
يادداشت

خود را خالص كنيد

دولت چه اصراري دارد كه اختيار همه چيز را در دست خودش داشته 
باشد؟ مثاًل اين كه گندم و برنج و مرغ و گوشت و نهاده هاي دامي و فوالد 
و آلومينيوم و مس و محصوالت پتروشيمي و خالصه همه چيز اختيار عمل 
را در دستان خود داشته باشد. اين كه اين ها با چه ارزي وارد شوند و با چه 
قيمتي، قيمت آن ها چه باشد. حواله ها را به دست كدام آدم ها يا شركت ها 
برساند. به چه كسي بدهد به چه كسي ندهد. اين يكي ارز 4200 توماني 
بگيرد، آن يكي ارز نيمايي، بقيه هم ارز آزاد بگيرند. خودرو چه قيمتي باشد 
فوالد چه،... بعد كلي آدم و شركت و سازمان و نهاد و نظارتي بگذارد كه 
كسي خالف نكند. مجوز بي ربط ندهد. ارز سر از جاي ديگري در نياورد. 
به فالني مجوز كار بدهد به آن ديگري ندهد. اين يكي صالحيت دارد و 
آن يكي ندارد و... بعد هم دانه دانه مأمور و قانون و ناظر بگذارد كه كشف 
فس��اد كنند. دست آخر هم معلوم شود كه كلي رند و زرنگ سردولت و 
ملت كاله گذاشته و بار خودشان  را بسته اند و آن همه مراقبت و تخصيص 
بودجه و بگير و ببند براي اين كه رفاهي نصيب ملت ش��ود، وزر و وبال 
آفرين بوده و نه س��ودي به ملت رسيده و نه به توليد كننده.... در كجاي 
دنيا و در كدام كشور دولت و مقامات و ذي نفوذان اين همه در كار و بار 
و كسب و كار مردم دخالت مي كنند و چنين نتيجه اي مي گيرند؟ تجربه 
دخالت دولت در بازار خودرو را در يك سال گذشته ديده ايم و نتيجه اش 
ورشكستگي و افزايش زيان خودروسازها و گراني خودرو براي مردم و 
منفعت چند ده هزار ميليارد توماني دالل ها و واس��طه ها بود. همين روز 
گذشته در خبرها آمد كه معلوم نيست 81 هزار تن ذرت ترخيص شده از 
گمرك بدون مجوز وزارت كشاورزي آن هم با ارز 4200 توماني سر از 
كجا و با چه قيمتي در آورده اند و اگر به بازار آزاد رفته باشند نزديك 1600 
ميليارد تومان س��ود خالص نصيب وارد كننده يا وارد كنندگان كرده اند! 
آن هم فقط درباره همين محموله و در همين يك مورد. حاال اگر دولت 
مي خواهد اختيار همه چيز را در دست خودش داشته باشد چرا بسترهاي 
فس��اد و رانت را جمع نمي كند؟ يعني چه كه يك كاالي معين كه نرخ 
مشخصي دارد بايد چند نرخ داشته باشد؟ آيا پرونده هايي كه درباره ارز 
4200 توماني در جريان است و موارد بسيار ديگري كه يا هنوز كارشان به 
دادگاه نكشيده يا در آينده صدايش درمي آيد، كافي نيست تا به اين بساط 

دزدي از منابع محدود مّلي و غارت عيان پايان دهيم؟
جالب اينجاست كه هم انجمن مرغداران، هم كشاورزان، هم فعاالن 
بخش صنعت، هم اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي، هم 
توليدكنندگان دارو و خالصه هركه دست اندر كار است و توليدكننده است 
و تاجر دلسوز است و كارشناس است و استاد دانشگاه است و... خالصه 
همه و همه مخالف وجود ارز چند نرخي و مداخالت وسيع دولت در همه 
چيز هستند و خود دولت هم مي داند كه دخالتش در همه چيز چه دردسرها 
و لعن و نفرين هايي را براي خودش به دنبال داشته و او را از هزار كار مفيد 
ديگر باز داشته؛ اما حاضر به رها كردن اين رويه غلط و خالصي خودش 
نيست و ظاهراً داستان آن آدمي را به ذهن مي آورد كه خرسي را به جاي 
پوستين براي نجات و كمك گرفته بود و گرفتارش شده بود و وقتي گفتند 
خوب دست از آن بردار و خود را خالص كن گفته بود من مي خواهم ول 

كنم او ول نمي كند...
در اينجا اما نه آبي در كار است و نه خرسي و نه پوستيني، فقط آنچه 
كه هست فقدان شهامت و تدبيري است كه دست از عناد و لجاج بردارد 
و به بازار واسطه گري و مفت خوارگي نفتي پايان دهد و بساط چنين امتياز 
دادن هايي را جمع كند و جلوي چنين مزاحمت هايي را بگيرد و كار مردم را 
به مردم و اهلش بسپارد و اين همه در كارشان دخالت نكند و اجازه غارت 
به عده اي رند و مردرند ندهد و ضمن همه اينها از گرفتاري هاي خودش هم 
بكاهد و كاري كند كه در اين مملكت كار و تالش و منزلت و خالقيت و 
ابتكار و علم و معرفت منشأ كسب ثروت و منزلت و رشد باشد و نه رانت 

و نفوذ و پارتي و مردرندي و ريا و... 
بهترين كار اين است كه دولت خود را از اين گرفتاري خالص كند.

فتح اهلل آملی

2اخبار داخلی سه شنبه 18 آذر  1399ـ 22  ربيع الثاني 1442ـ 8 دسامبر 2020ـ سال نودوپنجمـ   شماره 27722

ديدارهاي وزير خارجه سوريه  با دكتر ظريف و  دكتر واليتي در تهران

نشان فداكاری براي شهيدان قرنی، نامجوی، ستاري و صياد شيرازی 

واكنش عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری 
به برخی شایعات 

مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبرانقالب به شایعات بی اساس 
برخی رسانه های خارجی درباره سالمتی رهبرمعظم انقالب واکنش نشان داد. 

به گزارش فارس فضائلی در یادداش����تی توییتری نوشت: »به کوری چشم 
دشمنان و به فضل الهی و با دعای خیر ارادتمندان، حضرت آقا در  سالمت کامل و 

با نشاط به انجام برنامه های خود طبق روال مشغول هستند«.

دکتر والیتی مشاور مقام معظم 
رهبری در امور بین الملل و فیصل 
المقداد، وزیر امور خارجه سوریه در 
دیدار  دیروزشان درتهران ، در باره 
موضوعات منطق���ه ای و روابط دو 
جانبه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. 

  دکتر والیت���ی در این دیداربا 
ادای احترام ب���ه مرحوم ولید معلم 
وزیر خارجه سابق سوریه  و تاکید 
بر مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ 
سوریه در برابر بدخواهان و دشمنان 
گفت: این مقاومت و ایس���تادگی 
موجب شد محور مقاومت در منطقه 
تقویت   و طرح ها و خواب ش���وم 
دشمنان به ویژه برای ملت سوریه 

نقش بر آب شود. 
مشاور مقام معظم رهبری بر 
توس���عه روابط دو جانبه تاکید کرد 
و افزود: روابط راهبردی   دو کشور 
روز به روز در حال تقویت است و 
این روند تامین  کننده منافع دو کشور 

است که باید با جدیت دنبال شود.  
وی تأکید ک���رد: بدون تردید 
سوریه نقش اساسی و تعیین کننده 
ای در جبه���ه مقاومت دارد و برای 
ایفای این نقش بهای س���نگینی را 
پرداخته اس���ت، هر چند که امروز 
بیش از ه���ر زمان دیگری با آگاهی 
نسبت به طرح های دشمنان، مسیر 
 عزت و اس���تقالل را ب���ا قدرت 

ادامه می دهد . 
  والیت���ی ب���ا بی���ان اینکه 

موفقیت های سوریه با تدبیر    بشار اسد 
رئیس جمهوری این کشور و حمایت 
مردم به  دست آمد، تصریح کرد: ملت 
سوریه با کمک س���ایر کشورهای 
جبهه مقاومت توانسته اند بر توطئه ای 
بین الملل���ی با مش���ارکت حدود 
۸۰کشور استعماری، مرتجعین منطقه 
و صهیونیست ها غلبه کنند و آنها را 
شکست دهند و ما این دستاوردها را 
به دولت و ملت بزرگ سوریه تبریک 

می گوییم. 
 وی همچنین به اقدام تروریستی 
اخیر در ش���هادت دکتر فخری زاده 
دانشمند هسته ای کشورمان  اشاره و 
تاکید کرد: بدون تردید زودتر از آن 
چیزی که بعضی ها فکر می کنند، انتقام 
خون این شهید واال مقام را خواهیم 

گرفت و نمی گذاریم دشمنان ایران 
راحت و آسوده باشند و به جنایاتشان 

ادامه دهند. 
مشاور مقام معظم رهبری در 
امور بین الملل ادامه داد: رابطه ایران 
و سوریه در ۴۰سالی که از انقالب 
اسالمی گذشته، هر روز محکم تر شده 
است و با اتخاذ تصمیمات راهبردی 
می تواند در پیشبرد اهداف هم موثرتر 

وعمیق تر ادامه یابد. 
  وزیر امور خارجه س���وریه 
هم در این دی���دار با تأکید بر نقش 
ارزنده   ایران در حمایت از دولت و 
ملت سوریه بیان کرد: ایران و سوریه 
روابط بسیار گسترده ای در حوزه های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی 

و سیاسی دارند. 

  وی افزود: دو حادثه شهادت 
سردار قاسم سلیمانی و   ترور شهید 
محسن فخری زاده دانشمند هسته ای 
ایران اندوه بزرگ���ی بر قلب ملت 
سوریه پدید آورد و ما از این موضوع 

بسیار ناراحت هستیم. 
وزیر امور خارجه س���وریه 
همچنین نقش آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی را در تحکیم 
و گسترش روابط میان دولت و ملت 
ایران و سوریه ستود و تاکید کرد: ایران 
به رهبری مقام معظم رهبری نقش 

موثری در منطقه ایفا کرده است. 
 ديدار وزي��ران خارجه ايران 

وسوريه 
در دیدار محمد جواد ظریف    
و فیصل مقداد هم   مسائل مختلف 

دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و 
همچنین مبارزه مشترک علیه تروریسم 

مورد بررسی قرار گرفت. 
دو طرف با اش���اره به روابط 
گسترده و راهبردی  بر اراده خود برای 
گسترش و تحکیم مناسبات تاکید 
و پیرامون توسعه روابط دوجانبه و 
چندجانبه اقتصادی تبادل نظر کردند. 

ظریف ی���اد و خاطره مرحوم 
ولید معلم را گرامی داش���ت و با 
تبریک به فیصل مقداد، آمادگی خود 
را برای هم���کاری با وزیر خارجه 
جدید سوریه ابراز داشت.  وزیر امور 
خارجه با ابراز خرسندی از ادامه روند 
سیاسی در سوریه، حمایت ایران را 
از روند آستانه  مورد تاکید قرار داد  
و برگزاری اجالس اخیر آوارگان را 

مثبت ارزیابی کرد. 
فیصل مقداد هم   مراتب تسلیت 
بشار اسد رئیس جمهوری و ملت 
س���وریه به دولت و ملت ایران به 
مناسبت شهادت شهید فخری زاده و 
همچنین سردار شهید سلیمانی را ابراز 
و برای این دو شهید واالمقام رحمت 

واسعه الهی مسالت کرد. 
وزیر امور خارجه س���وریه با 
تشکر از حمایت های مستمر ایران 
از س���وریه در مبارزه با تروریسم و 
افراط گرای���ی، به اقدامات نا هنجار 
آمریکا در منطقه که به افزایش تنش 
ها منجر شده است اش���اره  و آن 
را در چارچوب ترجیح منافع رژیم 
صهیونیستی بر منافع آمریکا در منطقه 

ارزیابی کرد.

برابر تصویب »شورای عالی نشان ها«، نشان فداکاری 
به شهیدان سپهبد سید محمدولی قرنی، سپهبد علی صیاد 
شیرازی، سرلشکر منصور ستاری و سرلشکر سید موسی 

نامجوی تعلق گرفت. 
به گزارش روابط عمومی ارتش، برابر تصویب »شورای 
عالی نش���ان ها« در ارتش، به پاس فرماندهی و مدیریت 
جهادی ش���هدای واالمقام ارتش در صحنه ها و برهه های 
سرنوشت ساز دوران پیروزی انقالب تا عملیات های مختلف 
دفاع مقدس و ایثار و بذل جان در اعتالی ایران س���ربلند 
اسالمی، نشان فداکاری به شهیدان سپهبد سید محمدولی 
قرنی، سپهبد علی صیاد شیرازی، سرلشکر منصور ستاری و 
سرلشکر سیدموسی نامجوی، مردان بی ادعایی که سرسختانه 
در خط مقدم دفاع از استقالل، تمامیت ارضی و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی  ایستادند و در این راه خون پاک خود را 

تقدیم اسالم و میهن اسالمی کردند، تعلق گرفت. 
شهيد سپهبد محمد ولی قرنی 

 شهید سپهبد محمد ولی قرنی در سال 1292 شمسی 
دیده به جهان گشود. به دلیل عالقه به حرفه نظامیگری، در 
سال 13۰9 وارد دانشکده افسری شد و پس از طی دوره های 
علمی و نظامی در س���ال 1313 با درجه ستوان دومی و در 

رسته توپخانه فارغ التحصیل شد. 
سپهبد سید محمد ولی قرنی در دوران خدمت، مشاغل 
مهمی همچون فرماندهی گردان، تیپ و معاون ستاد ارتش 

را عهده دار بود. 
او قبل از انقالب تا درجه سرلشکری ارتقاء یافت، اما 
به دلیل عالیق و اعتقادات دینی و مذهبی، بصیرت و روحیه 
انقالبی که در وجودش حاکم بود، با همه فش���ارها و موج 
خفقان ، بدون هیچ گونه ترسی به خاطر از دست دادن مقام و 
موقعیت خود، در برابر افکار و اندیشه های رژیم ستمشاهی 
ایستادگی می کرد و به واسطه همین روحیه انقالبی، بارها از 
سوی رژیم وقت دستگیر ودر محاکم قضایی وقت محاکمه 
شد و با سه سال حبس از ارتش اخراج شد اما همچنان تحت 

مراقبت شدید نیروهای امنیتی وقت قرار داشت. 
در جریان نهض���ت امام خمین���ی)ره( و همکاری 
باروحانیت، مجددا از سوی رژیم پهلوی دستگیر شدو به 

زندان افتاد و پس از طی دوران محکومیت خود آزاد شد. 
شهید س���پهبد محمد ولی قرنی، در ماههای منجر به 
پیروزی انقالب و به واسطه تجربه، دانش و افکار انقالبی که 
داشت بنابر پیشنهاد شهید مطهری،از سوی حضرت امام به 

عضویت شورای انقالب در آمد. 
با پیروزی ش���کوهمند انقالب اسالمی وبا حکم امام 

خمینی وی به عنوان اولین رئیس ستاد ارتش منصوب شد. 
شهید قرنی با آغاز حرکت گروهک ها و منافقین در   
شهرها و مناطق مختلف غرب، شمال غرب وشمال کشور و 
همچنین توطئه انحالل ارتش، با تدبیر و تصمیم گیری های  
دور اندیشانه و قاطع و  مدیریتی برگرفته از دانش و بینش و 
منطبق با نگاه و مشی ولی فقیه باعث شد تا همه آن توطئه 
ها نقش بر آب شود وارتش به عنوان قویترین بازوی دفاعی 
برای حراست از انقالب و کشور باقی بماند و پایه های نهال 

نوپای انقالب اسالمی محکم شود. 

سرانجام این فرمانده شجاع و افسر انقالبی ارتش سوم 
اردیبهشت 135۸، ساعت 11  در مقابل منزل شخصی اش 
واقع در خیابان ولی عصر مورد هدف گروه فرقان قرار گرفت 

و به فیض شهادت نائل شد. 
شهيد صياد شيرازی 

شهید سپهبد علی صیاد ش���یرازی در سال 1323در 
شهرستان درگز استان خراسان دیده به جهان گشود. او پس 
از اتمام تحصیالت ابتدایی و دبیرستان وارد دانشکده افسری 
و در سال 13۴۶پس از طی دوره های علمی ونظامی با رسته 

توپخانه فارغ التحصیل شد. 
روحیه انقالبی و همراهی او با برخی از همرزمان بصیر 
وانقالبی در ارتش باعث شد تا در سازماندهی و فعالیت های 
نیروهای انقالبی در ارتش تالش گس���ترده ای داشته باشد 
وهمین تالش و روحیه او باعث شد تا مورد توجه حضرت 

امام و یاران انقالبی ایشان قرار گیرد. 
علی صیاد ش���یرازی به دلیل هوش و ذکاوت و نبوغ 
نظامیگری، در دوره تخصصی توپخانه در آمریکا رتبه ممتاز 
را به دس���ت آورد و سپس با درجه ستوان یکمی به عنوان 
استاد، در مرکز آموزش توپخانه اصفهان به تدریس پرداخت. 
در همان ش���رایط به عنوان عنصری حزب اللهی در جهت 

 سازماندهی نظامیان انقالبی فعالیت خود را آغاز کرد. 
با پیروزی انقالب وی، در یگان های ارتش مشغول به 
فعالیت شد و با شدت گرفتن توطئه های منافقین و گروهک 
ها ، برای مقابله با آن توطئه های شوم تالش ایثارگرانه ای از 

خود به نمایش گذاشت. 
  این افسر شجاع و انقالبی، در جریان مبارزه با گروهک 
ها و ضد انقالب و خدمت مخلصانه و ایثارگرانه در دفاع از 
سقوط شهرهای درگیر در غرب و شمال غرب کشور، به 
دو درجه تشویقی ارتقاء یافت و با درجه سرهنگی به عنوان 

فرمانده عملیات غرب کشور منصوب شد. 
وی در آخرین ماه های ریاس���ت جمهوری بنی صدر 
به دلیل برخورداری از روحیه انقالبی و مخالفت با خط مشی 
او از سمت مذکور برکنار شد و تا عزل بنی صدر، به دعوت 
شهید کالهدوز در ستاد مرکزی سپاه پاسداران به آموزش 

آنها پرداخت. 
سپهبد علی صیاد شیرازی پس از خلع بنی صدر، قرارگاه 
مشترک عملیاتی سپاه و ارتش را راه اندازی کرد و به عنوان 
فرمانده ارشد در آن قرارگاه مشغول به فعالیت شد و در ایجاد 
وحدت بین قوای مسلح کشور بسیار تاثیر گذار بود و نام این 

ترکیب را »ادغام مقدس« گذاشت. 
آن شهید واالمقام در مهر ماه سال 13۶۰از سوی امام 
خمینی و به پیشنهاد رئیس شورای عالی دفاع به فرماندهی 
نیروی زمینی ارتش منصوب ش���د و در زمان فرماندهی او 
عملیات های پیروزمندانه ثامن االئمه، طریق القدس، فتح المبین، 
بیت المقدس، مرصاد و چندین عملیات دیگر با همکاری 

ارتش و سپاه و نیروهای مردمی با موفقیت انجام شد. 
شهید صیاد شیرازی در 23تیرماه 13۶5طی حکمی از 

سوی حضرت امام به عضویت  شورای عالی دفاع درآمد  . 
آن شهید عزیز در مهرماه سال 13۶۸با حکم مقام معظم 
 رهبری و فرماندهی کل قوابه عنوان معاون   بازرسی ستاد کل 

نیروهای مسلح منصوب شد. 
امیر ش���جاع ارتش اسالم در شهریورماه سال 13۷2با 
حکم فرماندهی معظم کل قوا به سمت جانشین رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح منصوب  و در 1۶ فروردین 13۷۸همزمان 
با عید خجسته غدیر با حکم معظم له به درجه سرلشکری 

نائل شد. 
شهید سپهبد علی صیادشیرازی شنبه 21فروردین ماه 
13۷۸در حوالی خانه اش مورد سوء قصد عوامل تروریست 
قرار گرفت و به ش���هادت رسید. دالیل منافقین برای ترور 
سپهبد صیاد شیرازی در اطالعیه های نظامی خود حول سه 
محور جمع بندی شده است؛ نقش صیاد شیرازی در دفاع از 
تمامیت ارضی ایران در جنگ با عراق، نقش وی در مهار و 
کنترل غائله کردستان در بدو انقالب سال 5۷و نقش وی در 
خنثی کردن عملیات موسوم به فروغ جاویدان که منافقین با 
پشتوانه ارتش عراق خاک ایران را مورد تعرض نظامی قرار 

دادند. 
شهيد سرلشكر منصور ستاری 

شهید سرلشکر منصور ستاری در سال 132۷در روستای 
ولی آباد ورامین دیده به جهان گشود. 

شهید ستاری به دلیل هوش و ذکاوت باال و عالقه به 
حرفه نظامیگری در سال  13۴۶وارد دانشکده  افسری شد و 

پس از پایان دوره های نظامی و علمی فارغ التحصیل شد. 
وی افس���ری مؤمن، متعهد، شجاع، آگاه، تیزهوش و 
کاردان بود. طراحی، خالقی���ت وابتکارهای او در  تجهیز 
سیستم های راداری، پدافندی در طول جنگ تحمیلی باعث 
شد  تا توان نیروی هوایی در سرنگونی هواپیماهای متجاوز 

دشمن دو چندان شود. 
ابتکارات و نبوغ شهید س���تاری در سال های جنگ 
تحمیلی موجب ش���د ت���ا ده ها هواپیم���ای متجاوز در 
چند عملیات بزرگ منهدم ش���دند که یکی از مهمترین 
آنها طراحی ش���بکه دفاع هوای���ی در عملیات والفجر 
 ۸ بود و موجب انه���دام ۷۰ فروند هواپیمای دش���من 

شد. 
شهید ستاری به علت دانش نظامی عالی و فعالیت های 
متعددی که در اجرای طرح های رزمی و عملیاتی از خود 
نشان داد، پس از انتصاب به عنوان معاون عملیات و معاون 
طرح و برنامه نیروی هوایی، به علت لیاقت و شایستگی، در 
بهمن ماه سال 13۶5با درجه سرهنگی به سمت فرماندهی 
نیروی هوایی ارتش منصوب شد و تا هنگام شهادت عهده دار 

این مسئولیت بود. 
از مهمترین اقدامات شهید ستاری در قطع وابستگی، 
تأسیس دانشگاه هوایی با ۸گرایش تحصیلی، تأسیس دانشکده 
پرواز )خلبانی( و ایجاد شبکه دیده بانی به منظور تقویت 
سیستم پدافندی کشور از جمله اقدامات منحصر به فرد این 

شهید واالمقام در نیروی هوایی ارتش بود. 
شهید ستاری که به واقع معماری آینده نگر برای سامانه 
پدافند هوایی کشور بود با راه اندازی تأسیسات و امکانات 
جدید تعمیر و نگهداری و نیز اجرای پروژه هایی نظیر اوج 
برای نیل به خودکفایی و آغاز نهضت طراحی و تولید جنگنده 
ها از جمله آذرخش و راه اندازی مرکز پژوهش، تحقیقات و 

آموزش)پتا( توان نگهداری نیرو را تقویت کرد و به چندین 
برابر قدرت قبلی ارتقا  داد. این مهم برای کشوری که پایه 
های صنعتی اش تقریباً ضعیف بود کاری شگرف محسوب 

می شود. 
سرانجام این فرمانده شجاع، خالق و کارآمد نیروی 
هوایی ارت���ش در  15دیماه 13۷3پس از انجام مأموریت و 
بازدید از برخی یگانهای نهاجا در حین بازگشت از  اصفهان، 

به علت بروز سانحه در هواپیما به فیض شهادت نائل شد. 
شهيد سرلشكر سيد موسی نامجوی 

شهید سرلشکر سید موس���ی نامجوی در 2۶آذر ماه 
131۷در محله کولیور بندر انزلی به دنیا آمد. 

وی پس از طی دوران ابتدایی و متوس���طه، در سال 
133۷به دانشکده افسری ارتش راه یافت. تحصیل در این 
دانش���کده و هوش و ذکاوت سرشار او باعث شد تا مسیر 
پیشرفت را به س���رعت طی کند. او به زبان های فرانسه و 
انگلیسی آشنایی داشت و در زمان پیروزی انقالب، عضو 

هیات علمی دانشکده افسری بود. 
روحیه انقالبی و حماس���ی او و همراهی با برخی 
همرزمانش از جمله شهید کالهدوز واقارب پرست باعث 
ش���د تا هسته های انقالبی را در ارتش شکل دهند و طرح 
یک سازمان نظامی سیاسی را در سال های ۴۶� ۴5با شهید 
منتظری و ش���هید آیت و شهید عباسپور و دیگران را برای 
تقویت جبهه سربازان امام خمینی  و مقدمات انقالب اسالمی 

پی ریزی کردند. 
با پیروزی  انقالب   ، شهید نامجوی به عنوان فرمانده 
دانشکده افسری ارتش منصوب شد. با شروع جنگ تحمیلی 
و محاصره شهر خرمشهر، اقدام ارزشمند این شهید عزیز در 
اعزام دانش���جویان دانشکده افسری برای دفاع از خرمشهر 
باعث شد تا همراه تکاوران نیروی دریایی و مردم قهرمان 
خرمشهر، حماسه 3۴روز مقاومت رقم بخورد و نقشه های 
شوم دشمن برای تصرف یک روزه این شهر به نتیجه نرسد. 

وی همزمان به عنوان نماینده حضرت امام   در شورای 
عالی دفاع خدمت کرد و در   2۷مرداد  سال 13۶۰از طرف 
نخست وزیر، شهید باهنر به سمت وزارت دفاع منصوب شد 
که پس از کس���ب تکلیف از امام خمینی  این مسئولیت را 
 با حفظ سمت فرماندهی بر دانشکده افسری امام علی)ع( 

پذیرفت. 
شهید نامجوی در تأس���یس و راه اندازی هسته های 
اولیه سپاه پاسداران با همکاری شهید کالهدوز نقش مؤثری 

داشت. 
سرانجام این شهید عزیز در هفتم مهر 13۶۰ و پس از  
پایان موفقیت آمیز عملیات ثامن االئمه به همراه تنی چند از 
فرماندهان ارتش و سپاه از جمله شهیدان فالحی، فکوری، 
کالهدوز و جهان آرا در حین بازگشت از مناطق عملیاتی 
در 2۷کیلومتری ف���رودگاه مهرآباد تهران در جنوب غربی 
کهریزک بر اثر سانحه سقوط هواپیمای سی 13۰ به فیض 

شهادت نائل شد. 
گفتنی است، نشان فداکاری، پس از پایان محدودیت 
های کرونایی به خانواده های معظم  این شهیدان واالمقام  

اعطا خواهد شد.

سخنگوي وزارت خارجه: ایران درباره  امنيت ملي خود مذاكره نمي كند ربيعي: شاهد افزایش بي اعتمادي  در جامعه هستيم

مراسم روز دانش���جو به دلیل 
شیوع بیماری کرونا امسال متفاوت از 
سال های گذشته و با حضور چند تن 
از دانشجویان، توسط انجمن اسالمی 
دانشجویان دانش���گاه تهران و علوم 

پزشکی تهران برگزار شد . 
به گزارش   جماران، فرشاد مؤمنی 
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی  
در این مراسم گفت: باید بنیه »یادگیری 
جمعی« را ارتق���اء دهیم، اما با کمال 
تأس���ف هرقدر به کانون های اصلی 
تصمیم گیری کشور نزدیکتر می شویم 
این بنیه یادگی���ری ضعیف تر به نظر 
می رس���د. راه شکستن این بن بست 
تکرار شونده این است که »منطق اصالح 
و ارتقاء« جایگزین »منطق حذف« شود.   
وی تأکید ک���رد:  باید کمک کنیم که 
تکلیف جامعه با مفهوم و ش���اخص 
»سنجش اصالحگری« آشنا شود و از 
این آش���فتگی اندیشه ای نجات پیدا 
کند. نتایج بحران یادگیری در ساحت 
اقتصاد روشن تر و پنهان کردن آن برای 
کسانی که از پنهان کاری سود می برند، 

سخت تر است. 
وی افزود: اقتصاد سیاسی ایران 
از نقطه عط���ف پایان جنگ تا امروز 
هر روز به ص���ورت فزاینده در حال 
تسخیر شدن به دست مافیا ست و یکی 
از شگفت انگیزترین مسائل تاریخ ایران 
این است که در طول سه دهه، چهار 
رئیس جمهوری با دیدگاه های فرهنگی، 
اجتماعی و بی���ن المللی متفاوت را 
تجربه کرده ای���م ،ولی هر چهار نفر 
یک سیاس���ت را در اقتصاد پیگیری 
کرده اند و از تجربیات زمان خودشان 

هم نتوانسته اند درس بگیرند و مدام در 
حال آزمایش و خطا هستیم. 

مؤمنی یادآور شد: تجربه عملکرد 
سه دهه گذش���ته این بوده که مردم و 
به ویژه فرودستان جزو بازندگان بوده 
اند و تولیدکنندگان در هر س���طحی 
که بیشتر غیرت ملی داشته اند بیشتر 
قربانی شده اند و نهاد دولت به بیشترین 
شکنندگی می رسد. نقطه های عطفی هم 
داشته ایم اما تحریم و کرونا تلخی یک 
اقتصاد سیاسی به دست مافیا درآمده را 

به صورت عریان به نمایش گذاشت. 
وی ادامه داد: البته از نظر سیاسی 
و فرهنگی هم همین است اما آنها به 
عدد و رقم در نمی آیند تا بتوان آنها را 
به نمایش گذاشت. به لطف مافیا کم 
اهمیت ترین مسائل به با اهمیت ترین 
مسائل تبدیل   و مسائل با اهمیت به 

حاشیه برده می شود. 
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه 
 طباطبایی تأکید کرد: همه دولت های 
3۰ س���ال گذشته در عمق بخشی به 
مناسبات مافیایی نقش داشته اند و باید 
به آرمان هایی که موتور محرک انقالب 
شد برگردیم. کشور با بحران برابری، 
بحران کارآیی حکوم���ت و بحران 
مشارکت روبرو ست و این کارنامه یک 
پیام مشخص دارد که نهادهای نظارتی 
رسمی کفایت بایسته نداشته اند که قبل 
از مرگ س���هراب به درد این اقتصاد 
برسند. ذخیره دانایی کشور هنوز در 
حّدی هست که از این بن بست ها عبور 
کند اما اگر مناسبات رانتی حاکم باشد ، 

احساس خطر می کنم . 
بقیه در صفحه 1۰

سخنگوی دولت گفت: وقتی 
می گویید آدم هایی س���ابقه امنیتی 
دارند انگار هرکس با این سابقه باشد 
حتماً دیدگاه امنیتی دارد.آدم هایی را 
می شناسیم که اصالً سابقه امنیتی ندارند 
اما دیدشان امنیتی است و کسانی در 
جاهای دیگری هستند و هیچ سابقه 
امنیتی ندارند اما دیدگاهشان امنیتی 
اس���ت، پس مهم تفکر افراد است 
نه سابقه  ش���ان. علی ربیعی که  در 
خبرگزاری  دانشجویان ایران سخن 
می گفت  با تاکید بر این که روز دانشجو 
را می توان نقطه ای برای بازخوانی 
رابطه اعتراض آمیز نخبگان جامعه با 
حکومت پهلوی دانست گفت: معموال 
روز دانشجو را با خود صفت »دانشجو 
بودن« می شناسیم؛ که این صفت معانی 

زیادی در خود دارد . 
سخنگوی دولت روز دانشجو 
را فرصت خوبی برای بررسی علت 
 ریخته ش���دن س���ه قطره خون در 
1۶ آذر دانس���ت و گفت: 1۶ آذر 
همراه با مفهوم جنبش های اجتماعی 
هم هست زیرا جنبش دانشجویی در 
1۶ آذر نقطه عطفی از خود برجای 
گذاشت. برخالف خیلی از کشورهای 
منطقه، جامعه ما در این زمینه پیشرو 
بوده و لذا جنبش دانشجویی در زمینه 
آزادیخواهی هم همواره پیشانی جامعه 

مدنی بوده است . 
وی س���پس یادآور شد: مساله 
خود نهاد دانشگاه هم موضوع مهمی 
است؛ دانشگاه همیشه مهد تحرک و 
روحیه بخشی سیاسی و اجتماعی بوده 
و هست. اصال خمودگی و خاموشی 
در این نهادها قاب���ل قبول نبوده و 
منجر به تسری خمودگی در جامعه 

می شود. 
وی با تاکید بر این که جامعه نباید 
دچار بی تفاوتی شود و شاهد افزایش 
بی اعتمادی در جامعه هستیم که به 
مصلحت درازمدت کشور نیست، 
اظهار داشت: به عنوان یک کنشگر 
اجتماعی نه یک دولتمرد می گویم که 
همواره اعتماد به نفس شهروندان یک 
جامعه برای ثبات و پیشرفت آن جامعه 

بسیار کمک کننده است. اعتماد به خود 
پایه ای برای اعتماد به دیگران و اعتماد 
به نهادهای اجتماعی است. امیدوارم 
بعد از گذر از شرایط سخت امروز که 
اعتمادها آسیب دیده است،همگی در 
جامعه ای با وضع مناسب تر از اعتماد 

به سر ببریم. 
ابزار دموكراسی، حزب است 

س���خنگوي دولت در بخش 
دیگری از این نشس���ت در پاسخ به 
پرسشی در باره میزان همفکری میان 
اعضای دولت گفت: در دولت از همه 
جناح های کشور افرادی به عضویت 
درآمدندو تا این افراد به نزدیکی نظر 
برسند، زمان زیادی صرف شد.این از 

خصوصیات دولت غیرحزبی است. 
وي گفت: برای همین اس���ت 
که می گویند ابزار دموکراسی، حزب 
است. دموکراسی حزبی برای همه 
موارد از جمله این وضع راه حل هایی 

اندیشیده است. 
ربیعي ادامه داد: همه باید تالش 
کنیم به سمت نظام چند حزبی پیش 
برویم. جناح راهکار نیست. کسی از 
جناح برنامه نخواهد خواست و جناح 
در برابر مشکالت و بی برنامگی ها 
پاسخگو نیست. باید موانع ساختاری 
سر راه تحزب را برداریم. وقتی ساختار 
حزبی وجود نداش���ته باشد، افراد به 

سمت کارهای جناحی می روند. 
  س���خنگوی دولت در پاسخ 
به این پرسش که نظر دولت درباره 
پیگیری برجام چیست؟ تصریح کرد: 
سال 1399 و شرایط بین المللی پیش 
آمده بعد از پیروزی های ما در سازمان 
ملل و شکست ترامپیزم شرایط خوبی 
را برای منافع ملی ایجاد کرده است 
که اگر از آن اس���تفاده کنیم در آینده 
آثار بهتری از خود نشان خواهد داد. 
عده ای فکر نکنند که می توانند یک 
برش از تاریخ را کنار بگذارند با این 
فرض که جناح متبوعشان در آینده 
بتواند این کار را ادامه دهد. من صراحتا 
می گویم ک���ه این طرز تفکر جفا به 
نسل های بعدی اس���ت.تحوالت 
سیاسی و بین المللی و فرصت های آن 

در سال های 99و 1۴۰۰الاقل بر یک یا 
دو نسل آتی اثر خواهند گذاشت. 

ربیعي ادامه داد: همه ما در تمامی 
سطوح باید با هماهنگی و همکاری 
بیش���تری نقش خود را ایفا کنیم تا 
منافع ملی   محقق شود. سیاستگذاری 
سلبی به ما کمکی نمی کند. ممکن 
اس���ت عده ای تصورشان این باشد 
که با تصمیماتشان به دولت کمک 
می کنند یا برخی هم این رفتارها را 
چوب الی چرخ دولت گذاشتن تلقی 
کنند؛ اما من نمی خواهم فعالً هیچ 
قضاوتی بکنم.   وی در پاسخ به این 
پرسش که دورنمای برجام چه خواهد 
بود؟ گف���ت: من فکر می کنم قطعا 
مسیر گفتگو را می رویم. خوشبختانه 
همه جناح ها بر برجام تاکید می کنند 
و کسی آن را تکذیب نکرده است. 
آنهایی که روزی مخالفت می کردند 

خودشان پیشرو مذاکره خواهند بود. 
 سخنگوی دولت تصریح کرد: 
هیچ دولتی در دنیا بدون ساختارهای 
قوی اقتصادی داخل���ی و افزایش 
ظرفیت های داخلی اش نمی تواند رشد 
کند. از سوی دیگر بدون ظرفیت های 
اجتماعی قوی و بدون تعامل با دنیا 
نمی توان رشد کرد. به عالوه نیازمند   
مشروعیت و انسجام باال هستیم. در 
واقع شکلی از دموکراسی های مدرن 
باید شکل بگیرد. موضوع تعامل با دنیا 
را نباید تبدیل به نزاع کنیم تا کشور 

وارد مسیرهای مشکل زا نشود. 
ربیعي خاطر نشان کرد: بعضی ها 
با تصور غلط از جهان می گویند در 
امور سیاسی و اقتصادی به دنیا چه کار 
دارید؛ با همسایه ها کار کنید. ما برای 
انتقال پولمان از همین کش���ورهای 
همس���ایه به خاطر فشار آمریکا به 

مشکالت   زیادی خوردیم. 
 وي در پاس���خ این س���ئوال 
که چرا به یکباره مش���کالت سرباز 
می کند؟ گفت: اقتصاد ما نارسایی های 
تاریخی دارد. نفت این نارسایی ها را 
می پوشاند. فرض کنید اقتصاد ایران 
مثل یک دریاچه اس���ت که نفت در 
آن جاری ب���وده و قایق رفت و آمد 

می کرده اس���ت. وقتی این نفت از 
دریاچه رفت، تازه قایق به سنگالخ ها 
مي خورد. درس���ت است که بخش 
مدیریت ما ضعف هایی داشته است 
اما تحریم ها و فشارهای اقتصادی آثار 

جدی داشته اند. 
سخنگوی دولت در ادامه گفت: 
مثال ع���ده ای می گویند مگر مرغ به 
تحریم وابسته است که دچار نوسان 
قیمتی شده است؟ ۸5 درصد صنعت 
مرغداری به ارز وابسته است؛ وقتی 
ارز بموقع تامین نمی شود تا نهاده وارد 
کشور شود،  آثارش تا دو سال در این 

صنعت باقی می ماند. 
ربیعی تصریح ک���رد: وقتی از 
ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی 
در دوران تحری���م گفتیم عده ای آن 
را سیاسی دانستند. مشکل بزرگ این 
است که همه امور را سیاسی می بینیم. 
تفکیک وزارتخانه ها هم سیاسی شده 

است. 
وي در پاسخ به برخی منتقدان 
دولت گفت: این که می گویند دولت 
به امور اقتصادی بی توجه است؛ من 
شاهد بودم معاون اول چندین جلسه 
فقط در موضوع قیمت مرغ برگزار 
کرد. این تصوری که دولت اطالعی 
از مش���کالت ندارد یک قضاوت 
غیرمنصفانه و جناحی است. همه ما 
در دولت در باره این مشکالت وقت 
می گذاریم. مساله گرانی از دلشوره های 

رئیس جمهوري و دولت است. 
 سخنگوی دولت در پاسخ به 
این که آی���ا آنچه درباره امنیتی بودن 
رویکرد دولت در قبال مسائل گفته 
می شود به دلیل حضور افرادی باسابقه 
امنیتی در دولت است؟ اظهار داشت: 
این اصال درس���ت نیس���ت و یک 
نتیجه گیری غلط از یک موضوع است. 
شما وقتی می گویید آدم هایی که سابقه 
امنیتی دارند انگار هرکس با این سابقه 
باشد حتماً دیدگاه امنیتی دارد. اما در 
عین حال آدم هایی را می شناسیم که 
اصالً سابقه امنیتی ندارند اما دیدشان 
امنیتی است. مهم تفکر افراد است نه 

سابقه آنها.

سخنگوی وزارت خارجه دیروزدر نشست 
خبری مجازی با اصحاب رسانه، درباره اظهارات 
اخیر »هایکو ماس« وزی���ر خارجه آلمان پیرامون  
برجام گف���ت : مواضع ایران درباره برجام، ثابت و 
بدون تغییر اس���ت. برجام یک بار مذاکره شد، این 
توافق نتیجه مقاومت ایران بوده، امضا ش���ده و در 
قطعنامه 2231درج شده است. نه ایران چیزی که 
یکبار مذاکره ش���ده را مجدداً مذاکره می کند و نه 

الزام آور بودن قطعنامه 2231از آن کم می شود. 
سعید خطیب زاده  با بیان اینکه امیدواریم اروپا 
جایگاه و ظرفیت های خود را شناخته و سقف و 
کف روابط خود را در نظر بگیرد، یادآور شد: یکی 
از طرف هایی که به تعه���دات خود عمل نکرده، 
طرف های اروپایی بوده اند. مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا ضامن اجرای برجام بوده و کشورهایی 
مانند آلمان حتی نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند 

که در نامه های ما آمده است. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه 
ایران درباره امنیت ملی خود نه مذاکره و نه مصالحه 
نمی کند، تصریح کرد: ایران به حقوق و مسئولیت 
خود آشنا بوده و حقوق و مسئولیت های طرف مقابل 
را هم یادآوری کرده است. آنچه با فشار حداکثری به 
دست نیامد با روش های دیگر هم به دست نمی آید. 

وی با بیان اینکه اروپایی ه���ا باید با اجرای 
تعهداتش���ان برادری خود را در برجام اثبات کنند، 
گفت: فرصت جدیدی برای ادامه مسیر درست قبلی 
فراهم شده است. طرف مقابل به اجرای تعهداتش 
برگردد و ایران هم همانطور که اعالم کرده است به 

تعهداتش عمل می کند. 
خبرنگاری درباره ارتباط بازگشت آمریکا به 
برجام و مصوبه مجلس برای لغو تحریم ها سئوال 
کرد که خطیب زاده پاسخ داد: بازگشت آمریکا به 
تعهدات خود ذیل قطعنامه 2231است که قطعنامه ای 
روشن و الزام آور برای همه کشورها ست. آمریکا از 
برجام خارج شده و به تعهدات خود ذیل قطعنامه 
شورای امنیت هم عمل نکرده است. حتی دولت 
فعلی آمریکا هم متوجه شده مسیر فشار حداکثری 
اشتباه بوده و به هیچکدام از اهدافش  نرسیده است. 

وی با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس روشن 
است و تفسیر بردار هم نیست، بیان کرد:   شرط این 
مصوبه عدم پایبندی است. این مصوبه در چارچوب 
مصوبات قبلی و با لحاظ کردن نکات فنی می توانست 
بهتر باشد اما مجلس مستقل است و براساس نظرات 

خود عمل کرد    . 
سخنگوی وزارت خارجه  با تأکید بر اینکه 
برجام موضوعی مربوط به گذشته است گفت: این 

توافق بین المللی موافقان و مخالفان خود را داشته  و 
فراز و نشیب های خود را طی کرده است. با دقت 
نکات در آن لحاظ شده، مهر و موم شده و هر گونه 
دست زدن به آن از لحاظ شکلی و محتوایی به منزله 

پایان برجام است . 
وی درباره اظهارات وزیر خارجه عربس���تان 
مبنی بر اینکه ریاض با بازگشت آمریکا به برجام 
مشکلی ندارد ولی باید نگرانی های کشورهای منطقه 
از جمله عربستان هم در این زمینه رفع شود، گفت: 
برخی کشورها تمامی حیثیت خود را گذاشتند که در 
دوران رئیس جمهوری در حال خروج از کاخ سفید، 
به اهداف خود برسند. پول مردم خودشان را خرج 
کردند تا برای چند روزی امنیت بخرند. مشخص 

است آنها امروز نگرانند. 
خطیب زاده افزود: پیام تهران به این کشورها آن 
است که ایران لنگرگاه ثبات در منطقه است. ایران 
کشور تاریخی در منطقه است و مانند برادر بزرگتر، 
سعی کرده است خطاهای دیگران را نادیده بگیرد، 
ولی آنها باید بدانند جایگاهشان چیست و تا چه 

اندازه می توانند سخن بگویند. 
این دیپلمات ارشد در وزارت امور خارجه با 
بیان اینکه ریاض مسئول بسیاری از مشکالت جهان 
عرب، جنگ و قحطی در یمن و برخی مشکالت از 
شمال آفریقا تا جنوب  شرقی آسیا ست، خاطرنشان 
کرد: آنها هرچه زودتر به این مسیر خطا پایان دهند، 
برای خودش���ان و مردم عربستان بهتر است. مردم 
عربستان استحقاق سیاست های بهتری دارند، به جای 
آن که نگاهش���ان به دست های خون آلود برخی از 

کشورهای دیگر باشد. 
خطیب زاده درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر 
احتمال خروج ایران ازNPT گفت: جامعه ایران 
چند صدایی است بسیاری نظرات مختلفی دارند 
ولی سیاست اصولی نظام، از سوی نهادهای رسمی 
اعالم می شود. ما عضو پایبندNPTبوده و هستیم 
و تا زمانی اتفاق بزرگی رخ ندهد یا حرکت اشتباه 
راهبردی از طرف مقاب���ل نبینیم به این همکاری 
با آژانس ادامه می دهی���م. وزارت خارجه مجری 

تصمیمات عالی نظام است.  
وی در زمینه اعتراض ایران به درز اطالعات 
فعالیت های هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در رسانه ها هم گفت: این برای اولین بار نیست 
که اس���ناد به رسانه ها درز پیدا می کند. البته تمامی 
اسنادی که توسط دولت ها ارائه می شود، محرمانه 
هستند. بارها مس���ئولیت آژانس را متذکر شده ایم. 
متاس���فیم برخی جریان های درون آژانس به دنبال 
برهم زدن مسیر همکاری ها هستند. آقای گروسی و 

آژانس در این باره باید پاسخگو باشند. 
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به موضوع 
حل و فصل اختالفات قطر با عربستان اعالم کرد:  از 
هرگونه حل و فصل تنش ها در خلیج فارس استقبال 
 می کنیم و باید با حل و فصل سیاسی شرایط در این منطقه 

عادی شود. 
وی افزود: فکر می کنیم مسیری که امارات و 
عربستان برای محاصره قطر طی کردند قلدری بوده 
و باید با حل و فصل سیاسی شرایط در خلیج فارس 

عادی شود. 
   تهیه واکسن کرونا از منابع خارجی موضوع 
دیگری بود که خطیب زاده درباره آن اظهار داشت: 
پیگیری این موضوع یک مس���اله ملی است. ایران 
عضو کنسرسیوم کواکس است و در این کنسرسیوم 
تمهیداتی زیر نظر سازمان بهداشت جهانی برای تهیه 
این واکسن طراحی  و کارهای اولیه برای پیش خرید 

آن انجام شده است. 
وی همچنین با اش���اره به رایزنی های ایران 
با دیگر کشورها در این زمینه گفت: با کشورهای 
مختلف صحبت ش���ده است از جمله چین و اگر 
وزارت بهداش���ت و بخش خصوصی بخواهند 
اقداماتی را در این زمینه انجام دهند تسهیالت الزم از 

طرف ما فراهم خواهد شد. 
خطیب زاده ادامه داد: این موضوع اهمیت بسیار 
باالیی برای ایران دارد. مردم امین ما هستند و می دانند 
که آمریکا و رژیم ترامپ از تمامی ابزار خود استفاده 
کردند تا به زعم خود به ملت ایران درد وارد کنند ولی 
این سیاست ها سال هاست که شکست خورده است 
و ما راه خود را برای تعامل و همکاری با کشورها و 

سازمان های بین المللی طی می کنیم. 
  خطیب زاده در بخش دیگری از سخنانش به 
افتتاح قریب الوقوع خط راه آهن خواف-هرات اشاره 
کرد و گفت: در چن���د روز آینده بزرگترین طرح 
همکاری های منطقه بین ایران و افغانستان افتتاح 
می شود. همکاری های منطقه ای ایران با کشورهای 
منطقه در همین دوران تحریم به چندین میلیارد دالر 

می رسد.   
وی درباره قرارداد جدید میان عراق و عربستان 
و تحت تاثیر قرار دادن همکاری های اقتصادی تهران 
و بغداد در این زمینه بیان کرد: روابط ایران و عراق 
کامالً تاریخی، عمیق، مردمی و چند الیه اس���ت. 
روابطی طبیعی است و نه مصنوعی. اگر کشور یا 
قدرتی بخواهد جنس این روابط را تغییر دهد، با 
موانع زیادی روبرو ست. دو کشور مرزهای طوالنی 
با یکدیگر دارندو روابط مردمی و مراسم های آیینی 

مشترک زیادی برقرار است. 

 قاليباف: نظام مالياتي كشور نيازمند 
اصالحات اساسي است 

 رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی کشور نیازمند 
اصالحات اساسی است، گفت: این اصالحات مقدمه همه اصالحات دیگر اقتصادی 
در کشور است زیرا نظام مالیاتی عادالنه، نظامی است که به نسبت بهره مندی افراد و 

به صورت هوشمند از آنها مالیات گرفته شود. 
  به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست با وزیر اقتصاد و امور دارایی، 
رئیس سازمان امور مالیاتی و اعضای کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: در کشور و 
طی این ایام که توفیق اجباری حذف نفت از بودجه را پیش رو داریم، می توانیم 
این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم، تالش در راه برقراری نظام عادالنه مالیاتی یک 
جهاد بزرگ است و کسانی که با این نیت و تالش صادقانه در این سازمان فعالیت 

می کنند؛ کارشان شایسته تقدیر است. 
وی با بیان اینکه در این موقعیت و شرایط خاص که کشور عالوه بر تحریم، 
درگیر بیماری کروناست، باید مراقب مودیان خوش حساب بود، افزود: در عین حال 
باید قدردان زحمات ممیزان مالیاتی هم باشیم که با وجدان کاری و تالش بی وقفه 
برای تامین منابع پایدار کشور تالش می کنند. البته تعداد معدودی از افراد متخلف در 
هر سازمانی وجود دارد که وجود آنها فعالیت صادقانه دیگران را زیر سوال نمی برد 
و باید محکم و قاطع با آنها برخورد شود.  رئیس مجلس با اشاره به اینکه همه ما به 
ضرورت هوشمند سازی کامل نظام مالیاتی اعتقاد داریم، بیان کرد: باید مانند همه 
دنیا به سمت حذف ممیز محوری حرکت کنیم. براساس قوانین برنامه در گذشته، 
این موضوع تکلیف سازمان امور مالیاتی بوده و باید در این زمینه گزارش دقیقی ارائه 
شود که این تکالیف چه میزان تاکنون اجرایی شده است و مجلس هم باید به کمک 

دولت بیاید و بن بست ها را برای تحقق این هدف باز کند. 
همچنین در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس هم گزارشی از فعالیت های این کمیسیون در تعامل با نمایندگان دولت ارائه 
کرد و گفت: طرح های مهم PIT ،CGT ، VATو حکمرانی ریال در کمیسیون 
اقتصادی در حال بررس���ی است و به زودی برای تصویب نهایی به صحن ارائه 
می شود.  در این جلسه وزیر امور اقتصاد و دارایی هم از آمادگی این وزارتخانه برای 
انجام اصالحات اساسی در حوزه نظام مالیاتی به ویژه اجرایی کردن قانون پایانه های 

فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد. 
پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی هم گزارشی از اقدامات این سازمان برای 
تکالیف قانونی و درصد اعالم وصولی سازمان برای امسال و در مقایسه با سال های 

گذشته ارائه و بر اجرای طرح کامل و جامع نظام مالیاتی تاکید کرد.

يادداشت

مردم را دریابيد....

سنگيني خبرهاي سياسي و امنيتي، كه با ترور شهيد فخري زاده آغاز 
شد، درست در نقطه اوج گيري كرونا و قرار گرفتن تهران و بسياري از 
مناطق كشورمان در شرايط قرمز و نارنجي، هم مردم صبور ايران و هم 
دولت را در ش��رايط خطيري قرار داد. مردم نيازمند امداد و امكانات و 
دسترسي به ضروريات اوليه و ثانويه اند. دستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي 
در شرايطي پيچيده با دشمنان نهان و آشكار درآويخته اند و دولت نيز در 
شرايط تحريم و كمبود امكانات، درگير رقابتي غريب با مجلس و برخي 
ديگر از رقباست. اگر امروز هماهنگي و صداي واحد از حكومت و دولت، 
يا مجلس و دولت و ديگر نهادهاي كشور شنيده نشود همه متضرر خواهند 
شد. كشور در شرايطي نيست كه در وسط معركة جنگ با دشمنان پنهان 
و آشكار و تحريم هاي بي سابقه در تاريخ، تضعيف شود و اعتبارش در 
داخل و خارج زير س��ؤال رود. نمايندگان به گذشته ننگرند، به حال و 
آينده و به مخاطرات عظيم پيشاروي ايران و مردم و نظام بنگرند. ما نيازمند 
حمايت قاطع از دولت و دستگاه ديپلماسي و منافع ملي در برابر مخاطرات 
بين المللي هستيم. قدرتهاي جهاني بايد ما را در موضع اقتدار و وحدت 
ارزيابي كنند؛ نه تشتت و اضطراب و تزلزل. پس به جاي دور زدن دولت 
و كاهش دامنه عمل و تصميمات بزرگ، مشاوره بدهيد و آن را تقويت 
كنيد. سودش به جيب مردم خواهد رفت و شما در تاريخ به گذشت و 
حكمت و دفاع از ملت سربلند خواهيد بود. در غير اين صورت همه بازنده 
خواهيم بود و يك دولت بي عقبه و پشتيبان نخواهد توانست منافع ملي را 

نمايندگي و از آن دفاع كند. 
در اين اوضاع و احوال دولت از يك س��و با بحران بودجه و تأمين 
معيشت و ارزاق روبروست و از سوي ديگر مديريت كرونا و آمار باالي 
بيماري و تلفات هيچ جايي براي بحث نگذاشته جز اسف و الم! گويي 
مردم پناهي جز خود ندارند. كافيست سري به مراكز دولتي براي توزيع 
داروهاي خاص يا كوچه پس كوچه هاي ناصرخسرو بزنيد و التماس زني 
براي نجات شوهرش، پدري براي بچه هايش يا مردي ناالن براي همسر و 
همراه زندگيش را به گوش خود بشنويد... محض رضاي خدا و به حكم 
سوگند و عهدي كه بسته ايد اين ناله هاي زار را بشنويد. دارو بايد سامان 

يابد و به هر ترتيبي منصفانه در اختيار تمام مردم ايران قرار گيرد.  
 احتكار دارو، مثل ارز و طال و يخچال س��ايد باي سايد و واردات 
بي ام دبليو و پورشه هاي قاچاق براي ژنهاي برتر نيست كه جنجال و گرد و 
خاكي به راه اندازد و بگذرد، كشتار است. اقدام به قتل يا زمينه سازي براي 

مرگ خاموش و مظلومانه بي گناهان است. 
نيروي انتظامي و قوه قضاييه و بازرس��ي كل كشور به ياري مردم 
بشتابند و گره گشايي كنند. دولت نيز در عرصة دارو و داروهاي خاص 
مي تواند از اعتبارات ايران در اروپا و كره و كش��ورهاي قابل اعتماد در 
عرصه دارو و پزشكي بهره گيرد و كمبود را به سرعت برطرف كند. يك 

مرگ ناموجه جرم بزرگي است چه رسد به اين آمار هولناك. 
اين همه تلفات و عزاي غريبانه و خموش را چه كس��ي  پاسخ گو 

خواهد بود؟ ما همه مسئوليم و اين همه تا ابد به عهدة ماست. 
حاال سيل و سيالبهاي ويرانگر كه سال گذشته شهرهايي را از نقشه 
ايران حذف كرد به اين بحرانها اضافه كنيد. همة نشانه ها و اطالعات جّوي 
و اقليمي و بارشهاي ش��ديد در مناطقي كه امروز زير آب است از يك 
ماه پيش در دس��ترس بود و هشدار و آژير قرمز طبيعت فرياد مي كشيد: 
آماده باشيد؛ آماده سازي كنيد؛ آبراهه ها و آبرفت هاي فرعي و مجاري را 
بازشناسي و بازيابي كنيد؛ مجاري خروجي آبهاي سطحي را در شهرها 
و شهرس��تان هاي در معرض تهديد، بازسازي و تعريض كنيد، مردم را 
سازماندهي كنيد و آموزش دهيد، ستادهاي بحران را با حداكثر نيرو و توان 

در مناطق سيل خيز مستقر كنيد و... 
از محدوديت هاي دولت و كمبودها خب��ر داريم اما اين بار و اين 
سيالب با توجه به تجارب سال گذشته و هشدارهاي يك ماه اخير نبايد 
با چنين ابعادي زندگي مردم را درگير و تباه مي كرد. حاال هم آستين باال 
بزني��د به فرصت هاي از كف رفته و تجربه هاي مكرر نظر كنيد. خواجه 
حافظ كه رازگوي ملت ماست درست مي گويد: من جّرب المجّرب حّلت 

به الندامه

سيدمسعود رضوي

فرشاد مؤمنی: اقتصاد ایران درحال 
تسخير شدن به دست مافيا ست 

جهانگيری: محيط زیست ملک مشاع ایرانيان است
معاون اول رئیس جمهوری با بیان 
این که انفال قابل وقف نیست، تاکید 
کرد: جنگل ها و محیط زیست ملک 
مشاع همه ایرانیان و ضامن عدالت بین 

نسلی است، از آن نمی گذریم.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری 
در حس���اب کاربری توییتری خود 
نوشت: بیش از هزار پرونده اختالفی 
میان سازمان جنگل ها و محیط زیست 
با اوقاف وجود دارد که مراتع دماوند و 

آق مشهد یکی از آنهاست .
الیحه ای برای حل این مشکل در 
دولت تصویب و به مجلس ارائه شده 
است. جنگل ها و محیط زیست ملک 
مشاع همه ایرانیان و ضامن عدالت بین 

نسلی است، از آن نمی گذریم.
پیش از این، در مرداد ماه امسال 
گزارشی به نقل از سازمان جنگل ها 

مبنی بر صدور سند وقف یک برش 
از کوه دماوند به نام س���ازمان اوقاف 
خبرساز ش���ده بود که بعدها سازمان 
اوقاف با تکذیب این خبر، اعالم کرد 
زمین مذکور آن طور که اعالم شده کوه 
دماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع 
در دامنه دماوند است که سال ها پیش 
سند آن اخذ شده و اکنون دادگاه حکم 
به وقف بودن آن داده است . همچنین 
در جلسه ای که یازدهم مردادماه امسال 
با حضور جهانگیری برگزار شد، مسائل 
مرتبط با اراضی منابع طبیعی و اوقاف 
در منطقه »آق مشهد« مورد بحث قرار 
گرفت و مقرر ش���د رؤسای سازمان 
اوقاف، سازمان جنگل ها و منابع طبیعی 
و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در 
نشستی با تفکیک اراضی انفال از اوقاف 

در این باره تصمیم بگیرند.


