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بسیج در حادثه سیل
کار سه ساله را ۳۵ روزه انجام داد

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
در س��یل اخیر بسیج کار سه سال را در ۳۵ روز انجام 
داد که ش��اید اگر قرار بود با بودجه دولتی این کار را 

انجام دهیم چندین سال طول می کشید.
آئی��ن تکری��م و معارفه مس��ئول بس��یج جامعه 
پزشکی کش��ور با حضور س��ردار محمدحسین سپهر 
جانش��ین رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین کشور و 
ای��رج حریرچی معاون کل وزارت بهداش��ت در مرکز 
همایش بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

برگزار شد.
س��ردار س��پهر در ای��ن مراس��م طی س��خنانی 
اظهار داش��ت: بسیج جامعه پزش��کی یکی از بهترین 
تشکل های تخصصی بس��یج کشور است و در خدمت 

رسانی به مردم نمره قبولی دریافت کرده است.
وی ادام��ه داد: درخواس��ت ما از مس��ئول جدید 
س��ازمان بسیج پزشکی استفاده بیشتر از ظرفیت های 

بالقوه و بالفعل جامعه پزشکی کشور است.
جانش��ین رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین در 
ادامه به دالیل رش��د و شکوفایی کش��ورها در جهان 
اشاره کرد و گفت: جهان بینی، رهبری و مردم عناصر 
اعتالی هر جامعه ای و در مقابل س��قوط جوامع است. 
در کش��ور ما مهمترین عامل پیش��برد کشور رهبری 
مقدر و هوش��مند اس��ت. رهبر ما ب��ه اعتراف همگان 
ب��ه عنوان هوش��مندترین رهبر جه��ان، امروز انقالب 
اس��المی را هدایت می کنند و توانسته اند جامعه را در 

وضعیت فعلی به بهترین شکل ممکن پیش ببرند.
وی نقش مردم را در پیشرفت کشورها بسیار مهم 
دانست و گفت: هر حاکمیتی بدون حضور مردم دوام 
نخواهد داش��ت و اگر مردم آن جامع��ه دارای نگاهی 
اعتقادی و معنوی باش��ند قطعاً مؤثر تر خواهند بود و 
تش��کیل بسیج به فرمان امام خمینی )ره( برای ایجاد 

تمدن جهانی اسالم ایجاد شده است.
سردار سپهر در ادامه تصریح کرد: بسیج بزرگترین 
سازمان مردم نهادی است که با حضور ده ها میلیون انسان 
معتقد به آرمان های نظام و اسالم در حال نقش آفرینی 
در کشور است. ما از بخش بهداشت و درمان می خواهیم 
که از ظرفیت بسیج اس��تفاده بیشتری کنند زیرا حوزه 
بهداشت و درمان مهم ترین مسئله حاکمیت های جهان 

و حکمرانان برای اثر بخشی در جوامع است.
وی افزود: بس��یج جامعه پزش��کی در حمایت از 
وزارت بهداشت مس��ئولیت دارد و باید کارهای بزرگ 
و ب��ه ظاه��ر نش��دنی را برعهده بگی��رد و چالش های 
حوزه بهداش��ت و درمان کشور را حل کند. وی فقدان 
س��ازمان ملی امداد و نجات را مهمتر مس��ئله کشور 
برای رویارویی با بالیای دانس��ت و گفت: اگر در سیل 
اخیر نیروهای مردمی و مسلح وارد نمی شدند شاید با 
بحران روبرو می ش��دیم، بسیج بیش از ۲ هزار گردان 
ام��داد و نجات دارد و می تواند ظرفیت ویژه ای را برای 

حل مشکالت کشور و ملت برعهده بگیرد.  مهر

بسیجیها

بازدید سرزده رئیسی از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه به صورت س��رزده از مرک��ز ارتباطات مردمی قوه قضائیه 

)۱۲۹( بازدید کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در این بازدید ضمن حضور در مرکز مدیریت خطوط، 
از نزدیک در جریان روند اتصال خطوط تلفنی مردم به کارشناس��ان حقوقی، میزان 
تماس های تلفنی، میزان معطلی مردم و کیفیت پاس��خگویی کارشناسان قرار گرفت 
و دستورات الزم را برای بهبود فرآیندهای موجود صادر کرد. رئیس قوه قضائیه همچنین 
برخی از پیام های ضبط شده مردمی و مشکالت اعالم شده از سوی شهروندان را شنید و مورد 
ارزیابی قرار داد. رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز در حاشیه این بازدید، توضیحاتی 
درباره فعالیت های مرکز ارائه کرد. همچنین کارشناسان حقوقی و قضات مرکز ارتباطات مردمی 
قوه قضائیه در جریان این بازدید، به س��واالت رئیسی پاس��خ دادند و به ارائه آماری از فراوانی 

موضوعات مطرح شده و دغدغه های مردم در تماس با مرکز ۱۲۹ پرداختند.  قوه قضاییه

میزان
مدیریت جهادی تنها راه غلبه بر مشکالت است

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: در شرایط حساس فعلی، تنها راه و کلید 
غلبه بر مشکالت و عبور از بحران ها، مدیریت جهادی است.

امیر س��رتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در مراس��م تکریم و معارفه فرماندهان 
س��ابق و جدید پایگاه ش��کاری ش��هید بابایی اصفهان گفت: کس��ی که در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران مسئولیتی را می پذیرد، خود باید به این حقیقت 

واقف باشد که این جایگاه و مسئولیت، امتیاز مادی خاصی را در پی نخواهد داشت.
وی به بازخوانی بیانات رهبر معظم انقالب درباره ویژگی های مدیران انقالبی پرداخت 
و افزود: طبق فرامین رهبر انقالب، یک مدیر جهادی باید پابه پای نفرات و زیردستان خود 
ت��الش کرده، با اعتماد به نفس و توکل بر خداوند از امکانات و ظرفیت های موجود نهایت 
بهره را ببرد. وی با تقدیر از زحمات امیر سرتیپ دوم خلبان محمدجعفر تک، امیر سرتیپ 

دوم خلبان سعید فتاح را به عنوان فرمانده جدید پایگاه شهید بابایی منصوب کرد.

ارتش اسالم
اموال و دارایی خود را اعالم می کنم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در صورت اجرای قانون رس��یدگی به 
اموال و دارایی های مس��ئوالن بنده نیز اموال و دارایی خود را به صورت ش��فاف 

اعالم خواهم کرد.
علی مطهری در پاس��خ به این سؤال که آیا شما هم حاضر خواهید بود که 
در این راستا شفاف سازی کنید؟ اظهار داشت: اگر قانون هست پس الزم است و 

باید همه این کار را انجام دهند.
وی در پاسخ به این سؤال که فکر می کنید این قانون تا چه حد می تواند در راستای 
شفاف س��ازی و جلوگیری از فس��اد مالی که در کشور وجود دارد تأثیرگذار باشد، عنوان 
کرد: به هر حال این موضوع مؤثر است چرا که اموال یک مسئول قبل از گرفتن پست و 
بعد از آن مقایسه می شود و در این صورت مسئوالن مراقبت بیشتری می کنند و بر این 

اساس یک نظارت قانونی برای آنها وجود دارد.  فارس

پویش شفافیت

وحانی،   آقای ر
حاال وقت تعویض طالیی است

مهدی پایدار

ریاس��ت محت��رم جمه��وری در یکی از س��خنرانی های 
خود )ش��اید ب��رای فرار به جلو و منح��رف کردن ذهن مردم 
از مش��کالت عدیده اقتصادی و یا ش��اید برای نوعی تلنگر و 
آمادگی برای اصالح قانون اساس��ی که می بایست در صورت 
لزوم هر ۱۰ س��ال اتف��اق بیفتد( از ان��دک اختیارات رییس 
جمهور در جمهوری اسالمی ایران گالیه کردند. اینکه جایی 
از قوانین ما نیاز به اصالح داش��ته باش��د بحث این یادداشت 
نیس��ت و در این مق��ال نمی گنجد. نح��وه و زمان طرح این 
گالی��ه نگارنده را مجاب کرد تا مطالبی را هر چند کوتاه ارایه 

نماید. 
آق��ای رئیس جمهور هم��ان طور که می دانید و س��ابقه 
۴۰ ساله ش��ما در انقالب این را تایید می کند که حضرتعالی 
از اوای��ل انق��الب از طراح��ان و مصوبی��ن همی��ن قوانین و 
اختیارات بوده اید. در اندک اطالعات بدست آمده از جلسات 
تصویب، نش��انی از اعتراض شما نسبت به قوانین و اختیارات 
رئیس جمهور دیده نمی ش��ود. یا ش��اید به دلیل طبقه بندی 
اطالعات س��ابقه آن قابل دسترس��ی نیس��ت. همان طور که 
مستحضرید روسای جمهور گذشته با همین قوانین  کار خود 

را به فرجام رساندند و خدماتی را با توجه به وظایف مشخص 
شده و همین اختیارات به مردم ارائه دادند. 

س��وای قانون اساس��ی، دیگ��ر قوانین و آیی��ن نامه های 
داخل��ی هم با توج��ه به همین قانون اساس��ی )که اختیارات 
رئیس جمهور در آن درج ش��ده اس��ت( دس��ت شما را برای 
اجرای بهتر امور باز گذاشته است. آیا یک رئیس جمهور نباید 
نس��بت به این قوانین آگاهی داشته باشد؟ اگر آگاهی داشته 
اید و چگونگی اجرا را، آنهم از صفر تا صد آن، قبول داش��تید 
قطعاً گالیه از کمبود اختیارات ریاس��ت جمهوری در تریبون 

رسمی امری بیهوده و شاید خنده دار باشد.
ام��ا اگر از اختی��ارات حال و حاضر ریاس��ت جمهوری و 
نحوه ی اجرا و وظایف، آگاهی نداش��ته اید که باید شما را به 
صورت ویژه دعاگو باش��یم و غزل خداحافظی تان را با توجه 
به اختیارات دیوان عالی کش��ور و مجلس ش��ورای اس��المی 
خوان��د. م��ورد دوم را عمال بعید می دانم. زی��را مادون ترین 
مدی��ر اجرایی یا هر مس��ئول بزرگواری قبل از قبول پس��ت، 
جای��گاه و وظایف س��ازمانی خود را مطالع��ه می کند تا مبادا 
هنگام اجرای مسئولیت به مشکل برخورد کند. شخص رئیس 
جمهور از آنجایی که طبق قانون اساس��ی مس��ئولیت خطیر 
اجرای کشور را بر عهده دارد باید به تنهایی مجموعه ای باشد 

از دانستنی های قوانین مرتبط با وظیفه سازمانی خود. 
بی ش��ک جناب آق��ای رئیس جمهور این سیس��تم اداره 
کش��ور و اختیارات را قبول داشتند که در موعد مقرر استعفا 
داده، تایید صالحیت ش��ده، تبلیغ کرده، رای آورده، توس��ط 

رهبری تنفیذ شده  و کار خود را شروع کرده اند. 

وقت��ی این اختی��ارات فعلی را قبول نداش��ته اید یا بهتر 
بگویم آگاهی نداش��تید، چرا هزینه تراش��ی ک��رده اید و در 
وزارت کش��ور حاضر شدید و برای ریاست جمهوری آن هم با 

همین اختیارات کاندیدا شدید؟!
آق��ای رئیس جمهور اصول اختصاص��ِی موجود در قانون 
اساس��ی را بار دیگ��ر مطالعه بفرمایید. ب��رای یک حقوقدان، 
تفس��یر قوانین آسان و شیرین تر از مردم عادی است. نزدیک 
به ۲۰ اصل از اصول قانون اساسی درباره ریاست جمهوری از 
نح��وه انتخاب تا اجرا را در بر می گیرد. تصویب نامه ها و آیین 
نامه های وزارتی را هم طبق قان��ون، خودتان انجام می دهید 
و از اختی��ارات مجموع��ه مدیریتی شماس��ت. قطعاً می دانید 
که آیین نامه ها نیاز به تش��ریفات ش��ورای نگهبان و روزنامه 

رسمی ندارد. پس دست تان برای تصویب آنها باز تر است. 
چطور می فرمایید اختیارات کم است. متوجه هستید از 
قاعده جهل به قانون هم نمی ش��ود  برای جنابتان اس��تفاده 
کرد. چون نافی مس��ولیت هایتان نمی شود. هرجور به قضیه 
ن��گاه می کنیم، موضوع اختیارات رئی��س جمهور یک فرار به 
جلو و س��رگرم کردن مردم اس��ت، تا اندکی مسائل اقتصادی 
را فراموش کنند. آقای رییس جمهور گاهی اقرار به ناتوانی یا 
گفتن دالیِل بهتر برای مشکالت پیش آمده، گزینه قابل توجه 
تری اس��ت تا مردم حقایق را از شخص اول اجرایی بدرستی 
درک کنن��د. در حال حاضر تنها راه کمک به مردم، نگاه ویژه 
به امور اقتصادی است. نیک می دانید فرمانده اقتصادی کشور 
چه کس��ی اس��ت. امور نگران کننده ای که نزدیک به ۲ سال 
اس��ت، چه اختیار داشته باش��ید و چه بی اختیار، درد اصلی 

مردم است. 
جناب آقای رییس جمهور، اختیار ش��ما این اس��ت تا با 
تقویت تیم اقتصادی، آس��ایش و رفاه را برای مردم تضمین 
کنید. اختیار گس��ترده ش��ما این اس��ت تا با سیاست های  
پول��ی و مالی، ت��ورم را مهار کنید. اختیار گس��ترده ش��ما 
این اس��ت که ب��ه راحتی در صورت قص��ور و تقصیر، وزرا و 
معاونی��ن و مدیران خنثی را از قط��ار خدمت پیاده کنید و 
در اندک زم��ان باقی مانده تعویض طالی��ی را انجام دهید. 
اختیارات عمده و بی نظیر ش��ما همین مردمی هس��تند که 
تالش کردن��د رئیس جمه��وری انتخاب کنند ت��ا با همین 
اختیارات موجود، س��ر خود را باال بگی��رد و از انتخاب خود 
لذت ببرن��د؛ نه اینکه خود را عاملی ب��رای بی ثباتی اقتصاد 
کش��ور قلمداد کنند. اختیار بی نظیر شما ارتباط با مردمی 
است که متأس��فانه طی دو سال گذشته از این ارتباط فقط 

یارانه ای از آن مانده اس��ت.
آق��ای رئیس جمهور ب��ه اختیارات ب��ا ارزش خود پای 
بند باش��ید و از آن حداکثر اس��تفاده را کنید. برای از دست 
دادن همین اندک اختیارات هم )البته به زعم ش��ما( مدت 
زیادی باقی نمانده است. یک سرباز پیروز با اختیارات کم را 
مردم بیش��تر درک می کنند و برایش احترام قائل هستند تا 
امیری با اختیارات تام اما بدون خدمت. اگر همچنان معتقد 
هس��تید که اختیارات ریاس��ت جمهوری آنقدر کم است که 
راه خدمت را برایتان دش��وار کرده است، تفنگ را با احترام 
به زمین بگذارید تا س��رباز بعدی آماده پاس��داری از قانون 

اساس��ی ش��ود.  الف

یادداشت

توپ زدن انگلیسی ها در زمین آمریکا
ادامه از صفحه اول

مس��ئله دیگر آنک��ه انگلیس با ایران هراس��ی به 
دنبال توجی��ه افزایش نیرو در منطقه اس��ت چنانکه 
رسانه های انگلیسی از اعزام ۱۰۰ تفنگدار دریایی این 
کش��ور به پایگاه دریایی جدید انگلیس در »بحرین« 
خبر دادند. انگلیس مدعی امنیت منطقه با حمایت از 
تروریست ها در عراق و سوریه، مشارکت با سعودی در 
کش��تار یمن و نیز بحران سازی در لیبی خود عنصری 

نامطلوب برای امنیت جهانی است.
از اه��داف منطق��ه ای انگلیس ک��ه بگذریم یک 
اص��ل وج��ود دارد و آن اینکه انگلیس ب��ا پرونده های 
حاش��یه ای به دنبال پنهان س��ازی وضعیت بحرانی در 
عرصه سیاس��ی و اقتصادی خویش اس��ت. نارضایتی 
مردم انگلیس از سیاس��ت خارجی کشورش��ان بویژه 
همراهی با آمریکا قابل توجه اس��ت چنانکه در س��فر 
ترام��پ به این کش��ور مردم تظاهرات ض��د امریکایی 

برگزار کردند. 
در جم��ع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان 
گفت ک��ه لندن همچنان در همان توهمات گذش��ته 
اس��ت که محور آن را سیاس��ت جنگ روانی برای باج 
خواهی تشکیل می دهد حال آنکه دوران بزن درویی و 
تهدید و مذاکره به پایان رسیده است و لندن نیز مانند 
آمریکا نمی تواند از سیاست تهدید و مذاکره برای باج 
گی��ری از ایران بهره گی��رد و آنها نیز با ناکامی مواجه 
می ش��وند انگلیس نمی تواند با رفتارهای بحران ساز به 
دنبال مقاصدی همچون آزادی جاسوس��ش در ایران 

باشد و این فشارها ناکام خواهد ماند.
 در نهای��ت آنکه اتهام زن��ی اخیر انگلیس به ایران 
با توجه به پرونده غیرقابل دفاع این کش��ور در روابط 
سیاس��ی ،اقتصادی و دیپلماتیک با کش��ورمان، حکم 
یک بازی سراس��ر هزینه منطق��ه ای و جهانی را برای 

مقامات این کشور خواهد داشت.

سرمقاله

تش��خیص  مجم��ع  عض��و  ن ا خ��و ا مصلح��ت نظ��ام در پیامی از فر
جوانان خواس��ت تا چهره های ن��و را از میان افراد 
توانمن��د و با صالحیت ب��رای نامزدی در انتخابات 

مجلس معرفی کنند.
محم��د باق��ر قالیباف عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام طی پیامی از جوانان خواس��ت تا 
چهره های نو را از میان افراد توانمند و با صالحیت 

برای نامزدی در انتخابات مجلس معرفی کنند.
متن پیام »قالیباف« به شرح زیر است:

جوانان عزیز انقالبی و دلسوز ایران
همه می دانیم که کش��ور در وضعیت س��ختی 
بس��ر می برد و من بدون اغ��راق معتقدم راه برون 
رفت از این وضعیت اعتماد به جوانان است. حدود 
دو س��ال پیش هم نامه ای خطاب به شما نوشتم و 

عرض کردم که جریان انقالب باید با حفظ مبانی، 
در نگرش و ش��یوه سیاس��ت ورزی متحّول شود و 
با گفتمان و از هم��ه مهم تر چهره های نو، حرکت 
در مس��یر نواصولگرایی را هرچه زودتر آغاز کند و 
گفتم ما راهی نداریم جز اینکه مس��ئوالن به شما 
جوانان اعتماد کنند. ممکن اس��ت با خود بگویید 
که در عمل کسی به جوان ها اعتماد نمی کند؛ من 
هم این س��خن را قبول دارم و معتقدم کار خیلی 

سختی در پیش روی ماست، اما چاره چیست؟
وقتی جنگ تمام ش��د من ۲۷ س��اله بودم و 
اکنون احس��اس می کنم حتی ب��ه جوانانی که در 
میانسالی هستند، میدان داده نمی شود. ما یک راه 
بیشتر نداریم و نباید منتظر دستور از باال به پایین 
باش��یم. همان گونه که رهبری به مفهوم آتش به 
اختیار اش��اره کردن��د و در گام دوم به جوانگرایی 

پرداختند، حجت را بر همه ی ما تمام کرد.
ب��ه نظ��ر می رس��د ام��روز دیگ��ر جوانگرایی 
تبدیل به مطالبه عمومی ش��ده و همه باید کمک 
کنیم تحول به دس��ت ش��ما جوانان اتفاق بیفتد، 
همان گونه ک��ه در این چهل س��ال، هر موفقیت 
و پیش��رفتی که داش��تیم، نقش اصل��ی را جوانان 
داشتند. ش��ما جوانان نخبه، با انگیزه و مؤمن باید 
در هر عرصه ای که در سرنوشت کشور تأثیر دارد، 
بدون دعوت حاضر شوید و کار را به دست بگیرید. 

یکی از این فرصت ها، انتخابات پیش رو است.
تحول و پیشرفت کش��ور در گرو تشکیل یک 
مجل��س نو و کارآمد اس��ت و من ایم��ان دارم که 
اگر ش��ما جوانان همت کنی��د در این عرصه نقش 
آفرینی کنید، می توان به ظهور مجلس��ی نس��بتاً 
جوان و با تجربه امید داشت؛ تا ان شااهلل با نگرشی 

نو و چهره هایی نو، حرکت پیشرفت ایران اسالمی 
سرعت بگیرد.

ب��رادران و خواهران عزیزم قباًل گفته بودم که 
قرار نیست محور شما باشم اما می توانم صدای شما 
شوم و خواسته ها و مطالبات شما را از مسئوالن و 
رئوس جری��ان انقالب ضریب دهم و پیگیری کنم 
تا این تغییر و نوگرایی رقم بخورد. اما اگر ش��ما به 
میدان نیایید، مطالبه نکنید و توانمندی های خود 
را عرض��ه نکنید، این در، بر همان پاش��نه خواهد 
چرخید و مشخصاً مجلس آینده تفاوت معناداری 

با گذشته نخواهد داشت.
ل��ذا از هم��ه ش��ما جوان��ان دلس��وز انقالبی 
درخواست می کنم، متناس��ب با شاخص هایی که 
منتش��ر می ش��ود، افراد توانمن��د و باصالحیت یا 
خودتان را که برای قبول مسئولیت نمایندگی مردم 

jahad. مفید می دانی��د، از طریق پایگاه اینترنتی
net معرفی کنید تا با اس��تفاده از همه ظرفیت ها 
ت��الش کنیم در ح��د امکان شایس��ته ترین ها، در 

معرض انتخاب مردم قرار بگیرند.
از همه مخصوصاً خواهران عزیز، دانش��جویان 
و روحانیون و فعاالن مخل��ص جهادی می خواهم، 
افرادی با ظرفیت ها و تجربه باال و نس��بتاً جوان را 
معرفی کنند. گرچه ممکن است خود این افراد راسا 
وارد این عرصه س��خت و پرهزینه نشوند، اما شما 
آنها را دعوت و نسبت به انجام وظیفه ملی شان قانع 
کنید تا به لطف خدا مجلس نو ایجاد ش��ود. امروز 
زمان اصالح ریل گذاری در مس��یر سیاس��تگذاری 
کش��ور است و ان ش��ااهلل با همت و مشارکت شما 
جوانان، مردم عزیز ما طعم ش��یرین کارآمدی را از 

سوی نیروهای انقالب خواهند چشید.

دعوت قالیباف از جوانان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس

از  صم��ت  وزی��ر  گ��زارش  وضعیت بازار در جلس��ه غیر بهارست���ان
علن��ی، فراخوانی ب��رای دریاف��ت طرح هایی برای 
جایگزین��ی درآمد نفتی، گ��زارش معاونت نظارت 
درب��اره عملکرد مجلس در س��ال س��وم از جمله 
مهمترین اخبار جلس��ه روز )یکشنبه( ۲۶ خرداد 

ماه مجلس شورای اسالمی بود.
بررس��ی گزارش معاونت نظ��ارت مجلس در 
مورد اقدامات نظارتی مجلس در اجالس��یه س��وم 
دوره دهم، در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار 
داش��ت. علی الریجانی هم در ابتدای جلسه علنی 
با اش��اره به برگزاری جلس��ه غیرعلنی اظهار کرد: 
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت و همکارانش راجع 
به ابعاد مختلف موضوع صنایع معدنی و ش��رایطی 
که س��رمایه گذاران بتوانند در ی��ک وضعیت قابل 

پیش بینی کار کنند توضیحاتی داد. 

وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه درباره 
این که وضعیت کاالهای اساسی از توزیع سامان مند 
برخوردار ش��ود بحث کردیم که کمیسیون صنایع 

این موضوع را دنبال خواهد کرد.
رییس مجلس شورای اس��المی در نطق قبل 
از دس��تور نیز حمله به نفتکش ها در دریای عمان 
را »مش��کوک« و مکم��ِل تحریم ه��ای اقتصادی 
آمریکا علیه ملت ایران دانست و با تشکر از بیانات 
هوش��مندانه و عزتمندانه مق��ام معظم رهبری در 
مالقات نخست وزیر ژاپن، گفت: ایشان با دقت تام 
و استدالل متین، منطق ملت ایران را در برابر ستم 

هیوالی استعمار، آمریکا بیان کردند.

معاون��ت نظارت مجلس گزارش��ی از اقدامات 
نظارتی نمایندگان در اجالس��یه س��وم دوره دهم 
را قرائت کرد ک��ه طبق این گزارش ۸۶۵ تقاضای 
سوال از وزرا در این اجالسیه به هیئت رئیسه داده 
ش��ده که بیش��ترین س��وال مربوط به وزیر نیرو با 
۱۰۹ فقره است. غالمرضا اسداللهی همچنین گفت 
که طبق توافق صورت گرفته با دادس��تانی تهران، 
گزارشات نظارتی مجلس در سیستم قضائی خارج 

از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
همچنین س��خنگوی فراکس��یون مس��تقلین 
مجلس ش��ورای اس��المی از برگزاری جلس��ه این 
فراکسیون برای بررسی اصالح ساختار بودجه خبر 

داد و گفت: در جلسه امرو  که با حضور کارشناسان 
مرکز پژوهش های مجلس برگزار ش��د گزارشی در 
خصوص ضرورت اصالح س��اختار بودجه ارائه شد؛ 
البت��ه این موضوع نیاز به برگزاری جلس��ات دیگر 
هم دارد. رئیس فراکس��یون اقدامات پیش دستانه 
علیه تهدی��دات آمریکا گفت که این فراکس��یون 
فراخوانی برای دریافت طرح هایی برای جایگزینی 
درآمد نفتی ارائه کرده است. قاضی زاده هاشمی در 
توضی��ح این اقدام افزود: م��ا نیازمند خنثی کردن 
تهدی��دات آمریکا علیه فروش نفت ایران هس��تیم 
و بای��د راهکاری را دنبال کنیم تا درآمد دیگری را 

جایگزین درآمد نفتی کنیم.

محمد مهدی زاهدی به عنوان رئیس کمیسیون 
آم��وزش و تحقیقات، علی نوبخ��ت به عنوان رئیس 
کمیسیون بهداش��ت و درمان،  عبدالرضا عزیزی به 
عنوان رییس کمسیون اجتماعی، الیاس حضرتی به 
عنوان رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی انتخاب شدند. در این جلسه یک عضو هیأت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی سوالی درباره  عدم ارائه 

خدمات حمایتی به ایثارگران را اعالم وصول کرد.
عبدالرضا مصری هم با اش��اره به جلسه اخیر 
هیات رییسه مجلس خبر داد: در این جلسه مقرر 
شد از هفته جاری کمیسیون های تخصصی مجلس 
در عصر روزهای یکشنبه و سه شنبه جلسه داشته 
باش��ند. همچنین اداره کل س��المت ب��ا همکاری 
وزارت بهداش��ت طرح پایش فش��ار خون را برای 
کارکنان و نمایندگان مجلس در راهروهای مجلس 

اجرا کرد.  ایسنا

الریجانی:
حمله به نفتکش ها مکمِل تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران است

 »تاج زاده« 
و باز هم توجیه مذاکره با آمریکا

مصطف��ی ت��اج زاده اخی��راً در گفتگویی  اعالم کرده اس��ت که در ش��رایط کنونی گ���زارش دو
بای��د با دولت آمریکا و حتی ترامپ مذاکره کرد، درخواس��تی 
که بس��یاری از دوس��تداران مذاکره نیز ای��ن روزها امیدی به 

نتیجه بخش بودن آن ندارند.
مصطف��ی تاج زاده فعال سیاس��ی اصالح طل��ب و محکوم 
امنیتی در ماه گذشته به بهانه های مختلف از جمله شرکت در 
مناظره های دانشجویی یا گفتگوهای مطبوعاتی تالش می کند 
ت��ا مذاکره ب��ا آمریکا را به نفع ملت ایران نش��ان دهد و بگوید 

تحت هر شرایطی نباید باب مذاکره بسته باشد.
تاج زاده در مناظره دانشجویی با حجت االسالم نبویان، در 
توجی��ه مذاکره به بهانه جلوگی��ری از جنگ گفته بود، "امکان 
ندارد که ش��یوه ای ج��ز تعامل برد �� برد ی��ا باخت �� باخت 
وجود داش��ته باش��د و ما محکوم به گفتگو هستیم، حاال این 
گفتگ��و می خواهد قبل از جنگ باش��د یا بعد از جنگ باش��د 
و عق��ل حکم می کند که قب��ل از اینکه همه چیز به هم بریزد 

گفتگو کنیم".
وی اخی��راً در گفتگو با یک روزنامه اصالح طلب، با ادعای 
اینکه در سیاست خارجی اصل بر مذاکره و دستیابی به تفاهم 

است مگر خالفش ثابت شود، می گوید: حتی در وضعیت جنگ 
هم نباید راه های مذاکره را به طور کامل بس��ت اما در ش��رایط 
کنونی من به مذاکره مش��روط با دولت آمریکا و حتی شخص 
ترامپ معتقدم، براین اساس باید با پذیرش اصل مذاکره نسبت 
به رفتار آمریکایی ها عکس العمل نش��ان دهیم، برای مثال اگر 
آمریکا ۱۲ ش��رط برای مذاکره با ای��ران می گذارد، جمهوری 
اس��المی هم ۱۲ ش��رط بگذارد یا وقتی ترامپ می گوید ایران 
باید از س��وریه خارج ش��ود، روحانی هم بگوی��د ، آمریکا باید 
نیروهای خود را از کش��ورهای همس��ایه ایران خارج کند. اگر 

شروط ما پذیرفته شد، پای میز مذاکره می رویم".
برخی تحلیلگران معتقدند، گرچه زمانی می توان در جنگ 
از مذاکره صحبت کرد که طرفین در شرایط برابر باشند یا اینکه 
ط��رف مقابل در نقطه ضعف ق��رار دارد و می توان از وی امتیاز 
گرفت، ایران در س��الهای پایانی جنگ و زمانی که در جبهه ها 
توانس��ته بود ضرب��ات مهمی را به ارتش ع��راق وارد کند، پای 
مذاکره بر سر قطعنامه ۵۹۸ نشست اما در سالهای آغاز جنگ 
درخواست هیئت های صلح را رد می کرد چراکه نمی توانستیم 
در ش��رایطی که بخش هایی از خاک ما در دس��ت عراق بود با 
وی مذاک��ره کنیم چراکه نتیجه این مذاکرات و اعالم آتش بس 

محکم شدن پای عراق در مناطق اشغال شده ایران بود.
تاج زاده در حالی صحبت از ش��رط گذاش��تن برای  آمریکا 
می  کند که این کش��ور نه تنها از اجرای تعهدات خود در برجام 
سر باز زد بلکه از این توافق خارج شد و این تصور که بخواهد 

به ش��روط ایران برای مذاکره پایبند باش��د ی��ا آنها را بپذیرد 
قدری ساده انگارانه است.

ای��ن محک��وم امنیتی ک��ه در برخی مقاطع خش��ونت بار 
مانند حوادث کوی دانش��گاه ۷۸ و فتنه ۸۸ نقش آفرین اصلی 
بود، در ادام��ه گفتگویش، درباره مذاکره ب��ا دولت ترامپ که 
سیاست هایش توسط سران اسرائیل تعیین می شود، گفته که 
ب��ا ترامپ می توان گفتگو کرد و با اش��اره به ماجرای مخالفت 
نتانیاه��و با برجام ابراز عقیده می کند که "تمام سیاس��ت های 
آمریکا در اس��رائیل نوشته نمی ش��ود!" این در حالی است که 
باره��ا در خ��الل مذاکرات ایران ب��ا ۱+۵، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی به آمریکا سفر کرده بود و دولت این کشور نسبت 

به امنیت رژیم اشغالگر قدس تضمین داده بود.
ت��اج زاده پا را فرات��ر می گذارد و می گوید "الزم اس��ت ما 
به سمت مذاکره به منظور لغو تحریم ها برویم. مذاکره مستقیم 
و اگر نبود غیرمستقیم و از طریق واسطه ها گفت وگو شود و از 
این طریق ترامپ را در تنگنای بیشتری قرار داد!"، حاال سؤال 
این اس��ت که؛ چگونه با مذاکره آن هم از طریق واس��طه)!( و 
به منظ��ور لغو تحریم ها که نیاز ما اس��ت، ترام��پ می تواند در 
تنگنا قرار بگیرد، در حالی که اگر ما برای لغو تحریم به سمت 
مذاکره برویم، نش��انه استیصال اس��ت و آمریکا می تواند به ما 

فشار بیاورد؟
تاج زاده درب��اره پالرمو و cft هم می گوی��د "تصویب آنها 
به نف��ع ملت اس��ت و نباید آن را مش��روط به اقدام��ات اروپا 

کنی��م!"، در حالی که دیوید لویی��س، دبیر اجرایی گروه اقدام 
مالی )FATF( در گفت وگویی با بی بی سی در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر این که آیا تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه 
این نهاد پس از اجرای خواسته های FATF وجود دارد، گفت : 

"تضمینی وجود ندارد"!
همچنین اقدامات اروپا هنوز به مرحله اجرا نرس��یده و از 
اولین اولتیماتوم ایران کمتر از یک ماه باقی مانده و در صورتی 
که اروپا به تعهدات خود عم��ل نکند، ایران اولتیماتوم دوم را 

کلید خواهد زد.
عالقه ت��اج زاده برای مذاکره با آمریکا ک��ه به هر بهانه ای 
ت��الش می کند ایران را محکوم کند و در ماجرای اخیر انفجار 
نفتکش ها نیز ایران را مقصر دانس��ته، نش��ان از این روحیه ای 
دارد که به رغم مشاهده همه عهدشکنی های آمریکا در مقاطع 
مختلف تاریخ ۴۰س��اله انقالب اس��المی، عالق��ه ای به عبرت 
گرفتن ندارد. در ش��رایطی که مجموعه نظ��ام اعم از دولت و 
سایر نهادها، راه مقاومت را در برابر زورگویی و زیاده خواهی های 
آمریکا و ط��رف اروپایی برجام در پیش گرفته اند و اولتیماتوم 
اول ایران در ۱۸ اردیبهش��ت ماه امس��ال موجب ش��د تا لحن 
آنه��ا تغییر ک��رده و وزیر خارجه آلمان را راه��ی ایران کند و 
ترام��پ نیز با رد هرگونه احتمال حمله نظامی، ش��ینزو آبه را 
برای وس��اطت بفرس��تد، اما برخی در داخل کش��ور چشم بر 
دس��تاوردهای مقاومت بسته و هنوز به دنبال مذاکره برای حل 

مشکالت هستند.  تسنیم


