اربعني سيد و ساالر شهيدان حرضت ابا عبدالله الحسني عليه السالم را تسلیت میگوییم

وزیر دفاع:

روحانی در جلسه اقتصادی دولت:

اصابت اشتباه گلوله به خاک کشورمان
قابل قبول نیست

دولت مصمم به کنترل قیمت کاالهای
اساسی است

2

2
|

چهارشنبه  16مهر 1399

 19صفر 1441

سال بیستم

شماره | 5422

 8صفحه

قيمت 1500 :تومان |

October 07.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

No.5422

| Vol.20

تست مدیریت مسئوالن منفی ازآب درآمد
نگاهی به وضعیت نابسامان کرونا در کشور

صفحه 8

سرمقاله

ارزیابی هانی زاده از رویکرد ایران در
قبال نقش منفی ترکیه در ماجرای
قره باغ:

دیوانه دل است پای دربند چه سود

فرار از پاسخگویی در پیشگاه
مردم و قانون

نقش منفی
ترکیه در مناقشه
قره باغ و واکنش
ایران

محمد صفری
m.director80@yahoo.com

امیر موسوی :رادار قدیر
نقش مهمی در ارتقای
قدرت دفاعی کشور
ایفا میکند

صفحه 2

توضیحات ربیعی درباره
علت لغو جلسه سران
سه قوه

صفحه 2

صفحه 1

یادداشت

دیوانه دل است پای دربند چه سود

موالجان مهجوریم و درمانده ،ای عش��ق! مصیبتها آوار گش��ته و عاش��قانت از ش��وق دیدار
مزارت آتش��ی به جانشان افتاده ،چه کنیم در این روزگاری که گرفتاریها پدید آمده و جان
و دل ش��یدائیانت را از اربعین محروم س��اخته .چه کنیم! درد را به درگاه درمانگر آوردهایم،
درمانی بر دل س��وخته شیعیانت روانه کن .هر ش��ب دعای فرج را زمزمه میکنیم ،با سوز و
گدا ِز این دعا ،اش��ک میریزیم تا فرجی حاصل ش��ود .امید هست ،ناامیدی در جان عاشقانت
مأوا ندارد .امیدواریم ،امید به فرج و فریادرسی فرزندت ،آن باال بلند و رعنا قامت.
میگویند بس��ته اس��ت راه کربال ،میگویند باید از دور سالم کنیم و تعظیم ،چه کنیم زنجیر
بیماری به پایمان زدهاند ،اما دلمان برایت پر میکشد ،ابا عبداهلل ،ساالر شهیدان ،سرور دلهای
عاش��ق ،ای جان جانان که جانها به فدایت ،دری بگش��ا و روزنهای بنمای؛ چگونه این غم را
س��ر کنیم و تاب بیاوریم ،اربعین را هر س��ال در جوار بارگاه و مزار شفابخش تو بودیم ،پیاده،
پای برهنه بی هیچ تکلفی ،از هر قوم و قبیلهای ،زن و مرد ،پیر و جوان راهی میش��دیم در
جاده عشق ،تا دمیبیاساییم ،چه کنیم با این درد؟ چه کنیم با این غم؟ تربت پاک تو درمان
دردها است ،یاد و نام تو آرامش جانها است ،فراق تو به جوش میآورد شوق وصال را و این
وصال در این وانفسای روزگار چه شهد شیرینی است .گوارا و روح افزا.
ابا عبداهلل(ع) جان و دل اس��ت ،عاش��قانش را مس��ت و حیران خود میکند و این شیدایی و
حیرانی ،وفاداران و یاران زمانه را نویدی به گوش جان میرس��اند که ای عاش��قان ،صبوری
پیشه کنید ،اندکی صبر سحر نزدیک است .و ما نیز این شعر موالنا را با خود زمزمه میکنیم
و نجوا که:
در عشق توام نصیحت و پند چه سود
زهراب چشیدهام مرا قند چه سود
گویند مرا که بند بر پاش نهید
دیوانه دل است پای دربند چه سود

مصباحیمقدم:

همکاری مقطعی با  FATFصرافیهایی که با ایران کار
میکردند را لو داد
ظریف هیچ پاسخی به پرسشهای ما نداشت

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات اخیر ظریف درباره  FATFگفت:
ال به معنای خودتحریمی کشور است.
همکاری با  FATFدر مقطع فعلی کام ً
غالمرض��ا مصباحی مقدم در واکنش به اظهار نظ��ر اخیر محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه،
مبن��ی ب��ر اینکه یکی از دالیل افزایش قیمتهای اخیر بویژه در حوزه نرخ ارز تصویب نش��دن
کنوانس��یون پالرمو و  CFTبوده ،گفت :جناب آقای ظریف در هنگام بحث بر س��ر الحاق ایران
به دو کنوانسیون پالرمو و CFTبه همراه وزرای اقتصاد و دارایی ،معاون حقوقی رئیسجمهور،
رئیس بانک مرکزی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند و نکته قابل توجه
این جلسات این بود که هیچ یک از آنها در برابر بسیاری از سواالت و ابهاماتی که اعضای مجمع
مطرح کردند ،هیچ پاس��خی نداش��تند و همان جا برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
خالی بودن دست آنها برای اینکه اگر ما به پالرمو و  CFTبپیوندیم مشکلی از مناسباتی مالی
ما برطرف نخواهد شد ،روشن شد.
وی افزود :عالوه بر این در همان جلس��ه ایرادی گرفته ش��د مبنی بر اینکه الحاق ایران به این
دو کنوانس��یون نه تنها مشکلی از مناسبات مالی کش��ور حل نمیکند بلکه مشکالت مضاعفی
نیز ایجاد خواهد کرد که این دوس��تان در این مورد نیز هیچگونه پاس��خ مش��خصی نداشتند.
بنابراین به اعتقاد بنده اظهارات اخیر آقای ظریف حکایت از آن دارد که مس��ئوالن دولتی به
جای آنکه خیلی شفاف به مردم اعالم کنند که مشکل اقتصاد کشور ناشی از رهاشدگی تولید
داخل��ی و ضعف مدیری��ت دولتی در حوزه دولت بوده ،بار دیگر سیاس��ت فرافکنی را در پیش
تسنیم
گرفتهاند.

همزمان با روز روستا و عشایر توسط
رئیس جمهور انجام شد؛

بهرهبرداری از  ۶۰هزار
شغل برکت در مناطق
روستایی و عشایری

طرحه��ای بنی��اد
برکت ستاد اجرایی
فرمان امام ش��امل
 ۲۰ه��زار ط��رح
و
اش��تغالزایی
 ۵۱۰طرح عمرانی
و زیربنایی توس��ط
رئیس جمهور مورد
بهرهبرداری قرار گرفت .بر اس��اس این گزارش،
همزمان با  ۱۵مهر روز روستا و عشایر ۲۰ ،هزار
طرح اش��تغالزایی اجتماعمحور مشتمل بر ۶۰
هزار فرصت شغلی ۱۵۰ ،مدرسه ۱۰۰ ،مسجد،
 ۱۰مرکز جامع سالمت و  ۲۵۰طرح آبرسانی
بنی��اد برکت در مناطق روس��تایی و عش��ایری
سراسر کشور توسط رئیس جمهور افتتاح شد.
در این مراس��م که به ص��ورت ویدیوکنفرانس

برگزار شد ،حسن روحانی تاکید کرد :تالشهای
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سراسر
کش��ور بسیار ارزنده اس��ت .رئیسجمهور ادامه
داد :طرحه��ای اش��تغالزایی و عمرانی س��تاد
اجرای��ی فرمان ام��ام که امروز ب��ه بهرهبرداری
میرس��د عمدتاً در مناطق روستایی و عشایری
کش��ور و برای مردم مح��روم این مناطق ایجاد
ش��ده اس��ت .در این مراس��م ،مدیرعامل بنیاد
برک��ت هم ضم��ن ارائ��ه گزارش��ی از اقدامات
س��تاد اجرایی فرمان امام در مناطق روس��تایی
و عش��ایری گفت :س��تاد اجرایی و بنیاد برکت
ب��رای ارائه خدمات به م��ردم مناطق محروم و
به ویژه روس��تایی در کنار مجموعههای دولتی
ایس��تادهاند .امیرحس��ین مدنی افزود ۲۰ :هزار
طرح اش��تغالزایی اجتماعمحور ک��ه امروز به
بهرهبرداری میرس��د در ش��ش ماهه نخست
س��ال  ۹۹در مناطق روستایی و عشایری ایجاد
ش��ده که فراهم آمدن فرصتهای کس��بوکار
برای  ۶۰هزار نفر را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد :اس��ناد و مدارک تمام مش��اغل
ایجادش��ده توس��ط بنیاد برکت همراه با اسم و
رسم ،کد ملی و شماره تماس کارآفرین ،موجود
و قابل رصد و پیگیری است.
مدیرعام��ل بنی��اد برک��ت با اش��اره ب��ه نتایج

فعالیتهای اشتغالزایی این بنیاد اظهار داشت:
اتفاق��ات بزرگ��ی در ح��وزه تولی��د رخ داده و
طرحهای اشتغالزایی بنیاد باعث افزایش تولید
گوش��ت قرمز و س��فید ش��ده و از واردات این
محصوالت جلوگیری کرده اس��ت .برای مثال،
سال گذش��ته  ۱۶هزار تن گوشت قرمز توسط
کارآفرینان برکت تولید شده است.
مدنی در تش��ریح اقدامات بنیاد برکت در حوزه
مش��اغل خ��رد و خانگی نیز خاطرنش��ان کرد:
ایجاد  ۶۰هزار طرح اش��تغالزایی اجتماعمحور
برای س��ال  ۹۹در دس��تور کار است که باعث
راهاندازی  ۱۸۰فرصت شغلی در مناطق محروم
کشور میشود.
وی ادام��ه داد :تا پایان س��ال جاری طرحهای
اش��تغالزایی اجتماعمح��ور بنی��اد برک��ت در
مجموع ب��ه  ۱۰۰هزار طرح مش��تمل بر ۳۰۰
هزار شغل خواهد رسید.
مدیرعامل بنیاد برکت با اش��اره به فعالیتهای
عمرانی و زیربنایی این بنیاد در مناطق روستایی
توضیح داد :امروز ش��اهد افتتاح  ۱۵۰مدرسه،
 ۱۰۰مس��جد ۱۰ ،مرکز جامع سالمت و ۲۵۰
طرح آبرس��انی در مناطق روس��تایی هستیم.
همچنین  ۵هزار واحد مسکونی برای محرومان
در این مناطق در دست ساخت است.
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الحاق دو سامانه راداری «قدیر» به
شبکه پدافند هوایی کشور
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هر کس��ی که به س��پاه ،ارتش و نیروهای مس��لح
هجمه کند ،ض��د منافع ملی عمل کرده اس��ت و
تفک��رات چنین افراد و جریانی که به آن وابس��ته
هس��تند ،توپخانه دش��من در درون کش��ور تلقی
میش��وند .هفته گرامیداش��ت دفاع مق��دس را در
حالی پش��ت سر گذاشتیم که رس��انههای دشمن
تم��ام قد علیه  8س��ال در دوران دف��اع مقدس به
تخریب و تحریف پرداختند و هر آنچه که در توان
داش��تند به کار بردند تا ذهن افکار عمومی به ویژه
نسل کنونی را نسبت به دوران پرافتخار این کشور
مسموم کنند .از چنین شبکههایی توقعی غیر از این
نمیرود ،اما برخی افراد و اشخاص در درون کشور
نیز همصدا با رس��انههایی چون بی.بی.سی ،من و
تو ،وی.او.ای ،ایران اینترنش��نال درصدد برآمدند تا
نقش پیاده نظام آنها را در کش��ور همچنان داشته
باش��ند و در س��ودای خود تصور کنند که در حال
پیشروی هس��تند .ارتش و سپاه دو نیروی نظامی
در جمهوری اس�لامی ایران هس��تند که عالوه بر
کارکردهای مش��ترک تفاوتهایی نیز با هم دارند.
هر دو نیرو ،مکتبی و عقیدتی هس��تند و در طول
 41س��ال از عمر انقالب اس�لامی ایران این دو در
کنار هم همچ��ون دو برادر ،بس��یاری از خطرات،
تهدیدات و توطئهها را خنثی کرده اند و نقشههای
شوم دشمنان را ناکام گذاشته اند.
امنیت پایداری که اکنون بر کش��ور حاکم است و
توانسته سایه جنگ را از سر ایران اسالمی دور کند،
به خاطر وجود دو نیروی نظامی ارتش و سپاه است
و اگر نبود فداکاری و سلحش��وری س��پاه و ارتش،
همانهایی که اکنون در داخل سعی دارند نیروهای
مسلح را به خاطر امیال جناحی و سیاسی خود که
نشات گرفته از سیاستهای دشمنان است .تضعیف
کنند ،اکنون باید در اس��ارت نیروهای اش��غالگر و
شاید هم بردههایی در زنجیر داعش میبودند!
هیچ نظام و حاکمیت سیاسی در جامعه خود اجازه
تخریب و تضعیف نیروهای مسلح را نمیدهد و در
مقاب��ل نیز جریانها و احزاب سیاس��ی نیز به خود
اجازه نمیدهند که نیروی مس��لح خ��ود را به باد
انتقادات برگرفته از تفکرات سیاس��ی و حزبی خود
بگیرن��د .حال این روش یا به خاطر درک و ش��عور
باالی سیاس��ی آنها اس��ت یا این که حاکمیت آنها
من��ع و تاکید کرده که نیروهای مس��لح خط قرمز
اس��ت و هیچکس نباید از این خط قرمز عبور کند.
در اوایل انقالب ،مل��ی مذهبیها و نهضت آزادی،
اعتقادی به وجود ارتش و نیروی نظامی نداش��تند،
تبعات این تفکر در هم��ان زمان نمود پیدا کرد تا
این که حض��رت امام(ره) در مقاب��ل تفکر انحالل
ارت��ش ایس��تاد و همین سیاس��ت بود ک��ه ارتش
جمهوری اسالمی ایران توانستند خود را بازآفرینی
کند و در کنار دیگر نیروها همچون س��پاه و بسیح
در دوران  8سال دفاع مقدس دالوری و سلحشوری
از خود نشان دهد.
پ��س از آن نیز ب��ا ظهور اصالح طلبان ،سیاس��ت
نفی وجود س��پاه در کشور پیگیری شد ،تا آنجا که
حتی ورود نیروی س��پاه پایداران خاصه به مسائل
و بحرانه��ای منطقه ای که در س��وریه و عراق و
لبنان و فلس��طین وجود دارد ،از س��وی آنها کاری
اش��تباه و خطرآفرین معرفی ش��د .غافل از آن که
اگر سپاه پاسداران به بحران غرب آسیا ورود نکرده
بود و معادالتی که برای آینده منطقه طراحی شده
ب��ود به هم نمیزد ،اکنون ش��رایط برای جمهوری
اسالمی ایران بسیار بغرنج و سخت میبود .در تازه
ترین اظهارنظر یکی از سر کردگان جریان سیاسی
اصالح طل��ب ،محمدرض��ا خاتمی گفت��ه« ،اصل
وجود س��پاه باید به بحث گذاش��ته شود!» او پس
از تفس��یر و توضیحاتی که در مصاحبه درباره این
موضوع مطرح میکند ،س��پاه را به فساد اقتصادی
متهم میکند و قضاوت درباره آن را به مردم واگذار
میکند و تلویحا میگوید که البته قضاوت عمومی
در این مورد وجود دارد.
مصداق سخنان آقای محمدرضا خاتمی این ضرب
المثل است که« ،موش تو سوراخ نمیرفت جارو
به دمش میبس��ت ».آیا او از قضاوت و نظر مردم و
افکار عمومی نسبت به عملکرد جریان اصالحات و
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