاندار وظيفه مراقبت در حفظ 
نظم عمومي و ايجاد رفاه مردم و مراقبت در اجراي طرح هاي عمراني و 
اصالحي دولت را برعهده دارد. استاندار مكلف است دولت را مرتباً از 
گزارش كارها و اوضاع اقتصادي و اجتماعي و امنيت و آمار مربوط به 
قلمرو مأموريت خود آگاه سازد. از مهم ترين وظايف استاندار مي توان 
وظايف امنيتي را نام برد كه شامل گزارش وضعيت امنيتي استان به 
شوراي امنيت كشور، ايجاد هماهنگي با شوراي امنيت كشور، تعيين 
حدود اختيارات هر يك از نهادها در زمينه امنيت اس��تان و برقراري 

ارتباط مستقيم با شوراي تأمين شهرستان هاست.

88498443سرویس  سياسي

خرمشاد معاون سياسي وزير كشور شد
معاون سياس�ي وزير كشور در جلسه 
معارفه خود گفت: مسير كار در حوزه 
سياس�ي را ب�ا رويكرد ارتق�اي وفاق، 
كارآمدي و مشاركت در عرصه سياسي 

كشور دنبال مي كنيم. 
به گ��زارش فارس، احم��د وحيدي وزير 
كشور در نشست شوراي معاونان وزارت 
كشور، جمال عرف را از دوس��تان قديم و عزيز و شخصيتي انديشمند 
و فرهيخته از نظر علمي و عملي توصيف كرد و از مجموعه تالش هاي 
وي در دوره تصدي معاونت سياسي وزارت كشور از جمله برگزاري دو 
دوره انتخابات سراسري تقدير كرد. وزير كش��ور ابراز اميدواري كرد: 
ان شاءاهلل از توان علمي و تجربه عملي آقاي عرف در بخش هاي ديگر 

استفاده خواهيم كرد. 
وزير كش��ور همچنين با معرفي محمدباقر خرمش��اد به عنوان معاون 
سياسي جديد وزارت كشور گفت: آقاي خرمش��اد از شناخته شدگان 
فضاي سياسي هستند و مس��ئوليت هاي متعدد و مهمي را در پيشينه 
خود داشته اند. وحيدي با اش��اره به توان و ظرفيت علمي معاون جديد 
سياسي وزارت كشور، خرمشاد را كارآزموده در عرصه مسئوليت حوزه 
سياسي برشمرد. در اين جلسه، جمال عرف كه قريب سه سال مسئوليت 
حوزه سياسي وزارت كشور و ستاد انتخابات كشور را برعهده داشت ضمن 
شكرگزاري به درگاه الهي، خاطرنشان كرد: ما در دوره مسئوليت تالش 
كرديم فضاي سياسي كش��ور آرام و در عرصه تحوالت سياسي كشور، 
عقالنيت حاكم باشد. وي اجراي قانون، سياست هاي كلي ابالغي مقام 
معظم رهبري و ساير اسناد باالدس��تي را مبناي اصلي حركت در دوره 

مسئوليت در معاونت سياسي وزارت كشور برشمرد. 
عرف تغيير معاون سياسي وزارت كشور را طبيعت مقطع تغيير دولت ها 

توصيف و از وزير كشور براي تسهيل اين روند تشكر كرد. 
محمدباقر خرمش��اد، معاون جديد سياسي وزارت كش��ور نيز در اين 
نشست گفت: خدا را شاكرم كه توفيق خدمت در سنگر جديدي را به 
من عطا كرد. وي افزود: جايگزيني آقاي عرف كار سختي است. بحمداهلل 
ايشان توفيقات زيادي داشتند و ان شاءاهلل مسير كار در حوزه سياسي را 
با رويكرد ارتقاي وفاق و كارآمدي و مشاركت در عرصه سياسي كشور 

دنبال مي كنيم. 
.......................................................................................................................

با موافقت فرمانده كل قوا
 دريادار حسين خانزادي

دستيار فرمانده كل ارتش در امور راهبردي شد
اميردريادار خان�زادي با موافقت فرمانده معظم كل قوا به س�مت 
دس�تيار فرمان�ده كل ارت�ش در امور راهب�ردي منصوب ش�د. 
به گزارش مهر، بنا به پيشنهاد امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي 
فرمانده كل ارتش و با موافق��ت فرمانده معظم كل ق��وا حضرت امام 
خامنه اي، امير دريادار حسين خانزادي به سمت دستيار فرمانده كل 

ارتش در امور راهبردي منصوب شد. 
دريادار حسين خانزادي پيش از اين فرماندهي نيروي دريايي ارتش از 
تاريخ ۱۴ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ را بر عهده داشت، امير دريادار 

شهرام ايراني با حكم رهبر معظم انقالب جايگزين وي شد. 
.......................................................................................................................

حجت االسالم خطيب مطرح كرد
 آمادگي وزارت اطالعات 
براي همکاری با قوه قضائيه

وزارت اطالع�ات از آمادگ�ي اي�ن وزارتخان�ه ب�راي كم�ك 
ب�ه پيش�گيري و سالم س�ازي محي�ط ق�وه قضائي�ه خب�ر داد. 
به گزارش تسنيم، حجت االسالم علی عبداللهي، رئيس و معاونان مركز 
حفاظت و اطالعات قوه قضائيه در محل وزارت اطالعات با وزير اطالعات 

و رئيس شوراي هماهنگي اطالعات مالقات كردند. 
 عبداللهي، رئيس حفاظت و اطالعات قوه قضائيه در اين ديدار ضمن 
تبريك انتصاب حجت االس��الم والمس��لمين خطيب ب��ه عنوان وزير 
اطالعات، گزارش��ي از آخرين اقدامات انجام ش��ده در آن حفاظت در 
جهت سالم سازي محيط قوه قضائيه به رئيس جامعه اطالعات كشور 
ارائه كرد. عبداللهي ابراز اميدواري كرد در دوره مسئوليت وزير اطالعات، 
تعامل و هماهنگي بيشتري بين اعضاي جامعه اطالعاتي كشور صورت 
گيرد. حجت االسالم خطيب، وزير اطالعات و رئيس شوراي هماهنگي 
اطالعات نيز اعالم كرد: وزارت اطالعات براي كمك به پيش��گيري و 

سالم سازي محيط قوه قضائيه آمادگي دارد. 
 وي همچنين تأكيد كرد: ارائه خدمت بهتر به اعضاي شوراي هماهنگي 
اطالعات و هم افزايي در اين ش��ورا از اهداف مه��م وزارت خواهد بود 
و ان ش��اءاهلل همكاري همه دس��تگاه هاي اطالعات��ي و امنيتي تحت 
فرماندهي مقام معظم رهبري مدظله العالي ب��ه ايجاد امنيت پايدار و 

مردم محور و ايران قوي منجر خواهد شد. 
.......................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي:
 مهم ترين خواسته ايران

حفظ صلح و ثبات در افغانستان است
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ب�ا بيان اينك�ه ايران 
به دنب�ال گس�ترش صلح و ثب�ات در 
افغانس�تان اس�ت، گف�ت: دولت آتي 
افغانستان به تعهدات سال هاي گذشته  
باش�د.  پايبن�د  اي�ران  قب�ال  در 
به گزارش فارس، ابوالفضل عمويي، عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره خواسته هاي 
جمهوري اس��المي از دولت آتي افغانس��تان اظهار داشت: در ايران به 
تحوالت افغانستان با حساسيت بسيار بااليي توجه مي شود، ارتباطات 
ايران و افغانس��تان چندوجهي و عميق اس��ت كه موضوع هم زباني و 
هم كيش بودن بين ايران و افغانس��تان باعث شده حساسيت ها درباره 

افغانستان در ايران زياد باشد. 
وي افزود: مهم ترين خواسته ايران براي افغانستان حفظ صلح، ثبات در 
آنجاست، ناامني در افغانستان مي تواند تأثيرات منفي بر امنيت جمهوري 
اسالمي بگذارد و از همين جهت ايران دنبال گسترش صلح و ثبات در 
افغانستان است. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
تصريح كرد: ما به موضوعات افغانستان از منظري نگاه مي كنيم كه نبايد 
موجب موج جدي از مهاجرت به ايران را شكل دهد. نماينده تهران در 
مجلس افزود: حفظ امنيت مرزهاي ايران از اهميت بااليي براي تهران 
برخوردار است و با حساسيت بااليي به اين امر نگاه كرده و توجه مي كنيم. 
وي خاطرنش��ان كرد: حفظ وضعيت تجارت بين ايران و افغانستان از 
اهميت بااليي برخوردار اس��ت كه البته اين موضوع يكي از مجراهاي 
تأمين نيازهاي افغانستان است و تجارت مشروع بين ايران و افغانستان 

بايد بيش از پيش در جريان باشد. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: 
راه حل ايران براي موضوع افغانستان روي كارآمدن يك دولت وحدت 
ملي است كه بايد همه اقوام و مذاهب افغانستان را پوشش داده و بتواند 
نمايندگي كند، ضمن اينكه در عين نمايندگي حفظ حقوق همه اقوام 

افغانستاني، صلح و ثبات در اين كشور هم بايد سامان يابد. 

بررسي ميراث 20سال حضور امريكا و غرب گرايان در وضعيت امروز افغانستان

به نام آزادي، به كام استعمار
اطالع رس�اني دفتر حفظ و نش�ر آثار حضرت 
آيت اهلل العظم�ي س�يدعلي خامن�ه اي در 
گزارش�ي ب�ه بررس�ي نتاي�ج حض�ور نظامي 
امري�كا در افغانس�تان پرداخت�ه اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آيت اهلل العظمي س��يدعلي خامنه اي 
)مد ظله العال��ي(، عمليات مان��دگار و بلندمدت 
آزادي«... از آن سوي كره خاكي لشكركشي كرده 
بودند تا به زعم خودشان با كندن ريشه تروريسم، 
آزادي و دموكراسي و مدنيت را براي ميليون ها نفر 
از مردم افغانستان به ارمغان بياورند. حاال ۲۰سال 
از آن روز مي گذرد. ارتشي كه قرار بود دموكراسي و 
آزادي مدني را براي افغانستاني ها به ارمغان بياورد، 
مشغول جمع كردن بساطي است كه از پاييز ۱۳۸۰ 

در اين كشور گسترده بود. 
حاال ۲۰س��ال از آن روز گذش��ته. مرور ميراث به 
جاي مانده امريكا، عبرت انگيز اس��ت. ۲۰سال بعد 
از شروع عمليات بلندمدت آزادي، ده ها هزار كشته 
روي دست اين ملت مانده است. اين خون ها اما نه 
بهاي آزادي و مردم س��االري ش��ده  اند و نه ارتقاي 
شاخص هاي عمومي زندگي؛ خون هايي كه به بهانه 
ارمغان آوردن دموكراس��ي آن هم به ضرب شليك 
موشك و فرود بمب روي خاك افغانستان ريخته شد 
اما حاال ورق هاي تقويم برگشته به همان وضعيتي 

كه ۲۰س��ال قبل حاكم بود. گويي عمر و زندگي و 
زمان و حتي خون آدم ها در ش��رق اين كره خاكي 
به اندازه هم نوع هاي غربي شان اهميتي ندارد، اصاًل 
همه چيز ملعبه اي است براي سياست جهان گستري 
نظامي و ميليتاريستي غرب. حاال و در قرن بيست و 
يكم و در عصر به زعم برخي مدعيان، آزادي و جريان 
آزاد اطالعات و عمليات ه��اي ماندگار و بلندمدت 
آزادي هنوز هم شرق، حاش��يه و ذيل تمدن غرب 
است، اگر نتواند يا نخواهد روي پاي خويش بايستد. 
وضعيت امروز افغانستان نماد تام و كامل اين مفهوم 
است. نه در لشكركشي به افغانستان، منافع مردم 
افغان اهميت داش��ت و نه دليل خ��روج نظاميان 
امريكايي، منافع اين ملت خسته و زخم خورده بود. 
در اين ميان هم امريكا فقط متهم اصلي نيست بلكه 
غرب گرايان همسايه هم در ظلمي كه به مردم افغان 

شده شريكند. 
دولت و ساختاري كه رئيس جمهورش مأموريت 
نخس��ت خود را خوش��ايند امريكايي ه��ا تعريف 
كرده بود، چنان سريع و تحقيرآميز مجبور به فرار 
ش��د كه به قول خودش حتي نتوانست كفش ها و 
لباس هايش را با خود همراه ببرد. امريكايي ها كه 
پيشتر حتي غارها و كوه هاي افغانستان هم از شر 
جنگنده ها و بمب افكن ها و پهپادهايشان در امان 
نبود، حاال افغانستان را به همان هايي واگذار كردند 

كه ۲۰سال قبل به نيت جنگ با آنها راهي اين سوي 
كره زمين شده بودند. 

مردم افغانستان نش��ان داده اند هرگاه كسي نيت 
خالصانه براي دفاع از ش��رافت و آزادگي داشته و 
صادقانه با آنها همراه باشد، او را همراهي مي كنند؛ 
مردم نجيبي كه اگر سياستمداران و روشنفكران 
افغان دست ياري به س��وي آنها دراز كرده بودند، 
بعيد نبود حماسه اخراج ارتش اشغالگر سرخ را اين 
مرتبه با ارتش امريكايي تكرار كنند اما اينگونه نشد 
و رئيس جمهوري كه ق��رار بود بالگردان مردمش 
باش��د هم مخفيانه و سريع، س��وار هواپيما شد و 
گريخت. اين وسط دوباره مردم رنج ديده و زخمي 
افغانستان ماندند در ميان كوهي از درد و رنج و تنها 

در ميان طوفان حوادث، بدون يار و همراه. 
شاهد اصلي سلحشوري مردم نجيب افغانستان، 
تاريخ است؛ حماس��ه هايي از جنس دفاع مقدس 
و نبرد با ارتش بعث و صدام تا همراهي حماسي با 
ساير مجاهدان محور مقاومت در مبارزه با داعش و 
تروريست هاي تكفيري در عراق و سوريه؛ همراهي 
پررنگي كه حاصلش تربيت فرماندهان برجسته 
مبارزات ضدتروريستي در غرب آسيا و البته تقديم 

شهداي واالمقام در راه دفاع از آرمان هاست. 
 همه اينها اما چيزي از مس��ئوليت روشنفكران و 
سياستمداران افغان كم نمي كند. وضعيت دردآور 

امروز آينه تمام نم��اي س��اختارهاي بين المللي 
و اعتم��اد و ات��كاي به آن اس��ت؛ س��اختارهايي 
ك��ه از ابتداي تأس��يس خود از يك ق��رن قبل به 
بعد، آنقدري كه در خدم��ت قدرت هاي بزرگ و 
اس��تعمارگر و چرخاندن چرخ صنع��ت و اقتصاد 
و سياس��ت آنها بوده اند، نفعي براي ديگر مناطق 
جهان و به خصوص ش��رق نداش��ته اند. پوشاندن 
اسكلت استعماري قرون ۱۷، ۱۸ و ۱۹ استعمار با 
رنگ و لعاب هاي پرزرق و برق قرن بيست و يكمي. 
چيزي عوض نشده. استعمار همان استعمار است و 

ظلم و بهره كشي هم همان. 
اعتماد و اتكا ب��ه چنين س��اختار پرفريبي كه به 
اقتضاي زمان ممكن است يك ارتش خونريز باشد 
يا دايه مهربان ت��ر از مادر، وضعيت��ي را به ارمغان 
خواهد آورد كه ام��روز در افغانس��تان مي بينيم. 
دردآورتر اينكه روش��نفكران و سياس��تمداران و 
رؤس��اي جمهوري كه در جوالن استعمار، مردم 
خود را تنه��ا رها مي كنند. بيراه ه��م نخواهد بود 
ك��ه در چنين وضعيت��ي فالن ني��روي تحت امر 
امريكايي ها، هنگام توزي��ع نان در ميان مهاجران 
افغان كه چند دهه رن��ج را روي دوش انداخته و 
دوباره از خاك وطن دل بريده اند، بي حرمتي كند و 
در پاسخ به اعتراض آن افغان، متكبرانه پاسخ دهد: 

»تو اينجا يك مهاجر هستي، حرف نزن!«

نخس�تين گفت وگ�وي زن�ده تلويزيون�ي 
رئيس جمهور دولت س�يزدهم با مردم شنبه 
شب برگزار ش�د؛ گفت وگويي كه تفاوت هاي 
قابل توجهي با گفت وگوهاي زنده طي هشت 
س�ال گذش�ته داش�ت و تفاوت بارز آن اين 
بود ك�ه رئيس جمهور از آواره�ا و هزينه هاي 
برآم�ده از دول�ت قب�ل ك�ه منجر ب�ه ايجاد 
نارضايتي هاي گس�ترده و فراگير در كش�ور 
شده و مردم را به س�توه آورده است، سخني 
بر زبان نياورد و تصريح ك�رد عالقه اي ندارد 
از چنين روش و منش�ي براي جلب نظر مردم 
به�ره بگيرد؛ برخالف رس�م مألوف�ي كه طي 
هشت سال گذش�ته باب ش�ده بود و طي آن 
شخص رئيس جمهور س�ابق و اعضاي كابينه 
وي به جاي پرداختن به اقدامات صورت گرفته 
براي حل مشكالت كش�ور و تحقق شعارهاي 
انتخاباتي خ�ود، دولت پيش از خ�ود را به هر 
بهانه اي منك�وب می كردند و تم�ام اقدامات 
دولت های نهم و دهم را ب�ا جمالتي بعضًا تند 
و پرخاشگرايانه زير سؤال مي بردند. به چالش 
كشاندن گذش�ته آن هم با تريبون يك طرفه 
به ق�دري تكرار ش�ده بود كه جامعه نس�بت 
به اين رفت�ار كه توأم ب�ا فرافكن�ي و آدرس 
غلط دادن ب�ه اف�كار عمومي بود، احس�اس 
دلزدگ�ي مي ك�رد، آن ه�م در ش�رايطي كه 
حت�ي كمتري�ن تالش ب�راي حل مش�كالت 
روزاف�زون م�ردم ه�م ص�ورت نمي گرفت. 
حجت االسالم رئيسي شنبه ش��ب با بيان اينكه 
»بناي من اين است كه درباره وعده هايم با فعل 
ماضي صحبت كنم نه فعل مس��تقبل« از تحقق 
وعده هاي انتخاباتي خود در زمينه هاي مختلف 
اقتصادي، معيش��تي و سياس��ي گف��ت و اظهار 
اميدواري كرد در چهار س��ال آينده مردم طعم 

خدمت انقالبي و جهادي را خواهند چشيد. 
رئيس جمهور در گفت وگ��وي تلويزيوني خود به 
بيان مهم ترين مشكالت كشور و راه حل هاي دولت 
براي اين مشكالت پرداخت و در بخش ديگري از 
سخنان خود بار ديگر بر عمل به وعده هاي خود 
مانند تأمين س��االنه يك ميليون مس��كن تأكيد 
كرد. عب��ور از انتقادات متداول درب��اره اقدامات 
دولت گذش��ته و نيز اطمينان بخش��ي به مردم 

درباره تأمين كاالهاي اساسي از ديگر محورهاي 
سخنان رئيس جمهوري در گفت و گوي تلويزيوني 

شنبه شب بود. 
  بناي من اين است درباره وعده هايم با فعل 

ماضي هم صحبت كنم نه فعل مستقبل
به گ��زارش فارس، حجت االس��الم رئيس��ي در 
گفت وگوي زنده تلويزيوني خود ب��ا مردم كه از 
شبكه يك سيما پخش مي شد، در مورد وعده هاي 
انتخاباتي خود و دنبال كردن آن اظهار داش��ت: 
بناي من اين است با مردم صحبت كنم و با فعل 
ماضي هم صحبت كنم نه فعل مستقبل. در حوزه 
مسكن وعده هايي كه داده شده بايد انجام شود. ما 
در سال حدود ۲ميليون مسكن نيازمنديم و كف 
آن را گفتيم. مجلس هم قانون دارد و بافت هاي 
فرسوده بايد درست شود و دولت در بخشي از اين 
موضوع خودش مسكن مي سازد و در بخشي هم 

تسهيالت پرداخت مي كند. 
  فساد ستيزي اولويت دولت است

رئيس جمهور در ادام��ه گفت: اصلي ترين موضوع 
در مسكن، زمين اس��ت كه بايد آماده سازي شود. 
مسكن جزو موارد پيشتاز و پيشران اقتصاد است 
كه خيلي صنايع را با خود همراه مي كند. من روز 
اول دولت، اين موضوع را به وزي��ر مكلف كردم و 
ايشان هم با قدرت و حساسيت دارد دنبال مي كند. 
بعضي ها در اين مورد تردي��د نكنند. وي در مورد 
مبارزه با فساد در دولت تصريح كرد: من در روز اول 
دولت به همه همكاران گفتم منافذ و بس��ترهاي 
فساد را در دولت شناس��ايي كنند. قبل از شروع 
دولت هم به كارگروهي گفته بودم كه اين موضوع 
را پيگيري كنند و منشوري در اين باره ايجاد شود 
كه اين منشور آماده خواهد شد. شرط ما در دولت 
فسادستيزي براي همه مديران است. همه مديران 
بايد خود را پاسخگو بدانند. يكي از آسيب ها در اين 
مدت اعتماد مردم است و ما بايد اعتماد آسيب ديده 

را اصالح كنيم و صادق الوعد باشيم. 
رئيس��ي در بخش ديگ��ري از س��خنان خود با 
تأكيد بر اينكه كرونا از ابتدا از اولويت هاي دولت 
سيزدهم بوده است، اظهار كرد: از ابتداي كار در 
دولت مسئله كرونا از اولويت ها بود و يك حركت 
انقالبي همراه با عقالنيت نياز بود. توليد داخلي 
نمي توانس��ت نياز داخلي را تأمين كند و برآورد 

داشتيم براي مصرف داخلي نيازمند ۱۰۰ميليون 
دز واكسن هستيم.  

وي در ادامه گف��ت: مردم باي��د فاصله گذاري و 
حداقل ك��ردن ارتباط��ات را در كوچه و خيابان 
جدي بگيرند. ت��ا آخر ش��هريور ۴۰ميليون دز 
واكسن قطعي اس��ت و در تأمين واكسن وزارت 
خارجه و بهداشت نيروهاي خود را بسيج كرده اند 
و نسبت به كادر درمان گفته ام معوقات آنها سريعاً 

پرداخت شود. 
  رئيس جمهور بايد از نزديك 

صحنه را ببيند نه از پشت ميز
رئيس��ي بيان داش��ت: به همكاري مردم سخت 
اميدوارم. براي من بسيار نامه نوشته شده است، 
مي گويند اصاًل صحبت از پست و مقام نيست و ما 

هر كاري از دستمان بربيايد انجام مي دهيم. 
وي اظهار داشت: مردمي بودن يك محوري است 
كه همواره باي��د مورد توجه دولت و مس��ئوالن 
باشد. مردم بايد دولت را از خودشان بدانند. من 
س��عي كرده ام در هر جايي كه ب��وده ام، ارتباط 
خودم را با مردم حفظ كنم. من در اين دو استاني 
كه رفتم سعي كردم در بخش��ي از سفر با مردم 
ارتباط داش��ته باش��م. اين از اين حيث بوده كه 
مسئوالن در هر سطحي بدانند بايد با مردم ارتباط 

داشته باشند. 
رئيس جمهور خاطر نش��ان كرد: بايد رفت صحنه را 
ديد. »ش��نيدن كي بَُود مانند ديدن«. من نشستم با 
مديران تا ببينم چه راه��كاري مي توان ارائه داد. من 
بي اطالع از ش��رايط استان ها نيس��تم. ما در خدمت 
وزرا در اين سفرها بوديم. وزرا و مديران استاني باهم 
نشستند و به راهكار رسيدند و اقدامات شروع مي شود. 
وي ادام��ه داد: مردم بايد اميدوار ش��وند. يكس��ري 
راهكارها را پي��دا كرده ايم و يكس��ري راهكارها در 
مركز بايد دنبال شود و زمانبر است. يقين داريم اين 
كار جواب مي دهد. اينها زمينه اي است كه مي تواند 

ارتباط دولت را با مردم و نخبگان داشته باشد. 
رئيسي درباره اينكه دولت در شرايط بدي كشور 
را تحويل گرفت و چ��ه اقدامات قابل مالحظه اي 
انجام ش��ده اس��ت، بي��ان داش��ت: روحيه من 
گله گذاري نيست. همه شرايط كشور را مي دانند. 
من با عنايت خداوند و مشاركت مردم به موفقيت 
دولت اميدوارم و بدون ترديد گشايش هايي هم 

انجام مي شود. 
  طوري تصميم نمي گيريم كه مردم صبح از 

خواب بيدار شده و تازه خبردار شوند 
وي تصريح كرد: من نمي خواستم اول كار، مردم 
را در مورد كاالهاي اساس��ي نگران كنم و االن با 
اقداماتي كه انجام شده است، ديگر نگراني براي 

كاالي اساسي نداريم. 
رئيس��ي گفت: مردم وضعيت ت��ورم و گراني را 
مي دانند اين برمي گردد به تصميماتي كه از قبل 
گرفته شده و به تورم و رش��د نقدينگي و...  تيم 
اقتصادي دولت شبانه روز كار مي كند تا آرامش 
به بازار برگردد. عزيزان وزرا مشغول  كار شده اند 
تا با كارهايي كه انجام می شود گام هايي برداشته 
شود كه به افزايش توليد و پايان دادن به ركود و 

كاهش تورم بينجامد. 
وي خاطرنشان كرد: ما يك ظرفيت معطل مثاًل 
۴۰درص��د كارخانج��ات را داريم ك��ه به  داليل 
مختلفي اين ظرفيت بيكار مانده است. ما افزايش 
توليد را در دستور كارمان داريم. از همين جا به 
توليدكنندگان مي گويم توليد را افزايش دهيد و 
زمينه براي افزايش صادرات دارد مهيا مي شود. 

رئيس جمه��ور با تأكيد ب��ر اينكه ق��وه عاقله در 
تصميم گيري ها انديشه مي كند، عنوان داشت: يك 
جمعي از درون و بيرون دولت هستند كه مسائل 
مختلف را بررس��ي مي كنند و ه��ر وقت بحث ها 
آماده مي شود، به ستاد اقتصادي دولت مي آورند 
و در دولت تصميم گيري مي شود و بعد هم مردم 
را حتماً در جريان تصميم گيري ها قرار مي دهيم و 
غياباً تصميمي نخواهيم گرفت كه مردم صبح بلند 
شوند، ببينند تصميمي گرفته شده و اصاًل مطلع 
نيستند، البته معاون اول دولت مسئول هماهنگي 
تيم اقتصادي دولت است تا يك آهنگ مشخصي 
داشته باشد. تمامي بخش ها به  دليل جايگاه معاون 

اول با هماهنگي كار مي كنند. 
  ايران امن مهيای سرمايه گذاري است

رئيس جمهور گفت: به ايرانيان خارج از كش��ور 
مي گويم ايران امن و قابل پيش بيني مهيا ش��ده 
و س��واحل مكران آمادگي براي سرمايه گذاري 
دارد. اينج��ا زمينه براي س��رمايه گذاري فراهم 
اس��ت. دس��تگاه هاي دولتي هم آماده دريافت 

سرمايه هستند. 
  امري�كا حقوق افغانس�تاني ها را تضييع 

كرده است
وي در م��ورد موضوع افغانس��تان بيان داش��ت: 
افغانس��تان با ظلم امريكايي ه��ا جراحت بزرگي 
برداش��ته اس��ت. امروز مجامع بين المللي اعالم 
مي كنند بيش از ۳۰هزار كودك افغانستاني دچار 
مجروحيت ش��ده اند. امروز ۳ميليون افغانستاني 
در ايران مهمان هستند كه دچار آسيب شده اند. 
حضور امريكايي ها موجب تضييع حقوق بسياري 
از افغانستاني ها ش��ده است. رئيس جمهور گفت: 
راهكار افغانستان اين است كه دولتي در افغانستان 
حاكم شود كه با رأي و اراده مردم افغانستان باشد. 
ما از دولتي كه برخاسته از مردم افغانستان باشد، 
حمايت مي كنيم. امنيت افغانستان امنيت ماست 

و اولويت ما ارتباط با همسايگان است. 
  »مذاكره« بايد نتيجه محور باشد 

نه گفت وگو محور
رئيس��ي درباره مذاكرات وين و پرونده هسته اي 
كش��ورمان گفت: ما ابايي از مذاك��ره نداريم اما 
گفت وگو با فشار چه نوع گفت وگويي است؟ من 
قبالً گفته ام گفت وگو و مذاكره در دستور كار دولت 
است. آنچه ما دنبال آن هستيم رفع تحريم هاست 
و ما از منافع ملت يك قدم عقب نشيني نخواهيم 
كرد. مذاكره، بايد نتيجه محور باشد، نه »گفت وگو 

براي گفت وگو« و نه »مذاكره براي مذاكره«.

رئيس جمهور در نخستين گفت وگوي زنده تلويزيوني با مردم 

 رئيسی: به گذشته برنمی گرديم
به آينده اميدواريم

   گزارش

رياست جمهوری

   تحلیل


