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حامد رحيم پور طي يادداشتي در روزنامه 
خراسان  نوشت: به رغم تبليغات پرهزينه و 
يك ماهه كانديدا ه��ا، انتخابات پارلماني 
۲۰۲۱ عراق با كمترين اقبال از سوي مردم مواجه شده است؛ انتخاباتي 
كه البته به لحاظ اهميت براي اوض��اع داخلي عراق و حتي تاثيراتش بر 
همس��ايگان غير قابل چشم پوشي است. انتخابات س��ال ۲۰۱۸ قبل از 
امسال ركورد پايين ترين مشاركت را با ۴۴ درصد از آن خود كرده بود، اما 
مش��اركت امس��ال از آن هم پايين تر آمد. واقعيت اين اس��ت كه ثبت 
پايين ترين ميزان مشاركت در انتخابات بيش از همه ناشي از نارضايتي 
مردم از وضعيت اقتصادي و نااميدي آنها به تغيير از طريق صندوق هاي 
رأي است. مردم عراق با چالش هاي مهم اقتصادي و اجتماعي به خصوص 
بيكاري، فقر و تورم و همچنين كمبود برق دست و پنجه نرم مي كنند و با 
رأي ندادن نشان دادند اميدي به تغيير شرايط در اين كشور حتي از طريق 
جابه جايي نخبگان سياسي ندارند. بر اساس بسياري ازنظرسنجي ها از 
جمله مركز سياستگذاري عمومي رواق بغداد، درحالي كه مسائل سياسي 
و مذهبي در اوج توجهات مردم در انتخابات سال ۲۰۰۵ بود، در اين دوره 
مسائل اقتصادي توجه و اولويت نخست عراقي ها را شكل مي دهد، البته 
نبايد از اين موضوع غفلت كرد كه عراق در مقايسه با سال هاي گذشته 
وضعي��ت امنيتي به مرات��ب بهت��ري دارد. در واقع در حال��ي كه هنوز 
تهديد هاي تروريستي در عراق وجود دارد برگزاري انتخابات در فضاي 
امن و با كمترين مشكل امنيتي نشان داد محيط عراق نسبت به گذشته 
تغيير كرده و دولت آينده دغدغه امنيت نظام��ي كمتري دارد، اما بايد 

دغدغه امنيت اجتماعي ناشي از نارضايتي مردم را جدي بگيرد. 
.......................................................................................................................

چراآنطورنشدكهبايدميشد؟!
حس��ين حقگو، كارش��ناس اقتص��ادي طي 
يادداشتي در شماره روز گذشته اعتماد با عنوان 
چرا آنطور نشد كه بايد مي شد؟! نوشت: در چند 
دهه اخير و با اجراي شش برنامه توسعه اي و انواع منشورها، سياست ها، 
چشم انداز ها و نيز جنبش هاي اصالح طلبانه و بهبودخواهانه متأسفانه 
هنوز نتوانسته ايم دولت قانونمند يا به تعبير بهتر استاد مردوخي »نظام 
تدبير« شايسته اي را شكل دهيم كه اين قوانين و متون حقوقي را واقعيت 
و عينيت بخش��ند، بنابراين يا گرفتار ضعف اعم��ال قانون و حاكميت 
سليقه هاي فردي و گروهي و بي نظمي بوده ايم يا فضاي ترس و نگراني و 

ضعف حقوق و آزادي هاي فردي و شهروندي حاكم بوده است. 
آنچه مي تواند اين رابطه عقيم را بر هم بزند و امكان توسعه را فراهم آورد، 
اصالح نظام ديواني و تصميم گيري در كشور و ايجاد نهاد هاي با كيفيت 
باالست )همان كه در كتاب »چرا كشور ها شكست مي خورند« از سوي 
عجم  اوغلو و رابينسون عنوان ش��د(؛ نهاد هايي كه رفتار هاي مطلوب 
اجتماعي را به وسيله عامل هاي اقتصادي تشويق كنند. نهاد هايي مانند 
بوروكراسي منزه و فعال و بازار رقابتي و نهاد هاي پولي و مالي منضبط و 
كارآمد و نهاد هاي فرهنگي و اجتماعي شايسته از طرقي مانند تضمين 
حقوق مالكيت و اجراي قرارداد ها و تخصي��ص و توزيع بهينه منابع و 

حمايت هاي اجتماعي و حقوق شهروندي و... 
سؤال اين اس��ت كه آيا سياستگذاران و سياس��تمداران اين نظرات را 
مي پذيرند و حداقل به برنامه هاي توسعه اي كه خود تدوين كرده اند، 
متعهد مي ش��وند و لوازم و ضرورت ه��اي آن را قب��ول مي كنند يا به 
بهانه هاي مختلف اين برنامه ها را پس از تصويب به كناري مي نهند و به 

همان راه هاي من درآوردي و سليقه اي و... مي روند؟!
.......................................................................................................................

وقيحانهترينخطقرمزتاريخ
حنيف غف��اري در س��رمقاله روزنامه 
رسالت نوش��ت: مقامات غربي، اصرار 
زي��ادي دارند كه تس��ليحات ممنوعه 
هسته اي، ميكروبي و شيميايي ساخته شده توسط آنها، به هيچ عنوان از بين 
نرود. بي دليل نيس��ت كه اصل مهم »خلع سالح هسته اي« در مناسبات 
بين المللي جاي خود را به » محدودسازي تسليحات هسته اي« داده است! 
اين وقيح ترين خط قرمز دنيا محسوب مي شود؛ خط قرمز خودساخته اي 
كه جان انسان ها و قلمرو كشورها را هدف باج خواهي بازيگران سلطه گر در 
جهان امروز قرار مي دهد. بازدارندگي و خلع سالح هسته اي طي سال هاي 
اخير تابعي از رويكرد دولت هاي غربي و معامله دارندگان اين سالح هاي 
مخرب با يكديگر بوده است. بي دليل نيست كه معادالت امنيتي جاري در 
نظام بين الملل تا اين اندازه )به صورتي كه امروز مشاهده مي كنيم( توسط 

امريكا و همپيمانان آن به چالش كشيده شده است. 
اكنون زمان مطالبه گ��ري از امريكاس��ت! اصولي مانند خلع س��الح 
هسته اي، به  جاي آنكه تابعي از قواعد ثابت بين المللي، حقوقي و امنيتي 
باش��د، تابعي از راهبرد سياس��ي و نظامي قدرت هاي بزرگ محسوب 
مي ش��ود. از س��وي ديگر، طبق معاهده ان.پي.تي قدرت هاي دارنده 
تسليحات هسته اي بايد جهت جلوگيري از گسترش اين تسليحات به 
سمت خلع سالح خود پيش بروند اما آنها نه  تنها در اين راستا هيچ اقدام 
مؤثري انجام نداده اند بلكه خود نيز متهم اصلي در اشاعه اين تسليحات 
هستند. متأسفانه آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز تحت تأثير دخالت 
قدرت هاي بزرگ هيچ گون��ه اقدامي جهت مهار هس��ته اي آنها انجام 

نمي دهد. آيا زمان پايان دادن به اين روند فرانرسيده است. 
.......................................................................................................................

ممنوعيتوارداتلوازمكرهاي،چرا؟
محمدرضا اصنافي در روزنامه فرهيختگان 
با تحليل سياسي ممنوعيت واردات لوازم 
كره اي نوش��ت: اگ��ر از جنبه سياس��ي به 
موضوع ن��گاه كني��م، قط��ع يك ب��اره و 
تحقيرآميز همكاري با ايران بايد براي طرف هاي ديگر همراه با هزينه 
باشد. درواقع بايد هزينه قطع همكاري يك طرفه با ايران را براي همه 
طرف هاي اقتصادي جهان باال برد. ممنوعيت واردات محصوالت كره اي 
عالوه بر تنبيه طرف كره اي هشداري به ديگر طرف هاي اقتصادي است 
كه بدانند اگر بين تهدي��د امريكا و قرارداد با اي��ران طرف امريكايي را 

انتخاب كنند، بازگشت به بازار ايران ديگر بي هزينه نخواهد بود. 
در موضوع تحريم، كش��ور در س��ه حالت مختلف ممكن اس��ت قرار 
بگيرد: نخستين حالت وضعيتي است كه تحريمي وجود ندارد و كشور 
مي تواند آزادانه بازارهاي مصرف و وضعيت توليد خود را متناس��ب با 
كيفيت و كمي��ت واردات تنظيم كند. حالت تحريم هم حالتي اس��ت 
كه طبيعتاً اقتصاد كشور متحمل فش��ارهاي مختلف مالي و اقتصادي 
اس��ت كه فرآيند توليد در آن با موانع بس��ياري روبه رو اس��ت. حالت 
سومي هم هست كه متأسفانه از وضعيت تحريم نيز بدتر و كمرشكن تر 
است. توليدكننده در حيرت اس��ت كه با توجه به نبود رقيب خارجي 
مانند محصوالت لوازم خانگي كره اي به صرفه اس��ت با سرمايه گذاري 
ظرفيت توليدش را افزايش دهد يا تحريم ها به زودي رفع مي ش��ود و 

سرمايه گذاري او از بين مي رود؟
اين وضعيتي است كه به  مراتب از وضعيت تحريمي بدتر است، حال در 
شرايطي كه توليدكنندگان داخلي خود را با شرايط تحريم متناسب 
كرده و آماده ش��رايط تحريمي ش��ده اند ارائه پالس هايي از بازگشت 
رقباي ك��ره اي يعني از بين رفت��ن ميلياردها تومان س��رمايه گذاري 
توليدكننده داخلي و از بي��ن رفتن فرصت اش��تغال و توليد داخلي. 
بنابراين طبيعي اس��ت كه كشور بايد از اين س��رمايه اي كه در دوران 
تحريم به دست آورده استفاده كند و نگذارد رفع تحريم هاي روي كاغذ 

يا موسمي ريشه توليد داخلي او را بكند.
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رژيم صهيونيس�تي خيل�ي از اقدام�ات 
تروريستي خود را در قبال ايران به  دليل 
پاسخ هاي بموقعي كه به آنها داده شده و 
سرشبكه هاي اصلي آنها در منطقه را زير 
ضربه قرار داده ايم، متوقف كرده  اس�ت. 
سردار عباس نيل فروش��ان، معاون عمليات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در گفت وگو 
با تس��نيم با اش��اره به اخراج امريكايي ها از 
افغانستان گفت: در جريان فرار امريكايي ها 
از افغانس��تان و همچنين شكس��ت آنها در 
منطقه جاي ش��ك و تردي��دي وجود ندارد 
اما بايد توجه كرد كه طرح و نقشه جايگزين 

آنها چيست. 
وي با اشاره به اينكه يقيناً امريكايي ها به اين 
راحتي ها دست بردار نيستند، گفت: آنها به 
دنبال ايجاد تنش بين ايران و همسايگانش و 
حتي فراتر از اين ايجاد تنش بين قوميت ها و 

فرهنگ ها و مذاهب مختلف نيز هستند. 
نيل فروش��ان در همين راس��تا افزود: براي 
مثال امريكايي ها با تش��كيل س��ازمان هاي 
مردم نهاد متعدد س��رمايه گذاري وس��يعي 
براي ايجاد ش��كاف بين ملت ه��اي ايران و 

منطقه كرده اند. 
  پذيرش دشمنان ما در كشور همسايه 

قابل تحمل نيست
مع��اون عمليات س��پاه يكي از نقش��ه هاي 
جايگزين امريكا در منطق��ه را درگيركردن 

ايران با گروهك هاي متعدد تروريس��تي در 
مرزهاي مختلف كش��ور دانست و گفت: در 
منطقه اقليم كردستان عراق، نيروي زميني 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي قدرتمندانه به 
تهديدات گروهك ها پاسخ داد و اين موضوع را 
نيز به صراحت اعالم كرد كه حضور گروه هاي 
تروريستي در اقليم كردستان و ايجاد تهديد 
براي امنيت جمهوري اس��المي ايران از اين 

منطقه براي ما قابل تحمل نيست. 
وي با ذكر اين نكته كه م��ا با دولت اقليم 
كردس��تان مش��كلي نداريم و دوس��تي 
دوطرفه با ه��م داريم، اظهار داش��ت: بر 
اس��اس همين رفاق��ت نيز از آنه��ا توقع 
داريم نگذارند گروهك هاي تروريس��تي 
ضدانق��الب جاي��گاه و پايگاه هاي��ي در 
اقليم كردستان عراق براي فعاليت عليه 
ما داش��ته باش��ند. براي همين موضوع 
هم ما عمليات و مقره��اي گروهك هاي 
تروريس��تي را منهدم كرديم و قطعاً اين 

موضوع ادامه خواهد داشت. 
نيل فروشان در همين زمينه ادامه داد: هيچ 
كشوري نمي پذيرد كه گروه متخاصمي در 
مرزهاي كشورش وجود داشته باشد و فعاليت 
كند و كشوري كه از سمت مرزهاي آن تهديد 
به وجود مي آيد، اظهار دوستي و محبت هم 
بكند. ما اين موضوع را به صورت دوس��تانه 
نيز اعالم كرده ايم كه پذيرش دش��منان ما 

در كشورهاي همس��ايه به هيچ عنوان براي 
ما قابل تحمل نيس��ت و ما مجبور به دفاع از 
امنيت خود مان هستيم و استراتژي جديدي 
كه نيروي زميني سپاه در شمال غرب آن را 
اجرا كرد نيز در راستاي دفاع از امنيت ملي 
كشور است. ما براي دفاع از امنيت خودمان با 
هيچ كس رودربايستي نداريم و هر كجا الزم 

باشد با دشمنانمان مي جنگيم. 
  رژيم صهيونيستي در محاصره كامل 

ايران قرار دارد
معاون عمليات سپاه در مورد رژيم اشغالگر 
صهيونيس��تي هم گفت: بايد بگويم كه اين 
رژيم ام��روز در محاصره كامل اي��ران قرار 
دارد. آنها تالش مذبوحانه اي مي كنند تا در 
پوش��ش فعاليت هاي اقتصادي گروه هايي 
را ب��راي جم��ع آوري اطالع��ات از ايران در 
كشورهاي همس��ايه س��اماندهي كنند اما 
غافل از آن هس��تند كه انقالب اسالمي در 
بين ملت هاي منطقه ريش��ه دوانده اس��ت 
و هيچ ك��دام از ملت هاي منطق��ه حاضر به 
تحمل چنين وضعيتي نيستند و اين نيز از 
جمله خطاهاي راهبردي دش��من است كه 
آنها به دليل عدم شناخت درست از منطقه 

مرتكب آن مي شوند. 
نيلفروشان با اش��اره به اينكه ايران به  دنبال 
روابط خوب و حس��ن همج��واري با تمامي 
كشورهاي منطقه اس��ت، ادامه داد: انتظار 

ما از كش��ورهاي منطقه در ش��رايط فعلي 
هم��كاري و هماهنگي بيش��تر ب��ا يكديگر 
اس��ت. همه بايد مراقبت كنيم ك��ه بازيگر 
نقشه هاي جايگزين امريكا در منطقه نباشيم 
و كشورهاي كوچك نيز بايد مواظب باشند 
تا امريكايي ها خواس��ته هاي خود را به آنها 

تحميل نكنند. 
وي همچنين در مورد تقابل اسرائيل با ايران 
در دو حوزه جنگ سخت و نيمه سخت گفت: 
در حوزه جنگ نيمه سخت از آنجا كه ذات و 
شاكله رژيم اشغالگر قدس با تروريسم دولتي 
شكل گرفته، ممكن است آنها يك دزدي يا 
ترور كوري هم انجام بدهند اما اين نش��انه 
قدرت نيست، اگر در سطح كالن به موضوع 
نگاه كنيم درمي يابيم اين رژيم اشغالگر در 
حال دست و پا زدن براي بقاي خود است و 
تمامي راهبرده��ا و تاكتيك هاي خود را در 

اين حوزه متمركز كرده است. 
مع��اون عملي��ات س��پاه اف��زود: در حوزه 
تهديدات نيمه س��خت هم وقتي با اقدامات 
مقابله به مثل مواجه شوند، متوجه خواهند 
شد در اين عرصه نيز نمي توانند جوالنگاهي 
داشته باشند، لذا خيلي از اقدامات تروريستي 
خود در قبال اي��ران را به دليل پاس��خ هاي 
بموقعي كه جمهوري اس��المي به آنها داده 
و سرش��بكه هاي اصلي آنها در منطقه را زير 

ضربه قرار داده است، متوقف كرده اند.

معاون عمليات سپاه:
حضوردشمنانایرانرادرکشورهایهمسایهتحملنمیکنیم

عمليات عليه گروهك هاي تروريستی در اقليم كردستان عراق ادامه خواهد داشت

سردار تنگسيري:
امريكا۶سيليمحكمازماخورد

ني�روي درياي�ي ارت�ش و س�پاه ب�ه عن�وان ي�ك ق�درت 
واح�د در مقاب�ل ه�ر متج�اوزي ك�ه بخواه�د دس�ت درازي 
ب�ه مناف�ع نظ�ام اس�امي كن�د، چش�مش را ك�ور مي كنن�د. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار تنگس��يري، فرمانده نيروي دريايي سپاه در 
مراسمي كه به مناسبت گراميداشت حماسه شهداي ۱۶مهر و روز نيروي 
دريايي سپاه با حضور وابستگان نظامي كش��ورهاي خارجي، به ميزباني 
نيروي دريايي سپاه برگزار شد، ضمن خوشامدگويي به ميهمانان، گفت: 
جمهوري اسالمي بعد از ۴۳سال محاصره اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه 
محكم ايستاده اس��ت. وي با برش��مردن برخي از رويارويي هاي انقالب 
اسالمي با اس��تكبار جهاني، افزود: نيروي دريايي س��پاه در خليج فارس 
شش عمليات موفق برابر امريكاي متجاوز انجام داده كه در اين عمليات ها، 

هيمنه قدرت پوشالي امريكا در خليج فارس شكسته شده است. 
فرمانده ني��روي دريايي س��پاه افزود: م��ا هي��چ گاه در خليج فارس 
شروع كننده جنگ نبوده ايم. با اينكه امريكايي ها نفتكش ها، سكوها و 
پايانه هاي نفتي ما را هدف قرار مي دادند، ما خويشتنداري كرديم، بعد 
از اين همه خسارتي كه آنها به ما وارد كردند، ما وارد جنگ ۱/۵ساله با 

امريكايي ها شديم و شش سيلي محكم و عبرت آموز به آنها زديم. 
سردار تنگس��يري گفت: ش��هيد مهدوي و همرزمانش در يك حماسه 
بزرگ، مستقيم و نابرابر هيمنه قدرت پوشالي امريكاي جنايتكار را ُخرد 
كردند و نقطه عطفي را در تاريخ مبارزات ملت ايران در مقابل استكبار 
جهاني رقم زدند. وي با اش��اره به راهبرد امنيت، صلح، صفا و آرامش در 
خليج فارس گفت: ما هيچ ناامني و درگيري ای را در اين منطقه راهبردي 
برنمي تابيم، خليج فارس خانه ما و كشورهاي همسايه ماست. امريكايي ها 
در خليج فارس جايي ندارند، زيرا هرجايي كه حضور يافته اند ناامني را با 
خود آورده اند. فرمانده نيروي دريايي سپاه تصريح كرد: حضور نامشروع 
رژيم جعلي اشغالگر قدس، امنيت اين منطقه راهبردي را مختل مي كند 
و هزينه سنگيني را بر آن تحميل می كند. زيبنده كشورهاي مسلمان 
منطقه نيست كه يكي از جنايتكارترين رژيم ها كه قبله اول مسلمين را 

اشغال كرده است در اين منطقه حساس حضور پيدا كند. 
سردار تنگسيري با تأكيد بر اينكه پيام خون شهيد مهدوي و همرزمانش 
برقراري صلح، ثبات و امنيت در خليج فارس است و ما همواره در دفاع 
از مظلوم و در مقابل ظالم ايستاده ايم، گفت: امروز نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اسالمي و سپاه پاسداران انقالب اسالمي به عنوان يك قدرت 
واحد در مقابل هر متجاوزي كه بخواهد دس��ت درازي به منافع نظام 
اسالمي كند، با صالبت خواهند ايستاد و دست متجاوز را قطع و پايش 

را مي شكنند و چشمش را كور مي كنند.
........................................................................................................................

سعيد محمد:
اختالفطبقاتيمردمبوميوفعاالن

اقتصاديدرمناطقآزادبايدكاهشيابد
نمايندگان مردم در خان�ه ملت ما را ب�راي بازگرداندن مناطق 
آزاد به ريل اصلي خود و جذب سرمايه گذار جهت رونق توليد و 

صادرات ياري كنند. 
به گزارش خانه ملت، سعيد محمد، دبير شوراي عالي مناطق آزاد گفت: 
مناطق آزاد كشور مشكالت بسياري به لحاظ قوانين و مقررات در حوزه 
ساختار دبيرخانه، اش��راف دبيرخانه بر مناطق و تعامل اين مجموعه 
با دس��تگاه هاي اجرايي دارد. وي ادامه داد: همانطور كه از نام مناطق 
آزاد مشخص است اين مناطق بايد داراي قوانين و چارچوبي خارج از 
سرزمين اصلي باشد اما برخي مسئوالن احساس مي كنند، مناطق آزاد 
هم مانند سرزمين اصلي بوده و مي توانند هر زماني تغييرات و تصميمات 
خلق الساعه داشته باشند. اين امر موجب مي شود هيچ سرمايه گذاري 

انگيزه اي براي ورود به اين مناطق نداشته باشد. 
محمد با بيان اينكه مشكالت مناطق آزاد قابل حل بوده و راه برون رفت 
از آنها با زمانبندي مش��خص كام��اًل احصا و فراكس��يون مناطق آزاد 
مجلس مورد بررسي قرار گرفته اس��ت، افزود: از نمايندگان مردم در 
مجلس شوراي اس��المي درخواست داريم در اين مس��ير به ما كمك 
كنند تا بتوانيم هر چه س��ريع تر مناطق آزاد را ب��ه ريل اصلي خودش 
بازگردانيم و ضمن جلوگيري از زمين فروش��ي در اين مناطق اقدام به 

جذب سرمايه گذاري براي رونق توليد و صادرات كنيم. 
وي اظه��ار كرد: همچني��ن الزم اس��ت در بودجه ۱۴۰۱ براي توس��عه 
زيرساخت هاي مناطق آزاد نيز اعتباراتي پيش بيني شود و در هفت منطقه 
جديد آزاد و تجاري نيز طرح جامع تدوين و منابع مورد نياز بر اساس آن 
تخصيص پيدا كند تا پس از توسعه، آماده ورود سرمايه گذاران شود. دبير 
ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتص��ادي ادامه داد: 
سال هاي قبل ضابطه اي در مناطق آزاد گذاشته شده بود كه بر اساس آن 
۱۰درصد از بودجه مناطق آزاد بايد به محروميت زدايي مناطق اختصاص 
پيدا مي كرد كه در حال حاضر اين مبالغ در حوزه توس��عه زيرساخت ها 
هزينه مي شود، البته اجراي طرح هاي محروميت زدايي نيازمند بررسي و 
مطالعه عميق است تا از هزينه ها بيشترين استفاده را براي توانمندسازي 
مردم بومي داشته باشيم. در حال حاضر اختالف طبقاتي زيادي ميان مردم 
بومي در مناطق آزاد و فعاالن در منطقه وجود دارد كه بايد كاهش پيدا 
كند. اين موضوعات بايد به درستي شناسايي و با استفاده از بودجه هاي 

تخصيص يافته نسبت به توانمندسازي مردم اقدام شود.

عصبانيتبلندگويبنسلمان
ازتوليدبازيرايانهايدرايران

ي�ك  در  ايران اينترنش�نال  تلويزيون�ي  ش�بكه 
گ�زارش خب�ري در برنام�ه زي�ر ذره بي�ن ب�ه تولي�د ب�ازي 
داد.  نش�ان  واكن�ش  مقاوم�ت«  »فرمان�ده  رايان�ه اي 
به گزارش راه دانا، »فرمانده مقاومت« عنوان سومين بازي حرفه اي سه بعدي 
است كه با همت و هنر جوانان بسيجي در مؤسسه »مناديان بصيرت« با 
مديريت »سازمان فضاي مجازي بسيج« بر اساس ماجراي واقعي نجات 
مردم شهر آمرلي از محاصره داعش توس��ط شهيد سليماني، توليد شده 
است. ايران اينترنشنال در گزارش خود با اعتراف ضمني به كيفيت فني 
و گرافيك اين بازي اكشن كه در س��طح باالترين استانداردهاي جهاني 
است، تالش كرد آن را كپي برداري از نمونه هاي معروف امريكايي معرفي 
كند اما عدم اشاره به استدالل هاي فني و تخصصي يا گفت وگونكردن با 
كارشناسان فني و هنري حوزه گيم از يكسو و تأكيد بيش از اندازه گزارشگر 
بر حاشيه سازي كاذب سياسي حول بازي از سوي ديگر، بيش از هر چيز 
عصبانيت اين رسانه سعودي- صهيونيستي از ورود جمهوري اسالمي به 

باشگاه بازي سازهاي حرفه اي دنيا را نشان داد. 
نكته بامزه گزارش غيرحرفه اي ايران اينترنشنال اين بود كه متن گزارش 
در كوچك ترين اطالعات و داده هاي خبري در مورد بازي، پر از اشتباه 
و غلط فاحش بود، حتي اسم بازي كه مدت هاست تغيير كرده با همان 
عنوان اوليه ژنرال در سايه معرفي شد و بامزه تر آنكه مؤسسه مناديان به 
بنياد ملي بازي هاي رايانه اي منسوب شد و بيش از نيمي از وقت گزارش 

به بررسي سوابق اعضاي سابق)!( هيئت مديره اين بنياد گذشت!
گويا عصباني��ت از موفقيت بزرگ جوانان بس��يجي اي��ران به قدري 
برای گردانندگان اين ش��بكه فشار آورده اس��ت كه حتي زحمت يك 
جست وجوي ساده اينترنتي را هم به خودشان نداده اند و يك خبرنگار 
ناش��ي كه هنوز نمي داند نام خبرگزاري حوزه، شبس��تان نيست)!(، 

توانسته يك گزارش پر از اشتباه را به آنها قالب كند!
 بازي »فرمانده مقاومت« در ژانر اكشن اول شخص با اسلحه گرم توليد 

شده و قرار است در هفته بسيج رونمايي و وارد بازار شود. 

»تحري�ف- تحريم« دو كليدواژه اي هس�تند 
كه امروز توس�ط برخي جريان�ات داخلي و به 
م�وازات آن با حماي�ت و هدايت نظام س�لطه 
ت�اش مي كنند زمين�ه فروپاش�ي جمهوري 
اس�امي اي�ران را فراه�م ي�ا دس�ت كم ب�ا 
تغيي�ر ماهي�ت انق�اب، رفت�ار كش�ورمان 
در عرصه ه�اي مختل�ف را كنت�رل كنن�د. 
رئيس مجلس ش��وراي اس��المي كه روز گذشته 
در خالل س��خنراني خود در آيي��ن دومين دوره 
دوس��االنه انتخاب آثار برتر مدافع حرم در تقدير 
از فعاالن اين عرصه ش��ركت كرده ب��ود با تأكيد 
بر اينكه تحريف و تحريم را دو جنگ جدي عليه 
انقالب و حزب اهلل مي داند، بيان كرد: ما درگير يك 
جنگ نابرابر رسانه اي هستيم كه هر عملي را به 
شدت مورد حمله قرار مي دهد و جهاد تبييني كه 
مقام معظم رهبري فرموده اند براي مقابله با همين 
جنگ نابرابر رسانه اي و فضاي مسموم ايجاد شده 

دشمن است. 
روحي��ه خودب��اوري و اعتمادبه نف��س ملي را 
بايد يكي از دس��تاوردهاي چهار دهه فش��ار و 
تهديد غرب عليه كشورمان دانست؛ مسئله اي 
كه منج��ر به بومي س��ازي بس��ياري از علوم و 
دانش هاي غربي در داخل كش��ور شد و نمونه 
بارز آن پيشرفت هاي چشمگير كشور در حوزه 
پزش��كي، نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي و حتي 

صنايع موشكي و هسته اي است. 
محمدباقر قاليب��اف همين مس��ئله را در بخش 
ديگري از س��خنان خود ابراز مي كند و مي گويد: 
در طول اين ۴۰سال فشارها و تهديدهاي متعدد 
را شاهد بوده و دشمني دشمنان را در زمينه هاي 
مختلف در اوج خودش ديده اي��م. همه به دنبال 
براندازي جمهوري اس��المي ايران بودن��د اما با 
فرهنگ خداب��اوري، خودباوري و مردم باوري كه 

در بين مردم ما و نظام وجود دارد، دش��منان به 
طرق مختلف شكست خورده اند. 

قاليباف در ادامه بيان مي كند: ام��روز درگير دو 
جنگ اقتص��ادي و رس��انه اي هس��تيم كه خط 
مقدم ما را تشكيل داده اند، البته جنگ رسانه اي 

اثرگذارتر از جنگ اقتصادي است. 
او موفقيت در جنگ رس��انه اي را اولويت دارتر از 
پيروزي در جنگ اقتصادي ارزيابي مي كند و در 
توضيح اينكه چرا جنگ رسانه اي نسبت به جنگ 
اقتصادي ارجحيت دارد، مي گويد: جنگ نابرابر و 
سختي وجود دارد. تحريف، دروغ، به ظاهر حرف 
درست زدن و در باطن ظلم در آن وجود دارد. به 
تعبير ديگر ما در دو جنگ تحريف و تحريم ميان 

حزب اهلل و حزب شيطان قرار داريم. 
   ميراث خواران و ميراث داران شهدا

رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنان خود 
از تقاب��ل ميراث خواران و ميراث داران ش��هدا 
سخن به ميان آورد و گفت: از همه كساني كه 
ميراث داران ش��هدا هس��تند نه ميراث خواران 
ش��هدا و با قلم و هنر خود، ياد ايثار، ش��هادت، 
مكتب ام��ام خميني)ره( و انقالب اس��المي را 
زنده نگه مي دارند، تشكر مي كنيم. ما بر اين باور 
هستيم جنگ تمام شده اما دفاع همچنان باقي 
است و اهل هنر مجاهديني هستند كه در اين 
عرصه مجاهدت مي كنند و فعاليت آنها همان 

ارزش حضور در دفاع مقدس را دارد. 
قاليب��اف عل��ت عدم موفقيت نظام س��لطه در 
اهداف ضدايراني خود را اينگونه تبيين مي كند: 
در طول س��اليان گذشته فش��ارها و تهديدات 
متعددي از سوي دش��منان وجود داشته است 
و ما دشمني دشمنان را در اوج خودش ديديم 
كه هدفش��ان براندازي نظام جمهوري اسالمي 
ايران بود اما با فرهنگ خداباوري و خودباوري 

كه در مردم ما وجود دارد، توطئه هاي دشمنان 
شكست خورده است. 

   جهاد تبيين؛ ضرورتي انكارناپذير
رئيس مجل��س همچنين عام��ل اصلي بقاي 
انق��الب و نظ��ام را از ۱۵خرداد س��ال۱۳۴۲ 
تاكنون اينگونه تش��ريح مي كند: جهاد تبيين 
يك اصل مهم است. از موضوعات با رابطه علت 
و معلولي دفاع كنيم. نويسندگان و هنرمندان 
ما دارند در اين طريق مجاهدت مي كنند و همه 
ما بايد اين روش را زنده نگه داريم. شاهديم كه 
مدافعان حرم چه كارهايي كرده اند. يك زمان 
در بين خودمان ك��ه از بچه هاي جنگ بوديم، 
مي گفتيم اگر جنگ ش��ود آيا ب��از هم جوانان 
مي آيند؟ ع��ده اي مي گفتند خير اما ش��اهد 
بوديم جوانان از شهرها و روستاها آمدند و در 

جبهه هاي مقاومت حضور پيدا كردند. 
   همدلي بي سابقه شيعيان و اهل سنت 

تالش نظام سلطه براي ايجاد جنگ هاي مذهبي 
در منطقه غرب آس��يا و حتي در درون مرزهاي 
كشورمان موضوع ديگري بود كه قاليباف تلويحاً 
به آن اشاره مي كند: انسجامي كه در جهان اسالم 
ديدي��م و همدلي بين تش��يع و اهل س��نت كه 
مشاهده كرديم، در تاريخ نمونه ندارد، اينها نشان 
مي دهد در هر دوره اي كه باش��د سنت هاي الهي 
پابرجاست. دشمن در حال ساخت يك دوگانگي 
ايراني و غيرايراني بود اما ديديم كه در اين مورد 
هم شكست خوردند و با خون ش��هيد سليماني 
و ابومهدی المهن��دس، اين توطئه دش��من نيز 

شكست خورد. 
به هم ريختگي هژموني امريكا در منطقه نيز ديگر 
مسئله اي بود كه رئيس مجلس به آن پرداخت و 
گفت: امريكا اكنون در پي بازتعريف هژموني خود 
در منطقه است و اين شكس��ت هاي استكبار به 

بركت خون شهداست و اهل قلم، اهل منطق و اهل 
سخن بايد به تبيين اين موارد بپردازند. 

قاليباف همچنين اشاره اي نيز به تحوالت كشور 
افغانستان داشت و با تأكيد بر اينكه سؤاالت مطرح 
شده در خصوص اينكه چرا عمق استراتژيك در 
سوريه و لبنان است اما دركابل و پنجشير نيست؟ 
گفت: ش��ما اهل قلم بايد به اين س��ؤاالت پاسخ 
دهيد و تبيين اين موضوع براي جوانان بسيار مهم 
است كه جمهوري اسالمي ايران با چه منطقي و 
تحليلي پيش مي رود. جامعه مدرن امروز مملو از 
كثرت است و نگاه ها و نظرات مختلفي وجود اما 
ما نبايد از اين نگاه ها غافل شويم تا شك و ترديد 
در اصل مسير به وجود بيايد، البته نقد و بررسي 
در هر موضوعي يك اصل است. اگر باورها تغيير 
پيدا كرد، باي��د در برابر آن ايس��تاد، بايد در برابر 
تحريف انقالب ايس��تاد. در همي��ن ميزان كه در 
انديشه اسالمي و امام خميني)ره( رخ نشان داده و 
پرقدرت ايستاده ايم هم هر روز باعث احياي بيشتر 

اسالم و عزت مسلمين شده ايم. 
موفقيت روزافزون به دست آمده توسط شخص 
مقام معظم رهبري موضوع ديگري بود كه رئيس 
مجلس به آن اش��اره كرد و با بي��ان اينكه حفظ 
اين انقالب را هم اكنون مق��ام معظم رهبري به 
بهترين شكل ممكن انجام مي دهند، گفت: انقالب 
اس��المي ما را به موفقيت هاي بس��ياري رسانده 
است، البته مشكالتي هم در حوزه معيشت مردم 
و اقتصاد وجود دارد كه نبايد منكر آن شد، اگر در 
مديريت اقتصادي دچار كمبودي هستيم، به اين 
دليل است كه در عمل مباني ما چيز ديگري شد 
و از خداباوري، خودب��اوري و مردم باوري فاصله 
گرفتيم. اگر در جامعه اي ربا و ريا بود، آن جامعه 
موفق نخواهد شد. اس��اس انقالب اسالمي مردم 
هستند، ما مردم را از فرهنگ و اقتصاد دور كرديم 
اما ديديم گروه هاي مردمي و مدافعان حرم چطور 
در برابر داعش ايستادند؛ داعشي كه ارتش ها توان 

مقابله با آن را نداشتند. 
وي با بي��ان اينكه م��ا از ظرفيت م��ردم در اداره 
كشور استفاده نمي كنيم، اظهار داشت: سيستم 
بوروكراسي موجود در كشور اين اجازه را نمي دهد. 
از عزل بني صدر تا شكس��ت حصر آبادان حدود 
۳۰ يا ۴۰ روز گذش��ته بود، ما در امكانات تحولي 
نداشتيم بلكه باورها تقويت شد. اگر همين نگاه در 
حوزه اقتصاد باشد و توجه عدالت محوري باشد، 
شايسته ساالري، شايسته گزيني و شايسته پروري 
در اصل تصميم هاي ما قرار گرفت، اداره كشور هم 

درست خواهد شد. 
»باورهاي غلط و مديران ناكارآمد« را قاليباف به 
عنوان دو مشكل اساسي در كشورداري دانست و 
اظهار داشت: مشكل پول و نبود امكانات نيست. 
براي اين اصول بايد وقت و انرژي بگذاريم و خدا 

هم كمك خواهد كرد. 
قاليباف در بخش پاياني سخنان خود تأكيد كرد: 
شاهد بوديم روزي در كشور شعار نه غزه، نه لبنان 
س��ر دادند اما چند س��ال بعد چه جمعيتي براي 
تش��ييع پيكر حاج قاس��م به ميدان آمد. در اوج 
شهادت، برنامه ريزي و عقالنيت است. در جبهه 
اقتصادي هم اگر اي��ن موارد باش��د، اقتصاد هم 

درست خواهد شد.

رئيس مجلس شوراي اسامي:
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