پارلمان

دولت کابینه را تقویت کند

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی گفت :بیتدبیری و سو
مدیریت در نوسانات ارزی و وضعیت کنونی اقتصاد کشور برای همه روشن است.
حمیدرض��ا حاجیبابایی با بی��ان اینکه ،تیم اقتصادی دول��ت روحانی نیاز
قطع��ی و جدی به ترمیم و تقویت دارد ،گفت :ما به آقای رئیسجمهور و دولت
محت��رم گفته و تأکید کردهایم که تیم اقتص��ادی خود را تقویت کند چراکه تیم
کنونی موفق به مقابله با نوسانات اقتصادی نشده است.
وی گفت :نارضایتی مردم از نوس��انات ارزی ،یک مسئله مهم و جدی برای مجلس
است که ما این مسئله و مطالبه را بهصورت روشن از دولت مطالبه کردهایم که امیدواریم
رئیسجمهور محترم به این مطالبه ،پاسخ قابلتوجه بدهد.
رئیس فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس گفت :بیتدبیری و س��وء مدیریت در
نوسانات ارزی و وضعیت کنونی اقتصاد کشور برای همه روشن است .تسنیم

احزاب

دیدگاه

طرح «افزایش  ۴۰نفری تعداد نمایندگان مجلس» متوقف ماند

دولت با حضور نوبخت و واعظی راه به جایی نمیبرد

رئیس کمیس��یون ش��وراها و امور داخل��ی مجلس ،از متوق��ف ماندن طرح
افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی خبر داد.
محمد جواد کولیوند گفت :با توجه به اینکه دولت بار مالی این طرح را نپذیرفته،
بررسی آن متوقف شده و فعال منتظریم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته میشود.
وی افزود :بر اس��اس این طرح ،مقرر شده بود که تعداد  ۴۰نفر به آمار فعلی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی اضافه شود و آمار نمایندگان به  ۳۳۰نفر برسد اما
با توجه به عدم پذیرش مسئولیت بار مالی آن توسط دولت ،این طرح در نهایت مشمول
اصل  ۷۵شناخته میشد ،لذا بررسی آن متوقف شد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد :البته پیگیری این مسئله
منتفی نیس��ت اما با رئیسجمهور مکاتبه کردهایم و پاسخ شفاهی هم دادهاند اما منتظر
پاسخ کتبی هستیم تا راه حل مشترکی پیدا کنیم .الف

یک فعال سیاس��ی اصالح طلب در خصوص تغییرات در کابینه گفت :نبودن
برخی از مدیران بهتر از بودنش��ان اس��ت کس��انی باید به میدان وارد شوند که
توانایی هزینه شدن دارند.
جواد امام گفت :سخنان رئیسجمهور همیشه خوب و امیدوارکننده بوده است
اما ما در عمل چیزی نمیبینیم ،در واقع اگر این صحبتها در عمل محقق شود ،خوب
است .وی خاطرنشان کرد :متاسفانه شاهد هستیم تیم اقتصادی دولت با همان دست فرمان
دولت اول حرکت میکند شاخصهای مدیریتی دولت همان شاخصهای دولت اول است .باید
گفت با حضور آقای نوبخت و متاسفانه دست فرمان آقای واعظی دولت راه به جایی نمیبرد.
مدیر عامل بنیاد باران درخصوص تغییر کابینه گفت :جابهجایی صرفا مالک نیست.
اعتقاد دارم جا به جایی باید صورت بگیرد که افراد بیایند و بپذیرند که هزینه ش��وند در
دولت کسانی هستند که تعهدشان به میز ریاست بیشتر از تعهد به مردم است .ایلنا
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رئیسجمه��ور در س��وئیس
حامی جمهور
خیل��ی متی��ن با گفت��ن این
جمله که نمیش��ود نفت ایران صادر نشود و نفت
منطقه صادر ش��ود ،توانست غرب و زیادیخواهی
امریکا و غ��رب را مورد تهدید ق��رار دهد ،اما این
تهدی��دات زبانی چطور میتوان��د در عمل محقق
ش��ده و در عین ح��ال به محق ب��ودن جمهوری
اس�لامی ایران در اقدام مش��ابه در قبال بدعهدی
امری��کا و غرب ضربه وارد نکن��د؟ در این گزارش
س��عی خواهیم کرد راهی را برای تحقق تهدیدات
ب��دون کوچکترین آس��یبی به حق��وق ملت بیان
کنیم.
نقطه اصلی عملی کردن اقدامات بینالمللی و
گرفتن حق مردم از دست زیادهخواهان بینالمللی
اتحاد در مس��یر احقاق مطالبات و همدلی داخلی
است .این مهم در گام نخست درمورد صحبتی که
رئیسجمهوری در سوئیس مطرح کردند عملی شد
چرا که در پی صحبتهای روحانی مبنی بر اینکه
«ه��دف واقعی آمریکا از تحریم ،فش��ار به زندگی
مردم اس��ت اما آنها ادع��ا میکنند که میخواهند
به دولت ایران فش��ار وارد کنند ،اما وقتی واردات
مایحت��اج ضروری مث��ل دارو و نهادههای دامی را
تحریم کنند ،به چه کس��ی فشار وارد خواهد شد؟
آمریکاییها مدعی ش��دهاند که میخواهند به طور
کامل جل��وی صادرات نفت ای��ران را بگیرند .آنها
معنی این ح��رف را نمی فهمند ،چرا که این اصال
معنی ندارد که نفت ایران صادر نش��ود و آن وقت
نفت منطقه صادر شود .اگر شما توانستید این کار
را بکنید تا نتیجه اش را ببینید ».سردار سلیمانی
به عنوم��ان فرمانده نیروی قدس س��پاه بالفاصله
بع��د از این صحب��ت رئیسجمه��ور در پیامی به
روحان��ی گفت«:آنچه از فرمایش��ات حضرتعالی
در رس��انهها منعکس شد ،مبنی بر اینکه اگر نفت
جمهوری اس�لامی ای��ران صادر نش��ود ،تضمینی

برای ص��دور نفت کل منطقه نمیباش��د و بیانات
بسیار ارزشمندی که در موضع جمهوری اسالمی
ایران نس��بت به رژیم صهیونیستی فرمودید ،مایه
مباهات و افتخار اس��ت .ش��ما با سخنان حکیمانه
ارزش��مند و قدرتمندانه خودتان رهبر عزیز ،ملت
بزرگوار ایران اسالمی و مسلمانان جهان را سرافراز
نمودید .دس��ت ش��ما را برای ایراد این س��خنان
بهموق��ع ،حکیمانه و صحیح میبوس��م و برای هر
سیاس��تی ک��ه مصلحت نظام اس�لامی باش��د در
خدمت هس��تیم ».اما در ادام��ه با همراهی ابن دو
اظهارنظر زبانی و تایید عملی اجرای این اظهارات
توس��ط س��ردار س��لیمانی دیگر احزاب ،تشکلها و
ق��وا نیز با حمای��ت از صحبتهایی که روحانی در
س��وئیس عنوان کرده بود نمایش تمام قدی از
اتح��اد ملی را در مورد زیادهخواهی امریکا و
غرب را به رخ دشمنان جمهوری اسالمی
کش��یده و نش��ان دادند که جمهوری
اس�لامی درب��اره مواضع��ی که یک
مس��ئول ارش��د آن اعالم میکند
تمام قد پش��ت سر او میایستند
و از این مواضع به حق حمایت
میکنند.
شکایت
ام��ا ش��اید گام دوم بعد
از به رخ کش��یدن اتحاد ملی
طرح دنبال کردن حقوقی حق
ملت ای��ران در گام بعدی قرار بگیرد،
اگر قرار باشد تذکر لسانی را به عمل نزدیک کنیم
حتما الزم است که قبل از عملی شدن راه حقوقی
پیگیری مطالب��ات به حق ملت ای��ران را پیموده
باشیم.
برای این کار الزم است تمام گزارشات آژانس
بینالمللی انرژی اتمی من��وط به تایید فعالیتها و
اجرای قرارداد برجام را ضمیمه ش��کایتمان کرده
و از آژان��س بخواهی��م برای اینک��ه خودمان وارد
حق گرفتن نش��ویم خودش حقم��ان را از اروپا و
امکریکا بازس��تاند .برای این کار باید همه بندهای
برجام ،همه تاییدهای آژانس و گروه زبده حقوقی
را راه��ی دادگاهه��ا و محاک��م بی«المللی کرده و
تمام تالش��مان را برای نش��ان دادن رفتار مناسب

سرلشکر جعفری:

می توان فهماند که استفاده
از تنگه هرمز برای هیچکس
چه مفهومی دارد

فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب
امنيت و اقتدار
اس�لامی گفت :میتوان به دش��منان
فهمان��د که اس��تفاده از تنگ��ه هرمز برای هم��ه و یا برای
هیچکس چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد!
س��ردار محمدعلی جعفری افزود :تفکر مقابله موفق با
بحرانهای بزرگ بدون حضور مردم میس��ر نیس��ت و هیچ
گاه نبای��د تفکر نگاه به مردم را مزاحم پیش��برد برنامهها و
سیاستهای کشور دانست ،همانگونه که باور و نگاه به مردم
در جنگ تحمیلی توانست دس��تاوردی بزرگ را برابر صف
آرایی دنیای استکبار برای ما رقم بزند.
وی افزود :حل مش��کالت کش��وردر زمینههای مختلف
حت��ی در عرصه اقتصاد ،آس��ان تر از جنگ اس��ت ،اما باید
ب��ا نگاه ایس��تادگی و مقاومت در برابر دش��من و اعتقاد به
حل مس��ائل و مشکالت کش��ور به وس��یله مردم  ،پای در
میدان مبارزه گذاش��ت تا به فضل الهی همانگونه که دوران
دفاع مقدس به دورانی باش��کوه و اقت��دار آفرین برای نظام
اس�لامی و ملت ایران تبدیل شد ،در عرصه جنگ اقتصادی
نیز بتوانیم بر توطئه و خباثت دشمنان فائق آییم.
سرلش��کر جعف��ری از حض��ور و ایفای نقش ق��رارگاه
س��ازندگی خاتم االنبیاء سپاه در عرصه سازندگی به عنوان
شاهد مثال موفقی برای نقش پذیری مردم در عرصه عمران
و آبادانی کشور یاد کرد و با قدر دانی ازاقدامات و تالشهای
انقالبی وجهادی قرارگاه در حل مشکالت مردم به ویژه رفع
مشکل اخیرآب آش��امیدنی مردم استان خوزستان ،گفت :
بی تردید در صورتی که این روحیه و تفکر در سایر حوزه ها
نیز مورد اهتمام قرار گیرد ش��اهد پیشرفت و پیش روندگی

از بازیکنی که همه عضالتش
دست بـه نقد
«الکتیکی» شده و سنگین و
خس��ته اس��ت ،نمیت��وان انتظ��ار اس��تارتهای
انفج��اری ب��رای ضدحمله داش��ت و درایت فنی
ایج��اب میکند که مرب��ی او را ب��ا مدافع چابک
نف��وذیب��رایضدحمل��هجایگزی��نکن��د.
حس��ن روحانی ،رئیسجمهور کش��ورمان در
دی��دار ایرانیان مقیم س��وئیس ،در بخش مهمی از
س��خنان خود گفت " :آمریکایی ها مدعی شدهاند
که میخواهند به ط��ور کامل جلوی صادرات نفت
ایران را بگیرند .آنها معنی این حرف را نمی فهمند،
چرا که این اصال معنی ن��دارد که نفت ایران صادر
نش��ود و آن وقت نفت منطقه صادر شود .اگر شما
توانستید این کار را بکنید تا نتیجه اش را ببینید".

و امریکا مجبور به این کار میشود را گوشزد کنند
تا افکار عمومی با فش��اری که بر سران کشورهای
خود میآورند تالش کنند تا در صورت عمل ایران
به وعده داده ش��ده در س��وئیس مردم دنیا سران
خود را متقاعد به پرداختن مطالبات به حق مردم
ایران کند .در این شرایط علیرغم اینکه دولتهای
غ��رب و امریکا نمیخواهند ح��ق مردم ایران را به
رسمیت بشناس��ند اما با فشار مردم جهان به این
کار تن خواهند داد و در عین حال با افشاگری به
موقع و برنامهریزی درست مانعی برای تزریق
افکار مسموم به مردم جهان و زیادهخواه جلوه
دادن مردم و مسئوالن جمهوری اسالمی خواهیم
ش��د که در این صورت پیگی��ری و احقاق حقمان
بهتر و سریعتر به نتیجه خواهد رسید.

گلوگاه هرمز
ضامن وصول حق ملت

تنگه حیات

با مذاک��رات ایران و عدم تعه��د امریکا و غرب به
تعهد برجام به نمایش بگذاریم تا در صورت عملی
کردن صحبت��ی که رئیسجمهوری در س��وئیس
عن��وان کردند گالی��های باقی نمان��د و حجت بر
جهان تمام ش��ده باش��د که جمهوری اسالمی از
لحاظ مذاکره ،ش��کایت حقوقی و فرصت دادن به
غرب همه مس��یرها را آزم��ود و در نهایت مجبور
ش��د علیرغم میل باطنی خود تنگ��های که اتفاقا
جزو آبهای س��رزمینی خودش است و حق نظارت

هر چه بیشتر در آن حوزه ها خواهیم بود.
فرمانده کل س��پاه ادامه داد :فش��ارها و دش��منیهای
دش��منان از ابتدای پیروزی انقالب تاکن��ون همواره وجود
داشته و بدیهی است که انقالب اسالمی به عنوان پرچمدار
مقابله با ظلم و یاری گر مظلومان ،با فش��ارهای همهجانبه
دش��من مواجه ش��ود ،اما راه مقابله با این توطئهها "نگاه به
درون" و برخ��ورداری از "باورانقالبی" اس��ت که با حل آن
مشکالت نیز حل خواهد شد.
سرلش��کر جعفری گفت :رویکرد ایستادگی و مقاومت
بدون نگاه به بیرون ،ب��ا تکیه به مردم مبنای پیروزی نظام
و ملت ای��ران طی چهار دهه اخیر به وی��ژه در صحنههای
س��خت و دشوار بوده است و تاکید میکند" هزینه مقاومت
برابر دشمن به مراتب پایین تر از هزینه سازش است" .
وی با اش��اره به پیش��رفت ها و اقتدار امروز جمهوری
اس�لامی ایران در عرصه دفاعی و امنیتی یادآور شد :حاکم
بودن مبن��ای فکری و دیدگاه مدیریت��ی اعتقاد به مردم و
نگاه انقالبی س��بب شده است که در حوزه امنیت و دفاع از
شرایط بسیار مطلوبی برخوردار باشیم.
وی ایفای نقش م��ردم در عرصههای مختلف اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاس��ی را از نکات م��ورد تاکید مقام
معظ��م رهبری(مدظله العالی) برش��مرد و خاطرنش��ان کرد:
پیشکسوتان دفاع مقدس نیز با بهره گیری از تجارب ارزشمند
دوران مقاومت و ایس��تادگی ،میتوانند در رفع مش��کالت و
معضالت مردم حضورو نقش آفرینی اثربخش داشته باشند.
سرلشکر جعفری با اشاره به مواضع قاطعانه رئیسجمهور
در برابر ش��یطنت اخیر امریکایی ها در طراحی تحریمهای
جدی��د نفتی علیه ایران افزود :یقینا ،در ش��رایط محتمل با
عملی ش��دن مواضع اخیر مس��ئولین اجرایی کشور که در
حال پیش گرفت��ن رویکرد و نگاه انقالب��ی در صحنه نبرد
امروز با دش��من به ویژه امریکای مکار و جنایتکار هستند ،
میتوان به دش��منان فهماند که استفاده از تنگه هرمز برای
همه و یا برای هیچ کس چه معنا و مفهومی میتواند داشته
باشد! .خبرآنالین

تفهیم افکار عمومی
اما در گام سوم و یا موازی دو گام قبلی حتما
الزم اس��ت که در رس��تانههای جمهوری اسالمی
خصوصا رس��انههای بینالمللی ت�لاش برای اقناع
اف��کار عمومی جهان درب��اره زیادهخواهی غرب و
امری��کا و ظلم ب��ر ملت ایران در دس��تور کار قرار
بگیرد ،ه��ر چند که پروپاگان��دای غربی از همین
لحظه تالش خواهد کرد پیام س��ردار س��لیمانی و
اظهارات روحان��ی را زیادهخواهی جل��وه دهد اما
هم رسانههای داخلی و بینالمللی و هم مسئوالن
ما در صحبتهایی ک��ه در این زمینه ابراز میکنند
باید حواسش��ان جمع باش��د ب��رای جلوگیری از
بهرهب��رداری سیاس��ی از حق طبیع��ی ملت ایران
همواره این س��خنم را که جمهوری اسالمی برای
احقاق حق و علیرغم میل باطنی با تهدیدات اروپا

پورمحمدی:

جهاد نکاح داعش
همان تحول ایدئولوژیک
منافقین است

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز گفت:
پویششفافیت
من برای دو ماموریت مجبور به دیدار
ب��ا رئیسجمهور عراق ،صدام ش��دم؛ منافقین از دس��تمال
توالت در عراق پست تر بودند.
حجت االس�لام مصطفی پورمحمدی گفت :نکتهای را
باید به صورت جدی در ش��رایط فعلی بررس��ی کرد و این
اس��ت که جریان سلطه و اس��تکبار علیه نیروهای موحد و
حقطلب ظلم س��تیز و انقالبی انجام دادند ،موجب شد که
پرچم این جریان ظلم س��تیز در اختیار جمهوری اسالمی و
در اهتزاز قرار گیرد.
پورمحمدی گفت :برخی این س��وال را میپرسند که ما
این همه در برابر اسرائیل ایستادگی کردیم و به اهل تسنن
کمک کردیم چه شده؟ شما به دوران تشکیل تاسیس رژیم
صهیونیس��تی نگاه کنید ۱۹۴۷ ،پس از پایان جنگ جهانی
دوم تا  ۱۹۸۲که اس��رائیل به لبنان حمله میکند و فاجعه
صبرا و شتیال را رقم میزند.
وی ادامه داد :امروز حیات منطقه بر اساس این موضوع
ش��کل گرفته و این جمهوری اس�لامی ایران است که این
حرکت را آغاز کرده و متعاقب آن س��یر جدیدی از تحوالت
در منطقه به ضرر اسرائیل شروع و تا امروز ادامه پیدا کرد.
پورمحمدی اظهارک��رد :یکی از فرماندهان اس��رائیلی
وقتی پای در فلسطین گذاشته بود گفت امروز پایان جنگ
صلیبی است ،اگر در قرن  ۱۲صالح الدین ایوبی ما را عقب
نشاند ،ما امروز مسلط بر آنها هستیم.
وی با اش��اره به تالش غرب برای سلطه بر جهان اسالم
گفت :تمام غرب و کفر ایس��تاد تا س��لطه بر جهان اس�لام

آنالیز «فوتبالی» تیم روحانی

ای��ن جمالت که به نوعی به رخ کش��یدن ابزارهای
قدرت ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی است ،در ادبیات
رواب��ط بینالملل به عنوان «دیپلماس��ی هجومی»
دستهبندی میشود ،یعنی سخن گفتن از ابزارهای
موجود و موثر برای مقابله ،با لحنی غیرمستقیم ،در
مقابل مواضع دشمنانه از بیرون مرزها.
چندی پیش ه��م وزیر کش��ور ،علی رحمانی
فضل��ی ،درباره دو بحث مه��م تجارت مواد مخدر و
ب��ه خصوص مهاجران غیرقانونی (که مس��اله روز و
اولویت اروپاییهاس��ت) گفت« :اگر این نگاه نباشد
کافیست  ٢۴ساعت وزیر کشور غفلت کند تا هزاران

و اج��رای قوانین را ب��ر آن دارد در صورت صادر
نش��دن نفت جمهوری اس�لامی بر کش��تیها و
نفتکشهای بینالمللی محدود کند.

پناهنده و چند تن ماده مخدر از مرزها عبور کند».
دول��ت روحان��ی در س��ال  92ذی��ل گفتمان
«اعت��دال» و با راهبرد «تعام��ل و مذاکره با دنیا»
برای رفع مش��کالت اقتصادی کش��ور س��کان قوه
مجریه را در دست گرفت .ساختار و شاکلهی دولت
«تدبی��ر و امی��د» بر مبنای همین ای��ده «تعامل»
ش��کل گرف��ت و کابینه بر همین مبنا چیده ش��د
که در نوک پیش��انی آن دکتر محمد جواد ظریف
در کس��وت وزیر خارجه بود .از این رو ،شاید حتی
بیش��تر از خود رئیسجمهور ،ای��ن ظریف بود که
در دول��ت یازدهم ،نماد دول��ت در اذهان عمومی

عمل به وعده
بعد از گذران سه گامی که در باال به آن اشاره
شد با وحدت ،با داشتن پرونده حقوقی شکایت از
غرب و امریکا و با دانا کردن مردم جهان میتوانیم
در صورتی که هنوز غرب و امریکا از مواضع ناحق
خود پایین نیامده و راض��ی به پرداختن مطالبات
ایران نش��دند تهدیدات را ب��ه عمل تبدیل کرده و
قوانین جدید برای گذر نفتکش��ها از تنگه که در
آبهای س��رزمینی جمهوری اسالمی ایران است و
حق مس��لم ایران اس��ت که برای کشتیهایی که
از حریم آبهای س��رزمینی عبور میکنند قواعدی
وضع کند ،تنظیم کنیم.
ب��ا این حس��اب جمه��وری اس�لامی ایران
بر اس��اس نوع رفتاره��ای غرب و اروپ��ا قواعد
جدیدی برای عبور کش��تیهای نفت کش وضع
میکند که پیامدهای احتمالی آن که متاس��فانه
مردم کشورهای غرب و امریکا را متضرر میکند
قطع��ا به عهده س��ردمداران و زیادهخواهان آن
کش��ورها اس��ت .حقوق تضییع ش��ده مردم این
منطقه را باید از ترام��پ ،مرکل ،ماکرون ،ملکه
انگلس��تان به عن��وان تعیین کننده خط مش��ی
تصمیم��ات این کش��ور و ترزامی نخس��ت وزیر
مجری این خط مش��یها و موگیرینی به عنوان
نماین��ده اتح��اده اروپ��ا و تمام کس��انی که در
برجام حضور داش��ته و مانع عهدش��کنی غرب و
امریکا نش��دهاند پیگیری کرد.

کامل شود اما این جمهوری اسالمی بود که به فریاد اسالم
رسید .این جمهوری اس�لامی است که ارزشهای اسالمی
را حفظ کرده است.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز اظهار داش��ت :یک عده
کودک کش در پاریس جمع ش��دند ،این امر نش��ان دهنده
دست خالی بودن و نکبت دشمن است که ناچار است به این
افراد متوسل شود؛ منافقین در جمهوری اسالمی منفورترین
مجموعهای هستند که تاریخ به خود دیده است.
پور محمدی ادامه داد :ما در دو ماموریت در س��الهای
 ۷۵،۷۶ ،۷۴ب��رای بحث مرز و اس��را به ع��راق رفت و آمد
داش��تیم ،من مجبور به دیدار با رئیسجمهور عراق ،صدام
ش��دم که این دو دیدار روی هم  ۴س��اعت طول کشید که
طوالنی ترین دیدار شد و مباحث داغی مطرح شد.
پورمحم��دی اف��زود :ص��دام در بحثی گفت ،که ش��ما
نگران چه کس��انی هس��تید؟ جماع��ت رجوی! م��ا آنها را
بیرون میاندازیم؛ یعنی از دس��تمال توالت در عراق پس��ت
تر بودند.
وی گف��ت :آن وقت در زمان جن��گ این گروه مفلوک
ایادی این رژیم س��فاک بودند ،امروز غرب به آنها متوس��ل
شده یعنی دستش خالی است و هیچ ندارد.
دبی��رکل جامعه روحانیت مبارز اظهار داش��ت :جریان
مع��ارض جمهوری اس�لامی ب��ه نکبت ترین گ��روه پیوند
خوردن��د .منافقی��ن پیش��گامان داعش در ایران هس��تند.
جهاد نکاح داعش همان تحول ایدیولوژیک منافقین اس��ت.
بازیهایشان هم مثل هم است.
وی با تاکید بر اینکه امروز جمهوری اسالمی در مسائل
جهانی نقشآفرین اس��ت ،گفت :امریکا در منطقه زمینگیر
شده اس��ت .امریکا در حال افول اس��ت و موج پرخاشگری
علیه امریکا در حال گسترش است.
وی در پای��ان از مواضع انقالبی رئیسجمهور قدر دانی
ک��رد و گفت :از کس��انی نیز ک��ه از مواضع آق��ای روحانی
حمایت کردند تشکر میکنیم؛ این مسیر همدلی باید ادامه
پیدا کند .مهر

ب��ود .تجلی تام و تمام دی��دگاه و ذهنیت حاکم بر
دول��ت ،بعد از ش��روع ،ادامه و به نتیجه رس��یدن
مذاکرات هس��تهای یک چیز ب��ود :برجام.بر همین
مبنا ،از یک س��و ش��اهد بودیم که عباس آخوندی
عمال کلیت کارکرد وزارتخانه بسیار مهم خود را در
حوزه مس��کن و شهرسازی به «برجام» هواپیمایی
و خری��د ا ِیرباس و بویینگ گره زد (که در نهایت با
دبه کردن قابل انتظار هر دوی این شرکتها ،پروژه
شکس��ت خورد) و هر جا ه��م که او به طور اتفاقی
وارد حوزههای دیگر ،چون صنعت ریلی شد.
این فهرس��ت را در کابینه و تیم همکاران آقای
روحانی میتوان ادامه داد .اما اگر بخواهیم به اجمال
و به زبان ساده سخن بگوییم ،باید از تمثیل استفاده
کنی��م .تی��م فوتبال��ی را در نظر بگیری��د که طبق

اس��تراتژی س��رمربی برای دفاع مطلق بس��ته شده
اس��ت .حال اگر تیم مورد نظر در یک مس��ابقه در
ش��رایطی قرار بگیرد که بای��د حتما گل بزند که به
مرحله بعد ب��رود ،آیا از تیمی تمام دفاعی که حتی
تک مهاج��م آن هم مامور یارگیری و دفاع اس��ت،
میتوان انتظار بازی هجومی برای رس��یدن به گل
داشت؟ آیا اصول بدیهی عقلی ایجاب نمی کند که
سرمربی در وهله اول ،برای رسیدن به بازی هجومی
تغییراتی در ترکی��ب تیم خود ایجاد کند و مثال به
جای یک مهاجم ،با دو مهاجم بازی کند ،جای یکی
از دو هافبک دفاعی را به یک بازی ساز وسط زمین
بدهد ،مدافع کنار فیزیکی و س��نگین خود را با یک
مدافع نفوذی چابک با اس��تارتهای انفجاری برای
ضدحمله جایگزین کند و ..مشرق
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مخاطب شمایید
اگر کشور قوی شد
از استکبار هم میشود امتیاز گرفت

ما باید کش��ور را از اقتدار برخوردار کنیم؛ کشور
باید قوی بش��ود .راه بقای انقالب ،راه پیشرفت انقالب
و راه تحقّ��ق هدفهای انقالب ،بهمعنای وس��یع کلمه،
عبارت اس��ت از اینکه ما کش��ور را مقت��در کنیم .اگر
توانس��تیم ای��ن وظیفه را انجام بدهی��م -یعنی دولت
توانس��ت ،مجلس توانس��ت ،ق ّوهی قضائیّه توانس��ت،
نیروهای مسلّح توانستند ،نهادهای انقالبی توانستند،
ای��ن مجلس توانس��ت در این زمینهه��ا کاری بکند و
کمک��ی بکن��د -آنوقت ،ما مطمئن خواهیم ش��د که
خواهیم توانس��ت انق�لاب را بهمعن��ای واقعی کلمه،
حف��ظ کنیم .اگر کش��ور قوی ش��د ،از اس��تکبار هم
میش��ود امتیاز گرفت؛ این را من به شما عرض بکنم.
اگر کش��ور ضعیف بود ،اس��تکبار که هیچ ،ابرقدرتها
ک��ه هیچ ،دولتهای بیعُرض��ه و ضعیف و حقیر هم از
آدم طلبکاری میکنند؛ اگر ضعیف ش��دیم ،اینجوری
خواهد شد[ ،امّا] اگر قوی شدیم ،نه.
قدرت هم یک امر نس��بی است؛ در هر مرحلهای
از قدرت ،انس��ان میتواند ی��ک فعّالیّتی انجام بدهد....
آنه��ا هم میدانند ،اصحاب ف��نّ این کار [هم] میدانند
که مشکل کار [غنیسازی] تا  ۹۹درصد ،عبارت است
از مسیر [غنیس��ازی] تا  ۲۰درصد؛ اگر یک کشوری
توانس��ت خودش را تا  ۲۰درصد پیش ببرد ،از آنجا تا
 ۹۰درصد و  ۹۹درصد کار آس��انی اس��ت ،راه زیادی
نیس��ت؛ این را اینها میدانند .این مس��یر را جمهوری
اس�لامی پی��ش رف��ت؛ یعنی توانس��ت غنیس��ازی
 ۲۰درصد را به دس��ت بیاورد ،توانس��ت ن��وزده هزار
س��انتریفیوژ نس��ل اوّل تولید کند ،توانست حدود ده
هزار سانتریفیوژ نس��ل اوّل را به راه بیندازد ،توانست
س��انتریفیوژهای نسل دوّم و س��وّم و چهارم را تولید
کند؛ توانس��ت آن دستگا ِه رآکتو ِر آبِ سنگینِ اراک را
به وجود بیاورد؛ توانست کارخانهی تولی ِد آبِ سنگین
را -که امروز از ما میخرند -به وجود بیاورد .این کارها
را توانستیم بکنیم که دشمن آن حدّ اقل را قبول کرد
که ما صنعت هس��تهای داشته باش��یم؛ اگر این کارها
را نک��رده بودیم [قبول نمیکردند] .من یادم هس��ت و
دوستان همه یادشان هست که در آن ده دوازده سال
پیش از این ،که مذاکرات دورهی قبل را داشتیم ،بحث
ال اجازه بدهند پنج س��انتریفیوژ کار
ما این بود که مث ً
کند ،آنها میگفتند نمیش��ود؛ ما اوّل میگفتیم بیس��ت
س��انتریفیوژ ،بعد گفتند نمیشود؛ کوتاه آمدیم گفتیم
پنج س��انتریفیوژ ،گفتند نمیشود؛ گفتیم یکی ،گفتند
نمیشود! وقتیکه نمیتوانیم ،وقتی نداریم ،وقتی قدرت
نیست ،دشمن اینجوری وارد میشود.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری
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سیاست مجازی
روزی که قهرمان اسطورهایمان را گم کردیم

وحی��د یامینپور مج��ری نام آش��نای صدا و
سیما با انتش��ار مطلبی به مناس��بت سالگرد
رب��وده ش��دن حاج احمد متوس��لیان به دس��ت رژیم
صهیونیس��تی نوش��ت :چهارده تیر؛ روزی که قهرمان
اسطورهای مان را گم کردیم ...حاج احمد! هنوز چشم
انتظاریم .سی و شش سال گذشته و ما باور نداریم که
تو برنمیگردی.

بُن رهبری

سید عزت اهلل ضرغامی عضو مجمع تشخیص
مصلح��ت نظ��ام و رئی��س اس��بق س��ازمان
صداوسیما با انتشار پستی در صفحه خود خاطرهای از
دوچرخ��های که تحت عنوان بن رهبری به پاس��داران
داده میش��د را منتش��ر کرد و نوش��ت :ب��ن رهبری؛
دوچرخه سواری ورزش پرنشاط و سالمی است  ،زن و
مرد هم ندارد.
س��الهای دور ،مدیران وزارت دفاع تصمیم گرفتند
چند قلم کاال را تحت عنوان «بن رهبری» به پاسداران
بدهن��د؛ به ما هم دادند .اق�لام ارزان به تدریج تحویل
شد ولی از دوچرخه که جدیتریناش بود خبری نبود.
شاید س��الی گذش��ت تا دوچرخه تحویل شد .در این
مدت مرتباً میپرسیدیم «بن رهبری» چی شد؟
دوچرخه را دس��ت گرفتم و رفت��م میدان گمرک
که آن را بفروش��م ،همانجایی که پوتینهای اضافی را
میفروختم.صاحب مغازه یکدفعه گفت :برادر میدونم،
مگ��ه بن رهبری نیس��ت؟ با اعتراض گفت��م آقاجون،
دوچرخه چه ربطی به رهبری داره؟!
بالفاصله در کشوی میز را باز کرد ،مملو از بنهای
تحویلی به پاسداران بود! بعد هم گفت ،برادر شما همان
«ب��ن» را میدادید حل بود! الزم نبود خود دوچرخه را
بیاورید .اجماالً حالم گرفته ش��د!بعدها به این دوستان
تذکر دادیم ،آخه چند قلم کاالی کم ارزش را چرا باید
حتماً به نام «رهبری» بدهید ،اگر هم این کار را کردید
الاقل به خاطر حرمت این نام ،اینقدر بد عمل نکنید!

