
     گزارش یک    

      خبر

88498443سرويس  سياسي

 چهار ش��نبه 24 م��رداد 1397 |  3 ذيحجه 1439 || روزنامه جوان |  ش��ماره 5445

تحريم، جنگ، مذاكره
رهبر فرزانه انقاب اسللامي در ديدار مردمي روز دوشنبه گذشته در 
فرازي از سخنان خويش با اشاره به مواضع بي شرمانه مستأجران كاخ 
سفيد، يعني تحريم، جنگ و مذاكره كه با تقسلليم كار يكي مذاكره را 
با پيش شرط و يك بدون پيش شللرط مطرح مي كند، به صراحت اعام 
فرمودند: »دو كلمه در ايللن باره به مردم بگويم: جنگ نخواهد شللد و 

مذاكره نخواهيم كرد.« 
اين موضع قاطع در بازگشت به شيطنت سياسی رئيس جمهور كاباره ای 
امريكا و وزير خارجه او است كه پس از نقض برجام، عهدشكنی آشكار و 
فشارهای ظالمانه تحريمی كه با هدف به ستوه آوردن مردم كشورمان 
و ايجاد شللكاف و اختافات داخلی انجام شللده، در روزهای گذشللته 
جمهوری اسللامی را دعوت به مذاكره كرده و در حالللی كه ترامپ از 
مذاكره بدون پيش شرط سخن می گفت، پمپئو، وزير خارجه اش آن را 

مشروط دانسته اما نفی نمی كرد. 
البته دليل اين مواضع نيز بسلليار روشللن بوده و نياز بلله هيچ تحليلی 
ندارد: اوالً امريكايی ها كه با فشارهای سه گانه تحريمی، روانی و عملی 
خود، تكرار وقايع دی ماه سال گذشللته را انتظار می كشيدند و خبر از 
»تابستان داغ« در جمهوری اسللامی می دادند، با واكنش سرد مردم 
شريف ايران اسامی مواجه شدند كه گرچه به برخی سوءمديريت ها و 
فرصت طلبی های داخلی معترض بودند، اما دست دشمن و ضدانقاب 
را برای موج سللواری و انتقامجويی از پيش خوانده و بللا بی اعتنايی به 
تحريك و تحرک پادوهای داخلی دشللمن برای آشوبگری، راه اجرای 
عمليات بی ثبات سازی را بر آنان بستند. اين در حالی بود كه تهديد به 
تحريم و خروج از برجام توانسته بود در عرصه اقتصادی اخال هايی با 
همكاری سودجويان داخلی و برخی بی تدبيری ها پديد آورد. بنابراين در 
حالی كه دستگاه تبليغاتی و جريان رسانه ای مرتبط با كاخ سفيد همراه 
با تشديد تحركات منطقه ای رژيم صهيونيسللتی و ايده ناتوی عربی با 
محوريت آل سعود شبح جنگ را نيز تبليغ می كرد، برخی عناصر مرعوب 
داخلی بر طبل ضرورت پذيرش پيشللنهاد مذاكره و عبور از تهديدات 
تيم جنگ طلب كاخ سفيد و همراهان منطقه ای او كوبيده و الگوی كره 
شمالی را مطرح می سللاختند. حال آنكه هدف كاخ سفيد از مذاكره در 

شرايط تحريم و تهديد به جنگ در موارد زير قابل گمانه زنی است: 
1- تشللديد اختاف و دوگانگی در درون جمهوری اسامی ايران يا به 

عبارتی تقويت دوقطبی موافق مذاكره- مخالف مذاكره. 
2- اطمينان دادن به افكار عمومی داخلللی امريكا و بهره برداری از اين 
ادعا به عنوان صلح طلبی و عقل گرايی بللرای جلوگيری از ريزش آرای 

جمهوريخواهان در انتخابات پيش رو. 
بنابراين ادعای مذاكره كه رئيس جمهور امريكا آن را بدون پيش شرط و 
وزير امور خارجه اش با پيش شرط مطرح می كند، بخشی از همان طرح 
كلی ايجاد بی ثباتی داخلی با اسللتفاده از شكاف و تقابل بين حاكميت 
و مردم است كه متأسللفانه با آميختن با شللبح جنگ برخی مرعوبان 
داخلی را به تئوری پردازی به نفع مذاكره وادار كرد كه نوعی همكاری 
ناخواسللته يا ناآگاهانه با اين طرح يا همنوايی با ترامپ و كمك به او به 

حساب می آيد. 
بنابراين با توجه به اينكه دشللمن با تحريم اقتصللادی و تهديد ضمنی 
سللخن از مذاكره به ميان آورده كه به مثابه گذاشتن اسلحه بر شقيقه 
حريف و دعوت او به مذاكره اسللت، پذيرش اين مذاكره، پذيرش نوعی 
ذلت اسللت كه وقتی بدانی اسلللحه نيز خالی اسللت و پيش از اين هم 
جز عهدشكنی از او سراغ نداشته باشی، اسللتقبال از دعوت به مذاكره 
ذلت پذيری قطعی با طعم باهت محسوب می شود. شوربختانه برخی 
از مدعيان خردورزی و عقانيت در ديپلماسی در روزهای گذشته، در 
داخل كشور به نفع مذاكره با ترامپ نظريه پردازی می كردند؛ مذاكره ای 
كه منطق آن بر تحريم و تهديد برای كشاندن كشور به آشوب و تحميل 

سازش بنا شده بود. 

رسول سنايي راد

كبري آسوپار

هشدار رئيس سازمان بسيج مستضعفين 

عرصه را  بر مفسدان  اقتصادي تنگ خواهيم كرد

كساني كه مايحتاج مردم را احتكار و از دست مردم 
پنهان مي كنند، يك كار شيطاني مي كنند، من به 
آنها توصيه مي كنم كه از اين كار دست بردارند. 
اين مطلب را سردار غامحسين غيب پرور، رئيس 
سازمان بسيج مسللتضعفين در گفت وگو با شبكه 
اطاع رسللانی راه دانا عنوان و تأكيللد كرد: اين طور 
نمي شود كه يك عده به مثال زالو خون مردم را بمكند. 
سللردار غيب پرور درباره چگونگي مبارزه بسيج با 
احتكاركنندگان مي گويد: برنامه ما تبديل شده است 
به يك اقدام عملي و در مرحللله اعام طرح و برنامه 
نمانده است. طي 10 روز گذشته تعداد انبارهايي كه 
دوستان ما در سراسر كشور كشف و اقام آن را در بازار 
پخش كرده اند به صورت ساعتي در حال تغيير است. 
وي افزود: اگر شللما االن از من درباره آمار كشفيات 
سللؤال كنيد، بايد پاسللخ دهللم كه آمللار صبح را 
مي خواهيد يا آمار سللاعتي كه االن در آن هستيم. 
در بسيج يك شبكه سراسري در كل كشور داريم كه 
اين شبكه در پشتيباني و حمايت از مردم فعال شده 
است. سردار غيب پرور با اعام اين خبر كه نامه اي به 
رئيس قوه قضائيه نوشته است، اظهار داشت: همزمان 
با اين نامه، بيانيه اي نيز در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
شد كه هر دو آنها داراي يك روح هستند و آن چيزي 
نيست جز اينكه، بسلليج آمادگي اين را دارد كه در 
كنار و همراه دستگاه قضا در رابطه با مبارزه با مفاسد 

اقتصادي به جد وارد شود. 
  بس�يج ضابط قضايي در برخورد با مفاسد 

اقتصادي
وي تأكيد كرد: كساني كه مايحتاج مردم را احتكار 
و از دسللت مردم پنهان مي كنند يك كار شيطاني 
مي كنند، من به آنها توصيه مي كنم كه دست برداريد 

از اين كارها وگرنلله با عمل انقابي بسلليج مواجه 
خواهند شللد و اين را ثابت و عمللل كرديم و فقط 
حرف نمي زنيم.  رئيس سازمان بسيج افزود: مردم 
دائماً در رسللانه ها شاهد اين هسللتند كه بسيج با 
احتكاركنندگان بللا اقدام عملللي و صريح در حال 
برخورد است و اين اقدام ادامه خواهد داشت. مردم 
ما به دنبال آرامشي هستند كه در بازار حاكم باشد 
كه بسيج در خط مقدم اين جبهه قرار دارد. وي اضافه 
كرد: بر اساس آخرين دستوري كه از طرف سازمان، 
به تمامي استان ها اباغ شده همه بسيجيان آماده و 
پاي كار هستند تا در اين راه به نتيجه مطلوب برسيم. 
سردار غيب پرور در پاسخ به اين سؤال كه آيا بسيج 
براي مبارزه با مفاسد اقتصادي هم وارد عمل خواهد 
شللد يا خير، تأكيد كرد: بله، حتماً اين اتفاق نيز در 
حال رخ دادن اسللت و تعدادي از اعضاي بسيجي با 
هماهنگي هاي صورت گرفته از طرف سازمان بسيج 
و قوه قضائيه به عنوان ضابط دستگاه قضا وارد عمل 

شده اند و اين كار شروع شده است. 
 رئيس سللازمان بسيج در پاسللخ به اين سؤال كه با 
توجه به موارد ذكر شده چه خبر خوشي براي مردم 
داريد، گفت: خبر خوش اين است كه بسيج در اين 
راه بسيار جدي است و بسيج عرصه را براي مفسدان 
اقتصادي تنگ خواهد كللرد. ما در آينللده نزديك 
اسامي اي را به مردم افشا و اعام مي كنيم و با كسي 
هم در اين رابطه تعارفي نداريم، اين طور نمي شود كه 
يك عده اي به مثال زالو خون مردم را بمكند. سردار 
غيب پرور در پايان گفت: مفسدان اقتصادي از داعش 
جنايتكارترند، ما يك پاسدار هستيم و عادت داريم به 
رفتار انقابي و بسيجي و حتماً در رابطه با اين موضوع 

ورود خواهيم كرد. 

  حمايت نمايندگان ملت از اقدام بسيج
در هميللن زمينه تعللدادي از نماينللدگان مجلس 
شوراي اسامي با اشاره به برنامه بسيج براي مبارزه 
با محتكران و شناسايي و معرفي آنها، اين برنامه ها 
را عاملي براي بستن راه هاي سوءاستفاده از شرايط 
اقتصادي عنوان كرده و بر ضرورت حمايت بخش هاي 
ديگر از اين برنامه تأكيد كردنللد. فريدون احمدي 
نماينده زنجان در گفت وگويي با تأكيد بر اينكه يكي 
از ظرفيت هايي كه مي توان در اين فضا استفاده كرد، 
نقش مردمي بسيج است، عنوان كرد: بسيج مي تواند 
در اين شرايط كمك هاي خوبي در اين راستا داشته 
باشد كه در روزهاي اخير خبرهاي منتشر شده نشان 
مي دهد كه بسيج مردمي ورود خوبي در شناسايي 

احتكار كنندگان داشته است. 
  احتكار و كم فروشي خيانت به مردم است

همچنين حسينعلي شهرياري، نماينده مردم زاهدان 
در مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه احتكار و كم 
فروشي خيانت به مردم اسللت، افزود: بسيج و مردم 
مي توانند با اطاع رساني در خصوص انبارهاي دپو 
شده محتكران به نيروهاي انتظامي، سپاه و اطاعاتي 
نقش مهمي را در جلوگيري از ضربه زدن به اقتصاد ايفا 
كنند.  همچنين اسداهلل عباسي نماينده رودسر و عضو 
هيئت رئيسه مجلس هم در واكنش به اقدامات بسيج 
در شناسايي محتكران تصريح كرد: اين مأموريتي 
قانوني براي بسيج است كه به اين نهاد داده شده است 
تا جلوي اين افراد سوء استفاده گر را بگيرد و به مراجع 

قضايي معرفي مي كند. 
  برخورد با محتكران، مطالبه مردمي است

طاهرخاني، نماينده مردم تاكستان نيز تأكيد كرده 
است: برخورد جدي با مفسدان اقتصادي و محتكران 

يكي از مطالبات مهم عموم مردم است كه خوشبختانه 
نيروهاي امنيتي همانند بسيج و سللپاه با نظارت و 
همكاري دستگاه قضايي به اين خواسته جامه عمل 
پوشاندند. وي ادامه داد: در اين شرايط كه مردم منتظر 
عملكرد دولتمردان و كارگزاران حاكميتي براي مقابله 
با متخلفان و محتكران هستند، اقدام به موقع نيروهاي 
بسلليجي موجب اطمينان خاطر آنها مي شللود كه 

اميدواريم اين ضرب االجل ادامه داشته باشد. 
   نيازمند اقدام و كار جهادی هستيم

عبدالرضا مصللري، نماينده كرمانشللاه هم ضمن 
قدرداني از اقدامات بسيج و سردار غيب پرور در رأس 
اين نهاد انقابي در شناسايي محتكر ان اظهار داشت: 
در شرايط حساس و در عموم مسائل كشور نيازمند 
اقدام و كار جهادي هستيم و يكي از ابزارهاي جدي در 
كار و مديريت جهادي كه در اختيار نظام قرار گرفته 
ظرفيت عظيم 20 ميليوني به نام بسيج است. وي به 
اقدام قابل تقدير اخير بسيج در شناسايي محتكران 
اشاره كرد و اين اتفاق را ناشي از همان روحيه مردمي 
بودن بسيج دانست و تصريح كرد: بسيج همواره در 

مشكات اقتصادي در كنار مردم بوده است. 
    نقش آفريني بسيج مثال زدني است

اكبر رنجبرزاده، دبير هيئت رئيسه مجلس در خصوص 
اقدام بسيج در برخورد با محتكران گفت: نقش بسيج 
در همه عرصه هاي نظام جمهوري اسللامي بسيار 
روشن، شفاف و برجسته اسللت و براي مردم و نظام 
ثابت شللده در مواقع حسللاس كه عوامل داخلي و 
اخالگران براي تضعيف نظام خيز برمي دارند، اين 
نهاد مردمي در خط مقدم مبارزه و انسجام بخشيدن 
به داخل اسللت. رنجبرزاده با قدرداني از فرماندهي 
بسلليج در انجام اين اقدام مهم گفت: بنده به عنوان 
خادم ملت در مجلس از سردار غيب پرور، فرماندهي 
بسلليج و عوامل هماهنگ كننده مبارزه با احتكار و 
بسيجيان سراسر كشور در جبهه مبارزاتي باانگيزه و 
مصمم حضور دارند و اين عوامل اخالگر را شناسايي و 
به مسيرهاي قانوني معرفي مي كنند تشكر مي كنم. 

   اقدامات بسيج را به فال نيك مي گيريم
نادر قاضي پور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسامي با اشاره به شرايط معيشتي در سطح 
كشور و مبارزه با مفاسد اقتصادي و محتكرين توسط 
نهادهاي قضايي و بسيج گفت: دشمنان قسم خورده 
ايران امريكا و رژيم صهيونيستي با اطاعات، هزينه 
كرد و تبليغات مي خواهند ما را به زانللو در آوردند. 
وي با تأكيد بللر اينكه تنها واحدي كلله مي تواند به 
صورت رايگان به دولت كمك كند بسيج مستضعفان 
اسللت، عنوان كرد: اين نهاد خالصانه در تمام موارد 
فعاليت مي كند؛ همان گونه كه هم اكنون به همت 
اين سللازمان اردوهاي جهادي در تابسللتان برگزار 
مي شود كه اين مسللئله اقدام مناسبي است. عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسامي 
با اشللاره به اينكه امام خميني )ره( دستور تشكيل 
بسيج 20 ميليوني را دادند، ابراز كرد: بسيج در تمام 
موارد عمل مي كند و در زمينه مبارزه با محتكرين كار 
شايسته اي انجام داده است و ما نيز آن را به فال نيك 
مي گيريم؛به شرط آنكه دولت بسيج را به قربانگاه و 

مسائل سياسي نبرد. 

آيت اهلل جنتي: 
 اوضاع را مي توان با حركت انقالبي اصالح كرد

دولتم�ردان وظيف�ه دارن�د ب�ا دادن امي�د ب�ه جامع�ه ب�راي 
اص�اح وض�ع موج�ود و بهت�ر ش�دن اوض�اع اقتص�ادي 
كنن�د.  انقاب�ي  حرك�ت  انق�اب  اول  مث�ل  كش�ور 
به گزارش ايرنا، آيت اهلل جنتي روز گذشللته در جلسلله كميسلليون 
تحقيق مجلس خبرگان رهبري از برخي نابسللاماني هاي اقتصادي و 
بروز مشكات معيشللتي براي مردم انتقاد كرد و افزود: اوضاع امروز 
كشور از نظر مسائل اقتصادي و آشفتگي بازار به ويژه بازار سكه و ارز 

اسباب نگراني است.
 وي با اشاره به اينكه اين شرايط موجب در تنگنا قرار گرفتن مردم در 
معيشت شده است، افزود: اين وضعيت ممكن است برخي آسيب هاي 
اجتماعي را به دنبال داشته باشللد، بنابراين همه به ويژه دولتمردان 
وظيفه دارند با دادن اميد به جامعه بللراي اصاح وضع موجود و بهتر 
شدن اوضاع اقتصادي كشللور مثل اول انقاب حركت انقابي كنند. 
رئيس مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: انقاب اختصاص به سال 
57 ندارد. در حال حاضر هم تمام اركان نظام بايد انقابي باشند و امروز 
با يك حركت انقابللي مي توان اوضاع را اصاح كرد و الزم اسللت كه 
اين حركت شروع شود. آيت اهلل جنتي با تأكيد بر اينكه دشمن تاش 
مي كند مردم را نسبت به نظام و آينده انقاب نگران كند، گفت: امريكا 
و دشمنان انقاب اسللامي هميشلله در حال توطئه بوده و در تاش 
هستند مردم را براي شورش و تقابل با نظام تحريك كنند اما با كمك 
خداوند و همراهي مردم و مسللئوالن، دشللمنان انقاب، به خصوص 

امريكا اين آرزو را به گور خواهند برد. 
 

  در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي
سياست هاي مبارزه با جنگ رواني

 تصويب شد
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا سياست هاي كان اطاع 
رساني براي مقابله با جنگ رواني و مسائل اقتصادي را تصويب كرد. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني رياسللت جمهوري، در اين جلسه كه 
ديروز با حضور سللران قوا و به رياسللت حسللن روحاني برگزار شد، 
اعضا راهكارهللاي الزم براي تنويللر افكار عمومي و جلب مشللاركت 
مردم از طريق اطاع رسللاني براي مبارزه با هر نوع اختال در تنظيم 
بازار و همچنين برخللورد قاطع و عادالنه با هر گونه فسللاد در چرخه 
فعاليت هاي اقتصادي را بررسي كردند. در همين راستا سياست هاي 
كان اطاع رساني با هدف مبارزه با جنگ رواني و التهاب آفريني در 
جامعه نسبت به مسائل اقتصادي با رويكرد آرامش بخشي و ثبات به 
بازار تصويب شد. همچنين پس از گزارش مسئوالن مربوط به تنظيم 
بازار، پيشللنهادهاي الزم بللراي جلوگيري از هرگونلله كاهش عرضه 
كاالهاي مورد نياز مردم و در نتيجلله افزايش قيمت كاالها و خدمات 
بررسي شد.  بر اين اساس، مقرر شد دستورالعمل ايجاد توازن صادراتي 
با اولويت تأمين نيازهاي اساسي مردم و اقتصاد كشور تهيه و از سوي 

رئيس جمهوري به دستگاه هاي ذی ربط اباغ شود. 

ژه
وی

تحریفسخنانرهبريدرتيترقانون 
روزنامه قانون بارها مسير توهين و تحقير خطوط قرمز كشور 
را پيموده و در شللماره اخير خود هم تيتري برای سخنراني 
رهبري در ديدار  با اقشللار مللردم انتخاب كرده كلله در واقع 
تحريف سخنان ايشان است. قانون در يكي از تيترهاي صفحه 
اول خود در كنار عكس رهبري و به نقل از ايشان تيتر زده كه 
»نمي گويم تحريم ها اثر ندارد« اين جمله مي رساند كه رهبري 
پذيرفته اند كه تحريم ها توانسته به ايران ضربه بزند. اما آيا واقعاً 
ايشان چنين جمله اي را همين طور مطلق و بي قيد و شرط 
فرموده اند؟ يكي از شلليوه هاي مغالطه، اطاع رساني ناقص 
است. بخشللي از يك عبارت بيان مي شللود كه بدون قبل يا 
بعدش معناي متفاوتي دارد و قبل و بعد آن حذف مي شود. در 
تيتر قانون دقيقاً چنين مغالطه اي دنبال شده است و درک اين 
موضوع با خواندن كامل آن بخش از سخنان آقا بسيار ساده 
خواهد بود. ببينيم ايشان چه فرموده اند: »نه اينكه تحريم ها 
اثر ندارد؛ چرا، تحريم ها هم اثللر دارد؛ اّما عمده  تأثير، مربوط 
به عملكرد ماها است.  اگر چنانچه اين عملكردها بهتر از اين 
باشد، با تدبيرتر از اين باشد، بهنگام تر از اين باشد، قوي تر از اين 
باشد كه امروز هست، تحريم ها اثر زيادي نمی گذارند؛ مي شود 
عاج كرد و در مقابل تحريم ها مي شود ايستاد. بيشتِر مشكل، 

ناشي از مسائل دروني و داخلي خود ما است.« 
حال قضاوت با مخاطب، آيا مفهومي كه از تيتر قانون برداشت 
مي شود، با آنچه از سللخنان رهبر انقاب برداشت مي شود، 

يكسان است؟!

 چهكسيبرايپذیرشبرجام  
بهرهبرياصرارداشت؟

غامعلي رجايي، مشاور سياسي مرحوم هاشمي رفسنجاني در 
گفت وگو با آرمان اذعان داشته كه هاشمي رفسنجاني از كساني 
بوده كه به رهبري براي پذيرش برجام اصرار مي كرده اسللت. 
او در بخشي از اين مصاحبه مي گويد: »بنده به خاطر دارم كه 
آيت اهلل هاشمي در زماني كه كشور تحريم شده بود با تشخيص 
درد مردم عنوان كردند: »در زماني كه كار مذاكره گره خورده 
بود نزد آقاي روحاني رفتند و به ايشان گفتند با رهبري صحبت 
كنيد و از ايشان اختيارات بيشتري بگيريد و مذاكرات را ادامه 
بدهيد تا تحريم ها از بين برود. در نهايت نيز اين اتفاق رخ داد و 

برجام به نتيجه رسيد. «
غامعلي رجايي در بخشي از مصاحبه خود با روزنامه آرمان در 
تيرماه سال قبل نيز گفته بود كه »مخالفت هاي گسترده سبب 
خستگي آقاي روحاني شده بود، به شكلي كه ايشان قصد ادامه 
مسير برجام را نداشتند. با وجود اين آيت اهلل هاشمي مانع اين 
كار شدند و به آقاي روحاني عنوان كردند با قدرت مسير پيش 
رو را طي كنيد و با اختيارات بيشتري كه كسب مي كنيد مسئله 
برجام را به نتيجه برسانيد. در نتيجه آيت اهلل هاشمي اجازه نداد 

برجام متوقف شود. «
با اين حساب و در روزهايي كه از برجام عماً چيزي باقي نمانده، 
شايد مرور پيش بيني مرحوم هاشمي در مورد برجام خالي از 
لطف نباشد، جايي كه محمد محمودي، دبير پايگاه اطاع رساني 
هاشمي رفسنجاني طي گفت وگويي گفته بود كه »درباره برجام 

كه بارها پيش بيني هاي آيت اهلل هاشمي به روشني و صراحت 
بيان شده بود كه روزهاي سللخت امريكاي ترامپ خيلي دور 
نيست و امروز شاهديم كه نه برجامي توسط ترامپ پاره شد و نه 
اروپايي همراه حرف هاي جنگ طلبانه او مي شود. اگر حرف ها 
و سخنان آيت اهلل هاشمي از ابتدا تا انتهاي مذاكرات هسته اي 
منتشر شود به خوبي روشن خواهد شد كه چقدر مسير و آينده 
برجام براي ايشان روشن بود. « بله؛ اكنون كاماً روشن است كه 

چقدر مسير برجام براي موافقان برجام روشن بود!

   دستردفتاحبرسينهدولتيها
گفته مي شود كه پرويز فتاح، رئيس كميته امداد امام خميني، 
پيشللنهاد دولتي ها براي در اختيار گرفتللن وزارت كار و رفاه 
اجتماعي را رد كرده است. بر اساس اطاعات كسب شده كه 
خبرگزاري فارس منتشر كرده است، پنج شنبه گذشته پس 
از رأي مجلس به استيضاح علي ربيعي، وزير سابق تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، اسحاق جهانگيري با پرويز فتاح رئيس كميته 
امداد امام خميني)ره( مذاكراتي را جهت ديدار با حسن روحاني 
و حضور در هيئت دولت صورت داده است كه اين پيشنهاد با 

مخالفت فتاح مواجه شده است. 
بيش از اين فتاح در مورد حضورش در انتخابات رياست جمهوري 
به رسانه ها اعام كرده بود به هيچ وجه در كاري غيراز خدمت 
به فقرا و فعاليللت در كميته امداد احسللاس تكليف و وظيفه 

نمي كند. 

دبير شورای عالی امنيت ملي:  
بخش خصوصي در جنگ اقتصادي

عهده دار نقش بسيج در دفاع مقدس است
 بخش خصوص�ي در جن�گ اقتصادي ام�روز، عهده دار نقش�ي 
است كه بس�يج مردمي در هش�ت س�ال دفاع مقدس ايفا كرد. 
به گزارش ايسنا، دريابان علي شمخاني، نماينده مقام معظم رهبري و 
دبير شوراي عالي امنيت ملي در جلسلله ديروز هيئت نمايندگان اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران و فعاالن بخش خصوصي با 
بيان اينكه بخش خصوصي در مواجهه موفق با مهم ترين تهديدات كشور 
كارنامه درخشاني ارائه كرده است، خاطرنشان كرد: اگر در جنگ تحميلي 
با روش هاي مرسوم و كاسيك و با اسللتفاده انحصاري از ظرفيت هاي 
دولتي با دشمن مواجه مي شديم، هنوز صدام در پشت دروازه هاي اهواز 
بود. شللمخاني گفت: بسيج به عنوان سللاختار برآمده از متن جامعه با 
بهره گيري از ظرفيت هاي عظيم مردمي معادله جنگ نا برابر را به شكل 
شگفت آوري به نفع جمهوري اسامي ايران تغيير داد. دريابان شمخاني 
گفت: در زماني كه بزرگ ترين استراتژيست هاي نظامي جهان بر اساس 
ارزيابي معادالت نظامي معتقد بودند كه ايران مغلوب جنگ خواهد بود، 
با وارد شدن بسيج و ورود امكانات، ابتكارات و انگيزه هاي باالي مردمي 
در جنگ همه معادالت كاسلليك فرو ريخت و اراده مردم سلحشللور 
ايران نقشلله هاي نظام سلللطه را نقش برآب كرد. وي تصريح كرد: در 
جنگ اقتصادي امروز نيز كه با ميدان داري امريكا در حال انجام است و 
ابعادي به مراتب پيچيده تر از جنگ نظامي دارد تنها معادله تغييردهنده 
موازنه غيرقابل قبول كنوني، بازتوليد تجربيللات و ظرفيت های عظيم 
مردمي و بخش خصوصي و حاكم شدن آن بر فضای تصميم گيري ها و 
سياستگذاری های اقتصادي است. دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره 
به الزامات شكل گيري اين راهبرد جديد در نظام اقتصادي كشور اظهار 
داشت: غلبه نگاه ملي رويكردهاي صنفي و منافع شخصي، همراهي با 
مردم و داشتن برنامه جامع راهبردي براي نقش آفريني در اين عرصه از 
اولويت های غيرقابل اجتنابي است كه مي تواند بخش خصوصي واقعي و 

پيشرو را به خط شكن اصلي نبرد اقتصادي مبدل سازد. 
شمخاني با قدرداني از بخش خصوصي فعال، دلسوز، مردمي و ايثارگر 
كه با انگيزه ملي و اعتقادي به دنبال كمك به حل مشكات اقتصادي 
كشور و مردم است، اعام كرد: ساز و كارهاي جديدي براي فعال سازی 
و مشاركت هر چه بيشتر فعاالن و نخبگان اقتصادي بخش خصوصي 
در عرصه تصميم سللازي و تصميم گيری كان كشور اتخاذ شده كه 

اجرايي خواهد شد.

نماين�ده كليمي�ان اي�ران در مجل�س ش�وراي اس�امي ب�ا بيان 
اينكه مذاكره ب�ا ترامپ وق�ت تلف كردن اس�ت، گفت: اي�ران نه 
افغانستان اس�ت، نه عراق و نه سوريه و هر كس�ي كه خيال تجاوز 
به ايران را داش�ته باش�د بايد از سرنوش�ت صدام عب�رت بگيرد. 
سلليامك مره صدق در گفت وگو با فارس، با اشاره به فرمايش هاي رهبر 
معظم انقاب در ارتباط با بحث مذاكره با امريكا گفت: ملت ايران از ابتداي 
مذاكره با امريكا هم نسبت به نتيجه آن نظر مثبتي نداشتند و اتفاقي كه 
در اين باره رخ داد پيش بيني ملت ايران بر اساس حافظه تاريخي شان را 
تأكيد كرد. وي افزود: نه تنها در ايران بلكه در عرصه سياست بين المللي 

هر فرد يا كشوري كه به دنبال منافع خود باشد حاضر نيست با شخصي 
چون رئيس جمهور امريكا مذاكره كند؛ چراكه فردي كه براي تعهداتش 
احترامي قائل نيست، هيچ دليلي براي گفت وگو با وي وجود ندارد. وي با 
اشاره به فرمايش هاي رهبري مبني بر اينكه بين ايران و امريكا نه جنگ 
خواهد شد نه صلح، افزود: ايران نه افغانستان است، نه عراق است نه سوريه، 
هر كس كه خيال تجاوز به ايران را داشللته باشد، بايد از سرنوشت صدام 
عبرت بگيرد. نماينده يهوديان ايران در مجلس شللوراي اسامي اظهار 
داشت: هر كسي كه هر گونه تجاوز و حتي خيال تجاوز به ايران را داشته 
باشد، باعث مي شود تا جمهوري اسامي به گونه اي منافعش را در منطقه 

و جهان مورد آسلليب قرار دهد كه از عملكردش پشيمان شود و ممكن 
است از نظر تئوري شروع جنگ با آنها باشد اما ساختار نظامي ما به گونه اي 
است كه اگر كشوري به ما حمله كند بايد منتظر هر گونه عواقب آن باشد. 
مره صدق در پايان خاطرنشان كرد: ساختار نظامي ما يك ساختار دفاعي 
است نه حمله، بنابراين ما به كسي حمله نمي كنيم ولي اگر كشوري به ما 
حمله كند، پاسخ محكمي را از ما دريافت خواهد كرد و ناامن كردن منطقه 
خليج فارس كوچك ترين كاري است كه توان نظامي ايران قادر به انجام 
است و تا هدف قرار دادن منافع هر كشوري كه جرئت كرده منافع ملي ما 

را مورد تهديد قرار دهد. 

 نماينده كليميان در مجلس: 

خيال پردازان تجاوز به ايران  از سرنوشت صدام عبرت بگيرند

جنگ! مذاكره، راه سوم
دوگانه  »جنگ يا مذاكره« بر مدار يك مغالطه بنا شد تا اهداف سياسي 
سللازندگانش را محقق كند؛ مغالطه اي كه راه هاي موجود در مسللئله  
چگونگي مواجهه  ايران با امريكا را در دو گزينه  جنگ و مذاكره محصور 
كرد. اين حصر كردن در دوگانه ا ي كذايي و حذف راه هاي ديگر حداقل 

به منظور رسيدن به دو هدف انجام شد: 
اول آنكه مردم را از شبح يك جنگ خيالي مي ترساند و با چنين ترسي 
آنان به سوي گزينه دوم كه تنها گزينه موجود غيراز جنگ معرفي شده، 
خواهند رفت. شبح جنگ، لولويي مي شود كه قرار است بيايد و امنيت 
مردم را ببلعد و گرچه قدر همان قصه  لولوي كودكي هايمان، ترسناک 
است  اما افسانه اي بيش نيست. با اين حال بسياري از افسانه بودن آن 
مطلع نيستند و طبيعي است كه بترسند و در مسيري بروند كه از اين 
جنگ دور باشللد. اما در مقابل تنها يك راه مي يابند؛ مذاكره. چه آنكه 
سازندگان شللبح جنگ، فقط يك گزينه ديگر غيراز جنگ براي مردم 
ترسلليم كرده اند؛ مذاكره و الغير. اينگونه آنان مردم را به سللوي نظر 
خويش كشاندند و رأي ها را در سللبد خويش ريختند. طبيعي است در 
دوگانه جنگ و مذاكره، توده های مردم به سوي مذاكره بروند؛ خصوصاً 
وقتی كه تصوير از جنگ فقط شكست اسللت و شكست و نابودي همه 
تسليحات ايران در 10 دقيقه! با شبح جنگ آنان نظر خود را به كرسي 

نشاندند. 
دوم آنكه با حصللر راه هاي مواجهه با غللرب در دوگانه مذاكره و جنگ، 
همه مخالفان راه حل خود را كه مذاكره بود، جنگ طلب معرفي كردند. 
طبيعي است كه وقتي همه چيز در دو راه منحصر شده، اگر كسي با ما 
نباشد، پس عليه ماست و در راه مقابل! در واقع، سازندگان اين دوگانه، 
مردم را نه فقط از شللبح جنگ، بلكه از شللبح همه مخالفللان مذاكره 
ترساندند و مخالفان مذاكره، جنگ طلبانی معرفي شدند كه كشور را به 
سوي نابودي پيش مي برند. طبيعي است كه بسياري از مردم فريب اين 
مغالطه را بخورند و از مخالفان مذاكره حذر كنند. همان طور كه گفتيم 
سازندگان مغالطه اينگونه خود را و راه حل خود به فضاي سياسي كشور 
تحميل كردند؛ با مغالطه اي كه تبيين غلللط بودنش براي مردم هنر و 

زمان بسيار مي خواست. 
نكته اما اين بود كه راه حل ها در ايللن دو گزينه محصور نبود كه با عدم 
يكي، ديگري حتماً اتفاق بيفتد. ما گزينه هاي ديگر پيش رو داشللتيم. 
توانمندسللازي خودمان گزينه اي بود براي آنكه كسي جرئت بررسي 
گزينه  نظامي را در مللورد ايران به خودش ندهد و جنگ همان شللبح 
افسللانه اي باقي بماند. جنگ نمي شللد، نه براي آنكه ما تن به مذاكره 
داده بوديم، بلكه براي آنكه طرف مقابل مي دانست وارد شدن به جنگ 
نظامي گرچه به ايران ضربه خواهد زد، اما آنها را هم بي نصيب نخواهد 
گذاشت. جنگ نمي شد چون قدرت دفاعي ايران آنقدري بود كه اندک 
تعقل موجود در طرف مقابل، او را از ورود به اين معركه بر حذر مي داشت 
و نه براي آنكه ميز مذاكره، حمله نظامي را از ايران دور كرده باشللد. اما 
مهم ترين نكته اي كه حاميان مذاكره نخواستند متوجه بشوند اين بود 
كه مذاكره نه تنها الزاماً به معناي بستن راه جنگ نيست، بلكه گاه اتفاقاً 
مقدمه  جنگ است. مذاكره وقتي برابر نيسللت؛ مذاكره وقتي برخاف 
شللعارها و سللخنراني ها برد-برد نيسللت و وقتي قرار است يك طرف 
امتياز بدهد و امتيازاتش داده نشود، نقد بدهد و نسيه هم نگيرد، از قضا 
زمينه ساز حمله  نظامي است. چه آنكه با مذاكره اي كه امتيازاتش يك 
سويه است، ابتدا اقتدار و قدرت دولت مورد نظر و حس مقاومت ملتش 

شكسته مي شود و وقتي ضعيف شد، حمله نظامي انجام مي شود. 
22 مرداد 97 را بايد به خاطر سپرد؛ روزي كه رهبري اين دوگانه را در 
دو جمله ساده شكستند و در خانه اگر كس است، همين دو جمله بس 
اسللت: »به طور خاصه در دو كلمه به ملّت ايران بگويم: جنگ نخواهد 
شد و مذاكره نخواهيم كرد. « اين موضع گيری را مي توان مهم ترين نقطه 
سخنراني سه شنبه دانست، دوجمله اي كه به مردم مي گويد مي شود كه 
نه جنگ باشد و نه مذاكره؛ راه حل سوم ايستادن ما روي پاهاي خودمان 
است. نه جنگي در كار است و نه ما مذاكره اي خواهيم كرد؛ بايد با وحدت 

و همدلي كار كرد و امور را پيش برد. 

      فارس: امير سرلشكر موسوی با حضور در تيپ 38 زرهی و پدافند 
هوايی تربت جام از بخش های مختلف اين يگان ها بازديد كرد.

      مهر: محمد دهقان، عضو كميسيون قضايی مجلس، با بيان اينكه 
مجوز رهبرانقاب به قوه قضائيه راه را برای مقابله بافساد هموارتر كرد، 
گفت: 120نماينده خواستار اولويت رسيدگی به طرح سازمان مبارزه 

با مفاسداقتصادی شده اند.
    تسنيم:  علی محمد نايينی، مسئول مركز اسناد و تحقيقات دفاع 
مقدس: دفاع مقدس به عنوان يك نياز و ثروت فرهنگی می تواند باعث 

ايجاد حركت شود و ما را از بسياری از چالش ها و مشكات عبور دهد.


