
  گزارش

دفاعی که ایران را قوی کرد
»دفاع مقدس« هشت س��اله را بی ش��ک باید نه تنها یکی از مقاطع 
سرنوشت س��از در تاریخ معاصر ایران، بلکه برگی زرین و کم نظیر در 
دفتر قطور تاریخ این مرزوبوم دانست. آنگاه که یک ملت به پاخاسته 
در مقابل دنیای ظلم و جور خود را تنها و بی دفاع دید، سر خم نکرد و با 
اراده خود در مقابل متجاوزان تا بن دندان مسلح و مورد حمایت شرق 
و غرب ایستاد. همین اعتمادبه نفس ملی بود که عزت و پیشرفت را 
نصیب ایران کرد و هرچند ظاهراً جن��گ تحمیلی در مرداد ۱۳۶۷ 
خاتمه یافت، اما دفاع مقدس ملت ایران اس��تمرار یافت و به جرئت 
می توان ادعا کرد که این جریان در حال حرکت و این چشمه جوشان 
همچنان در حال قوی نمودن ایران و ایرانیان است. از منظری می توان 
دفاع مقدس را سرآغاز قوی شدن ایران و ایرانی دانست که نمونه های 

این رهاورد را در حوزه های مختلف می توان اشاره کرد:
از مهم  تری��ن رهاوردهای دف��اع مقدس مل��ت ایران، پیش��رفت و 
اقتدارافزایی بود. جالب اینجا بود که دش��من در جنگ تحمیلی به 
دنبال تضعیف و تسخیر ایران بود، ولی در عمل دفاع مقدس ایران را 
قوی و قدرتمند کرد. دفاع مقدس، مردم ایران را به صحنه کشاند و 
آنها را در صحنه نگاه داشت و نیز عرصه شکوفایی استعداد و خالقیت 
جوانان بود و جوانان در آن خوش درخش��یدند. این حماسه بزرگ 
ظرفیت های درونی ملت و کشور را گشود و با تکیه بر آنها ناممکن   ها 
ممکن شد. همچنین سبب ش��د از همه قدرت های مادی قطع امید 
کنیم و با اتکال به خدا و ایستادن روی پای خود پیشرفت کنیم. در 
همین دوره بود که س��رمایه عظیمی از تجربه درون زا را برای ملتی 
که هیچ گونه تجربه ای نداشت، اندوخت. در این دوران پرافتخار بود 
که مدیریت جهادی ترسیم و عرصه ظهور نهادهای مردمی و انقالبی 

همچون سپاه و بسیج شد. 
دفاع مقدس مقاومت فعال و راه پیش��رفت با وج��ود تحریم   ها را به 
ملت ایران آموخت. این حرکت ملی، انسجام بخش جامعه ایرانی در 
مقابل توطئه   ها و تفرقه افکنی های دش��من بود. درعین حال الگویی 
برای مقاومت در جغرافیایی فراتر از مرزهای ایران شد و سنگ بنای 
محور مقاومت در دفاع مقدس گذارده ش��د. همچنین الگوی ایثار و 
شهادت طلبی را به جامعه و جوانان ایرانی آموخت که نتیجه آن را در 
امنیت آفرینی و دفاع از حرم دیدیم. این حماسه درخشان اسوه های 
درخشانی همچون شهدا را در پیشگاه ملت و جوانان ایرانی قرار داد 

که با تأسی به آنها راه پیشرفت را طی کنند. 
 رهاورد دیگر دفاع مقدس، الگوس��ازی مقاومت برای جهان اسالم و 
مستضعفین بود. در واقع دفاع مقدس به امت اسالمی و مستضعفان 
جهان مقاومت در برابر س��لطه را آموخت. دفاع مقدس به مظلومان 
جهان آموخ��ت که چگون��ه با دس��ت های خالی می ت��وان در برابر 
ابرقدرت های پوش��الی ایستاد و از آنها نترس��ید. به ملت های جهان 
آموخت ک��ه در محاصره کامل اقتص��ادی و تحریم های ظالمانه هم 
می توان مقاومت کرد. این جهاد مقدس فرصت نزدیکی بین ملت های 
ایران و عراق و حتی لبنان و فلس��طین در موضوع مقاومت را فراهم 
آورد. این حماس��ه الهی کارآمدی ایمان الهی در مقابل قدرت های 
مادی را به رخ دنیا کشید و جهاد فی س��بیل اهلل و شهادت طلبی را 
احیا کرد. در این دوران بود که پوش��الی بودن شعارهای دروغینی، 
چون حقوق بشر و دروغین بودن نهادهای بین المللی اثبات و خیانت 
برخی دولت های مرتجع منطقه و همدس��تی غرب ب��ا رژیم بعث بر 
همگان آشکار شد. سرانجام باید گفت دفاع مقدس سردارانی چون 
شهید حاج قاسم سلیمانی را تربیت کرد که رهایی بخش ملت های 

مستضعف و مظلوم جهان بود. 
س��ومین رهاورد دفاع مقدس »امنی��ت آفرینی « بود ک��ه از طریق 
بازدارندگی در مقاب��ل توطئه های داخلی و خارج��ی تحقق یافت. 
به بیان دیگر دفاع مقدس، امنیت ملی ایران را تضمین کرد. در وهله 
نخست، دفاع مقدس با ایستادگی در مقابل تهاجم رژیم بعث و عقب 
راندن آن تجربه ذی قیمتی از دف��اع واقعی و همه جانبه را در اختیار 
ملت ایران گذارد. البته این حماسه فروزان دشمن مهاجم را پشیمان 
کرد و موجب تردید همه دش��منان دیگر تا آینده شده و خواهد شد 
که نوعی بازدارندگی روانی است. در این دوره بود که ظرفیت دفاعی 
و قدرت نیروهای مسلح کش��ور را بدون کمک خارجی چندین برابر 
افزایش یافت و وابس��تگی نیروهای مسلح کشور به حمایت خارجی 

از میان رفت. 
دفاع مق��دس بی اثر بودن تحریم   ه��ا را ثابت کرد و ق��درت علمی و 
استعداد جوانان را در خدمت اقتدار دفاعی قرار داد. این جهاد مقدس 
عرصه شکوفایی نهادهای نظامی انقالبی شد و ظرفیت عظیم مردمی 
بسیج را در اختیار امنیت آفرینی برای کشور قرار داد. در این مقطع 
تاریخی بود که سردارانی کارآزموده برای دفاع و امنیت آفرینی برای 
ایران اسالمی تربیت شدند و سرانجام باید گفت دفاع مقدس قدرت 

نهراسیدن از تهدیدات دشمن را به ملت ایران اعطا کرد. 

محمدجواد اخوان

رئیس قوه قضائیه در نشست با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی توان به 
جایی رسید. اقتصاد تعاونی نیز  در چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از 

مشکالت  عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم 

اژه ای:  با اقتصاد دولتی   به جایی نمی رسیم

عزم رئیس قوه قضائیه برای گسترش عدالت 
در ابعاد مختلف جدی اس�ت. این تحول را در 
مش�ی او طی دو ماه گذش�ته که بر مسند قضا 
نشس�ته به خوبی می توان دید. دیدار سرزده 
از زندان ها، حض�ور میدانی در محاکم قضایی ، 
سفرهای استانی و نشست با اشخاص و اصناف 
مختلف همه و همه ناش�ی از اراده ای است که 
حجت االسالم غالمحسین اژه ای برای احیای 
حقوق عامه از یک سو و گس�ترش عدالت در 
جامعه آغاز کرده است. از این رو هر جا نقصی 
می بیند، ابای�ی از اظهار آن ن�دارد. رئیس قوه 
قضائیه روز گذشته میزبان هیئت رئیسه اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش�اورزی ایران و 
جمعی از فعاالن اقتصادی بود و از فاصله عدالت 
اجتماعی با نقطه مطلوب گف�ت:  » امروز قطعًا 
با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم 
کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی 
است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم. « 
 این بیان از رئیس دس�تگاه عدلیه اگرچه تلخ  
اس�ت، اما باید به ف�ال نیک گرف�ت و امیدوار 
بود که آغازی ب�رای ترمیم این فاصله باش�د. 
به گزارش اداره کل روابط عموم��ی قوه قضائیه، 
حجت االس��الم محس��نی اژه ای ظهر دی��روز در 
نشستی با هیئت رئیس��ه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ای��ران و جمع��ی از فعاالن 
اقتصادی ابتدا از محترم شمردن مالکیت خصوصی 
به عنوان یک امر قطعی از نظر شرع، قانون اساسی و 
مسئوالن عالی نظام گفت و سپس قیدی برای آن 
آورد: »اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی 
و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح 
و قانونی به دست آمده باشد و اگر غیر از این باشد 
برخورد متفاوت خواهد بود.«  رئیس قوه قضائیه با 
بیان اینکه در همه کار   ها باید قانون مبنا قرار گیرد، 
متذکر ش��د: »هر جا خأل قانون وجود داشت باید 
قانون وضع ش��ود و ایرادات و اشکاالت قانون نیز 
باید برطرف گردد؛ اما اگر قانونی وجود دارد عدم 
التزام به آن ناپسند است. همه ما تالش می کنیم تا 

کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز 
آبرومند و در رفاه باش��ند و عدالت در همه ابعاد و 

حوزه   ها برقرار باشد. «
      نباید از انتقادات درست ناراحت شویم

وی همچنین تأکید کرد: »همه ما باید اعمال خود 
را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان 
وجود دارد برط��رف نماییم و نبای��د از انتقادات 
درست دیگران ناراحت شویم.« رئیس قوه قضائیه 
خطاب به فع��االن بخش خصوص��ی گفت: »اگر 
چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش 
خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضایی ناراضی 
هس��تند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید 
علل آن بررس��ی و برطرف ش��ود. اگر امروز نگاه 
بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی 
و تعاون و فعاالن اقتصادی نادرس��ت اس��ت و یا 
گله مندی وجود دارد، باید در جهت اصالح و تغییر 

این نگرش تالش کنید. « 
      با اقتصاد دولتی 

نمی توان به جایی رسید
رئیس دس��تگاه قضا هدف همه انبیا، اولیا و نظام 
جمهوری اس��المی را تحقق عدالت عنوان کرد و 
گفت:» امروز قطعاً با عدال��ت اجتماعی مطلوب 
فاصله داری��م و کم ک��ردن این فاصل��ه نیازمند 
یک عزم و اراده جمعی اس��ت که همه باید به آن 
اهتمام داشته باش��یم.« وی با اش��اره به جایگاه 
بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در 
کنار اقتصاد دولتی، گفت: »باور من این است که 
با اقتصاد دولتی نمی توان به جایی رسید. اقتصاد 
تعاونی نیز در چهارده��ه اخیر به هدف مورد نظر 
قانون اساسی نرس��یده و در حال حاضر برای رفع 
بسیاری از مشکالت عرصه اقتصادی نیازمند کمک 

جدی بخش خصوصی هستیم. « 
     درجنگ اقتصادی افسران و فرماندهان 

را تنها نمی گذاریم
محسنی اژه ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش 
اقتصادی تأکید کرد: »دستگاه قضایی در جنگ 
اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان 

این میدان را مورد حمایت ق��رار می دهد و آنها را 
تنها نمی گذارد«. وی از مس��ئوالن اتاق بازرگانی 
و فعاالن بخش خصوصی خواس��ت ک��ه در رفع 
آس��یب های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و 
تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آنها را در 

این کار کمک خواهد کرد. 
     جراحی باید آخرین مرحله درمان باشد

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت دستگاه 
قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تأکید کرد: 
»هرجا تخلف ی��ا جرمی صورت گرف��ت، باید به 
بهترین نحو و کم هزینه   ترین روش با آن برخورد 
شود تا عوارض آن کاهش یابد. قانون برای مرتکبان 
جرم و تخلف مجازات های سنگین تعیین کرده که 
الزم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود، 
اما تالش ما این اس��ت که جراحی آخرین مرحله 

درمان باشد. « 
حجت االسالم محسنی اژه ای با بیان اینکه دستگاه 
قض��ا در دوره تح��ول و تعالی به دنب��ال کاهش 
پرونده های قضایی اس��ت، یکی از مهم  ترین ابزار 
برای رسیدن به این هدف را توس��عه داوری   ها و 
استفاده از ظرفیت های مردمی برای میانجی گری و 
صلح و سازش عنوان کرد. وی متذکر شد که گاهی 
اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختالفات 
از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی 
نیست. اژه ای در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته 
مشترک برای بررسی راهکار های بهبود و ارتقای 
ش��اخص های کس��ب و کار و وضعیت اقتصادی 
کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز 

این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود. 
     دست یاری دستگاه قضا به سوی بخش 

خصوصی
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به 
مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه های 
مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب 
جرائم گوناگون محکومیت قضایی دارند، اشاره کرد 
و گفت: »در حال حاضر ساز و کار مشخصی برای 
اداره اموال مصادره ش��ده از محکومان اقتصادی 

وجود ندارد. انتظار از بخش خصوصی این است که 
دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد این ساز و کار 
یاری دهند تا این اموال به گونه ای مدیریت شود 
که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد 
و هم از این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق 
افراد ذی نفع تأمین شود. «  رئیس قوه قضائیه خود 
فعاالن بخش خصوص��ی را متخصص   ترین افراد 
برای حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم و مقابله 

با مشکالت این حوزه معرفی کرد. 
     دنبال نشست تبلیغاتی نیستیم

رئیس ق��وه قضائیه در پایان با بی��ان اینکه هدف 
از برگزاری این نشس��ت تبلیغات نبوده، بلکه به 
دنبال آن است که گامی در جهت پیشرفت کشور 
برداش��ته ش��ود، بر احصای کامل مسائل مطرح 
شده در این جلسه برای طراحی راه حل تک تک 
مشکالت و اجرای گام به گام این راهکار  ها تأکید 
کرد. در این نشست علی غالمی، معاون اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که به نمایندگی 
از دس��تگاه قضا در جلسات ش��ورای گفت وگو و 
کمیته کسب و کار شرکت می کند، با استقبال از 
پیشنهاد اعضای اتاق ایران برای استفاده از نظرات 
مش��ورتی اعضای اتاق ب��رای تصمیم گیری های 
اقتصادی و بازرگانی در قوای س��ه گانه اعالم کرد 
که حضور اعضای اتاق در نشس��ت های کارگروه 
مشترک قوا برای آسیب شناسی قوانین اقتصادی را 

که در حال برگزاری است، پیگیری خواهد کرد. 
      شافعی: حضور اژه ای امید  ها را تازه کرد

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، غالمحسین 
ش��افعی ، رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
انتخاب حجت االس��الم محس��نی اژه ای در قوه 
قضائیه برای فعاالن اقتص��ادی نوید های تاز ه ای 
ایجاد کرده است، گفت: »قوه قضائیه با یک تغییر 
رویکرد کاماًل محس��وس نس��بت به فعالیت   ها و 
فعاالن اقتصادی، دور تازه ای از ارتباط ناگسستنی 
قضا و اقتص��اد را ایجاد کرده اس��ت«. وی با بیان 
اینکه حضور محسنی اژه ای در راس قوه قضائیه، 
امید های تازه ای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش 
داده اس��ت، عنوان کرد: »با شناختی که از رئیس 
دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امید   ها به 
نتیجه می رسند و هم به انتظارات پاسخ داده خواهد 
شد. « رئیس اتاق بازرگانی مقوله »فسادزدایی« را 
در تصمیم گیری، تصمیم س��ازی، فرایند و اجرا، 
بسیار مهم دانست و گفت: »خوشبختانه امروز نگاه 
دستگاه قضا به مقوله فسادزدایی ریشه ای است که 
این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور است. « 
     تش�کیل کمیته ای با مش�ارکت فعاالن 

اقتصادی در دستگاه قضا
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی 
ش��اخص های محی��ط کس��ب و کار همچون 
ش��روع کس��ب و کار، ثبت مالکیت، حمایت از 
سرمایه گذاران، اجرای قرارداد   ها و شاخص های 
ورشکستگی، مستقیما با قوه قضائیه در ارتباط 
هستند، عنوان کرد: »برای ارتقا در این حوزه   ها 
نی��از به اقدام��ات مش��خصی در ق��وه قضائیه 
اس��ت و ما پیش��نهاد می کنیم در قوه قضائیه 
کمیته ای با مش��ارکت فعاالن اقتصادی و اتاق 
بازرگانی ایران تش��کیل ش��ود تا درباره نحوه 
ارتقای این ش��اخص   ها اقداماتی را تعیین کند. 
« این پیش��نهاد شافعی با اس��تقبال و موافقت 
رئیس عدلیه روبه رو ش��د. اژه ای گفت که از دو 
سال پیش پیگیر تشکیل این کمیته مشترک 

بوده است. 

    وزارت دف�اع: سردار سرتیپ پاس��دار دکترسید مهدی فرحی با 
موافقت مقام معظ��م فرماندهی کل قوا و با حکم وزی��ر دفاع به عنوان 
جانشین وزیر دفاع منصوب ش��د. معاونت آماد و امور صنعتی وزارت 
دفاع، ریاس��ت س��ازمان های صنایع دفاع و هوا فض��ای وزارت دفاع و 
همچنین فرماندهی قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای 
مسلح از جمله مسئولیت های چند س��ال اخیر سردار سرتیپ پاسدار 

دکتر فرحی بوده است. 
     ایرن�ا: عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس از برگزاری جلسه فوق العاده این کمیسیون با رئیس و 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر داد. یعقوب رضازاده گفت: با توجه 
به دغدغه های نمایندگان در خصوص سفر مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به ایران، مقرر شد امروز چهار  شنبه نشستی برگزار شود. وی 
اضافه کرد: در این جلسه فوق العاده عالوه بر پاسخ به سؤاالت منتخبان 

ملت، گزارشی از دیدار مسئوالن با گروسی ارائه می شود. 

ژه
وی

 فاصلهبارهبرییاحملهبهولیفقیه؟ 
جهانبخش خانجانی از اعضای جبهه اصالحات که سابقه 
محکومیت قضایی در فتنه 88 را هم دارد، طی مصاحبه ای 
اش��تباه اصالح طلبان را زیاد کردن فاصله خود با رهبری 
دانسته است. او که با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرده، گفته: 
»از اشتباهات اصالح طلبان به نظر من چه زمانی که حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به رهبری رس��یدند و چ��ه بعد از فوت 
مرحوم هاشمی این بود که فاصله بین رهبری و خودشان 
را افزایش دادند و هرچقدر این فاصله بیشتر شد آن وقت 

جزمیت و یا دفعیت طرفینی افزایش پیدا کرد...  «
خانجانی ب��ی راه هم نگفته اس��ت. اصالح طلبان همه این 
س��ال ها، از همان زمان که آیت اهلل خامنه ای رهبر ش��د تا 
دوران اصالحات، فتنه 88 و...  مدام در حال بازتعریف خود 
به عنوان جریانی ایستاده در مقابل ولی فقیه بودند. در اوج 
این اتفاقات، آنها سال 88، مقابل جمهوریت نظام ایستادند 
و حتی پس از خطبه های 29 خرداد رهبری، حاضر به عقب 
نش��ینی از ادعای تقلب نش��دند و در نهایت شعار »مرگ 
بر اصل والیت فقیه« ش��عار حامیان آنه��ا در کف خیابان 
ش��د و خواص اصالح طلب آن را محکوم نکردند. حمله به 
اختیارات قانونی ولی فقیه، حمله به حکم حکومتی به رغم 
بهره گیری خود از آن، دیکتاتور نش��ان دادن تلویحی ولی 
فقیه با عملیات های رسانه ای، تخریب نهاد  ها و سازمان های 
انتصابی توسط رهبری، ایستادن مقابل نظام و...  بخشی از 
عملکرد اصالح طلبان در حمله به ولی فقیه است. در چنین 
شرایطی طبیعی ا ست که فاصله میان آنها و رهبری همواره 
بیشتر و بیشتر شود. اقدامات متعدد علیه امنیت ملی طبعاً 
برای حضرت آیت اهلل خامنه ای مهم اس��ت و بحث منافع 
ملی یک کشور، حق شخصی نیس��ت که او بتواند بگذرد. 

لذاس��ت که باید گفت خانجانی خیل��ی در لفافه و لطیف 
موضوع فاصل��ه اندازی اصالح طلبان میان خودش��ان را با 
رهبری بیان کرده است و موضوع خیلی عمیق تر و شدیدتر 
اس��ت. وگرنه از س��وی رهبری که راه برای ارتباط با همه 

جریانات باز است...  
خانجان��ی عالق��ه دارد اصولگرایانی که آنه��ا را منطقی و 
معقول می نامد، ب��ه جریان اصالحات کم��ک کنند. او در 
ادامه این گفت وگو می گوید: »ضرورت دارد اتاق فکری با 
حضور آقایان ناطق نوری، خاتمی،  روحانی و الریجانی برای 
برون رفت از مشکالت موجود تشکیل شود. گفت وگو هم 
به دانش نیاز دارد و هم به تئوری های جدید نیازمند است 
و من معتقدم صرفاً جریان اصالح طلبی راه گش��ا نیست و 
اگر بخواهیم یک نوع اصالح گرای��ی را پیش بگیریم باید 
یک اتفاق سیاس��ی - فرهنگی در جری��ان اصالح طلبی و 
اصولگرایان معقول منطبق بر توس��عه گرایی شکل بگیرد 
که یک جریان حاف��ظ منافع ب��ه وجود بیای��د، حال اگر 
به نام اصالح طلبان باش��د یا به نام مصلحت اندیش��ان یا 
یک نام دیگری فراگیرتر باش��د که بتواند هم اصولگرایان 
معقول و هم اصالح طلب��ان را گرد هم بی��اورد که این   ها 
بتوانند هم با حاکمیت گفت وگو کنن��د و هم در جریانات 
سیاسی تأثیرگذار باشند و هم در فرآیند انتخاباتی بتوانند 

نقش آفرین باشند. «


 روزنامهاصالحطلب:ساختساالنهیک
میلیونمسکنشدنیاست

ساخت ساالنه یک میلیون مسکن که از وعده های انتخاباتی 
سید ابراهیم رئیسی بود، با انتقاد و استهزای اصالح طلبان و 
برخی افراد دیگر روبه رو شد. آنها این وعده را ناشدنی دانسته 

و بعضاً با آن طنز ساختند. حاال یک روزنامه اقتصادی وابسته 
به جریان سیاسی اصالح طلبان اذعان کرده: »ساخت ساالنه 

یک میلیون مسکن، قابلیت اجرایی دارد«. 
روزنامه »دنیای اقتصاد « در گزارش��ی نوش��ته: »بررسی  
نهاده های تولید مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی 
و نی��روی کار بیانگر آن اس��ت که س��اخت ی��ک میلیون 
مسکن در سال هدفی قابل دسترس اس��ت. کارشناسان 
به عقب ماندگی ساالنه س��اخت ۷۰۰هزار واحد مسکونی 
در کشور اش��اره می کنند و معتقدند: ساخت یک میلیون 
واحد مس��کونی در س��ال، در صورت تأمین زمین و منابع 
مالی، قابل اجراس��ت. در حقیقت اگر س��ری به بنگاه های 
اقتصادی تأمین کننده نهاده های س��اخت مس��کن بزنیم 
متوجه می شویم، پتانس��یل کافی برای ساخت این تعداد 

واحد مسکونی مهیا شده است. «
در ادامه گزارش ای��ن روزنامه به س��خنان یکی از اعضای 
مجمع تولیدکنندگان شن، ماسه و مصالح ساختمانی ایران 
در مورد پتانسیل این حوزه برای ساخت یک   میلیون مسکن 
در سال اشاره شده یا اینکه اتحادیه صنف فروشندگان آهن، 
فوالد و فلزات اس��تان تهران نیز اعالم کرده که پتانس��یل 
تولید آهن آالت ۶۰ درصد بیشتر از نیاز مصرف کشور است 
و...  در این گزارش همچنین به پتانسیل اشتغال سازی قابل 
توجه در صورت ساخت یک میلیون مسکن در سال اشاره 

شده است. 
بحث کارشناسی پیرامون امکان تحقق ساخت یک میلیون 
مسکن، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه مورد استقبال است. اما 
مشکل آنجاست که با یک موضوع تخصصی صرفاً سیاسی 
برخورد می شود. ساخت مسکن را به تمسخر بگیریم، چون 

کسی که چنین شعاری داده، در جبهه سیاسی ما نیست!

وزیر امور خارجه در مجلس:
قانون اقدام راهبردی

 مسیر دولت را  مشخص کرده است
وزی�ر خارجه در نشس�ت کمیس�یون امنی�ت ملی گفت�ه قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم، مس�یر دولت در بحث هس�ته ای 
را مش�خص کرده منته�ا صحبت ه�ای او تحریف ش�ده اس�ت. 
محمود عباس زاده مش��کینی در گفت وگو با خبرگ��زاری خانه ملت 
در توضیح نشس��ت دیروز کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، گفت: این جلسه با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد و آقای 
امیرعبداللهیان به تش��ریح دیپلماسی خارجی در خصوص افغانستان 
پرداخت و گفت که »رویکرد ایران در قبال افغانستان حمایت و کمک 

به مردم افغانستان و تالش برای تشکیل دولت فراگیر است«. 
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی افزود: بر اساس اظهارات وزیر امور خارجه، »ارتباط کنونی ما 
با افغانستان برای تسهیل کمک به مردم افغانستان است مثاًل فعالیت 
کنسولی ما برای کمک به متقاضیان مسافرت درمانی به ایران صورت 
می گیرد. جریان حاکم فعلی بخشی از واقعیت افغانستان است و ستاد 

افغانستان مجدداً در وزارت خارجه کار خود را شروع کرده است«. 
عباس زاده مشکینی ادامه داد: آقای امیرعبداللهیان همچنین توضیح 
داد »همان طور که در نشست با سردبیران رسانه  ها گفته، قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم، مس��یر دولت در بحث هسته ای را مشخص 
کرده منتها صحبت های او تحریف ش��ده اس��ت. « وی در ادامه گفت: 
بر اساس گزارش وزیر خارجه، »ماه آینده نشس��تی با حضور سفرای 
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای همس��ایه با دستور کار توسعه 
روابط اقتصادی برگزار خواهد ش��د. در این نشست س��فرای ایران در 
برخی از کشورهای مستقل و دوست با ظرفیت اقتصادی باال و زمینه 
همکاری خوب حضور خواهند داشت«. این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم همچنین با اش��اره به صحبت های وزیر خارجه درباره نشست 
بغداد گفت: طبق توضیحات ارائه شده خروج امریکا از منطقه و توسعه 
روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه از جمله محورهای بحث نشست 
بغداد بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: 
بنا بر اظهارات وزیر خارجه، تغییرات مدیریتی در وزارت خارجه از هفته 

آینده شروع می شود. 

در تماس تلفنی پوتین با رئیس جمهور عنوان شد
رئیسی -  پوتین   دیدار در آینده نزدیک

رئیس جمهور روس�یه روز سه   ش�نبه در تم�اس تلفنی ب�ا آیت اهلل 
دکت�ر س�یدابراهیم رئیس�ی، ب�ا بی�ان اینک�ه ب�ه عل�ت احتمال 
ابتال ب�ه بیم�اری کرونا ب�ه قرنطین�ه رفته اس�ت، خواس�تار انجام 
هماهنگ�ی ب�رای دی�دار دو رئیس جمه�ور در اولین فرصت ش�د. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری ، رئیس جمهور 
روسیه با اشاره به همکاری های مس��کو – تهران در زمینه مقابله با 
کرونا و همچنین تولید مشترک واکسن اس��پوتنیک، بر تداوم این 
همکاری  ها تأکید کرد. رئیس جمهوری اسالمی ایران نیز در تماس 
تلفنی  والدیمیر پوتین گفت: توسعه و تعمیق همکاری های دو کشور 
را در همه ابعاد دنبال می کنیم. آیت اهلل رئیس��ی همچنین با تأکید 
بر ضرورت تداوم همکاری های دو کشور در زمینه مقابله با کرونا از 
جمله در زمینه تولید واکسن مشترک، اظهار داشت: این همکاری  ها 
باید تا ریشه کن شدن کامل این بیماری عالمگیر با قوت ادامه یابد. 

     رئیسی به تاجیکستان می رود
رئیس جمهوری اس��المی ایران روز پنج  ش��نبه به دعوت رس��می 
رئیس جمهوری تاجیکستان و برای حضور در اجالس سران سازمان 
همکاری شانگهای به دو  شنبه سفر می کند.  به گزارش ایرنا، آیت اهلل 
س��ید ابراهیم رئیسی در نخس��تین س��فر خارجی خود در جایگاه 
ریاس��ت جمهوری، به دعوت رس��می »امام علی رحمان « همتای 
تاجیک خود و برای حضور و س��خنرانی در اجالس سران سازمان 
همکاری شانگهای به تاجیکستان س��فر می کند. رئیس جمهوری 
در این س��فر عالوه بر حضور در این اجالس، دیدارهای دوجانبه ای 
هم با سران و رؤس��ای هیئت های حاضر در اجالس سران سازمان 
همکاری شانگهای خواهد داش��ت. رئیس جمهوری را در این سفر 
هیئت بلندپایه ای از مقام های سیاسی و اقتصادی کشورمان همراهی 
می کند. رئیسی همچنین پس از اجالس شانگهای به دعوت رسمی 
رئیس جمهوری تاجیکس��تان، دیدار دوجانبه ای با همتای تاجیک 

خود خواهد داشت. 
س��ازمان همکاری ش��انگهای س��ال 2۰۰۱ میالدی با هدف مقابله با 
تروریس��م و افراط گرایی و هم��کاری فزاینده اقتصادی ایجاد ش��د و 

جمهوری اسالمی ایران تاکنون یکی از اعضای ناظر آن بوده است. 

دیدار سرلشکر رشید  با وزیر دفاع
 وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح در عرصه های اولویت 
دار و تولی�د س�الح   ها ب�ه فناوری ه�ای پیش�رفته و قابلیت های 
غافلگیرکنندگ�ی برای مقابله با دش�من، گام های ب�زرگ بردارد. 
به گزارش سپاه نیوز، سرلشکر غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی 
حضرت خاتم االنبیا به همراه هیئت رئیس��ه و معاونان ای��ن قرارگاه با 
امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح دیدار 

و گفت وگو کرد. 
سرلشکر رشید در این دیدار با اظهار خرسندی از انتخاب شایسته امیر 
آشتیانی به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با قدردانی از 
س��بک مدیریت و تعامل عالی وی با همه فرماندهان ارتش و سپاه در 
مسئولیت های گذشته اظهار داشت: امیدواریم در دوره مسئولیت شما 
در وزارت دفاع سطح تعامالت ارتش و سپاه ارتقا یابد. ان شاءاهلل در جهت 
تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، با رویکرد انقالبی و جهادی برای 
توسعه توانمندی های دفاعی و تهاجمی به ویژه در عرصه های اولویت دار 
و تولید سالح   ها به فناوری های پیشرفته و قابلیت های غافلگیر کنندگی 

برای مقابله با دشمن، گام های بزرگ بردارید. 

عضو تیم سابق مذاکره کننده هسته ای تأکید کرد
بازنگری در نقش دالر

 راه بی اثر کردن تحریم ها
مهم  تری�ن مس�ئله تحریم ه�ا، تحریم ه�ای چرخه دالر، کاتس�ا 
و آیس�ا اس�ت و ت�ا زمان�ی ک�ه ای�ن تحریم  ه�ا رف�ع نش�ود، 
رف�ع س�ایر تحریم  ه�ا فای�ده چندان�ی نخواه�د داش�ت. 
به گزارش فارس، ابوالفضل ظهره وند، س��فیر اسبق ایران در ایتالیا و 
افغانستان و معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه سلسله 
جلسات مرکز رشد دانش��گاه امام صادق که با موضوع » راهبردهای 
احتمالی امریکا در قبال تحریم جمهوری اسالمی ایران« ، برگزار شد، 
با اشاره به اهمیت مسئله منظومه معرفتی بیان کرد: مسائل باید در 

دستگاه معرفتی خودش حل شود.
در همین راستا میان جمهوری اسالمی و ایاالت متحده نوعی تعارض 
جوهری وجود دارد.منظوم��ه معرفتی ما باید روز ب��ه روز کارآمدتر 
ش��ود و همین امر در حوزه مقابله با تحریم  ها نیز اثر گذار است. یکی 
از منظومه های معرفت��ی که باید مورد توجه ق��رار بگیرد بحث اراده 

استراتژیک و استقالل استراتژیک است. 
در همین راس��تا اقتصاد عامل تعین جمعی هویت ایران است و این 
هویت منافع و تهدیدات ما را ایجاد می کند. وی با اشاره به راهکارهای 
مقابله با تحریم های امریکا گفت: موضوع انرژی هسته ای باید عمومی 
شود تا مشارکت مردمی بیشتری را جلب کند. همچنین یکی دیگر 
از اشتباهات ما در مذاکرات س��عدآباد رخ داد که با پذیرش مذاکره با 
EU/3  آژانس نقش سیاسی نیز پیدا کرده و صرفاً به نقش فنی خود 

پایبند نماند. 
 ظهره وند افزود: مهم  ترین مسئله تحریم ها، تحریم های چرخه دالر، 
کاتسا و آیس��ا اس��ت و تا زمانی که این تحریم  ها رفع نشوند رفع سایر 
تحریم  ها فایده چندانی نخواهد داشت. اگر می خواهیم تحریم  ها بی اثر 

شود باید نسبت به نقش دالر بازنگری کنیم.
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