انتقال  ۳۰۰تن اقالم ضروری به مناطق سیلزده

خیابان پاستور

ارتش اسالم

واکنش واعظی به وجود دستگاه کارتخوان در دفتر زنگنه

فرمانده نیروی هوایی ارتش از انتقال قریب به  ۳۰۰تُن اقالم ضروری طی 10
روز به مناطق سیل زده توسط ناوگان ترابری هوایی نیروی هوایی ارتش خبر داد.
امیر س��رتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» در مراسم تکریم و معارفه فرماندهان
س��ابق و جدید پایگاه وحدتی که در س��الن اجتماعات این پایگاه برگزار شد ،با
اش��اره به عدم ثبات در رفتار سیاس��ی سران کش��ورهایی از جمله امریکا ،تقویت
قدرت نظامی را بعنوان مولفه اصلی قدرت ملی ضروری دانست .وی با برشمردن نقش
نیروهای مسلح در کمک رسانی به مناطق سیل زده گفت:؛ آنچه ظرفیت نیروهای مسلح
را در تعطی�لات نوروز پای کار آورد ،اجرای فرم��ان فرماندهی معظم کل قوا با روحیهی
جهادی بود .در این مراس��م از خدمات  ۶ساله امیر س��رتیپ دوم خلبان سیدحمیدرضا
آش��نا تجلیل و س��رهنگ خلبان بهمن بهمرد به س��مت فرمانده پایگاه وحدتی دزفول
روابط عمومی نیروی هوایی ارتش
معرفی شد.
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 ۷۶نفر در جریان سیل اخیر جان باختند

رئی��س دفتر رئیس جمهور درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی
ب��ر وجود دس��تگاه کارتخوان در اتاق بیژن زنگنه وزیر نف��ت برای دیدار با وی،
ال یک چنین چیزی نیست.
گفت :اص ً
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه زنگنه سالهاس��ت وزیر نفت اس��ت ،ادامه داد :من
میتوانم بگویم زنگنه چه رقمی در طول این س��الها که بیش از  ۲۰س��ال است
به کشور کمک کرده است.
رئیس دفتر رئی��س جمهور تصریح کرد :در طول این مدت ،زندگی آقای زنگنه و هر
آنچه دارد محاسبه کنید؛ باید مدال صداقت و درستکاری را به این فرد داد .واعظی اظهار
داش��ت :زنگنه در جایی زندگی میکند با این همه امکانات و همه چیز دس��تش است ،اما
توانسته خودش را نگه دارد انصافا نه این که همکار من است ،بلکه باید از ایشان تشکر کرد.
آقایی هم که این حرف را زده نباید هیچ وقت به حرفهایش توجه کنید .فارس

رییس س��تاد مدیریت بحران اظهار کرد :در جریان سیل اخیر  ۷۶نفر جان
باختند که البته این تعداد به صورت مستقیم به دلیل سیل نبود بلکه در جریان
امدادرسانی ،صاعقه ،ریزش کوه بود.
اس��ماعیل نجار در مراس��م گ��زارش بازدید دفاتر س��ازمان ملل در مناطق
س��یلزده اظهار کرد :انتظارمان از کشورهای مختلف بیش از این بود و ما لیست
را تقدیم وزارت خارجه و مجامع بین المللی کردیم.
رئیس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در استان
گلس��تان تصریح کرد :پس از وقوع س��یل ،تخلیه روس��تاها و ش��هرها انجام ش��د و این
شهرها برای ساکنینشان امن شدند .نجار ادامه داد :در چهار استان شمالی ،ما تنها پنج
جانباخته داش��تیم که هیچکدام از این پنج نفر هم بر اثر وقوع س��یالب ،فوت نکردهاند
فارس
یعنی مرگ آنها در ارتباط مستقیم با سیالب نبوده است.

رویـداد
اخبار

ارسال طرح «استانی شدن انتخابات
مجلس» به شورای نگهبان

رئیس مجلس شورای اسالمی «طرح اصالح قانون
انتخابات مجلس» را به شورای نگهبان ارسال کرد.
عل��ی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی
ط��رح اصالح قانون انتخابات مش��تمل بر  ۵۷ماده که
در جلس��ه علنی روز سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸
به تصویب نهایی رسیده بود به شورای نگهبان ارسال
کرد.
مهمترین موضوعات این طرح مربوط به استانی-
تناس��بی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی است
که مخالفان زیادی نیز در مجلس داشت.
پیش از این احمد امیرآبادی عضو هیأت رئیس��ه
مجل��س اعالم ک��رده بود در صورتی ک��ه تا  ۲خرداد
ماه مراحل ابالغ این قانون به دولت طی نش��ود امکان
اج��رای این قان��ون ب��رای انتخابات مجل��س یازدهم
مهر
شورای اسالمی وجود ندارد.

ابالغ دستور رهبر معظم انقالب
برای ساماندهی وضع کاغذ

مع��اون ام��ور وی��ژه دفتر مق��ام معظ��م رهبری
فرمایش��ات ایش��ان مبنی ب��ر پیگیری وض��ع کاغذ و
س��اماندهی این موضوع را به وزرای ارش��اد و صنعت
ابالغ کرد.
وحید حقانیان ،معاون امور ویژه دفتر مقام معظم
رهبری ،پس از پای��ان بازدید حضرت آیت اهلل خامنه
ای ،با حضور در جلسه مشترک وزرای صنعت و ارشاد
ک��ه در ابت��دای بازدید وزیر صنعت از نمایش��گاه بین
المللی کتاب تش��کیل ش��ده ب��ود ،دغدغههای رهبر
انقالب درباره موضوع کاغذ و اثرات آن بر حوزه نشر را
به اطالع وزرای صنعت و ارشاد رساند.
پس از ابالغ دستور مقام معظم رهبری ،جلسهای
با حضور رحمانی و صالحی وزرای صنعت و ارش��اد و
مسئوالن مرتبط در دو وزارتخانه و نمایندگان از صنف
نشر در محل نمایشگاه کتاب برگزار شد.
یاد آور میش��ود رهبر انقالب صبح روز گذش��ته
در بازدید از نمایش��گاه کتاب تهران و استماع نظرات
ناشران بر ساماندهی وضع کاغذ توسط وزرای صنعت
مع��دن و تجارت و فرهنگ و ارش��اد اس�لامی تاکید
شاتا
کردند.

سرمقاله
پس از برجام
پروژه عادی سازی روابط با اسرائیل!
ادامه از صفحه اول

کافی است به این سخن یکی از همان افرادی که
اشاره شد توجه کنید تا به عمق اقدام آنها پی ببرید.
«پاکس��تان و هند هر کدام  100بمب هسته ای
دارند ،چرا کس��ی با آنها کاری ندارد؟ چون  90درصد
اختالف ما با آمریکا بر سر اسرائیل است .پس واقعیت
این است که ما نباید تصور کنیم اگر بر سر هسته ای
ب��ا آمریکا توافق کنیم تحریم ها تخفیف می یابد ،هم
می خواهیم چگوارا باش��یم هم ماندال! ظاهرا ً این کار
برای حکومت سخت نیست اما برای مردم طاقت فرسا
شده است».
این که ای��ن فرد اعتقاد دارد پاکس��تان و هند با
داش��تن بیش از  100بمب هس��تهای مشکلی ندارند،
یک برداش��ت غلط از ش��رایطی اس��ت که در این دو
کش��ور حاکم اس��ت .ای��ن فرد ی��ا از جری��ان هند و
پاکستان ناآگاه است یا این که خود را به ناآگاهی زده
و گمان می کند ک��ه مردم نیز آگاهی از وضعیت این
دو کشور ندارند.
پاکستان از بی ثباتی سیاسی و اجتماعی شدیدی
رنج می برد و در این بلبش��وی سیاسی ،جوالن گروه
های افراطی در این کش��ور بیداد می کند .نفوذ تفکر
وهابیت با نقش آفرینی سعودی ها در پاکستان باعث
ش��ده تا دولت اس�لام آباد وابستگی ش��دیدی به آل
سعود داشته باشد.
فقر در پاکستان به شدت زیاد است و هیچ سامان
اقتصادی وجود ندارد.
ه��ر چند هند با توس��عه همراه اس��ت اما درصد
زی��ادی از م��ردم آن در فقر مطلق به س��ر می برند،
اختالفاتی که میان هند و پاکس��تان وجود دارد ،بارها
باعث درگیری و جنگ بین دو کشور شده است ،گرچه
هر دو دارای بمب هس��تهای هستند .چنین وضعیتی
به خاطر عدم اس��تقاللی اس��ت که دو کشور به خاطر
تبعیت از آمریکا دچار آن هستند.
کوته نظرانه است که یک استاد دانشگاه با چنین
نظری اعتقاد داشته باشد که ایران باید مشکل خود را
با اس��رائیل حل کند! ما نه چه گوارا هستیم نه ماندال،
ن��ه میخواهیم چه گوارا باش��یم و نه مان��دال ،ما ایران
هستیم با ایدئولوژی قوی و عمیق تشیع که از فرهنگ
علوی و عاش��ورایی الهام دارد و آموزه های خود را نیز
از آنها فراگرفته و اعتقاد راسخ و قلبی دارد که تنها راه
پیروزی ،مقاومت اس��ت و مذاکره و مصالحه با دشمن
اشتباه است.

حادثه
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یادداشت

کینهتوزی سیاسی اصالحطلبان مرز ندارد
حسین خان بابازاده

عبدی نوشته است؛ هرچند قصد ندارم که هر اتفاقی را به
س��رعت به پای بخشی از جناح اصولگرا بنویسم ،ولی در این
م��ورد خاص و به علل گوناگون مجبوریم که چنین اتهامی را
متوجه آنان کنیم!
دو روز پی��ش بود که خبر قتل فجی��ع طلبه همدانی به
هنگام خروج از حوزه منتش��ر ش��د .تاکنون اطالعات مهمی
از صفحه اینس��تاگرام قات��ل این طلبه مظلوم و دوس��تان او
پیرامون عقبه فکری اش و همچنین تحریک برخی سلبریتی
ها در موج آفرینی پیرامون یک موضوع جعلی به دست آمده
اس��ت که همگی قابل تامل بوده و نیاز به بررسی عمیق دارد،
خصوص��ا آنکه به برخی حوادث س��ال های ن��ه چندان دور
شباهت هایی دارد.
فارغ از این موضوع ،عباس عبدی که اصالح طلبان از وی
به عنوان تئوریسین یاد می کنند و یکی از مقاله نویسان ثابت
روزنامه های زنجیره ای اس��ت با انتشار یادداشتی در شماره
امروز روزنامه اعتماد ،تلویحا قاتل واقعی این طلبه همدانی را
جریان اصولگرا دانسته است!
عبدی نوش��ته اس��ت« :ترور ی��ک روحان��ی در همدان از
س��وی اوب��اش اتفاقی مهم بود که باید م��ورد توجه کافی قرار
گی��رد .هرچند قصد ندارم که هر اتفاقی را به س��رعت به پای

بخش��ی از جناح اصولگرا بنویس��م ،ولی در این مورد خاص و
به عل��ل گوناگون مجبوریم که چنین اتهام��ی را متوجه آنان
کنیم .ب��ه ویژه آنکه انحراف رفتاری ای��ن جماعت در حمایت
ضمنی از فرهنگ ال��وات و به کارگیری آنان در حذف دیگران
و نیز همراهی آنان با مناس��ک دینی موجب ش��کلگیری یک
فس��اد عجیب و غریب رفتاری شد که اکنون آثار خود را نشان
میدهد».
عب��دی در ادامه با یک توهین مس��تقیم جایگاه بازتولید
اوب��اش را در مناس��ک دین��ی عنوان کرده و نوش��ته اس��ت:
«جماعت اوباش ابتدا خود را در قالب تجمعات به ظاهر دینی
و مناس��کی بازتولید کردند .س��پس ادبیات آنان وارد ادبیات
رس��می شد .ادبیاتی رسمی که در سالهای  1384تا 1392
رایج بود ،بازتابی از این فرهنگ بود .بعد کمکم از حاش��یه به
متن وارد ش��دند .ابتدا برای بیرون ک��ردن دیگران از میدان
بهکار آمدند .س��پس در نشس��تهای انتخاباتی و با کالههای
مخملی حاضر شدند».
عبدی در بخش دیگری از تنها به اصطالح سند سخنش
یعن��ی امیر تتلو رونمای��ی می کند و می نویس��د« :هر عقل
س��لیمی که اندک��ی درک سیاس��ی داش��ت و از فهم دینی
برخوردار بود ،میدانس��ت که سیاس��ت تقدیر و تشویق این
جماعت خالف اس��ت .تتلو همان ب��ود که از ابتدا بود و امروز
هم همان اس��ت .در خارج نیز ،همانی است که در ایران بود.
الوات و اوباش ش��خصیت روانی ،رفت��اری و گفتاری ویژهای
دارند که اگر تغییر دهند دیگر اوباش محس��وب نمیش��وند.
اینه��ا ویژگیهای آنان اس��ت .آنان را به ص��ورت ابزار دیدن
خطرناک اس��ت .این ابزار فق��ط در خدمت یک هدف خواهد

بود و آن هم ابتذال است».
درباره این اظهارات عب��اس عبدی میتوان چند نکته را
مطرح کرد که در ادامه خواهید خواند.
 .1عمق کینه توزی در نوشته عباس عبدی مشهود است.
اما جدای از این کینه ورزی سیاس��ی ،می توان این نوش��ته
را ش��ق دوم و خطرناک تر از هم��ان توئیتهای جعلی برای
تحریک مردم دانست که یک قاتل وحشی را منتسب به یک
جریان انقالبی می کنند که اتفاقا آن طلبه ش��هید در همین
جبه��ه انقالبی تعریف می ش��ود و آقای تئوریس��ین در حال
تالش برای جابجایی جای جالد و شهید است.
 .2ش��اید اگر بخواهی��م مانند خود عباس عب��دی به این
فرضیه پاس��خ دهیم باید فتنه س��ال  88را به او یادآوری کنیم
که از اوباش محالت تهران تا ضد انقالب خارج نش��ین و حتی
عبدالمالک ریگی هم عضو جنبش س��بز بودند و خوب اس��ت
آقای عبدی با اندکی پرسوجو متوجه شود لیدرهای اغتشاش و
آشوب های پرخسارت آن سال از کجا تغذیه مالی میشدند؟
 .3اذع��ان وقیحانه عبدی به بازتولید اوباش در مناس��ک
دینی را می توان در راس��تای همان حم�لات اصالح طلبان
به مبانی دین اس�لام در زمان حاکمیتش��ان بین سال های
 76تا  84و در س��ال های مجلس ششم دانست که ظاهرا او
حال و هوای آن موقع را کرده اس��ت و ناخواسته بین حرکت
قاتل وحشی در حمله به یک طلبه با سال ها حمله به دین و
شخصیت های دینی در روزگار حاکمیت اصالح طلبان پیوند
برقرار کرده است .از سوی دیگر اصلی ترین جریانی که اوباش
در دل آنها بازتولید ش��د و به طور علنی هم آنها را بکارگیری
کردن��د ،همین جریان مدعی اصالح طلبی اس��ت .همچنین

آقای عبدی مش��خصا بگویند هتاکان به عاش��ورای حسینی
در س��ال  88مورد حمایت کدام جریان بودند و از س��وی چه
کسانی لقب «امت خداجو» گرفتند؟
 .4تنها س��ند عبدی در این نوشته حضور غلط امیر تتلو
در برخی محافل انتخاباتی س��ال  96بوده اس��ت که خود به
خوب��ی عمق نداش��ته این نوش��ته را به رخ می کش��د اما در
مق��ام قیاس ،آقای عبدی برای حضور بدنام ترین س��لبریتی
ها در داخل و خارج از کش��ور که خود را منتس��ب به جریان
اصالحات معرفی کردند و اصالح طلبان با شعار «هر نفر یک
ستاد» از آنها استقبال کردند چه پاسخی دارد؟
 .5اگ��ر قتل فجیع طلبه همدانی را کنار بگذاریم ،عبدی
ب��ه عنوان یکی از تریبون داران جریان اصالحات باید پاس��خ
ده��د رپرتاژ روزنام��ه های زنجیرهای برای توزیع مش��روبات
الکلی سالم(!) با چه هدفی انجام می شود؛ آن هم در صورتی
که نقش اس��تفاده از این نجاسات در ایجاد حوادث اجتماعی
از جمله قتل انکار ناپذیر بلکه پررنگ اس��ت .6 .سخن پایانی
آنس��ت ک��ه از تئوریس��ین جریانی که به عن��وان خط مقدم
اسرائیل و آمریکا معرفی و به عنوان سربازان نیابتی آنها برای
جنگ با ایران اعالم ش��ده و صدای تکذیبی از آنها در نیامد،
انتظار بیش��تری نبوده و نیست .جریانی که برخی اعضای آن
حتی گرای تحریم بیش��تر جمهوری اس�لامی هم به دشمن
داده و یا افراد بس��یاری از آنها به دل دش��من پناهنده شدند.
جریانی که همپای دش��منان این کشور برای حمله به مبانی
انقالب و نهادهای انقالبی کشور کم نگذاشته و بعد از یک روز
حمایت از س��پاه در مقابل حرکت خصمانه کاخ سفید ،برای
جهان نیوز
ادامه حمایتشان شرط گذاشتند!

دریادار خانزادی:

ایران و روسیه در آبهای جنوب ایران رزمایش برگزار میکنند

فرمانده نیروی دریایی ارتش
ارتش اسلام
گفت :بنا داریم سال  ۹۸یک
رزمایش مشترک در ناوگان جنوب نیروی دریایی
با مش��ارکت نیروی دریایی ارتش روس��یه برگزار
کنیم.
امی��ر دری��ادار حس��ین خان��زادی فرمان��ده
نیروی دریایی ارتش در نشس��ت خبری تش��ریح
دستاوردهای سفر اخیر خود به چین اظهار داشت:
در زمان صلح کارهای��ی می توان انجام داد که به
اندازه یک رزم خوب اثرگذار اس��ت .بخشی از این
کارها نشان دادن قدرت و توانمندی نظامی کشور
به خارج از کش��ور اس��ت که اثر مهم��ی در حوزه
بازدارندگی دارد.
وی افزود :جمهوری اس�لامی کش��وری است
ب��ا مرزهای دریایی جهانی که دریا فرصت بس��یار
بزرگ��ی برای ایران بر قرار ک��رده که بتواند ارتباط
بدون واسطهای با کشورهای دنیا بر قرار کند.
دریادار خانزادی تاکید کرد :بخش��ی از ارتباط
ب��ا دنیا ارتباط اقتصادی ،سیاس��ی و بخش��ی هم
ارتباط دفاعی -امنیتی است.
فرمان��ده نی��روی دریایی ارتش گف��ت :ما به
دع��وت فرمانده نیروی دریایی چین به مناس��بت

هفتادمین س��الگرد تاسیس این نیرو به چین سفر
کردیم و در اولی��ن اقدام با فرمانده نیروی دریایی
چین دیدار کردیم ۶۵ .کشور دنیا در این همایش
ش��رکت کردند و برخی کش��ورها عالوه بر حضور
فرمانده نیروی دریایی آن کشورها ،ناوگان آنها نیز
در این اجالس حضور داشت.
وی با بیان اینکه محورهای اصلی س��خنرانی
بنده متوجه مش��ارکت تعامل و حض��ور و آگاهی
یافت��ن از محیط تعامل دریایی و افزایش همکاری
ه��ا در جهت همکاری ه��ای اطالعاتی و عملیاتی
بود ،خاطرنش��ان کرد :از دیگر م��واردی که به آن
اشاره ش��د این بود که حضور نیروهای استکباری
در منطقه اثرات مخربی دارد و س��عی می کنند با
مهاجم نش��ان دادن قدرت ه��ای منطقه ای برای
کشورهای منطقه معمای امنیت ایجاد می کنند.
خان��زادی ادامه داد :موضوعی که بر آن تاکید
کردیم این بود که کش��ورهای دارای تمدن بزرگ
دریای��ی در حال خیزش به س��مت دریا هس��تند
و این بدان معنا اس��ت که س��امانه قدرت دریایی
فض��ای معنا داری را برای این کش��ورها باز کند و
قطعا قدرت دریایی منطقه ای این فضا را خواهند
گرف��ت و ترتیب��ات امنیت��ی منطقه باید توس��ط

کش��ورهای منطقه ش��کل بگیرد و هیچ نیازی به
حضور بیگانگان نیست.
فرمان��ده نیروی دریایی ارتش اظهار داش��ت:
همچنی��ن در حاش��یه این اجالس ب��ا فرماندهان
نیروهای دریابی  ۱۰کش��ور دنی��ا مالقات کردیم.
بخش��ی از این صحبت ها متوجه مسابقات غواصی
عمق اس��ت که در ناوگان جن��وب نیروی دریایی
ارتش جمهوری اس�لامی ایران برگزار می شود و
قدرت ه��ای بزرگ دریایی جهان در آن ش��رکت
می کنند.
دریادار خان��زادی عنوان ک��رد :موضوع دیگر
بحث تعامالت آموزش��ی و فنی و زیر ساختی بود.
همچنین در باره حضور ناوگان کشور های دوست
در بنادر یکدیگر هم بحث و تبادل نظر شد.
فرمان��ده نیروی دریایی ارت��ش عنوان کرد :از
دیگر اقدامات ما بازدید از نیروی دریایی چین بود
که به عنوان یک نیروی دریایی صاحب تکنولوژی
مطرح اس��ت .در این اجالس نیروی دریایی ارتش
در بین سایر کشورها به عنوان یک نیروی دریایی
قدرتمند و صاحب عل��م و فناوری مطرح بود و ما
تم��ام تالش خودمان را کردهای��م که نماد عزت و
اقتدار نظام باشیم.

دری��ادار خان��زادی با بی��ان اینکه م��ا امروز
موافقتنامه همکاری بین نیروهای مس��لح چین و
ای��ران را داریم ،گفت :این س��فر در راس��تای این
توافقتنامه اجرا ش��د و گسترش ظرفیت های فنی
و آموزشی یکی از مواردی است که قطعا در برنامه
تعامالت ما با نیروی دریایی چین خواهد بود.
فرمانده نی��روی دریایی ارتش درب��اره برنامه
ه��ای نی��روی دریایی ب��رای گس��ترش تعامالت
آموزش��ی با نیروهای دریایی سایر کشورها گفت:
م��ا دعوتنام��ه هایی از کش��ورهای هن��د ،چین،
پاکس��تان ،ایتالیا و پاکستان برای توسعه تعامالت
آموزشی و اعزام افسران داریم و هم اکنون تعدادی
از افس��ران ما در این کش��ورها مشغول طی کردن
دوره های آموزش��ی هس��تند و تعدادی از افسران
برخی از این کش��ورها هم برای طی دوره آموزشی
در کشورما هستند.
وی عنوان کرد :بیشتر مذاکرات ما با کشورها
در حوزه های فنی و آموزش��ی و عملیاتی بود که
برای مثال مذاکرات ما با کش��ور روسیه بیشتر در
حوزه فنی و عملیاتی بودکه بنا داریم در سال ۹۸
یک رزمایش مش��ترک در ن��اوگان جنوب نیروی
دریایی با مش��ارکت نیروی دریایی ارتش روس��یه

رئیس مجلس در همایش چالشهای بانکداری:

مذاکره مجدد با آمریکا سهل اندیشی و اشتباه راهبردی است

رئیس مجلس شورای اسالمی با
تر يبــــو ن
اش��اره به ط��رح برخ��ی ایدهها
مبنی ب��ر مذاکره مجدد با آمریکا ،گف��ت :مذاکره با
آمریکا در ش��رایط کنونی معنای��ی ندارد و طرح این
موضوعات نوعی سهلاندیشی است.
علی الریجانی در هشتمین همایش سیاستهای
پول��ی و چالشهای بانک��داری و تولید با اش��اره به
موانع موجود برای توس��عه اقتصادی کش��ور ،گفت:
در ش��رایط کنون��ی به عل��ت اقدام��ات آمریکاییها
موضوع همکاریهای تجاری با کش��ورهای خارجی
امر س��ادهای نیس��ت البته این موضوع به عنوان یک
اصل مهم است و ما نمیخواهیم رقابتها و روابط در
پستوخانه باشد.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد :ما بعد
از  ۱۲س��ال مناقشه و مذاکره با آمریکا به یک تفاهم
و توافق رس��یدیم ،اما این موجود عجیب و غریب از
توافق خارج ش��د البته این اق��دام آنها صرفا مربوط
به برجام نبود بلکه ترامپ هر روز از یک توافق خارج
میش��ود از این رو به نظر میرسد چیزی و موضوعی
در مغز آنها بوده و به نظر من این مس��ئله ضایعهای
در عرصه بینالملل است.
وی با بیان اینکه ایده مذاکره با آمریکا در شرایط
کنونی نوعی سهلاندیش��ی اس��ت ،گف��ت :برخی با
سهلاندیش��ی میگویند که ما باید در شرایط کنونی
با آمریکا مذاکره کنیم ،اما به نظر من مذاکره با آنها
معنایی ندارد ،زیرا درگام نخس��ت آنها  ۱۲شرط را
مطرح کردهاند که ما باید آنها را بپذیریم که یکی از
آنها توافق غنیسازی هستهای است.
رئی��س مجلس با بیان اینکه در ش��رایط کنونی

ال روش��ن است ،گفت :من
چالشهای اقتصادی کام ً
بارها با کارشناسان در رابطه با این چالشها صحبت
ک��ردهام از این رو در ش��رایط کنون��ی برخی از این
مشکالت و چالشها مزمن بوده و باید ریشههای آن
کاوش و بررسی شود.
الریجانی ادامه داد :یک��ی از چالشهای اقتصاد
کش��ور موض��وع بنگاه��داری دولتی اس��ت؛ در این
رابط��ه مرحوم م��درس آراء و نظریات بس��یاری در
حوزه اقتصادی داش��ت و ایش��ان در صدر مشروطه
نگرانی نس��بت به بنگاهداری دولتی دغدغه داش��ت
و میگفت که دولتها بنگاهداران خوبی نیس��تند و
آنها نمیتوانند تاجران خوبی باشند.
رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت :قطعاً
برای حل چالشهای اقتصادی کش��ور نگاه طبیبانه
نیاز اس��ت و مس��ائل و مش��کالت باید از منظر حل
ش��دن مورد بررسی قرار گیرد از این رو نباید در این
رابطه نگاه مأیوس��انه داش��ت ،زیرا این رویکرد برای
ش��رایط فعل��ی مضر اس��ت البته برخی اف��راد برای
رقاب��ت اقتصادی خود و برخی نیز ب��رای انجام امور
و کارهایش��ان نگاههای مأیوس��انه را ترویج میکنند
که این مسئله موجب شد تا در شرایط کنونی نتوان
برخی مشکالت را به سادگی حل کرد.
الریجان��ی با اع�لام اینکه قطع��ا در یک فضای
مأیوس��انه نمیتوان کارها و اقدامات ایجابی و فعاالنه
ک��رد ،گفت :برخ��ی این موض��وع و ای��ده را مطرح
میکنند که دولت مخالف گسترش بخش خصوصی
است ،این افراد میگویند که دولت میپندارد که اگر
بخش خصوصی فربه ش��ود ج��ای آنها تنگ خواهد
ش��د ،اما من در وضعیت فعلی این موضوع و رویکرد

را نمیبینم البته ش��اید در گذشته این مسئله وجود
داش��ته ،اما در ش��رایط کنونی چنی��ن بحثی مطرح
نیست و تنها ممکن است رها کردن کار برای برخی
از شرکتهای دولتی سخت باشد.
وی با بیان اینکه دولت نباید در عرصه اقتصادی
بنگاهداری کند ،گفت :دولت تنها زمانی میتواند در
ای��ن عرصه فعال باش��د که بخ��ش خصوصی به این
ح��وزه ورود نکند ،از طرف دیگ��ر وظیفه دولت کار
اقتصادی و قیمتگذاری نیست بلکه باید فضای آزاد
و رقابتپذیر را فراهم کند .همچنین دلیلی ندارد که
دولت سیس��تم تأمین اجتماع��ی زوری و اجباری را
ایجاد کند بلکه میتوان در این عرصه سیس��تمهای
متنوعی را فراهم کرد.
الریجان��ی ادام��ه داد :ترامپ موجودی نیس��ت
ک��ه چی��زی را بپذیرد بنابراین به هم��ان میزانی که
عقب نش��ینی کنیم به همان میزان جلو خواهد آمد
بنابراین در ش��رایط کنونی م��ا در یک دوره خاص و
وی��ژه قرار داریم که در ای��ن دوره باید تدابیر خاصی
صورت گیرد.
وی ادام��ه داد :اق��دام مرحوم بهش��تی در اوایل
انقالب برای تشکیل حزب جمهوری اسالمی اقدامی
ب��ه قاعده بود و متوقف ش��دن فعالی��ت این حزب از
اشتباهاتی بود که صورت گرفت از طرف دیگر برخی
اوقات ای��ن رویکرد و موضوع مطرح میش��ود که ما
از روزنههای حوزه سیاسی برای حل مسائل استفاده
نمیکنیم که قطعا تصور اشتباهی است حتی ما در این
عرصه نگفته ایم که با س��عودیها مذاکره نمیکنیم،
اما زمانی که آنها دشمنی میکنند نمیتوانیم نرمش
زیادی کنیم ،زیرا آنها جلوتر میآیند .میزان

برگزار کنیم و همچنین امس��ال در قالب اجالس
فرماندهان نیروهای دریایی حاش��یه اقیانوس هند
نیز فک��ر زمایش دریایی در اقیان��وس هند برگزار
می کنیم.
ش در واکنش به
فرمان��ده نیروی دریایی ارت�� 
اظهارات نتانیاهو در ب��اره برخورد با نفتکش های
ایرانی گفت :بخش��ی از جواب این س��وال سیاسی
اس��ت که سیاس��یون به آن پاس��خ می دهند اما
بخش��ی از جواب آن نیز در حوزه دفاعی و امنیتی
است.دریاهای آزاد جهان متعلق به همه کشورهای
دنیا اس��ت و نیروی دریای��ی ماموریت دارد منافع
کش��ور را در نق��اط مورد نظر جمهوری اس�لامی
ایران تامین کند .نفتکش های جمهوری اس�لامی
ایران بخشی از خاک کشورمان است و قطعا از آنها
حفاظت و صیانت خواهیم کرد.
فرمان��ده نی��روی دریایی ارت��ش در خصوص
ناوش��کن دماوند گفت :ناوشکن دماوند هم اکنون
نیز آماده به آب اندازی است اما قدری تحمل می
کنیم تا س��امانه های جدید مانند س��نجنده های
دقیقی بر روی آن نصب ش��ود و انش��اهلل تا پایان
امسال به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ملحق
فارس
خواهد شد.

یک فعال سیاسی اصالحطلب:

مردم ازفرصتطلبان خستهاند

یک فعال سیاس��ی اصالح طلب گفت :در شرایط کنونی
ديـــــدگاه
برخ��ی از اصالحطلب��ان بهدنب��ال راهان��دازی پارلمان
اصالحات هستند اما این سازوکار به سود جریان اصالحات نیست.
زهرا ش��جاعی رئی��س امور مش��ارکت زنان ریاس��تجمهوری در دولت
اصالح��ات در گفتگویی به چالشهای جری��ان اصالحات پرداخت و در عین
حال از تش��کیل «پارلمان اصالحات» انتقاد ک��رد و گفت :چالش مهم امروز
جری��ان اصالحات این اس��ت که برخی کلیت جری��ان اصالحات را در قامت
برخی از افراد که به جریان اصالحات منتسب هستند گره زدهاند.
وی با بیان اینکه در ش��رایط کنونی ،مردم از برخی از چهرههای منتسب
به جریان اصالحات خسته شدهاند و نه از جریان اصالحات ،تصریح کرد :مردم
از فرصتطلبی و قدرتطلبی این افراد خس��ته ش��دهاند وگرنه همچنان دل
در گرو جریان اصالحات دارند و آن را تنها راهحل مشکالت قلمداد میکنند.
این فعال سیاس��ی اصالح طلب با بیان اینکه برخی اصالحطلبان میل به
ق��درت را به هر چیزی ترجیح میدهند ،میگوی��د :تحلیل تفاوت بین افراد
منتس��ب به جریان اصالح��ات و گفتمان اصالحات ب��رای نخبگان فکری و
سیاسی جامعه امکانپذیر است ،اما تودههای مردم از درک این تفاوت ناتوان
هستند و به همین دلیل ممکن است اقدامات این افراد را به نام کلیت جریان
اصالحات بهشمار بیاورند.
شجاعی به تبیین چالش دیگر جریان متبوعش پرداخت و گفت :چالش
دیگر جریان اصالحات اس��ت این اس��ت که ما بهجز نامهای برای فردا و نامه
رئیس دولت اصالحات برای جوانان هیچمانیفس��ت و س��ندی برای گفتمان
اصالحات نداریم.
وی اضاف��ه کرد :به همین دلی��ل هنوز هیچ چارچ��وب و معیاری برای
مشخصکردن حرکت اصیل اصالحطلبی در جامعه نداریم .در نتیجه نمیتوان
بهصراحت رفتار برخی که خود را به جریان اصالحات منتس��ب میکنند اما
رویک��رد دیگری را دنب��ال میکنند از یک اصالحطل��ب واقعی تفکیک کرد.
این فعال اصالح طلب گفت :در چنین ش��رایطی که جریان اصالحات مانند
الستیکی روی آب معلق مانده و هر کسی با هر منش و روشی به خود اجازه
مهر
میدهد خود را در ذیل جریان اصالحات تعریف کند.

