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 بررسی طرح اصالح قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان 

سخنگوی ش��ورای نگهبان از بررسی طرح اصالح 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشس��تگان در جلسه  

امروز شورای نگهبان خبر داد.
عباس��علی کدخدایی سخنگوی ش��ورای نگهبان 
در مطلبی دس��تور جلسه این هفته ش��ورای نگهبان 
را اع��الم کرد که بررس��ی مصوبات مجلس ش��ورای 
اس��المی از جمل��ه  طرح اصالح قان��ون ممنوعیت به 
کارگیری بازنشس��تگان، الیحه اص��الح قانون مبارزه 
با پولش��ویی، طرح تش��کیل وزارت می��راث فرهنگی، 
 گردش��گری و صنایع دستی در این دس��تور کار بود.

 باشگاه خبرنگاران جوان 

انتقاد صادق خرازی از وزارت کشور
دبیرکل حزب ن��دای ایرانیان طی نامه ای به وزیر 
کش��ور از دس��تور وی مبنی بر عدم واگذاری س��الن 

وزارت کشور به احزاب انتقاد کرد.
محمدصادق خرازی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان، 
در این نامه با اش��اره به نقش دولت و وزارت کشور در 
حمایت از اح��زاب، از اینکه با وجود واگذاری س��الن 
وزارت کش��ور به کنس��رت ها و برنامه ه��ای فرهنگی، 
وزارت کش��ور از واگ��ذاری این س��الن ب��ه احزاب و 
تش��کل های سیاسی خودداری می شود، انتقاد کرده و 
خواهان برداشتن این تبعیض شده است.  تسنیم

 اژه ای روند برخورد با اخال ل گران ارز را 
به مجلس گزارش می دهد

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اسالمی گفت: از محسنی اژه ای برای حضور در مجلس 
و گزارش از روند برخورد با اخالل گران بازار ارز و سکه 

دعوت شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی از حضور محسنی اژه ای در 
مجلس خبر داد و گفت: با توجه به نامه رئیس قوه قضائیه 
و دس��تور مقام معظم رهبری، انتظار می رود برخورد با 
اخال ل گران ارز و س��که با سرعت بیشتری دنبال شود و 
کسانی که برای منافع شخصی، بازار ارز و سکه را ملتهب 

کرده اند شناسایی و به مردم معرفی شوند.  تسنیم

 پشتیبانی هوانیروز ارتش و سپاه
از یکدیگر  به صورت مستمر 

فرمانده هوانیروز ارتش با بیان اینکه آموزش های 
هوانیروز س��پاه از ابتدا توسط خلبانان هوانیروز ارتش 
انجام ش��ده اس��ت و همچنان این تعام��ل ادامه دارد، 
گف��ت: با وجود آنک��ه ماموریت ه��ای هوانیروز ارتش 
و س��پاه متفاوت اس��ت اما این دو نی��رو یکدیگر را به 

صورت مستمر پشتیبانی می کنند. 
امی��ر »یوس��ف قربانی« ، با بیان اینک��ه هوانیروز 
ارتش و هوانیروز س��پاه دو ب��ازوی قدرتمند نیروهای 
مسلح هستند، عنوان کرد: آموزش های هوانیروز سپاه 
از ابتدا توسط خلبانان هوانیروز ارتش انجام شده است 

و همچنان این تعامل ادامه دارد.
وی اف��زود: با وجود آنک��ه ماموریت های هوانیروز 
ارتش و س��پاه متفاوت است اما این دو نیرو یکدیگر را 
به صورت مستمر پشتیبانی می کنند. وی تاکید کرد: 
اورهال هلی کوپتر برای متخصصان هوانیروز، یک کار 

روتین و پیش پا افتاده شده است.  میزان

 بازدید امیر صباحی فرد
از منطقه پدافند هوایی غرب

فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( از 
منطقه پدافند هوایی غرب )شهدای سوباشی( وایستگاه 

رادار شهید دستنبو )سوباشی ( بازدید نمودند.
امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد در این بازدید  با 
کارکنان و سربازان وظیفه این ایستگاه چهره به چهره 
دیدار و دس��توراتی جهت برطرف نمودن مش��کالت 

تعدادی از آن ها را صادر کرد.
وی گفت: ایس��تگاه رادار شهید دستنبو )شهدای 
سوباش��ی( بعنوان شناس��نامه ق��رارگاه پدافند هوایی 

خاتم االنبیاء است.  باشگاه خبرنگاران جوان 

اخبار

کنوانسیون رژیم حقوقی به منزله تقسیم خزر نیست 
ریی��س کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجل��س تاکید کرد: 
کنوانس��یون رژیم حقوقی دریای خزر نمی تواند به منزله تقسیم آب و بستر در 
دریای خزر باش��د البته این دغدغه وج��ود دارد که اگر مجوزی در حوزه مرزی 

داده شود ممکن است مبنایی برای ادعاهای مرزی محسوب شود.
حش��مت اهلل فالحت گفت: طبق موافقت نامه بین ایران و شوروی دریای خزر 
دریای مش��اع بود که  بعد از فروپاش��ی شوروی کش��ورهای دیگر تکلیف ۶۸ درصد 

مرزهای آبی بین خود را مشخص کردند، اما ایرانی ها وارد توافق مرزی نشدند.
وی ادام��ه داد: البته برای مقابله با دخالت کش��ورهای خارج��ی بحث تعیین رژیم 

حقوقی مطرح شد.
وی تصریح کرد:  تعیین رژیم حقوقی دریای خزر اگر به معنای تعیین مرز باشد باید 

به تصمیم مجلس برسد که حداقل به رای چهار پنجم نمایندگان نیاز دارد.  ایسنا

دیدگاه 
مذاکره با نگاه »باید و نبایدی« امکان پذیر نیست

مع��اون حقوق��ی رئیس جمهور در دولت یازدهم گف��ت: خیلی زمان می بَرد 
آمریکایی ه��ا بدانن��د یک مذاکره صحی��ح بین المللی در چه ش��رایطی و با چه 

مؤلفه هایی باید انجام شود.
الهام امین زاده با اش��اره به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقالب مبنی 
بر اینکه »جنگ نخواهد ش��د و مذاکره نخواهیم کرد«، اظهارداش��ت: اساس��اً هر 
کاری در عرص��ه داخل��ی و بین الملل��ی اصول و قواعد خاص خ��ود را دارد و اگر آنها 

رعایت نشود قطعاً به نتیجه مطلوب برای هر دو طرف منجر نخواهد شد. 
وی در عین حال خاطرنش��ان کرد: االن هم باید ارزیابی کنیم  چه زمانی می توانیم 

با یک اقتدار زیاد پای میز مذاکره برویم 
وی ادامه داد:  مذاکره  این شرط و شروط کردن ها با این بایدها و نبایدها امکان پذیر 

نیست چون اصال مذاکره نیست و یک نوع تحکم است.  باشگاه خبرنگاران جوان

نظرگاه 
واکنش معاون پارلمانی رئیس جمهور به استانی شدن انتخابات

مع��اون پارلمان��ی رئیس جمه��ور درباره اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس 
توضیحاتی داد.

حس��ینعلی امیری درباره اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس اظهار کرد: این 
مس��ئله نیازمند بحث های حقوقی بس��یار مفصلی اس��ت. هر قانونی که بخواهد 

درباره انتخابات به تصویب برسد؛ باید با قانون اساسی مطابقت داشته باشد.
وی اف��زود: باید توجه کرد که اس��تانی ش��دن انتخابات مجل��س چقدر با قانون 

اساسی سازگاری دارد و آیا قانون اساسی اجازه چنین کاری را می دهد یا خیر!
گفتنی اس��ت؛ پورمختار عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اخیرا درباره استانی 
ش��دن انتخابات مجلس اظهار کرد: این طرح امروز تبدیل به یک ضرورت ش��ده اس��ت و 
مش��کالت این حوزه باعث شده کارآمدی نمایندگان از دست برود. به همین دلیل بایستی 
زودتر انتخابات مجلس به صورت استانی اصالح و انجام شود.  باشگاه خبرنگاران جوان 

پارلمان

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام  گف��ت: دش��من با زی��ر پا گذاش��تن مصلـــحت
توافقات بین المللی می خواهد به سرعت به نتیجه برسد، در 

این شرایط باید مردم را به صحنه فراخواند.
محس��ن رضایی دیروز در جمع مدی��ران و متخصصان 
تولیدکنن��ده دان��ش و فناوری ب��ا تش��کر از کارآفرینان و 
نوآفرینان ایرانی گفت: این کار شما در شرایط امروز کشور، 
کارآفرینی یک مجاهدت اس��ت.  ام��روز جنگ اقتصادی به 
ملت ما تحمیل ش��ده است. جنگی که هیچ مبنای حقوقی 
و انس��انی در آن وجود ندارد. کس��انی که به ملت و نظام و 
رهب��ری ایران لبیک می گویند، جزء مجاهدین فی س��بیل 

اهلل هستند.
وی ادام��ه داد: ملت ایران در ح��وادث تاریخی بزرگ، 
جوهره و بزرگ��ی وجودی خود را نش��ان می دهد. این نوع 
همای��ش ها در جای جای ایران باید تش��کیل ش��ود و در 
مورد بیرون رفتن ش��رایط تحریم و رس��یدن به ش��کوفایی 

چاره اندیشی کرد.

استاد دانشگاه جامع امام حسین)ع( با اشاره به پیشینه 
ایرانیان برای حرکت در مس��یر پیش��رفت گفت: ملت ایران 
200 س��ال در خواب به س��ر می برد و پس از اشغال بخش 
هایی از آن، بیدار ش��د. سرزمین ما 200سال پیش بسیاری 
از ش��هرهای پرآوازه اش را از دست داد. از آن موقع تا االن 
ملت ما در جوش و خروش است که به مجد و عظمت خود 
دس��ت پیدا کند. همزمان قدرت هایی ک��ه در این منطقه 
منافع��ی دارن��د، از داخل و خارج در پی ایج��اد انحراف در 

نهضت مردم ما هستند. 
دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گف��ت: انقالب 
اس��المی س��رآغاز برگش��ت ما به خودمان بود. ما به نتیجه 
رس��یدیم که باید اقتدار و امنیت را به دس��ت بیاوریم و در 
محیط امن، به پیش��رفت در همه زمینه های دیگر برس��یم. 
همین که ما وارد فاز دوم پیش��رفت یعنی اقتصاد شدیم، در 
داخل خوشبین ها با رویکردهای شکست خورده خود، ملت 
م��ا را با تردید مواجه کردند و جوانان ما را بر س��ر دوراهی 

قرار دادند.  فارس

محسن رضایی:
امروز باید مردم را به صحنه فراخواند

با حضور سران قوا تصویب شد:
تدوین سیاستهای کالن اطالع رسانی  

شورای عالی هماهنگی اقتصادی،  سیاس��تهای کالن اطالع رسانی خیابان پاستور
ب��رای مقابل��ه با جنگ روان��ی و مس��ائل اقتصادی را  

تصویب کرد. 
در این جلس��ه که دیروز ، با حضور س��ران قوا و 
به ریاس��ت حس��ن روحانی برگزار شد؛ اعضای جلسه 
راهکاره��ای الزم ب��رای تنویر اف��کار عمومی و جلب 
مش��ارکت مردم از طریق اطالع رس��انی برای مبارزه 
با هر ن��وع اختالل در تنظیم بازار و همچنین برخورد 
قاطع و عادالنه با هر گونه فس��اد در چرخه فعالیتهای 

اقتصادی را بررسی کردند.
در همین راس��تا سیاستهای کالن اطالع رسانی با 
هدف مبارزه با جنگ روانی و التهاب آفرینی در جامعه 
نسبت به مس��ایل اقتصادی با رویکرد آرامش بخشی و 
ثبات به بازار تصویب شد. در این جلسه پیشنهادات الزم 
برای جلوگیری از هرگونه کاهش عرضه کاالهای مورد 

نیاز مردم بررسی شد. پایگاه اطالع رسانی دولت 

آیت اهلل جنتی تاکید کرد:
برگزاری علنی دادگاه مفسدان اقتصادی 
رهب��ری گف��ت: الزم اس��ت خبــــرگان ریی��س مجل��س خب��رگان 
دادگاه مفسدان و اخاللگران اقتصادی به صورت علنی 
برگزار ش��ود چ��را که برگزاری دادگاه ه��ای علنی این 

افراد بر اعتماد عمومی جامعه اثر مثبت می گذارد.
آی��ت اهلل احمد جنت��ی رییس مجل��س خبرگان 
رهبری در جلسه کمیسیون تحقیق خبرگان، از برخی 
نابس��امانی های اقتصادی و بروز مش��کالت معیشتی 
ب��رای مردم انتقاد کرد و افزود: اوضاع امروز کش��ور از 
نظر مس��ائل اقتصادی و آش��فتگی بازار ب��ه ویژه بازار 

سکه و ارز اسباب نگرانی است.
وی با اشاره به این که این شرایط موجب در تنگنا 
قرارگرفتن مردم در معیش��ت ش��ده است، افزود: این 
وضعیت ممکن است برخی آسیب های اجتماعی را به 
دنبال داشته باشد، لذا همه به ویژه دولتمردان وظیفه 
دارند با دادن امید به جامعه برای اصالح وضع  حرکت 
انقالبی کنند. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 

ب
فتا
آ

از جنگ 33 روزه تا جنگ اقتصادی
ادامه از صفحه اول

همگرایی با کشورهای منطقه ای همچون روسیه، 
چی��ن و ترکیه که ای��ن روزها در تقاب��ل اقتصادی با 
آمری��کا قرار دارن��د و ظرفیت های عظیم��ی که برای 
ای��ران در مناطق مختلف جهان وج��ود دارد از جمله 

این مولفه ها برای پیروزی در جنگ اقتصادی است.
ب��ه هر تقدیر ای��ن روزها که س��الگرد جنگ 33 
روزه ب��ه عنوان بخش��ی از تاریخ مقاوم��ت منطقه با 
محوریت ایران و متحدانش اس��ت مولفه ای مهم برای 
درس گرفت��ن از ظرفیت های موجود درونی و بیرونی 
کش��ور برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است که 
می تواند زمینه س��از ثبت برگی دیگ��ر از موفقیت در 

دفتر انقالب و ملت بزرگ ایران شود. 

سرمقاله

گروه رویداد  رهب��ر معظم انقالب در دیدار گـــزارش دو
اخیر خود با اقش��ار مختلف مردم تاکید کردند که 
"اینهایی که خطاب می کنند به دولت که بایس��تی 
دول��ت برکنار بش��ود و از این قبی��ل حرفها، اینها 

دارند در نقشه ی دشمن کار می کنند." 
ایش��ان افزودن��د : "  دولت باید با قّوت س��ِر 
کار بمان��د، کاره��ا را باید این دول��ت انجام بدهد. 
رئیس جمه��ور، منتخب مردم اس��ت؛ مجلس هم 
منتخب مردم اس��ت؛ هم رئیس جمهور حق دارد، 
ه��م مجلس ح��ق دارد، ه��ر دو حقوق��ی دارند و 
تکالیف��ی دارن��د؛ تکالی��ف را باید انج��ام بدهند، 
حقوقشان و کرامتشان هم باید حفظ بشود ". این 
اظهارات گوش��زدی به آن گ��روه از اصالح طلبان 
اس��ت و به اصطالح دلسوزان کشور است که اخیراً 
خواس��تار کنار گیری دولت شدند و تنها راه نجات 

آن را این امر عنوان کردند. 
اخی��راً محم��ود احمدی نژاد، رئی��س جمهور 
س��ابق کش��ورمان، در پیامی ویدیویی خواس��تار 
استعفای حسن روحانی شد و خطاب به وی گفت 
که مردم دیگر وی را »قبول ندارند« و ادامه حضور 
او در جایگاه ریاست جمهوری هم به »ضرر« ایران 
و هم به »ضرر« خود رئیس جمهور اس��ت و بهتر 

است که دیگر »ادامه« ندهد.
دوم   دول��ت  در  ک��ه  اس��ت  درحال��ی  ای��ن 
احمدی نژاد وضعیت کشور تعریف چندانی نداشت 
و بس��یاری اور ا  به  عنوان عامل اصلی فریزش��دن 
مناسبات خارجی، بهم ریزی ساختارها، به باد دادن 
صدها میلی��ارد دالر، به وجود آوردن بحران ۸۸ و 
ایجاد سردرگمی در افکار عمومی می دانند و خود 

او باید پاسخگوئی بسیار از مطالب باشد.
اگرچه آنها برای فرافکنی این موضوع همواره 
منتقدینی را که در واقع خواستار اصالح امور و نه 
تغیی��ر دولت بودند به عنوان اف��رادی که زیر پای 
دولت روحانی را می کشند معرفی می کردند ، اما 
اظهارات آنان حکایت از این امر دارد که خواس��ته 

آنها برکناری دولت روحانی است. 
از جمل��ه این اف��راد علی عبدالعل��ی زاده وزیر 
مس��کن و شهرس��ازی دولت اصالح��ات بود که با 
تاکید ب��ر اینکه دولت روحانی باید اس��تعفا دهد، 
اظه��ار داش��ت: وقتی دول��ت کاری ب��رای مردم 
نمی کند، بهتر اس��ت رها کند و برود. علی صوفی 
وزیر تع��اون دولت اصالحات نیز در این باره گفت 
:  رئیس جمهور اگر رئیس جمهوری باش��د که پای 
تعهداتش بایستد، ولو اینکه مجبور به کناره گیری 
هم ش��ود، خیلی بهتر است تا اینکه منفعل بوده و 

اوضاع کشور در حالت بالتکلیفی باشد.
این درحالی است برنامه اصالح طلبان حاشیه 
س��ازی ها و هجم��ه آفرینی های تفرق��ه افکنانه 

اصالح طلبان که هر بار به گونه ای در کشورظاهر 
می شود در شرایط کنونی که کشور درگیر مسائل 
و چالش های اقتصادی بر برکناری رئیس جمهور 
تاکی��د دارد و برنام��ه عبور از روحان��ی را اصالح 

طلبان تدوین  کردند. 
آنها بودند که از حتی از بیماری صعب العالج 
روحانی و احتماال اس��تعفاء زودهنگام آن س��خن 
گفتند و نشان دادند که عبور و برکناری از روحانی 

به نفع آنهاست.
در حقیق��ت اص��الح طلبان  برای به انس��داد 
کش��اندن دولت دوازدهم، مدیری��ت افکار عمومی 
در برنام��ه خود ق��رار دارند. س��عید حجاریان در 
ش��هریور ماه ۱3۹۴ اظهار کرده بود: آقای روحانی 
اگر شکس��ت بخورد بحران در بحران ایجاد خواهد 
ش��د. فرض کنید که توافق برجام در یک جایی به 
لحاظ اجرا شکس��ت بخورد و همه چیز هوا ش��ود. 
روحانی هم اس��تعفا می ده��د و می رود، و یک نفر 

مثل معجزه ی هزاره ی سوم سر کار می آید.
به این ترتی��ب از همان  ابتدا افکار عمومی را 
از توج��ه به مطالبات واقعی خود بازداش��تنه  و در 
زمانی که دولت توان پاسخگویی اقناعی به سواالت 
افکار عمومی را ندارد و اوضاع نابسامان اقتصادی و 
ناکامی برجام اعتراضات عمومی را به همراه داشته 

است، پروژه عبور از روحانی را اجرایی کنند. 

اتهام به رقیب
جالب اینجا بود که بسیاری از طرفداران دولت 

حتی با پیش��نهاد کناره گیری ان را طرح مخالفان 
دولت می دانستند از  جمله اکبر ترکان از اعضای 
موس��س حزب اعتدال و توسعه در این باره گفت : 
درحال حاضر 3 پنجره به روی دولت باز است، یک 
پنجره موضوع استعفا را مطرح می کند که برخی 
به دنبال آن هس��تند، پنجره ای دیگر عدم کفایت 
اس��ت که به مطبوعات کشیده ش��ده و عده ای از 
مخالفی��ن س��نتی روحانی به دنبال ع��دم کفایت 
هس��تند، اما پنجره ای دیگر این اس��ت که دولت 
داوطلبانه و فعاالنه نس��بت ب��ه اصالحات الزم در 
کابین��ه عمل کن��د و با انرژی جدید ب��ه مقابله با 
چالش ها بپردازد که اگر دولت راه سوم را در پیش 
نگی��رد، مخالفین دول��ت، راه اول و دوم را عملی 

خواهند کرد
س��عید حجاریان ک��ه اصالح طلب��ان جایگاه 
تئوریس��ینی ب��رای او قائل هس��تند، در تش��ریح 
وضع��ت دولت روحان��ی در صورت وخیم ش��دن 

اوضاع و ناکامی در برجام چنین اظهار می دارد:
»در صورتی که وضعیت گفته ش��ده تش��دید 
ش��ود، راس��ت ها چهار س��ناریو پیش روی دولت 
روحانی ق��رار خواهن��د داد. اولین آنها پیش��نهاد 
استعفاس��ت؛ یعن��ی روحانی را به اس��تعفا داللت 
کنند. دومین س��ناریو، اِعمال فش��ار اس��ت؛ و بر 
س��ر مس��ائل ش��خصی رییس جمهور مانور دهند. 
س��پس بر مبنای عکس العم��ل روحانی حمالت را 
تشدید کرده و از رییس جمهور مشروعیت زدایی و 
نهایتا وی را وادار به کناره گیری کنند. س��ناریوی 

س��وم، طرح عدم کفایت روحانی است؛ به نظر اگر 
اکثری��ت مجلس تا پایان س��ال اوض��اع را بحرانی 
ببینند و نتوانند در برابر فش��ار مردم تاب بیاورند 
و به این جمع بندی برس��ند که دولت توانایی حل 
بحران ندارد، الجرم و شاید بنا به بعضی صحبت ها 
موض��وع عدم کفای��ت را مط��رح می کنند.آخرین 
سناریو از جنس پرونده سازی است؛ به این نحو که 
مجموعه عملکرد روحانی را رصد کنند و فی المثل 
بگویند رییس جمهور با اصحاب فتنه س��ر و  سّری 
داش��ته یا در موضوع برجام دو و سه با خارجی ها 
ارتباطی برقرار کرده اس��ت، لذا نمی تواند سکاندار 

قوه مجریه باشد.
از س��وی دیگر عبداهلل ناصری عضو ش��ورای 
مشورتی اصالح  طلبان و فعال سیاسی اصالح  طلب 
دراین باره نوشته است: »یک جریان سیاسی خاص 
با توجه به ش��رایط فعلی کشور، راهبرد جدیدی را 
برای جلوگی��ری از اتمام دوره ریاس��ت جمهوری 
حس��ن روحانی طراحی کرده است. طرح مباحثی 
همچون استعفا یا فش��ار سیاسی بر رییس جمهور 
در همین راس��تا طراحی و نقل محافل سیاسی و 

رسانه ای شده است.« 
رمضانعل��ی س��بحانی فر نماین��ده س��بزوار و 
س��خنگوی ح��زب اعتدال و توس��عه نی��ز معتقد 
است: »دلواپسان برای نگه داشتن خود در صحنه 
سناریوهایی از اس��تیضاح وزرا تا رئیس جمهور را 

دنبال می کنند تا خود را در صحنه نگه دارند.«
این ادعاها در حالی مطرح میش��د  که مویدی 
برای آن مطرح وجود نداشت و چنین تعابیری در 
اظهارات منتقدان دولت روحانی هیچ طرح نش��ده 
بود. بکارگیری تعابیری چون به اس��تعفا رساندن، 
اِعمال فش��ار، طرح عدم کفایت و پرونده س��ازی، 
بی��ش از آنک��ه حاکی از ذهن منتقدین باش��د در 
ذهن اصالح طلبان می گذرد! و بازتاب تفکری است 
ک��ه در ای��ن اردوگاه در حال قوت اس��ت، چرا که 
صدای "عب��ور از روحانی" از مدتها قبل از اردوگاه 

اصالح طلبان به گوش رسیده است!
منتقدان هیچگاه خواس��تار برکن��اری دولت 
روحان��ی نش��دند بلک��ه هم��واره از برنام��ه ها و 
رویکردهای دول��ت انتقاد می کردند و خواس��تار 

تغییر تیم اقتصادی دولت بودند.

تاکیدات رهبری بر حمایت از دولت
رهبر معظم انقالب در این دیدار عنوان کردند 
که که ش��ما میدانید من از دولت حمایت میکنم؛ 

بنده از همه ی دولتها حمایت میکنم. 
این اولین بار نیس��ت ک��ه مقام معظم رهبری 
از دولته��ا حمایت می کنند. ایش��ان پیش تر، در 
2۴ تیر در نشس��تی که با حضور رییس جمهوری 
و اعض��ای هیات دولت برگزار ش��د، تیم اقتصادی 

دول��ت را میاندار و محور اصل��ی کار و تحرک در 
کشور دانستند و همه  دس��تگاه ها را به هماهنگی 

با آن فراخواندند.
ایش��ان اگر چه هم��واره تاکید ک��رده اند که 
به کس��ی چک س��فید امضا نداده اند اما  بارها در 
فرمایش��ات خود تصریح کردند  که برای مقابله با 
دش��من وحدت و انس��جام ملی مهمترین فاکتور 

مطرح است.
 در ش��رایط فعلی کش��ور به وحدت و انسجام 
ملی نی��از دارد و هرگون��ه اظهارنظ��ر غیرمعقول 
سیاس��ی، دمی��دن در آتش تفرقه و ِگ��را دادن به 
فرصت طلبان محس��وب می شود ،  موضوعی که 
رهب��ر معظم انق��الب نیز  بر آن تاکید داش��تند و 
فرمودند: آنها که می گویند دولت باید برکنار شود 

در نقشه دشمن نقش آفرین هستند.

ساختار نظام
نبای��د فرام��وش کرد ک��ه دولت در س��اختار 
نظام  از ارکان مهم حاکمیت و سکان دار دستگاه 
اجرایی کشور محسوب شده و عالوه بر رای موافق 
و مقبولیت از س��وی ملت، مش��روعیت خود را از 

قانون اساسی و تنفیذ رهبری می گیرد.
از این رو کس��انی که به ن��ام دفاع جامعه و با 
غرض ورزی های فردی و جناحی، برکناری دولت 
و کناره گیری رییس جمهوری را پیش می کشند 
و بر آن پافش��اری می کنند اف��زون بر انکار رای و 
حقوق مسلم ملت؛ در یک معنا مشروعیت رییس 
جمهوری را به واسطه تنفیذ حکم توسط ولی فقیه 

را نیز زیر سوال می برند.
حمای��ت از رییس جمه��ور منتخ��ب مردم به 
مثاب��ه عالی تری��ن مدی��ر اجرایی کش��ور یکی از 
سیاست هایی اساسی است که رهبری از آن کوتاه 
نیامده و این امر به همه جریان های اصیل و حامی 
انقالب اسالمی توسط معظم له گوشزد شده است.

 پیش��ینه این امر و حمایت های جدی و تمام 
عیار رهبری از ریاس��ت جمهوری آقایان هاشمی، 
خاتمی، احمدی نژاد، علی رغم اختالفات جدی در 
برخی مسایل و تصمیم گیری ها حقیقتی نیست که 
مخالفی برای آن سراغ داشته باشیم.  این حمایت 
را ام��روز نیز به خوب��ی می ت��وان در کالم و مرام 
رهبری انقالب نس��بت به دولت دوازدهم می توان 

مشاهده نمود.

در نهایت
در نهای��ت باید در نظر داش��ت که در فضای 
کنون��ی کش��ور عقالنیت، تع��ادل و تعام��ل آرای 
سیاسی موجب مقابله با مطامع دشمنان می شود 
و برای غلبه بر وضعیت نابس��امان اقتصادی باید از 

گرا دادن به دشمن پرهیز کنیم.

نگاهی به تاکید رهبری در  حمایت از همه دولت ها

به دشمن گرا ندهید 

پدافن��د  س��ازمان  رئی��س  ن یبــــو غیرعامل کشور گفت: آمریکا تر
با فش��ار اقتصادی و تحریم می خواهد مردم را در 
تنگن��ا قرار ده��د تا موجب درگیری، اغتش��اش و 

مسائل امنیتی شود.
س��ردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند 
غیر عامل کش��ور در گردهمایی مجریان و ناظران 
طرح های جامع پدافند غیرعامل استانی و شهری 
با اش��اره به طرح های جامع در اس��تان ها اظهار 
داش��ت: به صورت کلی و عمومی موضوع ش��هر و 
استان به س��ه عنصر زیرساخت، جمعیت و مردم، 

اداره و مدیریت تقسیم بندی می شوند.
وی با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده توس��ط 
این س��ازمان در سالهای گذش��ته، گفت: در ابتدا 
به ایمن س��ازی زیرساخت ها پرداختیم و از چهار 
س��ال پیش نیز به بحث ایمن سازی مردم و مقوله 
پدافند ش��هری پرداخت��ه، همچنین تالش کردیم 
ط��رح های پدافند ش��هری به س��مت حفاظت از 

مردم برود.

وی افزود: در بس��یاری از کش��ورها دفاع غیر 
نظامی و حفاظت از زیر س��اخت ه��ا محور اصلی 

عملکرد پدافند غیر عامل است.
س��ردار جاللی در ادامه با اشاره به تدابیر مقام 
معظ��م رهبری و فرمانده کل قوا بعنوان سیاس��ت 
ه��ای کلی پدافند غیر عامل کش��ور اف��زود: مقام 
معظ��م رهبری فرمودند در ابتدا زیرس��اخت ها را 
دس��ته بندی و طبقه بندی از نظ��ر اهمیت انجام 
دهید و سپس به اولویت ها بپردازید براین اساس 
می توان زیر س��اخت های کش��ور را به سه سطح 
حیاتی، حس��اس و مهم تقس��یم ک��رد. در همین 
رابطه سطوح حیاتی و حساس را به وزارتخانه ها و 
س��ازمان های مادر مرتبط کردیم و سطوح مهم را 
به استان ها سپردیم. در واقع یک تقسیم بندی بر 

اساس سطح اهمیت انجام شد.

وی ادام��ه داد: اولین موض��وع حفاظت از زیر 
ساخت هاست و موضوع بعد مساله حفاظت از مردم 
قرار دارد که می تواند موجب کاهش آسیب پذیری 
مردم ش��ود. مساله دیگر پاسخ به تهدید هاست که 

امداد و نجات و کمک به مردم مدنظر است.
سردار جاللی نهادینه س��ازی مفاهیم پدافند 
غی��ر عامل در ذات طرح های ش��هری را از نکات 
مهم در مبحث ش��هر س��ازی و پدافن��د غیرعامل 
دانس��ت و گفت: هر طرحی که در شهرها ساخته 
می ش��ود باید اصول پدافند غیر عامل به بهترین 
شکل در آن اجرا ش��ود همچنین باید طرح هایی 
ب��رای ش��رایط اضط��راری در نظر گرفته ش��ود تا 

بتوانیم از مردم محافظت کنیم
وی اف��زود: مطالعه، بررس��ی و دس��ته بندی و 
طبقه بندی دارایی اس��تان ها یک��ی دیگر از اصول 

هایی است که در پدافند استانی به آن می پردازیم 
از س��ویی دیگر باید تهدیداتی که می توان متوجه 
هر اس��تانی بش��ود را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم 
آسیب های این حوزه را کاهش دهیم همچنین باید 
به مراکز پرخط��ر و همجواری آن با جمعیت توجه 

داشت تا بتوان پیامد های احتمالی را کنترل کرد.
س��ردار جالل��ی ادام��ه داد: اس��تانداران باید 
یک لیس��تی از برنامه ها اقدام��ات و اولویت های 
پدافندی تهیه کنند تا بتوانند بر اس��اس آن برنامه 
ریزی داشته باشند. در این لیست باید قابلیت ها و 
اولویت های هر استان مشخص شود همچنین باید 
محیط ه��ای باز برای انتقال جمعیت در ش��رایط 
ضروری تعیین ش��ود تا بتوان در شرایط خاص از 

آن استفاده کرد.
س��ردار جاللی ش��ناخت ظرفیت ها و قابلیت 
های هر اس��تان را از اولی��ن اصول پدافند کالبدی 
دانس��ت و گفت: ما باید دارایی های هر اس��تان را 
بخوبی بشناس��یم و بدانیم نقش، اهمیت و کارکرد 

دارایی های ما چیست؟

وی ادامه داد: موض��وع دیگری که باید به آن 
توجه کرد هوشمند سازی و قابلیت شبکه ای است 
ما باید نقش دارائی ها یمان در ش��بکه و سیستم 
را بدانیم و توجه داش��ته باش��یم ک��ه دارایی های 
ب��ا هم در ارتباط هس��تند. مثال در حوادث س��ال 
گذش��ته اهواز وابس��تگی متقابل میان زیر ساخت 
ها موجب ش��د همه با مشکل مواجه شده و مردم 
با مشکالت جدی روبرو شوند.  شناسایی وابستگی 
های متقابل زیرساخت ها بهم و سپس کاهش این 

وابستگی ما از اهمیت باال برخوردار است.
وی ادام��ه داد: باید جنس زیر س��اخت ها را به 
خوبی شناسایی کنیم، برخی از دارایی ها ما انسانی و 
برخی دیگر دارایی های مادی و یا معنوی و یا ترکیبی 
از اینهاس��ت پس اگر ما دارایی ها را بتوانیم بخوبی 
بشناسیم می توانیم نوع پدافند غیر عامل را برای آن 
تعریف کنیم. رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور 
با اشاره به خطرات برخی از دارایی ها اظهار داشت: 
برخی از دارایی ممکن است کارکردشان به اندازه ی 

خطراتشان مهم نباشد.    مهر 

سردار جاللی:
دشمنان می خواهند مردم را مقابل دولت قرار دهند


