
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5473 |  1440 مح��رم   13  |  1397 مه��ر   اول  يک ش��نبه 

وقتيشبكههاياجتماعيدرستعملميكنند
عبداهلل گنجي مدير مس��ئول روزنامه ج��وان در صفحه 
شخصي خود در توئيتر درباره حمله تروريستي ديروز اهواز 
نوش��ت: اينكه اولين خبر حمله تروريستي اهواز از سيما 
پخش مي شود و ش��بكه هاي اجتماعي و رس��انه اي غرب هم بدان استناد 
مي كنند، مصداقي از عمل درست و بموقع است كه معموالً جايش خالي است. 
بدون ترديد متهم اصلي حادثه اهواز سعودي ها و صهيونيست ها هستند كه 

يكي استاد شل كردن كيسه و ديگري استاد آموزش و طراحي است. 
نصيبملتايرانازدموكراسيامريكايي

مهدي محمدي فعال سياسي در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره حادثه 
تروريستي در اهواز نوشت: حمله تروريستي در اهواز نشان مي دهد، ادعاهاي 
دموكراسي و آزادي چرندياتي بيش نيست، امريكا و سعودي فرصت اگر پيدا 

كنند نصيب ملت ايران جز خون و آتش و گلوله نخواهد بود. 
خوزستانپاسخخواهدداد

حسام الدين آشنا مش��اور رئيس جمهور در صفحه شخصي خود در توئيتر 
با اشاره به حمله تروريستي به مراس��م رژه نيروهاي مسلح در اهواز، نوشت: 
نگاهي به اين كودك و سالح در دس��تش بيندازيد. او حمله تروريستي 31 
شهريور 1397 را فراموش نخواهد كرد. اهواز مي ايستد و تسليم تروريست ها 

نمي شود. خوزستان پاسخ خواهد داد ولي نه فقط با گلوله؟
استاندارددوگانهغربي

يك كاربر فضاي مج��ازي در توئيتر درباره دوگانگي رس��انه هاي غربي در 
واكنش به حمله تروريس��تي اهواز نوشت: اگر يك مس��لمان در كشوري 
غربي چند نفر را زير بگيرد حمله تروريستي است، اگر عده اي با اسلحه در 

خيابان هاي ايران به مردم حمله كنند، نامش حمله مسلحانه است. 
نظركدخداييدربارهعملياتتروريستياهواز

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه شخصي خود در توئيتر 
در واكنش به حمله تروريستي ديروز به مراسم رژه نيروهاي مسلح در اهواز، نوشت: 
چه رمزي بين همزماني حمله تروريستي به مدافعان وطن و نگهبانان امنيت مردم 
با سالروز حمله صدام جنايتكار به ميهن اسالمي وجود دارد؟ آيا اين خود نشان از 

توطئه و همبستگي اشرار و اجانب براي نابودي مردم و كشور نيست؟
ايرانفسادزدهنيست

غالمرضا مصباحي مقدم،  عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام در توئيتر 
درباره ميزان فساد در ايران و كشورهاي جهان نوشت: ميزان فساد در كشور 
ما در مقايسه با بسياري از كشورهاي جهان كم است ولي براي ما فساد كم 
هم زياد است. گاهي تعابيري مي شود مبني بر اينكه فساد سر تا پا را گرفته 
كه تعبير اشتباهي است. ما با يك نظام فاسد روبه رو نيستيم بلكه با تعدادي 

فاسد روبه رو هستيم كه با آنها دائماً برخورد قضايي شده است. 
مذاكرهموشكيتعبيرنخواهدشد

حسين امير عبداللهيان دستيار ويژه رئيس مجلس شوراي اسالمي در صفحه 
شخصي خود در توئيتر درباره توان موشكي ايران در منطقه نوشت: رؤياي 
مداخله جويانه امريكا و امارات در مورد كليد خوردن مذاكره موشكي ايران 
هرگز تعبير نخواهد شد. امارات بداند كه توان موشكي ايران عالوه بر اقتدار 
ملي كمك راهبردي به امنيت منطقه است. زماني سعود الفيصل به من گفت: 

بيم آن داريم كه كاخ سفيد سعودي ها را رها كند. ايران مقتدر مي ماند. 
افزايشحقوقبرخينمايندگانمجلس

هدايت اهلل خادمي، نماين��ده مردم ايذه در مجلس، ب��ه نقل وانتقاالت برخي از 
نمايندگان مجلس به وزارتخانه هاي ثروتمند انتقاد كرد. وي در توئيتي نوشت: 
به استخدام يا انتقالي نماينده هاي مجلس، به وزارتخانه هاي ثروتمند، انتقاد 
كردم؟ وزير نفت، در صحن علني فرمودند، به اين كار افتخار مي كند و اگر چنين 
نكند مفسده هاي زيادي به وجود مي آيد، بعضي دوستان در مجلس هم تالش 
كردند موضوع را كمرنگ جلوه دهند، ظرف چند ماه گذشته، باز هم تعدادي از 
نماينده هاي فعلي، نه ادوار، به وزارت نفت منتقل شده اند و حقوق آنها، 3٠٠ تا 
٥٠٠ درصد افزايش يافته، در حالي كه موكالن بيكار و افسرده و دانشجويان نفت 
رها شده، اميدوارم هيئت رئيسه كه قباًل انكار كرده بود، اقدامي نمايد. تشكر از 

مردمي كه با انتخاب خود، مشكل بيكاري نمايندگانشان را حل كردند.

رئيسكميسيونامنيتمليمجلس:
تواندفاعينداشتيم،بارهاتهديدميشديم

رئيسكميس�يونامنيتمليوسياست
خارجيمجلسگفت:ايراندرحوزههاي
موش�كي،بازدارندگ�يوواردس�اختن
ضرباتمتقابلوپش�يمانكنندهبهتوان
الزمرسيدهوبارهاهمدرحوزهبحرانهاي
منطقهايتوانخودرانش�اندادهاست.
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با ميزان با 
اشاره به جايگاه قدرت دفاعي ايران در منطقه و ضرورت تقويت آن گفت: اين 
جاي افتخار دارد كه جمهوري اسالمي ايران به توانايي دفاعي »خود اتكا« 
و »بازدارنده« دست يافته اس��ت. وي با بيان اينكه امريكايي ها در رويارويي 
با ايران دچار چالش ش��ده اند و ديگر هيچ وقت نمي توانند توان نظامي خود 
را به رخ ايران بكشند، تأكيد كرد: با افتخار بايد گفت كه ملت ايران از جمله 
كشور هاي خارج از حوزه قدرت هاست كه به هر حال امريكايي ها به اين نتيجه 
رسيده اند كه جنگ با ايران مديريت ناپذير است و به همين دليل است كه ما 

كمتر مي شنويم كه امريكايي ها از مواضع دفاعي عليه ايران حرف بزنند. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياس��يت خارجي مجلس با اشاره به سند 
راهبردي امنيتي امريكا براي ربع قرن اول بيست و يكم، بيان داشت: طبق اين 
سند رؤس��اي جمهور امريكا اجازه ندارند تا جنگي را راه بيندازند كه نتوانند 
مديريت آن را بر عهده بگيرند يعني به عبارتي اگر جنگي راه بيندازند، قطعاً 
محكوم هستند. فالحت پيشه با اشاره به توان دفاعي ايران تصريح كرد: در حال 
حاضر ايران در حوزه هاي موشكي، بازدارندگي و وارد ساختن ضربات متقابل 
و پشيمان كننده به توان الزم رسيده و بار ها هم در حوزه بحران هاي منطقه اي 
توان خود را نشان داده است. وي با بيان اينكه دفاع يكي از حوزه هايي بود كه ما 
خوب از آن درس گرفتيم، بيان داشت: اميدواريم كه ما در حوزه هاي ديگر هم، 
چون دفاع درس بگيريم، لذا در حوزه دفاع درس گرفتيم و توان دفاعي خود را 
خوداتكا و توان بازدارنده دفاعي را هم پشيمان كننده كرديم چراكه اگر اين كار 
صورت نمي گرفت ايران بار ها هدف تهديد دشمنان خود قرار گرفته بود، لذا اين 

نشان مي دهد كه ايران مؤلفه هاي دفاعي را به روز تعريف كرده است. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به تقويت 
توان دفاعي كشور بيان داش��ت: در حال حاضر جنگ در امريكا به صورت 
پيمانكاري انجام مي شود و به صورت پيمانكاري قرارداد جنگ با شركت هاي 
پيمانكار شكل مي گيرد، اما اين مس��ئله در ايران، بنيادي انساني و دفاعي 
دارد كه اين ارزشمند است. وي تأكيد كرد: دشمن در حوزه تجهيزاتي هم 
توانسته به تناسب راه خود را پيش ببرد، با اين حال ما در تخصيص بودجه 
دفاعي در بين كشور هاي منطقه از پايين ترين ميانگين بودجه برخورداريم 

كه با اين حال نتايجي كه كسب شده، نتايج قابل دفاعي است.

ش�ايدبرايبس�ياريازمردماينسؤالمطرح
باش�دكهدلي�لحمايته�ايرهبرانق�اباز
دولتباتوجهبهش�رايطبداقتصادیچيست؟
برخيجريان�اتمعاندني�زدراينش�رايطكه
مردمناراحتونگرانمعيش�تخودهس�تند،
س�عيميكنن�دازآبگلآل�ودبهنف�عخود
ماهيگرفتهوديدگاهخ�ودرادرذهنمخاطب
ثب�تكنن�دوب�هاصط�احكاش�تنماين�د.
رهبر انقالب در ديدار اخير هيئت دولت به مناسبت 
هفته دولت، ضمن بيان انتقاداتي بس��يار كليدي، 
صريح و حت��ي عملياتي، جمالتي نيز در تش��ويق 
دولت ب��ه كار و فعالي��ت بيان نمودن��د؛ جمالت و 
عباراتي كه شايد در نگاه اوليه، حمايت صرف تلقي 
ش��ود؛ عباراتي همچون: »يك جهت ديگر هم در 
هفته  دولت هست و آن، اين است كه يك مقطعي 
است براي خداقوت گفتن به مسئوالن دولتي، واقعاً 
جا دارد كه هركسي كه به يك نحوي از انحا با دولت 
مواجه است، به مس��ئوالن دولتي خداقوت بگويد. 
كار، كار بزرگي است. كار، كار سنگيني است - كاري 
كه بر عهده  دولت است- و دولت، يعني قوه  مجريه 
به طور مجموع از صدر تا ذيل، يك پهنه  عظيمي از 

مسئوليت و كار را بر عهده دارد.« 
اينكه اينگونه بيانات معظم له را با عنوان تش��ويق 
بيان مي داريم، دقيقاً تفاوت نگاه اين نوشتار با نگاه 
كساني است كه چون خود عادت به تملق و تعريف 
بيجا دارند )يا در مقام تملق شنونده يا تملق كننده( 
تعاريف معظم له را نيز اينگونه و در راستاي تعريف، 

تفسير مي كنند. 
حال آنكه مهم ترين هدف ايشان به خاطر استفاده 
از الف��اظ و جمالتي چون عبارت ف��وق، مصلحت 
نظام، كشور و خود مردم اس��ت. عبارت و عباراتي 
چون جمالت ف��وق، خداقوت گفتن ب��ه خاطر به 
عهده گرفتن چنين مس��ئوليت هايي اس��ت نه به 
خاطر نتايج عملكرد دولت. ايش��ان قرارگرفتن در 
چنين جايگاهي را داراي بار مس��ئوليتي دانس��ته 
و لذا به خاط��ر »كاري كه بر عهده  دولت اس��ت«، 
به ايش��ان خداقوت مي گويند نه نتايج كار ايشان. 
همانند كارگري كه وقتي حتي هنوز شروع به كار 
هم نكرده باشد، از س��وي افراد و ناظران منصف با 
عباراتي چون »خداقوت« و... روبه رو مي شود، زيرا 
نفس پوشيدن لباس خدمتگزاري مستلزم چنين 
احترام هايي اس��ت،  البته انص��اف، عدالت و تدبير 
حكم مي كند اگر از دولت كار صحيحي سر زد، آن 

كار مورد تشويق قرار گيرد. 
چه آنكه رهبر انقالب وقتي برخالف انتظار همگان 
در جلس��ه س��ؤال از رئيس جمه��ور، ب��ا س��خنان 
وحدت ش��كنانه، تفرقه افكن، دشمن ش��اد كن و... 
مواجه نش��ديم، اوالً نفس حضور رئيس جمهور در 
مجل��س را به عنوان س��ند افتخار نظ��ام جمهوري 
اس��المي عنوان كردند و در كنار اين مسئله، از خود 

رئيس جمهور نيز تشكر كردند. 
در اين مسئله، ايشان وارد تقبيح يا تقدير پاسخ هاي 
رئيس جمهور و ارزش گذاري روي اين مسئله نشدند، 
زيرا اين مسئله، بايد توسط خود نمايندگان مجلس 

مطرح و پيگيري شود. 

واقعيت اين است كه حمايت صرف، چشم و گوش 
بسته و بيهوده را به كساني مي توان نسبت داد كه 
با وعده هاي خود بخش قاب��ل توجهي از مردم را با 
انتخاب ش��به گفتمان اعتدال در انتخابات ترغيب 
كردند. كس��اني كه با ات��كا به جاذبه ه��اي كاذب 
همچون آزادي هاي خاص، جذابيت سلبريتي ها، 
كنسرت هنجارش��كن، ورود زنان به ورزشگاه و... 
بخش ه��اي ديگري را ب��ه حمايت از خ��ود جلب 
كردند و با كمك لشكر رسانه اي، موجبات غفلت از 
مسائل اصلي و مشكالت معيشتي را فراهم كردند 
اما من��ش رهبر انق��الب، ش��اخصه هايي كه براي 
انتخاب اصل��ح در انتخابات مط��رح مي كردند و از 
همه مهم تر انتقادات صري��ح به وضعيت اقتصادي 
پيش رو همچون رك��ود، افزاي��ش نقدينگي، رها 
كردن مديريت كش��ور به اميد مذاك��رات و... كه 
در سال هاي سرمس��تي حاميان گفتمان اعتدال و 
توسعه و عدم به صدا درآمدن زنگ شرايط اسفبار 
كنوني، هشدار از امروز مي داد، در عصر ارتباطات 

ديگر قابل كتمان نيست.
چه آنكه مردم در سال های 92 و 96 نيز در چارچوب 
انقالب و به ش��خصي ك��ه خود را ملت��زم به اصول 
انقالب نشان مي داد رأي دادند، لذا انتقادات مردم 
ضديت با انقالب نبوده و نيس��ت. آنچه امروز اتفاق 
افت��اده، اعتراضات بحق مردم قانونمدار اس��ت كه 
اوالً با اغتشاشات مرزبندي داشته و ثانياً به مسائل 
و مشكالت اصلي مي پردازد نه حاشيه هاي پوچي 
چون كنسرت، ورود زنان به ورزشگاه و... اصل طرح 
اين اعتراض، جريانات مع��ارض را كه خود حامي 

وضعيت اس��فبار اقتصادي كنوني بوده اند به طمع 
سرنگوني انقالب انداخته است كه دقت بيشتر مردم 
را در قالب گروه هاي صنفي، اقش��ار و ساير آسيب 
ديدگان همانند قبل مي طلبد، حتي برخي جريانات 
همچون جريان انحراف، حمايت هاي رهبر انقالب 
از دولت را به بهانه اي براي تخريب ايشان در فكر و 

ذهن مخاطب و مردم تبديل كردند. 
حلقه  رس��انه اي اين جريان كه با كمال بي انصافي، 
حمايت هاي رهبر انقالب از دولت های نهم و دهم را 
ناديده گرفته و گويا فراموش نموده است و همانند 
كودكي كه انتظ��ار دارد توجه پدر خان��واده فقط 
معطوف او باشد، ديدگاه راهبردي رهبر انقالب به 
مقوله  »ارتباط رهبري با دولت ها« را به مناس��بات 
و محاس��بات مادي... تقليل مي دهن��د. در نتيجه 
در فضاي مجازي و ب��ا چراغ خام��وش حمايت از 
سران جريان انحراف، به سم پراكني عليه معظم له 

مشغول مي باشند. 
گروه ديگ��ري از جريانات معاند، ركورد پيش��ين 
خود در وقاحت و در عين حال كينه توزي نس��بت 
به س��كاندار انق��الب را جابه ج��ا ك��رده و به  جاي 
پاسخگويي، طلبكار عرصه كنوني جامعه شده اند. 
اپوزيسيون خارج نشين، فتنه گران، ليبرال مسلك ها 
و ساير جرياناتي كه علني يا تلويحي خود را همسو 
با جريان اصالحات، فتنه و جريان نوظهور اعتدال 
نش��ان داده و از پيروزي حس��ن روحاني يا مرحوم 
هاشمي در كارزار انتخاباتي 92 استقبال مي كردند، 
امروز كه ديگر پرده ها كنار رفته و نمي توانند رهبر 
انقالب را به حمايت ناعادالنه از دولت ها متهم كنند 

و مش��روعيت تدابير سياس��ي رهبر انقالب را مثل 
فتنه 88 زير سؤال ببرند، با طرح مسائل حاشيه اي 
سعي در انحراف افكار عمومي از مشكالت اصلي و 

معيشتي دارند. 
اينان در جايي سعي مي كنند مش��روعيت تدابير 
سياست خارجي ابالغي از س��وي رهبري را عامل 
مش��كالت معرفي كنند. طي��ف افراطي همچون 
ت��اج زاده، زيب��اكالم و ني��ز م��زدوران رس��انه اي 
خارج نشين، مس��تقيم و غيرمستقيم، محدوديت 
ابالغي معظم له مبن��ي بر عدم مذاك��ره با دولت 
امريكا در زمان مسئوليت ترامپ را عامل مشكالت 
فعلي مي دانند! و خط عمليات رواني در اين حوزه 

را كليد مي زنند. 
دونالد ترامپ كه تا يك روز قب��ل از اعالم آمادگي 
براي مذاكره، از نظر اين جريان تنها دليل شكست 
برجام و توجيه عملكرد سراسر اشتباه غرب گرايان 
داخلي معرفي مي ش��د، امروز از ن��گاه اين جريان 
ناجي كشورمان ش��ده و رهبر انقالب كه استمرار 
فريب مردم در س��ايه مذاكره و معطل نگه داشتن 
تدبير امور ضروري را مانع ش��ده اس��ت، از س��وي 
رسانه هاي معاند عامل وضع كنوني معرفي مي شود! 
اما ادبيات و گفتمان مذاكره ديگر كارايي نداشته و 
لذا سياست هاي رسانه اي ديگر نيز همچون هجو يا 
تمسخر در دستور كار قرار مي گيرد، مثاًل اشاره اخير 
معظم له به يك نياز جزء زندگي روزمره مثل پوشك 
و نيز محصوالت س��لولزي كه همچون بسياري از 
كاالهاي ديگر، در س��ايه بي تدبيري و بعضاً خيانت 
مسئوالن به معضل تبديل شده است، سوژه  تخريب 

رسانه هاي معاند مي شود. 
حمايتازدولتبرايحلمشكات

بيانات راهگشاي رهبر انقالب در ديدار هيئت دولت، 
حاكي از گام بسيار بزرگ منشانه  ايشان در شرايط 
فعلي براي حمايت از دولت به منظور حل مشكالت 
اقتصادي و معيش��تي بود. چه آنكه رهبر انقالب به 
جاي بس��ياري سياس��تمداران ديگر)كه حتي در 
كشور خودمان نيز كم نيس��تند(، اگر به جاي حل 
مش��كل مردم به دنبال فرافكني، شانه خالي كردن 
و مقصر يابي بودند، چه شرايطي بهتر از االن براي 
چنين رفتار و كنشي در عرصه سياست. در شرايط 
فعلي حتي حاميان چش��م و گوش بس��ته، مرفه و 
بي دغدغه دولت نيز به تيم فعلي قوه مجريه به مثابه  
پير از كار افتاده ای نگاه مي كنند كه بايد با لگدي بر 

آن، آبرويي براي خود دست و پا نمايند. 
 حاميان قش��ر اليت دولت در اين شرايط به جاي 
پاس��خگويي به مردم ب��ه خاطر فريب��كاري خود، 
جنبش »پشيمانيم« درست كرده و گوي سبقت را 
از يكديگر در توبه مي ربايند. آيا توبه  بدون جبران، 
همانط��ور كه در تعب��د فردي يك بن��ده پذيرفته 
نيست، در عرصه  اجتماعي نيز قابل پذيرش است؟! 
در چنين شرايطي، مسلماً رهبر انقالب كه از پنج 
سال پيش ش��رايط كنوني را انذار داده بودند، اگر 
بخواهند با عقل صرفاً مادي و فرصت طلب به مسئله 
نگاه كنند، حداقل نبايد جايگاه اجتماعي خود را به 
خطر بيندازند و از چنين دولتي حمايت نمايند اما 
ايش��ان با در نظر گرفتن مصالح ملي به اين اقدام 
مبادرت مي ورزند و به رغم اينكه همچنان ايرادات 
دولت و مسئوالن را گوشزد مي نمايند، از مشكالت و 
دغدغه هاي مردم سخن به ميان مي آورند و از اصول 
و ارزش هاي ملي و ديني دفاع مي نمايند و راهبرد 
»حمايت از كار كردِن دولت« را ب��ه جاي راهبرد 

»حمايت محض از دولت« برمي گزينند. 
اينجاس��ت كه مي توان به عنوان اصلي اين نوشتار 
رس��يد و اينكه تفاوت جدي ميان »حمايت از يك 
ارگان براي خدم��ت« و »حمايت ب��راي خيانت و 
فريب جامعه« وجود دارد. حماي��ت براي خيانت، 
دنبال مصالح ملي و ديني نبوده بلكه دنبال مصالح 

جناحي و حزبي است.
 اين نوع ن��گاه به هي��چ وج��ه مصلحت نگرانه هم 
نمي باش��د؛ رويكردي كه برخي از نمايندگان خانه 
ملت داشته و به ازاي دريافت بودجه ها، اعتبارات و 
امتيازات محلي و استاني)و استمرار رأي آوري در 
دوره هاي بعدي( غير همسو با مصالح ملي، چشم به 
روي خيانت ها يا اشتباهات برخي مسئوالن مي بندند 
در اين راستاست اما در مقابل نگاه راهبردي رهبر 
انقالب وجود دارد ك��ه به ج��اي عوام فريبي براي 
كس��ب جايگاه ظاهري در بين مردم، ضمن اينكه 
مالحظه مردم را به عنوان ي��ك اصل در رابطه  امام 
و امت مي كنند ول��ي در عين حال تصميماتي اخذ 
مي نمايند كه گاهي از سوي دشمن با هجمه ضديت 
با افكار عمومی برچسب زده مي شود؛ مسئله اي كه 
اگر درست تبيين نشود، مي تواند باعث ايجاد شبهه 
در ذهن بخش هايي از جامعه كه عنادي هم با نظام 

اسالمي ندارند، گردد.

تبيينمواجههدشمنباحمايتهايرهبرانقابازدولتدرشرايطكنوني

حمايتازدولتمشروطبهخدمتاست

   چهره ها
حاجيدليگانيخبرداد

طرح نمايندگان براي رفع فوري مشكالت معيشتي مردم
نمايندهم�ردمشاهينش�هردرمجلسش�وراياس�امي
ازتدوي�نطرح�يب�رايبرنام�هفوقالع�ادهمجل�س
ب�همنظ�وررف�عمش�كاتمعيش�تيم�ردمخب�رداد.
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، از تدوين طرحي خبر داد كه 
در آن برنامه فوق العاده اي براي مجلس و به منظور رفع مشكالت 
معيشتي، مشكل بيكاري و مسائل اقتصادي مردم در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. وي افزود: در اين طرح حداقل به مدت شش ماه 
مجلس با اولويت كاري مسائل معيشتي مردم برنامه كاري خود 
را به پيش مي برد و در اين راستا حركت مي كند. نماينده مردم 
شاهين شهر در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: در اين رابطه 
مذاكراتي را به صورت تلفني با رؤس��اي فراكس��يون هاي اميد، 
مستقالن واليي و نمايندگان واليي داش��ته ام و رؤساي هر سه 
فراكسيون با كليات طرح موافق بودند و در جزئيات نقطه نظراتي 
را داش��تند كه مقرر ش��د تا پيش نويس طرح به رؤس��اي س��ه 
فراكسيون ارائه و نظرات و پيشنهاداتشان اخذ شود و در صورتي 

كه به جمع بندي برسيم، طرح را با 
قيد فوريت در مجلس مطرح كنيم 
و به گونه اي خ��ارج از نوبت به رأي 

نمايندگان بگذاريم. 
حاجي دليگاني خاطرنشان كرد: بر 
اساس اين طرح مجلس يك ستاد 
مقابله با جنگ اقتصادي را رس��ماً 
داير مي كند و همچنين وقت مجلس كاماًل براي دريافت مسائل 
و مشكالت مردم، تبيين اين موارد و مس��ائل و يافتن راهكار و 
درخواس��ت از دولت براي انجام اقدامات الزم براي اين موضوع 
و انجام اقدامات نظارتي براي تضمي��ن الزم براي اجرا متمركز 
ش��ود. وي در پايان گفت: در اي��ن طرح به دنبال آن هس��تيم 
طرح هايي كه الزم است به قانون تبديل شود در كمترين فرصت 
به نتيجه برس��د و ديگر اينكه كميسيون هاي تخصصي مجلس 
هم وقتشان براي اين مهم )بررسي مشكالت اقتصادي مردم( و 

يافتن راهكارها صرف شود.

پيشنهادیبرایطرحدرسازمانملل

رئيس جمهور تاريخچه دشمنی های امريكا عليه ايران را بازگو کند
از را امري�كا بدعهديه�اي رئيسجمه�ور آق�اي
تريب�ونمجم�ععموم�يس�ازمانمل�لمط�رحكن�د.
محمد نبي حبيبي دبير كل حزب مؤتلفه اسالمي در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره مطالباتي كه بايد از س��وي 
رئيس جمه��ور در مجمع عمومي س��ازمان ملل مطرح ش��ود، 
اظهار كرد: معتقدم رئيس جمهور بايد تاريخچه فش��رده اي از 
دش��مني هاي امريكا در دهه هاي گذش��ته مانند كودتاي 28 
مرداد، دشمني هاي اين كشور پس از پيروزي انقالب عليه ملت 
ايران و كمك هاي مستقيم امريكا به صدام طي هشت سال جنگ 

تحميلي را مطرح كند. 
دبيركل حزب مؤتلفه اس��المي ادامه داد: امريكايي ها تاكنون 
هر اقدامي كه توانس��ته اند عيله ملت ايران ص��ورت داده اند كه 
از نمونه هاي آن مي توان به ايجاد داع��ش، كمك به گروه هاي 
تروريس��تي در سراس��ر جهان و تحريم هاي اقتصادي اش��اره 
كرد، بنابراي��ن رئيس جمهور باي��د به اين مس��ئله بپردازد كه 
اگر امريكا تاكنون اق��دام نظامي عليه ملت اي��ران انجام نداده 

به دلي��ل ناتواني آن ب��وده و نه به 
علت اينكه نخواس��ته است. فعال 
سياسي اصولگرا با اشاره به ضرورت 
بازگويي بدعهدي ه��اي امريكا در 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
گفت: مردم دنيا مي دانند كه امريكا 
از برجام خارج ش��ده و به هيچ يك 
از تعهداتش عمل نكرده است، آقاي رئيس جمهور مي تواند اين 
موضوع را به عنوان يك مس��ئله روز از تريب��ون مجمع عمومي 
سازمان ملل مطرح كند. حبيبي با اش��اره به خوي جنايتكارانه 
امريكايي ها تصريح كرد: با مروري در تاري��خ مي توان جنايات 
جنگي امريكايي ها را در بسياري از كش��ور ها ديد، از جمله آن 
جنايات عربستان در يمن است كه با پش��تيباني اروپا و امريكا 
صورت مي گيرد، بنابراين به ش��خصه معتق��دم اين موضوعات 
هميشه بايد به عنوان موضوعات روز زنده نگه داشته شود و آقاي 

رئيس جمهور بايد به اين مسئله توجه كند.

   خبر

عض�وكميس�يونامني�تمل�يوسياس�تخارج�ي
مجلسگف�ت:تاكن�وناروپاييهاب�هتعهداتخ�ودبراي
ت�داومبرج�امب�دونحض�ورامري�كاپايبن�دنبودهان�د.
سيدقاسم جاسمي در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص اينكه 
وزير خارجه اي��ران گفته در صورت منفعل ب��ودن اروپا در برابر 
خروج امريكا از برجام، احتمال افزايش غني س��ازي اورانيوم از 
سوي ايران وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به سوابق و اتفاقاتي 
كه در مسير برجام براي كش��ور رخ داده، پس از خروج امريكا از 
برجام، حاميان مذاكره و توافق هس��ته اي ايران و 1+٥ سرشان 
به سنگ خورده است. عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: بناي دولت اكنون بر 
اين است تا با اروپا و امريكا مقابله به مثل كند و دست برتر را در 

مناسبات بين الملل داشته باشد. 
وي افزود: برخورد مقتدرانه ايران با امريكا و اروپا رويكرد مناسبي 
است، بايد اعالم كنيم كه باقي ماندن يا نماندن برجام براي ايران 
اثري ندارد، اروپا در اين شرايط بايد به تعهدات خود براي تداوم 

حيات برجام پايبند باشد. 

جاس��مي با بيان اينكه تاكنون اروپايي ها به تعهدات خود براي 
تداوم برجام بدون حضور امريكا پايبند نبوده اند، ادامه داد: ايران 
بايد به گونه اي عمل كند تا طرف هاي مقابل بدانند كه بودن يا 
نبودن برجام ديگر براي ايران اهميتي ندارد، مهم اين است كه 
بر اساس توافقات قبلي، اروپايي ها به تعهدات خود پايبند بمانند 

تا منافع ايران تأمين شود. 
نماينده مردم كرمانش��اه در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان 
اينكه اروپا در صورت مش��اهده برخورد مقتدران��ه ايران براي 
عدم پايبندي به محدوديت هايي كه در برجام ديده شده، قطعاً 
اقداماتي را انجام مي دهد كه مناف��ع ايران را تأمين كند، گفت: 
از طرف ديگر وضعيت ترامپ در افكار عمومي مناس��ب نيست 
و اروپا همراهي كاملي با امريكا نخواهد داش��ت. عضو ش��وراي 
مركزي فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس شوراي اسالمي 
بيان كرد: شرايط به گونه اي است كه حتي اگر ترامپ استيضاح 
نشود در انتخابات هاي پيش روي امريكا نيز جايگاه وي متزلزل تر 
مي شود، در نتيجه به طور كلي امريكا در جهان منزوي تر مي شود 

و اميدواريم اروپا نيز با امريكا همراهي نداشته باشد.

عضوكميسيونامنيتملي:

پس از خروج امريكا از برجام  حاميان مذاکره سرشان به سنگ خورده است
نايبرئي�سكميس�يونقضاي�يوحقوقيمجلسبااش�اره
بهاينكهصهيونيس�تهاپش�تپ�ردهپروژهجوس�ازيهاي
سعوديهاعليهايرانهستند،گفت:زمينهشكايتايراندر
محاكمبينالملليعليهاتهاماتائتافس�عوديوجوددارد.
يحيي كمالي پور در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تالش هاي 
ائتالف سعودي براي نسبت دادن حمالت موشكي انصاراهلل يمن 
به ايران، گفت: عربس��تان در اقدامي خالف قوانين بين المللي و 
حقوق بشري وارد جنگ با مردم بي دفاع و مظلوم يمن شد. نماينده 
مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
س��عودي ها توان مقابله با مردم يمن را نداش��تند از اين رو براي 
مشروعيت بخشيدن به اقدامشان تالش كردند ائتالفي را با برخي 

كشورهاي عربي و همچنين خارج از منطقه ايجاد كنند. 
وي با اشاره به اينكه سعودي ها عمليات توفان قاطع را با اهداف 
مختلفي از جمله انهدام موشك هايي كه به دست انصاراهلل افتاده 
بود انجام دادند و پس از 27 روز اعالم كردند به اين امر دس��ت 
يافته اند، ادامه داد: اين مهم در حالي اس��ت كه امروزه مشاهده 
مي شود رسانه هاي مختلف دنيا از حمله يگان موشكي ارتش و 

كميته هاي مردمي يمن به پايگاه هايي در عربستان مانند جيزان 
خبر مي دهند كه در واقع بيانگر شكست عمليات توفان قاطع و 

رسوايي ائتالف سعودي است. 
اين نماين��ده م��ردم در مجلس دهم ب��ا بيان اينكه عربس��تان 
و صهيونيس��ت ها ط��ي س��ال هاي گذش��ته رواب��ط نزديك و 
همكاري هاي اطالعاتي زيادي داش��ته اند، اظهار ك��رد: بر اين 
اساس مشاهده مي شود كه همزمان با شروع جنگ در يمن، برخي 
از كشورهاي اين ائتالف، ايران اسالمي را به پشتيباني و فرستادن 

اسلحه به انصاراهلل متهم كردند. 
نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه جوسازي هاي عربس��تان صرفاً شوي سياسي 
براي انحراف اف��كار عمومي از جنايت ائت��الف مذكور در يمن 
است، خاطرنشان كرد: در اين بين نبايد فراموش كرد كه ايران 
مي تواند نسبت به اتهاماتي كه ائتالف سعودي عليه ايران مطرح 
مي كند در محاكم بين المللي اقامه دعوی كند كه در اين صورت 
حتماً كشورهاي ياد شده محكوم خواهند شد و رسوايي ديگري 

برايشان ايجاد مي شود.

نايبرئيسكميسيونقضاييعنوانكرد

صهيونيست ها پشت پرده اتهام زني ائتالف سعودي عليه ايران

   گزارش


