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 اصالح طلبان نمی خواهند
ناکامی روحانی گریبانشان را بگیرد
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 پیمانکارهای دولتی به  دلیل
قیمت دالر از مناطق زلزله زده رفته اند
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نفوذ اقتصادی با چاشنی انحراف افکار عمومی؛

حرفی که با عمل ترامپ فرسنگ ها فاصله دارد

معاون ستادکل نیروهای مسلح خبر داد
مخالفت ستادکل و مجلس با طرح جدید سربازی داوطلبانه

معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح از مخالفت ستادکل با طرح 
اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی که در رس��انه ها تحت عنوان داوطلب بس��یجی و 

خدمت حرفه ای مطرح شده بود، خبر داد.
سردار مس��عود مطهر درباره طرحی که اخیرا از سوی یکی از نماینده های مجلس 
با عنوان »داوطلب بس��یجی« مطرح ش��ده اس��ت، گفت: طرحی از سوی جناب آقای 
ابوالفض��ل ابوترابی با عن��وان طرح اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی در کمیس��یون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی مطرح شد که پس از بررسی های مختلف این طرح 
با مخالفت مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی، اعضای کمیسیون امنیت ملی و 

همچنین ستادکل نیروهای مسلح رد شد.
وی ب��ا بیان اینکه این طرح هش��ت ماده دارد، گفت: در هیچ بخش��ی از مواد این 
طرح عنوان داوطلب بسیجی یا سربازی داوطلبانه نیامده است و من نمیدانم چطور در 
رسانه ها طرح اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی با این عنوان مطرح شده است و چرا 

جناب آقای ابوترابی از این عنوان برایش استفاده کرده اند.
مع��اون حقوقی و امور مجلس س��تادکل نیروهای مس��لح با بیان اینکه س��تادکل 
نیروهای مس��لح اش��کاالت خود به این طرح را وارد کرده اس��ت، اظهار کرد: این طرح 
دارای مغایرت های فراوان در تمام مواد با قانون اساس��ی است و به عبارتی طرح خامی 
اس��ت که قابلیت اجرا ندارد، اما طوری آن را مطرح کرده اند که گویا قانون س��ربازی، 

اختیاری شده و تنها ستادکل با آن مخالفت کرده است.
مطهر اضافه کرد: به عنوان مثال در یکی از مواد این قانون اینطور آمده که هرفردی 
که نمی خواهد به سربازی برود، باید معادل سه برابر هزینه یک سرباز در طول خدمت 
را یکجا یا قسطی پرداخت کرده و این هزینه برای خود سربازان در حال خدمت صرف 
شود، خب این اقدام مصداق بارز فروش سربازی و برخالف قانون اساسی و منافع کشور 
است و برفرض اگر اجرا می شد، آن وقت افراد دارای تمکن مالی از سربازی معاف شده 

و افراد ضعیف تر جامعه باید به سربازی بروند که این مغایر با عدالت اجتماعی است.
معاون حقوقی و امور مجلس س��تادکل نیروهای مس��لح همچنین افزود: همچنین 
یکی دیگر از موارد مطرح ش��ده در این طرح آن اس��ت 90 درصد حقوق کارکنان، به 
سربازان داده شود در حالیکه هم اکنون امکان اجرای چنین امری با توجه به مشکالت 

بودجه ای و اعتباری وجود ندارد و اتفاقا قانون آن وجود دارد.
وی درب��اره وضعی��ت فعلی این طرح نیز اظهارکرد: بنا ش��د تا ط��رح دوباره مورد 
بررسی قرار گرفته و به احترام آقای ابوترابی به کارگروه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
برود تا بازهم مورد بررسی قرار بگیرد، اما درخواست ما این است که نمایندگان محترم 
مجلس طرح های اینچنینی خود را حتما قبل از رس��انه ای کردن با س��تادکل نیروهای 
مس��لح در میان بگذارند تا موارد الزم در مورد آنها مورد بررس��ی قرار بگیرد و از ارائه 

طرح های خام و فاقد قابلیت اجرا جلوگیری شود.
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آنهاییکهدمازسازشمیزنند
سیاوشکاویانی

آن های��ی که دم از س��ازش می زنن��د، ایران را 
نشناخته اند، مردم ایران را نش��ناخته اند، انقالب را 
نشناخته اند و شیعه علی)ع( را نشناخته اند. دشمن 
را هم نمی شناسند، به همین خاطر سر سازش دارند 
و این س��ازش را به همه آرمان های انقالب اسالمی 
 تجوی��ز می کنند، نس��خه خ��ود را به همه تس��ری 
می دهند، در حالی که با یک نس��خه نمی توان برای 

همه دارو تجویز کرد تا درمان شود.
قرارش��ان بر این بود تا با نس��خه برجام دردها 
درمان ش��ود، ق��رار بر این ش��د که ب��ا وعده های 
دش��من، معامله ش��ود تا محیط زیست، آب و هوا، 
بی��کاری، ازدواج جوانان، رون��ق اقتصادی و... حل 
شود، اما برجام بالی جان شد برای ایران. قرار بود 

»قاتق نان شود اما قاتل جان« شد.
بس��تر آن را عوامل��ی در داخل آم��اده کردند، 
آنهایی که سازش پذیر بودند و هستند، آنگونه رفتار 
کردند که مسیر تغییر کرد، راه به بیراهه رفت تا به 
اینجا رسید، اما راه روشن است. تاریک نیست، برای 
رس��یدن به قله، به اوج، به س��ربلندی راه سنگالخ 
هس��ت، ناهموار هس��ت، اما برای رس��یدن به اوج 

بی نهایت باید عمیق بود، عمیق در اندیشه واال.
دره را تا نمی بینند، پس نمی توانند، اوج را هم 
ببنند و آنهایی که سرس��پرده و س��ازش پذیرند نه 
دره را می بینن��د و دیده اند نه اوج را می شناس��ند و 
می دانن��د چیس��ت. برای همین چن��د روز چرب و 
شیرین دنیا، حاضرند عزت خود را که نه! عزت یک 
ملت و کش��ور و انقالب را بر باد بدهند تا به اموالم 
دنیایی خود برس��ند. حاضرند تن به ذلت بدهند اما 
عزت را با قهقرا به پای معامله ببرند. داس��تان امروز 

ما، داستان 1400 سال تاریخ اسالم و تشیع است.
همان هایی ک��ه در جنگ صفین، موالی خود 
را، امام خود را به پای میز مذاکره نشاندند، اکنون 
در زمانه ما ظهور کرده ان��د. عمر و عاص ها زاییده 
ش��ده اند، اگ��ر در آن زمان یک عم��ر و عاص بود، 
اکنون ده ها عمر و عاص با فریب و نیرنگ، در حال 

تالش سازشکارانه خود هستند.
در آن س��وی ماج��رای ش��عب ابی طالب)ع( 
ابوسفیان اس��ت، تحریم و محاصره اقتصادی برای 
از پا درآوردن ایرانی اس��ت که 40 سال مقاومت را 
پشت س��ر دارد و این چهل سالگی انقالب تحولی 
اس��ت درونی برای آینده ایران اسالمی، که اگر از 
این دوران به سالمت عبور کنیم، ثمره ای بزرگ را 

برای همه ایران، بلکه بشریت رقم زده ایم.
جن��گ میان فقر و غنا، مظل��وم و ظالم، حق و 
باطل اس��ت، تشخیص حق از باطل در میان برخی 
خواص به بیراهه رفته، آن هایی که باطل را می دانند 
و حق را می شناس��ند، اکنون زمان ورود به معرکه 
اس��ت، کارزاری که اگر کوتاه بیایی��م، به فنا دادن 
ایران اسالمی ختم خواهد شد. ایمان به آرمان های 
انقالبی این مرز و بوم، اعتقاد به حقانیت این کشور 

و مردم، راه هرگونه خسران را می بندد.
راه گمراهی که برخی از آن س��خن می گویند، 
برای برون رفت از گرفتاری های خود س��اخته، که 
ناکارآمدی برخی سیاس��یون و مسئولین باعث آن 
است، راه حل سیاسی، دیپلماسی یا مذاکره نیست. 
فضای دیپلماسی در این نبرد حاکم نیست، صحنه، 
صحنه جنگ اس��ت، جنگی تمام عیار با همه ابعاد 
نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، برای اداره و 
ادامه این جنگ انقالبیون باید وارد میدان شوند و 

هر آنچه در چنته دارند به کار گیرند.
برج��ام را تجربه کردیم، برج��ام را با تحمیل 
پذیرفتی��م، اکن��ون طعم خس��ارت مح��ض آن را 
می چش��یم، اما ب��از از مذاکره س��خن می گویند و 

دیپلماسی با کدخدای بی خدا!
پیشنهاد شیطان را برای مذاکره دوباره، با ولع 
و طمع همچون گرسنه ای که مدت ها است چیزی 
نخورده اس��ت، دنبال می کنن��د، آب از لب و لوچه 

سازش طلبان راه افتاده،طمع کباب کرده اند
 اما نمی دانند که در این معرکه »خر« داغ می کنند 
کبابی در کار نیست! آیا نتیجه چنین وضعیتی همان 
دیپلماسی به کار رفته در مذاکرات هسته ای نیست؟ 
راه هس��ت، راهکار هم هست. چاه هم هست. قله هم 
دیده می شود. اما چرا برخی چاه را بر می گزینند؟ آیا 

چنین آدم هایی، خیانتکارند یا نادان؟!
و ب��از هم از دس��تاوردهای برجام می گویند که 
بالیی ش��د برای ایران. ک��م لطفی به برجام و کفران 
نعمت به آن، آیا اینگونه کرد اوضاع را؟ ش��اید توقع 
دلخوشان و سازش طلبان این بود که برای برجام نماز 
شکر به جا می آوردیم! دست به دعا بر می داشتیم و به 

شکرانه آن، از کدخدا سپاسگزاری می کردیم!
دیپلماسی که از آن سخن می گویند، دیپلماسی 
تس��لیم است. آنهایی که سرسازش دارند، تسلیم را 
تجویز می کنند. آمریکا هم نظاره گر اوضاعی اس��ت 
که با ناکارآمدی ها به بار آمده، سیگنال ها را دریافت 
کرده، آقای��ان خوش خیال توافقی در کار نیس��ت. 
وعده ترامپ وسوسه شیطان است. درخواست دیدار 
رئیس جمهور آمریکا از مقامات ایران، فریبی است 
برای افکار عمومی مردم ایران و جهان. ساده لوحی 
را کنار بگذارید، تغییر را از خود آغاز کنید، تغییری 
که کارآمدی را همراه داش��ته باشد، تغییراتی که از 
سوی آمریکا مطالبه می شود، راهی است اشتباه که 

باعث نابودی انقالب است. آیا چنین می خواهید؟!

 ارزیابی صدرالحسینی از اینکه چرا برخی
باز هم می گویند برویم با آمریکا گفت وگو کنیم:

برخی فقط کاسبی 
گفت وگوها را 

می خواهند

نگاهی به استفاده از نخبگان دانشگاهی 
برای حل مشکالت اقتصادی:

چاره جویی 
از ظرفیتی 

فراموش شده 

جوالن انحصار در پیست گرانی خودرو
بررسی سیاست روز از روند قیمت گذاری خودرو؛


