تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز دولتی در مجلس کلید خورد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی از تقاضای جمعی
از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
خبر داد .جبار کوچکی نژاد ،با اشاره به اینکه بیش از  ۲۷میلیارد دالر
ارز دولتی هنوز به کش��ور بازنگشته اس��ت ،گفت :جمعی از نمایندگان
مجل��س به دنبال تحقیق و تفح��ص از نحوه تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
به کاالهای اساس��ی هستند .عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اس�لامی تصریح کرد :مجلس با این تحقیق و تفحص به دنبال ش��فاف سازی در
حوزه ارز است و از سوی دیگر باید کسانی که در این زمینه تخلف کردهاند ،اعم
از دستگاههای دولتی و بخش خصوصی ،مشخص و مجازات شوند.
نماینده مردم رش��ت تأکید کرد :قطعاً با این تحقیق و تفحص بخشی از ارزهای
مهر
دولتی به کشور بازگردانده میشود.

نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی تشدید میشود
انوشیروان محسنی بند پی با اشاره به تشدید نظارت بر رعایت پروتکلهای
بهداش��تی از ابالغ دس��تورالعمل برنامه ارتقاء اس��تفاده از ماسک و فاصله
گذاری اجتماعی ویژه تهران بزرگ خبر داد .استاندار تهران در جلسه ستاد
مقابله با کرونا اس��تان تهران با اش��اره به برنامه ارتقا استفاده از ماسک در
تهران اظهار داشت :در این دستورالعمل وظایف دستگاههای مختلف در بعد
اقدامات و ابعاد نظارتی مشخص شده است .وی ادامه داد :این استانداری تهران
و دس��تگاههایی از جمله دانش��گاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ،ایران و تهران،
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،دادستانی استان ،دادگستری ،اداره کل صنعت،
صدا و س��یما ،تعاون کار و رفاه اجتماعی ،س��ازمان بسیج مستضعفین تهران ،راه و
شهرس��ازی ،شهرداری تهران ،اداره کل تعزیرات ،فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و
استانداری تهران
شرق و غرب را دربرمی گیرد.

رویداد
سرمقاله
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اخبار
طرح اصالح قانون انتخابات با اراده
مجلس به  ۱۴۰۰می رسد

یک��ی از طراحان طرح اصالح قانون انتخابات گفت
که این طرح ب��ا اراده نمایندگان مجلس به ۱۴۰۰
می رسد .حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم
ش��اهین ش��هر گفت :ما کلیات این طرح را مطالعه
و تأیید کردیم اما درب��اره جزئیات آن باید بحث و
بررسی بیشتری ش��ود .وی گفت :این طرح اکنون
در مرحله پیشنهاد کمیسیون ها و در نوبت بررسی
در صحن علنی قرار دارد.
حاج��ی دلیگانی در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که آیا
طرح اص�لاح قانون انتخابات به  1400می رس��د،
گفت :طبیعی اس��ت ک��ه اگ��ر ارادهای در مجلس
برای تصویب این طرح وجود داش��ته باشد طرح در
مجلس تأیید میش��ود و به  1400خواهد رس��ید؛
البته باید نظر ش��ورای نگهب��ان را هم لحاظ کرد.
تسنیم

دوشنبه  14مهر  1399شماره 5420

گزارش

ادامه از صفحه اول

ضمانت برجام از ش��ما س��وال کردند و گفتند چه
تضمینی وجود دارد که آمریکا از برجام خارج نشود
و با تغییر دولت آیا این امکان وجود ندارد که دولت
بعدی بخواهد از برجام خارج ش��ود ،یادتان هست
چه پاسخ دادید؟ گفتید ،آمریکا نمیتواند از برجام
خارج شود ،امضای «کری» تضمین است.
آیا فراموش کردید که رهبر معظم انقالب اس�لامی
که در طول مذاکرات ،توصیهها ،رهنمودها ،دستور
العملها و شرویط  9گانه را به دولت و تیم مذاکره
کننده ابالغ کردن��د ،فرمودند« ،توافق نکردن بهتر
از توافق بد اس��ت» آیا همچنان توافق هس��ته ای
را یک دس��تاورد بزرگ و آفتاب تابان و فتح الفتوح
میدانید؟ آمریکا بدون دردسر از برجام خارج شد،
بدون آن که ایران بتواند واکنش��ی از خود نش��ان
دهد ،س��از و کار ش��کایت از بدعهدی طرف مقابل
به گونه ای نگارش ش��ده که اگر ایران از طرفهای
بدعهد شکایت کند ،تبعات آن به ایران باز میگردد.
اگر به شکستهای سیاسی آمریکا در شورای حکام
و سازمان ملل میبالید ،و دستاورد برجام را انزوای
سیاس��ی آمریکا میدانید ،هیچ ی��ک از آنها هدف
ایران برای رسیدن به توافق هسته ای نبود.
هدف تنه��ا و تنها لغو تحریمه��ای اقتصادی علیه
ایران به ازای تعطیل کردن فعالیتهای هس��ته ای
صلح آمیز کش��ورمان براس��اس آنچه در برجام به
توافق رسیدید ،بود.
تحریمها لغو نش��د ،آمریکا ا برجام خارج شد ،اروپا
به تعهدات خود عمل نکرد ،دالرهای ایران در دیگر
کش��ورها بلوکه شده ،ارز افس��ار گسیخته باال رفت
و فش��ار اقتص��ادی بر مردم افزای��ش یافت .آیا این
اتفاقات نتیجه برجام نیست؟ شرمندگی شما برای
مردم نان و آب نمیشود ،حتی اگر آمریکا را مقصر
بدانید و بگویید آمریکا میز مذاکره را بآتش کشید؛
چرا که پیش بینی ش��ده بود و همان دلواپس��ان و
کاسبان تحریم که دولت چنین القابی به آنها داده
بود ،هش��دار داده بودند که برجام دستاوردی برای
ای��ران نخواهد داش��ت ،گفته بودن��د تحریمها لغو
نخواهد ش��د ،پیش بینی کرده بودند آمریکا برجام
را پاره میکند و اروپا به تعهدات خود عمل نخواهد
ک��رد .اکنون م��ا مانده ایم و برج��ام و تعهداتی که
بای��د اجرا کنیم که اگر نکنیم در کوتاه ترین زمان،
اوضاع تغییر خواهد کرد و حتی کشورهای چین و
روس��یه نیز مجبور به تبعیت از آمریکا خواهند شد
در حالی که بیش از  5س��ال است ایران هیچ بهره
ای از توافق هسته ای نبرده است.
گفته ای��د« ،برخ��ی به خاط��ر مناف��ع اقتصادی،
مخالف تصویب  FATFهس��تند .در حالی که این
موضوع در مجمع تش��خیص مصلحت نظام بررسی
و پیوس��تن به آن رد ش��ده اس��ت ش��ما بودید که
در مجلس ش��ورای اس�لامی گفته بودید؛ «نه من
و نه آقای رئیس جمه��ور تضمین نمیدهیم که با
تصویب  FATFمش��کالت کشور حل شود ».برای
برجام تضمین گرفته بودید این شد ،اف.ای.تی.اف
بی تضمین چه بالیی سر کشور میآورد؟!
خوب اس��ت یک سوزن به خود بزنید یک جوالدوز
به آنهایی که باید در پیش��گاه خدا ،مردم و قانون
پاس��خگو باش��ند .برجام را که به دس��ت آوردید،
اگر ح��رف مخالفین و منتقدی��ن از همان ابتدا به
کرسی نشسته بود و برجام به امضا نرسیده بود چه
میکردید و چه اتهاماتی به آنها وارد مینمودید؟!
منتقدی��ن از برجام خارج ش��دند ،آنه��ا بدعهدی
نکردند ،مخالفین مانع لغو تحریمها نش��دند ،بلکه
این برجام بود که اوضاع نابس��امان کنونی را باعث
ش��د .به میان مردم بیایید و از آنه��ا درباره برجام
بپرسید ،آنگاه ببنید چه خواهند گفت.

راهکارهای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برای کسری بودجه
محمدرض��ا پورابراهیمی با اش��اره به راهکارهای تأمین کس��ری بودجه
دولت گفت :مهمترین نکته در این بخش به اصالح ساختار بودجه کشور
بازمیگردد .رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار داشت :همچنین
دولت باید در قالب اصالح ساختار بودجه موضوعاتی نظیر اصالح ساختار
مالیاتی و وضع پایههای جدید مالیاتی را مد نظر قرار دهد .وی تأکید کرد:
البته در حال حاضر بسیاری از شرکت غیر بورسی وجود دارد که کافی است
دولت پذیرش آنها را انجام دهد و نهایتاً سهام آنها در ساختار بازار سرمایه قرار
دهد که از این طریق هم میتوان کسری بودجه را جبران کرد .رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس اظهارداشت :همچنین دولت میتواند کاهش هزین ه شرکتها و
بانکهای دولتی را مد نظر قرار دهد که از این طریق هم میتوان به رفع مشکالت
در زمینه کسری بودجه امیدوار بود .میزان

نگاهی به تالشهای رژیم صهیونیستی برای نمک پاشیدن به زخم کهنه قره باغ

تعصبات قومی ابزاری برای اهداف بیگانه
زخم کهنه اختالفات آذربایجان و ارمنس��تان بر سر مسئله
قره باغ این روزها س��ر باز کرده و اینک باکو و ایروان وارد
کارزاری ش��دهاند که نه تنها از آن سودی حاصل نمیشود
بلکه زمینه ساز حضور بیگانگان و ناامنی منطقه میشود.
نگاه��ی به تاریخچه بحران قره باغ نش��ان میدهد که این
اختالف ریش��های کهنه دارد و هر ب��ار هر یک از دو طرف
جنگی را آغاز میکنند که ویرانی به بار میآورد.
اما فارغ از این مش��کالت بین المللی این مس��ئله میتواند
جرق��ه بحران��ی دیگ��ر را در ای��ن منطقه روش��ن کند که
شعلههای آن به ایران نیز سرایت خواهد کرد .بحرانی که به
دنبال خود حضور بیگانگان در این منطقه را در پی دارد.
نگاه��ی به ش��رایط جغرافیایی ،سیاس��ی ،تاریخی حکایت
از آن دارد ک��ه منطقه قفق��از ( آذربایجان  ،ارمنس��تان و
گرجستان ) در گذشتههای نه چندان دور متعلق به خاک
ای��ران بوده و دو قرن قبل در اثر جنگ روس ها و معاهده
اس��تعماری ترکمانچای ،از کشورمان جدا شد اما همچنان
موجب وجود پیوندهای فرهنگی و تاریخی است که در این
میان بس��یاری تالش دارند از این پیوندها برای رسیدن به
منافع خود استفاده کنند.
بع��د از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی ،ارمنس��تان و
آذربایجان به کش��ورهایی مستقل مبدل شدند که در سال
 1994ارمنس��تان مدعی بخش قره باغ شد و آن را اشغال
کرد که این امر جنگی  6س��اله به دنبال داش��ت و بعد از
این جنگ نیز ظرف سالهای گذشته همواره درگیریهای
موق��ت و مقطعی بین دو ط��رف رخ می داد و دو طرف در
وضعیت نه جنگ و نه صلح بس��ر میبردند ،اما با تازه شدن
آتش این اختالفات حاال زمینه برای موج سواری بیگانگان
در منطقه مهیا شده است.
ترکشهای درگیری به جان ایران

این درگیری ها به دنبال خود تبعات ناخوشایندی نیز برای
کش��ور ما به دنبال داشته  ،از خمپارههای نشسته بر جان
خانههای مرزی که وزارت امور خارجه را ناگزیر به هش��دار
ک��رد گرفته تا برخی تحرکات پانترکس��یم همه و همه به
خدمت گرفته ش��ده تا پای ایران به این تنش ها کشیده و
منطقه مهیا برای اقدامات دیگر شود.
اگرچه دالیل مختلفی از جمله همسایگی ایران با دو طرف
درگیر موجب می شود که هر گونه موضع گیری برای ایران
سخت باشد ،اما مقامات کشورمان بارها موضع رسمی ایران
مبنی بر میانجیگری و بیطرفی فعال را اعالم کردهاند.
چنین دالیلی موجب س��فر اعضای کمیسیون امنیت ملی
و سیاس��ت خارجی مجلس به منطقه مرزی قره باغ ش��ده

روحانی در ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت:

وزارت صمت اطالعات
تامین و توزیع کاال را در
دسترس همگانی قرار دهد
رئیسجمه��ور گفت :نبود
انسجام اطالعات زنجیره
تامی��ن و توزی��ع کاال در
کشور زمینه سواستفاده و
آسیب به آرامش و امنیت
روانی مردم شده است.
در یکص��د و هفتادمی��ن
جلس��ه س��تاد هماهنگی
اقتص��ادی دول��ت که روز
یکش��نبه به ریاست حجت االسالم حسن روحانی برگزار
شد ،پیرو مصوبات و مباحث جلسات گذشته در خصوص
ایجاد و فعال سازی سامانه جامع اطالعات تجارت کشور،
وزارت صم��ت از رون��د ایجاد این س��امانه و فعالیت آن
گزارش��ی ارائه کرد .رئیس جمه��ور وزیر جدید صمت را
مکل��ف کرد ،زنجیره کامل تامین و توزیع ش��امل تولید،
صادرات و واردات کشور ،از مرحله ثبت سفارش تا توزیع
کاال در فروش��گاه ه��ا را ایجاد و زمینه دسترس��ی همه
مدیران ،فعاالن اقتصادی و عموم مردم به این س��امانه را
فراهم کند ،تا در هر لحظه همه بتوانند از تمامی مراحل
ورود ،توزی��ع و میزان و موجودی کاال در کش��ور مطلع
ش��وند .روحانی این س��امانه را مرکز اطالعات و مدیریت
کاال و واردات و صادرات کشور توصیف کرد و با تاکید بر
نیاز مبرم اقتصاد کش��ور به آن و ضرورت تکمیل پوشش
گس��ترده این سامانه افزود :فقدان انسجام و چند بخشی

است .ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس در این باره به خبرنگار سیاس��ت
روز گف��ت :جمع��ی از اعضای کمیس��یون امنی��ت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی با حضور در مرز
قرهباغ به بازدید از مناطق مرزی کشور و مباحث مرتبط با
تحوالت قر ه باغ پرداختند.
وی با اش��اره به اینکه ادامه مناقش��ه قره باغ منجر به بروز
تهدیدات امنیتی برای مرز نش��ینان میش��ود ،در این باره
افزود :این دغدغهها زمینه س��از این سفر شد .این مناقشه
می تواند در ابعاد مختلف مرزی برای کش��ورمان مشکالتی
را ایج��اد کند که دلیل حضور نمایندگان نیز بررس��ی این
مسائل اس��ت .عمویی با بیان اینکه گلولههای شلیک شده
ب��ه خاک ایران در مناطق مرزی ،تخریب منازل و خش��ک
ش��دن زمین های کشاورزان در این منطقه می تواند منجر
به صدماتی بیش��تر به مردم کشورمان ش��ود تصریح کرد:
بنابراین تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس برای بررسی این مسئله راهی بخش مرزی
کشورمان در این منطقه شدند تا روند تحوالت و نتایج آن
را بررسی کنند .نماینده مردم با اشاره به گفتگوهای انجام
ش��ده نمایندگان با مقامات محلی و مرزبانی ،گفت :در این
میان الزم اس��ت تا دس��تگاههای مختل��ف از جمله وزارت
خارجه و وزارت کشور رصد الزم را در این باره انجام دهند.
وی خاطرنش��ان کرد :تمامی موارد بررسی شده در جلسه
آتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمع
بندی ش��ده و بعد از مالحظات شورای تامین اطالع رسانی
می شود .
اقداماتی ناشیانه

ام��ا در ای��ن میان ش��اهد نوعی حرکته��ای اعتراضی در
ش��هرهایی چون تبریز و تهران هس��تیم که با ش��عارهایی
چون «قره باغ مال ماست ،مال ما خواهد ماند»« ،زنده باد
آذربایجان» و «حمایت از ارمنستان جنایت است جنایت»
همراه بود .بر اساس اخبار منتشر شده این اجتماعات در پی
فراخوان برای حمای��ت از جمهوری آذربایجان در عملیات
آزادس��ازی قره باغ در فضای مجازی ش��کل گرفته اس��ت.
هم��راه با این تحرکات برخی از جریانهای پانترکیس��تی
نیز در تالش هستند تا پای ایران را هم به عنوان یک طرف
دعوا به این مناقشه باز کنند .آنها با انتشار تصاویر جعلی و
برخی تحرکات دیگر ،تالش می کنند تا احساس��ات قومی
بخش��ی از مردم ایران را برانگیزند و در راس��تای اهداف و
مقاصد سیاسی خودشان از آنها سوء استفاده کنند.
همزمان با انتش��ار اخبار جعلی در مورد ارس��ال س�لاح از

بودن نظام گردش اطالعات زنجیره تامین ،تولید و توزیع
کاال در کش��ور دهه های متمادی اس��تمرار داشته که نه
تنها فعاالن ،تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کش��ور را
ب��ا کمبود اطالعات مدیریتی روب��رو کرده بود ،زمینه ای
برای سواستفاده ها نیز ایجاد کرده که به آرامش و امنیت
روانی مردم در حوزه اقتصاد آسیب می زد.
وی با بیان اینکه این سامانه باید بتواند تمامی حلقه های
مسیر تامین و توزیع کاال را به یکدیگر متصل کند ،اظهار
داشت :این سامانه با ایجاد شفافیت ،امکان مقابله موثرتر
با فس��اد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ
در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می شود.
روحانی تصریح کرد :همه دس��تگاه ها از جمله گمرک و
بیمه موظف هستند اقدامات خود را برای پیوستن کامل
به این سامانه ،به سرعت انجام دهند.
در ادامه جلس��ه و پس از گزارش رئیس بانک مرکزی از
عملکرد  ۱۰۸صادرکننده نمونه کش��ور که در طول سال
گذش��ته به  ۱۰۰درصد تعهد خود ب��رای بازگرداندن ارز
صادرات��ی به چرخه اقتصادی عمل کرده اند ،مقرر ش��د
مشوق هایی برای صادرکنندگان خوشنام در نظر گرفته
شود .رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر این نکته که
تجار و بازرگانان کش��ور چه در شرایط جنگ اقتصادی و
چه در شرایط عادی به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت
خود درگیر موانع اداری ش��وند ،گفت :در کنار رفع موانع
و ایجاد س��هولت و سرعت برای فعالیت بازرگانان ،دولت
وظیفه خ��ود می داند برای آن دس��ته از صادرکنندگان
خوش س��ابقه و متعهد کشور که در شرایط سخت اخیر
عملکرد موثر و مفیدی داش��ته اند ،مشوق هایی در نظر
بگیرد .وی دستور داد سازمان مالیاتی ،نسبت به برگشت
مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود
را انجام می دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند.
در این جلس��ه مقرر ش��د مالی��ات ارزش اف��زوده کلیه
صادرکنن��دگان با اعالم بانک مرکزی و به نس��بت ایفای
تعهد برگش��ت ارز صادراتی در م��دت  ۲هفته برگردانده
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
شود.

ایران به ارمنس��تان از یک سو و از س��وی دیگر با تحریف
س��خنان ائمه جمعه شهرهای آذری زبان در مورد حمایت
از آذربایج��ان ب��ه دنب��ال آن هس��تند که ش��علههای این
اختالف را باالتر کشیده و ترکش این اختالفات را به ایران
وارد کنند .این در حالی اس��ت ک��ه ایران بارها اعالم کرده
اس��ت که در مناقش��ه قرهباغ نهتنها از هیچیک از طرفین
جانبداری نمیکند بلکه از برپایی صلح ،حلوفصل مناقشه
حمایت میکند.
حسن بهش��تی پور کارشناس مس��ائل سیاست خارجی و
بین المل��ل  ،ضمن یادآوری اینکه دش��منان به دنبال آن
هستند که در این ش��رایط بر موضوعات قومی – قبیلهای
و اعتقادی وارد ش��ده و به این ترتیب زمینه ورود امریکا و
اسرائیل را به منطقه بیش از پیش فراهم کنند به سیاست
روز گفت :اینکه در ش��بکه ه��ای اجتماعی از کامیون های
ارس��ال کمکهای نظامی و غیر نظامی به ارمنس��تان خبر
می دهند ،به نوعی جوسازی و ایجاد فضا برای ناامن نشان
دادن ایران اس��ت چرا که کامیون ها در مرز نوروز متوقف
ش��دهاند .بهشتی پور گفت :صلح در منطقه به ضرر کسانی
است که به دنبال فروش سالح های خود هستند تا بتوانند
حضور خود را در منطقه توجیه کنند.
دشمنان به دنبال چه هستند؟

باید توجه داش��ت دش��منان کش��ورمان تالش می کنند
ت��ا از هر ترفندی برای فش��ار به نظام اس��تفاده کنند و با
ایجاد زمینههای اغتش��اش در کشور ،از آب گل آلود ماهی
بگیرند .حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل در
ای��ن زمینه در گفتگو با روزنامه سیاس��ت روز گفت :عالوه
بر اینکه ایران از ابتدای امر در مورد این مناقش��ه اعالم بی

بادامچیان:

اصالحطلباننمیتوانند
خود را از عملکرد دولت
روحانی تبرئه کنند
دبیرکل حزب موتلفه اس�لامی خط��اب به اصالحطلبان
گف��ت :ش��ما نمیتوانید خ��ود را از اینکه عامل بیش��تر
مش��کالت و نارضایتیهای مردم از دولت اصالح طلب و
سایر مس��ئولیتهای در اختیار اصالحات هستید ،تبرئه
کنید .اس��داهلل بادامچیان در پایان نشست دبیران حزب
مؤتلفه اسالمی ،با اشاره به باال رفتن قیمت دالر و سکه،
اظهار داش��ت :قیمت دالر و سکه به جایی رسیده است
که دولت باید اقدام قاطعی داش��ته باشد و اگر مدیریت
بانک مرک��زی نمیتواند کاری انج��ام دهد ،دولت چاره
ای بیاندیش��د .وی ی��ادآور ش��د :اگر در ای��ن باال رفتن
غیرطبیعی قیمت ارز و سکه دالیل و علل دیگری وجود
دارد دولت مدعی تدبیر و کلید حل معضالت ،اقدام الزم
را به عمل آورد .دبیرکل حزب موتلفه اسالمی همچنین
از نمایندگان مجلس خواست در این زمینه اقدام قاطعی
را در پیش بگیرند و گفت :ایفای وظیفه نمایندگی ملت
فقط انتقاد و اعالم مواضع از بلندگوی مجلس نیست.
بادامچی��ان ادام��ه داد :گرانیهای روز اف��زون و تاتوانی
دول��ت در مهار قیمتها و نظارت بر آنها ،مردم را کالفه
کرده اس��ت و بیان اینکه از مش��کالت خبر داریم کافی
نیس��ت؛ مردم چار ه اندیش��ی می خواهند و دولت باید
به فکر راهکار برای حل مس��ائل باش��د .وی با طرح این
س��وال که آیا برای تغییر ذهنیتهای توهمی در دولت
زمان الزم نرسیده است ،گفت :دولت اصالحات اعتدالی،
تص��ور میکرد ب��ا مذاکره به معادله برد -برد می رس��د
و تصور داش��ت برجام مشکل گش��ای همه امور است و

طرفی کرده اس��ت اما این بی طرفی خنثی نیست و ایران
سیاست بی طرفی فعال را دنبال می کند.
وی افزود :این سیاست به این معناست که ایران در مواجهه
با این ش��رایط خنثی نبوده و تمام توان خود را برای پایان
دادن به این جنگ دنبال می کند .کارش��ناس مسائل بین
الملل��ی با تاکید بر اینکه  26س��ال آتش بس نش��ان داده
است که دو طرف در موضعی برابر قرار دارند و توان آنها بر
یکدیگر نمی چربد ،اظهار داشت :تنها با سیاست بی طرفی
است که میتوان نقش میانجی گری را ایفا و به این تشنج
پایان داد .وی افزود :دروغ های منتش��ره و نسبتهایی که
به ایران داده میود دروغ هایی تکراری است که به دنبال
جای پا برای اسرائیل در منطقه هستند.
همچنی��ن به نظر می رس��د که این اعتراض��ات در داخل
در حال��ی که م��دت زمانی به انتخابات ریاس��ت جمهوری
کش��ورمان باقی نمانده تالش��ی اس��ت تا با نارضایتی های
اقتص��ادی ترکیب ش��ود و ملغمهای برای فش��ار بر نظام و
بحران سازی را ایجاد و اغتشاشات جدیدی را بیافریند.
وظیفه رسانه

در این میان مردم کشورمان نیاز دارند که رسانههای کشور
وارد میدان شده و اجازه ندهند که دشمنان توپ تبلیغاتی
علیه کش��ورمان را با عملیات روانی ش��لیک کنند .رس��انه
ها و مس��ئوالن باید این واقعی��ت را به مردم توضیح دهند
که امریکا و اس��رائیل با وجود فشارهای اقتصادی بر مردم
کش��ورمان ،حاال به جای در ،از پنجره داخل شده و انتشار
تصاویر جعل��ی و برخی تحرکات دیگر ،احساس��ات قومی
بخش��ی از مردم ایران را برانگیزند و در راس��تای اهداف و
مقاصد سیاسی خودشان از آنها سوءاستفاده کنند.

س��ایر تصورات از این دس��ت و اکنون همه می دانند که
آن سیاس��تها و ن��گاه به بیرون باید تغیی��ر کند و اتکا
به نیروهای کارآمد و سیاس��تهای متناس��ب با شرایط
روز جایگزین شود .دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اظهار
امی��دواری ک��رد که دولت محت��رم این تح��ول مهم را
پیگی��ری کند و افزود :دول��ت ناکارآمدیها را با انتخاب
مدیران کارآمد چاره کند و سیاستها را تغییر دهد.
بادامچی��ان همچنین گف��ت :اگر میفرمایی��د که دچار
جنگ اقتصادی هس��تید نیاز به نیروی فداکار و جهادگر
دارید و اصالح طلبی در دفاع مقدس و اقتصاد مقاومتی
کارآمد نبوده و نیست.
دبیرکل حزب موتلفه اس�لامی بیان کرد :اولین مناظره
ترامپ و بایدن سقوط مهلک آمریکا را آشکار کرد.
بادامچیان افزود :اخالق ،ادب ،ش��یوه مناظره نامزدهای
ریاس��ت جمه��وری آمریکا و حفظ آبروی یک کش��ور و
مل��ت در صحنه جهانی ،همه در زیر پای جنگ قدرت و
عصبانیت حاکی از بن بس��ت ،لگدمال شد و این مناظره
نمادی از واقعیت آمریکای فعلی است.
بادامچیان ادامه داد :امید اس��ت ای��ن واقعیت آمریکا و
غ��رب اس��تعماری باعث اصالح ذهنیت غ��رب زده ها و
غربگراها ش��ود؛ به ویژه اصالحطلبانی که در این بیش
از چه��ار دهه برای حل تحریم و مش��کالت ،به آمریکا و
مذاکره و برخی هم به سازش نگاه میکردند.
وی خطاب به اصالحطلبان گفت :ش��ما نمیتوانید خود
را از اینکه عامل بیشتر مشکالت و نارضایتی های مردم
از دولت اصالح طلب و س��ایر مس��ئولیتهای در اختیار
اصالحات هستید ،تبرئه کنید.
دبیرکل حزب موتلفه اس�لامی متذکر ش��د :صادقانه با
مردم س��خن بگویید و عذرخواهی کنید و اگر میتوانید
اع�لام کنید که نگاه به غرب را تبدی��ل به نگاه به ملت
و حمایتهای داخلی خواهید کرد .ش��اید مردم شما را
ببخشند و خیر شما در این مسیر است.
روابط عمومی مؤتلفه

