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بادامچیان: 
بودجه نویسی نیاز به تحول و بازنگری 

دارد
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی درباره با بودجه عمومی 
کش��ور تأکید کرد: بودجه نویس��ی نی��از به تحول و 
بازنگری دارد و باید از حاال در تنظیم بودجه، متناسب 

با وضعیت کشور اقدام کرد.
اس��داهلل بادامچیان در پایان نشس��ت دبیران حزب 
اظه��ار با تجلی��ل از کادر درمانی کش��ور و مدافعین 
س��المت و تهیه کنندگان دارو، گروه های جهادی و 
س��ازمان های مردم نهاد و س��پاه و ارتش و بسیج و 
نیروه��ای انتظامی گفت:  این یکپارچگی همگانی را 

قدر بدانیم و آن را به همه سطوح تسری دهیم.
وی گفت: همه این جهاد و صمیمیت و خدمت باید 
در مش��کالت اقتصادی حاصل از کرونا به کار گرفته 
شود و نیاز هست که قرارگاه مواسات راه اندازی شود. 
به ویژه به کارگران و کارکنان مؤسسات غیردولتی که 
درآمد محدود داشته اند یا بیکار شده اند یا مشکالت 
کارگاه ه��ا و کارخان��ه ها و فروش��ندگانی که دچار 
مشکل شده اند، رسیدگی آبرومندانه و مکفی انجام 
گیرد. پیشنهاد ما تشکیل تعاونی های اسالمی محله 
ها با نظارت روحانیت محله است تا مانند سال 57 ، 
همه باهم باش��یم. وی گفت: در این آخرین روزهای 
پایانی دوره دهم مجلس، نمایندگان آنچه می توانند 
در جهت مشکالت کش��ور گام بردارند. از منتخبین 
مجل��س یازده��م هم درخواس��ت می کنی��م برای 

برنامههای پساکرونا تدبیر و تفکر کنند.  فارس 

ساختار اداری کشور با اهداف انقالب 
سازگاری ندارد

منتخ��ب مردم نور در مجلس یازدهم معتقد اس��ت 
که ساختار اداری کش��ور قدیمی و با اهداف انقالب 
سازگاری ندارد و باید در مجلس آتی این موضوع تغییر 
کند. ولی اهلل فرزانه منتخب مردم نور و محمودآباد در 
مجلس یازدهم ، با اشاره به اولویت های این مجلس، 
گفت: قطعا یکی از مهمترین اولویت های مجلس آتی 
بحث اقتصاد و معیشت خانوار خواهد بود.  وی با بیان 
اینکه یکی از اولویت های مجلس یازدهم باید اصالح 
ساختار اداری کشور باش��د، ادامه داد:ساختار اداری 
کش��ور قدیمی و با اهداف انقالب اسالمی سازگاری 
ن��دارد و از این رو بای��د در مجلس آینده بر روی این 

موضوع تمرکز کرد و تغییراتی در آن ایجاد کرد.
منتخ��ب مردم ن��ور در مجلس با تاکی��د براینکه در 
مجلس یازدهم باید بس��تری فراهم ک��رد تا بودجه 
سنواتی کشور بر اساس برنامه های پنج ساله توسعه 
تدوین شود، اضافه کرد: متاسفانه بودجه های سنواتی 
کش��ور با اهداف کمی و کیفی برنامه های پنج ساله 
همخوانی ندارد و اهداف تعیین ش��ده را تعقیب نمی 
کند که در مجلس یازدهم باید این موضوع را پیگیری 
کرد و بودجه سنواتی را به ریل برنامه های توسعه ای 

کشور برگردانیم. تسنیم 

رئیس نهاد رهبری در دانشگاهها:
دانشگاهیان میداندار جهش تولید در کشور باشند

رستمی گفت: بدنه دانشگاهیان کشور باید میداندار 
حرکت کش��ور به سمت جهش تولید باشند. حجت 
االس��الم و المس��لمین مصطفی رستمی رئیس نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشگاهها در صفحه اینستاگرام 
خود با اشاره به شعار سال ۹۹ )جهش تولید( نوشت: 
اگر حرکت پرش��تاب به سمت تولید در اقتصاد ایران 
قبلت��ر یک توصیه بود امروز و با ش��رایط جدید یک 
ضرورت مهم اس��ت. او ادامه داد: پدیده پیش��بینی 
نش��ده کرونا که امروز همه اقتصادهای دنیا را درگیر 
کرده است، حاال بیشتر از قبل کشورهای جهان را به 
س��مت درونگرایی سوق میدهد و هر کشوری تالش 
میکند ظرفیته��ای داخلی خود را قویتر کند. رئیس 
نهاد نمایندگی رهبری در دانش��گاهها خاطرنش��ان 
کرد: از س��وی دیگر سقوط آزاد قیمت نفت در کنار 
تحریمهای شدید آمریکا توفیق اجباری برای محقق 
شدن بودجه منهای نفت شدهاست و البته رسیدن به 
این موفقیت، الزامات و سختیهای خاص خود را دارد. 
او افزود: این دو عامل مهم چش��ماندازی جز تقویت 
تولید پیش روی ما نمیگذارد و در این میان دانشگاه 
باید بیش��تر از قبل به میدان بیاید و به چند س��وال 
جدی فکر کند و پاسخ ارائه دهد. ۱- چگونه میتوان 
اصل تولید را تبدیل به یک گفتمان عمومی کرد. ۲- 
موانع جهش تولید در قوای سهگانه کدامند و دانشگاه 
چگونه باید برای رفع این موانع مطالبهگری تخصصی 
کند. ۳- نس��بت جهش تولید با شفافیت چیست و 
چگونه دانشگاه میتواند ناظر پروژه شفافیت باشد؟ و 
مولفه های تولید که توسط برخی کارشناسان مطرح 
میش��ود قرابتهایی با ادبیات نئولیبرال دارد، دانشگاه 
چگونه میتواند گفتمان تولید را ادبیات س��ازی کند 
که عارضه های نئولیبرالیسم برای آن اتفاق نیفتد و 
عدالت به حاشیه نرود؟. باشگاه خبرنگاران جوان  

اخبار

بیش از ۳ ماه است، از شهادت سردار دلها، سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی به دست دولت تروریست ترامپ می گذرد . آنها با 
هدف کاهش نفوذ منطقه ای کش��ورمان دست به این اقدام 
زدند اما به هدف خود نرس��یده و معادالت منطقه ای خالف 

انتظار آنان پیش رفت. 
در آن زمان بس��یاری از کارشناسان منطقه ای این عملیات 
ترور را در کنار کودتای ۲8 مرداد و واقعه طبس قرار داده و 
تاکید کردند که مهمترین دلیل امریکا برای انجام این اقدام 
تاثیر گذاری بر نفوذ منطق��ه ای ایران و نهضتهای مقاومت 
منطقه اس��ت. اما بررس��ی های اخیر نشان می دهد که آنها 
نتوانستند به اهداف خود دراین  زمینه دست یابند ، آرزوهای 
امریکا در منطقه بر باد رفته ، س��لیمانی زنده تر از همیش��ه 
است و دولت ترامپ تنها با این اقدام ماهیت تروریستی خود 

را بیش از پیش به جهانیان ثابت کرد. 

 نگاهی به اهداف امریکا 
آنچه بیش از هر چیز مطرح میشود آن است که هدف امریکا 
از این اقدام تروریستی چه بود؟ بسیاری بر این عقیدهاند که 
امریکایی ها با این اقدام از یک سو دنبال جبران شکستهای 
پیاپی خود در برابر جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت 
بودند و از س��وی دیگر می خواس��تند تا دلیلی برای جبران 
ناکام��ی های خود در بحران س��وریه بتراش��ند. در حقیقت 
حضور س��لیمانی به عنوان فرماندهای در خط مقدم تالش 
ایران برای تحقق آزادی و امنیت سراسری در منطقه موجی 
را ایجاد ک��رده بود که همه رویکردهای امریکا را در منطقه 

به چالش می کشید . 
زمان��ی که امریکایی ها وارد عراق ش��دند خ��ود را به عنوان 
ناج��ی مردم عراق در منطقه معرفی و اینگونه وانمود کردند 
ک��ه با دولت این کش��ور برای مقابله با تروریس��م همکاری 
میکنند، اما در حقیقت به دنبال تعقیب اهداف خود در عراق 
بودند که با سیاس��ت های رس��می مقامات عراقی مطابقت 
نداش��ت. آنها برای اینکه  نفوذ خود در عراق را حفظ کرده 
و به اعتب��ار ایران در عراق پایان دهن��د، تالش کردند تا به 
تقابل ملت عراق با ایران، دامن بزنند که در ماههای پیش از 
ترور س��ردار سلیمانی ابعاد گسترده تری گرفته بود چنانکه 
یکی از اقدامات آنها ایجاد بحران تصنعی و فضا س��ازی علیه 
ایران در عراق بود و از میان برداش��تن س��ردار س��لیمانی و 
فرماندهان حشدالشعبی نیز در ادامه این خطای محاسباتی 

قرار داشت . 
تحلیل گران امریکایی  از یک سو تالش می کردند تا با وارد 
آوردن فش��ارهای اقتصادی جو داخلی ایران را بر هم ریخته 
و از سوی دیگر میان  شیعیان عراق و لبنان و سوریه و یمن 

اینگونه القا کنند که ایران در داخل با مش��کل مواجه است، 
در ضعف مفرط چند الیه بس��ر میبرد و این کش��ورها برای 
رهایی گزینه ای جز جدایی از ایران ندارند.  امریکایی ها فکر 
می کردند که با وارد آوردن یک ضربه عملیاتی به کشورمان، 
ایران را تعضیف و از حضور ایران در منطقه رها خواهند شد 
و با همین اشتباه محاسباتی ترور سردار مقاومت را طراحی 

و اجرا کردند. 
نکته دیگر آنکه دولت ترامپ نیز که تحت فش��ار اس��تیضاح 
ب��ود با انج��ام این ترور یک فرار به جلو انج��ام داد. او با این 
اقدام اینگونه القا کرد که در این کش��ور در وضعیت جنگی 
با ایران قرار دارد و زمان برای اس��تیضاح مناسب نیست. به 
این ترتیب همه جریانهای سیاس��ی را دنبال خودش کشاند 
و تالش نمود با پذیرش رس��می این جنایت  س��ایر مقامات 
آمریکایی را وارد  معادالت منطقهای و بین المللی کند تا از 

استیضاح رها شود.
 پیش بینی های غلط 

ب��ا این ح��ال پیش بینی های امریکا در ای��ن زمینه غلط از 
آب درآمد.

درس��ت کمتر از یک هفته بعد در هم��ان لحظات بامدادی 
که  س��پهبد س��لیمانی، ابومهدی المهندس و جمعی دیگر 
از همرزمانش��ان به شاهدت رسیدند، موشکهای بالستیک و 
قدرتمن��د ایرانی دو پایگاه اساس��ی آمریکا در عراق از جمله 
پای��گاه عیناالس��د را موش��کباران کردند. حمله ب��ه این دو 
پای��گاه، هرچند بنا به تعبیر رهب��ر معظم انقالب تنها حکم 
یک س��یلی آرام را به آمریکاییها را داش��ت،  فقط بخش��ی 
از اقدام��ات انتقامجویانه ایران و مح��ور مقاومت علیه اقدام 

بزدالنه تروریستهای امریکا بود. 
این ضرب شس��ت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بود، چرا 

که بعد از این حمله مقامات 
کاخ س��فید ت��ا مدته��ا از 
افکار عمومی  ترس واکنش 
جرأت اعالم حجم و میزان 
را  آن  تلف��ات  و  خس��ارت 
نداشتند.  از سوی دیگر این 
اقدام نخستین حمله رسمی 
ب��ه پایگاهه��ای آمریکا بعد 
از جن��گ جهانی دوم بود و 
هیمنه پوشالی آمریکائیها را 
درهم شکست . این درحالی 
بود که  پنتاگون تأیید کرده 
بود که پایگاه »عیناالس��د« 
در آمادهب��اش کام��ل قرار 

داشت . 
همزمان با این انتقام، پارلمان عراق نیز با برگزاری نشستی،  
اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور را تصویب کرد. پس از 
آن هم میلیونها نفر از مردم عراق در اتفاقی بینظیر و تاریخی 
در این کش��ور در خیابانهای بغداد خواستار خروج نظامیان 
آمریکایی از عراق ش��دند.  این تظاهرات در حالی برگزار شد 
که طرفداران گروههای مختلف سیاسی که تا چندی پیش 

درخصوص حمایت از دولت بغداد با هم اختالف داشتند  در 
کنار گروههایی از س��ایر مذاهب و جریانها یکصدا خواستار 
خروج آمریکا از این کشور شدند. این درحالی بود که امریکا 
تصور داش��ت با ترور ش��هید س��لیمانی و ش��هید ابومهدی 
المهن��دس در منطقه و عراق راه خود را برای حضور و نفوذ 
در این کش��ور هموار و موانع را از س��ر راه خ��ود بردارد اما 
همین عملیات تروریس��تی بیس��ابقه جرقه اخراج نیروهای 
آمریکای��ی را رقم زد و عامل ش��تابدهندهای بود که دولت 
و پارلمان عراق را بهس��مت اخراج نیروهای آمریکایی از این 

کشور سوق داد.
در نگاهی دیگر امریکا با این اقدام به دنبال تغییر شرایط در 
س��وریه بودند . آنها فکر میکردند موفقیتهای محور مقاومت 
با شهادت حاج قاسم س��لیمانی متوقف شود. اما بعد از این 
ترورها  راه و مسیر سپهبد شهید سلیمانی از سوی دولت و 
ارتش سوریه ادامه و شکستهای متعددی را به تروریستهای 

مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل شد. 
 شرایط فعلی 

اخیراً  نش��ریه فارین پالیس��ی در گزارشی با عنوان »فقدان 
سردار سلیمانی،مش��کلی برای ایران در سوریه ایجاد نکرده 
اس��ت« نوش��ت: »ایران پس از ت��رور ژن��رال بلندپایه خود، 
استراتژی نظامی منطقهای خود را با موفقیت، دو برابر کرده 

است«.
از س��وی دیگر »راز زمیت« کارش��ناس اندیشکده مطالعات 
امنیت ملّی دانشگاه تآلویو و تحلیلگر اطالعاتی اسرائیل که 
س��ابقه حضور در ارتش رژیم صهیونیستی نیز دارد، چندی 
پیش در رشته توئیتی به صراحت اذعان کرد که سردار قاآنی 
به خوبی جای س��ردار سلیمانی را پر کرده و نفوذ منطقهای 

ایران تضعیف نشده است.
رونام��ه نیویورکتایمزنیز در 
گزارشی نوشت گرچه سردار 
»قاسم سلیمانی« شخصیت 
بسیار مهمی در داخل ایران 
و منطقه محسوب میشد اما 
ترور وی، قدرت نفوذ ایران 

در منطقه را تضعیف نکرد.
این روزنامه آمریکایی سپس 
توضیح داد : ترور سلیمانی به 
خودی خود، سپاه پاسداران 
یا نقش ای��ران در منطقه را 
تضعیف نخواهد کرد. اینکه  
فکر کنیم این ت��رور روابط 
ایران ب��ا گروههای مقاومت 
در عراق و لبن��ان همچون 
حزب��اهلل تحت تأثیر ق��رار خواهد داد، نمایانگ��ر درک کاماًل 

سطحی و ایدئولوژیک از ایران و سپاه پاسداران است.
این روزنامه امریکایی با اشاره به ترورهای مشابه خاطر نشان 
کرد :  ترور »عماد مغنیه« فرمانده ارش��د حزباهلل در س��ال 
۲۰۰8، به تضعیف حزباهلل منتهی نشد و در حقیقت، عکس 
ای��ن قضیه رخ داد.همچنین س��الها ترورهای هدفمند علیه 

فرمانده��ان حماس در غزه به نابودی این س��ازمان منتهی 
نشده است. 

روزنامه فایننشالتایمزدر این باره نوشت: ترور سلیمانی نفوذ 
ایران را در منطقه تقویت کرد . 

سردار حسین اعالیی فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه  نیز 
در این باره تاکید کرد : نفوذ ایران فقط وابس��ته به س��ردار 
شهید سلیمانی و نیروی قدس نیست. بلکه یک نفوذ طبیعی 
و مستمری اس��ت که حتی قبل از ظهور جمهوری اسالمی 

نیز این نفوذ ایران در منطقه وجود داشته است.
وی با اشاره به حضور امام موسی صدردر لبنان قبل از انقالب 

اسالمی ، خاطر نشان کرد : 
نفوذ ای��ران در منطقه از دریای مدیترانه تا دریای س��رخ و 
باب المندب و از آن س��و در ش��رق آسیا شامل تاجیکستان 
و افغانس��تان و پاکستان نفوذ طبیعی و فرهنگی فالت ایران 
است. چیزی نیست که دولت ایران بخواهد به دنبال آن برود. 
جش��ن نوروز  و عزاداری امام حسین را حتی اگر جمهوری 
اس��المیایران هم نباشد، آنها برگزار می کنند. هر دولتی که 
در ای��ران بر روی کار باش��د با وجود یا ب��دون وجود نیروی 
ق��دس این نفوذ ایران برقرار و مس��تمر خواهد بود. چرا که 
باف��ت و فرهنگ مردم در این مناطق به گونه ای اس��ت که 
با ایران همگرایی و همس��ویی دارند. نوع نفوذ ایران متفاوت 
اس��ت. نف��وذ ایران به گونه ای اس��ت که وقت��ی مردم آنجا 
میخواهند متش��کل شده و از خود دفاع کنند حشدالشعبی 
ایجاد میکنند. در واقع حشدالش��عبی تالشی است که صدام 
علیه ایران کرد واعضای آن افرادی هس��تند که صدام آنها را 
از عراق بیرون و اخراج کرد .  حاال آنها علیه بقایای صدام و 
تروریسم داعشی عربستان و مقابله با سیطره آمریکا بر عراق 

متشکل شده اند.
اعالیی تصریح کرد : آنها س��ردار س��لیمانی را با هدف تاثیر 
منفی بر نفوذ ایران در منطقه و کاهش قدرت دفاعی ایران از 
مردم ایران گرفتند اما اثرات زنده بودن شهید بیش از تصور 
آمریکایی هاس��ت. اس��ماعیل هنیه به نمایندگی از حماس 
برای تش��ییع پیکر سردار سلیمانی به تهران آمده بود و این 
در حالی است که حماس بر سر سوریه با ایران اختالف نظر 
دارد و مواضع ایران و حماس در س��وریه مخالف هم اس��ت. 
ولی خون ش��هید او را به ای��ران آورد و همگرایی با مقاومت 

فلسطین را افزایش داد.
 در نهایت 

در نهایت می توان گفت که پیروزی های اخیر در محور سوریه 
، اخراج نیروهای امریکایی از عراق ، پذیرش پیش��نهادهای 
مح��ور مقاومت در دول��ت لبنان و مش��روعیت حزب اهلل ، 
پایان همکاری محمود عباس رئیس تش��کیالت خودگران با 
امری��کا به دلیل طرح معامله قرن و افزایش وحدت در میان 
گروههای فلس��طینی، عملی��ات »بنیانالمرصوص« در یمن 
علیه ائتالف س��عودی و ....... نشان می دهد که با وجود ترور 
سرلشکر سلیمانی محور مقاومت همچنان پیش می رود . به 
قول تحلیلگر اس��پوتنیک، »روح سلیمانی ولکن آمریکاییها 
نیس��ت.« و به نوشته نش��ریه میدل ایست مانیتور، »ایران و 

متحدانش به رغم نبود سلیمانی همچنان میتازند....«.

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی
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جلسات علنی مجلس افزایش می یابد 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان "۴ طرح و الیحه مهم در دستورکار 
مجلس قرار دارد"، گفت: برای اتمام موضوعات مذکور تعداد جلسات علنی 
افزایش مییابد. اسداهلل عباسی، از سومین نشست مشترک اعضای هیئت 
رئیس��ه مجلس با رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس در روز دوشنبه 

۲5 فروردی��ن خبر داد. وی افزود: در این جلس��ه درب��اره ۴ موضوع اصلی 
یعنی لوایح مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجارت، مناطق آزاد و همچنین طرح 

بانکداری اس��المی بحث و تبادل نظرمی شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اضافه 
کرد: با توجه به اینکه هیئت رئیسه تصمیم گرفته که این ۴ الیحه و طرح تا 6 خرداد 
در مجلس بررسی، تصویب و تبدیل به قانون شود، لذا امکان دارد روزهای جلسه علنی 
از ۲ روز به ۳ روز افزایش یابد. عباسی گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی درباره الیحه 

مالیات بر ارزش افزوده نیز در دستور کار مجلس است. تسنیم 

شیوع کرونا نشان داد آمریکا ابرقدرتی پوشالی است
رئیس کمیته بینالملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قدرت آمریکا 
را پوش��الی و متاثر تبلیغات گس��ترده رس��انه ای خواند و گفت: بحران 
کرونا واقعیت چهره آمریکا را فارغ از تبلیغات س��ینمایی و تلویزیونی به 
صورت عریان به نمایش گذاشت. جلیل رحیمی جهان آبادی ،افزود: در 

آن مقطع به دلیل آس��یب دیدگی کشورهای اروپایی از یک سو و وجود 
مشکالتی در کشورهای آسیایی آمریکا توانست خود را در عرصه بین الملل 

به عنوان یک ابرقدرت معرفی کند. نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز در مجلس 
با تاکید بر اینکه برخالف تبلیغات گس��ترده، آمریکا هیچ گاه ابرقدرت نبوده اس��ت، 
ادام��ه داد: نگاهی به حوادث آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون نش��ان میدهد 
که دولتمردان این کشور چه در بحران های مرتبط با سیاست داخلی و چه خارجی 

نتوانستند توانمندی خود را در حد یک ابرقدرت به نمایش بگذارند. خانه ملت 

نیروهای مسلح در خط مقدم تحقق شعار سال هستند
معاون هماهنگ کننده ارتش، با اش��اره به ش��عار سال، گفت: نیروهای 
مس��لح در خط مقدم تحقق ش��عار جهش تولید هس��تند. امیر دریادار 
حبیب اهلل س��یاری، با اش��اره به نامگذاری س��ال جهش تولید از سوی 
رهبر معظم انقالب در خصوص تحقق ش��عار س��ال، گفت: معتقدم در 

تمام سال هایی که مقام معظم رهبری نامگذاری کردند، نیروهای مسلح 
و ارتش جمهوری اسالمی ایران در اجرای این شعارها همیشه پیشگام بوده 

اس��ت؛ مثاًل سال ۹8 که سال رونق تولید بود شاهد فعالیت های چشم گیر نیروهای 
مسلح در این موضوع بودیم.  امیر سیاری تصریح کرد: ما حتماً در سال ۹۹ می توانیم 
دستاوردهای جدیدی را در نیروهای مسلح و ارتش رونمایی کنیم که نشان دهد در 
سال جدید که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، اقدامات ارزشمندی انجام 

می شود و این سیاست و این خط مشی را دنبال می کنیم.  مهر

نگاهی به جایگاه جمهوری اسالمی در منطقه با گذشت سه ماه از ترور سردار سلیمانی 

ایران همچنان ناجی ملت ها و کابوس آمریکا

 آنها س���ردار س���لیمانی را با هدف تاثیر منفی 
ب���ر نف���وذ ای���ران در منطق���ه و کاه���ش قدرت 
دفاعی ایران از م���ردم ایران گرفتند اما اثرات 
زن���ده بودن ش���هید بی���ش از تص���ور آمریکایی 

هاست.
 به قول تحلیلگر اسپوتنیک، »روح سلیمانی 
ولکن آمریکاییها نیست.« و به نوشته نشریه 
میدل ایست مانیتور، »ایران و متحدانش به 

رغم نبود سلیمانی همچنان میتازند....«.


