
۳www.sharghdaily.com شنبهسیاست
۱۰ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۵۹

خبر برگزیده

بهادری جهرمی: دولت در تغییر برخی مدیران 
سرعت مناسبی نداشت

تغییر در دولت یا مسکن درمانی
شــرق: علــی بهادری جهرمی، ســخنگو و دبیر هیئــت دولت، 
باالخــره این نکتــه مهم را که کابینه نیاز به اصالح داشــته و با 
تأخیر این روند آغاز شده، تأیید کرده است. این در حالی است که 
اکثریت کابینه ســیزدهم در کنار رئیس جمهور مدعی رفع همه 
مشــکالت بدون ارتباط با دنیا و برجــام و رفع تحریم ها بودند و 
حتی وعده اصالح بورس در ســه روز و کنتــرل بازار ارز در یک 

هفته را می دادند.
از همان ابتدای شــروع به کار کابینه نه فقط منتقدان دولت 
سیزدهم که همراهان و نزدیکان دولت به ناتوانی تیم اقتصادی 
دولت و اکثریت وزرا اذعان داشتند؛ اما در رودربایستی که خود 
ایجاد کرده بودند، مجبور به صبر سیاســی شــدند؛ صبری که 
تاوانــش را مردم عادی با تورم رو به افزایش و ارزش پول ملی 
رو به کاهش دادند. اکنون چند هفته ای است که زمزمه تغییر 
جدی کابینه مطرح شده؛ اما همچنان از گزینه های اصلح برای 
جایگزینی تیم اقتصادی کابینه خبری نیست و تغییرات احتماال 
در حد صندلی بازی میان مســئوالن باقی خواهد ماند؛ روندی 
کــه نه منحصر به این دولت بلکه ریشــه در فرهنگ سیاســی 
ایران دارد و سال هاست آفت جابه جایی مدیران به جای حذف 
وزرا و مدیران ضعیف و اســتفاده از نیروهای متخصص وجود 
داشته است. حال سخنگوی دولت گفته است: این مطلب که 
الزاما هر کســی که در دولت قبل کار کرده، شــخصی ناکارآمد 
یا با گفتمان متفاوت نســبت به دولت باشــد، درســت نیست 
ولی قبول می کنم که دولت در تغییر برخی از مدیران ســرعت 
مناسبی نداشته است؛ به عالوه قطعا سیاست ها در حوزه هایی 
که تغییر مدیریتی نداشته، در این دولت نسبت به دولت گذشته 
تغییرات جدی داشــته اســت. او که بعد ازظهر چهارشــنبه ۷ 
دی ماه در نخستین جلسه از سلسله همایش های جهاد تبیین 
حوزه  علمیه تهران در مدرســه مروی حضــور پیدا کرده بود، 
ضمن تشــریح چالش ها، وجود برخی ناکامی ها و نارســایی ها 
در روند کلی حرکت کشــور را امکان پذیر دانســت و افزود: هر 
ملتــی در طرح کالن حرکت ممکن اســت گاهی دچار خطا یا 
ناکامی شــود؛ اما ارزیابی واقعی بایــد به صورت همه جانبه و 
کالن باشــد و از جزئی نگــری و توجه صرف بــه موفقیت ها یا 

ناکامی ها پرهیز کرد.
اینکه دولت پذیرفته انتخاب های اشــتباهی داشــته هم خود 
جای تقدیر دارد؛ اما اینکه همچنان شــاهد گزینه های پیشنهادی 
نه چندان موفق آن هم در نبود برنامه مدون و اصولی برای ایجاد 
تغییرات این ســخنان زده می شود، امید به بهبود اوضاع حتی در 
میان مدت را سخت می کند، چه رسد به ارائه برنامه ای کوتاه مدت 
برای کنترل وضعیت رو به رشــد تورم و مشــکالت اقتصادی که 

تقریبا تا اکنون امکان پذیر نبوده است.

رزمایش مشــترک ذوالفقــار ۱۴۰۱ ارتش با رمز مقدس یا زهــرا (س)، برای حفظ 
آمادگی نیروهای مسلح در دفاع از کیان کشور در مقابل هرگونه تجاوز خارجی برگزار 
شــد. امیر سرتیپ علیرضا شــیخ، سخنگوی رزمایش مشــترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش 
گفت: پنجشنبه شــب این رزمایش با رمز یا زهرا (ســالم اهللا علیها) در مناطق جنوب 
شــرق، ســواحل مکران، حد فاصل شــرق تنگه هرمز تا نزدیکی بندر گواتر و دریای 
عمان تا مدار ۱۰ درجه در شــمال اقیانوس هند آغاز شد. امیر سرتیپ شیخ، بیان کرد: 
یگان های پیاده، زرهی، مکانیزه، سامانه های پدافندی، دریایی و شناورهای زیرسطحی 
و سطحی از روزهای قبل در منطقه عمومی رزمایش حضور یافته اند و مرحله اصلی 
و عملیاتی خود را آغاز کردند. ســخنگوی رزمایش مشــترک ذوالفقــار ۱۴۰۱ ارتش 
گفــت: یگان های نیروی دریایی ارتش در ادامه مرحله اصلی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ 
تمرین دفاع مســتحکم از سواحل را در شب اول فاز تاکتیکی رزمایش اجرا کردند. او 
همچنین دیروز در تشــریح مراحل بعدی این رزمایش گفت: در ادامه مرحله اصلی 
رزمایــش، پهپادهای مهاجر۶، ابابیل۳ نوین و آرش توانســتند با پرواز بر فراز منطقه 
عمومی رزمایش، تحرکات نیروهای دشــمن را رصد کرده و اهداف مدنظر را منهدم 
کننــد. او افزود: پهپاد مهاجر ۶ با برد دو هــزار کیلومتری در رده پهپادهای تاکتیکی و 
رزمی قرار می گیرد و قابلیــت به کارگیری در انواع مأموریت های نظامی و غیرنظامی 
را دارد. این پهپاد قادر اســت تا ۴۰ کیلوگرم تسلیحات را زیر بال های خود حمل کند. 
ســخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش تأکید کرد: در این پرنده هدایت پذیر 
از فواصل دور، قابلیت نصب و اســتفاده از موشــک های هدایــت  لیزری، بمب های 
هدایت شونده و سقوط آزاد ایجاد شده اســت. همچنین پهپاد انهدامی آرش نیروی 

زمینی ارتش در یک عملیات ســریع و دقیق با طی مســافت طوالنــی از مبدأ نقطه 
تعیین شــده را هدف قرار داد. سردار سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید، فرمانده قرارگاه 
مرکــزی خاتم االنبیا (ص) نیز در حاشــیه برگزاری رزمایش مشــترک ذوالفقار ۱۴۰۱ 
گفت: قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا (ص)، ســتاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری 
اســالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اســالمی اجماع دارند که رژیم صهیونیستی 
به عنــوان تهدید امنیت ملی ایران در اولویت نخســت قــرار دارد. او افزود: بنابراین 
رژیم صهیونیســتی تحت حمایــت همه جانبه، یک تهدید نظامــی ـ امنیتی مخرب 
برای تمام کشــورهای منطقه و ایران اســت. اقدامات تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی 
علیه منافع و امنیت ملی ایران بــا فرض اطالع، هماهنگی و حمایت آمریکا ارزیابی 
می شود و پاســخ نیروهای مسلح ایران قطعی خواهد بود. او افزود: نیروهای مسلح 
ما در میدان رزمایش بســیار جدی هستند. ما رزمایش را نیمی از جنگ و بلکه جنِگ 
ماقبــِل جنگ می دانیــم. به همین دلیل فرماندهان ما دقــت، جدیت و خالقیت را در 
طرح ریزی و اجرای رزمایش به شــدت رعایت می کنند. سرلشــکر رشید تصریح کرد: 
مــا با انجام رزمایش می خواهیم دشــمنان ما بدانند مــا آماده ایم و در صورت خطا 
در محاســبه حتما هزینه ای بیش از دســتاوردها (به نظر دشــمن) بر آنها تحمیل و 
اقدامات تاکتیکی اولیه آنها را به شکست راهبردی تبدیل خواهیم کرد. او ادامه  داد: 
ما نســل جنگ هســتیم و جنگ را با جنگ آموخته ایم، امیدواریم که دشمن به دنبال 
آزمون اراده و قدرت ما (نیروهای مســلح) نباشد؛ زیرا قطعا تحمل هزینه های آن را 
نخواهد داشــت. البته باید تأکید کنم که باورپذیری قدرت نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران برای دشمن هزینه کمتری خواهد داشت. بر اساس این گزارش، ابابیل ۳ 

نوین با افزایش سرعت و ســقف پروازی بیش از ۱۵ هزار پا قادر است مأموریت های 
مراقبت، شناسایی و جنگ الکترونیک را با مداومت پروازی مناسب در عمق عملیاتی 
بیــش از ۴۰۰ کیلومتر انجام دهد. پهپاد انهدامی آرش با بــرد دو هزار کیلومتری به 
دســت متخصصان ارتش جمهوری اســالمی ایران طراحی و تولید شده و مجهز به 
جست وجوگر فروسرخ و الکترواپتیکی است که قابلیت های مضاعفی را به این پرنده 
می دهد. این پهپاد با جســت وجوگرهای متنوع قادر خواهد بود اهداف مختلف ثابت 
و متحرک را با دقت باال هدف قرار دهد. جمهوری اســالمی ایران تنها کشوری است 
که در منطقه خلیج فارس ناوگان نیروبر ســنگین با قابلیت جابه جایی ادوات زرهی 
دارد. گفتنی اســت ابتکار عملیات بیچینگ در تاخت آب ـ خاکی متعلق به ایرانی ها 
در ادوار گذشــته است و سایر کشــورها این عملیات را از ایرانی ها فراگرفته اند که در 

سراسر جهان با استفاده از تجهیزات به روز انجام می شود.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفــت: امیدواریم در 
این مســائل دولت، مجلس و قوه قضائیه دســت به دســت هم 
دهند تا مشــکالت حل شــود؛ هم مبارزه با مفاسد جدی تر گرفته 
شــود، هم جلوی رانت خواری ها گرفته شــود و هــم به گونه ای 
باشــد که آرامش بر ملت و ســرمایه گذاران حاکم شــود. یکی از 
آثار ناآرامی ها، خروج ســرمایه از کشور است و خروج سرمایه بر 

افزایش قیمت ارز اثر می گذارد.
غالمرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با جماران درباره ســفر 
قالیبــاف، رئیس مجلــس، به قم و دیدار با مراجــع عظام درباره 
وضعیت اقتصادی کشور گفت: همواره مراجع بزرگوار مشکالت 
مردم را به دولتمردان گوشــزد می کنند. آنان زبان مردم در مقابل 
مســئوالن و رؤسای کشــور هســتند. طبعا وقتی مراجع با رئیس 

مجلس هم روبه رو می شــوند به یاد مشــکالت مردم می افتند و 
تذکــر می دهند. اقدامی که حضرات مراجــع بزرگوار می فرمایند، 

بسیار بجاست.
او با طرح این ســؤال که حاال در مواجهه با مشکالت چه باید 
کرد؟ افزود: ما در شرایط بدی به سر می بریم. از سویی تحریم های 
اقتصادی و از سوی دیگر فشارهای دیگر و افزوده شدن تحریم های 
اروپایی ها را شاهد هســتیم؛ به دلیل اغتشاشات اخیر در کشور و 
برخوردهایــی که با اغتشاشــگران صورت گرفت، چپ و راســت 

اروپایی ها ما را تحریم می کنند.
او ادامــه داد: اینکه مذاکرات برجام متوقف شــد و به نتیجه 
نرســید، فضا را به نحــوی غیرقابل تحمل کرده؛ بــه این معنا که 
از لحــاظ روانی هم فشــارها را مضاعف کرده اســت. همه اینها 

دست به دست هم داده و روی نرخ تورم، ارز و کاالها اثر گذاشته 
است. مصباحی مقدم اظهار کرد: امیدواریم در این مسائل دولت، 
مجلس و قوه قضائیه دســت به دســت هم دهند تا مشــکالت 
حل شــود؛ هم مبارزه با مفاســد جدی تر گرفته شود، هم جلوی 
رانت خواری ها گرفته شــود و هم به گونه ای باشــد که آرامش بر 

ملت و سرمایه گذاران حاکم شود.
او همچنین تأکید کرد: متأســفانه نســل جوان ما در شرایطی 
است که برای خود آینده ای نمی بیند. باید افراد تأثیرگذار خصوصا 
شــخصیت هایی که مورد توجه نســل جوان هستند برای جوانان 
مایه دلگرمی باشــند و امید دهند. اگر بنا باشد خدای نکرده نسل 
جوان ما به همین شــکل ناامید باقــی بماند، به صورت منفی در 

آینده کشور تأثیرگذار خواهد بود.

مصباحی مقدم در ادامه افزود: اگر بنا باشــد این کشور اصالح 
شــود، چه کســانی باید آن را اصالح کنند؟ همین نســل جوان و 
جوانان باید کشــور را اصالح کنند؛ جوانانی که تحصیل می کنند، 
دانش آموختــه دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی هســتند و در 
دانشــگاه ها حضور پیدا می کنند به ویژه نخبگان؛ اینها هستند که 
آینده کشــور را می سازند. خواِص تأثیرگذار بر نسل جوان؛ خواص 
سیاســی و فرهنگی و خواصی کــه در مســائل اجتماعی فعال 
هســتند و به نحوی چشــم و چراغ مردم و نسل جوان به حساب 
می آینــد باید توضیح دهند و تبیین کنند به نحوی که برای نســل 
جوان ما مشــخص شــود که این گونه حوادث و فشارهای بیگانه 
و مشــکالت داخلی که انقالب ما با آنها روبه روســت، چیزهایی 

نیست که برای اولین بار رخ داده باشد، بلکه تکرار می شود.

رزمایش مشترک ذوالفقار  ۱۴۰۱  ارتش برای حفظ آمادگی در دفاع از کیان کشور برگزار شد

مانور پهپادها

مصباحی مقدم: نسل جوان برای خود آینده ای نمی بیند
 بن بست مذاکرات برجام وضعیت را غیرقابل تحمل کرده است
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