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صداوسیما واقعیت غرب را روایت کرد
روزنامه اصالح  طلب دلخور شد!

اخبار كشور
صفحه11
یکشنبه۲آذر1۳۹۹
۶ربیعالثانی1۴۴۲-شماره۲۲۶1۶

سرویس سیاسی-
روزنامه طیف موســوم به اصالح طلب به نام شــرق بارها به خاطر مواضع اش از جانب رسانه ای ها و یا کاربران فضای مجازی 

مخاطب این طنز تلخ قرار گرفته که نام روزنامه را به »غرب« تغییر دهید.
در تازه ترین مطالب از این دست روزنامه شرق در نوشتاری عصبانی و ناراحت از اینکه چرا در شبکه سوم سیما برنامه ای علیه 
آمریکا پخش می شود، نوشت: »ترامپ می گفت اسلیپی جو )sleepy joe( ولی ما در اورست می گفتیم گیج جو بایدن؛ ما یک درجه 
باالتر بردیم این رو... اون یارو زنه میاد سر کار، همون کاماال هریس شیطان صفت... اون خیلی آدم وحشی کثیفیه. معلوم نیست چی 
میشه گفت اینجا و چی نمیشه گفت. این خانم کسیه که به خاطر رابطه  با مردهای مختلف توی سیاست رشد کرد...«؛ اینجا شبکه 
سوم صداوسیمای ملی است و این جمالت را فردی با موهای بلند، لهجه غلیظ انگلیسی و در بین خنده های کشدار خود می گوید.«
این نوشتار در ادامه با ادبیاتی که نشان از عصبانیت از پخش چنین برنامه ای دارد به مسخره کردن این برنامه روی آورده و نوشته: 
»این »اورست«، محصول مشترک شبکه  سه و شبکه افق و همان برنامه ای است که قرار است با گذر از تمامی تیغ های تندو تیز 
سانسور صداوسیما، نگاه ایرانیان به غرب را تا بلندترین قله دنیا ارتقا ببخشد؛ اما به گواه مخاطبان خود، در حال فتح تپه ای تازه است.«

روزنامه حافظ منافع آمریکا در ایران!
گزارش شرق در ادامه حتی رویکرد این برنامه را که امیدآفرینی نسبت به جوانان میهن است به میان آورده و با عنوان مخاطبان 
در شبکه های اجتماعی حرف دل خود را زده اند: »آنها ]رسانه ملی[ که با هدف »اصالح تصور ذهنی مخاطبان نسبت به غرب و خارج 
از کشور و همچنین القای حس امید نسبت به آنچه در کشور در حوزه های مختلف رخ می دهد« پا به خانه های مردم گذاشتند، 
حاال با نقدهای تند همین مخاطبان]!![ در شبکه های اجتماعی روبه رو شده و به دلیل آنچه »ادبیات جنسیت زده و دورویی«]!![ 
خوانده می شود، حاشیه ساز شده اند. منتقدان می گویند چنین برنامه هایی در صداوسیما حتی مفاهیم درست را شعارزده و از معنا 
تهی می کند؛ اما این معنازدگی صداوسیما از کجا می آید؟ اگر نگاه ایرانیان به غرب غیردقیق است، چرا زمانی که این موضوع از 
صداوسیما بیان می شود، جهت گیری هایی جدی در مقابل آن شکل می گیرد؟ در حالت کلی، »اورست« و برنامه های مشابه، چرا 

تا این  اندازه در همراه کردن افکار عمومی ایرانیان ناتوان و ضعیف اند؟«
عنوان این گزارش گویای جهت گیری آن است: »نقد غرب با لهجه غلیظ آمریکایی«]!![ عنوانی به غایت مضحک و پیش پا 
افتاده یا به قول همین روزنامه های طیف موسوم به اصالح طلب »پوپولیستی«. باید از این جماعت پرسید یعنی یک آمریکایی حق 
نقد غرب را ندارد؟ چون لهجه آمریکایی دارد؟ پس کسانی از قبیل نوام چامسکی یا ژان بودریار یا فیلسوفان غربی که به نقد غرب 

پرداختند )از قبیل نیچه( همه در اشتباه بودند و اصالح طلبان درست می گویند!
نکته دیگر اینکه حامیان سرسخت سند 2030 وقتی موضوع نقد آمریکا مطرح شده ظاهرا نگران فرهنگ شده اند! در سند 
2030 باید به کودکان حتی در پیش دبستانی گفته می شد که یک بچه چطور می شود که به دنیا می آید، حاال از یک جمله یک 
آمریکایی که گفته »کاماال هریس به خاطر رابطه  با مردهای مختلف توی سیاست رشد کرد« ناگهان برآشفته شده اند... کدام را 

باور کنیم حمایت از سند 2030 یا جمالت این گزارش را؟! 
فاکتور سازی مدعیان اصالحات به نفع آمریکا

روزنامه دولتی ایران دیروز گفت وگویی را با حســین مرعشــی منتشر کرد. سخنگوی حزب کارگزاران مدعی است: »مطلب 
خیلی روشن است و من شخصا کسانی را که می گویند دولت دارد پیام ضعف می فرستد نمی توانم درک کنم اال اینکه بگویم اینها 
می خواهند استفاده سیاسی از این موضوع برای مسائل داخلی داشته باشند... خیلی واضح است که تحریم چه به سر اقتصاد این 
کشور آورد. ما در تحریم شاید بتوانیم زنده بمانیم، اما قطعا با مشکل رو به رو می شویم. واضح است که ما بدون شریک تجاری اصال 
نمی توانیم اقتصاد داخلی خود را قوی کنیم، حتی اگر بحث دریافت سرمایه گذاری خارجی، کسب تکنولوژی و این طور چیزها هم 
نباشد، بحث بازار که دیگر غیرقابل انکار است. ما اگر در شرایط تحریم بتوانیم بهترین تولیدات را هم داشته باشیم قرار است آنها 

را کجا عرضه کنیم؟ صادرات ما قرار است کجا برود؟«
وی گفته است: »آمارها و شاخص های اقتصادی ما در دوران ۹۴ تا ۹۶ هم هست و معلوم است در آن سال ها به کدام سمت 
می رفتیم. االن به هر حال شرایط آمریکا تغییر کرده و اتفاقا دولت نه با موضع ضعف بلکه از یک موضع حق به جانب درباره برجام 
صحبت کرده است... تازه من این را هم بگویم که اگر بازگشت آمریکا به برجام محقق شود، ما در حالت خوش بینانه ظرف چهار 
سال تازه می توانیم برگردیم به شرایط اقتصادی سال ۹۶، یعنی هیچ معجزه و جهش سریعی در کار نیست. این اتفاق مبارکی است 
اما گشایش سریع ممکن نخواهد بود. اگر هم تعلل کنیم که وضع همین طور بدتر خواهد شد. همین قدر که کشورهای دوست ما 
تا االن به ما کمک کردند، از این به بعد هم می کنند. تازه ما تا امروز ترامپ را داشتیم که دنیا علیه او بود، از این به بعد بایدن را 
داریم که می دانیم خیلی بهتر اجماع درست می کند و معنایش این است که کشورها می توانند بیشتر به ما سخت بگیرند... حتی 

اگر بایدن و ترامپ در استراتژی هم کامال یکی باشند، در تاکتیک زمین تا آسمان با هم فرق دارند.«
درباره اظهارات فوق گفتنی است، اوال، دولت تمنا و تقالی مذاکره با دموکرات های آمریکا دارد که  قبال با آنها مذاکره و توافق 
کرد اما برجام را پایمال و تحریم های کاتسا و آیسا را پایه گذاری کردند. چرا دولت اصرار دارد مسیر آزموده شده را بار دیگر برود و 
فاجعه بیافریند؟ دولت وقتی به مذاکره با طرف عهدشکن، متقلب و بدهکار آمریکایی اشتها و اشتیاق نشان می دهد، انتظار جبران 
خسارت ها از سوی دموکرات ها دارد؟ جز این نیست که دولت با پالس ضعف و انفعال، در حال طلبکار کردن آمریکایی های بدهکار است.
ثانیا، تحمیل سیاست تعلیق و انتظار به اقتصاد کشور، کم توجهی به ظرفیت تجارت با همسایگان، محدود کردن دیپلماسی به 
آمریکا و اروپا و عدم واکنش مناسب نسبت به عهدشکنی طرف غربی بود که آنها را نسبت به عدم اجرای تعهداتشان جری تر کرد.
ثالثا، فاکتور درست کردن مدعیان اصالحات برای آمریکا با ادعای وضعیت خوب اقتصادی طی سال های ۹۴ تا ۹۶ به واسطه 
مذاکره با آمریکا، در حالی است که شهریور ۹۴  وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد 
از برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند »اگر تصمیم ضرب االجل اقتصادی گرفته نشود، بیم آن 
می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت الزم باشد.« تورم در آن 
مقطع به اذعان حامیان دولت، به قیمت رکود مطلق کاهش یافت. افزایش فروش موقت نفت در آن مقطع درآمد را افزایش داد و 
در محاسبات خام رشد اقتصادی به چشم آمد اما این رشد به تعبیر کارشناسان حامی  دولت )مومنی، راغفر و...( »رشد بی کیفیت 
و بی خاصیت« بود که اقتصاد ما را معتاد تر و بی رمق تر می کرد و اتفاقا تأثیر ویرانگر بر تولید داشت که در معرض واردات بی رویه 
قرار گرفته بود. آمریکا همزمان، ســرمایه گذاران را تهدید به تحریم می کرد و بر خریداران نفت فشــار می آورد تا در فواصل سه تا 
شش ماهه، خرید نفت ایران را کاهش دهند. علت مجال موقت فروش نفت، اثرگذاری بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و نیز 

شرطی  سازی و فریب ایران، در جهت احساس نیاز بیشتر به مذاکره بود.
رابعا، ادعای تفاوت داشتن بایدن و ترامپ در تاکتیک آن هم از زمین تا آسمان در شرایطی است که ترامپ با فشار حداکثری 

به دنبال از بین بردن مؤلفه های اقتدار ایران است اما بایدن همین گستاخی و غلط زیادی را با فشار هوشمند دنبال خواهد کرد.
دوباره برجام ، دوباره فریب مردم با بزک مذاکره! 

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان »دوباره برجام« نوشت: »در حالي که ابعاد اقتصادي سیاست فشار حداکثري 
بر ایران، حوزه هاي متفاوت از معیشت تا سالمت ایراني ها را تحت تاثیر قرار داده است، غرب نباید دچار این اشتباه استراتژیک شود 
که تهران سیاست مقاومت و تدبیر حداکثري را از بیم تداوم فشارهاي اقتصادي به یک باره رها خواهد کرد. همزمان تهران نیز باید 
متوجه اهمیت عنصر زمان در آغاز گفت وگوها درباره چند و چون احیاي برجام باشد. در سال 201۶ به محض پیروزي ترامپ در 
انتخابات، اسراییل و عربستان سعودي البي گري براي خروج واشنگتن از برجام را بدون فوت وقت آغاز کردند که نتیجه آن تطمیع 
ترامپ و ترک توافق هسته اي بود. امروز نیز همان الگو در منطقه ما در حال تکرار شدن است و خبرهاي رسیده از تل آویو حاکي 
از تشــکیل یک کمیته در کابینه رژیم صهیونیســتي براي مقابله با بازگشت امریکا به برجام است. عربستان سعودي نیز احتیاط 
دیپلماتیک را کنار گذاشته و به صراحت مخالفت خود را با بازگشت آمریکا به برجام اعالم کرده است. در چنین شرایطي ایران 
باید ابتدا صداي واحدي را درباره چند و چون هر گونه مذاکره به خارج مخابره کند و در گام دوم اولویت را بر استفاده از حضور 
بایدن در کاخ سفید به منظور کاستن از فشار تحریم همزمان با تامین منافع ملي تعریف کند. تهران و واشنگتن هر دو برگه هاي 
برنده اي در این زمین در اختیار دارند که دقت در استفاده از این برگه ها در بهترین زمان مي تواند به خروج برجام از بن بست در 

چارچوب راهبرد برد- برد کمک کند. «
متاســفانه مدعیان اصالحات در ماه ها و هفته های اخیر رویکرد غیراخالقی و غیرحرفه ای را در پیش گرفته و برای عبور از 

فضای تنگ و ترش ناشی از کارنامه غیرقابل دفاع دولت، به مبالغه و خالف گویی و شرطی  سازی معیشت مردم روی آورده اند.
در شهریور ۹۴ درحالی که کمیسیون برجام مشغول بررسی متن توافق هسته ای بود و ابهامات زیادی درباره نقاط ضعف آن 
مطرح می شد؛ حامیان و مسئولین دولتی در کنار روزنامه های اصالح طلب با هدف تحت فشار قرار دادن نهادهای رسمی نظام که 
مسئول بررسی و تصویب برجام بودند، ادعا می کردند تأخیر در اجرای برجام روزانه 100 تا 1۵0 میلیون دالر به کشور ضرر وارد 
می کند! نمایندگان مجلس نهم در نهایت برجام را در 1۵ دقیقه تصویب کردند. بی آنکه بپرسند بعد از اجرای نامتوازن برجام و 
دادن همه امتیازات، چگونه قرار است طرف غربی به ویژه آمریکا را متعهد به اجرای تعهداتش در لغو تحریم ها بکنیم؟ به همین 
دلیل نیز پس از برجام آمریکا بارها با تصویب تحریم های جدید و تهدید شوک های اروپایی مانع از لغو تحریم های اصلی بانکی و 

مالی و هواپیمایی و دسترسی ایران به چرخه دالر و درآمدهای نفتی و...شد. 
این جریان این روزها و در پی اعالم نتایج انتخابات آمریکا و پیروزی نامزد دموکراتها بار دیگر به تقال افتاده و با همان ادعاهای 

سابق بدنبال تحمیل پشیمانی و ندامت دوباره به کشورند. 
این درحالی است که کریس کونز« یکی از گزینه های بایدن برای وزارت خارجه، برای بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی، 
شرط هایی گذاشته و گفته است »زمانی به برجام برمی گردیم که راهی برای محدود کردن برنامه موشکی و حمایت ایران از گروه های 
نیابتی اش در منطقه ایجاد شود. پیش از بازگشت به برجام، باید راهی برای اعمال محدودیت بر برنامه موشکی و حمایت آنها از 
گروه های نیابتی محقق شود.« پیش از اینها جو بایدن تاکید کرده بود: »سیاست ترامپ در برابر ایران شکست خورد. روش های 

هوشمندانه تری هم برای سختگیری بر ایران هست«. 
با همه این واقعیت ها و کاله بزرگی که دموکرات ها )تیم اوباما- بایدن( در برجام بر سر دولت روحانی گذاشتند، باز هم مدعیان 

اعتدال و اصالحات، با لب و لوچه آویزان درباره فرصت بایدن حرف می زنند! این رفتار، چیزی جز وطن فروشی است؟
هراس افکنی در مردم، تنها هنر مدعیان اصالحات

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»واقعیت این است که امروز مشکالت ما به بیرون از کشور گره خورده است. کاهش ارزش 
پول ملي به همراه انسداد رابطه سیاسي ایران با برخي از کشورهاي منطقه شرایط کشور را به سمتي هدایت کرده که تندروي 
نمي تواند مشکلي را حل کند؛ بلکه ممکن است مشکالت را افزایش بدهد. به همین دلیل اگر یک دولت رادیکال راست روي کار 

بیاید فضاي موجود را تیره تر مي کند و به مشکالت بیشتر دامن مي زند«.
مدعیان اصالحات در سال ۹۶ ادعا کردند که اگر رقبای روحانی در انتخابات پیروز شوند، وضعیت کشور بحرانی شده و در 

این وضعیت بحرانی، قیمت دالر ۵ هزارتومان خواهد شد.
این ادعا در حالی مطرح شــد که در دولت دوم روحانی، قیمت دالر تا آســتانه 32 هزارتومان نیز افزایش یافت. طیف مدعی 
اصالحات اکنون حداقل 7 ســال و نیم اســت که قوه مجریه را با اختیارات و امکانات گســترده در اختیار دارد اما به هیچ عنوان 

نتوانسته اقدام قابل توجهی انجام دهد.
با این وجود بانیان اصلی وضع موجود در پی آن هستند تا با هراس افکنی، حضور خود در پاستور را ۴ سال دیگر تمدید کنند. 

با بایدن برجام را جلو ببریم!
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم یکی از مدعیان اصالحات نوشت: بحث تعامل با دنیا امروزه کار اصلی ماست. آمریکایی ها 
به راحتی توانستند در طول چند سال گذشته ما را مقابل افکار عمومی دنیا قرار دهند. ما باید سعی کنیم آنچه در سال های گذشته 
اتفاق افتاده را جبران کنیم. در ادامه این مطلب آمده است: روندی که در برجام شروع کردیم روند کامال درستی بود. عقب نشینی 
قهرمانانه که رهبری از آن اســم بردند دوباره می تواند رخ دهد. ما برجام را درســت شــروع کردیم اما برخی کسانی که در داخل 
دوست نداشتند این برجام اتفاق بیفتد به انحاء مختلف کارشکنی کردند..... اما حاال و با روی کار آمدن رئیس جمهوری که اعالم 

کرده می خواهد به برجام برگردد دوباره می شود مدل برجام را با مدیریت نو و با ادبیات جدیدتر پیش برد. 
ادعاهای اصالح طلبان درخصوص برجام و امیدها به دولت جو بایدن در حالی است که سنگ بنای بسیاری از تحریم ها علیه 
جمهوری اســالمی در دولت دموکرات ها بنیان نهاده شد.از سوی دیگر اصالح طلبان حتی نتوانستند اروپایی ها را مدیریت کنند! 

آمریکا از برجام خارج شد چرا طرف های اروپایی برجام به وعده های برجامی خود عمل نکردند؟ 
همین روز گذشته، سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در بیانیه ای اعالم کردند: » ایران اکنون یک سال و نیم است که مرتکب 
اقدامات متعددی در نقض جدی تعهدات هســته ای خود شــده است. ما کماکان به شدت از اقدامات ایران که در حال تهی کردن 
توافق از مزایای اصلی آن در زمینه منع اشاعه است نگرانیم« و »ایران باید به سرعت اقداماتش را به عقب برگردانده و به پایبندی 

کامل برجام برگردد.«

قرآن و نهج البالغه،
منبع زاد و توشه ابدی

 وجــود مبــارک حضــرت امیــر)ع( درخطبه اي بعــد از تــالوت آیه:
َکاثُُر«)1( ُدرفشــاني کرد، برزخ را معنا کــرد، قیامت را معنا کرد.  »أَلَْهاُکــُم الَتّ
ابن ابي الحدید در شرح این خطبه مي گوید: این خطبه آنقدر دلپذیر و دلنشین 
است که من از پنجاه سال قبل تا االن بیش از هزار بار این خطبه را خواندم و 
هر بار این خطبه را مي خواندم »إال و أحدثت عندي روعهًْ و خوفا و عظهًْ«؛ )هر 
بار که آن را خواندم، بدنم لرزیده )اصاًل عبارات این خطبه کهنه نشده است( 
و هربار برایم موعظه بوده اســت(. یک مطلب تازه اي از آن استفاده کردم. بعد 
مي فرماید: این خطبه از آن خطبه هاي بلند علوي است که اگر خطبه شناسان 
و ادیبان و کالم شناسان و فصاحت و بالغت شناسان را یک جا جمع بکنند و این 
خطبه را بر آنها بخوانند، آنها مي فهمند که این خطبه سجده دارد.)2( همان طوري 
که قرآن ُسوري دارد که بعضي از سور، آیاتش سجده دارد، علي بن ابیطالب)ع( 
خطبي دارد که بعضي از خطبه ها ســجده دارد. این را ابن ابي الحدید معتزلي 

مي گوید؛ منتها مي گوید کارشناسان ادب الزم است.
بیانات علی)ع( و آیات قرآن ، دوروی یک سکه

این را که ما در شرح نهج البالغهًْ ابن ابي الحدید دیدیم، به عرض استاد مرحوم 
عالمه طباطبایي رســاندیم. عرض کردیم این اغراق نیست؟ ما آنچه شنیدیم 
،سجده بر آیات قرآن کریم است، در غیر قرآن سجده نیست! این ابن ابي الحدید 
چطور این حرف را مي زند که این خطبه سجده دارد؟ مرحوم عالمه طباطبایي 
فرمودند: نه این اغراق نیســت، این در حقیقت سجده براي آیات قرآن کریم 
اســت، زیرا همان آیات قرآن کریم از زبان حضرت امیر به این صورت درآمده 
است و اگر آن آیات قرآن کریم نبود، حضرت امیر این سخنان را نمي توانست 

بگوید. اینها هر چه دارند از قرآن و از وحي الهي است.
مي بینید همان آیات قرآن کریم به صورت نهج البالغه جلوه کرده اســت. 
خود حضرت امیر وقتي قرآن را معرفي مي کند، مي فرماید:»َفَتَجلَّي لَُهْم ُسْبَحانَُه 
فِي ِکَتابِِه ِمْن َغْیِر أَْن یَُکونُوا َرأَْوه« )خداوند سبحان برای مردم در کتابش، قرآن 
بدون اینکه دیده شود تجلی کرد.()3(؛ خدا در قرآن براي بندگانش تجلّي کرد، 
حرف نزد. مردم باید متکلّم را ببینند، نه این صدا را بشنوند.این کاتب است از 
یک نظر، قرآن کتاب است از یک نظر، این متکلم است از یک نظر، قرآن کالم 
است از یک نظر، این متجلّي است از یک نظر، قرآن جلوه اوست از یک نظر، 
تا خواننده قرآن چه کسي باشد! تا مطالعه کننده قرآن چه کسي باشد! این بیان 
لطیف سیدنا االستاد مرحوم عالمه طباطبایي که این اغراق نیست؛ یعني همان 
مطالب بلند قرآن کریم است که از زبان مطّهر علي بن ابیطالب درآمده است.

موجود ابدي، عمل ابدی مي خواهد 
بنابرایــن مي بینید ما درس خوان زیاد داریم؛ اما کمتر کســي به آن عالم 
ربّاني بودن مي رسد.)۴( اینکه آن گونه شاگرد و استاد کم داریم، براي این است 
که این درس هایي که ما مي خوانیم درس هاي عملیاتي است که چه کار بکنیم 
و چه کار نکنیم! اما درس هایي که مربوط به شــناخت جهان است، شناخت 
انسان است، شناخت روابط بین انسان و جهان است، به ابدیت ما برمي گردد، 
ما چون یک موجود ابدي هستیم، نه یک تاریخ میلیاردي و ده میلیاردي و صد 
میلیاردي داریم که ما صد میلیارد سال مي خواهیم زنده باشیم؛ ما یک موجود 
ابدي هستیم. اگر موجود ابدي هستیم فکر ابد مي خواهد، عمل ابد مي خواهد 
طرح ابد مي خواهد. این نه در فقه ماست، نه در اصول ماست، نه در بحث هاي 
دیگر ماست، این در قرآن است و در نهج البالغه. اگر ما با ُمردن مي پوسیدیم 
مشکلي نبود؛ اما با ُمردن از پوست به در مي آییم و ابدي مي شویم. اگر ابدي 
شدیم باید افکار ابدي داشته باشیم، زاد و توشه ابدي داشته باشیم، آنجا هیچ 
خبري نیست که کسي به داد ما برسد، چیزي به ما بدهد: إَِنّ الَْیْوَم َعَمٌل َو ال 
ِحساَب َو َغداً ِحساٌب َوال َعَمَل، امروز روز عمل است و حسابی در کار نیست و 

فردا روز حساب است و مجالی برای عمل نیست.)۵(
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس 
اخالق؛ 96/11/19 

مرکز اطالع رسانی اسرا 
____________________________

1. تکاثر، 1 .
2. شرح نهج البالغهًْ  البن أبي الحدید، ج 11، ص1۵3.

3. نهج البالغهًْ صبحي صالح، خطبه1۴7.
۴. همان، حکمت 1۴7

۵. همان، خطبه۴2.
خوان حکمت روزهای یکشنبه منتشر می شود. 

درمکتب امام

جنود ابلیس را كنار بزنیم
یأس از جنود ابلیس اســت، یعنی شــیطان ها انســان را به یأس 
وامی دارند. همیــن ابلیس هایی که می بینید در طول تاریخ ملت های 
ضعیــف را مأیوس کرده اند. همین هایی که به ملت های ضعیف تزریق 
کردنــد که مــا هیچ نمی دانیم و هیچ نمی توانیــم. همین هایی که به 
ملت های ضعیف به واســطه وابستگي شان به خارج گفتند که ما باید 
غربی باشــیم. ما ارتش مان هم باید از غرب برایش یک کســی بیاید. 
کارخانه هاي مان هم باید از غرب بیاید راهش بیندازد. ما باید این جنود 

ابلیس را کنار بزنیم.
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 جزئیات جدید از همدستی فتنه و تحریم علیه مردم ایران

اوبامای مؤدب چگونه به فکر اعمال تحریم های 
فلج كننده علیه ایران افتاد؟

رئیس  شــورای مركزی حزب كارگزاران 
از تدوین فهرست 2۰ نفره این حزب از میان 
انتخابات  برای  شخصیت های سیاسی كشور 

1۴۰۰ خبر داد.
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
با اعالم اسامی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری 
این تشــکل سیاســی اصالح طلب، فرایند حضور 
کارگزاران در انتخابات ریاست جمهوری سال 1۴00 

را تشریح کرد.
محســن هاشــمی  رفســنجانی با  اشــاره به 
فعالیت های اخیر کارگزاران سازندگی برای انتخابات 
ریاســت جمهوری، اظهار کرد: در چند ماه گذشته، 
در جلسات شورای مرکزی و کمیته سیاسی حزب 
کارگزاران، تصمیم گرفته شد که این حزب به عنوان 
یکی از احزاب شــاخص اصالح طلب، در انتخابات 
ریاست جمهوری فعال باشد و از کاندیدای این طیف 

حمایت کند چــرا که تحریم یا انفعال و بی تفاوتی 
در انتخابات، مغایر بــا روحیه اصالح طلبی و مردم 

ساالری دینی است.
وی افزود: بر اساس این تصمیم، همزمان تدوین 
رویکرد حزب کارگزاران به شرایط فعلی کشور و دولت 
آینده در قالب برنامه ای توسط کارگروه منتخب در 
دســت تدوین اســت و کارگروه دیگری نیز جهت 
گفت وگو با احزاب همسو و تهیه فهرست کاندیداهای 
احتمالی ریاست جمهوری و رایزنی با آنان در راستای 

این برنامه فعال شده است.
رئیس  شــورای مرکزی کارگــزاران ادامه داد: 
در ایــن راســتا فهرســت بلنــدی از کاندیداهای 
احتمالی ریاست جمهوری که می توانند مورد حمایت 
اصالح طلبان باشند تهیه شده تا ضمن گفت وگو با 
آنان میزان جدی بودن حضورشــان در انتخابات و 

همچنین دیدگاه های شان بررسی شود.

هاشمی  رفســنجانی تاکید کرد: این فهرست 
براساس دیدگاه های  اشخاص، احزاب و جایگاه افراد 
در انتخابات ریاست جمهوری تهیه شده و حضور نام 
یک شخصیت در فهرست لزوماً به معنای اراده وی 

برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری نیست.
وی با اشــاره به اســامی کاندیداهای مدنظر 
کارگــزاران اظهار کرد: در حــال حاضر نام حدود 
بیســت کاندیدا در این فهرســت حضور دارد که 
عبارتند از آیت اهلل سیدحســن خمینی، اســحاق 
جهانگیری، محمدرضــا خاتمی، محمدرضا عارف، 
محمدجواد ظریف، علــی مطهری، رضا اردکانیان، 
علی الریجانی، مسعود پزشکیان، محمدجواد آذری 
جهرمی، محمدباقر نوبخت، سورنا ستاری، عبدالناصر 
همتی، علی اکبر صالحی، محمد صدر، مجید انصاری 
و عبدالواحد موسوی الری؛ همچنین معصومه ابتکار و 
شهیندخت موالوردی نیز در این فهرست قرار دارند.

رئیس  شــورای مرکزی کارگزاران یادآور شد: 
تاکنون با برخی از این چهره ها گفت وگو انجام شده 
اما بدلیل شرایط بیماری کرونا، برنامه ریزی جلسات 
و مالقات ها با کندی پیش می رود ولی رویکرد ما این 
است که پس از گفت وگو با این شخصیت ها و انجام 
بررسی های الزم، فهرست کوتاه را در دو ماه آینده، 
یعنی اوائل بهمن ماه اعالم کنیم تا کاندیداهای جدی 
حاضر صحنه انتخابات بتوانند برنامه ها و دیدگاه های 

خود را با افکار عمومی در میان بگذارند.
هاشمی رفسنجانی که با ایسنا گفت وگو می کرد، 
اظهار داشت: همچنین کلیات رویکرد و برنامه حزب 
کارگزاران نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آینده 
در کمیته سیاسی حزب جمع بندی شده و باید در 
شورای مرکزی با اجزا مربوطه به تصویب برسد که 
امیدوارم در دوماه آینده در اختیار احزاب همســو و 

افکار عمومی جهت نقد و تبادل نظر قرار گیرد.

محسن هاشمی خبر داد

فهرست 2۰ نفره كارگزاران برای انتخابات 1۴۰۰

آقای روحانی درباره اوباما معتقد است 
كه او را باهوش و مودب یافته! اما همین 
آقای مودب در خاطرات خود كه اخیراً 
منتشر شده اذعان می كند كه چگونه بعد 
از فتنه 88 به فکر تحریم های فلج كننده 

و همدستی فتنه و تحریم افتاده است.
»باراک اوباما«، رئیس جمهور سابق آمریکا 
و یکی از معماران توافق هســته ای برجام در 
بخشی از کتاب خاطراتش با عنوان »سرزمین 
موعــود« توضیح داده که چگونه بعد از فتنه 
سال 1388  تحریم های بین المللی علیه ایران 
را که تا قبل از آن جنبه »نمادین« داشــتند 
تقویــت کرده تا هم به عنــوان حربه ای برای 
دمیدن در شــعله آشوب ها به کار گیرد و هم 
از آن برای امتیازگیری از ایران استفاده کند!

از آنچه اوباما در کتاب »سرزمین موعود« 
نوشته و اسناد دیگری که در سال های گذشته 
در منابع خارجی منتشر شده اند این برداشت 
حاصل می شود که هنگام بروز آشوب های سال 
88 نخستین امیدواری دولت او این بوده که 
حوادث داخلی ایران بتواند محاســبات ایران 
را تغییر داده و ایران را به دادن امتیاز بر ســر 

برنامه هسته ای اش مجاب کند.
باراک اوباما تصریح کرده که بعد از اتفاقات 
ایران، خواسته درونی اش این بوده که صریح تر 
از »تظاهرات کنندگان« حمایت کند، اما بعد 
از مشورت با کارشناسان امور ایران در شورای 
امنیت ملی ایران به این نتیجه رسیده که این 

اقدام می تواند اثر عکس داشته باشد. 
او نوشته است: »من در ابتدا وسوسه شدم 
که حمایت قوی  خودم را از تظاهرات کنندگان 
ابراز کنم ولی وقتی با تیم امنیت ملی ام نشست 
برگزار کردم، کارشناسان مسائل ایران به من 
درباره چنین اقدامی هشدار دادند. طبق گفته 
آنها، هر اظهارنظری از جانب من، احتماالً اثر 

معکوس می گذاشت.«
دوگانه تحریم- فتنه ابزار دولت اوباما 

برای فشار بر ایران 
رئیس جمهور ســابق آمریــکا در ادامه، 
درباره هدفش از عدم ابراز لفظی به حمایت از 
فتنه 88 این طور توضیح داده است: »فعالین 
در داخل ایران بیم این داشــتند که هرگونه 
اظهارنظر حمایت گرانه از جانب دولت آمریکا 

بهانه ای بــرای اعتبارزدایــی از جنبش آنها 
می شد.«

علی رغم این تالش ها، فتنه 88 سرانجام 
مطلوب را برای دولت اوباما نداشــت و با آغاز 
سال 8۹ بخش مهمی  از سرمایه اجتماعی اش 
را از دست داده بود. با وجود این، آن طور که از 
مستندات در اندیشکده ها و مراکز تحقیقاتی و 
اظهارنظر مقام های کشورهای مختلف برمی آید 
در دولت اوباما این درک ایجاد شــده بود که 
دوگانه تحریم- فتنه می تواند ابزار موثری برای 
تغییر رفتار ایران در اختیار واشنگتن قرار دهد. 
اوباما در آن مقطع زمانی برای استفاده از 
این فرمول علیه برنامه هســته ای ایران به دو 
چیز نیاز داشت: اوالً طرح ادعاها و بهانه هایی 
درباره برنامه هســته ای ایــران و دوماً اعمال 
تحریم های »فلج کننده«)طبق گفته مقام های 
آمریکایی( بر مبنــای آن ادعاها. دولت اوباما 
در بهار ســال 200۹ )مــارس 201۹( ابتدا 
مجموعــه ای از ادعاهای جدیــد علیه برنامه 
هسته ای ایران مطرح کرد و سپس اعالم کرد 
که قصد دارد جامعه بین المللی را برای اعمال 

قطعنامه های تحریمی جدید آماده کند. 
تحریم های بوش سمبلیک بود؛ 

تحریم های سخت را من آغاز كردم!
از نگاه مقام هــای آمریکایی تحریم های 
جدیــد باید به گونه ای می بود که مســتقیماً 
معیشــت مردم را هدف می گرفت و زندگی 
اقتصــادی را در ایران فلــج می کرد تا مردم 
را به شــورش های خیابانــی دعوت می کرد. 
احتمــاالً منظور اوباما در کتاب »ســرزمین 
موعود« از اینکه تحریم های وضع شده قبل از 
او »ضعیف« بودند و بیشتر جنبه »نمادین« 
داشتند، همین است که آن تحریم ها قابلیت 

چنین کاری نداشتند.
در صفحه 202 کتاب اوباما، آمده اســت: 
»بعد از آنکه تالش هایمان برای آغاز مذاکره با 
ایران رد شد و در شرایطی که این کشور وارد 
چرخه هرج و مرج و سرکوبگری بیشتر می شد 
ما راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد 
منع  اشــاعه ای خودمان تغییــر دادیم: یعنی 
بســیج کردن جامعه بین المللی برای اعمال 
تحریم های اقتصادی ســخت و چندجانبه ای 
که می تواند ایــران را وادار به حضور در میز 

مذاکره کند.«
او در ادامه می نویسد: »تا آن موقع، شورای 
امنیت چندیــن قطعنامه علیه ایران تصویب 
کرده و از این کشور خواسته بود فعالیت های 
غنی ســازی خودش را متوقف کند. شورای 
امنیت، اعمال تحریم هایی محدود علیه ایران 
را مجاز کرده و گروهی شامل ۵ عضو دائم شورا 
به عالوه آلمان را تشکیل داده بود تا با امید به 
بازگرداندن رژیم به پایبندی به معاهده منع 

 اشاعه با مقام های ایران دیدار کنند.«
اوبامــا در ادامه اذعان کرده که تحریم ها 
ضعیف تر از آن بوده اند که اثری داشته باشند: 
»مشــکل اینجا بود کــه تحریم های موجود 
ضعیف تر از آن بودند که اثر چندانی داشــته 
باشــند. حتی متحدان آمریــکا مانند آلمان، 
کماکان تجارت قابل قبولی با ایران داشــتند 
و تقریباً همه از این کشــور نفت می خریدند. 
دولت بوش مضاف بر تحریم های بین المللی 
تحریم های یکجانبه ای را وضع کرده بود، ولی 
این تحریم ها تا حد زیادی نمادین بودند چون 
شرکت های آمریکایی از سال 1۹۹۵ از انجام 

مبادله با ایران منع شده بودند.«
وی در جای دیگری از کتاب درباره موفق 
شــدن تالش هایش در اعمال این تحریم ها 
می نویسد: »در ماه ژوئیه با رأی های کلیدی 
روسیه و چین شورای امنیت قطنامه 1۹2۹ 
را به تصویب رســاند تا تحریم های بی سابقه 
جدیدی، شــامل منع فروش ســالح، تعلیق 
فعالیت هــای بین المللی بانک هــای ایرانی و 
منــع تجارت در زمینه اقالم مهم برای برنامه 
هسته ای ایران وضع شود. دو سال طول کشید 
تا ایران آثار کامل این تحریم ها را احساس کند، 
اما با ترکیب این تحریم ها با مجموعه جدیدی 
از تحریم های آمریکا ابزارهای الزم را در اختیار 
داشتیم تا اقتصاد ایران را مگر در صورت قبول 

مذاکره به تعلیق درآوریم.«
تالش برای هدف قرار دادن

 معیشت مردم ایران! 
همان طــور که قباًلً گفته شــد قطعنامه 
1۹2۹ که با تالش های اوباما به تصویب رسید 
آشــکارا برای هدف قرار دادن معیشت مردم 
ایران طراحی شــده بود و شدیدترین فشارها 
را در ۴ حوزه توسعه بخش انرژی، دسترسی 

ایران به منابع مالی، ایجاد یک نظام بازرسی 
از کشــتی ها و محموله هــای هوایی ایران و 
همچنین به وجود آوردن یک سیستم یکپارچه 
برای اعالم نقض تحریم های بین المللی اعمال 

می کرد.
پس از تصویــب قعطنامه 1۹2۹، آمریکا 
تحریم هــای یکجانبه ای هم علیه ایران وضع 
کرد. در مهم ترین اقدام، در ژوئن سال 2010 
بــاراک اوباما بالفاصله پس از صدور قطعنامه 
شــورای امنیت سازمان ملل قانون موسوم به 
»سیسادا« یا قانون تحریم های جامع ایران را 
امضا کرد. این قانون تحریم های گسترده ای را 
در بخش هــای گوناگونی از جمله نفت و گاز 
بــه ایران تحمیل می کرد. با این حال شــاید 

موثرترین بند این قانون ماده 10۴ آن بود.
بر اساس این بند قانونی به دولت ایاالت 
متحده آمریکا این اختیار داده می شــد تا در 
صورت مبادله بانکی هر موسسه مالی در سطح 
بین المللی با یکی از شــخصیت های حقوقی 
و حقیقی تحت تحریــم در ایران ارتباط آن 
موسسه را با نظام مالی آمریکا قطع شود. این 
مسئله هم  اکنون هم به عنوان یکی از مهم ترین 
موانع ارتباط بین بانک های بین المللی و ایران 
قلمداد می شــود. درباره هدف این فشارهای 
تحریمی مستندات و شواهد زیادی وجود دارند. 
در یکی از صریح ترین موارد، »فیلیپ  هاموند«، 
وزیر دفاع وقت انگلیس در اکتبر سال 2012، 
گفت که هدف این تحریم ها ایجاد تهدید برای 

ایجاد آشوب های بالقوه خیابانی است. 
به گزارش تســنیم  هامونــد روز 7 اکتبر 
2012 گفــت: »صحبت  هایی از تحریم کلی 
مبــادالت تجــاری ایــران و همچنین قطع 
دسترسی ایران به کانال های باقی مانده بانکی 
وجود دارند. ما قطعاً می توانیم مشــقت های 
)ناشــی از تحریم ها( را خیلی بیشــتر کنیم. 
تنهــا چیزی که ممکن اســت رژیــم را به 
تحریک وادار کند هنگامی  است که آنها برای 
بقایشان احساس تهدید کنند. در صورتی که 
سطح فشارهای اقتصادی به حدی برسد که 
به طــور بالقوه بتواند مخالفت و آشــوب های 
احتمالــی در خیابان های تهران برای تهدید 
 رژیم ایجاد کند. آنها ممکن است رویه شان را 

عوض کنند.«

بقیه از صفحه 2
در یک نمونه دیگر، محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه- شهریور ۹۴ در کمیسیون برجام- 
گفت: »کل تحریم هــای اقتصادی، مالی و پولی 
اتحادیــه اروپا، کل تحریم های ایاالت متحده که 
بر شخصیت های غیرآمریکایی اعمال می شود از 
روز اجرا لغو خواهد شد، عالوه  بر آن تحریم 3۵ 
ســاله هواپیمایی نیز لغو می شود«. ظریف پیش 
از آن - فروردین ۹۴ - در بیانیه ای مشــترک با 
فدریکا موگرینی تأکید کرده بود: »تمام تحریم ها 

لغو خواهد شد«.
روحانی- 27 دی ۹۴ - در نشست خبری خود 
در محل ســالن اجالس سران گفت:»تعهدی که 
امــروز آمریکا در رابطه با برجام به ما داده، تعهد 
دولت آمریکاســت، نه این دولت و آن دولت. این 
تعهدات اســتمرار پیدا می کند و فرقی ندارد که 
چه دولتی در آمریکا بر ســر کار بیاید، هر دولتی 

که باشد به این چارچوب متعهد است«.
محمدجــواد ظریف، وزیر امــور خارجه نیز 
تابستان ۹۴ در اظهارنظری مشابه گفت: »آمریکا 
نمی تواند از برجام خارج شود«. صادق زیباکالم 
فعال سیاسی مدعی اصالحات نیز- دی ۹۴ - در 
زمان روی کار بودن دولت اوباما گفته بود:»مردم 
آمریکا نمی گذارند رئیس جمهور بعدی شان برجام 
را تحت الشــعاع قرار دهــد« و »ترامپ به برجام 

وفادار خواهد ماند«.
اما در ادامه، برجام هم در دولت اوباما و هم 

دولت ترامپ بارها و بارها لگدمال شــد و طرف 
آمریکایــی و اروپایی به هیــچ عنوان به تعهدات 

برجامی خود عمل نکرد. 
نکته قابل توجه اینجاست که همان طیفی که 
در سال ۹۴ تمام امور کشور و حتی آب خوردن 
مــردم را بــه برجام گره زد و وعــده فتح الفتوح 
اقتصادی را مطرح کرد، در سال های بعد با توهین 
به شــعور مردم مدعی شد »هدف از برجام اصال 

اقتصادی نبود«. 
كارنامه بایدن در دولت اوباما

رسانه های زنجیره ای به گونه ای القاء می کنند 
که گویی بایدن تاکنون در هیچ دولتی در آمریکا 
حضور نداشــته و حضورش در کاخ سفید، نوید 
روزهای خوش برای ایران است. این ذوق زدگی 
کودکانــه و حقارت آمیز در حالی اســت که جو 
بایــدن، پیش از این معاون اول دولت اوباما بوده 
اســت. همان دولتی که آنقدر در توافق هسته ای 
عهدشــکنی کرد که دولتمــردان صراحتا اذعان 
کردند که دولت اوباما برجام را به صورت فاحش 

نقض کرده است.
اوبامای دموکرات  و   ترامِپ جمهوری خــواه 
رفتاری کاماًل مشابه با برجام داشتند. هر دو، قانون 
وضعیت اضطراری علیه ایران را تمدید کردند. هر 
دو، قوانین مرتبط با محدودیت ویزا و سخت گیری 
در مهاجرت و ســفر را تصویب و گسترش دادند، 
هر دو قانون های گسترده تحریمی)آیسا و کاتسا 
2017( را علیــه مردم ایران تصویب کردند، هم 

اوباما و هم  ترامــپ در روند همکاری بانک های 
خارجــی با ایــران ســنگ اندازی کردند، هر دو 
رئیس جمهــور دموکرات و جمهوری خواه آمریکا 

اموال مردم ایران را بلوکه کردند و...
نشان دادن سراب

و تقال برای تکرار خسارت محض!
وعــده و وعیدهای مدعیــان اصالحات 
درباره گشایش های اقتصادی در دولت بایدن، 
چیزی جز نشان دادن سراب نیست. تجربه ای 
که پیش از ایــن در دولت اوباما و در توافق 
هسته ای شاهد آن بودیم. تجربه ای پرهزینه 
که در نهایت به »هســته ای رفت، تحریم ها 

ماند« منجر شد. 
جریــان تحریف به عنــوان بانی اصلی وضع 
موجــود با توهین و تحقیــر، توان عظیم جوانان 
مومن و متخصص ایرانی را در حد قرمه سبزی و 
آبگوشت بزباش تقلیل داده و با دادن آدرس غلط، 
راه گشــایش در اقتصاد و پیشرفت را امتیازدادن 
یکطرفه به آمریکا و تروئیکای اروپایی جا می زند.
به عبارت دیگر جریان تحریف، با کوچک نمایی 
توان داخلی و بزرگنمایی توان دشمن، جوانان و 
عموم مردم را در داخل مایوس و دشــمن را نیز 
به تشــدید فشــار  ترغیب می کند. این رویکرد 
خســارت بار در نهایت به تیز شدن تیغ تحریم ها 

منجر می شود.
تحریم ها قطعاً قابل عالج اســت اما عالج 
آن، عقب نشینی و کوتاه آمدن در مقابل آمریکا 

نیست زیرا عقب نشینی موجب پیشروی متجاوز 
می شود. خواســته امروز آمریکا از ایران، کنار 
گذاشتن  کامِل صنعت هسته ای، کاهش بسیار 
شدید توان دفاعی و رها کردن اقتدار منطقه ای 
اســت اما پذیرفتن این خواسته ها قطعا موجب 
عقب نشــینی آمریکا نخواهد شد و هیچ عقلی 
نیــز حکم نمی کنــد که برای توقــف متجاوز، 

خواسته های او را اجابت کنیم.
عــالج تحریم ها، عقب نشــینی و مذاکره با 
دشــمن نیســت بلکه عالج واقعی آن، تکیه بر 
توانایی های ملی، وارد کردن  جوانان به میدان و 
احیای ظرفیت های فراوان کشور و در یک کالم 
عمل به ارکان اقتصاد مقاومتی  یعنی درون زایی 

و برون گرایی است.
رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم تاکید 
کردند:»جوانان عزیز در سراســر کشــور بدانند 
که همه  راه حل ها در داخل کشــور است. اینکه 
کســی گمان کند که »مشکالت اقتصادی صرفاً 
ناشــی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت 
ضداستکباری و تسلیم نشــدن در برابر دشمن 
است؛ پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه 
زدن بر پنجه  گرگ اســت« خطایی نابخشودنی 
است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان 
و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر می شود، اّما 
منشأ آن، کانون های فکر و توطئه  خارجی است 
که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و 

افکار عمومی داخلی القاء می شود«.

گزارش خبری تحلیلی كیهان از عملکرد جریان تحریف

بایدن می گوید تحریم
اصالح طلبان ترجمه می كنند گشایش اقتصادی!

 پژمان مهدوی فر از روزنامه نگاران و خبرنگاران با سابقه ایالمی 
بر اثر كرونا درگذشت.

 پژمان مهدوی فر از روزنامه نگاران و خبرنگاران پرتالش و با ســابقه 
ایالمی پس از چندین روز نبرد با کرونا جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مرحــوم مهدوی فــر بیــش از 2 دهــه از عمــر کاری خــود را در 
 رســانه های جمعی استان سپری کرد و در ســن ۴۵ سالگی به رحمت

خدا رفت.

خبرنگار پرتالش ایالمی
بر اثر كرونا درگذشت

تولید روزانه 5 میلیون عدد ماسک در البرز 
رئیس  سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به راه اندازی 
15 كارخانه تولید ماسک در استان گفت: روزانه پنج میلیون عدد 

ماسک توسط این واحدها تولید می شود. 
رامین ربیعی، در گفت وگو با خبرنگاران افزود: همزمان با شیوع ویروس 
کرونا تنها دو تولید کننده ژل و یک تولید کننده ماســک در استان فعال 
بودند که روزانه چهار هزارعدد  ژل و 100 هزار ماسک تولید می کردند.

وی اضافــه کرد: اقدامــات صورت گرفته موجب شــد تا از ظرفیت 
کارخانه های آرایشــی بهداشــتی برای تولید مواد ضدعفونی کننده بهره 
گرفته شــود و شمار کارخانه های ژل ضدعفونی کننده از دو واحد به 3۵ 

واحد رسیده است.
ربیعی با  اشاره به اینکه تا پیش از شیوع کرونا تنها یک کارخانه تولید 
ماسک در البرز داشتیم،  افزود: نیاز استان با توجه به شیوع ویروس کرونا 
موجب شکل گیری 1۵ کارخانه تولید ماسک شد که روزانه پنج میلیون عدد 
ماسک توسط این کارخانه ها در شهرک های صنعتی البرز تولید می شود.

آغاز  و  افتتاح  آییــن  در  رئیس مجلس 
عملیات چندین پروژه توسط شهرداری قم 
گفت در این شرایط سخت باید كاالهای اساسی 
راحت تر و ارزان تر به مردم برسد خصوصا نیاز 
به مستضعفان توجه ویژه تری صورت  است 
گیرد و مهم  نیســت این كار را دولت انجام 

دهد یا مجلس.
محمدباقر قالیباف عصر دیروز در مراســم 
افتتاح، رونمایی و آغاز عملیات اجرایی هزار میلیارد 
ریال پروژه شهرداری قم، ضمن گرامیداشت هفته 
بســیج، با تاکید بر اینکه بسیج بدون شک تبلور 
عینی حضور مردم به صورت ســازمان یافته در 
تمام عرصه های خدمــت، تالش و مجاهدت در 
کشــور اســت اظهار کرد: امروز می بینیم که در 

عرصه سالمت چگونه بســیجیان در کنار همه 
عزیزان پزشک و پرستارانی که انصافا مجاهدانه 

در تالشند، در میدان هستند.
وی با تقدیــر از زحمات و تالش های مدیران 
استان قم اعم از استاندار و شهردار و اعضای شورای 
شهر در توسعه و آبادانی این شهر افزود: پروژه های 
مهمی امروز در شــهر قم افتتاح شــده است؛ 1۵ 
پروژه ای که در بخش های مختلف عمرانی، فرهنگی 
و تفریحی خدمات قابل توجهی به مردم ارائه می کند. 
اینکه ســرانه فضای سبز شهر قم به 20 مترمربع 
رسیده بســیار جای خرسندی دارد چراکه من در 
دوره کاری خود تجربه چنین کاری را دارم و می دانم 

چه چالش هایی وجود دارد.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه امروز 

دو فشار جدی روی مردم است که مربوط به تحریم 
و کرونا است گفت: در این شرایط مردم ما نجیبانه 
و مجاهدانه مقاومت کرده و تحمل کردند و دیدیم 
چگونه طرح ترامپ که فشار حداکثری بود با شکست 
مواجه شد و امروز این فرد است که دیگر در مسند 
قدرت نیست و مردم ما همچنان ایستاده اند و این 

نتیجه مقاومت مردم عزیز ما است.
قالیباف با اشاره به وضعیت کرونا در کشور گفت: 
برای حفظ جان شما مردم عزیز همه ما مسئولین 
موظف به تالش هستیم و پیش قراوالن این حرکت 
مدافعان سالمت هستند اما اگر مقاومت شما مردم 

عزیز نبود چنین موفقیتی محقق نمی شد.
وی با تاکید بر اینکه پاسخ به نجابت مردم باید 
این باشد که با همدلی و وحدت گرهی از مشکالت 

مردم باز کنیم افزود: البته این به معنای آن نیست 
که در کارها نقد نباشد اما باید نقدها منصفانه برای 

پیشبرد کار و حل مشکالت مردم باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
مهم نیست چه کسی چه کاری را انجام می دهد و 
اصل کارکردن برای مردم مهم است اظهار کرد: در 
این شرایط سخت مردم ما نیازمند کمک به بحث 
معیشت هســتند و باید کاالهای اساسی راحت تر 
و ارزان تــر به مردم برســد خصوصا نیاز اســت به 
مستضعفان توجه ویژه تری صورت گیرد و مهم  نیست 

این کار را دولت انجام دهد یا مجلس.
وی گفت: همه ما مسئوالن در تمام قوا دغدغه 
اولمان مردم عزیز است. امیدواریم با تالش مجاهدانه 
بتوانیم بخشی از مشکالت شما را حل و فصل کنیم.

قالیباف در آئین افتتاح و آغاز عملیات چند پروژه:

باید به فکر تامین كاالهای اساسی مردم باشیم
مهم  نیست این كار را دولت انجام دهد یا مجلس


