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 کشف محموله کالن مواد منفجره
وزارت اطالعات از کشف محموله کالن مواد منفجره 
که قرار بود با پوشش مواد مخدر از مرزهای شرقی 

به کشور وارد شود، خبر داد.
سربازان گمنام امام زمان )عج( محموله کالن مواد 
منفجره را که قرار بود با پوشش مواد مخدر از مرزهای 

شرقی به کشور وارد شود، کشف و ضبط کردند.
نیروهای اداره کل اس��تان سیستان و بلوچستان 
ب��ا اقدام��ات اطالعاتی و فن��ی توانس��تند گروه های 
تروریس��تی را در انتق��ال ۸۰ کیلوگرم م��واد منفجره 
ترکیب��ی، ۱۷ عدد تل��ه انفجاری پدال��ی )مخصوص 
بکارگی��ری در بمب ه��ای کن��ار ج��اده ای و تله های 
انفجاری( ، ۲۸ قبضه س��الح کمری با دوهزار و ۱۰۰ 
فش��نگ، ۳۵ قبضه نارنج��ک جنگی، ده ها چاش��نی 
 الکترونیکی، فتیله و تجهیزات انفجاری ناکام بگذارند. 

 واجا )پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات( 

 رونمایی از دستاوردهای جدید
هوانیروز ارتش 

دستاوردهای جدید هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در رمپ و باند جدید هوانیروز رونمایی شد.

صبح دیروز با حضور امیر سرتیپ علی جهانشاهی 
مع��اون هماهنگ کنن��ده نیروی زمینی ارتش از س��ه 

دستاورد بومی هوانیروز رونمایی شد.   تسنیم 

اخبار

حمله آمریکا به سوریه از لحاظ »حقوقی« مردود است
مع��اون حقوقی رئیس جمهور در دول��ت یازدهم گفت: از دو جهت علمی و 
حقوقی حرکتی که علیه دولت و ملت س��وریه انجام ش��د، مردود و قابل تقبیح 

است.
الهام امین زاده با اشاره به جنایات آمریکا و متحدانش در سوریه اظهارداشت: 
طبق اصول حقوق بین الملل کش��وری که دولت مستقر دارد و عضو سازمان ملل 
است و نمایندگی سازمان ملل را دارد در رابطه با تهمت هایی که راجع به استفاده از 

سالح شیمیایی زده شد، براساس قوانین سازمان ملل باید تحقیق انجام شود.
وی افزود: باید این تحقیق صورت می گرفت و پس از آن اقداماتی دیگر اتخاذ می شد 
که اگر این اتهام ها واهی اس��ت واکنش مناس��ب به کشورهایی که این ادعاها را داشتند 
داده شود. امین زاده تاکید کرد: حرکتی که علیه دولت و ملت سوریه انجام شد، مردود 

است.   مهر

دیدگاه
قوه قضاییه درباره متخلفان دانه درشت  اغماض نکند

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس معتقد است قوه قضاییه باید پیش 
از رس��یدگی به هر پرونده ای، مورد متخلفان دانه درش��ت را مورد بررسی قرار 

داده و هرچه سریع تر تعیین تکلیف کند.
علیرضا س��لیمی با اش��اره به ناپدید شدن س��عید مرتضوی پیش از اجرای 
حک��م صادره، گفت: اگر ای��ن فرد واقعا محکوم بوده و حکم او قطعی ش��ده قوه 
قضاییه باید س��ریعا با کمک دستگاه های امنیتی و اطالعاتی وی را مورد پیگرد قرار 

دهد.
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه پرونده سعید 
مرتضوی باید هرچه س��ریع تر تعیین تکلیف ش��ود، عنوان کرد: قوه قضاییه باید در وهله 
اول با دانه درش��ت ها برخورد کرده و به پرونده آنها در اولویت رس��یدگی کند و جلوی 

راه های مخفی شدن آنها را بگیرد.  خانه ملت 

پارلمان
اساس برنامه های بسیج خدمت به مردم و نظام است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اصل و اساس برنامه های ما خدمت 
به مردم و نظام است.

 س��ردار غالمحس��ین غیب پرور طی سخنانی در مراس��م تکریم و معارفه 
جانش��ین رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین با بیان اینکه تعیین اولویت و 
برنامه های بس��یج اهمیت فراوانی دارد، گفت: اصل و اساس برنامه های ما خدمت 
به مردم و نظام اس��ت و آن دسته از اقداماتی که ماهیت آن خدمت به مردم است را 
می توانیم برنامه هایی برای اعتالی بس��یج بدانیم که غیر از آن کیفیت بخشی به جریان 
صالحین که چندین س��ال است در بسیج ریش��ه دارد را هم به عنوان سایر برنامه ها در 

نظر داریم.
وی افزود: ما باید بتوانیم در برنامه هایمان خوب نظارت کنیم و خوب آن را عملی کنیم 

چرا که بی تعارف بسیج یک دنیا کار است که باید بتوانیم آن را انجام دهیم.   ایسنا 

بسیجیها

رئیس ق��وه قضاییه با تاکید بر  ن ا حمایت همه جانبه دستگاه میـــــز
قضایی از دولت در صیانت از ارزش پول ملی گفت: 
ایج��اد ثبات در ب��ازار ارز از مولفه های مهم اقتصاد 
کش��ور است و بر همین اس��اس قوه قضاییه نسبت 

ب��ه سیاس��ت های اخیر دولت ب��رای س��اماندهی و 
مدیریت بازار ارز حمایت کامل خواهد داشت.

آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی در جلس��ه مس��ئوالن عالی 
قضایی، با اشاره به در پیش بودن ۲۹ فروردین روز ارتش و 
سوم ش��عبان روز بزرگداشت مقام پاسدار، این دو روز را به 
نیرو های مس��لح و مردم ای��ران تبریک گفت و تصریح کرد: 
امروز نیرو های مسلح جمهوری اسالمی اعم از سپاه و ارتش 
موجب افتخار ملت بزرگ ایران هستند و از مرز های اقتدار 

داخلی و خارجی کشور حراست می کنند. 
وی  یکی از علل هجمه های روزافزون کشور های سلطه 
و اذن��اب منطقه ای آن ها به کش��ورمان را اقت��دار نیرو های 
مس��لح دانس��ت و اظهار کرد: این اقتدار، آن ها را به هراس 
افکنده و موجب ش��ده که مدام در جهت ایران هراسی گام 
بردارند، اما به خوبی می دانند که جمهوری اسالمی در مقام 

دفاع از خود به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
 رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعا های آمریکا در زمینه 
مقابله ب��ا داعش نیز گفت: ام��روز آمریکایی های فریبکار و 
حیله گر که خود، داعش را ایجاد، تس��لیح و تش��ویق کرده 

ان��د ادعای مقابله با آن را دارند. دروغ و فریبی بزرگ تر 
از این در روزگار معاصر ما وجود ندارد. 

رئی��س قوه قضاییه در ادامه س��خنان خود با 
اش��اره به حمله اخیر آمریکا، انگلیس و فرانس��ه 
به مناطقی از س��وریه، خاطر نشان کرد: آمریکا با 
همدس��تی انگلیس و فرانسه بر خالف تمام موازین 
بین المللی، اخالقی و انس��انی بیش از ۱۰۰ موش��ک به 
س��وریه شلیک کرد. چنین اقدامی را نه سازمان ملل تجویز 
کرده ب��ود و نه موازی��ن حقوق بین الملل چنی��ن اجازه ای 
را می داد، آیت اهلل آملی الریجانی با ابراز تاس��ف ش��دید از 
اقدام برخی حاکمان خودفروخته جهان اس��الم اظهار کرد: 
خوش��بختانه این اقدامات موجب بصیرت افزایی و نزدیکی 

هرچه بیشتر ملت های مسلمان می شود.
رئیس قوه قضاییه بابی��ان اینکه چنین اقداماتی موجب 
منس��جم تر شدن هرچه بیش��تر ملت های منطقه در مبارزه 
با آمریکا و متحدانش می ش��ود، تصریح کرد: امروز حاکمان 
س��عودی و برخی همدس��تان آن ها برای اقدام علیه برادران 
عرب و مس��لمان خود و حمایت از کش��ور های استعمارگر و 
سلطه جو چه توجیهی دارند؟ ما مطمئنیم که پیروزی نهایی 
متعلق به محور مقاومت است. آیت اهلل آملی الریجانی ار اظهار 
کرد: از هر اقدامی در جهت صیانت از ارزش پول ملی و ایجاد 
ثبات در بازار ارز که الزمه کار اقتصادی اس��ت حمایت همه 

جانبه می کند.  اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد؛
قوه قضاییه از هر اقدامی در جهت صیانت از پول ملی حمایت می کند

فرمانده کل س��پاه گفت: بس��یج در  ن ا ر ا ســد عرص��ه دف��اع از کش��ور و تامین پا
امنیت سربلند بود و امروز نقش آفرینی آنها در حوزه 

اقتصادی و اجتماعی بسیار الزم است.
سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل 

س��پاه صبح دیروز  در آیین تکریم و معارفه جانش��ین 
رئیس سازمان بس��یج مس��تضعفین با تبریک ماه مبارک 
رجب اظهار داش��ت: در چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب 
اسالمی هستیم و در این زمان دشمنان همه بسیج شده اند 
ب��رای ایجاد یاس و نا امیدی، ام��ا پیروزی های متعددی را 

شاهد هستیم که نصیب انقالب شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته، شاهد شکست کامل داعش 
و شکس��ت توطئه دش��منان برای مقابله با جبهه مقاومت 
اس��المی بودیم، دشمنان از درون اسالم تکفیری ها را شکل 
داده و تجهیز کردند تا به انقالب اس��المی و جبهه مقاومت 
لطمه بزنند اما با رهنمودهای رهبر معظم انقالب، دشمنان 

شکست سنگینی خوردند.
سردار جعفری ریشه پیروزی های متعدد جبهه مقاومت 
در منطقه را در هش��ت س��ال دفاع مقدس دانست و افزود: 
در چهل س��الگی انقالب اسالمی دش��منان همه توان خود 
را برای آس��یب رساندن به انقالب اس��المی بکار گرفته اند 
و در کنار آن، ش��اهد موفقیت های انقالب اسالمی هستیم 
البته در داخل کش��ور مس��ائلی وجود دارد ک��ه باید آنها را 

حل کنیم.
فرمانده کل س��پاه پاسداران ادامه داد: بسیج 
هم��واره در آبادان��ی ایران تالش ک��رده و نقش 

بسیار مهمی را در همه ابعاد بازی می کند.
سرلش��کر جعفری گفت: تغییر و تحول در 
س��پاه برای پویا بودن آن بس��یار ضروری است و 
این جلسه هم برای تکریم و تشکر از زحمات ۹ ساله 
سردار علی فضلی است که جانشین رئیس سازمان بسیج 

مستضعفین بودند.
وی ادامه داد: آش��نایی من با سردار فضلی به سال ۶۰ 
برمی گردد و برای احس��اس نی��ازی که در یک مرکز علمی 
آموزش��ی سپاه داش��تیم این جابجایی انجام شد. تجربیات 
ایش��ان بسیار اس��ت و باید از این تجربیات اس��تفاده کرد. 
س��ردار س��پهر هم که جایگزین س��ردار فضلی شد توانایی 
باالیی دارد و امی��د داریم این تغییر موجب تحوالت مثبت 
شود زیرا در بسیج کارهای انجام نشده بسیار است و نگاه ها 

به بسیج امیدوارانه است.
سردار جعفری تصریح کرد: پیشرفت و بالندگی انقالب 
اس��المی متکی به مردم و بسیج اس��ت و همانطور که امام 
راحل فرمودند، اگر س��پاه نبود انقالب هم نبود، باید بگوئیم 
اگر بس��یج نبود س��پاه هم نبود، بس��یج در دفاع مقدس و 
بع��د از آن در تامین امنیت همواره نقش موثری را برعهده 

داشت.  مهر 

  سرلشکر جعفری تاکید کرد:
نقش آفرینی بسیج در دفاع و تامین امنیت کشور

« آگهى مزايده عمومى يك مرحله اى » 
«ساده ترين راه صرفه جويى در مصرف برق، خاموش كردن المپ هاى اضافى روشن است»

شركت توزيع نيروي برق استان سمنان در نظر داردتيرهاى چوبى و سيمانى اسقاط مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده به اشخاص حقيقى و حقوقى واگذار نمايد . لذا از داوطلبان شركت 
در مزايده دعوت مي شود جهت دريافت اسناد پس از واريز مبلغ 100,000 ريال به  حساب 0101817283006 بانك صادرات شعبه ميدان سعدى سمنان از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت 

5 روز كارى به امور تداركات شركت واقع در سمنان- شهرك گلستان- بلوار كاشف – نبش ميدان الغدير- شركت توزيع نيروى برق استان سمنان مراجعه نماييد.
همچنين اسناد در پايگاه اطالع رسانى توانير به آدرس http://tender.tavanir.org.ir ,, بخش مزايده/توزيع برق استان سمنان، مراجعه و اسناد را دريافت نمايند.
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مبلغ فروش ضايعات از برنده نقداً دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار است.
الف - نوع ضمانت نامه شركت در مزايده :

1- ضمانت نامه بانكي قابل تمديد و معتبر با اعتبار سه ماه از تاريخ آگهى 
2- واريز وجه نقد به حساب 0101817283006 بانك صادرات شعبه ميدان سعدى به نام شركت توزيع نيروى برق استان سمنان و ارائه رسيد وجه

ب- به پيشنهادهاى مخدوش، مشروط و مبهم و بدون مهر و امضاء و يا فاقد ضمانت نامه شركت در مزايده و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مى شود به 
 هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ج- به پيشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
محل تحويل پاكت ها مزايده: سمنان - شهرك گلستان - نبش ميدان الغدير - دبيرخانه شركت توزيع نيروى برق استان سمنان

ضمناً شركت توزيع نيروى برق استان سمنان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار بوده و هزينه هاى برگزارى مزايده از برنده اخذ خواهد شد.
نكته: شركت كننده موظف است تصوير پاكت هاى« الف» و« ب» و« ج» و پاكت « مجموعه كامل اسناد » كه در انتهاى اسناد مزايده درج گرديده را روى چهار پاكت ارسالى خود (با 

چسب مايع) بچسباند. 
«روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان سمنان»ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.

شركت توزيع نيروي برق استان سمنان 

تاريخ بازگشايي پاکت هاتاريخ تحويل پاکت هامهلت خريد اسنادميزان تضمين  (ريال)قيمت کارشناسي (ريال)واحدمقدارشرح کاالرديف
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شــركت انتقال گاز ايران در نظر دارد 33 دســتگاه ماشين آالت ساختمانى و تجهيزات شــمال جرثقيل، بيل مكانيكى، ليفتراك، لودر، تريلر، 
كفى تريلر، سيمان مخلوط كن، موتورجوش، كمپرسورهوا، پمپ آب موجود در مناطق عملياتى انتقال گاز (شهرهاى اهواز، اصفهان، رى، مشهد، 
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شركت انتقال گاز ايران
(سهامى خاص)

این روزها دولتمردان گـــزارش دو گروه رویداد 
دولت دوازدهم، نه تنها به چاره ای برای مش��کالت 
مردم نمی اندیشند و راهکاری ارائه نمی دهند بلکه 
از دس��ت های پشت پرده ای س��خن می گویند که 

آنها علل اصلی مشکالت مردم هستند.
زمان��ی که دولت دهم ج��ای خود را به دولت 
یازدهم می داد مشکالت کشور ناشی از  علت های 
آش��کار و ملموس��ی چون س��وء مدیری��ت و نبود 
مدیران کارآمد، خودش��یفتگی، نب��ود تخصص و 
غیره داشت و رئیس جمهور بارها از عملکرد دولت 

پیش خود انتقاد می کرد. 
از جمل��ه این که حس��ن روحان��ی در یکی از 
نخس��تین نطق های انتخاباتی خود در س��ال ۹۲، 
اینگونه در باره دولت وقت س��خن گفت: » چگونه 
می شود در یک گفت وگوی تلویزیونی بگویند نرخ 
دالر باید به ۷۰۰ تومان برسد و بعد از چند ماه نرخ 
دالر به چند برابر افزایش یابد؟ مش��کل کجاست؟ 
مش��کل از خودشیفتگی از عدم مشورت و استفاده 

از ابزارهای علمی برای اداره کشور است.«
اما مش��کالت م��ردم با وجود، تغیی��ر رویکرد 
سیاسی، امضای برجام، روی کار آمدن دولتمردان 
جدی��د و ژنرالهای کارآزموده و... نه تنها  در دولت 
یازدهم حل نشد بلکه در دولت دوازدهم هم ادامه 

و مشکالتی دیگر نیز به ان اضافه شد.
اما ای��ن روزها دالیل جالبی برای مش��کالت 
کش��ور عنوان می ش��ود که با آدرسهای  سردرگم 
کننده همراه اس��ت و  علّت ه��ای انتزاعی، مبهم و 
غیر ملموس به نام  دست های پشت پرده«! دارد.

نگاهی به برخی از دالیل 
در ابتدای نوروز امس��ال، زمانی که قیمت ارز 
روز به روز افزای��ش می یافت  و کام دولتمردان را 

تلخ می کرد، دولتمردان به جای پذیرش مسئولیت 
آش��فتگی ارزی و عذرخواه��ی از م��ردم، نس��خه 
دیگری برای آش��فتگی های اقتص��ادی پیچیدند و 
علت مش��کالت تیم اقتصادی دولت نه تنها عنوان 

نشد بلکه به ادبیات خاصی مزین گشت.
اینکه چ��ه اتفاقی افتاده بود  که یک باره و در 
کمتر از چند س��اعت قیم��ت دالر نزدیک میزان 
زی��ادی افزایش پیدا کرده  و ب��ه  پول ملی ضربه 
سنگینی وارد شد را هیچ کس نمی دانست و هیچ 
ک��س راجع آن نظری نم��ی داد و مردم نیز از ظن 

خود در این راه گمانه ای می زند.
در آن زمان که دولت به عنوان متولی بازار ارز 
در سکوتی خاص این روند را دنبال می کرد و نه به 
مردم توضیح��ی  در این باره می داد و نه علت آن 
را بیان می کرد. حتی دولتمردان حاضر نبودند که 

مردم را به آرامش دعوت کنند.
آش��نا«   »حس��ام الدین  ب��ود  زم��ان  هم��ان 
توئیت ه��ای خاصی را منتش��ر می کرد ک��ه افکار 

عمومی را قلقلک می داد از جمله اینکه:
»مش��کل فقط چهار راه اس��تانبول نیس��ت؛ 
بخشی از مش��کل، 4 راهی است که به استانبول، 

اربیل، دبی و... منتهی می شود.«
آش��نا افزود: »پایتختی که به دنبال راه اندازی 
جنگی با واسطه و چندالیه علیه تهران است، باید 
مراقب باش��د صبوری فرزندان سلمان فارسی هم 

حد و حدودی دارد.«
وی همچنین در واکنش��ی دیگر نوش��ته بود: 

ارز ارزان می ش��ود اما نه با مماش��ات با محتکران 
و  اربی��ل  قه��ار  قاچاقچی��ان  و  جسوراس��کناس 
اس��تانبول.  اینکه این مطل��ب گویای چه نکته ای 
بود س��والی بود ک��ه میان مردم مطرح می ش��د و 
حت��ی به قولی برخی  فهم آن  از دایره درک افراد 

جامعه خارج بود.
برخی آن را چنان اس��تنباط کردند که » بعد 
از اینک��ه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کش��ور 
امارات مصوب شد، هزینه  انتقال ارز، از این کشور 
ب��اال رفت. همچنین بخش��ی از ارز کش��ور نیز  از 
طریق اربیل در اقلیم کردستان عراق، به ایران وارد 
می شد اما دست های پنهان و دالل های بین المللی 
باعث شده اند، اخالل ارزی صورت بگیرد به نحوی 
که  دالالن بین المللی با استفاده از تبدیل نرخ ارز 

منتفع شوند«.
با این حال به نظر می رس��د که  حس��ام الدین 
آش��نا به عنوان مش��اور رئیس جمهور در ایران که 
گوی��ی در دنیایی دیگر زندگی می کند که احتماال 
در ان می توان با کنار هم قراردادن کلمات با معنی 

ترکیبی کامال بی معنی ساخت.
اما هنوز رمزگش��ایی از توئیت مشاور رسانه ای 
رئیس جمهور به س��رانجام نرس��یده بود که توئیت 
دیگ��ری از راه رس��ید: »مردم و دولت نه تس��لیم 
بحران س��ازی اجتماعی دی ماه ش��دند و نه تسلیم 
بحران س��ازی اقتص��ادی، ارتباط��ی و اطالعات��ی 
اردیبهشت می شوند. س��اعت پایتخت ایران هرگز 

به وقت شام تنظیم نخواهد شد.«

در این زمان بود که بس��یاری ازمردم اینگونه 
تعبیر کردند که آشنا به لطایف الحیلی که احتماال 
برای وی تبعاتی نداشته باشد در حال کد دادن به 
طرفداران دولت روحانی است که نواسانات بازار ارز 

توطئه ای برای زمین زدن دولت است. 
روزهای بعد؛ وقتی دولتی ها سکوت خود را در 
مورد قیمت ارز شکس��تند نیز جهانگیری، نوبخت، 
س��یف و بعد هم نهاوندیان مش��کل تنش ارزی را 

»غیر اقتصادی« نامیدند!

شفاف سازی یا فرافکنی 
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران سیاسی 
ب��ر این باورند که طرح موضوعات مبهم و انحرافی 
برای مش��کالت کشور تنها نوعی فرافکنی بوده که 
دولتمردان ب��رای فرار از مس��ئولیت خود در این 
برهه از زمان اب��داع کرده اند و درحقیقت به قولی 

تالش می کنند تا مردم را مشغول سازند.
دولت هنگام اغتشاش��ات دی ماه گذشته نیز 

چنین رویکردی را پی گرفت.
آش��نا پس از اتفاقات دیماه پارسال نوشته بود: 
»مس��ئوالن امنیتی و انتظامی باید با سعه صدر با 
اعتراضات مواجه ش��وند ولی هوشیار باشیم که در 
هیچ کشوری، هیچ کدام از این بحران ها در خیابان 
و بر بستر خشونت حل نشده است. باندهای دسیسه 
و نیرنگ حداق��ل دوبار ثابت کرده اند که می توانند 
توده ه��ا را بفریبن��د،  آن ها که ننگ��ی بزرگی چون 
هدای��ت و حمایت از مته��م اصلی فاجعه کهریزک 

در سابقه ش��ان جلوه گری می کند، از زمینه س��ازی 
برای ریخته ش��دن خون بی گناهان و کور ش��دن 
گ��ره مش��کالت ابای��ی ندارند و حت��ی حاضرند از 
داخل به ترامپ و نتانیاهو و بن س��لمان چراغ سبز 
نشان بدهند«. در حقیقت این اظهارات او اشاره ای 

تلویحی به جریان احمدی نژاد و طرفداران او بود.
با این حال صاحبنظران و کارشناس��ان عقیده 
دارند که در  جریان اخیر ارزی  مش��اور رسانه ای 
رئیس جمهور اگر می خواس��ت  با توئیت های خود 
پیامی را به جامع��ه منتقل کند، بهتر بود واضح تر 
و شفاف تر س��خن می گفت  و اگر هدف فرستادن 
پیغام رمزدار به او طرفی  خاص و ناش��ناس است  
مناس��ب تر بود ک��ه آن را از طریق وس��یله ای غیر 

عمومی ارسال کند.
مردم همچن��ان تجربه بگم بگم ه��ای نافرجام 
گذش��ته را به ی��اد دارند و این روزها نیز توس��عه 
ابزارهای ارتباطی راهی جز شفاف سازی و صراحت 

برای دولتمردان و مسئولین باقی نمانده است. 

در نهایت 
باید گفت که اداره امورکشور نیازمند شناخت 
مسائل، استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران، 
برنامه ای مدون و بدون رویکرد جناحی و مطابق با 
منافع ملی دارد و  با حواله علل و ریش��ه مشکالت 
ب��ه نقاط مبه��م و خیالی، نمی توان م��ردم را قانع 
کرد ک��ه دولتمردان در به وجودآمدن مش��کالت 

بی تقصیر هستند. 
فرافکنی و راهکارهای پر پیچ و خم ممکن است 
که در کوتاه مّدت نتیجه بخش باش��د، اّما راهکاری 
اثربخش و نهایی برای عبور از سّد مشکالت نیست.  
اگر نسخه مردان اعتدال و اصالحات در مواجهه با 
مش��کالت، همچنان حواله به غیر باش��د در آینده 

نمی توانند مردم را قانع سازند.

کدامیک مقصرند دست های پشت پرده یا سوءمدیریت دولتی ها 

علل خیالی برای فرار از مسئولیت 

گفت وگو به سبک بی منطق ها
ادامه از صفحه اول

از س��وی دیگر این سناریو را نش��ان می دهد که 
غ��رب به دنبال بهره گیری از سیاس��ت چماق و هویج 

برای باج گیری است.
 غ��رب با ادع��ای رویکرد سیاس��ی چن��ان القاء 
می س��ازد که سوریه، ایران و روس��یه به دنبال راهکار 
سیاس��ی نبوده ان��د و غرب ب��رای آوردن آنها پای میز 
مذاکره اس��ت به گزینه نظامی و موش��ک باران سوریه 
روی آورده اس��ت. این سیاس��ت چماق و هویج برای 
تحری��ک افکار عمومی در حالی ص��ورت می گیرد که 
س��وریه و متحدانش همواره بر اصل راهکار سیاس��ی 
تاکید داش��ته اند و مذاکرات آس��تانه و س��وچی خود 
گواهی بر این امر است. اگر غرب واقعا به دنبال راهکار 
سیاس��ی و نقش ایران و روسیه در حل بحران سوریه 
اس��ت باید به جای جوسازی و رفتارهای تحریک آمیز 
پذیرنده راهکارهای اجالس های آستانه و سوچی باشد 
در غیر این صورت مواضع آنها در باب راهکار سیاسی 
صرفا ادعایی فریبکارانه است که هیچ دستاوردی برای 

صلح منطقه نخواهد داشت. 
کشورهای غربی با موشک باران سوریه نشان  دادند 
ک��ه منطق گفت وگو ندارند و لذا هیچ دس��تاوردی در 
قالب طرح های آنها ب��رای صلح و امنیت جهان محقق 
نخواهد ش��د چنانکه پس از ۱۷ سال از حضورشان در 
افغانس��تان همچنان این کشور درگیر جنگ و ناآرامی 
اس��ت و تجاوز اخیر آنها به س��وریه نیز سندی دیگر بر 
بی صداقتی آنان است که خلع سالح این کشورها و البته 
عدم صالحیت آنها برای اجرای روند سیاسی برای حل 

بحران های جهانی از جمله سوریه را نشان می دهد.

سرمقاله


