
قاچ زین را بچسبید!

 جمهوری اسالمی اولین رهاوردی که به همراه خود 
داشت بصیرت بود تا این نعمت در همان روزهای آغاز 
سراسر کشورهای مسلمان و سپس دیگر سرزمین ها 
را با دارا بودن اعتقادات، عقاید و ادیان مختلف تحت 
تأثیر فرهنگ خود قرار داده و این دکترین انســانی 
موردتوجه قرار گیرند. امروز روز جهانی قدس اســت 
که نمایشــگر بینایی محرز در سراســر عالم شــده، 
بنابراین دیگر با هیچ ترفنــدی نمی توان از جوامع و 
بخصوص مردم ام القرای اســالم یعنی ایران خواست 
که حقایق موجود و قابل لمس در کنار خود را نادیده 
گرفته و به پروپاگانداهای بعضی دکترین های غرب و 
شــرق تمکین نمایند زیرا حداقل این کشور در روی 
نقشــه جهان، نشانی از دیار کوران ندارد تا عصا کش 
کوری دگر شــود و معدودی مدیران خرد و کالن آن 
نیز از جامعه انتظار داشــته باشــند پس از گذشت 
43 سال از به دســت آوردن نعمت بصیرت بار دیگر 
چشــم ها را بر روی واقعیت هایی که براثر غفلت ها در 
اطرافشان اتفاق می افتد، ببندند! تحمل خسارت های 
هشت ســال بی توجهی در دامنه اجرا برای کشوری 
که خار چشم دشمنان مستکبر جهان است کافیست 
تا جامعــه و بخصوص اصحاب قلم ســکوت را جایز 
ندانســته و همانگونه که رئیس جمهور ابراز داشته اند 
به نقدهای ســازنده بپردازند و چه بهتر تا این سلسله 
مقاالت از همین قوه شروع شود که شاید دیگر ارکان 
جمهوریت نیز به رفع مشــکالت مبتالبه خود همت 
کنند. ظرفیت مخازن آحاد جامعه پیرامون پذیرفتن 
وعده های ســرخرمن یا همان توخالی تکمیل شده 
است لذا این روزها اول اجرا را می بینند و بعد وعده ها 
را می پذیرند که قبل از آن همه ادعاهای فاقد ظرفیت 
اجرایی بود و بیشــتر به نوعی زمان خریدن شباهت 
داشــت. اگرچه پس ازآن پدیده های روابط عمومی و 
اطالع رســانی ها نیز به کمک مدیــران آمدند تا تنها 
با ارســال رپرتاژ آگهی های رنگ و لعاب دار به بعضی 
از رســانه های مکتوب، مجازی، دیداری و شنیداری، 
خیال مخاطبان را از اجرا آسوده سازند اما زهی تأسف 
که عالوه بر وعده های ســرخرمن مدیران، گروهی از 
رسانه ها نیز در این بوق دمیده و بر این طبل توخالی 
کوبیده اند تا دیگران را اطمینان بخشــند درحالی که 
می دانستند بر سر این قبر فاتحه خواندن جایز نبوده 
زیرا مرده ای در آن نیســت! درد و درمان که هردو با 
یک حرف یعنی دال شــروع می شوند تنها نتیجه ای 
که به همراه دارد نیز با همین حرف یعنی دال گفته 
می شود که همان کلمه همیشگی »داد« است و البته 
به جایی نخواهد رســید. اگرچه مشکالت اقتصادی و 
اجتماعی موجود اکثراً حاصل فشــارهای بیرونی بر 
کالبد جمهوری اسالمی است و بالطبع جامعه هم این 
ناهمواری ها را به بهای رسیدن به استقالل و حاکمیت 
دین مبین اســالم پذیرفته و ادامه هم می پذیرد اما 
آنچــه بیش از همه این ها باعــث در هم تنیدن روح 
و جسم جامعه شــده همان مشکل همیشگی یعنی 
دارو و درمان است که بارها مقام معظم رهبری را هم 
آزرده تا در آخرین فراز پیرامون آن ابراز دارند »کاری 
کنید که بیمار جز تحمل درد نگرانی دیگری نداشته 
باشــد«. متأســفانه تا به امروز این مســئله الینحل 
مانده تا ثابت شــود قســم نامه بقراط جای خود را با 
مادیات سودا زده اســت! معلوم نیست صیغه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کدام باب است 
و نمی توانند حریف نظام پزشکی و بعضی از اعضاء این 
جامعه شوند که تا دیروز زیر بار کارتخوان یا همان پوز 
در مطب ها و کلینیک هایی خود نمی رفتند و پس ازآن 
هم نسخه های اینترنتی را نمی پذیرفتند که هنوز هم 
معــدودی مقاومت و پافشــاری می کنند و امروز هم 
اصرار دارند حق ویزیــت را 58 درصد افزایش دهند 
اگرچه نظام پزشــکی با بیست و اندی درصد رضایت 
داد اما معدودی از پزشــکان همچنان حضور بیمار را 
در مطب خود به صورت محاســبه دقیقه ای سرکیسه 
می کنند. روی ســخن با وزیر بهداشت است که چرا 
باید بعضی آزمایشگاه ها مأمن واسطه گری ها شوند و 
ضمن نمونه گیری آزمایش هایی که فاقد امکانات فنی 
انجام آن هستند و به روایتی صالحیت آن را ندارند، 
کیت های دریافتی را توسط مستخدمان و پیک های 
فاقد امکانات بهداشتی به دیگر آزمایشگاه ها بفرستند 
درحالی که هیچ یک از پروتکل های بهداشتی در طول 

پروسه رعایت نمی شود؟ 
طرح نسخه نویســی های اینترنتی بسیار پسندیده و 
مناسب است به شرطی که زیرساخت های آن دیده 
شــده باشد که البته در این میان به نام تکریم بیمار 
و به کام بیمه ها تمام می شود تا معدودی با استفاده 
از شــماره کد ملی دیگران ضمن مراجعه به بعضی 
پزشکان نسخه هایی به منظور انجام امور پاراکلینیکی 
و آزمایشــگاهی و حتــی دارو دریافت و تنها با یک 
شــماره پنج رقمی ثبت شــده بــر روی تکه کاغذی 
باطله خدمات مربوطه را به راحتی و رایگان دریافت 
دارند تا قســمتی از این هزینه از طریق بیمه پایه و 
بقیه آن توســط بیمه تکمیلی تأمین شــود و مازاد 
ایــن داروهای دریافتی نیز همچنان به کشــورهای 
همسایه شــرقی و غربی قاچاق شود! درمان برخط 
که منظور مقام معظم رهبری بود بیشــتر به مراکز 
درمانی و بیمارستان ها ارتباط پیدا می کرد نه اینکه 
بدون تشــخیص هویت مراجعه کننده نســخه دارو، 
آزمایــش، رادیولــوژی و غیره در سیســتم ثبت تا 
هرکسی بتواند با دریافت یک عدد مجازی 5 رقمی 
از این امکانات به راحتی اســتفاده کند! جامعه ایران 
امروز آنقدر درک و فهم دارد که بپذیرد انجام هر کار 
تازه ای در آغاز می تواند با مشــکالتی روبرو باشد اما 

پیامدهای نقصان زیرساخت ها قابل تحمل نیستند!

بی توجهی تاکی؟!

رئیس جمهور با بیان این که قرار است در کشور تصمیمات 
سختی بگیریم، گفت: شــاید برخی موافق نباشند اما این 
نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش  روی اقتصاد است 

رهنمود می کند.
سید ابراهیم رئیسی در همایش نخستین رویداد بین المللی 
خصوصی ســازی در اقتصــاد ایران، افــزود: امیدوارم این 
همایش راه را برای تصمیم گیری و قانون گذاری با استفاده 
از تجربیات گذشــته فراهم کند. بــرای فعاالن اقتصادی، 
صاحب نظران و اســاتید دانشــگاه کاری که تاکنون انجام 
شده روشن است، اما با نگاه نسبت به چیزی که انجام شده 

یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
وی ادامه داد: برای همگان روشــن است که اقتصادی که 
حدود 8۰ درصد آن دولتی اســت مشــکالت زیادی دارد. 
همچنین برای همگان روشن است که باید بر اساس قانون 
اساســی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل 44 تاکید 

شده است.
رئیســی با اشاره به برنامه های توســعه اظهار کرد: در همه 
برنامه های توسعه تاکید شده است که دولت نباید متصدی 
باشــد بلکه باید هدایتگر، نظارت گر و حمایت گر باشــد و 
چنانچه دولت بخواهد موفق شــود باید در این ســه مورد 
عمل کند نه در دخالت ها و تصدیگری ها. وی با بیان اینکه 
چه باید عمل می شد و چه شد، تفاوت بین آنچه باید باشد و 
آنچه که هست محسوب می شود، اظهار کرد: همین موضوع 
ما را راهنمایی می کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت 

نباید متصدی باشد که حمایت مالی و حقوقی کند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی 
ســازی به این که چه باید کرد کمک می کند، تصریح کرد: 
این فرآیند کمک می کند که اشــکال در ساختارها بوده و 
یا در رفتارها؛ اگر اشکال در ساختار باشد هرچقدر هم که 
مدیــران تغییر کنند اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشــکل 
رفتارها باشد رفتارها باید اصالح شوند. باید بررسی شود که 
آیا ساختار درست چیده شده است یا خیر و متناسب با این 
ماموریت باید به این سوال که چرا سیاست اصل 44 قانون 
اساســی آنچنان که مورد نظر سیاست گذار بود عمل نشده 
پاسخ داد. باید از همه صاحبنظران و سرمایه گذاران سوال 
کرد که آیا موفق هستند یا خیر؟ وی در ادامه گفت: هدف 
پافشاری بر سیاســت ذیل اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد 

مقاومتی، میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چرا 
که بسیاری از اوقات گفته می شود خصوصی سازی صورت 
گرفته، اما دولت با تابلو یا بی تابلو حضور دارد که نمونه آن 
واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، برخی بانک ها و برخی 
شهرداری ها است که این موضوع تداوم تصدیگری دولت با 

عناوین دیگر محسوب می شود.
رئیســی ادامه داد: اگر بخش خصوصی اعالم کرد که فضا 
برای فعالیت قابل پذیرش است ایرادی ندارد، اما اگر اعالم 

کند میدان برای این بخش وجود ندارد این ایراد دارد.
رئیس جمهور با تاکید بر این که دولت نباید متصدی باشد، 
اظهار کرد: باید حتما به بخش خصوصی واقعی میدان داده 
شود. باید بررسی شود موانع چیست و این موانع برطرف شود. 
در سفرهایی که به شهرها و روستاهای مختلف دارم می بینم 
که کارخانه ها تعطیل شده و سالن ها به انبار سیب زمینی و 
پیاز تبدیل شــده اســت. باید بررسی شود که چه کنیم که 
پرونده ها در قوه قضاییه ساخته نشوند. ما به دولت آمده ایم 
تا بستر فسادزا را اصالح کنیم تا اصال پرونده ای ساخته نشود 

که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد.

وی با بیان اینکه رشــد اقتصادی در کشور ۰.4 یک درصد 
بوده اســت اظهار کرد: باید علل این موضوع بررسی شود 
و دید که تحقق رشــد اقتصادی در حــد یک آرمان باقی 

می ماند و یا قابل انجام است.
رئیسی با تاکید بر این که رشــد اقتصادی دو پایه افزایش 
ســرمایه گذاری و افزایش بهره وری دارد تصریح کرد: باید 
دید چه کنیم که ســرمایه گذار احســاس امنیت کند این 
موضــوع نه فقط در قراردادها بلکه در عمل و اجرا هم باید 

اعمال شود.
وی ادامه داد: پس از آنکه کارخانه واگذار می شــود دولت 
بخش خصوصی را رها می کند در حالی که تازه در آن زمان 
وظیفه دولت شروع می شــود و باید در کثرت یک ناظر و 
حامی وارد عمل شــود؛ بنابراین ســازوکار متناسب با این 
نگاه باید تنظیم شــود. عدم موفقیت واحدی که به بخش 
خصوصی واگذار شده است پیام خوبی ندارد و باید دید که 

چه کنیم پیام های منفی به پیام های مثبت تبدیل شود.
رئیــس جمهور ادامه داد: ما دنبال عبرت  گرفتن هســتیم 
باید با عبرت  گرفتن از گذشــته، آینده را ترسیم کرد چه 

در حمایت از بخش خصوصی و چه در توانمندســازی این 
بخش. از طرف دیگر نباید دچار افراط و تفریط شویم نگاه 
باید واقعی باشــد و بایدها و نبایدها را در این رابطه تنظیم 
کرد. بر این بایدها و نبایدها نیز همه باید ملتزم باشــند و 

بیش از همه دولتمردان باید ملتزم باشند.
وی با بیان این که برخی گمان می کنند اگر یک خصوصی 
سازی دچار مشــکل شــود کل فرآیند باید متوقف شود، 
گفت: این موضوع درســت نیســت بلکه این کشتی باید 
اصالح شــود و در این راســتا باید از دانشــگاه ها و فعاالن 
اقتصــادی به عنوان بازار کمک گرفته شــود. این موضوع 
مورد تاکید بنده اســت که هر کســی صاحبنظر محسوب 
می شــود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به 

نقطه مشترک برسیم.
رئیســی با بیان این که قرار اســت در کشــور تصمیم های 
سختی بگیریم، اظهار کرد: شاید برخی موافق این موضوع 
نباشــند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی 
ندارد ما را رهنمود می کند به افق روشــنی که پیش روی 

اقتصاد است.

نسخه  نویسی اصالحات برای دولت رئیسی؛ 

 امتیاز به دشمن 
راه حل مشکالت!

در حالی که برخی از طیف های اصالح طلبان حل مشکالت 
کشور را در گرو احیای روابط با آمریکا می بینند، سیاست 
خارجی دولت ســیزدهم در دو مســیر رفــع تحریم ها و 

خنثی سازی تحریم ها در حرکت است.
سیاســت خارجی دولت ســیزدهم در دو مســیر در حال 
پیشروی اســت و همانطور که حجت االسالم رئیسی بارها 
چه در دوران قبل از ریاست جمهوری و چه پس از پیروزی 
در انتخابات ۱4۰۰ اعالم کرده اســت، دولت سیزدهم در 
عرصه سیاســت خارجــی، رفع تحریم ها و خنثی ســازی 

تحریم ها را همزمان به پیش می برد.

مذاکره به شرط رعایت خطوط قرمز مردم
مهــر در ادامه گزارش خود اورده اســت؛در مســیر رفع 
تحریم هــا، وزارت امــور خارجه به راهبری شــورای عالی 
امنیت ملی، مأمور پیشبرد مذاکرات با رعایت خطوط قرمز 
در تأمین منافع ملی کشــورمان است. تاکید ایران همواره 
بر لزوم تأمین منافع، عدم تکرار اقدامات مشابه آمریکا در 
خــروج از برجام و همچنین حفظ دســتاوردهای علمی و 
فنی اخیر کشــورمان )به ویژه در حوزه ی هسته ای( بوده 

است.
اگرچه ســرعت ایــن مذاکــرات به علــت لجاجت طرف 
آمریکایی بر ســر مواضع قلدرمابانه و غیرمنطقی خود فعاًل 
ُکند پیش می رود، اما اســتمرار دارد و اخیراً نیز با ســفر 
»انریکه مورا« معاون مســئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا و هماهنگ کننده برجــام به تهران، چراغ های ادامه 

مذاکرات سوی بیشتری به خود گرفت.
پس از سفر مورا به تهران، علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی کشــورمان در صفحه شخصی خود از جدیت 
کشــورمان در مذاکرات و ادامه بدعهدی طرف مقابل خبر 
داد و گفــت: مذاکرات وین به مرحله ای رســیده که ِگره 
آن تنهــا با پایبندی طرف خاطی بــه راهکارهای منطقی 
و اصولی ایران باز می شــود. آمریکا بــا بدعهدی و اروپا با 
بی عملی، فرصت بهره مندی از حسن نیت اثبات شده ایران 
را به نابودی کشاندند؛ اگر اراده ای برای بازگشت دارند، ما 

آماده ایم و توافق در دسترس است.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
نیز در جریان نشســت خبری اخیر خود بر عزم ایران برای 
دستیابی به یک توافق خوب تاکید کرد و گفت: در جریان 
ســفر آقای مورا به تهران، مذاکرات بسیار جدی و معطوف 
به نتیجــه و همراه با ابتکارات خاص از ســوی جمهوری 
اسالمی ایران برگزار شد. او چند دور گفتگوهای طوالنی با 

»علی باقری« داشت.

دیپلماسی آسیایی و تقویت روابط با همسایگان 
اما در مســیر دوم از سیاســت خارجی دولِت ســیزدهم، 
خنثی ســازی تحریم ها از طریق ابزارهــای چندجانبه در 
جریان است و در مسیر توسعه دیپلماسی آسیایی، تقویت 

روابط با همسایگان در دستور کار جدی قرار دارد.
رئیســی در چند ماه حضورش در پاستور سفرهای مهمی 
را به کشورهای همسایه داشت که این سفرها نقش مهمی 

در گشایش های اقتصادی اخیر ایفا کرده است.
ملموس ترین دســتاورد دیپلماســی ابتکاری رئیســی را 
می توان تأمین فوری واکسن کرونا دانست. در زمان تحویل 
دولِت روحانی به رئیســی، میزان شیوع کرونا به حد بسیار 
فاجعه باری رسیده بود و عالوه بر افزایش تعداد مرگ ومیر، 
کســب و کارها و صنایع که رابطه ی مستقیمی با معیشت 

مردم داشتند، در حال زیان دهی بودند.
این موضــوع در حالی اتفاق افتاد که چنــد هفته قبل از 
روی کارآمدن دولت سیزدهم، دولتمردان پیشین واردات 

واکسن را به برجام و FATF گره زده بودند!

مردمی سازی یارانه ها یک ضرورت است
مردمی ســازی یارانه هــا که بنابر شــهادت کارشناســان 
اقتصادی و همه  طیف های سیاســی، یــک ضرورت برای 
کشور اســت، یکی از همین اقدامات رئیسی است که اگر 
از پنجره ی دیپلماســی به آن نگاه کنیم، می تواند یک گام 

راهبردی در عرصه ی خنثی سازی تحریم ها باشد.
نکتــه ای هــم پیرامون مردمی ســازی یارانه هــا و حذف 
ارز دولتــی وجود دارد مبنی بر اینکه ایــن اتفاق باید در 
دولت های پیشــین که فشــار کم تری از تحریم ها بر روی 
دوش آن ها بود شــکل می گرفت که متأســفانه این اتفاق 

رخ نداد.
حال کــه این عزم در اصــالح نظام اقتصادی کشــور در 
دولت سیزدهم به ریاست ســید ابراهیم رئیسی به وجود 

آمده اســت، افرادی که بعضاً در دولت های پیشین دارای 
مســئولیت بودند، ســاز ناکوک می زنند و به نظر می رسد 
تمایل دارند که همانند رئیس جمهور پیشــین که مشکل 
آب خوردن مردم را نیز به برجام گره زده بود، این موضوع 

را نیز ذیل توافق با کدخدا بدست آورند.
آذر منصــوری دبیــرکل حزب اصالح طلــب اتحاد ملت-
مشارکتی های سابق- و از مشاوران دولت اصالحات اخیراً 
در مطلبی آورده اســت: سیاســت خارجــی باید در ریل 
عقالنیت و واقع بینی قرار گیــرد و حکمرانی در ایران نیز 
باید بتواند از همه ظرفیت های کشورهای منطقه و جامعه 
جهانی در خدمت به منافع ملی و اقتصاد کشــور استفاده 
کند. معلوم نیست که تا انتخابات بعدی آمریکا، آیا امکانی 

برای احیا برجام وجود دارد یا نه؟
وی که تشــکل متبوعش پیرامون اجــرای توزیع عادالنه 
یارانه ها به دولت هشدار داده بود، باردیگر خواستار تعیین، 
تکلیف پرونده FATF شــد و تاکیــد کرد: هر لحظه تأخیر 
و تعلل در احیــا برجام و رفع تحریم هــا، معنی جز زیان 
غیر قابل جبران به اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشــت. 
ضمن آنکه موضوع FATF نیز باید هر چه ســریع تر حل و 

فصل شود.
البتــه ایــن چهره اصالح طلــب نزدیک بــه رئیس دولت 
اصالحــات در مطلب خود به انتخابــات بعدی آمریکا نیز 
اشــاره داشــت و تلویحاً تأیید کرد: ممکن اســت رئیس 
جمهــور بعدی آمریــکا تمایلی به ادامه برجــام یا توافق 
احتمالی نداشــته باشــد و این به معنی آن است که اگر 
توافق احتمالی دارای تضامین الزم و مستحکم نباشد، در 
نهایت در کم تر از دو ســال آینده از بیــن خواهد رفت و 

دوباره »روز از نو و روزی از نو!«

جبهه اصالحات! به کجا چنین شتابان!؟
جبهه ی اصالحات نیز اخیراً در بیانه ای ضمن ابراز نارضایتی 
و بی اعتمادی نســبت به رفتار آمریکا در قبال برجام از به 
ثمر نرســیدن مذاکرات احیا برجام پس از گذشــت قریب 
یک ســال و نیم از آغاز آن و در نتیجه ادامه تحریم ها، ابراز 
نارضایتی کرد و فقدان اراده، توانمندی و اعتماد درونی در 

طرف ایرانی را مزید بر علت دانست!
جای تعجب اســت که اعضای این تشکل اگر عالقه ای به 
مطالعه  ســیر رفتار استکباری دولت های غربی در دو قرن 
گذشــته ندارند، حداقل بر رفتار ساکنان سابق کاخ سفید 
)دولت اوباما و بایدن( در همین چند ســال گذشته چشم 

پوشی نکنند.
به هرحال نمی توان منکر شــد، ریشه های فشار حداکثری 
و تحریم های ناجوانمردانه غیر انســانی علیه ملت ایران در 
زمان »اوباما« شــکل گرفت و در آن زمــان دولت آمریکا 
بعد از برجام نیز از اعتیاد خود به اعمال تحریم ها دســت 
نکشــید، دولت بعدی، دونالد ترامــپ، با یک امضا بر روی 
یک کاغذ به راحتی ساختمان خیالی محکم برجام را ویران 
کرد و دولت کنونی »بایدن« نیز تاکنون بر همان مسیر در 

حال حرکت است.
در مذاکرات اخیر نیز دولــت ایران همواره در مواقع الزم، 
با طراحی ابتکارات، مذاکرات را از بن بســت خارج کرد اما 
طبیعی اســت که از خطوط قرمز خود عقب نشینی نکرده 
اســت. باید از اعضای این تشکل اصالح طلب که محوریت 
این جریان در انتخابات سابق را برعهده داشت، پرسید که 
جمهوری اسالمی ایران باید در برابر این رفتار گستاخانه ی 
آمریــکا دقیقاً چه کاری را انجــام دهد که مورد تأیید آنها 

قرار گیرد!؟
مظلومیت و خســارت کشــورمان از اجرا نشدن برجام از 
ســوی آمریکا و سایر کشورهای غربی به حدی رسیده که 
صدای سازمان های بین المللی هم که پیش از این ترس از 

بیان آن داشته اند، بلند شده است.
اخیراً »النا دوهان« گزارشــگر ویژه سازمان ملل متحد که 
به ایران ســفر کرده بود، با بیان اینکــه تالش های دولت 
ایران در زمینه کاهش اثرات تحریم ها را تحسین می کنم، 
بار دیگر تأکید کــرد که تحریم های یکجانبه به هیچ وجه 
قابل توجیه نیســت. او گفت: این تحریم ها مانع از ارسال 
کمک های بشردوســتانه به ایران شــده و ارسال داروهای 
نجــات بخش به دلیــل ممنوعیت انتقال پــول هم دچار 

مشکل شده است.
آنچه مشخص است، سیاست های کالن دولت سیزدهم در 
عرصه ی سیاســت خارجی برای لغو تحریم ها و همچنین 
مقاوم سازی کشــور در برابر رفتارهای زورگویانه ی آینده 
دولت های غربی، برنامه ریزی شــده اســت. موضوعی که 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی اخیراً به آن اشــاره کرد و 
گفت: پیشبرد همزمان مذاکرات وین برای رفع تحریم های 
ظالمانه که ادامه آن با ســفر »انریکه مورا« به ایران دنبال 
می شــود با اجرای شــجاعانه طرح تحول اقتصادی، ضمن 
آنکه نشــان دهنده ظرفیت باالی مردمی بــرای اقدامات 
بزرگ است از تسلط دولت بر مهم ترین پرونده های سیاسی 

و اقتصادی کشور خبر می دهد.

|    یکشنبه|1 خرداد 1401|شماره 5870|  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد

گزارش
در همایش خصوصی سازی در اقتصاد ایران 

رئیس جمهور: قرار است تصمیمات سختی بگیریم
روزنامه نگار پیشکسوت

حسن  روانشید

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: انقالب اســالمی به برکت خون شــهیدان، 
جانباز و ایثارگر به این درجه از اعتبار و بالندگی رسیده و قطعا امروز کوچک ترین 

تهدید علیه ایران را در باالترین حد پاسخ می دهیم.
امیردریادار حبیب اهلل سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در آیین گرامیداشت 
تکاور شهید اسماعیل شــعبانی و یادواره شهدای عملیات بیت المقدس )حماسه 
فتح( و شهدای هنرمند شهرســتان ساوه گفت: ایمان و اعتقاد، اتحاد و انسجام، 
پرهیز از تفرقه و والیت مداری رمز عبور ملت ایران از توطئه های دشــمنان است. 
ملت ایران تا امروز با افتخار از دسیســه دشــمن عبور کــرده و در اوج صالبت 
ایستاده اســت. وی حفظ تمامیت ارضی، درخشــش جمهوری اسالمی ایران و 
تأثیرگذاری در عرصه های بین المللــی، امنیت ملی، تقویت قدرت بازدارندگی و 
آمادگی کامل نیروهای مسلح را از جمله دستاوردهای انقالب اسالمی دانست که 

به برکت خون شهدا به دست آمده است.
امیر دریادار ســیاری با اشــاره به حضور نیروی دریایی ارتــش در آب های بین 
المللی گفت: از سال ۱38۷ تاکنون نزدیک به پنج هزار کشتی تجاری و نفتکش 
بــا حضور فیزیکی نیروی دریایی ارتش در منطقه اســکورت و محافظت شــده 
اســت. نیروی دریایی در مقابل دزدان دریایی ایستادگی کرده است تا کشتی ها 

به ســالمت از منطقه عبور کنند. وی افزود: انقالب اسالمی به برکت خون پاک 
هزاران هزار شهید، جانباز و ایثارگر به این درجه از اعتبار و بالندگی رسیده است 

و قطعاً امروز کوچک ترین تهدید علیه ایران را در باالترین حد پاسخ می دهیم.
معــاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه در روزهای اخیر نیز چندین تحرک 
از ســوی دزدان دریایی صورت گرفته که توسط نیروی دریایی ارتش خنثی شد، 
افزود: امروز توانمندی باالی نیروهای مســلح که به برکت نظام اسالمی به وجود 
آمده بیانگر توان باال و اقتدار مثال زدنی کشــورمان اســت. نیروهای مسلحی که 
می توانند در فاصله ۲5۰۰ کیلومتری ساحل ایران به عنوان دست بلند کشور، از 

منافع نظام اسالمی دفاع کنند و صالبت کشور را به نمایش بگذارند.
امیر دریادار ســیاری گفت: هرکجا که منافع نظام اسالمی در خطر باشد محکم 

ایستاده ایم و از منافع خود دفاع می کنیم.

امیر سیاری:

 کوچک ترین تهدید علیه ایران را 
در باالترین حد پاسخ می دهیم


