
3 سه شنبه  30 بهمن 1397  شماره 4965  رویـکرد

نیروهای مسلح باید مراقب کمین گاه های دشمن باشند
مرجع تقلید ش��یعیان با اش��اره به دسیس��ه افکنی دش��منان گفت: آن قدر 
کشورمان باید قوی باشد که دشمن توان نفوذ در کشورمان را نداشته باشد البته 

باید نیروهای مسلح نیز باید مراقب کمین گاه های دشمن باشند.
آیت اهلل حس��ین نوری همدانی با نقل حدیثی از پیامبر گرامی اسالمی درباره 

اهمیت جهاد اظهار داش��ت: براس��اس این حدیث تمامی خیرها و س��عادت ها در 
س��ایه شمش��یر بوده و در زیر سایه شمشیر تمام س��عادت ها به وجود آمده است در 
نتیجه اسالم در کادرسازی سعی کرده کادری را ایجاد کند که در دنیا بی نظیر باشد.

آیت اهلل نوری همدانی با اش��اره به حادثه تروریس��تی سیس��تان و بلوچستان گفت: 
پاکستان کشور بزرگی است اما در این کشور همه گونه آدم هست و کسانی پیدا می شوند 
که تحت تأثیر عربس��تان قرار گرفته اند در نتیجه باید در رابطه با این کشور خیلی دقت 

کنیم. آن  قدر کشورمان باید قوی باشد که دشمن نتواند در کشورمان نفوذ کند.

نظرگاه
مرزبانی سپاه در سیستان و بلوچستان فراقومیتی است

عضو مجمع نمایندگان اصفهان گفت: حضور س��پاه پاسداران در سیستان و 
بلوچستان برای حفظ امنیت مرزهای کشور، فرامذهبی و فراقومیتی است.

اکبر ترکی با بیان اینکه پاس��دارانی که از اصفهان به سیستان و بلوچستان 
رفتند، پاس��دار جمهوری اس��المی بودند و پای انقالب ایستادگی کردند، گفت: 

پاسدارانی که در حمله تروریستی خاش به شهادت رسیدند عالوه بر پاسداری از 
مرزها، فعالیت های سازندگی مهمی در استان سیستان و بلوچستان انجام می دادند.

وی گفت: س��پاه اصفهان اخیرا وارد سیس��تان و بلوچستان ش��ده است و به دنبال 
محرومی��ت زدای��ی و بهبود معیش��ت مردم اس��ت ب��ه همین جه��ت پروژه های مهمی 
درخصوص آبرس��انی، پل س��ازی و جاده کشی در دس��تور کار دارد؛ بسیاری از شهدای 
اخیر مهندسانی بودند که فعالیت های سازندگی و جهادی انجام می دادند. انتظار نداریم 

که امروز مسئوالن ما بگویند که از دشمنان انتقام نخواهیم گرفت.

دیدگاه
شکایت نوبخت از امضاکنندگان نامه به رئیس جمهور

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی اعالم کرد که رئیس سازمان 
برنامه و بودجه از امضاکنندگان نامه به رئیس جمهور درباره پول های گم شده نفتی 

به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است.
احمد علیرضابیگی از ش��کایت نوبخت از امضاکنندگان نامه به رئیس جمهور 

خبر داد و اظهار داش��ت: چندی قبل تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه ای به 
رئیس جمهور نس��بت به عدم تعیین تکلی��ف ۱۶ هزار میلیارد تومان و یک میلیارد و 

۱۷۷ میلیون دالر از درآمدهای نفتی انتقاد کردند.
وی اف��زود: ای��ن مبالغ باید از محل فروش نفت و گاز به صندوق توس��عه ملی واریز 
می ش��د اما تا امروز تکلیف آن مش��خص نیس��ت لذا از رئیس جمهور خواس��تیم حسب 
تکلیف��ی که ملت ایران بر دوش وی گذاش��ته اند، تکلیف این منابع را مش��خص کنند. 
انتظار این بود که در قانون بودجه سال ۹۷ و یا ۹۸ تکلیف این مبالغ مشخص می شد.

درحاشیه

اروپا دنباله رو و کمک کار آمریکا است
گفته میش��ود مثاًل بین اروپا و آمریکا ش��کاف به 
 وجود آمد؛ خب بله، ممکن اس��ت یک شکاف ظاهریِ  
کم اهّمّیتی هم بینشان ]به  وجود آمده[، لکن ما برای 
این مذاک��ره نکردیم. ما مگر مذاک��ره کردیم که بین 
آمری��کا و اروپا ش��کراب ب��ه  وجود بیاید؟ م��ا مذاکره 
کردیم که تحریم برطرف بش��ود؛ شروع مذاکره برای 
ای��ن بود، ادامه ی مذاک��ره برای این ب��ود؛ و این باید 
تأمین بشود؛ اگر این تأمین نشد، بقّیه ی چیزهایی که 
حاصل ش��ده، ارزش زیادی را نخواهد داشت. و عرض 
کردم که ]اروپایی ها[ مخالفت هم نمیکنند؛ اروپایی ها 
دنبال آمریکا حرکت میکنن��د، به همدیگر کمک هم 
ا َش��یاطیَن  میکنن��د: َو َکذالِ��َک َجَعلنا لُِک�لِّ نَِبیٍّ َعُدوًّ
االِنِس َو الِجنِّ یوحی بَعُضُه��م اِلی بَعٍض ُزخُرَف الَقوِل 
ُغ��روًرا؛ اینها به هم کمک هم میکنند، به یکدیگر پیام 
هم میدهن��د، کمک هم میکنن��د، یکدیگر را تقویت 
روحی هم میکنند. خب، اینها چیزهایی اس��ت که ما 

به عنوان تجربه ی برجام باید در نظر داشته باشیم.
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مخاطب شمایید

کارنامه رئیس جمهور واضح تر از آن است 
که نیاز به طلب وضوح داشته باشد

روز گذش��ته طرح اس��تیضاح و ع��دم کفایت 
رئیس جمهوری، توسط مجتبی ذوالنور نماینده 
قم تهیه و از س��وی ۱۳ نفر از نمایندگان امضا شد. در 
همین راستا س��یدعزت اهلّل ضرغامی عضو شورای عالی 
فضای مجازی و رئیس اس��بق صداوسیمای جمهوری 
اسالمی ایران که ماجرای اختالفاتش با رئیس جمهوری 
طی روزهای اخیر خبرساز ش��ده، اخیر خبرساز شده، 
در واکنش به این طرح نوش��ت: کارنامه رئیس جمهور، 
»واضح تر« از آن است که نیاز به »طلب وضوح« داشته 
باش��د! نیت نمایندگان محترم در همراهی با مردم در 
شرایط سخت معیشتی امروز قابل درک است. تنها راه 
این همراهی اس��تیضاح نیست. اختیارات مجلس برای 
اصالحات و تصویب قوانین ضروری و فوری برای خروج 

از ناکارآمدی فعلی فراتر از اینهاست.

 حدیث معنادار نقش بسته 
در دیدار مردم تبریز با رهبر انقالب 
همزمان با س��الگرد قیام م��ردم تبریز در ۲۹ 
بهمن ۱۳۵۶، هزاران نفر از قش��رهای مختلف 
مردم اس��تان آذربایجان ش��رقی، با حض��رت آیت اهلل 

خامنه ای رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.
در حاش��یه این مراس��م، تصویری از حدیث نوشته 
ش��ده بر باالی جایگاه رهبر معظم انقالب نصب بود که 
توجه همگان را به خود جلب کرد. نوشته باالی سر رهبر 
انقالب اس��المی یکی از حواشی جذاب برای کاربران در 
صفحات مجازی بود که متناس��ب با هر جلسه ایشان با 
اقشار مختلف حاوی نکات بسیار مهم و آموزنده ای است.

حدیث دی��روز ناظر به نصرت الهی پس از تحمل 
صبر ب��ود. )ق��اَل امیُرالموِمنین انَّما یَن��ِزُل الَنّصر بَعَد 

بر؛ همانا نصرت الهی بعد از صبر نازل( الصَّ

 پراید ۴۷میلیونی یک شوخی نیست
شرم آور است

بهرام پارسایی س��خنگوی کمیسیون اصل نود 
مجل��س ش��ورای اس��المی نوش��ت: پراید ۴۷ 
میلیونی یک شوخی نیست، ش��رم آور است. واضح ترین 
نتیجه گروگانگیری مردم توسط خودروسازانی که وزارت 
صمت و بخش تأثیرگذاری در کمیسیون صنایع مجلس 
نی��ز در ای��ن انحصارطلبی، حامی آنها هس��تند و برای 
توجیه این ظلم پشت شعارهای زیبایی مثل حمایت از 

تولید داخلی و حقوق کارگران، پناه می گیرند.

درخواست معاون ارتباطات نهاد ریاست 
جمهوری برای پخش سخنان ظریف

پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات نهاد ریاست 
جمه��وری نوش��ت: پخش مک��رر گفت وگوی 
ش��بکه الجزیره ب��ا یک مقام اس��رائیلی در باره برنامه 
هس��ته ای ایران، کار خوب صداوس��یما بود. امیدوارم 
دف��اع منطقی، انقالبی و موثر ظریف از مواضع اصولی 
و اقت��دار نظام��ی کش��ورمان در معرک��ه مونیخ نیز، 

همانقدر برای رسانه ملی مهم باشد.

پس لرزه های نشست ورشو
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس نوشت: 
پس لرزه های نشست ورشو: نشست ورشو ناموفق 
پایان یافت اما تبعات منفی آن برای لهستان ادامه دارد. 
ح��اال با ب��اال گرفتن تنش میان لهس��تان و اس��راییل، 
نخس��ت وزیر لهستان در اعتراض به اظهارات نتانیاهو در 
مورد مشارکت مردم لهس��تان در قتل عام یهود، سفر از 

قبل پیش بینی شده خود به اسرائیل را لغو  کرد.

سیاست مجازی

در این ش��رایط حس��اس که  کشور دچار مشکالت فراوانی دست بـه نقد
در حوزه اقتصادی است و در سیاست خارجی نیز 
دولت نتوانسته به اهداف و وعده هایی که به مردم 
داده، عم��ل کن��د دولتمردان بایس��تی با روش و 
من��ش دیگ��ری با مردم س��خن بگوین��د و ضمن 
عذرخواه��ی از افکارعموم��ی به م��ردم امیدواری 
بدهند و در عمل سعی کنند باری از روی اجتماع 
بردارند. اما در همین ش��رایط که دولت نتوانس��ته 
وعد ه های��ی ک��ه داده عملیاتی کن��د و پروژه های 
شکست خورده ای روی دست پاستورنشینان مانده 
اس��ت، دیده می ش��ود که به جای اینکه دردی از 
م��ردم دوا کند زخ��م زبان نی��ز در کالم برخی از 

دولتمردان دیده می شود. 
در همی��ن رابطه اخی��را، محمدباق��ر نوبخت 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت 
با اش��اره ب��ه روحیه مردم در زمان جنگ هش��ت  
ساله گفته اس��ت: »در آن زمان برای سوءاستفاده 
نکردن دش��من عجز و البه نمی کردیم، اما االن که 
در ش��رایط س��خت جنگ اقتصادی نابرابر هستیم 

که متاس��فانه آن نوع تحمل کردن کم رنگ ش��ده 
است.«

نوبخت درحالی در این شرایط چنین سخنانی 
رو ای��راد می کند و بیان می کن��د که زمان جنگ 
مردم عجز و البه نمی کردند که ۵ س��ال به عنوان 
سخنگوی دولت یازدهم و دوازدهم مشغول به کار 
بوده است و بایس��تی با ریزه کاری های برخورد با 
افکارعمومی و رس��انه ها بیشتر آشنا باشد. در این 
خص��وص باید گفت که دولت با رویه ای که در این 
مدت داش��ته اس��ت به انتظارات م��ردم دامن زده 
اس��ت و حاال با توجه به همین انتظارات است که 
م��ردم از دول��ت توقع دارند و با یادآوری ش��رایط 

زمان جنگ نمی توان این انتظارات را کم کرد.
البته در این ۵ سال هم چنین سخنانی از زبان 
نوبخت شنیده شد. نوبخت در یکی از نشست های 
خبری خود در طول ای��ن مدت خطاب به جامعه 
میلیونی مخاطبان یارانه بگیر کش��ور، عنوان کرده 

بود: »یک عده ای هس��تن که از چند ساعت باقی 
مان��ده به س��اعت ۲۴، این کارت در دستش��ان و 
منتظر هس��تند تا بتوانند پولشان را دریافت کنند. 

نگران نباشید یارانه تان قطع نمی شود.«
چن��د روز پیش و در ایام دهه فجر هم نوبخت 
در اظه��ار نظ��ری دیگ��ر درباره پرداخ��ت عیدی 
کارمندان، نیز در س��خنانی قاب��ل تامل بیان کرد: 
»قرار بود عیدی کارمندان دولت اعم از ش��اغالن، 
بازنشستگان، لشگری و کش��وری را به همراه قوه 
قضایی��ه و ق��وه مقننه در انته��ای بهمن با حقوق 
بهمن ماه تقدیم کنی��م اما در هماهنگی با وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل هماهنگ 
کردی��م که قبل از ۲۲ بهم��ن، یک میلیون تومان 
عیدی را به حس��اب همه کارمندانی که مش��مول 

دریافت می شوند، واریز کنیم... .«
همین س��خنان مورد سوء استفاده ضدانقالب 
قب��ل از ۲۲ بهم��ن ق��رار گرفت و بیان ش��د که 

این موضوع به برگزاری مراس��م سالگرد 
انقالب ارتباط دارد. 

البته تنها نوبخت که هنوز هم به 
طور غیر رسمی آقای سخنگوست 
چراکه بع��د از چندین ماه هنوز 
جایگزین��ی ب��رای وی تعیی��ن 
نش��ده و هنوز در نقش سخنگو 
با این حرف ها ظاهر می ش��ود 
به  چنین حرف های��ی خطاب 
مردم نگفته است. بلکه دیده 
می شود که وزرای دولت نیز 
در ش��رایط حس��اس چنان 

س��خنانی به زبان آورده اند که 
بیش��تر باعث دردس��ر دولت تا 

دلگرمی مردم شده اند. 
مردم فراموش نمی کنند وقتی یکی 
از هموطن��ان نس��بت ب��ه گرانی قیمت 

به  )فیزیوتراپی(  پزش��کی  خدم��ات 
حس��ن قاض��ی زاده هاش��می وزی��ر 
س��ابق بهداش��ت به طور کامال نرم و 

ب��ه حال��ت درد دل گالیه کرد، آق��ای وزیر به وی 
گفت »خودت بمال!«

چند وقت پیش بود که محمود حجتی 
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به مجری 
تلویزیون که نسبت به گرانی قیمت 
گوش��ت از وی س��وال پرسید بیان 

کرد که »خدا را شکر که هست.«
عب��اس آخوندی وزی��ر راه و 
و  یازدهم  دولت ه��ای  شهرس��ازی 
دوازدهم نیز چندین بار در ش��رایط 
حساس توهین های اساس��ی به مردم روا 
داش��ت. از مزخرف نامیدن خانه و کاش��انه 
بس��یاری از هموطنان گرفته تا سخن گفتن 
درباره مس��افران قطاری که جانش��ان را از 
دست داده اند و اشاره به بیمه بودن آنان. 
این اواخر نی��ز آخوندی با افتخار کرد 
نسبت به اینکه یک واحد مسکن مهر 
را هم افتتاح نکرده، به خوبی نش��ان 
می دهد که دولت در برابر پاسخگویی 

به مردم چه رویکردی دارد.  جهان نیوز

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

روز  انق��الب  معظ��م  رهب��ر  انقالب گذش��ته ه��م به مس��ئوالن جـاده 
توصیه کردند ک��ه درباره اقدام��ات و خدعه اروپا 
تفک��ر کنند و ه��م خطاب به آنه��ا فرمودند که از 
دش��منان نترس��ید، جمع این جم��الت ترکیبی 
می س��ازد که برای پیمودن جاده انقالب توس��ط 

خدمتگذاران الزم و ضروری است.
جاده انقالب روشن و مبرهن است، نه می توان 
آن را پیچاند تا زودتر به مقصد رسید و نه می توان 
از ح��دود آن تج��اوز ک��رد و مس��یری جایگزین 
انتخاب کرد. انقالب و انقالبی آرمان هایی دارد که 
شوخی بردار نیست، هم مرزش را با دشمن خارجی 
می شناس��د و هم س��ریع می تواند سره را از ناسره 
در داخل تش��خیص داده و نفوذی و اهمال کار را 
بشناساند. جاده انقالب برای مسئوالن انقالبی هم 
مسیری مشخصی دارد نمی توان ادعای حرکت در 
مس��یر انقالب داشت و اقدامی کرد که ضد انقالب 
برایت هورا بکش��د. نمی توان مسیری را آنطور که 
دل��ت می خواهد بپیمایی و با مص��ادره نام انقالب 

برای خودت طرفدار جمع کنی.
روز گذش��ته برای ب��ار چندم بعد از هش��دار 

درب��اره »دس��ت کش مخملی ه��ا« و »خوش بین 
نب��ودن به مذاک��ره با اروپا«، رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی، رفت��ار و اقدام��ات غربی ه��ا را به معنی 
واقعی کلمه خدعه آمیز خواندند و گفتند: »تکلیف 
امریکاییها که مش��خص است زیرا شمشیر را از رو 
بس��ته اند اما باید مراقب اروپایی ه��ا بود زیرا آنها 
نیز با خدعه عمل می کنند.« البته ایشان در ادامه 
این نکته را نیز بیان کردند که »من به مس��ئولین 
و دولتی ها نمی گویم چه کنند اما باید بنش��ینند، 
فک��ر کنن��د و به گون��ه ای عمل کنند ک��ه فریب 
آنه��ا را نخورند و به امید آنک��ه حاال کاری بکنیم، 
خودشان و ملت را دچار مشکل نکنند.« تا باز هم 
به برخی که عادت دارند عدم موفقیت هایش��ان را 
به گردن رهب��ری بیندازند و در موفقیت ها عکس 
یادگاری بگیرند، بگویند که مسئوالن در جمهوری 
اس��المی براساس رای مردم اختیار و آزادی درباره 
تصمیم گی��ری دارند اما ولی فقیه هم از مس��ئوالن 
انتظ��ار دارد تعقل کنند، خصوص��ا درباره موضوع 

اخیر و اعتماد به اروپا.
ام��ا در ادامه این جمالت تامل برانگیز و صریح 
برای مسئوالنی که داعیه دار انقالب و انقالبی گری 
هس��تند جمالتی فرمودند تا مسیر به طور شفاف، 

مشخص و روشن ش��ده و بهانه ای برای آنهایی که 
همواره دنبال راه  فراری از مسئولیت  هستند، باقی 
نگذارند. بر همین اساس ایشان خطاب به مسئوالن 
گفتند: »از دش��من وحشت هم نکنید و بدانید که 
دس��ت خدا باالی همه دس��ت ها اس��ت و خداوند 
پشتیبان ملتی است که دین او را یاری می کنند.« 
ایش��ان چند روز بعد از بیانیه گام دوم انقالب 
در دهه پنجم ب��رای چندمین بار تاکید کردند که 
مسئول در جمهوری اسالمی باید چه ویژگی هایی 
داشته باش��ند و مردم چه انتظاراتی از آنها دارند. 
ایش��ان بار دیگر تاکید کردند ک��ه اعتماد به اروپا 
و فریب اروپا را خوردن مناس��ب مسئوالن انقالبی 
نیس��ت اگر تعقل داش��ته باش��ند و به طور صریح 
اینطور بیان کردند که اگر مس��ئوالن به هر دلیلی 
فری��ب بخوردند، خودش��ان و مردم را به مش��کل 
دچار می کنند. حتی ایشان راه  برخی توجیه  هایی 
که درباره احتمال ایجاد جنگ و حرکت در مسیر 
خدع��ه اروپا به بهانه ممانعت از آغاز جنگ ممکن 
اس��ت به وجود آید را بس��تند و توصیه کردند که 
مس��ئوالن هراس��ی از دش��من ب��ه دل راه ندهند 
چراک��ه انتظ��ار انقالبی ها از مسئوالنش��ان نترس 

بودن از تهدیدات دشمن است و بس.

همی��ن س��خنان رهب��ری گرچه خودش��ان 
بی��ان دارند که امری نیس��ت اما ب��رای انقالبی ها 
و انقالبی گرها مس��یر روش��نی را مشخص می کند 
مس��یری که در آن اعتماد به خدعه اروپایی جایی 
ن��دارد و به جای ای��ن وعده هایی رنگ��ی توخالی 
جوانان داخلی هس��تند که می  توان ب��ا اعتماد به 
آنها )همانطور که در جنگ و موقعیت های حساس 
اعتماد ش��د( آینده ای را برای کش��ور ساخت که 

دشمن از این هم عصبانی تر و نا امیدتر شود.
مسیری که رهبر معظم انقالب به مسوالن برای 
پیم��ودن جاده انقالب توصیه می کنند، مس��یر فجر  
پیروزی و عزت و س��ربلندی اس��ت. مسیری است 
که کمتر کس��ی تاب سختی های آن را دارد اما باید 
دانست که ش��یرینی نتیجه نهایی هم نصیب کمتر 
کسی می شود و فقط کسی این حالوت را می چشد 
که انقالبی  بودن را در عمل ثابت کرده باشد و التزام 

زبانی اش به انقالب را در عمل نشان داده باشد.
ج��اده انق��الب جاده ای روش��ن اس��ت و گام 
گذاشتن در آن اعتقاد واقعی می خواهد، نه می توان 
به کف و سوت های تماشاگران احتمالی دل خوش 
ک��رد و ن��ه از تهدید دش��منان ناامید ش��د. فرقی 
نمی کند که تهدیدکنندگان در قالب مافیا داخلی 
باش��ند یا در خارج از کش��ور برای انقالبی ها نقشه 
شوم کش��یده باشند. در مسیر انقالب همانقدر که 
باید با دوست رحم و مروت داشت مرزت با دشمن 
خارج��ی و داخلی، جاس��وس و اهمال کار، نادان و 
حسود بایدمشخص باشد تا بتوانی پیش بروی. در 
مسیر انقالب باید دوستی ها براساس قواعد و قانون 

باش��د و مسیر دوس��تی از بی قانونی نگذرد و رانت 
را پدید نیاورد.

جاده انقالب رانت و رفاقتی که قانون را دور بزند، 
ندارد، جاده انقالب حزبی گری و تالش برای مصادره 
انقالب و نادیده گرفتن اس��تعداد به بهانه هم حزب 
نبودن نمی شناس��د، جاده انقالب سهم قائل شدن 
از س��فره اش را هم برای هیچ کس��ی اضافه تر از حد 
مش��خص ندارد، دار و ندارت را هم اگر در این مسیر 
دادی باید بی منت و بی توقع باشد و خودت و نسلت 
نخواهن��د مدام منتش را بگذارند و س��همی مطالبه 

کنند و حقی را ناحق یا رانتی را مطالبه کنند.
 جاده انقالب مس��یری روشن دارد مسیری به 
روشنی شعارهایی که در کف خیابان زمانی، بر سر 
دیکتاتور پهلوی کشیده شد. آرمان انقالبی ها همان 
اس��ت که بود نه می توان به بهانه برداش��تن سایه 
جنگ دس��ت دوستی به سمت دشمن انقالب دراز 
کرد و نه حتی می توان با مصلحتی خودس��اخته با 
آنها همگام ش��د. جاده انقالب همان است که بود 
دش��من را در هر لباس��ی در هر سرزمینی دشمن 
دانسته و با دوس��ت دوستی و رفاقتی مثال زدنی و 
در چارچوب قانون دارد. انقالب همان قدر که نباید 
ش��رقی شود، نباید به غرب هم متمایل شود، شعار 
انق��الب نه ش��رقی و نه غربی ب��ود و مرامش برای 
دش��منانش اصالح و یا نابودی درخواست می کرد. 
مسئولین باید همه این موارد را مرور کرده و بلندتر 
بخوانن��د و بدانن��د: باید تعقل ک��رد، فریب نخورد 
و نهراس��ید، انقالبی واقعی چنین اس��ت و اگر مرد 
میدان انقالب هستند باید در این مسیر پا گذارند.

مسئوالن با دقت بخوانند؛

جای وحشت، تعقل کنید

درباره کنایه های بی مزه نوبخت به مردم

جهانگیری: 
 همه دستگاه ها باید برای تحقق اهداف تعیین شده 

در بیانیه »گام دوم انقالب« تالش کنند
جلس��ه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیروز همزمان با  ن یبــــو سالروز ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار شد. تر
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای این جلس��ه با اش��اره به بیانیه  »گام 
دوم انقالب« ابالغی از س��وی رهبر معظم انقالب و تاکید ایش��ان بر لزوم رفع 
ضعف ها و نواقص س��اختاری در اقتصاد کش��ور، گفت: رهبر معظم انقالب در 
بخش��ی از این بیانیه بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه کرده اند 
که به طور طبیعی وظایف و تکالیفی برعهده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
است که باید برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی به آن ها عمل کند. بنابراین 
الزم است همه دستگاه ها با محوریت دبیرخانه ستاد با بازنگری در سیاست ها 
و برنامه ه��ای خود در حوزه اقتصاد مقاومتی برای تحقق اهداف تعیین ش��ده 

در این بیانیه تالش کنند.
اس��حاق جهانگی��ری اظهار داش��ت: اقتصاد کش��ور از نواق��ص و عیوب 
ساختاری و مسائلی نظیر اتکاء به درآمد های نفتی و دولتی بودن اقتصاد رنج 
می برد و به دلیل آنکه طی س��ال های طوالنی برای حل چالش های اساس��ی 
کش��ور اقدامی صورت نگرفته است، امروز با انباشت مشکالت، پیچیدگی ها و 

مسائل بغرنجی در اقتصاد کشور روبه رو هستیم.
وی ب��ا اش��اره به انتظار رهبر معظ��م انقالب از س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی و نیز مطالبات مردم برای حل مس��ائل و مشکالت معیشتی تصریح 
کرد: بار سنگینی بر دوش همه ما قرار دارد و دبیرخانه ستاد باید به طور ویژه 
و با تمرکز جدی به مطالبات اخیر مقام معظم رهبری بپردازد و دستگاه های 
اجرای��ی نیز بای��د با همکاری ب��ا دبیرخانه س��تاد و بهره من��دی از ظرفیت 

کارشناسان اقتصادی توانمند در این راستا حرکت کنند.
جهانگیری افزود: یکی از مشکالت اقتصاد کشور این است که گاهی تصمیمات 
صحیح و سیاست گذاری های مناسبی در کشور اتخاذ می شود، اما در مرحله اجرا 
با موانعی روبه رو می شود که نمونه بارز آن در زمینه خصوصی سازی قابل مشاهده 

است و متاسفانه عده ای در مسیر خصوصی سازی مانع تراشی می کنند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه رهبر معظ��م انقالب در بیانی��ه گام دوم انقالب 
مس��ئولیت روشن و شفافی را بر دوش ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار 
داده اند، از دبیرخانه س��تاد خواس��ت ظرف دو هفته ضمن دریافت نظرات و 
پیشنهادات دستگاه های اجرایی، برنامه ای جامع برای بازنگری در سیاست ها 

و ارزیابی اقدامات صورت گرفته، تدوین و به ستاد ارائه کند.
در این جلس��ه که وزرای کش��ور، جهاد کش��اورزی، نیرو، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، دفاع و پش��تیبانی نیرو های مس��لح، مع��اون علمی و فناوری 
رئیس جمه��ور، رئی��س س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی کش��ور و معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز حضور داش��تند، موضوع بیانیه گام 
دوم انق��الب ابالغی رهبر معظم انقالب م��ورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 
و اعضای ستاد پیش��نهادات خود را در جهت اصالحات ساختاری در اقتصاد 

کشور برای تحقق منویات مقام معظم رهبری ارائه کردند.

دس��تیار وی��ژه رئی��س مجلس  گـــو شورای اسالمی در امور بین الملل گفت و
تالش آمری��کا و متحدانش در متهم ک��ردن ایران به 
حمایت از تروریسم را مذبوحانه توصیف و خاطرنشان 
کرد: یک��ی از اهداف جدی آمری��کا در منطقه، ایجاد 

یک چتر امنیتی برای صهیونیست ها است.
حس��ین امیرعبداللهیان افزود: قب��ل از پیروزی 
انق��الب، ش��اهد عقب افتادگی های��ی در حوزه ه��ای 
اقتص��ادی، علمی و فن��اوری ایران بودی��م، اما پس 
از پی��روزی انقالب اس��المی می توان دس��تاوردهای 
متنوع��ی را در ح��وزه سیاس��ت خارج��ی و امنیت 

منطقه ای و بین المللی شاهد بودیم.
وی گفت: از میان این دس��تاوردها می توان به بر 
هم زدن ترتیبات تحمیل��ی امنیتی منطقه ای اعمال 
شده از سوی آمریکایی ها و برخی متحدان این کشور 
اش��اره کرد که بزرگ ترین ضرر ای��ن ترتیبات برای 
ای��ران آن بود ک��ه اگر آمریکایی ه��ا اراده می کردند، 
در کمتر از چند س��اعت هم چیز در نظامی سیاسی 

حاکم بر ایران فرو می ریخت. 
وی درخصوص کمک های نظامی ایران به ارتش 
س��وریه به درخواست این کشور و نقش این کمک ها 
در تضعیف گروه تروریس��تی داع��ش عنوان کرد: در 
زمانی که تقریبا بخش بزرگی از کنش��گران اصلی در 
دنیا به دنبال تغییر نظامی سیاس��ی س��وریه بودند، 
ایران تنها کش��وری در جهان بود که در کنار متحد 
خودش س��وریه قرار گرفت و با یک منطق روش��ن و 
دقیق از س��وریه دفاع کرد. جمهوری اس��المی اجازه 
نداد تروریست ها بشار اسد را سرنگون کنند و آینده 
سیاس��ی این کشور را در دست بگیرند. ایران بود که 
مانع آن شد که تروریست ها بر دمشق حاکم شوند و 
اجازه نداد که از س��وریه، تروریست ها وارد عراق و از 

عراق وارد مرزهای جمهوی اسالمی ایران شوند. 
آمریکایی ها  امیرعبداللهیان درخصوص حض��ور 
در س��وریه و تصمی��م اخیرا دونال��د ترامپ مبنی بر 
بازگ��ردان نیروه��ای نظام��ی آمریکا از این کش��ور 
گفت: حضور در سوریه برای آمریکا هیچ دستاوردی 
نداش��ت، آن ها عالقه من��د بودند که با چند کش��ور 
تجزیه شده از دل سوریه و عراق مواجه شوند چراکه 
علی رغ��م حرف هایی که برخی از سیاس��تمداران و 

استراتژیس��ت های آمریکا در این سال ها زدند، وجه 
غالب سیاس��ت های آمریکا در سوریه بحث تجزیه در 
این کشور بود. ورود داعش یک کارکرد ویژه داشت، 
از جمله فراهم کردن مقدمات تجزیه سوریه و عراق. 
داع��ش آن چنان رعبی را ایجاد کرد تا در س��وریه و 
عراق ش��یعه، مسیحی، سنی و کرد از هم جدا شوند 
که بعد از آن، فضا برای اقدام بعدی در سطح سیاسی 

یا دموکراتیک فراهم باشد. 
وی ت��الش آمریکا و متحدان��ش در متهم کردن 
ایران ب��ه حمایت از تروریس��م را مذبوحانه توصیف و 
خاطرنشان کرد: یکی از اهداف جدی آمریکا در منطقه، 
ایجاد یک چتر امنیتی برای صهیونیست ها است و این 
چیزی است که ترامپ مثل بسیاری از روسای جمهور 
امریکا در مبارزات انتخاباتی خود به اس��رائیلی ها قول 
داد و برای این مس��اله تعهداتی را هم پذیرفت. متقدم 
که سیاست های ترامپ و همچنین اوباما، هرگز مبارزه 

با تروریسم نبود بلکه عدم مبارزه با تروریسم بود. 
امیرعبداللهیان گفت: تحوالت جدی در عربستان 
سعودی در حال وقوع است. جوهره این تحوالت، همان 
تداوم نظام س��لطه خاندانی و حاکمیت یک خانواده به 
نام آل سعود بر عربستان است. در این کشور دیکتاتوری 
همچنان حاکم اس��ت، اما قرار است محمد بن سلمان، 
در توافق با آمریکا و تعامل با رژیم صهیونیس��تی، یک 
پوس��ته دموکراتیکی برای این دیکتات��وری در عرصه 
حاکمیتی عربس��تان س��عودی ایجاد کند. این کشور، 
گفتمانی منطقی را که ثمره انقالب اس��المی ایران در 
منطقه است، بر نمی تابد و قصد دارد تا با روش خودش 
در منطق��ه حکمرانی کند. تفاوت عربس��تان امروز با 
عربستان دیروز این است که در عربستان دیروز، رابطه 
با رژیم صهیونیستی وجود داشت اما به صورت پنهانی 

اما در عربستان امروز این رابطه علنی شده است.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی درخص��وص راه حل 
ای��ران برای رفع بحران یمن عنوان کرد: بیاد دارم در 
هفته س��ومی که سعودی ها به یمن حمله کردند، در 
حاشیه نشست سازمان همکاری های اسالمی با عادل 
الجبیر، وزیر خارجه سابق عربستان سعودی مالقات 
داشتم و به او گفتم آقای وزیر، راه حل در یمن صرفا 
سیاسی است و تجاوز شما به یمن نتیجه ای نخواهد 
داد. الجبیر که تازه به قدرت رس��یده بود،گفت شما 

خواهی��د دید که یمن فقط راه حل نظامی دارد و ما 
در کمتر از سه هفته، حوثی ها را در شمال یمن نابود 
خواهیم کرد. اما ماه ها بعد ثابت ش��د که حرف ایران 
درست است؛ ایران از همان ابتدا طرح چهار ماده ای 
را که مبتنی بر راه حل سیاس��ی ب��ود، ارائه داد و با 
مذاکراتی که اخیرا در سوئد انجام شد، شاهد قطعات 

جدید پازل راه حل سیاسی در یمن خواهیم بود.
امیرعبداللهیان درخصوص چرایی حمایت آمریکا 
از گروه ه��ای تروریس��تی همچ��ون مجاهدین خلق 
عنوان کرد: در س��ال های پایان عمر صدام، به عنوان 
دیپلمات در سفارت ایران در بغداد فعالیت می کردم. 
یادم هس��ت آن زمان، پرونده مجاهدین خلق یکی از 
پرونده های باز میان و ما حکومت عراق بود. یافته های 
م��ن از مالقات هایی ک��ه با مقام��ات امنیتی عراق و 
همچنی��ن اعضای طرد ش��ده منافقین داش��تم، این 
بود که تا چه اندازه منافقین در جنایت ها و س��رکوب 
شیعه و کرد به صدام خدمت می کنند. آن ها در عراق، 
برای انجام حمالت تروریس��تی در ایران، برنامه ریزی 
می کردند و با توجه به حمایت صدام از آن ها، بس��یار 
فع��ال بودند. اما امروزه، فعالیت های آن ها بیش��تر به 
شبکه های مجازی محدود شده و پروپاگاندای بزرگ 
را علیه ایران به راه انداختند. عربستان و امارات اکنون 
یکی از حامی��ان مالی مجاهدین هس��تند و در کنار 
آمریکا، آغاز مجدد فعالیت های این گروه تروریس��تی 
را دنب��ال می کنند. اما من مطمئنم که س��عودی ها و 
آمریکایی ه��ا در اس��تفاده از این اب��زار تاریخ مصرف 

گذشته، هیچ نفعی را نخواهند برد. 
دس��تیار ویژه رئیس مجلس درخصوص مس��اله 
خ��روج آمری��کا از برج��ام و آین��ده ای��ن توافق نامه 
بین المللی گفت: نقطه روش��ن این ماجرا این اس��ت 
که اروپا در رواب��ط خود با آمریکا تجدیدنظر کرده و 
قصد دارد تا به هویتی مس��تقل از آمریکا دست یابد. 
اما مساله اینجا است که تا چه زمانی باید برای تحقق 
این امر منتظر ماند؟ ما باید روابط مان با اتحادیه اروپا 
را حف��ظ و کانال های جدیدی را برای ارتباط با اروپا، 
چین، روس��یه و منطقه ایجاد کنیم. خانم موگرینی، 
دید مثبتی نسبت به برجام دارد اما او باید با بیش از 
۲0 کشور اروپایی چانه زنی کند که هرکدام مشکالت 
خاص خودشان را دارند و برجام بخشی از نگرانی های 
آنان اس��ت. بنابراین، باید توجه ویژه ای به این مساله 
داش��ت که خوش��بختانه دولت ما نیز بر اهمیت این 

موضوع واقف است.  پرس تی وی

امیرعبداللهیان:
و کرد و به ر ح ایجاد چتر امنیتی صهیونیست ها را در منطقه با ناکامی ر ایران طر


