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زخم اشرافي گري بر پيكر انقالب اسالمي
آسيب شناسي دقيق و جامع، مهم ترين و فوري ترين اقدام در آغاز گام دوم 
انقالب است. بر اساس آموزه هاي ديني و بيانات و تأكيدات امامين انقالب، 
از ميان همه آسيب هاي متصور، اشرافي گري و خوي كاخ نشيني و ميل به 
تجمالت خطرناك ترين و پرضررترين آس��يب انقالب و كشور محسوب 
مي شود. اشرافي گري عامل انحطاط طاغوت پهلوي و ريشه همه ظلم هاي 
دوره پهلوي است. درباريان براي حفظ سلطنت و اقتدار خود، مردم را در 
فقر و استضعاف نگه داشته و عقده های حقارت از يك سو و كينه و بغض 
عصيان گري عليه طاغوت از سوي ديگر را در مردم برانگيخته و سبب طغيان 

مردم و فروپاشي حكومت ظالمانه و متكبر محمدرضاشاه شد. 
پديده منحط و طاغوتي كاخ نش��ينی و اش��رافي گري يكي از آفت هاي 
پرخطري است كه هم اينك نظام اسالمي را از درون به شدت تهديد مي كند 
و مانند موريانه پايه هاي امنيت و اقتدار نظام را مي خورد و آرامش و آسايش 
روحي و رواني مردم را به كلی مخدوش مي كند. اش��رافي گري مسئوالن 
تيري است كه صد نشانه را هدف گيري مي كند و مانند سرطان همه تار و 
پود جامعه را فرا مي گيرد و با سرعت بر اقتصاد، امنيت و فرهنگ جامعه تأثير 
منفي گذاشته و روابط اجتماعي و فرهنگي را مخدوش و زمينه هاي واگرايي 
جمعيتي و دوقطبي  خطرناك »فقير و غني« و تشديد نفرت و كينه نسبت 
به كارگزاران نظام و سلب اعتماد عمومي به نظام شده و موجب فروپاشي 

از درون خواهد شد. 
اشرافي گري همواره مورد مذمت و نكوهش رهبران انقالب اسالمي قرار 
داشته است. حضرت امام خميني)ره( بارها و بارها خطرات آن را به مسئوالن 
گوشزد كردند: »آن روزي كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد، آن روز است 
كه بايد ما فاتحه  دولت و ملت را بخواني��م. آن روزي كه رئيس جمهور ما 
خداي نخواسته، از آن خوي كوخ  نشيني بيرون برود و به كاخ  نشيني توجه 
بكند، آن روز است كه انحطاط براي خود و براي كساني كه با او تماس دارند 
پيدا مي  شود. آن روزي كه مجلسيان خوي كاخ نشيني پيدا كنند خداي 
نخواسته، و از اين خوي ارزنده  كوخ  نشيني بيرون بروند، آن روز است كه 
ما براي اين كشور بايد فاتحه بخوانيم. )اول فروردين ۱۳۶۲( »سرچشمۀ 
همۀ مصيبت هايي كه ملت ها مي  كشند اين است كه متصديان امورشان از 
قشر مرفه و از اشراف و اعيان )به اصطالح خودشان( باشند. « )۷ شهريور 

)۱۳۶۱
مبارزه با فرهنگ منحط و طاغوتي كاخ نشيني و اشرافي گري هدف اوليه 
انقالب اسالمي و عامل بسيج مردم در شروع حركت مردمي در سال ۱۳۵۶ 
و ۱۳۵۷ بوده و هم اكنون نيز هدف ثانويه نظام اس��المي در ايجاد سبك 
زندگي ايراني اسالمي است. بي شك پيروي از اسالم اموي و سبك زندگي 
كاخ نشينان و مرفهين بي درد مغاير با سبك زندگي ايراني اسالمي بوده و 

پيامدهاي بسيار خطرناكي در پي خواهد داشت. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در اواخر سال ۹۶ طي دو ماه چهار بار خطرات 
اشرافي گري را به مسئوالن گوشزد نموده اند. ايشان در ۲۹ بهمن ماه سال 
۹۶، با برش��مردن خطر ارتجاع چنين فرمودند: »من وظيفه دارم خطر 
را به مردم عزيزمان بگويم. ما اگر به س��مت اشرافي گري حركت كرديم، 
اين رفتن به سمت ارتجاع است. « و حدود يك ماه بعد، در ديدار با اعضاي 
مجلس خبرگان، بار ديگر خطر حركت مسئوالن به سمت اشرافي گري را 
برشمرده و اهميت مبارزه با آن را باالتر از تبليغ دانستند و به فاصله يك 
هفته در سخنراني اول فروردين سال گذشته مجدداً به آسيب اشرافي گري 
در جامعه اش��اره كرده و فرمودند: »ما در سبك زندگي مشكالتي داريم: 
يكي از مشكالت ما اشرافي گري است. اشرافي گري متأسفانه از طبقات 
باال سرريز مي ش��ود به طبقات پايين؛ آدم متوّسط -]يعني[ از قشرهاي 
متوّسط- هم وقتي مي خواهد ميهماني بگيرد، وقتي مي خواهد عروسي 
بگيرد، مثل اشراف عروسي مي گيرد. اين عيب است، اين خطا است، اين 

ضربه  به كشور مي زند«
)۱۳۹۷/۰۱/۰۱( و نهايت��ا ۲۹ فروردين ۹۶ در ديدار با مديران و كاركنان 
وزارت اطالعات، اين موضوع را مطرح و س��يره  امام خميني را، پرهيز از 
اشرافي گري و حفظ روحيه  ساده زيستي عنوان كردند: »بايد موضوع مبارزه 
با فساد بسيار جدي گرفته و با شريان هاي اصلي آن مقابله شود... فساد در 
بسياري از موارد ناشي از روحيه  زياده طلبي و اشرافي گري و تجمل پرستي 
است. اينكه امام بزرگوار بارها بر حفظ زي طلبگي و داشتن زندگي ساده و 

معمولي مسئوالن تأكيد داشتند، به همين علت بود«
از آنجا كه زخم اشرافي گري بر پيكر نظام اسالمي قلب هر انسان آزاده و 
دوستدار ايران و انقالب را به درد مي آورد و تمام خدمات و دستاوردهاي 
بي نظير و معجزه گون انقالب اسالمي را زير سؤال مي برد و ايمان و اعتقادات 
مردم را سست و باورهاي آنان را بر باد مي دهد، مقابله فوري و تمام عيار با 
اين پديده شوم اولويت اصلي نظام در آغاز گام دوم بوده و همه مسئوالن 
بايد  بدون مسامحه و با رويكردي انقالبي ريشه اشرافي گري را كنده و زمينه 

تقويت اعتماد ملي را فراهم آورند. 

سيدعبداله متوليان

يك عضو كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس 
معتقد اس�ت: نفوذي ه�ا بدترين ش�رايط را در كش�ور دارند 
زيرا حقوق شان به ريال اس�ت اما بايد براي خانواده های شان 
كه در خ�ارج از كش�ور هس�تند پول ب�ه دالر ارس�ال كنند. 
 ابوالفضل حس��ن بيگي در گفت وگو ب��ا مهر، با بي��ان اينكه زن و 
فرزندان برخي مسئوالن در غرب زندگي مي كنند و به همين جهت 
اين افراد امروز مجبور هستند دالر ۱۲ هزار توماني براي فرزندان 
خود بفرس��تند، گفت: امروز نفوذي ها بدترين شرايط را در كشور 
دارند زيرا حقوق خودش��ان به ريال اس��ت و از جمهوري اسالمي 
حقوق مي گيرند، اما خانواده های شان در خارج از كشور هستند و 

بايد براي آنها به دالر پول بفرستند. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس تصريح 

كرد: اي��ن افراد ت��الش مي كنند دل مس��ئوالن را خال��ي كنند و 
تحت عنوان كارشناس و نظر كارشناسي، اطالعات غلط به خورد 

مسئوالن دهند. 
حس��ن بيگي تأكيد كرد: طي س��ال هاي اخير تجربه كرده ايم كه 
آبشخور بسياري از نظرات كارشناسي، آن طرف مرزها است. آنها 
براي مصلحت مردم كاري نمي كنند و دلس��وز جمهوري اسالمي 
نيستند، فقط دل ش��ان مي خواهد درآمد و رانتي داشته باشند تا 
دالر ارزان بخرند و براي خانواده های ش��ان ك��ه در كانادا، امريكا و 
اس��تراليا زندگي مي كنند، بفرستند. وي با اش��اره به اينكه مردم 
ايران بالغ بر ۸ ميليارد دالر در س��ال به اي��ن افراد كمك مي كنند 
تا فرزندان و خانواده های ش��ان در غرب به راحت��ي زندگي كنند، 
اظهار داشت: اين افراد حقوق شان را از جمهوري اسالمي مي گيرند 

اما خانواده های شان و خودش��ان بندگي امريكايي ها را مي كنند. 
اين افراد در حال حاضر فعال ش��دند و تالش دارند تا دل مردم را 

خالي كنند. 
نماينده مردم دامغان ب��ا بيان اينكه ملت ايران ملتي قوي اس��ت 
و امريكا را شكس��ت خواهد داد، افزود: بع��د از پيروزي هاي جبهه 
مقاومت در سوريه و عراق ملت هاي منطقه به ايران نزديك شدند 
و پيروزي بر تروريس��ت ها را مدي��ون ملت اي��ران و رهبران ايران 

مي دانند. 
حسن بيگي تصريح كرد: امريكايي ها توان مقابله با ايران را ندارند 
و در هم��ه دنيا درگير و رو ب��ه افول و نابودي هس��تند، اقدامات و 
تصميمات اخير امريكا ش��بيه حركاتي است كه گورباچف در آخر 

عمر شوروي انجام مي داد. 

عضو كميسيون امنيت ملي: 

نفوذيهابهعنوانكارشناس،دلمسئوالنراخاليميكنند

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي: رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد

انديشه و عمل انقالبي
 تنها راه برون رفت از مشكالت

دولت سند 2030 را
 مستقيم تصويب كرده بود

س�ند ۲۰۳۰ اصاًل در ش�وراي عال�ي انقالب 
فرهنگي مطرح نش�د، دول�ت و آقاي رئيس 
جمهور اين سند را نه در شورا و نه در مجلس و 
نه در هيچ نهاد قانوني ديگري مطرح نكردند. 
به گزارش فارس، حسن رحيم پور ازغدي، عضو 
شوراي عالي انقالب فرهنگي در مراسم »دو راهي 
سازش يا مقاومت« كه به همت بسيج دانشجويي 
در مركز همايش هاي پرديس ش��هيد عباسپور 
برگزار شد، در پاسخ به اين سؤال كه چرا شوراي 
عالي انقالب فرهنگي براي اجراي س��ند ۲۰۳۰ 
موضع گيري نكرد، گفت: س��ند ۲۰۳۰ اصاًل در 
شوراي عالي انقالب فرهنگي مطرح نشد، دولت 
و آقاي رئيس جمهور اين سند را نه در شورا و نه 
در مجلس و نه در هيچ نهاد قانوني ديگري مطرح 

نكردند. 
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي ادامه داد: دولت 
اين سند را مس��تقيم تصويب كرد و در مورد آن 
بودجه گذاشت و آن را اجرا كرد و حتي در مورد 
اجراي بخشي از آن هم گزارش داد، االن برخي ها 
هم مي گويند هنوز دارند بخش هايي از آن را اجرا 
مي كنند. شوراي عالي انقالب فرهنگي بعد از اين 
صريحاً اعالم كرد كه اين سند لغو است و لغو هم 

شد و اگر جايي هم اجرا شود غيرقانوني است. 
رحيم پور ازغدي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در 
شرايط فعلي مانند دوران امام حسن )ع(، امكان 
نظرس��نجي براي صلح يا مقاومت وج��ود دارد، 
گفت: امام حس��ن )ع( نمي خواست نظرسنجي 
كند و بگويد بجنگيم يا نجنگيم، امام حسن )ع( 
فرمودند وظيفه شما مقاومت و جنگ است ولي 
عده اي گفتند با اينكه مي دانيم حق با شماست 

ولي نمي خواهيم جنگ كنيم و سازش مي كنيم 
شايد بهتر ش��د كه برخالف عقده آنها بدتر شد. 
امنيت شان را از دست دادند و دچار فقر و تهديد 
شدند و بعد گفتند ما نه تنها آخرت خود را بلكه 

دنيا ي مان را هم از دست داديم. 
عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در پاس��خ 
به س��ؤال ديگري گفت: عملكرد من در شورا به 
گونه اي بوده كه مي خواهند من را بيرون كنند! 
خيلي از اعضاي شورا معترض و منتقد هستند و 
به صورت مختلف اين را بيان كردند. وي افزود: 
حرف اين است كه رؤساي جمهور مخصوصاً آقاي 
روحاني چرا بخش مهمي از مصوبات شورا را امضا 
يا ابالغ نمي كنند، يا اينكه چرا ابالغ مي كنند و 
اجرا نمي كنند؟ يا اينكه چرا بسياري از جلسات 
شورا تعطيل است؟ و اينكه چرا يكسري مصوبات 
كه اساس��اً نه مصوبات مجلس اس��ت و نه شورا 
و دستوراتي اس��ت كه غربي ها مي دهند مانند 
س��ند ۲۰۳۰، بر خالف قانون اساسي مستقيم 
در دولت تصويب و اجرا مي شود. وي ادامه داد: 
من از رئيس شورا و دبير ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي خواهش مي كن��م صوت يا متن كامل 
آخرين جلس��ه شورا كه س��ؤاالت من از رئيس 
جمهور بود و پاسخ هايي كه ايشان داد را منتشر 
كنند تا همه بشنوند. رحيم پور ازغدي گفت: من 
از زمان آقاي خاتمي پيشنهاد كردم كه جلسات 
شوراي عالي انقالب فرهنگي علني پخش شود تا 
مردم عملكرد ما را ببينند كه اين اتفاق رخ نداد 
ولي االن پيش��نهاد مي كنم صوت جلس��ه آخر 
را منتش��ر كنند تا مردم ببينند ما چه گفتيم و 

چه شنيديم. 

رئيس ق�وه قضائيه، انديش�ه و عمل انقالبي 
را تنها راه برون رفت از مش�كالت دانست و 
با بيان اينكه ام�روز بيش از هر زمان ديگري 
به عقالنيت، صبر و مقاومت كه از ويژگي هاي 
امام حسن )ع( است نياز داريم، تأكيد كرد: 
افزايش اعتماد مردم به نظام و كارآمدي آن، 
موجب تقويت امنيت و اقتدار ملي خواهد شد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، 
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي در جلسه مسئوالن 
عالي قضايي با تبريك سالروز ميالد با سعادت 
حضرت امام حس��ن مجتبي )ع(، به دو روايت 
كه آن حضرت را نماد عقل و صبر توصيف كرده 
است، اشاره كرد و گفت: آنچه امروز بيش از هر 
زمان ديگر به آن نياز داريم، همين دو ويژگي بارز 
امام حسن مجتبي )ع( يعني عقل و صبر است. 
رئيس قوه قضائي��ه در ادامه، انديش��ه و عمل 
انقالبي را تنها راه برون رفت از مشكالت فعلي 
دانست و با اش��اره به فرمايش هاي رهبر معظم 
انقالب اسالمي در ديدار مسئوالن نظام، ادامه 
داد: با توجه به رهنمودهاي ايشان، آنچه امروز 
همه مس��ئوالن و كارگزاران نظ��ام بايد به آن 
توجه ويژه داشته باشند، معيشت و رضايتمندي 

مردم است. 
آيت اهلل رئيس��ي با بيان اينك��ه افزايش اعتماد 
مردم به نظام جمهوري اس��المي و اطمينان از 
كارآمدي آن موجب تقويت امنيت و اقتدار ملي 
خواهد ش��د، اين امر را در گرو خدمت رس��انی 
مطلوب دانست و خطاب به مسئوالن و مديران 
دستگاه قضايي در سراسر كش��ور خاطرنشان 
كرد: اين گفته كه قطعاً نيمي از ميان مراجعان به 

دستگاه قضايي، ناراضي خواهند بود شايد خيلي 
دقيق نباش��د چون اگر حكم براساس عدالت و 
حق صادر شود، حتي محكوم عليه هم در خلوت 
و وجدان خ��ود مي داند كه حكم ح��ق عليه او 
صادر شده است؛ بنابراين اگر سمت و سوي ما به 
آنچه مقتضاي عدل و حق است، گرايش داشته 
باشد و تمام زواياي يك موضوع را در رسيدگي ها 
مدنظر قرار دهيم، بي ترديد رضايت همه اطراف 

دعوا فراهم خواهد شد. 
رئيس قوه قضائيه، جلب رضايت خدا و مردم را 
امري محوري دانست و يادآور شد: در دستگاه 
قضايي همه هم و غم مسئوالن، قضات و كاركنان 
بايد اين باشد كه بتوانيم امور را به موقع، به روز و 
به هنگام، دقيق، مستند به قانون، بر مبناي حق 
و عدل و بدون نفوذپذيري از هيچ فرد و نهادي 

انجام دهيم. 
آيت اهلل رئيس��ي همچنين با تأكيد بر ضرورت 
جلوگيري از معوقه ش��دن پرونده های قضايي، 
اطاله دادرس��ي و مراجعات مكرر و بي اثر مردم 
به دس��تگاه ها را از مهم ترين عوامل نارضايتي 

دانست و بر لزوم جلوگيري از آن تأكيد كرد. 
رئي��س ق��وه قضائي��ه در پاي��ان با اش��اره به 
فرمايش هاي مقام معظ��م رهبري در خصوص 
دس��تگاه قضايي، گفت: ايش��ان بر س��المت و 
كارآمدي قوه قضائي��ه تأكيد كردند و بر همين 
مبنا بايد اي��ن دو مقوله هم��واره در همه امور، 
نصب العين مسئوالن قضايي، قضات شريف و 
كاركنان محترم باشد تا ان شاءاهلل رضايتمندي 
مردم و در پي آن، رضاي��ت خداوند متعال را به 

دنبال داشته باشد. 

 ترامپ را به تله مذاكره اميدوار نكنيد 
»من كسي نيستم كه با ايران وارد جنگ شوم... من به دنبال جنگ با ايران 
نيستم اما ما همچنين نمي خواهيم ايران سالح هسته اي داشته باشد... اگر 
من بخواهم با ايران وارد جنگ شوم آن جنگ اقتصادي خواهد بود.« اين 
آخرين موضع گيري رئيس جمهور امريكا در مصاحبه با شبكه فاكس نيوز 
درباره ايران است كه گزاره جنگ نظامي عليه كشورمان را رد و هدف خود 
را متمركز بر گزينه »جنگ اقتصادي« عنوان مي كند. اين موضع گيري 
در حالي بود كه دونالد ترامپ روز گذشته در دگرديسي مشهود توئيت با 
عنوان »اگر ايران جنگ بخواهد، پايان رسمي خود را رقم زده. ديگر امريكا 

را تهديد نكنيد« منتشر كرد. 
موضع گيري هاي متغير و متناقض دونالد ترامپ درباره جنگ نظامي با 

ايران را مي توان اينگونه تحليل كرد؛
۱- دونالد ترامپ در مناظرات انتخاباتي اياالت متحده از جنگ افروزي 
برخي از سياس��تمداران امريكا در منطقه غرب آس��يا در كش��ورهايي 
همچون عراق، افغانستان، ليبي و حتي س��وريه انتقاد و قول مي دهد تا 
امريكا را درگير جنگ مشابهي نكند. از اين رو  ادامه »جنگ اقتصادي« را 
كه پس از خروج از توافق هسته اي، اعمال قانون تحريمي كاتسا و ايسا، 
تروريستي دانستن س��پاه پاس��داران، تنگ تر كردن حلقه تحريم هاي 
ضدايراني، گستره بيشتري به خود گرفته است را مقرون به صرفه می داند. 
بنابراين اصل براي رئيس جمهور امريكا عدم جنگ نظامي با ايران است 
اما متحدان منطقه اي اين كشور و رژيم صهيونيستي تالش مي كنند با 
سند سازي هاي كاذب به اقناع سازي افكارعمومي جهان و شكل گيري 
اجماع بين المللي و وادار كردن ترامپ به اقدام نظامي عليه كش��ورمان 
اقدام كنند. حمالت مشكوك به كشتي هاي نفتي در بندر فجيره و شليك 
موشك كاتيوشا به نزديكي س��فارت امريكا در منطقه حفاظت شده  در 
بغداد، دو نمونه از اقدامات متحدان منطقه اي امريكا و رژيم صهيونيستي 
براي تحميل گزينه »جنگ نظامي« به دونالد ترامپ است. فارغ از قدرت 
نظامي ايران به عنوان نخستين عامل بازدارنده، يا هزينه هاي گسترده 
اقتصادي امريكا در ممانع��ت از اقدام نظامي عليه كش��ورمان، ارزيابي 
توئيت ها و مواضع هفته هاي اخير رئيس جمهور امريكا نشان مي دهد كه 
تمركز اصلي كاخ سفيد براي ايجاد تغيير رفتار ايران »جنگ اقتصادي« 
است و توئيت هاي تهديد آميز ترامپ بالفاصله پس از اقدامات مشكوك 

صورت گرفته است. 
۲- دونالد ترامپ و ديگر مقامات ارشد كاخ سفيد طي يك سال و نيم اخير 
بارها افكار عمومي جامعه ايراني را به صورت مستقيم مورد خطاب قرار 
داده و با »ناكارآمد نشان دادن حاكميت اسالمي«، »طرح ترديد نسبت به 
سالمت كارگزاران ارشد نظام در مردم« و »طرح پيشنهاد مذاكره بدون 
پيش شرط به دولت ايران با هدف برانگيختن احساسات مردمي و ايجاد 
رغبت در جامعه ايراني براي مذاكرات جديد« روي هدفي به نام »فروپاشي 
از درون به واسطه شورش هاي اجتماعي-اقتصادي مردم« متمركز شده 
است. امريكا همچنين خروج از برجام را نيز به عنوان يك پلن مكمل براي 
دستيابي به چنين هدفي و تشديد فشارهاي اقتصادي به كشور مورد توجه 
قرار داد؛ هدفي كه تحت عنوان »تابستان داغ« مطرح شد و هيچ كدام از 

نتايج دلخواه غرب را به دنبال نداشت. 
وجود عواملي مانند غيرقابل پيش بيني بودن نتيجه جنگ نظامي با 
ايران با توجه به توان گسترده نظامي-دفاعي كشورمان و هزينه هاي 
سرس��ام آور اقتصادي، تجاري و سياس��ي و بين المللي براي امريكا و 
داليل ديگر، باعث شده كه دونالد ترامپ همانند باراك اوباما »فروپاشي 
ايران با تشديد فشارهاي اقتصادي به مردم« را با به كارگيری گزاره هايي 
مانند »اتهام زني اقتصادي به مسئوالن ارشد كشور« و »بدبين كردن 
مردم به توانايي نظام با هدف دوقطبي سازي مردم-حاكميت« مورد 
توجه قرار دهد. وجود عامل مهمي به نام »پالس هاي معنادار رفتاري-
گفتاري يك طيف سياسي به مقامات امريكا« باعث شده كه كاخ سفيد 
همچنان به امتيازگيري از ايران در سايه كم كاري برخي از مسئوالن 
و رشد بيكاري، گراني و تورم اميدوار باشد. رفتارهاي اينچنيني باعث 
ش��ده كه ترامپ به اين برآورد دس��ت يابد كه براي اثربخشي بيشتر 
تحريم ها و زياد شدن فشار معيشتي بر مردم، زمان بيشتري )احتماالً 
تا اواسط تابستان( الزم اس��ت؛ چرا كه به رفتارهاي عناصر اين طيف 

براي فشار به حاكميت همچنان اميدوارند. 
۳- جريان نشانه دار داخلي معتقد است تئوري »مذاكره بهترين روش 
براي اداره كشور«، نبايد بي خاصيت شود و براي جلوگيري از سقوط 
اجتماعي-سياس��ي آن بايد حتي به اظهار »ترس« در برابر تهديدات 
نظامي امريكا متوس��ل ش��د تا امريكا همچنان به نتيجه بخش بودن 
فش��ارهاي اقتصادي خود جهت وادار كردن ايران به مذاكرات جديد 
اميدوار باقي بماند. اين طيف همچنين معتقد است تكرار و تمركز بر 
گزاره »ترس« حاكميت را با توجه به تشديد فشارها ناچار به پذيرش 
مذاكرات جديد مي كند. كميته اقتصاد و امنيت مجمع پارلماني ناتو 
درگزارش��ي خطاب به دولت دونالد ترامپ، نسبت به تضعيف جريان 
غرب گراي داخلي ايران هش��دار داده و مي نويسد: » يكي از خطرات 
پيش رو ... عليه جمهوري اسالمي ايران اين است كه رفرميسم داخلي 
)غرب گرايان( در كشور مقصر وضعيت سخت شناخته شوند. در اين 
صورت نيروهاي انقالبي كه خود از عوامل اصل��ي دور زدن تحريم ها 
هس��تند، به روي كار خواهند آمد كه اين امر خط��ر جدي در مقابل 
سياست هاي امريكا در اين كش��ور و منطقه خواهد بود. « آنچه حائز 
اهميت مي باشد اين است كه اظهار ترس و ضعف غرب گرايان در برابر 
تهديدات امريكا مي توان��د گزينه »مذاكره« را همچنان از شكس��ت 
نجات دهد با توجه به اينكه »بازي با برگ مذاكره« يكي از تاكتيك هاي 
اين طيف براي كس��ب موفقي��ت در عرصه انتخاب��ات و مهم تر از آن 
امتيازگيري از نظام و وادار كردن حاكميت سياس��ي به تغير رفتار در 

عرصه روابط بين الملل بوده است. 

ژه
وی

 مع��اونمس��تعفيوزیرمع��اونرئيس
جمهورميشود!

 برخي خبرهاي دريافتي حاكي از آن است كه طي روزهاي 
آينده، حسن يونس سينكي به عنوان معاون بازرگاني رئيس 

جمهور معرفي خواهد شد. 
اينكه چرا رئيس جمهور به موازات وزارتخانه ها اقدام به ايجاد 
معاونت هايي نظير معاون��ت اقتصادي )نهاوندي��ان( و حاال 
معاونت بازرگاني )س��ينكي( مي كند، موضوع ما نيست و در 
جايي ديگر بايد بدان پرداخته شود. اما شواهد نشان مي دهد 
كه فرد مورد نظر روحاني براي تصدي معاونت جديد بازرگاني 

رئيس جمهور از سابقه قابل دفاعي برخوردار نيست. 
او كه از آبان ۹۶ تا ش��هريور ماه ۹۷ مع��اون بازرگاني وزارت 
صمت و رئيس ستاد تنظيم بازار بود، عالوه بر اينكه به اعتراف 
بزرگان اصناف و بازار بدترين كارنامه را در اين معاونت برجاي 
گذاش��ته، پس از حضور رضا رحماني به عن��وان وزير جديد 
صمت، بدون هماهنگ��ي دفتر كار خود را ت��رك و بازار را در 
بدترين ش��رايط به حال خود رها كرد. هم او بود كه تابستان 
سال گذشته در مقام معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در حاشيه همايش گراميداشت روز 
ملي اصناف در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از او پرسيده بود 
» مردم اين روزها از شما با عنوان مرد شماره يك تنظيم بازار 
كشور خيلي انتظار دارند، چه كارهايي را براي پاسخگويي به 
اين انتظارات دردستور كار داريد«، گفته بود: » من از رسانه ها 
انتظار دارم كه اين قدر چ��رت  و پرت به م��ردم نگويند تا ما 

حرف هاي مان را بزنيم! « 
اينكه معاون وزير و رئيس ستاد تنظيم بازار در بدترين شرايط 
اقتصادي، از زير بار مسئوليت ش��انه خالي مي كند و اكنون 
در مس��ئوليتي به مراتب خطيرتر از جايگاه گذشته گمارده 

مي شود، سؤالي است كه پاسخ آن را شايد بتوان در مناسبات 
خاص و بده بستان هاي سياسي جست وجو كرد. اما شواهد و 
تجارب گذشته نشان مي دهد كه اين فرد گزينه مناسبي براي 

تصدي اين جايگاه نيست. 
س��ينكي پيش��تر معاون وزير بازرگاني در دولت اصالحات، 
اس��تاندار بوش��هر، قائم مقام وزير جهاد كش��اورزي در امور 
بازرگاني و دبير ستاد هدفمندي يارانه ها بوده كه در مجموع از 

عملكرد و كارنامه قابل دفاعي برخوردار نيست. 

آسوشيتدپرسبهنقلازمردمتهران:
جنگنميشود

خبرنگار آسوشيتدپرس يك گزارش ميداني از تهران گرفته 
و با مردم مختلف صحبت كرده و نتيجه گرفته كه مردم ايران 
اعتقاد دارند كه جنگ��ي ميان ايران و امري��كا اتفاق نخواهد 
افتاد. دويچه وله فارسي مي نويسد: »خبرنگار آسوشيتد پرس 
كه با افراد مختلفي در تهران صحبت كرده، در گزارش خود 
نوش��ته اس��ت اغلب كس��اني كه در خيابان هاي تهران با او 
صحبت كرده اند -از پير گرفته تا جوان و مرد و زن چادري يا 
روسري بر سر- معتقد بوده اند كه جنگي ميان ايران و امريكا 
درنخواهد گرفت، اما اگر جنگ شود آنها از كشور خود دفاع 

خواهند كرد. «
اين شروع گزارش است و نگاه متفاوت مردم تهران به جنگ 
را نسبت به رسانه هاي مخالف ايران نشان مي دهد. رسانه هاي 
مخالف خصوصاً بی بی س��ی و رويترز در يكي دو هفته اخير 
تالش زيادي كردند فضاي خليج فارس و تنش هاي كالمي 
ميان ايران و امريكا را در آستانه يك جنگ قريب الوقوع نشان 
دهند. بی بی سی فارسي در اين مدت بارها از كليدواژه تنش 
در خليج فارس استفاده كرد و حتي جلسه اضطراري شوراي 

امنيت براي بررس��ي موضوع س��وريه را به دروغ جلس��ه اي 
اضطراري براي ايران دانس��ت. با اين ح��ال، گزارش ميداني 
خبرنگار يك رسانه غيرايراني مي گويد كه مردم تهران معتقد 
هستند جنگ نمي شود. آنچه از آسوشيتدپرس نقل كرديم، 
از دو جهت قابل افتخار است؛ اول آنكه مردم فريب عمليات 
رواني دولت امريكا و رسانه هاي مخالف ايران را نخورده اند و 
مي دانند جنگي در كار نيست و دوم آنكه مي گويند اگر جنگ 

شود، از ايران مان دفاع مي كنيم. 
اما همين مردم نگراني هايي هم دارند كه مربوط به دولت است 
و بايد به خواست آنان رسيدگي شود؛ نگراني به دليل گراني. 
دويچه وله نوشته: »بسياري از كساني كه با آسوشيتدپرس 
صحبت كردند به وضعيت اقتصادي كش��ور اش��اره كردند و 
بيش��تر از احتمال جنگ ميان ايران و امري��كا نگران گراني 

بودند. «
هم پاي رسانه هاي مخالف خارجي، برخي اصالح طلبان هم 
در اين هفته ها مردم را از جنگ ترساندند. هفته نامه صدا كه 
با طرح روي جلد خود گويي همچ��ون بولتن داخلي وزارت 
دفاع امريكا مانور قدرت نظامي براي امريكا راه انداخت، يكي 
از اين موارد بود. روز گذشته هم در حالي كه دويچه وله چنين 
گزارشي از مردم ايران كار كرد كه »جنگ نمي شود«، روزنامه 
همش��هري، به نقل از الهه كواليي نوشت: »بايد هوشيار بود. 
حجم عظيم سالح و نيروهاي نظامي در منطقه بسيار حساس 
مانند خليج فارس و پيرامون آن فی نفسه نگراني و تهديد را 
شدت مي بخشد و در چنين وضعيتي خويشتن داری و توجه به 
هشدارهاي الزم بيش از پيش اهميت پيدا مي كند. بسياري از 
جنگ ها و درگيري هاي نظامي نه بر پايه طراحي هاي از پيش 
تعيين شده، بلكه براساس تصادف ها و تصميم گيری های آني 

و نادرست شكل گرفته است. « 

محمد اسماعيلي

در نامه اي به دستگاه هاي اجرايي صورت گرفت
دستور روحاني براي

 تسهيل  در فرآيند سرمايه گذاری
رئيس جمهور به دس�تگاه هاي اجرايي دس�تور داد براي تس�هيل 
فرآيند س�رمايه گذاری داخلي و خارجي و رفع موانع آن به ويژه در 
زمينه مق�ررات زايد و دس�ت و پاگير و غيرضرور و جذب س�رمايه 
ايراني�ان مقيم خ�ارج از كش�ور و همچني�ن واگ�ذاري بنگاه هاي 
اقتص�ادي ب�ه بخ�ش غيردولتي به ط�ور ج�دي تس�ريع نمايند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، دكتر حسن روحاني 
همچنين، به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دستور 
داد كه با توجه به وضعيت بارش ها در سال جاري و تأمين شرايط مناسب 

براي جذب گردشگر در زمينه توسعه گردشگري اقدام كند. 
براساس دستور رئيس جمهور وزارت جهاد كشاورزي نيز مكلف شده است 
در جهت حصول خودكفايي در محصوالت اساسي كشاورزي براي توليد 
آنها در داخل و يا در صورت ضرورت توليد از طريق كش��ورهاي همسايه 
اقدام كند. افزون بر اين، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات 
و فناوري بايد با كاهش س��اعات آموزش هاي صرف نظري، براي آموزش 
مهارت هاي عملي و توسعه آنها در مراكز آموزشي اقدام كنند. براساس اين 
دستور، كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
ايران در جهت رونق فعاليت هاي اقتصادي، آموزشي و فرهنگي و همچنين 

اشتغالزايي اقدامات الزم را به عمل آورند. 
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فرمانده نيروي هوايي ارتش: 
آماده رويارويي با هرگونه ماجراجويي 

دشمن هستيم
فرمان�ده ني�روي هواي�ي ارتش ب�ا تأكي�د ب�ر آمادگ�ي نيروي 
ه�واي ب�راي مقابل�ه ب�ا تهدي�دات دش�منان، گف�ت: م�ا براي 
الگوه�اي  دش�من،  ماجراجوي�ي  هرگون�ه  ب�ا  روياروي�ي 
داري�م.  و ش�هيد دوران  باباي�ي  عمل�ي همانن�د ش�هيد 
به گزارش مهر، امير خلب��ان عزيز نصيرزاده، فرمان��ده نيروي هوايي 
ارتش در بازديد از توانمندي ها و طرح هاي عملياتي پايگاه هاي بوشهر، 
بندرعب��اس و اصفهان در جم��ع خلبانان و كاركنان فن��ي با تأكيد بر 
ضرورت اميدوار بودن به نصرت الهي، رمز تحقق اين وعده قطعي الهي 
را پايداري، استقامت و ايمان داشتن به پيروزي حتمي در برابر دشمن 
عنوان كرد و گفت: نيروي هوايي در همه صحنه ها در دفاع و حراست 
از مردم و منافع ملي حضور فعال داش��ته و همواره از آمادگي مطلوب 
روحي و رزمي برخوردار است. وي ضمن قدرداني از آمادگي مطلوب 
رزمي و روحيه خلبانان اين پايگاه ها بر آمادگي نيروي هواي براي مقابله 
با دشمن و حفظ و تقويت هوش��ياري در مقابل دشمن تأكيد كرد و با 
اشاره به برخورداري نيروي هوايي از جوانان مستعد، باانگيزه، خوشفكر 
و ورزيده در تخصص هاي مختلف به ويژه تخصص هاي پروازي و فني 
گفت: ش��ما براي رويارويي با هرگونه ماجراجويي دش��من الگوهاي 
عملي همانند شهيد بابايي، شهيد دوران و از قهرماناني همچون امير 
برات پور بهره مند هستيد كه بدون واهمه از استعداد رزمي دشمن خالق 

حماسه هاي بي بديل بودند. 

      مهر: عباسعلي كدخدايي، سخنگو و قائم مقام شوراي نگهبان در صفحه 
شخصي خود در توئيتر نوشت: جنگي نخواهد شد چون جنگ نظامي هشت 
ساله عليه ايران اگرچه خسارت هايي داشت اما امنيت ايران را در برابر تهاجم 
نظامي دشمن تا سال ها تضمين و توان دفاعي ما را صد چندان كرده است. 
وي در ادامه آورده است: اين موضوع را »ريچارد هاس« خوب مي داند كه 

مي گويد: جنگ، ايران را قوي تر مي كند. 
      تسنيم: دبيركل اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان، با اشاره به ديدار 
يك شنبه شب جمعي از دانشجويان و جوانان با رئيس جمهور ضمن انتقاد 
بابت دعوت نشدن نمايندگان تشكل ها و اتحاديه هاي دانشجويي به اين 
ديدار اظهار داشت: متأسفانه چند سالي است، رئيس جمهور رابطه خود 
را با تشكل هاي دانشجويي قطع كرده و گويا تمايلي براي شنيدن صداي 

تشكل هاي دانشجويي ندارد. 


