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یکســال از شــهادت ســردار دل ها حاج قاســم 
ســلیمانی گذشت و در این یکســال ناگفته های 
از او بیان شــد که نشان می دهد شخصیت شهید 

سلیمانی بسیار ناشناخته بوده است.
حاج قاسم ســلیمانی گرچه فرمانده نیروی قدس 
ســپاه پاســداران بود، اما ابعاد دیگری از نظامی 
گری در او وجود داشــت که نشــان از توانایی و 

توانمندی باالی چنینی شخصیتی دارد.
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در عرصه نبرد 
فرماندهی تمــام بود، طراحی هــا،  برنامه ریزی ها 
و نقشــه های عملیــات او هر ژنرال چند ســتاره 
آمریکایــی را انگشــت بــه دهان می گذاشــت، 
طراحی های فرمانده نیروی قدس ســپاه توانسته 
بــود همــه نقشــه ها و برنامه هــای دقیقی که 
آمریکایی ها و صهیونیســت های در منطقه پیاده 
کــرده بودند از بیــن ببرد. آمریکا برای ســوریه،  
ساقط کردن دولت قانونی این کشور با بهره گیری 
از گروه های تروریستی داعش که نیروهای نظامی 
نیابتی آمریکا محســوب می شــوند، برنامه ریزی 
کــرده بود. همه کارها انجام شــده بود و در یک 
برنامه حساب شده، گروه های تروریستی تکفیری 
وهابی با حمایت مستقیم آمریکا، صهیونیست ها و 
عربســتان سعودی وارد خاک سوریه شدند و یک 
جنگ تمام عیار را علیه ملت و دولت این کشــور 
آغاز کردند. تسلیحات و تجهیزات نظامی پیشرفته 
و کمک های مالی بسیاری به داعش شد تا بتواند 
ســوریه با به اشــغال در آورد و عراق را نیز بالیی 

چون سوریه بر سرش پیاده کند.
بیش از 9 ســال از جنگ در سوریه می گذرد اما 
سوریه باقی ماند، چرا که ایران امنیت ملی خود را 
فراتر از مرزهای کشور می داسنت عالوه بر آن که 
ســوریه در خط مقدم جبهه مقاومت مقابل رژیم 
صهیونیستی قرار دارد. خالی کردن پشت سوریه 
می توانست عواقب وخیمی به همراه داشته باشد، 
عواقبی که با فروپاشــی ســوریه و عراق به دست 
داعشی  های آمریکایی،  جمهوری اسالمی ایران را 

نیز با خطرات جدی روبرو می کرد.
ســردار سلیمانی با تشخیص درست و بجا با ورود 
به بحران ســوریه و عراق، نه تنها این دو کشور را 
از خطر نابودی نجــات داد بلکه امنیت جمهوری 

اسالمی ایران را نیز تضمین کرد.
دید باالی او نســبت به تحوالتــی که در منطقه 
شــکل گرفته بود، باعث شد هم در عرصه نظامی 
و هم در عرصه دیپلماســی موفــق عمل کند و 
نتیجه آن قدرت افزایی جمهوری اســالمی ایران 
در منطقه شد. چه بسا اگر تصمیم ورود در بحران 
سوریه و عراق به سیاستمداران سپرده شده بود، 
آنهــا هیچ اعتقادی به ورود ایــران به عرصه نبرد 

نظامی با داعش در سوریه و عراق نداشتند.
حتی دیپلمات ها نیز قادر نبودند که شخصی چون 
پوتین رئیس جمهور روسیه را قانع کنند که وارد 
بحران ســوریه شود و در کنار ایران، این کشور را 

از خطر سقوط نجات دهد.
دو ساعت گفت وگو و مذاکره رو در رو و فشرده با 
والدیمیر پوتین که خود سابقه اطالعاتی و نظامی 
دارد در حالی که ســوریه در منطقه غرب آســیا 
یکی از متحدان ســنتی و قدیمی او بوده اســت، 
هیچگاه به این نتیجه نرسید که پس از بحران در 
سوریه وارد میدان شــود و از متحد قدیمی خود 
دفاع کند. در حالی که روســیه در سوریه دارای 

پایگاه های نظامی مهمی است.
اما ســردار سلیمانی توانســت با تشریع بحران و 
اتفاقاتی که در شرف وقوع است، پوتین را با ایران 
همراه کند. طبیعی بود کــه اگر ایران به تنهایی 
در میدان نبرد ســوریه باقی می ماند، زمان زیادی 
برای نابــودی داعش و خارج کــردن خاک این 

کشور از اشغال تروریست ها صرف می شود.
ائتــالف غربــی، عبــری و عربی بــرای منطقه 
نقشه های شــومی کشیده بودند و ســوریه تنها 
مانده بود میــان آن همه کفتار. در جهان کنونی 
دیپلماســی به تنهایی جواب نمی دهد و حتی در 
بسیاری از مســائل اصاًل جواب نمی دهد چرا که 
دنیا، دنیای زور و قدرت اســت و دیپلماســی هم

درسهای سردار دل ها 
برای دیپلمات ها
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محمد صفری

هماهنگی سران قوا بر سر بودجه

محمدباقر قالیباف پس از پایان نشست مشترک سران قوا که 
به میزبانی مجلس برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
این اولین جلسه سران قوا در مجلس یازدهم است، به تشریح 

نشست مشترک سران سه قوه پرداخت. 
رئیس مجلس با اشــاره به مباحث مطرح شــده در نشست 
مشترک سران قوا اظهار داشــت: موضوع تحریم با محوریت 
خنثی سازی تحریم در اولویت کار است و مبنای این کار برای 

رفع تحریم هم می تواند مؤثر باشد.
رئیس دســتگاه قانونگذاری کشــور ادامه داد: اکنون در ایام 
بودجه هســتیم و دولت بودجه را تقدیم مجلس کرده است، 
بودجه سند مالی ساالنه است ولی واقعیت این است این سند 
مالی در واقع ســند حکمرانی است که در سیاست های مالی 
هزینــه و درآمد دولت را تعیین می کند و در سیاســت پولی 

زندگی مردم را رقم می زند.
قالیباف گفت: بودجه برنامه ســاالنه ای اســت که در راستای 
برنامه 5 ســاله عمل می کند، ســعی ما این است که بودجه 
با هماهنگی دولت، وزارتخانه های اقتصادی و کارشناســان با 

همکاری و همفکری تهیه شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به نشست قبلی سران 
قوا در ریاست جمهوری بیان کرد: در آن جلسه بر روی مباحث 
بودجه مفصل گفت وگو کردیم و روی مباحثی توافق شــد و 
مقرر شــد با وزرا و سازمان برنامه و بودجه، بودجه ای ببندیم 
که کاهش تورم، معیشــت، سالمت، رسیدگی به محرومین و 
مستضعفین و محرومیت زدایی در اولویت و مورد توجه باشد. 
همچنین به بحث مهم تولید تأکید شد و به دنبال آن هستیم 
صادرات را بر واردات غلبه دهیم تا تراز عملیاتی رشد کند. وی 
با اشاره به اینکه بحث بعدی جلسه مشترک سران قوا موضوع 
ســالمت بوده اســت، تأکید کرد: اولویت ما تهیه واکســن و 
حمایت از آسیب دیدگان کرونا است که می خواهیم در بودجه 
سال آینده این موارد را مد نظر قرار دهیم به طوری که اعتبار 

الزم برای خرید یا تولید واکسن در نظر گرفته شود.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشــور تأکید کرد: در این جلسه 
هماهنگی های خوبــی صورت گرفت و جمع بندی شــد که 
بودجه ای با حداقل تورم، درآمد واقعی و پایدار برای پیشرفت 

و رشد اقتصادی سال آینده داشته باشیم.
روحانی در توضیح نشست مشترک سران قوا مطرح کرد

حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی نیز پس از پایان 
نشست مشترک ســران قوا در جمع خبرنگاران گفت: جلسه 
بســیار خوب و سازنده ای با روســای دو قوه قضائیه و مقننه 
داشــتیم. در این روزهای پایانی ســال 2020 به مردم عزیز 
می گویم که دو نمره 20 در ســالی که تمام می شــود، ملت 
کســب کرده اند، اما در مورد دولت اینگونه نیســت. نخست، 
نمره 20 مردم برای مقاومت و ایستادگی در جنگ اقتصادی 
و تحریم ضدبشری آمریکا و دیگری در برابر ویروس کرونا که 
مردم با ایستادگی، هماهنگی و اجرای پروتکل های بهداشتی 
موفقیت کسب کردند. رئیس جهوری افزود: در جلسه در مورد 
سه موضوع صحبت کردیم؛ نخســت فرمایشات مقام معظم 
رهبــری در ارتباط با اینکه تحریم را بایــد بی اثر کنیم و در 
قدم دوم تحریم را بشــکنیم. در این زمینه گفت وگوی خوبی 

داشتیم، همه اتفاق نظر داشتند، در ارتباط با شیوه اجرای آن 
نظرات نزدیک و مشــابه است. این بحث را در جلسات آینده 
نیــز ادامه خواهیم داد. روحانی ادامه داد: نکته دوم در ارتباط 
با الیحه بودجه 1400 بود که تقدیم مجلس شده و در اختیار 
نمایندگان قرار گرفته اســت و نمایندگان مشغول بررسی آن 
هســتند. پیرامون این نکته که مجلس و دولت چه همکاری 
هایی می توانند داشــته باشند و درباره اصالحات احتمالی در 
تنظیم نهایی بودجه با هم انجام دهند. در این زمینه نیز اتفاق 
نظر بین ســران قوا وجود دارد، در ارتباط با شیوه آن نیز قرار 
شد تیم اقتصادی دولت با نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق 
بودجه و سایر نمایندگان بررسی ها را انجام دهند. همچنین 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی پس از پایان نشست مشترک 
سران قوا در جمع خبرنگاران گفت: مردم عزیز با ایستادگی و 
مقاومت انتظارشان هماهنگی و همراهی همه مسئوالن است، 
امروزه وحدت و انســجام بین قــوا و نهادهای حاکمیتی یک 
ضرورت و یک راهبرد اساســی است. امروزه مردم با مشکالت 
معیشتی و کرونا روبرو هســتند و باید همه دستگاه ها با این 
دو مشــکل مقابله کنند، یقین داریم که می توانیم و این »ما 
می توانیم« را از شــهید قاسم ســلیمانی و شهدا آموخته ایم. 
رئیســی تاکید کرد: کشور با امکانات مادی و معنوی بسیاری 
که دارد، قادر اســت با نیروی متراکم جوانی بر مشکالت فائق 
آید و در یک کلمه راهبرد اساسی خنثی سازی تحریم ها را با 
قدرت دنبال کند. ما این را نه در ســخن، بلکه در عمل، شهدا 
و مجاهدان این میدان نشان دادند و ابتکارات و خالقیت ها در 
حوزه های مختلف نیز نشــان داده شده که امکان فائق آمدن 
بر همه مشــکالت و خنثی سازی تحریم ها وجود دارد و این 

راهبرد را باید دنبال کرد.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: سخنانی که در جلسه مطرح شد 
نشان از این بود که باید همکاری بین سه قوا در جهت اجرای 
منویات رهبری حکیم فرزانه انقالب اسالمی باشد که حقیقتا 
راه را برای همه ما روشــن کردند. امروز انسجام و وحدت قوا 
باید در جهت خواست مردم، اعتمادآفرینی و رضایت مردم و 

اجرای منویات رهبری باشد.
رئیس قوه قضائیه در پایان  گفت: یقین داریم که بودجه 1400 
هم با همکاری دولت و مجلس دنبال خواهد شد و تمامی آن 
مسائلی که در جلسه بیان شد، با همکاری و مساعدت ها، این 

مشکالت رفع خواهند شد.  خانه ملت

به بهانه حل مشکل، صورت مسئله را
 پاک نکنیم!

پرواضح اســت کــه اگر ســاختمانی هرچنــد کوچک فاقد 
زیرســاخت یا همان فونداســیون الزم باشــد دوام چندانی 
نخواهد داشــت و باالخره در یک نقطه از مکان و یا زمان با 

چالش های غیرقابل توجیهی مواجه خواهد شد. 
در مســیر گذر اســت و هرگز ثابت نخواهد مانــد زیرا دوام 
آن با تحول توأم می باشــد. بر این اســاس قوانین جاریه هم 
نیازمندنــد تــا با این رونــد تغییر یا ارتقاء یابنــد که بتوان 
به واسطه آن ها مسیر این گردش را پایدار نگه داشت. انقالب 
اسالمی هم  اگرچه نهالی بود حاصل پانزده سال تالش همراه 
با شهامت ها، شــهادت ها و اسارت های فراوان اما باالخره  به 
ثمر نشست و بار داد که حاال این نتیجه شگرف را نمی شد با 
همان مقررات پوسیده و ضد اخالقی حاصل از دید استعمار 
اداره کرد که لیدرهای آن را موظف نمود تا در کمترین زمان 
ممکن قانون اساسی جدید را نوشته و بر اساس آن حافظان 
و ضابطــان  را معرفی نمایند. این پدیده عظیم اگرچه ظرف 
مدتی کمتر از شش ماه عملیاتی شد اما توانست کشور را در 
این فرصت حســاس  روی پای خود استوار نگه  دارد تا چهار 

دهه بعد همچنان به برکت آن پایدار باشد. 
تحوالت داخلی و جهانی و تغییرات عمده ای که در فناوری ها 
به وجود آمد باعث آن شــده تا سالیق زندگی متحول شود 
و بعضی از قوانین جوابگوی آن نباشــد که می طلبد هر چند 

سال یکبار تغییراتی بنیادی در آن به وجود آید. 
امروز سی و اندی سال از آخرین بهینه سازی در قانون اساسی 
کشور و نظام آن می گذرد که الزمست بار دیگر به بازنگری و 
به نوعی خانه تکانی  در آن پرداخت تا اگر به مرورزمان تارهای 
عنکبوتی به گوشــه و کنار آن چسبیده اند، پاکسازی شوند. 
اقدام انقالبی که اخیراً توســط قــوه مقننه یازدهم در اولین 
ماه های به دســت گرفتن این ســکان پیرامون تغییرات در 
شرایط نامزد شدن برای کرســی ریاست جمهوری به وقوع 
پیوســت جرقه ای بود تا نگاهی هم به مفاد قانون اساســی 
کشــور انداخته شود و برای به دســت آوردن علل بعضی از 
عــدم موفقیت ها علی رغم همه تالش هــا در تأمین نیازهای 
ضروری جامعه پایین خط فقــر، تغییرات الزم در آن عملی 

و اجرایی گردد. 
این پیشــنهاد بدان معنا نیســت که اصول قانون اساســی 
دســتخوش تغییــرات شــوند بلکــه منظور همــان دفع 
تارعنکبوت هایی است که گفته شد طی این سال ها بر زوایای 
آن نشســته و به مرورزمان چسبیده اند! تا شاید اینگونه  و از 
این طریق به کنکاش و جستجوی حفره هایی پرداخته شود 
که مانع انتخاب صحیح و منطقی یک رئیس قوه مجریه توانا 

برای انجام این امر حیاتی و مهم شده است. 
کاری به کشــورهای به ادعای خودشان پیشرفته و متمدن 
نداریم که این روزها پته همه آن ها روی آب افتاده زیرا  ایران 
قبل از اکثریت آن ها دارای مدنیت مدرنیته بر اســاس زمان 
خود بوده اســت و شهر سوخته استان سیستان و بلوچستان 
و طاق کســری و تخت جمشــید و امثالهم شاهد این مدعا 
هستند تا به شــهروندان خود تفهیم نماید همانگونه که در 

بهره برداری از تسهیالت و مواهب مساوی هستند در چالش ها 
و مشکالت نیز باید سهمی داشته باشند و پرسش هایی از این 
قبل مطرح شود که چرا باید اجازه داد معدودی شناخته شده 
با دالیل و توهمات واهی در انتخابات ها به صورت ســلیقه ای 
عمل کرده و به عنوان رأی دهنده شرکت نداشته باشند اما از 
کسانی که موفق به کسب آرا می شوند متوقع همه مزیت های 
رفاهی  جامعه به عنوان یک شــهروند باشــند؟ این عمل را 
حتی ممتنع بــودن هم نمی توان تلقی  کرد زیرا می شــود 
به نوعی در انتخابات شرکت نمود  ولی هیچ یک از نامزدهای 
معرفی شــده در آن را نپذیرفت تا عدم حضور باعث افت آمار 
شرکت کنندگان نگردد و آب به آسیاب دشمن ریخته نشود. 
آیــا  تأکید بــرای حضور اجباری در صحنــه همه گزینه ها، 
مخالف اساســنامه های حقوق بشــری اســت کــه اگر این 
نیســت چگونه بعضی از کشورهای مدعی کسانی را که رأی 
نمی دهند با جریمــه نقدی مجازات می کنند؟ البته می توان 
حضور را اختیاری کرد اما باید اسامی کسانی که بدون دلیل 
موجه رأی نمی دهند را بــه نهادهای متولی داد تا در مواقع 
لزوم ازجمله اعتراضات معیشــتی و ضعف مدیریتی از آن ها 

به عنوان مدرک دفاع استفاده نمایند. 
انجام این پروسه با توجه به فناوری های موجود بسیار سهل 
و آسان اســت زیرا با ارتقاء نرم افزارها و بر اساس تراشه ها و 
اعداد کارت ملی می توان تمام این افراد را با مشخصات کامل 
حقوقی و حقیقی شــناخت و پس از پایــان هر انتخابات به 
بررســی وضعیت آن ها پرداخت و مشاهده نمود که اکثریت 
از بهترین امکانات کشــور در حال بهره وری هستند و احیاناً 
ممکن اســت مســئولیت های کلیدی را هم در دست داشته 

باشند درحالی که معدودی نیز دوملیتی هستند. 
همین بی توجهی ها به اصول یک نظام است که باعث می شود 
گروهی احســاس شهامت کاذب نموده و رقم و سرفصلی در 
بودجه 1400 را برای اجرای سند 2030 که کاًل به زباله دان 
تاریخ سپرده شده تخصیص دهند! مجلس در چند دوره آخر 
اگر هم با حضور نمایندگانی کوشا و باانگیزه تشکیل می شد 
امــا وجود مدیریت تضمینــی و مادام العمری در آن که این 
محــل را به نوعی حیاط  خلوت تبدیل کرده بود تا تنها به آن 
وارد و پس از خوش وبش های سیاسی و گذران های مرسوم 
بار دیگر عازم اقامتگاه شــوند و به اســتراحت های میانسالی 
بپردازند که ایــن امر باید برای مجلس یازدهم درس عبرتی 
باشــد تا به سادگی قوانینی تصویب نکنند که در مرحله اجرا 
میهمان گردوخاک بایگانی ها شود! مشت نمونه خروار است 
زیرا افراد باالی شصت ســال تنها به درد مشاوره می خورند 
و ناچارند همیشــه بالش استراحت را به همراه داشته باشند، 
حاال اگر شرایط سنی برای انتخاب ریاست جمهوری که قوه 
پرتالش مجریه را در اختیار دارد و باید اصوالً شــب و روزش 
یکی باشد هفتادسال تعیین می شود به نوعی پتک به سندان 
کوبیدن اســت زیرا ناچار می شــود تمام طول چهار سال را 
به زور تبلیغات ســپری نماید که شاهدیم همین شرط سنی 
باال چگونه توانست پس از ترور جان اف کندی  که چهره ای 
میانسال بود غرب و بخصوص آمریکا را با چالش هایی ازجمله 
فسیل شدن زیرســاخت ها روبرو سازد که دونالد ترامپ ۷5 
ساله و جو بایدن ۷۸ ساله یکی پس از دیگری آب به آسیاب 
این رونــد انحطاط ریخته تا کشورشــان هرچــه زودتر به 

زباله دان تاریخ ملحق شود!
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صفحه 8

سردار قهرمانی که دوست و دشمن زبان به ستایش او گشودند

هماهنگی سران قوا بر سر بودجه


