
  گزارش

امنیتدرونزایاامنیتاجارهای
 ناتوانی امریکایی   ها در ایجاد امنیت در افغانس��تان بعد از یک تجاوز 
و جنگ بیست ساله  به رغم هزینه های س��نگین انسانی و مالی که بر 
این کشور و منطقه تحمیل کرده اند، بار دیگر تمرکز کشور  ها بر ایجاد 
امنیتی درون زا متکی بر ظرفیت های ملی را ضروری می نماید ، نکته ای 
که پیش ازاین اروپایی   ها باوجود قدرت وتوان اقتصادی ، به دلیل اتکای 
به امریکایی   ها برای حفظ و تأمین امنیت خود به آن رسیده و اکنون 
در تالش هستند با خروج از زیر بار سلطه امریکایی   ها در پیمان ناتو در 
تأمین امنیت برای خود استقالل داشته باشند و به دنبال ایجاد ناتوی 

اروپایی باشند.
پس از پایان جنگ جهانی دوم در نیمه قرن بیستم، جهان به دو بلوک 
غرب و شرق تقسیم شد. بلوک غرب که بر مبنای سرمایه داری بود در 
برابر کشورهای متحد شوروی و پیمان ورش��و قرار داشت. امریکا در 
رأس بلوک غرب و شوروی مرکز بلوک شرق بود. کشور ایران در دوره 
جنگ سرد و پیش از پیروزی انقالب اسالمی جزو بلوک غرب بود و از 
سوی امریکا به عنوان ژاندارم منطقه شناخته   می شد. ایران در آن دوره 
بزرگ ترین خریدار و واردکننده  س��الح های امریکایی در جهان بود. 
نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا در سال 1351 به شاه قول داده بود 
که ایران هرگونه سالح غیرهسته ای را که بخواهد، می تواند از امریکا 
بخرد. منطقه غرب آسیا و به عبارت دیگر خاورمیانه نیز به شدت تحت 
تأثیر بلوک بندی شرق و غرب بود و هیچ کش��ور و حکومتی نبود که 
خارج از این بلوک بندی باشد و این در حالی بود که رژیم شاهنشاهی 
به دلیل  قرار داشتن در حاشیه بلوک غرب تصور می کرد که از امنیت و 
بقای تضمین شده ای برخوردار است ولی پیروزی انقالب اسالمی مبانی 
این بلوک بندی   ها را فروریخت و با گذر زمان ثابت شد که قرار داشتن 
در این بلوک بندی ها تضمین کننده امنیت کشور  ها نیست مگر آنکه 

آنها به ظرفیت های درونی خود بازگردند. 
به رغم تأثیر حرکت انقالب اس��المی در تزل��زل در مبانی حفظ ثبات 
کشور  ها در وابستگی به قدرت های سلطه و درحالی که ایران باوجود 
تحمل هشت سال جنگ توانس��ته بود امنیت و ثبات خود را با اتکای 
به ظرفیت ه��ای درونی حف��ظ کند، طی س��ال های اخی��ر متأثر از 
سیاست های استکباری قدرت های سلطه و تالش آنها بر حفظ سیطره 
خود بر کشورهای منطقه، برخی کش��ورهای منطقه به دنبال تأمین 
امنیت خود با کمک کش��ور  ها و قدرت های فرا منطق��ه ای بوده و در 
این مسیر به رغم تحمل هزینه های چند صد میلیارد دالری و پذیرش 
تحقیر کس��انی چون ترامپ که آنه��ا را به عنوان گاو ش��یرده خطاب 
می کرد ،تصورشان این بود که با کسب حمایت بیگانگان قادر خواهند 
بود که فقدان پایگاه مردمی نظام های خ��ود را جبران کرده و به یک 

امنیت حداقلی دست یابند.
اما 20 سال اش��غال فاجعه بار افغانس��تان توس��ط امریکا ثابت کرد 
حضور و دخالت امریکا در منطقه جز بی ثباتی، ناامنی و وارد ش��دن 
خس��ارت های بزرگ مادی و معنوی به مردم منطقه حاصلی ندارد. 
تحوالت یکی دو س��ال اخیر افغانس��تان به ویژه خ��روج مفتضحانه 
نیروهای نظامی امریکا از افغانستان و ر  ها کردن مردم این کشور در 
گرداب ناامنی و بی ثباتی مؤید دیدگاه ایران در تأمین امنیت درون زا 
بوده است. امریکا دو دهه در افغانستان حضور داشت انتظار می رفت 
زیرساخت های تأمین امنیت در این کشور شکل گرفته باشد بااین حال 
فروپاشی سریع و غیرقابل باور ارتش و نیروهای نظامی افغانستان در 
مقابله با طالبان نش��ان داد که تکیه بر قدرت های فرا منطقه ای برای 
تأمین امنیت تکیه بر باد است و این در حالی است که قدرت های فرا 
منطقه ای امنیت و توسعه این کشور  ها را گروگان می گیرند و امنیت 
این کشور  ها تابع و وابسته به خواسته های این قدرت هاست. فارغ از 
اینکه چه عواملی باعث رویکرد برون گرایان��ه به مقوله تأمین امنیت 
از سوی این کشور  ها شده اس��ت، نتایج و پیامدهای منفی و مخرب 
آن بر منطقه آش��کار اس��ت. نزدیک   ترین نمونه آن ر  ها کردن کشور 
و مردم افغانس��تان در هفته های اخیر است. اظهارات مقامات امریکا 
نشان داد که این کش��ور  ها صرفاً به منافع خود نگاه می کنند و حتی 
ادعاهای حقوق بشری، مقابله با تروریسم هم باید در همین چارچوب 

موردبررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
 واقعیت این است که دیگر کشورهای منطقه که امنیت خود را در سایه 
نیروهای نظامی و امنیتی غربی تأمین شده می بینند در معرض خطر 
و بروز گرفتاری   هایی مانند ش��رایط امروز افغانستان هستند. چه بسا 
فردا روزی رئیس جمهوری امریکا اعالم کند حضور نیروهای نظامی 
این کشور درسایرکش��ورهای منطقه مقرون به صرفه نیست و امریکا 
نیروهای خود را از این کشور  ها خارج می کند. یکی از آسیب های جدی 
این وضعیت عدم توجه و اتکا به ظرفیت های درونی و منطقه ای برای 

تأمین امنیت منطقه است. 
 رهب��ر معظم انقالب اس��المی در بیاناتش��ان در مراس��م مش��ترک 
دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در 
روز 11مهرماه با تأکید بر اینکه امنیت یک کشور زیرساخت اساسی 
است برای همه  فعالیت های در جهت پیشرفت و مهم  ترین مسئله ای 
است که در نگاه به نیروهای مسلح باید موردتوجه قرار بگیرد،یادآور 
شدند: یک نکته  مهم در باب امنیت این اس��ت که امنیت کشور باید 
در قبضه بیگانگان نباشد؛ این چیز مهمی است. امروز برای مردم ما و 
کشور ما یک امر عادی است که امنیت کشور در قبضه  نیروهای مسلّح 
خودی و فرزندان خود این کشور اس��ت، لکن همه  جای دنیا این جور 
نیس��ت. یکی از فاجعه بار  ترین مصیبت   ها برای کش��ورهای دنیا این 
است که بیگانه   ها در مسائل امنیتی آنها دخالت کنند و جنگ و صلح 
آنها را طّراحی کنند و به آنها خ��ط بدهند؛ این یک فاجعه   مصیبت بار 
برای هر کشوری است که دچار چنین وضعی باشد. و مالحظه کردید 
و عرض کردیم که امروز حّتی کشورهای اروپایی هم که زیر چتر ناتو 
نفس می کشند، مایل اند که مس��تقل حرکت کنند. فرمانده کل قوا، 
تأمین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط یک توه��م خواندند و گفتند: 
کسانی که به این توهم دچارند س��یلی آن را به زودی خواهند خورد 
چراکه دخالت مستقیم یا غیرمس��تقیم بیگانگان در امنیت و جنگ و 
صلح هر کشوری، فاجعه ای مصیبت بار است. ایشان با تجلیل از اقتدار 
و سربلندی نیروهای مسلح در آزمایش های بسیار مهم و دشوار به ویژه 
جنگ تحمیلی هشت ساله گفتند: اقتدار نیروهای مسلح به مسائلی 
نظیر آموزش ها، ابتکارات و پیشرفت های علمی، تجهیزات و انضباط 
س��ازمانی وابس��ته اس��ت اما مهم  ترین عامل اقتدار نیروهای مسلح، 

روحیه، معنویت و مسائل دینی و اخالقی است. 
تحوالت اخیر در منطقه ثابت کرد که بیگانگان و در رأس آنها امریکا 
به عنوان بازیگرانی مداخله گر در مجموعه امنیتی منطقه محس��وب 
می شوند که مانع از توسعه همکاری های منطقه ای شده و سیاست های 
آنها به تشدید رقابت   ها و خصومت   ها منجر شده است و تأمین »امنیت 
اجاره ای « با کمک قدرت های س��لطه نه تنها مش��کلی را از آنها حل 
نمی کند،بلکه به دلیل دامن زدن به مخاصمات منطقه ای روزبه روز بر 
چالش های منطقه ای می افزاید. رهبر معظم انقالب در همین بیانات 
تأکید می کنند: ما باید به این توّجه کنیم که در منطقه  خود ما، حضور 
ارتش های بیگانه ازجمله ارتش امریکا مایه ی ویرانی و جنگ افروزی 
است؛ همه باید سعی کنند که ارتش   ها را مستقل، مّتکی به ملّت   ها و 
هم افزای با ارتش های دیگِر همسایگان و دیگِر ارتش های منطقه قرار 
بدهند؛ صالح این منطقه در این است. نگذاریم و نگذارند که ارتش های 
بیگانه به عنوان ]تأمین[ منافع ملّی خودشان -که هیچ ربطی به ملّت 
آنها ندارد- از هزار  ها فرسنگ راه بیایند و در این کشور  ها دخالت کنند، 
حضور نظامی پیدا کنند و در ارتش های آنها دخالت کنند. ارتش های 
خود این ملّت های منطقه می توانند ای��ن منطقه را اداره کنند؛ اجازه 

ندهید که دیگران وارد بشوند. 

عباس حاجی نجاری

پیامایستادگیازدیاررئیسعلی
آی�ت اهلل دکت�ر س�ید ابراهی�م رئیس�ی در 
ششمین سفر استانی خود صبح دیروز جمعه 
با استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه بوش�هر، اس�تاندار و مس�ئوالن ارشد 
اس�تانی وارد ف�رودگاه بین المللی بوش�هر 
شد. وزرای نفت،کش�ور، اقتصاد، نیرو، جهاد 
کش�اورزی و رئی�س س�ازمان ان�رژی اتمی 
رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمه��وری ، رئیس جمه��ور در ب��دو ورود ب��ه 
استان بوش��هر با بیان اینکه پیش از انجام سفر 
بررسی های کارشناسی نسبت به وضعیت استان 
و مش��کالت مردم این منطقه انجام شده است، 
گفت: در این سفر گام های ماندگاری برای رفع 
مشکالت و محرومیت های استان بوشهر برداشته 

خواهد شد. 
    بازدید از مؤسس�ه صنعت�ی - دریایی 

شهید محالتی بوشهر
رئیس جمه��ور بالفاصله پس از ورود به اس��تان 
بوش��هر در مؤسس��ه صنعتی - دریایی ش��هید 
محالتی سپاه حضور یافت و از مراحل ساخت و 

تکمیل شناور شهید سلیمانی دیدن کرد. 
در بازدید رئیس��ی، دریادار تنگسیری، فرمانده 
نیروی دریایی س��پاه و مسئوالن مجتمع شهید 
محالتی از مراح��ل مختلف طراحی، س��اخت 
و تعمی��ر ش��ناورهای دریایی گ��زارش دادند. 
در ای��ن مجتمع ضمن س��اخت و تعمی��ر انواع 
ش��ناور، امکان حضور لنج  ها و شناورهای بخش 
خصوصی نیز برای تعمیر و به روز رس��انی آنها 
وجود دارد. رئیس��ی در این بازدید که با سالروز 
حماسه دریادالن نیروی دریایی سپاه در مقابله 
با متجاوزان امریکایی همزمان ش��ده است، یاد 
شهیدان به ویژه شهید نادر مهدوی را که دالورانه 
در مقابل تجاوز بیگانگان ایستاد، گرامی داشت. 
رئیس جمه��ور فعالیت ه��ای ای��ن مجموع��ه 
صنعتی را ارزشمند و بسیار مهم خواند و گفت: 
فعالیت   هایی که برای طراحی و ساخت شناور  ها 
در کالس های مختلف انجام می شود، جلوه ای از 
خودکفایی است و در فعال کردن اقتصاد دریا و 
جلوگیری از خروج ارز از کشور نیز نقش بسیار 
مهمی ایفا می کند. رئیسی بر لزوم بومی کردن 
فناوری صنعت کشتی سازی تأکید کرد و گفت: 
دولت از فعالیت های انجام ش��ده در این عرصه 

حمایت و پشتیبانی می کند.
 رئیس جمهور در این بازدید همچنین با حضور 
در جم��ع کارگران ش��اغل در ای��ن مجموعه با 
آنان دیدار و بر اس��تفاده از نیروه��ای بومی در 
مراکز صنعتی و کشتی سازی استان تأکید کرد. 
رئیس جمهور در ادامه برنامه های سفر به استان 
بوش��هر در جزیره صنعتی صدرا حضور یافت و 
ضمن بازدید از بخش های مختلف طرح توسعه 
میدان نفتی رشادت و نیز مراحل تکمیل کشتی 
اقیانوس پیمای »افراماکت 2«، با توضیحات وزیر 
نفت و مدیران این مجموعه صنعتی، در جریان 

اقدامات انجام شده قرار گرفت. 
رئیس��ی در ای��ن بازدی��د ضم��ن قدردان��ی از 
تالش های ارزشمند انجام ش��ده درحوزه نفت 
و گاز و کشتی س��ازی، گف��ت: کشتی س��ازی و 
طراحی و ساخت سکوهای دریایی از نمادهای 
تولید قدرت برای کشور محسوب می شود. تالش 
برای خودکفایی در حوزه های مختلف صنعتی 
در حقیقت نماد  هایی از مب��ارزه با زیاده خواهی 
مستکبران جهانی است و هر کارگر و کارآفرینی 
که در این مسیر حرکت می کند، در مسیر مقابله 

با زیاده خواهان ق��رار دارد. رئیس��ی همچنین 
بر اهمیت بومی س��ازی صنعت کشتی س��ازی 
تأکید کرد و گفت: دولت ب��ا همه توان از صنایع 
کشتی س��ازی و دریایی کش��ور حمایت خواهد 

کرد. 
     دستور تعیین تکلیف اموال تملیکی تا 

سه ماه آینده
رئیس جمهور همچنین در بازدی��د از انبارهای 
اموال تملیکی استان بوش��هر، گفت: الزم است 
قوه قضائی��ه، وزارت امور اقتص��ادی و دارایی و 
دس��تگاه های ذی رب��ط، در این ب��اره همکاری 
کنند و برای روش��ن ش��دن تکلی��ف اجناس و 
کاالهای موجود در این انبار  ها در سه ماه آینده 
برنامه  ریزی و اقدام کنند. در این بازدید دادستان 
استان بوشهر و مسئوالن گمرک استان گزارشی 
از میزان، نوع و دالیل رس��وب اموال و کاالهای 

وارداتی در انبارهای گمرک ارائه کردند. 
     درجمع کشاورزان شهرستان اهرم

رئیس جمه��ور در بازدی��د از نخلس��تان های 
شهرس��تان اه��َرم اس��تان بوش��هر در آالچیق 
کش��اورزان حضور یافت و از نزدیک ب��ا آنان به 

گفت وگو نشست. 
جمع��ی از کش��اورزان و نخ��ل کاران در ای��ن 
گفت وگوی بی واسطه و رو در رو با ابراز خوشحالی 
از حضور آیت اهلل رئیسی در جمع خود، مشکالت 
و پیش��نهادهای خ��ود را ب��ه ویژه درب��اره رفع 
مش��کل آب مطرح کردن��د. رئیس جمهور پس 
از شنیدن مش��کالت کش��اورزان و نخل کاران، 
وزیر جهاد کشاورزی و استاندار بوشهر را موظف 
کرد مش��کالت مطرح ش��ده را در اس��رع وقت 
رس��یدگی و برطرف کنند. رئیسی همچنین در 
س��خنان کوتاهی با تأکید بر همت جدی دولت 
برای رفع مش��کل آب با همراهی کش��اورزان، 
گفت: یقین داشته باشید با همت یکدیگر اجازه 

نخواهیم داد برای نخلستان های استان مشکل 
اساسی ایجاد ش��ود. رئیس جمهور طرح اصالح 
آبیاری نخلس��تان های اس��تان را از موضوعات 
اولویت دار دانس��ت و گفت: دول��ت مبلغ مورد 
نیاز را برای تکمیل هر چه س��ریع تر سد خائیز 
اختصاص می دهد تا این سد در کم  ترین زمان به 
بهره برداری برسد و مشکل آب کشاورزان استان 

تا حدودی برطرف شود. 
آیت اهلل رئیس��ی همچنین با اش��اره به ضرورت 
اختص��اص اعتب��ارات الزم برای احداث س��د 
»باهوش « در بودجه سال 1۴01 گفت: احداث 
این سد برای رفع مشکالت کش��اورزی استان 
ضروری اس��ت و باید با تأمین منابع آن، هر چه 

سریع تر به بهره برداری برسد. 
     تأخیر در اجرای پروژه  ها 

قابل توجیه نیست
بازدید میدانی از پروژه راه آهن شیراز – بوشهر 
– عسلویه، از دیگر برنامه های رئیسی در سفر به 

استان بوشهر بود. 
 رئیس جمهور در این بازدید میدانی ، پیش��رفت 
20 درصدی این طرح را پس از حدود 1۴ سال 
غیرقابل توجیه دانس��ت و گفت: مدیران طرح 
باید ب��رای تکمی��ل و راه اندازی ای��ن خط آهن 
تالش مضاعف کنند و الزم است در روند تکمیل 
آن جهش ایجاد شود. تأخیر در اجرای پروژه   ها 
موجب ات��الف مناب��ع و فرس��ودگی تجهیزات 
می شود لذا باید برای اتمام پروژه   ها همت جدی 
وجود داشته باشد و اعتبارات این پروژه حتماً در 
بودجه سال آینده گنجانده  شود. رئیسی با اشاره 
به ظرفیت های گسترده و متنوع استان بوشهر، 
گفت: ب��ا ظرفیت ه��ای عظیمی که در اس��تان 
وجود دارد، نباید مردم این منطقه با مشکالتی 
همانند کم آبی مواجه باش��ند و همه باید تالش 
کنیم ش��رایط مطلوب برای آرامش خاطر مردم 

ایجاد شود. 
     رئیسی در دیار رئیسعلی

آیت اهلل رئیسی روز گذشته در ادامه برنامه های 
سفر به استان بوشهر در محل خانه موزه رئیسعلی 
دلواری حضور یافت و با جمعی از مردم دلوار که 

در این محل حضور داشتند، دیدار کرد. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه راه »رئیس��علی 
دل��واری« در مقاوم��ت و ایس��تادگی مقاب��ل 
متجاوزان بیگان��ه همچنان ادام��ه دارد، گفت: 
ش��هدای عالیقدری که مردم ای��ن خطه تقدیم 
انقالب اسالمی کردند، نش��ان دهنده آن است 
که مقاومت، دشمن شناس��ی و دشمن ستیزی 
همیش��ه در وجود ایرانیان ب��وده و خواهد بود. 
رئیس جمهور، بوش��هر و دلوار را جلوه مقاومت 
مردم اس��تان در مقابل زورگوی��ان و متجاوزان 
دانس��ت و گفت: رئیس��علی دلواری شخصیت 
نامداری اس��ت که به نماد مقاوم��ت در مقابل 
متجاوزان به جنوب کش��ور تبدیل شده است. 
رئیس��ی با بیان اینکه اس��تان بوش��هر شهدای 
عالیقدر بی شماری برای دفاع از ارزش ها، وطن 
و ناموس کش��ور در برابر متجاوزان تقدیم کرده 
است، افزود: مرام رئیسعلی دلواری همچنان در 

وجود مردم این خطه جریان دارد. 
آیت اهلل رئیسی با اشاره به سالگرد شهادت شهید 
نادر مهدوی  در مقابله با متجاوزان بیگانه، گفت: 
مقاومت شهید مهدوی و همرزمانش نشان دهنده 
ادامه همان راه رئیسعلی دلواری است و در این 
مس��یر مدافعان حرم که در براب��ر متجاوزان به 
حریم اهل بیت)ع( ایستادگی کردند نیز همان 
ادامه دهندگان راه دلواری هستند. رئیس جمهور 
همچنین با اشاره به درخواست امام جمعه دلوار 
درخصوص ارتقای شهرس��تان دلوار، گفت: این 
موضوع براس��اس تقسیمات کش��وری بررسی 
خواه��د ش��د و درصورتی ک��ه از ش��رایط الزم 
برخوردار باشد به عنوان مصوبات سفر به اطالع 

مردم خواهد رسید. 
    از انرژی صلح  آمیز هسته ای

 کوتاه نمی آییم
رئیس جمهور همچنی��ن عصر دی��روز ، پس از 
بازدید از بخش های مختلف نیروگاه اتمی بوشهر 
و فازهای در حال توسعه آن در جمع خبرنگاران 
گفت: سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران، 
بهره برداری از انرژی صلح آمیز هس��ته ای است 
و از آن کوت��اه نخواهی��م آمد. دس��ت یافتن به 
جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه 
مستلزم برنامه ریزی های عالمانه و هدفمند برای 
پیشبرد پایدار صنعت هسته ای مطابق با آخرین 
استانداردهای بین المللی است. دانش هسته ای 
در آینده، توس��عه علمی و پیش��رفت ش��گرف 
کش��ور  ها را رقم خواهد زد و م��ا نباید از کاروان 
حرکت علمی جهان عقب بمانیم. رشد و توسعه 
معنادار دانش هس��ته ای، ارتقای س��طح سایر 

فناوری  ها و فنون را به دنبال خواهد داشت. 
رئیس جمهور پ��س از بازدید از نی��روگاه اتمی 
بوشهر گفت: خوش��حالیم که نیروگاه بوشهر با 
نهایت ظرفیت اسمی خود درحال بهره برداری 
اس��ت و هزار مگاوات برق تولی��د می کند و این 
میزان، در فازهای توس��عه ای آن، به س��ه برابر 
افزایش خواهد یافت و در عین حال، س��ازمان 
انرژی اتمی مأموریت دارد که ظرفیت تولید برق 
کشور را به ده هزار مگاوات برساند. تأمین بخشی 
از آب بوش��هر از طریق آب شیرین کن هسته ای 
هم یکی دیگر از مأموریت   هایی اس��ت که از این 

سازمان انتظار داریم. 

ژه
وی

 کروبی؛قهرمانیاناتوان؟ 
مهدی کروبی 11 س��ال، از حدود دو س��ال پس از فتنه 
88 تاکنون در حصر بوده اس��ت، با این حال اکنون که او 
اولین س��خنرانی اش پس از 11 سال حصر را انجام داده، 
قهرمان حامیان فتنه نیست و لیدرهای حامی فتنه سبز، 
او را »ناتوان « در فهم وضعیت سیاسی ایران دانسته اند. 
انتقادات به کروبی به خاطر آن است که او در سخنرانی اش 
از »حفظ اصل نظام « گفته است. جمله جنجالی کروبی 
این بوده که »ان شاءاهلل اصل نظام باقی بماند و عیوب نظام 

برطرف شود.«
محمدجواد اکبرین، فعال سیاس��ی اصالح طلب و مقیم 
فرانسه، در توئیتی با اش��اره به آنچه فساد سیستماتیک 
نظام توصیف کرده و اش��اره به جمل��ه کروبی برای رفع 
عیوب نظام، نوش��ته: »برای رفع حصر ایشان خوشحالم 
و برای ناتوانی آن بزرگوار از فهم فس��اد سیس��تماتیک 

متأسفم.«
رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی- مذهبی هم در بخشی 
از مواض��ع خود نس��بت به ای��ن موضوع، با اع��الم ادای 
»احترام به 12 س��ال مقاومت آقای کروب��ی « گفته که 
»اما ایشان باید مراقب باش��ند پوست خربزه زیر پایشان 
نرود و همچنان مشکل اصلی ایران را سیاست های آقای 

خامنه ای بدانند و نه چیزهای دیگر. «
یک کاربر توئیتر ه��م با طرح س��ؤال از چرایی تعجب و 
اعتراض افراد به کروبی نوش��ته: »مگ��ه کروبی مخالف 
نظام بود؟ اعتراض کروبی به دلیل س��هم خواهی بیشتر 
در چارچوب نظام بود و بر روی موج اعتراضات مردم در 

سال 88 سوار شد...  «
یکی دیگر از حامیان جنبش سبز هم در مورد سخنرانی 
و رفع حصر »آرام « کروبی نوشته: »کاش نزدیکان شیخ 
مهدی کروبی به او برسانند که آبروی جمع شده حصر را 

خرج جریان استمرارطلب امنیتی نکند. «

طبیعی بود که کروبی با کوچک ترین عقب نشینی از هدف 
اصلی فتنه سبز، یعنی »براندازی جمهوری اسالمی« از 
مقام یک قهرمان محصور برای اهل فتنه سبز، به مقام یک 
ناتوان از فهم سیاسی تنزل خواهد یافت و مبارزات! سبز او 
علیه نظام  را آنها »سهم خواهی« و »موج سواری« توصیف 
خواهند کرد. در واقع امر هم، کروبی محصور بیش��تر به 
درد آنان می خ��ورد و با کروبی محصور بیش��تر می توان 
علیه نظام تبلیغ کرد تا کروبی ای که از مأموران امنیتی 
درخواست کرده بتواند مهمان هیئت مذهبی کارگزاران 
سازندگی باشد و سخنرانی بکند. او وقتی آزاد است، دیگر 
به درد مبارزات اهل فتنه نمی خورد و تاریخ مصرفش به 

پایان می رسد. 
غالمحسین کرباس��چی، از چهره های نزدیک به کروبی 
و دبیرکل ح��زب کارگزاران که هیئ��ت مذکور در منزل 
او برگزار ش��ده، به اکبرین و علیجانی اعتراض کرده و در 
توئیتی کنایه وار نوش��ته: »با تیتر ملی - مذهبی انقالبی 
 BBC یا طلبه جنبش س��بز، در پاریس بنشینی ولی در
اعتراض کنی که چرا یک شخصیت آزاده و انقالبی با 8۴ 
سال سن و انواع بیماری بعد از 11 سال حصر و محرومیت 
از زندگ��ی معمولی توانس��ته یک س��اعت در یک جمع 
محدود بیاید و حرف بزند باید حصر به شدت ادامه یابد؟؟ 

دیکتاتور کیست؟«


از»نظرسنجی
ازداخلخودرو«تا»مدیریتجهادی«
روزنامه آفتاب یزد که مدتی  اس��ت حمایت   هایی از سید 
ابراهیم رئیسی دارد، در مطلبی با عنوان »در جمع مردم، 
منهای تشریفات « نوشت: » یکی از انتقادات جدی نسبت 
به دولت قبل این بود که در برخورد با مردم ضعیف است 
و هرگز در جمع مردم حاضر نمی ش��ود. ای��ن انتقادات 
همزمان با شیوع بیماری کرونا شدت بیشتری هم گرفته 
بود. دوری رئیس جمهور سابق از مردم، گویی از وی فرد 

بی تفاوتی نزد افکارعمومی س��اخته بود. آیت اهلل رئیسی 
از همان ابت��دا اثبات ک��رد برای حض��ور در جمع مردم 
حتی منتظر تش��کیل کابینه و آغاز به کار وزرای جدید 

نمی ماند«. 
این روزنامه اصالح طلب در ادامه نوش��ت: »پیش از این 
بار  ها و بار  ها م��ردم انتقاد کردند ک��ه کاش در میان این 
همه گرانی و مشکالت کسی بود تا از نزدیک صدای آنها 
را می شنید و پای درد دلشان می نشست. هنوز یادگاری 
رؤس��ایی که از داخل خودروی خود به دیدار کارگران و 
مردم می رفتند بر پیش��انی فضای مجازی نشسته است 
و با یک جس��ت وجوی س��اده زنده خواهد شد. کم نبود 
بالیای طبیعی نظیر س��یل و زلزله خب��ری که از حضور 
اولیه رئیس جمهور در عرصه نب��ود، در حالی که مردم، 
نوروز خود را در وضعیت دش��وار سیل سپری می کردند. 
مس��ئوالنی که در اوج گرفتاری مردم اصاًل پای میز کار 
خود حاضر نبودند و در خارج از کش��ور به سر می بردند. 
در نقطه مقابل ما شاهد هس��تیم این میدان داری برای 
مردم داری در حد ش��خص رئیس دولت به سایر وزرا هم 

تسری پیدا کرده است.«
روزنامه آفتاب یزد در بخش دیگری از این مطلب تأکید 
کرد: »رئیس��ی در حال مخابره 2 پیام مهم اس��ت. ابتدا 
اینکه فرمان اداره کش��ور از نگاه به خارج و چشم انتظار 
گذاش��تن مردم به توافق های خارجی، به س��مت مردم 
در حال چرخیدن اس��ت. دوم اینکه به ج��ای مدیریت 
پش��ت میز و نظرس��نجی از داخل خ��ودرو، می توان از 
راه همنشینی با مردم به مشکالت رس��یدگی کرد و در 
حداقل   ترین نتیجه التیامی بر زخم های آنان بود. گویی 
دیگر فرقی ندارد، ماشین شاسی باشد یا خیر، ضدگلوله 
باش��د یا نباش��د و حتی کرونا و پیک های مختلف میان 
مردم خطر آفرین باشد. سفر استان به استان و آشنایی با 
مشکالت و واقعیت   ها از نزدیک حل آنها را ساده تر و چه 

بسا جدی تر می کند.«

اژهای:حضورنمایندگانقوهقضائیه
درکمیسیونهابایدفعالواثرگذارباشد

رئیس قوه قضائیه ب�ر ضرورت اختصاص 
نماین�دگان  از س�وی  وق�ت کاف�ی 
دس�تگاه قضا ب�رای حض�ور فعاالنه در 
کمیس�یون هایی که عضو آنها هس�تند 
تأکید کرد و در عین حال گفت: نمایندگان 
قوه قضائیه نباید به عنوان یک ماش�ین 
امضا فعالی�ت کنند بلکه بای�د حضوری 

فع�ال و اثرگ�ذار در کمیس�یون های متبوع خود داش�ته باش�ند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، در راستای اجرای دستورات 
ده گانه حجت االس��الم محس��نی اژه ای جلس��ه ویژه بررس��ی »احصاء 
نمایندگی های قوه قضائیه در بخش های مختلف، بررسی عملکرد آنها و 
ارائه راهکار برای اثربخشی این نمایندگی ها« با حضور اعضای شورای عالی 

قوه قضائیه برگزار شد. 
حجت االسالم محسنی اژه ای در این جلسه بر لزوم ضابطه مند شدن فرایند 
معرفی نمایندگان قوه قضائیه به بخش های مختلف تأکید کرد و گفت: 
ضروری است که در  هنگام معرفی نمایندگان قوه قضائیه به کمیسیون ها، 
تخصص و زمینه اصلی فعالیت این نمایندگان مدنظر باشد تا انتخاب آنها 

برای حضور در کمیسیون های مختلف، متناسب با تخصص شان باشد. 
رئیس دستگاه قضا همچنین بر راه اندازی سامانه  های هوشمند جدید یا 
ارتقای سامانه های موجود، برای ثبت الکترونیکی فعالیت های نمایندگان 
قوه قضائیه در  کمیسیون   ها تأکید کرد. رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از رویه 
صورتجلسه  گردانی در برخی کمیسیون های کشور گفت: به هیچ وجه قابل 
قبول نیست که جلسات کمیسیون   ها به صورت حضوری یا ویدئوکنفرانسی 
برگزار نشود و صرفاً یک صورتجلسه به دفتر اعضای کمیسیون   ها برود تا آنها 
آن صورتجلسه را امضا کنند. محسنی اژه ای بر ضرورت اختصاص وقت کافی 
از سوی نمایندگان دستگاه قضا برای حضور فعاالنه در کمیسیون هایی که 
عضو آنها هستند تأکید کرد و در عین حال گفت: نمایندگان قوه قضائیه 
نباید به عنوان یک ماشین امضا  فعالیت کنند بلکه باید حضوری فعال و 

اثرگذار در کمیسیون های متبوع خود داشته باشند. 
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت االس��الم مصدق معاون اول 
قوه قضائیه با اشاره به رصد فعالیت   ها و اقدامات نمایندگان دستگاه قضا 
در دفتر امور نمایندگی های معاونت اول، به بیان »آمار و عملکرد مراجع 
شبه قضایی«، »اهم اقدامات انجام شده جهت ساماندگی نمایندگی   ها بعد 
از دستورات رئیس قوه قضائیه « و همچنین »مشکالت و راهکارهای احصاء 

شده در این حوزه« پرداخت. 

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
شفافیت،فعالیتنمایندگان

درحوزهقانونگذاریراافزایشمیدهد
 تصویب طرح ش�فافیت، فعالیت نمایندگان در ح�وزه قانونگذاری 
را افزایش می دهد و انتظار داریم بقیه دس�تگاه   ها و نهادهای دولتی 
هم به س�مت شفاف س�ازی تصمیمات و فعالیت های خ�ود بروند. 
محمد صالح جوکار رئیس کمیس��یون امور داخلی کش��ور و شورا  ها در 
گفت وگو با ایرنا در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: این طرح 
با اعمال نظرات تخصصی و کارشناسی نمایندگان به شکل جامع و کاملی 
آماده ش��ده و به زودی در صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی بررسی 

می شود. 
وی با بیان اینکه پیش بینی می کنم که این طرح با رأی باالیی تصویب شود، 
اظهار کرد: مجلس شفاف سازی را از خود شروع کرده و انتظار می رود که 
دولت هم در تصمیم گیری   ها و تصمیم س��ازی   ها شفاف عمل کند تا این 
طرح دستاورد مثبتی برای کشور داشته باشد. نماینده مردم یزد در مجلس 
شورای اسالمی در مورد پاسخگو بودن نمایندگان در قبال نظرات و آرای 
آنها در طرح   ها و لوایح گفت: اگر رأی نماینده احساس��ی، بدون مطالعه و 
کار کارشناسی باش��د جای دفاع ندارد. نمایندگان باید بر اساس مسائل 
کارشناسی شده اظهارنظر کنند و بدانند به چه موضوعی رأی می دهند 
تا بتوانند در صورت نیاز از رأی خود دفاع کنند. در این صورت نظر و رأی 
نماینده پشتوانه منطقی و کارشناسی دارد و مردم نظر وی را می پذیرند. 
جوکار اضافه کرد: این حق مردم است که بدانند نمایندگانشان در زمینه 
مسائل کالن کشور، طرح   ها و لوایح چه آرایی می دهند، نمایندگان هم باید 
بر اساس مطالبات مردم و هم بر اساس سوگند یاد شده در مجلس نسبت 
به حقوق خود عم��ل کنند. وی افزود: تصویب ای��ن طرح میزان فعالیت 
نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسالمی و کمیسیون   ها را افزایش 

داده و به روند قانونگذاری کشور سرعت می بخشد. 

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس:
رزمایشفاتحانخیبرنشانداد
ایرانباکسیشوخیندارد

برگزاری رزمایش فاتح�ان خیبر اقدام 
بسیار ارزش�مندی بود که انجام شد که 
البته نش�ان از اقتدار جمهوری اسالمی 
و پیام�ی ش�فاف ب�ه هم�ه طرف ه�ای 
منطقه و فرامنطقه ای اس�ت ک�ه ایران 
اس�المی با هیچ کسی ش�وخی ندارد. 
عباس گلرو رئیس کمیت��ه روابط خارجی 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با فارس، 
درباره تحوالت آذربایجان و بحران ایجادشده در مرزهای شمال غرب ایران 
اظهار داش��ت: تنش و بحران در منطقه قره باغ ناشی از یک عنصر بسیار 
اساسی و مهم خارجی ش��امل مداخله بازیگران خارجی است که در این 

تحوالت نقش عمده ای را ایفا می کنند. 
رئیس کمیته روابط خارجی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تصریح کرد: آنچه که در منطقه هم اکنون رخ می دهد ناشی از یک 
نگاه جاه طلبانه ای است که برخی کشورهای منطقه دارند؛ همان جریانی 
که بحران 10 ساله را به مردم سوریه تحمیل کرد و بحران سازی های آنها 
باعث شد که در سوریه صد  ها هزار نفر کشته شده و تعداد باالیی مجروح 
شوند و خانه های زیادی ویران شده و سوریه به سرزمین نیمه سوخته تبدیل 

شود، می خواهد در حوزه های دیگر نقش مخرب خود را ادامه دهد. 
گلرو گفت: س��ؤال اساس��ی از دولت آذربایجان آن است که آیا آنها هم 
می خواهند سرزمین خود را به محل تنش و درگیری بازیگران خارجی 
تبدیل کنند، در حالی که بایستی مراقب این موضوع باشند. وی گفت: 
جمهوری اس��المی باید در بحران های منطقه از دو قدرت سخت و نرم 
استفاده کند؛ برگزاری رزمایش فاتحان خیبر اقدام بسیار ارزشمندی بود 
که انجام شد که البته نشان از اقتدار جمهوری اسالمی و پیامی شفاف به 
همه طرف های منطقه و فرامنطقه ای است که ایران اسالمی با هیچ کسی 
شوخی ندارد و برای تحصیل منافع اقتصادی و تثبیت حسن همجواری 
و همسایگی با کشورهای منطقه از جمله ارمنستان، آذربایجان و ترکیه 
قواعدی را رعایت می کند، لذا باید همه کشورهای منطقه به قواعد حفظ 

منافع همگانی و پرهیز از ایجاد تنش پایبند باشند. 
رئیس کمیته روابط خارجی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اظهار داش��ت: جمهوری اس��المی در حوزه قدرت س��خت پیام 
اقتدارمندانه ای را با برگزاری رزمایش فاتح��ان خیبر اعالم کرد. در حوزه 
قدرت نرم هم باید کار کرده و تالش ویژه ای کنیم. وی خاطرنشان کرد: ملت 
جمهوری آذربایجان ملت پیوسته با جمهوری اسالمی ایران است و همه ما از 
یک روح هستیم ولی در مجموع باید در حوزه نرم کار بیشتری انجام دهیم. 
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