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انتخاب یک حقوقدان شورای نگهبان در 
صحن مجلس 

نماین��دگان مجلس در هفت��ه پیش رو، یک عضو 
حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب می کنند.

مجلس ش��ورای اس��امی در هفته پی��ش رو در 
روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه )هفتم، نهم و 

دهم مردادماه( جلسه علنی دارد.
از جمل��ه دس��تور کارهای جلس��ات ای��ن هفته 

عبارتند از:
- ادامه رس��یدگی به الیحه حمایت از کودکان و 

نوجوانان
- بررسی طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- بررس��ی طرح یک فوریتی اصاح بند الف ماده 

۹۰ قانون برنامه ششم توسعه
- بررسی ش��ور دوم طرح یک فوریتی الحاق یک 
ماده به قانون تعیین تکلیف اس��تخدامی معلمان حق 

التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی 
همچنین در جلس��ات علنی ای��ن هفته مجلس، 
س��ئواالت نادر قاضی پ��ور نماینده ارومی��ه و علیرضا 
محجوب و مصطفی کواکبیان نمایندگان مردم تهران 
از عب��اس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی در دس��تور 

کار قرار دارد.
نماین��دگان ای��ن هفته همچنین یک نفر از س��ه 
حقوقدان معرفی ش��ده از س��وی رئیس ق��وه قضائیه 
را به عن��وان عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان انتخاب 
و جایگزی��ن مرحوم محمدرضا علیزاده عضو فقید این 

شورا خواهند کرد.  مهر 

بستن تنگه هرمز تهدید توخالی نیست
عضو مجلس خبرگان گفت: مس��ئولینی که امروز 
قب��ول مس��ئولیت می کنند باید بدانند ک��ه در جبهه 
نابرابر حض��ور می یابند و مثل دفاع مقدس باید آماده 

فداکاری و از خود گذشتگی باشند .
محسن اسماعیلی نماینده مردم تهران در مجلس 
خبرگان رهبری درباره اظه��ارات اخیر رئیس جمهور 
در برابر تهدیدات رئیس جمهور آمریکا، اظهار داش��ت: 
این مواضع از ش��خصی مانند روحانی و هرکس که در 

مکتب انقاب بزرگ شده انتظار می رفت.
وی اف��زود: از محکمات مکت��ب امام خمینی این 

است که در مقابل دشمن زورگو نباید کوتاه آمد. 
اس��ماعیلی درباره تهدید بستن تنگه هرمز توسط 
ایران  تصریح کرد: این مس��ئله یک سیاست راهبردی 
نظام و بیان یک واقعیت است و تهدید توخالی نیست 
اولین کش��وری که باید از این تنگ��ه بهره ببرد ایران 
اس��ت و اگر قرار باشد ما سود نبریم دیگران هم نباید 

تسنیم سود ببرند. 

اخبار

دوشنبه؛ جلسه فراکسیون مستقالن مجلس با رئیس جمهور
عضو شورای مرکزی فراکسیون مستقان از جلسه هیات رئیسه فراکسیون 

متبوع خود با رئیس جمهور خبر داد.
بهروز نعمتی از دیدار و گفتگوی هیات رئیسه فراکسیون مستقان مجلس 
با رئیس جمهور خبر داد و گفت: احتماالً این جلس��ه دوشنبه هفته آینده باشد 

ولی هنوز قطعی نشده است.
وی ب��ا بیان اینکه در این دیدار در خصوص موضوعات روز به خصوص مس��ائل 
اقتصادی اخیر گفتگو خواهیم کرد، اظهار داش��ت: عاوه بر مش��کات اقتصادی، برخی 
نگرانی ها و همچنین خط مش��ی فراکس��یون را در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار 

دهیم.
پیش از این حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز به حضور نمایندگان 

رئیس جمهور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس سخن گفته بود.  مهر

سخنگو
اجرای ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در وزارت کشور

سخنگوی وزارت کشور گفت: مصوبه ممنوعیت  به کارگیری بازنشستگان در 
وزارت کش��ور پس از س��یرمراحل قانونی و با اباغ ریاست جمهوری مانند سایر 

قوانین، در وزارت کشور اجرا خواهد شد.
س��ید سلمان سامانی با اش��اره به اینکه سیاس��ت جوانگرایی همواره مورد 
تاکید وزیر کش��ور بوده اس��ت، افزود: میانگین سنی اس��تانداران و فرمانداران در 

دولت دوازدهم کاهش یافته است
وی اظهارداش��ت: با توجه به تاکید جمهوری و در یکسال گذشته، کاهش میانگین 
س��نی مدیران یکی از رویکردهای وزارت کش��ور در انتصابات بوده است به نحوی که با 
تغییر مدیریت 2۰7 فرمانداری در سراس��ر کشور شاهد حضور بیشتر جوانان در جایگاه 
مدیریت عالی دولت در شهرس��تانها بوده ایم. قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: کشور ما 

هیچگاه از اعتماد به جوانان متضرر نشده است.  تسنیم 

میدان فاطمی 
دیگر وقت نظریه پردازی نیست 

عضو هیئت رئیس��ه مجلس خبرگان  رهبری با اش��اره به اینکه امروز دیگر 
وقت نظریه پردازی نیس��ت و مردم انتظار عمل دارند نه ش��عار، گفت: به زودی 

برای رفع مشکات مردم جلساتی را برگزار خواهیم کرد.
سید احمد خاتمی پس از برگزاری چهارمین نشست مشترک هیئت رئیسه 
و کمیس��یون های مجلس خبرگان، اظهار کرد: هدف از تش��کیل این جلسه که به 
آن بین االجاسین می گوییم، یکی بررسی مسائل مرتبط با مجلس خبرگان  رهبری و 
دیگری بررسی گزارش کمیسیون هاست. خاتمی گفت: اعضای مجلس خبرگان  از روسای 

سه قوه انتظار جدی داشتند که به کمک مردم بیایند تا فشار معیشتی کمتر شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد:  مسئوالن گفته اند برای هر 
شرایطی برنامه دارند؛ یکی از آن شرایط، شرایط فعلی و ساماندهی معیشت مردم است. 

 باشگاه خبرنگاران جوان

خبرگان 

امیر قربانی:
ین ناوگان خاورمیانه است وز، قدرتمندتر هوانیر

فرمان��ده هوانی��روز ارت��ش گف��ت: هوانی��روز ارت��ش،  اسلام قدرتمندتری��ن ناوگان خاورمیان��ه در نوع خود و متعلق ارتش 
به اسام و نظام است.

امیر س��رتیپ یوسفعلی قربانی، در س��خنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه تهران با تبریک س��الروز عملیات مرصاد و س��الروز برگزاری نخستین 
نم��از جمعه تهران با بیان اینکه هوانیروز از ابتدای انقاب در رکاب والیت و 
امام و رهبری بوده اس��ت، گفت: هوانیروز در کردستان توانست پوزه منافقان 

را به خاک بمالد و در عملیات مرصاد با منافقان به شدت برخورد شد.
وی با اش��اره به وحدت مردم در پیروزی انقاب و همچنین پیروزی در 
عملی��ات مرصاد که آخرین عملیات دفاع مقدس بود گفت: نیروهای مس��لح 
و بس��یج، همه در کنار هم قرارگرفتند؛ مردم کرمانشاه با چوبدستی به جان 
منافقی��ن کوردل افتادن��د و در اینجا منافقین، فکر مردم غیورکرمانش��اه را 
نکرده بودند.وی با بیان اینکه ش��هید صیاد ش��یرازی، نقش محوری در این 
عملیات داش��ت،گفت: هوانیروز از سال ۶۸ توانست گورستانی برای منافقین 
درست کند و امروز، هوانیروز در جایگاه ویژه ای قرار دارد و مطیع امر والیت 

بودن و والیت مداری، اساسی ترین اصل کار هوانیروز است.
قربانی گفت: در زلزله کرمانش��اه، هوانیروز با اورژانس هوایی کش��ور در 
خدمت مردم بودند و اکنون در ۱7 اس��تان، اورژانس هوایی را پشتیبانی می 
کنیم. فرمانده هوانیروز ارتش با بیان اینکه هوانیروز متعلق به اس��ام است، 
گفت: در رکاب والیت،آماده جانفشانی هستیم و اگر قرار است برای ما نقشه 

بکشند ما برای آنها بازی جنگ انجام می دهیم.
وی افزود: امروز، هوانیروز در آمادگی رزمی، بسیار آماده است و به عنوان 
یک بازوی قدرتمند برای نظام انجام وظیفه می کند و هر دش��منی بخواهد 

نگاه چپ به کشور ایران کند، ما آماده ایم.  خبرگزاری صدا و سیما 

آیت اهلل موحدی کرمانی تاکید کرد:
با غارتگران برخورد شود

امام جمعه موقت تهران، با بیان  ن یبللللو چه��ار توصیه به دول��ت تاکید تر
ک��رد: چندصدای��ی از دول��ت در مدیری��ت اقتصاد 
پذیرفته نیست. الزم است از نیروهای جوان، فعال و 

یک صدا در تیم اقتصادی دولت استفاده شود.
آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه  های 
نماز جمع��ه این هفته پایتخت ک��ه در مصای امام 
خمینی)ره( برگزار ش��د، با اشاره به مسئله »قیامت« 
و سرنوشت انسان اظهار داشت: »جمع مال« یکی از 

خطرات پیش روی انسان است.
خطیب نماز جمعه تهرانبا اشاره به سالگرد اقامه 
اولین نماز جمعه ب��ه امامت مرحوم آیت اهلل طالقانی 
گف��ت: غفلت از نماز جمع��ه باعث غبن عظیم )ضرر 

بزرگ( است.
وی در ادامه با اش��اره وضعیت اقتصادی کشور، 
اظهار داش��ت: دولت و مجلس و و قوه قضائیه وظیفه 

سنگینی در این حوزه حیاتی دارند.
خطیب نماز جمعه تهران در همین زمینه با ارائه 
۴ پیش��نهاد به دولت گفت: پیش��نهاد اول این است 
که فقط باید کاالهای اساس��ی با ن��رخ ارز ترجیحی 
۴2۰۰ تومانی تهیه ش��وند تا ارزان تر در اختیار مردم 

قرارگیرند.
وی ب��ا ابرازتاس��ف ازاینکه از اواخ��ر فروردین تا 
اواس��ط خرداد امسال، کاالهای غیرضروری با همین 

نرخ ارز وارد کش��ور شده اس��ت، ادامه داد: نمی دانم 
تأس��فم را چگونه ابراز کن��م! بخش عظیمی از منابع 
ارزی کشور از بین رفت و موجب ایجاد رانت و فساد 
در کش��ور شد؛ از دولت انتظار می رود بازار ثانویه ارز 

را به طور جدی پیگیری کند. 
وی با بیان پیشنهاد دوم اظهار داشت: بخشی از 
مش��کات اقتصادی کشور ناشی از نظام بانکی است. 
به دلیل ضعف نظارتی از س��وی بانک مرکزی شاهد 
افزایش گس��ترده حجم نقدینگی هس��تیم؛ این اگر 
مدیریت نش��ود، کلیه بازارهای کشور را دچار نوسان 
و تاط��م می کن��د.  امام جمعه موق��ت تهران افزود: 
عدم اس��تقال بانک مرکزی از دولت، ریشه بسیاری 

از مشکات کشور است.
آیت اهلل موح��دی کرمانی بر لزوم ترمیم و تغییر 
تیم اقتص��ادی کابینه به عنوان توصیه س��وم تاکید 
کرد و گفت: چندصدایی از دولت در مدیریت اقتصاد 
پذیرفته نیست. الزم است از نیروهای جوان، فعال و 

یک صدا در تیم اقتصادی دولت استفاده شود.
وی ادامه داد: پیش��نهاد چهارم نیز، بازنگری در 
س��اختار مدیریت متمرکز کشور است؛ برای تفویض 
اختیار به اس��تانداران سراسر کش��ور و بهره گیری از 

ظرفیت های استان ها برنامه ریزی شود. 
امام جمعه موقت ته��ران همچنین با بیان چند 
نصیح��ت خطاب به مس��ئوالن کش��ور، تاکید کرد: 
اجازه ندهید در بین ش��ما افرادی خائن پیدا شوند و 
میلیاردها تومان از بیت المال را بدزدند و فرار کنند.

وی تاکید کرد: منتظر نباش��ید م��ردم به دلیل 

فش��ار اقتصادی به خیابان ها بریزند و خواس��ته های 
مشروع خود را مطالبه کنند، آنوقت اقدام کنید؛ شما 
دولت تدبیر هستید، مش��کات مردم را شناسایی و 

رفع کنید.
ام��ام جمعه موقت تهران  تاکید کرد: بکوش��یم 
دل را از محب��ت به م ردم و عش��ق به خدمت و غم 
مستمندان پر کنیم و واقعا غمخوار مردم باشیم. برای 
آرامش مس��تضعفان جامعه سطح زندگی خودمان را 
پایین بیاوریم و به دریافت معمول و متعارف یا کمتر 
از بیت المال قانع باش��یم، چراک��ه خداوند بر زعمای 
حکومت اسامی واجب کرده تا سطح زندگی خود را 

در سطح فقرا قرار دهند تا آنها آرام بگیرند.
طیب نماز جمعه تهران با اشاره به سالگرد اقامه 
اولین نماز جمعه ب��ه امامت مرحوم آیت اهلل طالقانی 
گفت: باید مردم را به اقامه نماز جمعه تش��ویق کرد؛ 
یک نماز جمعه برای افرادی که توان ندارند، در حکم 

یک حج است. 
وی همچنین سالگرد درگذشت آیت اهلل مشکینی 
را گرامی داشت و افزود: ایشان شخصیتی فوق العاده 
و متواض��ع بود و ب��ا اینکه در حال��ت مرجعیت بود، 
خضوع می کرد و برای ورود به مجلس خبرگان، ]در 

آزمون[ ثبت نام می کرد.
ام��ام جمعه موقت تهران با اش��اره به س��الگرد 
عملی��ات مرص��اد گفت: منافقین ش��قی و بدبخت و 
کوردل فک��ر می کردند می توانند به ای��ران بیایند و 
حکومت اسامی را ساقط کنند. اما بحمداهلل در این 

عملیات، لشگر اسام آنها را نابود کرد.   مهر 

قنا
شف

سردار ایرانی تنها نیست
ادامه از صفحه اول

همه پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه در صورت 
بروز جنگ هدف ش��لیک گس��ترده ای از موشک های 
دقی��ق، ویرانگر و نقطه زن ایران قرار خواهند گرفت و 
کارایی خود را از دست خواهند داد. ناوهای آمریکایی 
در خلیج فارس اهداف آس��انی هس��تند که با برخورد 
چند موش��ک و اژدرهای ویرانگر ایران از کار خواهند 
افتاد، حتی ناوهای هواپیمابر آنها با شلیک موشک های 
ای��ران به یک تکه آهن پاره که در آب های خلیج فارس 

سرگردان است تبدیل خواهد شد.
تونل های موش��کی ای��ران در جای جای کش��ور 
آماده اس��ت، تاکنون آمریکایی ها نتوانس��ته اند مکان 
این تونل ها را شناس��ایی کنند، فرمانده نیروی دریایی 
سپاه پاسداران از تونل های دریایی نیز خبر داده است. 
تونل هایی که در عمق خلیج فارس و دریای عمان قرار 
دارد. قرار اس��ت جزئیاتی از این تونل های موشکی نیز 
رس��انه ای ش��ود. این تونل ها قاتل ناوه��ای آمریکایی 

خواهند بود.
توانمندی ه��ای فرامنطقه ای ای��ران نیز همچنان 
برای آمریکا ناش��ناخته است، ناش��ناخته باقی ماندن 
این قدرت و اقتدار س��ایه ترس و وحش��ت را بر س��ر 
آمریکایی ها مس��تدام نگه خواهد داش��ت. تنها کافی 
اس��ت ترامپ رئیس جمهور ایاالت متح��ده آمریکا به 
این بخش از سخنان سردار ایرانی توجه ویژه کند که 

گفت؛ »از آنچه که فکر کنید به شما نزدیکتریم.«
ما مرد جنگیم،  ما را از جنگ نترسانید، جنگ طلب 
نیستیم، اما اگر جنگی تحمیل شود، جنگی محدود و 

منطقه ای نخواهد بود. 
سردار ایرانی قاطع و قابل فهم برای ترامپ روشن 

ساخت که 
ما را ز سر بریده می ترسانی؟

ما گر ز سر بریده می ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

سخنان حاج قاسم سلیمانی به دل نشست گویی 
که این بیت شعر از موالنا را به تصویر درآورده است؛

»رقصی چنین میانه میدانم آرزوست«

سرمقاله

گروه رویداد  نگاه��ی ب��ه تاش��های اخیر گلللزارش دو
دولت عربستان نشان می دهد که دولت این کشور 
در صدد است تا با بهره برداری از اعتراضات عراق، 
آن را نتیج��ه دخالت  ایران در این کش��ور عنوان 
کرده و از این شرایط برای رسیدن به اهداف خود 

بهره برداری کند. 
نگاهی به تحولت اخیر عراق بیانگر این مطلب 
اس��ت که اعتراضات  و ناآرامی هایی که در عراق از 
دو هفته پیش آغاز ش��ده بود، حاال دیگر از استان 
بصره به دیگر اس��تانهای جنوبی این کشور سرایت 

کرده و حتی به بغداد هم کشیده شده است. 
برخ��ی بر این باورند که اگرچه داعش در عراق 
شکست خورده اما  مقامات و احزاب سیاسی تا کنون 
حرکتی در راستای اصاح ساختار ناکارآمد موجود 
انج��ام نداده اند و همین امر زمینه فوران خش��م و 
اعتراض مردم در این کش��ور را بوجود آورده است . 
به خصوص این که ب��ا افزایش قیمت و تولید نفت 
در عراق دیگر بهانه و توجیهی برای عدم اصاحات 
وجود نداش��ته اما بیکاری و قطعی گس��ترده  آب و 
برق در فصل گرما همچن��ان ادامه دارد و موجبات 

ناراحتی مردم را فراهم کرده است.
البته موارد دیگری چون رقابت های سیاس��ی 
در ای��ن کش��ورعلیرغم پایان انتخاب��ات، تحرکات 
س��ازمانهای امنیت��ی و اطاعات��ی غربی ه��ا  ب��ه 
خص��وص امریکایی ها در این کش��ور نی��ز از دیگر 
مواردی هس��تند که موجب برانگیخته شدن مردم 

این کشور شده اند. 
 باید در نظر داش��ت که عربس��تان سعودی با 
وجود صرف هزینه  چندین میلیون دالری نتوانست 
دس��تاوردی از انتخابات عراق حاصل کند تا جایی  
مقتدی صدر با قاطعیت به س��عودی ها هشدار داد 

که در مسائل داخلی عراق دخالت نکنند.

تالش برای بازگشت داعش
اگرچ��ه اعتراض��ات در عراق دالی��ل مختلفی 
داشت، جریانات و گروه های سیاسی این کشور در 
ابتدای امر تاش کردند تا به هر نحو ممکن مردم 
را آرام و آنها را به خانه هایش��ان بازگردانند. دولت 
مرکزی نیز به مردم بصره که مرکز اعتراضات بوده 
وع��ده داده که مش��کات آنه��ا را در اولویت قرار 

می دهد و به آنها رسیدگی خواهند کرد. 
اما تاشهای نیروهای نفوذی امریکا، عربستان 
و اس��رائیل در این کش��ور مانع از بازگشت آرامش 

به عراق شد.
اماباید در نظر داشت که دشمنان عراق و ایران 
هدف مشترکی را در این باره دنبال می کنند و آن 

سوء استفاده از این ناآرامیهاست.
نباید فراموش کرد که تاش مشترک نیروهای 
نظام��ی ایران و عراق منجر به شکس��ت داعش در 
این کشور شد و این موضوعی است که نه عربستان 

و نه غربی ها دل خوشی از آن ندارند. 
هنوز تفکر تکفیری ب��ه طور کامل در عراق از 
بین نرفته و ریشه های آن  در برخی از مناطق باقی 
مانده اس��ت، بنابراین عربستان با دامن زدن به این 
اوضاع می کوش��ند که در برهه فعلی از این شرایط 
سوء اس��تفاده کنند و بار دیگر داعش را به صحنه 
بیاورند تا به اهداف خود برس��ند.  از س��وی دیگر 
سوءاس��تفاده بعثی ها از اعتراض��ات مردم عراق نیز 
موضوعی اس��ت که مانع از وحدت مردم این کشور 
شده و منجر به هرج و مرج در این کشور می شود. 
هرگونه ناامنی در عراق، ایران را تهدید می کنند و 
از این بابت نه تنها ایران متحد منطقه ای خود را از 
دست می دهد بلکه بخشی از انرژی ایران نیز صرف 

مقابله با گروه های تکفیری می شود. 
پراکندن شایعاتی بین مردم جنوب عراق برای 
اینکه  به هر نحو ممکن نام ایران را وارد درگیریها 

شود و  قطعی آب و به برق به ایران گره زده شود 
موضوعی است که در همین باره دنبال می شود. 

از جمله اینکه روزنامه ایندیپندنت با اشاره به 
اینکه ایران مسئول عرضه برق در بصره  بوده است 
در این باره نوشت:  به دلیل فصل گرما و نیاز ایران 
ب��ه برق، این  کش��ور صادرات را ب��ه عراق کاهش 
داده است و همین موضوع سبب کمبود برق جدی 

مردم عراق شده است
از سوی دیگر رسانه های سعودی از همان آغاز 
اعتراض��ات مردمی تاش کردند تا ایران را در این 
نارضایت��ی مردمی در عراق دخیل کنند.  از جمله 
روزنامه های س��عودی »الوئام« و »السبق« نیز ادعا 
کردند، ایران با توقف صادرات برق به عراق، موجب 

این نارضایتی شده است.
از س��وی دیگررروزنام��ه الکترونیک��ی س��بق 
عربس��تان، با اس��تفاده از واژه »انتفاضه مردمی« 
برای این تظاهرات ها در یادداش��تی، آن را س��یلی 
جدی��د عراقی ها به ایران عن��وان کرد و این چنین 
تحلی��ل کرد که ای��ران با توقف ص��ادرات نفت به 
عراق تاش کرد تا س��اکنان جنوب این کش��ور را 
به اعتراض علیه دولت العبادی وادار کند تا از این 
راه به هدف خود که تس��ریع روند تشکیل دولتی 
طائفه ای در راستای منافع تهران با اعمال فشار بر 

دولت عراق، دست یابد اما مردم بصره با هوشیاری 
به این نقشه ایران واکنش نشان دادند.

در ادام��ه این یادداش��ت، آمده اس��ت: مردم 
معت��رض عراق ب��ا آتش زدن و تخری��ب مقرهای 
احزاب نزدیک به ایران به ویژه گردانهای حزب اهلل، 
عصائ��ب اهل الحق در نجف و دفاتر بدر و الفضیلة 
در بصره، میس��ان، ذی قار، المثن��ی و الدیوانیة به 
عدم موافقت ایران با از س��رگیری صادرات برق به 

عراق پاسخ دادند.
ای��ن روزنامه  حتی در زمانی که اعتراضات در 
عراق به س��وی آرامش می رفت ، بدون ارائه هیچ 
مدرکی به نقل از برخی منابع سیاس��ی و رسانه ای 
مدعی ش��د: »شمار زیادی از شبه نظامیان الحشد 
الشعبی و گروه های تحت حمایت ایران در جنوب 
عراق مستقر شده اند تا تظاهرات های بزرگ جاری 
در جنوب کشور را مهار کنند. فعاالن از دستگیری 
شمار زیادی از معترضان به دست نیروهای لباس 
شخصی وابسته به گردانهای ایرانی خبر می دهند 
و همین مس��ئله نقش زیادی در کم ش��دن سطح 
اعتراضه��ا علیه دولت عراق و احزاب طرفدار ایران 

شده است.«

 انگیزه ایجاد اختالف میان ایران
و همسایگان

در این میان بس��یاری برخی ب��ر این اعتقادند 
که کش��ورهای غرب��ی تاش می کنند ت��ا با ایجاد 
کانونهای بحران در اطراف ایران و دمیدن در آتش 
اختاف��ات زمینه کاهش و از بین بردن ارتباطات و 
مبادالت اقتصادی و تجاری تهران با همسایگانش را 
فراهم آورند و این گونه عراق را برای فراهم آوردن 
نیازهای اقتصادی به سمت کشورهای عربی مانند 
عربس��تان، کویت و ... سوق داده دهند . بخصوص 
اینکه در سخنان اخیر رهبر انقاب و رئیس جمهور 
ایران نیز بر گسترش همکاری با همسایگان و ایجاد 

تشکلهای منطقه ای تاکید شده است. 
ب��ه این ترتیب غربی ه��ا از تدوین این برنامه 
2 هدف را دنبال می کنند تش��دید فش��ار بر ایران 
و س��وق دادن عراق به سمت عربستان و متحدین 

عربی آن هدایت می کند. 

مقابله با توطئه
در این میان بس��یاری از کارشناس��ان تاکید 
دارند که عربستان تاش بسیار زیادی برای مقصر 
جلوه دادن ایران در مشکات به مردم عراق دارند. 
به ای��ن ترتیب می توانند نقش نیروها و گروه های 
سیاس��ی طرفدار ای��ران در تش��کیل دولت آینده 

کاهش داده و از بین ببرند . 
این تنها یک حدس نیس��ت چ��را که کمیته 
بین المللی حقوق بشر درباره  نقش غربیها، امریکا 
و عربس��تان را در راه اندازی اغتشاشات در ایران و 

عراق هشدار داده است. 
اگرچه م��ردم معترض جنوب ع��راق ایران را 
حامی خود می دانند و از زمان سقوط دولت بعث و 
صدام تا امروز که ایران برای مبارزه با داعش کنار 
آنان بوده اس��ت اما نباید از تاثیر ش��ایعه سازی و 

نفوذ دشمنان در میان این مردم غافل شد.
اگ��ر چه ته��ران بارها هش��دار داده بود که با 
توج��ه به کم آبی های امس��ال، ش��دت گرما و نیر 
تامی��ن مصرف داخلی احتماال مجبور به قطع برق 
به عراق خواهد شد، اما به دلیل عدم اطاع رسانی 
دقیق به مردم این ش��ائبه پی��ش آمده که ایران با 
این اقدام در صدد فش��ار بر دولت برای تش��کیل 

دولت مورد نظر خود است. 
از س��وی دیگر قطع یکبار برق عراق موضوعی 
مدیریت نش��ده در این باره بود ایران با یک شیب 
و به تدریج برق را قط��ع می کرد. هم مردم عراق 
متوجه نیاز خود ایران به برق می شدند  و هم دولت 
بغداد هم بر جدیت ایران اشراف پیدا می کرد تا به 
فکر تس��ویه حس��اب با ایران در خصوص پرداخت 
حق برق س��الهای پی��ش برآید.  از ای��ن رو عدم 
مدیریت فنی و رسانه ای این مسئله موجب شد تا 
دش��منان از این شرایط استفاده و ایران را مسبب 

این اعتراضات نشان دهند. 
دش��منان از این موضوع برای ایجاد ش��کاف 
میان دولت آینده عراق و ایران اس��تفاده می کنند 
و این موضوعی اس��ت که بایس��تی برای آن بستر 

سازی سیاسی صورت گیرد.
همچنی��ن بایس��تی با فضا س��ازی درس��ت 
رسانه ای شرایط همکاری های اقتصادی دو کشور 
آنهم درس��ت در زمانی که ای��ران در اوج تحریمها 
قرار دارد برای افکار عمومی تبین شود تا دشمنان 

ایران از آن سواستفاده نکنند 

تاش امریکا و عربستان برای مقصر نشان دادن ایران در اعتراضات عراق

مقاومت دربرابر نفوذی ها با بسترسازی سیاسی 

رئی��س مجلس گف��ت: برای  رلمللللان واردات کاالهای اساسی، دارو پا
و نهاده های دامی، ارز۴2۰۰ تومانی تخصیص داده 

می شود تا مایحتاج زندگی مردم تامین شود.
علی الریجانی درنشس��ت صمیم��ی با هیئت 
رئیسه اتاق اصناف قم و هیات مدیره اتحادیه های 
صنف��ی، با بی��ان اینکه اصناف رک��ن مهمی برای 
حرکت ه��ای بیداری بخش در کل تاریخ کش��ور 
بوده است، افزود: مس��ئولیت شناسی اصناف یک 
واقعیت است و بازاریان همیشه نسبت به سرنوشت 

کشور دغدغه داشته اند.
الریجانی اف��زود: چندی پی��ش تحرکاتی در 
بازارص��ورت گرفت که  در جلس��ه ای با اصناف و 
بازاری��ان تهران، دغدغه ها و دلس��وزی های آنان 

برای کشور مطرح شد.
همچنین در این جلس��ه بازاریان خواسته های 
منطقی خود را بیان کردند که بنده به وزیر صنعت 

و کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کردم مسائل 
را پیگیری و حل کنند.

رئیس نهاد قانونگ��ذاری افزود: اصناف جدا از 
اینکه سهمی در اقتصاد کشور دارند در حرکت های 
انقابی نیز نقش داش��ته اند و نقش بازار در انقاب 

فراموش نخواهد شد.
وی ادامه داد: ش��رایط و مس��یر کشور نسبت 
به 2 ماه گذش��ته تغییر کرده؛ البت��ه باید در نظر 
گرفت بیگان��گان در این زمینه غل��و نیز می کنند 
و می خواهند دلها را خالی کنند؛ اما با اس��تفاده از 
ظرفیت درونی کش��ور در عمل می توان رو به جلو 
حرکت کرد. رئی��س نهاد قانونگذاری، افزود: ایران 
همه راه ه��ا را برای اینکه مش��کلی به مردم وارد 

نش��ود پیمود که می توان به توافق هسته ای اشاره 
کرد البته نباید فراموش ش��ود ک��ه رفتار ناهنجار 
آمریکایی ها در هم��ه زمینه ها بوده که می توان 
ب��ه خروج آمریکا از موافقت نامه آب و هوا و بحث 
تجارت اشاره کرد. آمریکایی ها جهالت بین المللی 

در صحنه جهان به راه انداختند.
وی ادامه داد: باید در زمینه مدیریت نقدینگی 
گام های درس��تی برداشته می ش��د، در هر صورت 
کارها در ای��ن رابطه انجام نش��ده و باید در ادامه 

نقدینگی به سمت آبادانی و تولید حرکت کند.
رئیس مجلس افزود: مقام معظم رهبری برای 
همکاری بیشتر س��از و کاری اتخاذ کردند که سه 
ق��وه با همکاری بیش��تر رو به جلو حرکت کنند تا 

خاءها برطرف شود.
رئیس مجلس افزود: باید مس��ائل برای مردم 
بیان شود اینکه نگرانی هایی در خصوص باتکلیفی 
وجود دارد باید حداقل مس��ائل بیشتر با مردم در 
میان گذاشته شود؛ اما باید توجه داشت در سطح 
کان مس��یر کش��ور تکیه به ظرفیت های داخلی 
اس��ت و اگر با اروپایی��ان نیز مذاک��رات پیگیری 
می ش��ود به معنای رها کردن اس��تراتژی اتکا به 
ظرفیت های داخلی نیست و تا آن جا که می شود 

باید از ظرفیت های مردمی استفاده کرد.
رئی��س نهاد قانونگذاری در ای��ن رابطه افزود: 
مجلس و دولت به دنبال فراهم شدن شرایط برای 
استفاده از ظرفیت های داخلی هستند و از ظرفیت 

فرزندان کشور برای توسعه استفاده خواهد شد.
رئیس مجلس ادام��ه داد: تا آن جا که ممکن 
اس��ت نظارت ها باید از طریق بخش های تخصصی 
و حرفه ای انجام ش��ود و به هر می��زان نظارت ها 

واگذار شود سامت کار ارتقاء می یابد.
الریجانی با بیان اینکه نباید شرایط کار مردم 
س��خت ش��ود، ادامه داد: اقداماتی برای تس��هیل 
کار م��ردم پیگیری  می ش��ود، در هر صورت باید 
مقررات و بخشنامه های دولتی که شرایط سرمایه 
گذاری را سخت می کند، اصاح شود؛ چرا که در 
حال حاضر سرمایه گذار باید کفش آهنین بپوشد 

و از این اداره به آن اداره برود.
رئیس مجلس تصریح کرد: برای تقویت قدرت 
کش��ور باید کارها دس��ت مردم باش��د. مسئوالن 
اجرایی گوش شنوا برای شنیدن حرف های بخش 
های مدنی داشته باشند و با مردم مشورت کنند.

الریجانی گفت: برای واردات کاالهای اساسی، 
دارو و نهاده های دامی ارز ۴2۰۰ تومانی تخصیص 
داده می شود تا مایحتاج مردم تامین نشود و برای 
تامین ارز سایر بخش ها موضوع باید از طریق بازار 

متشکل ارزی پیگیری شود.  خانه ملت

الریجانی تاکید کرد: 
اختصاص ارز دولتی برای تامین مایحتاج مردم 


