
اح��زاب- دبیرکل جامعه اس��امی مهندس��ین و عضو ش��ورای 
راهبردی وحدت اصولگرایان به تش��ریح راهبردهای اصولگرایان 

در انتخابات مجلس شورای اسامی پرداختند.
علیرضا خجسته پور قائم مقام جامعه اسامی مهندسین به تشریح 
جزئیات مباحث مطرح در نشست فصلی دبیران واحدهای استانی 
و اعضای شورای مرکزی جامعه اسامی مهندسین که پنج شنبه 

)۱۳تیرماه( در دفتر مرکزی این تشکل برگزار شد، پرداخت.
به گفته خجسته پور در ابتدای این جلسه محمدرضا باهنر دبیرکل 
جامعه اسامی مهندسین گفت که سال ۹۸ سال انتخابات است 
و ذهن بسیاری از فعاالن سیاسی به مقوله انتخابات و رقابت های 

انتخاباتی معطوف می شود.
باهنر افزود: سیاس��ت راهبردی ما مثل انتخابات گذشته وحدت 

حداکثری اس��ت و باید حداکثر نیروهای اصولگرا را بتوانیم دور 
هم جمع کنیم.

وی ادام��ه داد: م��ا متأس��فانه در غیبت اح��زاب چارچوب مدار 
قدرتمند در هر انتخاباتی اکثر انرژی مان صرف ایجاد وحدت در 
درون خودمان می شود. اما ناچاریم روی وحدت کار کنیم چون 
اگر به وحدت نرس��یم اوالً رأی مان پراکنده و مشتت می شود و 

ثانیاً عدم اجماع روی رأی مردم هم اثر می گذارد.
دبیرکل جامعه اس��امی مهندس��ین با تأکید براینکه هدف ما 
هم وحدت صددرصدی اس��ت، خاطرنش��ان کرد: ب��ا این حال 
وحدت صددرصدی عمًا غیرممکن اس��ت ضمن اینکه وحدت 
ما نیز وحدت فلس��فی نیست و قرار نیست هر نحله اصولگرایی 
از ایدئولوژی خود دس��ت بردارد بلکه می توانیم در عین داشتن 
س��ایق مختل��ف در جری��ان اصولگرایی با هم وحدت داش��ته 

باشیم.
وی ب��ا بیان اینکه در جریان اصولگرایی از طیف تند تند تا کند 
کند داریم و تاش ما این است که بتوانیم همه این طیف ها را زیر 
ی��ک چتر بیاوریم، تصریح کرد: به عبارتی دیگر ما نیاز داریم که 
حداکثر وحدت را داشته باشیم. زمینه و فضای رأی اصولگرایان 

در جامعه فراهم است و ما باید بتوانیم با ائتاف خود در جریان 
اصولگرایی رأی مردم را در انتخابات مجلس ش��ورای اسامی در 

اسفندماه سال جاری به دست آوریم.
باهن��ر ادام��ه داد: حدود ۱۸۰ ح��وزه تک نماین��ده و ۴۵ حوزه 
دو نماین��ده ای از ۲۹۰ نماین��ده مجلس داری��م و هرچه تعداد 
نمایندگان یک حوزه انتخابیه کمتر باشد ضریب نفوذ جریان های 
سیاس��ی در انتخاب افراد کمتر می ش��ود. اما در حوزه هایی که 
تعداد نماینده های آنها بیش��تر است این جریانات سیاسی اند که 

اغلب تعیین کننده هستند.
دبی��رکل جامع��ه اس��امی مهندس��ین در پایان تأکی��د کرد: 
تصمیم گیرن��ده نهای��ی در انتخابات در اس��تان ها از نظر جامعه 

اسامی مهندسین خود استان ها هستند. 
خجس��ته پور قائم مقام جامعه مهندسین اسامی همچنین در 
خص��وص بخش دیگری از این نشس��ت اظهار داش��ت: دبیران 
استانی این تشکل هر یک به بیان تحرکات انتخاباتی استان خود 
پرداختند و در خصوص ارتقای جایگاه  اصولگرایان در انتخابات 

مجلس شورای اسامی اظهارنظر کردند.
خجس��ته پور گفت: پس از صحبت ه��ای باهنر و دبیران جامعه 

اسامی مهندسین پرویز سروری عضو شورای راهبردی وحدت 
اصولگرایان در این نشس��ت اظهار داشت که جمنا تجربه بسیار 
خوبی در جریان اصولگرایی بود و ما در موضوع جمنا توانس��تیم 
آرای مش��تت را به یک سبد بزرگ و قوی تبدیل کنیم البته به 
پیروزی نرسیدیم و باید بتوانیم این سبد رأی را اضافه کنیم تا به 

پیروزی در انتخابات نائل شویم.
س��روری همچنین در خصوص سازوکار شورای ائتاف در مرکز 
و استان ها اشاره داشت و افزود: ما تاش خودمان را کرده ایم که 
در ائتاف در این دوره نقش احزاب و جوانان انقابی و همچنین 

فعاالن رسانه ای را بیش از پیش در این ائتاف پررنگ کنیم. 
وی ب��ه فرآیند انتخاب اعضای ائت��اف و همچنین کاندیداهای 
مدنظر در جریان ائتاف در اس��تان ها و حوزه های انتخابی اشاره 
ک��رد و همچنین به بیان نحوه انتخاب کاندیداها و نماینده ها در 

آخرین مرحله تصمیم گیری در شورای ائتاف پرداخت.
س��روری در پایان اشاره داش��ت که تمامی تاش ائتاف بر این 
است که تصمیم گیرنده نهایی در هر حوزه انتخابیه بدنه اجتماعی 

نیروهای انقاب و اصولگرایان در آن حوزه انتخابیه باشند. 
 فارس
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»من ک��ه برم لبن��ان، دیگه برنمی گ��ردم. این ها بای��د به فکر 
خودشون باشن. من می دونم که برم لبنان، دیگه بر نمی گردم.« 
می دانس��ت اما رفت چون تکلیفش را درست تعریف کرده بود. 
چون می فهمید اگر ولی فقیه زمانه بگوید اگر شرایط بطلبد باید 
در مسیری بی بازگشت پا گذاشت و فداکاری کرد تا هم وطنش 
تا ناموس��ش تا خاکش حفظ شود. نه بهانه ای آورد و نه سختی 
مس��یر و زندانهای مخوف صهیونیستی را مانع دید، کوله بارش 
را بست و خط مقدمش را از مرزهای ایران به مرزهای فلسطین 
اش��غالی برد و سی و هفت س��ال ناپدپد ماند تاشاید مانند امام 
موس��ی صدر سرنوشتش رازی باشد برای آیندگانی که متجاوز 
را از ارض مقدس بیرون می کنند و نش��انه های او س��ه یارش را 

می جویند.
روز گذشته درست س��ی و هفتمین سال از ربوده شدن »حاج 
احمد متوس��لیان« فرمانده لش��کر ۲۷ محمد رس��ول اهلل )ص( 
می گذرد، س��ی و هفت س��ال بی خبری و س��رگردانی و انتظار 
برای انتش��ار اخبار. سی و هفت س��ال پیش او که پس از پایان 
عملیات های غرورانگیز طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس 
با تصویب شورای عالی دفاع، ماموریت یافت تا به همراه عده ای 
از نیروهایش عازم لبنان شود و به یاری برادران لبنانی در جنگ 
با رژیم صهیونیس��تی بپردازد و هن��وز چند روز از حضورش در 
لبنان نگذش��ته بود که با جمله تاریخ��ی امام خمینی )ره( که 
فرمودن��د: »راه قدس از کربا می گذرد« تصمیم به ترک لبنان 

می گیرد.
ح��اج احمد متوس��لیان در ۱۴ تیرماه س��ال ۶۱ در حالیکه در 
لبنان مشغول رایزنی و انجام امور باقیمانده بود در مسیر سفارت 
ایران در بیروت در یک پست بازرسی توسط شبه نظامیان فاالنژ 
ربوده ش��د؛ در جریان این ربایش، احمد متوس��لیان تنها نبود، 
بلکه س��ه فرد دیگر به نام های »س��ید محسن موسوی« کاردار 
سفارت ایران در لبنان، تقی رستگار مقدم از کارمندان سفارت 
ای��ران در لبنان و کاظ��م اخوان عکاس خبرگ��زاری جمهوری 

اسامی نیز همراه او بودند.
»عباس برقی« یکی از همرزمان حاج احمد متوسلیان در کتاب 

»می خواهم با تو باش��م« خاطره ای ش��نیدنی را از روزهای قبل 
از سفر حاج احمد به لبنان بیان می کند. وی می گوید: آن طور 
که از قرائن و شواهد بر می آمد، سوری ها خیال حمله ی نظامی 
نداش��تند و صرفا می خواستند از نیرو های ایرانی به عنوان اهرم 
فشار استفاده کنند. از طرفی کاسه صبر نیرو ها لبریز شده بود، 
آن ها مدام به حاج احمد اعتراض می کردند که چرا ما در سوریه 

زمین گیر شده ایم؟
حاج احمد پس از اعتراض ش��دید به رفعت اس��د، برادر رئیس 
جمه��ور، که برای بازدید از نیرو ه��ای ایرانی به پادگان زبدانی، 
محل اس��تقرار قوای ایرانی آمده بود، ظهر روز پنجش��نبه سوم 
تیرماه ۱۳۶۱ راهی تهران ش��د تا کس��ب تکلی��ف کند. پس از 
روش��ن ش��دن اینکه حمله اس��رایل به س��وریه و لبنان، صرفاً 
دسیس��ه ای بوده تا تمرکز ایران از جنگ با عراق منحرف شده 
و صدام نیز به تجدید قوای خود پس از فتح خرمش��هر بپردازد، 
امام خمینی )ره( س��ریعاً دستور بازگش��ت نیرو ها را از سوریه 

صادر کردند.
در کتاب خاطرات آمده:»آن ش��ب ما در خانه حاج احمد بودیم 
تا صبح به همراه ایشان برای اعزام به سوریه به فرودگاه برویم. 
حوالی نیمه ش��ب درب خانه حاجی به صدا درآمد. حاج احمد 
رفت دم در و پس از مدتی با حالتی آش��فته برگش��ت. وقتی از 
او علت این آش��فتگی را پرسیدم، جواب داد »از قرار معلوم سه 
نفر از نیروها، توسط ش��به نظامیان مسیحی متحد با اسرائیل، 

موسوم به نیرو های لبنانی دستگیر شدن«.
ح��اج احمد خیلی ب��ی قرار و بی تاب ب��ود. او از اوضاع موجود 
ناراحت بود و می گفت: »چرا تیپ به این حالت دراومده؟ نصف 
اون توی س��وریه و لبنانه و نصف دیگه اش تو جنوب و تعدادی 
ه��م توی تهران. تی��پ قدرتمندی که ما داش��تیم، حاال از هم 
پاش��یده. جمع ک��ردن این وضع خیلی مش��کله«. او وقتی این 
صحبت را می کرد، اش��ک از چشمانش سرازیر شده بود و گریه 

می کرد.
در نهای��ت هم حرفی زد که ُچرت هم��ه ما را پاره کرد. حاجی 
گف��ت: »من ک��ه برم لبن��ان، دیگ��ه برنمی گ��ردم. این ها باید 
به فکر خودش��ون باش��ن. من می دونم که ب��رم لبنان، دیگه بر 

نمی گردم«.
با شنیدن این حرف، ما به او گفتیم: این حرف ها دیگه چیه که 
می زنی؟ ان ش��اءاهلل می ری و سالم بر می گردی. اما او باز هم با 

چشمانی اشک بار می گفت: »نه، من دیگه بر نمی گردم«.

بودیم.  تعجب کرده  حس��ابی 
اینک��ه ح��اج احمد ای��ن قدر 
قاطعان��ه حرف از برنگش��تن 
می زد، ب��رای ما عجیب بود. با 
اصرار از او خواس��تیم که علت 
یقینش را به م��ا بگوید. ابتدا 
س��ر باز می زد، اما س��رانجام 
تس��لیم شد و گفت: »عملیات 
فتح المبین رو یادتونه؟ یادتون 
هست که پیش از عملیات قرار 
بود ۹۰ دس��تگاه نفرب��ر آیفا، 
۱۰۰ دس��تگاه تویوت��ا و بقیه 
امکان��ات رو به ما بدن؟ اما در 
عمل امکانات جزئی در اختیار 
ما قرار گرف��ت. من اون زمان 
خیل��ی ناراحت ب��ودم و پیش 
ک��ه خدایا،  خ��ودم می گفتم 
چطور ممکنه ب��ا این امکانات 
ک��م عملی��ات کنیم. ب��ا این 
وض��ع من می ترس��م عملیات 
موفق نباش��ه و مایه آبروریزی 
بش��ه. خاصه تو همین حالی 
که با خ��ودم کلنجار می رفتم، 
از س��اختمون س��تاد بی��رون 
اومدم تا وضو بگیرم. توی اون 
تاریکی شب، یه برادر سپاهی 
از پش��ت دس��ت روی شونه ام 
گذاش��ت و اونو فش��ار داد. با 
تعجب سرمو چرخوندم. دیدم 

می گه: برادر احمد، شما خدا و ائمه رو فراموش کردین، به فکر 
آمبوالنس و امکانات مادی این دنیا هستین؟ توکل کن به خدا 
و این امکانات رو نادیده بگیر. به حق قسم شما پیروز می شین. 
ان شاءاهلل بعد از این عملیات بیت المقدس برای جنگ با اسرائیل 
عازم لبنان می ش��ین و پایان کار ش��ما اونجاست و از اون سفر 

برنمی گردین«.
با شنیدن این صحبت ها، ما به شدت منقلب شده بودیم. به هر 
ترتی��ب، صبح فردا به همراه او و تع��دادی دیگر از نیرو ها عازم 

لبنان شدیم.«
او رفت مردانه هم رفت، کوله بارش را بس��ت و راهی مس��یری 
شد که می أانس��ت بازگشتی ندارد اما با همه این ئتفاسیر نمی 
توان از مسئولیت کسانی که در این مسیر باید برای بازگشت او 
و هم رزمانش تاش می کردند غافل شد. متوسلیان وظیفه اش را 
خوب فهمید و والیتمداری را در عمل معنا کرد اما مس��ئولیت 
س��نگین پیگیری سرنوش��تش روی دوش مس��ئوالن می  ماند 
و مادامی که نتوانند سرنوش��تش را مش��خص کنند، مس��ئول 

هستند.

یادداشت

اینستکس هیچ منافعی برای ایران ندارد
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اینستکس به طور قطع هیچ منافعی 
برای ایران ندارد و دولت نباید آن را قبول کند. حجت االس��ام مجتبی ذوالنور 
گفت: متاس��فانه پ��س از مدت های طوالنی که ترامپ ب��ه صورت یک طرفه از 
برجام خارج ش��د و یک سال است که تمام تحریم ها علیه ایران را باز گردانده، 

دول��ت ه��ای اروپایی حاضر در توافق برجام، هیچ اقدام��ی برای عمل به تعهدات 
خود انجام نمی دهند. وی افزود: بس��یاری از دلس��وزان و کارشناس��ان از ابتدا تاکید 

داش��تند که اروپایی ها هرگز حاضر نمی ش��وند که منافع خود را به خطر انداخته و با 
زورگویی های آمریکا و دولت ترامپ مقابله کنند. اما متاس��فانه هیچ یک از مس��ووالن 
دولت به هش��دارهای دلس��وزان توجه نمی کرد. ذوالنور گفت: امروز و با گذش��ت مدت 
زمان بس��یاری، برای همه واضح و آشکار شده اس��ت که اروپایی ها فقط به دنبال وقت 
کشی هستند و هرگز نمی خواهند قدمی در راستای تحقق منافع ایران و عمل به وعده 

های خود بردارند. موج

 اقدامات ۱۰۰ روزه رئیس دستگاه قضا هوشمندانه بود
نائب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: اقدامات رئیسی در دستگاه قضا طی ۱۰۰ 
اول بس��یار ارزشمند و هوش��مندانه بود. امیرحس��نخانی  گفت: حجت االسام 
رئیس��ی نخس��تین فردی اس��ت که از درون قوه قضائیه برای ریاس��ت این قوه 
انتخاب شده است همچنین او کار خود را در دستگاه قضا از بازپرسی آغاز کرده، 

به مرور تمامی مراحل را پش��ت س��ر گذاشته و س��رانجام هم در جایگاه ریاست 
ق��وه قضائیه قرار گرفته اس��ت. وی افزود: تمامی اقداماتی که رئیس��ی در این مدت 

انجام داده اس��ت در راستای همین شناختی است که از قوه قضاییه دارد و این اقدامات 
بس��یار هوش��مندانه بوده است. وی گفت: رئیسی دسترس��ی مردم را به قوه باز گذاشته 
است، یعنی مردم از طریق فضای مجازی و سایر کانال ها و رسانه های مجازی می توانند 
انتقادات  و پیش��نهادات خود را به رئیس قوه قضاییه برس��انند. مجلس شورای اسامی 
در تمامی موارد در کنار اقدامات قوه قضائیه بوده و با این دستگاه همراهی خواهد کرد. 

  باشگاه خبرنگاران

جامعه روحانیت برای وحدت در انتخابات مجلس تالش می کند
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت اظهار داشت: : تاش ما برای ایجاد وحدت 
میان گروه های همس��و اس��ت تا بتوانیم در ایام انتخابات آنچه که صاح کش��ور 
اس��ت انجام دهیم. حجت االسام عبدالمقیم ناصحی افزود: تاش ما برای ایجاد 
وحدت میان گروه های همس��و اس��ت تا بتوانیم در ایام انتخابات آنچه که صاح 

کشور است انجام دهیم.تاش ما بر این است که بین تشکل های انقابی وحدت و 
انسجام ایجاد شود تا همگی با هم برای انتخابات مجلس اقدام کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره قعالیت جامعه روحانیت برای انتخابات میان دوره خبرگان 
در اسفندماه، اظهار داشت: در ایام نزدیک به انتخابات در این خصوص هم تصمیم گیری 
می ش��ود. ناصحی گفت: قاعدتا بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص تشکیل 
دولت جوان و انقابی و اینکه خود ایش��ان هم در تعیین نمایندگان شان در سازمان ها و 
نهادها توجه به جوانگرایی دارند، جامعه روحانیت مبارز هم به این مس��ئله عنایت دارد 

و در این راستا تاش می کند.

مائده   شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

وزارت خارجه در سالگرد 
ربوده شدن 4 دیپلمات 
ایرانی بیانیه صادر کرد

وزارت امور خارجه به  مناس��بت س��الگرد 
س��ی و هفتم ربوده ش��دن چهار دیپلمات 
ایرانی در لبنان بیانیه ای منتشر کرد .متن 

بیانیه وزارت خارجه بدین ش��رح اس��ت:
امروز چهاردهم تیرماه، س��ی و هفت سال 
از واقعه ربوده شدن ۴ دیپلمات کشورمان 
آقای��ان س��ید محس��ن موس��وی ، احمد 
متوس��لیان ، کاظم اخوان و تقی رس��تگار 
مقدم، توس��ط مزدوران رژیم صهیونیستی 
در نقطه ایس��ت و بازرسی برباره در شمال 

لبنان در س��ال ۱۹۸۲ می گذرد.
همانطور که طی این س��الها اعام ش��ده 
اس��ت، ش��واهد و قرائن گویای آن اس��ت 
ک��ه دیپلمات های ربوده ش��ده در لبنان ، 
به نیروهای اش��غالگر رژیم صهیونیس��تی 
تحویل داده ش��ده و متعاقبا به س��رزمین 
های اش��غالی منتقل شده اند و اکنون در 
زندانهای این رژیم نامشروع بسر می برند. 
بر همین اساس و با توجه به اشغال لبنان 
در آن زمان توس��ط رژیم صهیونیستی که 
با حمای��ت کامل آمریکا ص��ورت گرفت، 
جمهوری اسامی ایران مسئولیت سیاسی 
و حقوق��ی ربایش و این اقدام تروریس��تی 
را متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان آن 

می دان��د.
 به رغم گذشت سالهای زیادی از این اقدام 
جنایتکارانه و تروریستی، متاسفانه جامعه 
بین الملل��ی و س��ازمانهای مدعی حقوق 
بش��ری در قب��ال این جنای��ت هیچ اقدام 

جدی انجام نداده اند و رژیم صهیونیستی 
که همچن��ان با حمایت آمریکا به جنایات 
و اقدامات ناق��ض قوانین بین المللی خود 
ادامه می دهد، از پذیرفتن مس��ئولیت در 

این مس��اله، طفره می رود.
 جمه��وری اس��امی ایران ب��ا قدردانی از 
هم��کاری و اقدام��ات دولت لبن��ان برای 
تعیین سرنوش��ت چه��ار دیپلمات مذکور 
از جمله ارس��ال نامه ب��رای دبیرکل وقت 
س��ازمان مل��ل در  س��پتامبر ۲۰۰۸، که 
در آن بر ربوده ش��دن دیپلماتهای ایرانی 
تاکید ش��ده اس��ت، بار دیگ��ر از مقامات 
لبنان��ی و همچنی��ن از دبیرکل س��ازمان 
ملل متحد و صلیب س��رخ جهانی و دیگر 
نهاده��ای بین المللی مجدانه می خواهد تا 
به وظیفه ذاتی، حقوقی و انس��انی خود در 
پیگی��ری این پرونده عم��ل نمایند و تمام 
تاش خود را برای روش��ن شدن وضعیت 
دیپلماتهای ربوده ش��ده به کار برند و در 
همین چارچوب، مجددا بر پیش��نهاد خود 
مبنی بر تش��کیل کمیت��ه حقیقت یاب از 

س��وی صلیب س��رخ جهانی تاکید دارد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران 
با گرامیداش��ت یاد و خاطره دیپلمات های 
ربوده ش��ده و تاکید ب��ر ادامه تاش های 
خود ب��رای تعیین تکلیف سرنوش��ت این 
عزیزان، مراتب همدردی خود را با خانواده 
آنها که سختی های زیادی را در طول این 
س��الها متحمل شده و همواره چشم به راه 
بازگش��ت آنان به میهن اس��امی بوده اند، 
اعام می کند و امیدوار است که همه اسرا 
و زندانیان در بند رژیم صهیونیستی بویژه 
چهار دیپلمات عزیز کش��ورمان به زودی 

آزاد ش��وند.

حاج احمد متوسلیان  یکی از 
برجستگان دفاع مقدس بود

یکی از وظایف دانش��گاه ها این اس��ت - دانشگاه شما 
در ای��ن بخش یکی از پیش��رفته ترین و پیش��روترین 
دانشگاه هاست. فهرس��ت طوالنی ای را میتوان شمرد 
از متخرجین این دانش��گاه که در بخش های مختلف 
کش��ور در ط��ول این س��ال ها نقش ه��ای مهمی ایفا 
کرده ان��د. ح��اال ب��ه عن��وان نمون��ه، چون ن��ام و یاد 
ش��هیدان هم در این جلس��ه بر زبان دوس��تان رفت، 
من ه��م عرض بکنم همین س��ردار عالی مقام، جاوید 
نش��ان، آقای حاج احمد متوس��لیان که من از نزدیک 
این مرد برجسته را میش��ناختم و کار او، روحیه ی او 
و ت��اش او را دی��ده ام و او یکی از برجس��تگان دفاع 
مق��دس ب��ود - به نظر من بخصوص ش��ما جوان های 
عزیز، ش��رح حال این برجستگان را که خیلی درس ها 
ب��ه ما میآم��وزد، بخوانید؛ خصوصاً در آن بخش��ی که 
مرب��وط به عملیات این س��ردار عزیز هس��ت؛ چه در 
غ��رب، چ��ه در فتح المبین، چ��ه در بیت المقدس - و 
نام این ش��هید محمود ش��هبازی که به طور متصل با 
این مرد بزرگ همراه اس��ت، این ها از افتخارات بزرگ 
و از متخرجین این دانشگاهند. امروز هم که بحمداهلل 
رئیس جمهور انقابی، متعهد، کارآمد، فعال و ش��جاع 
هم جزو دانش��جویان این دانش��گاه و هم جزو اساتید 
این دانش��گاه بوده. این ها برای این دانش��گاه س��وابق 

بسیار خوب و برجسته ای است.
بیانات در دیدار اس��اتید و دانشجویان در دانشگاه علم 

و صنعت 
۱۳۸۷/آذر/۲۴

مخاطب شمایید

انقالب آغازگر تنش نبوده است
توئیت��ر- محس��ن رضایی نس��بت ب��ه توقف 
نفتکش ایرانی در جبل الطارق واکنش نش��ان 
داد و نوش��ت: انقاب اس��امی در ط��ول تاریخ چهل 
س��اله خود، در هیچ معرکه ای آغازگر تنش نبوده، اما 
در پاس��خ ب��ه زورگویان و گردنکش��ان، تعلل نکرده و 
تردی��د به دل راه نداده اس��ت. انگلی��س اگر نفتکش 
ایران��ی را رف��ع توقیف نکن��د، وظیفه دس��تگاه های 
مس��ئول، اقدام متقابل و توقیف یک نفتکش انگلیسی 

است.

سیاست مجازی

مس��ئولیت ما در قبال فرمانده
در سی و هفتیمن فراغ اویی که می دانست رفتنش به لبنان، برگشتی ندارد؛

 

تحریم رهبری و وزیر خارجه نشانه سردرگمی و دیوانگی 
حاکمان آمریکاست

تخطی دولت در اجرای مصوبه مجلس

دیدگاه-سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اسامی گفت: تحریم مقام معظم رهبری و 
وزیر امور خارجه کش��ورمان از س��وی آمریکا نشان دهنده 

سردرگمی و دیوانگی حاکمان ایاالت متحده است.
سیدحسین نقوی حس��ینی درباره تحریم های اخیر آمریکا 
علی��ه مق��ام معظ��م رهب��ری و محمدجواد ظری��ف گفت:  
تحریم های اخیر آمریکایی ها در راس��تای اقدامات شتابزده 

و سردرگمی آنها است.
وی اف��زود: آمریکایی ه��ا بع��د از آنک��ه دچ��ار ناکامی های 
پی درپی درباره ایران ش��دند و اخیراً مدرن ترین پهبادشان 
که غیرقابل ردیابی بود از س��وی پدافند جمهوری اسامی 
ایران ساقط شد مقامات آمریکایی سردرگم شده و احساس 

حقارت شدیدی کردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تصریح کرد: آمریکایی ها در اقدامی دیوانه ور تحریم هایی را 

اعام کردند که برخی از آنها واقعاً مضحک است. برای مثال 
برخی افرادی که در تحریم های اخیر در لیس��ت بودند قبًا 
تحریم شده بودند که این موضوع نشان می دهد کاخ  سفید 

در سردرگمی عجیبی به سر می برد.
نقوی حس��ینی گفت: وزیر امور خارجه که رئیس دس��تگاه 
دیپلماسی کشورمان است و نه تعامل اقتصادی و نه تراکنش 
مالی در لیست تحریم آمریکایی ها قرار گرفته است. این در 
حالی است که از یک طرف بحث مذاکره را مطرح می کنند 

و از طرف دیگر وزیر خارجه را تحریم می کنند.
وی خاطرنش��ان کرد: آمریکایی ها اخیراً مقام معظم رهبری 
را در لیس��ت تحریم ها ق��رار دادند در حالی که رهبر معظم 
انقاب ن��ه اموالی دارد و نه تراکنش مال��ی و اصًا فعالیت 
اقتص��ادی ندارد که در لیس��ت تحریم ها قرار گیرد. چرا که 
غیر یک حس��ینیه و یک اتاق س��اده ایش��ان چه چیزی را 

دارند؟

ارلمان-عض��و کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس گفت: 
دولت تاکنون مصوبه مجلس ب��رای تخصیص ۱۴ میلیارد 
دالر ارز ۴۲۰۰ تومان��ی جهت تأمین کاالهای اساس��ی را 

اجرا نکرده اس��ت.
حمیدرض��ا حاجی بابای��ی گف��ت: 

متأس��فانه دولت تاکنون این مصوبه مجلس را اجرا نکرده 
اس��ت. این مشکل از آنجایی ش��کل گرفت که مجلس در 
زم��ان تصویب این مصوبه همه اختی��ارات را به دولت داد 
و به طور دقیق مش��خص نکرد ک��ه جامعه هدف این ۱۴ 
میلیارد دالر چه کس��انی هس��تند، چگونه ای��ن پول باید 
هزینه شود و کاالهای اساسی دقیقاً مشمول چه کاالهایی 

اس��ت؟
رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس افزود: مشکل 
از خود ماس��ت که در زمان تصوی��ب الیحه بودجه به این 
مس��ئله بسیار مهم، توجه کافی نکردیم و همه موارد را در 

اختیار دولت قرار دادیم و االن دولت است که درباره صفر 
ت��ا ص��د ای��ن مصوب��ه تصمیم گی��ری می کن��د.

حاجی بابایی با بیان اینکه ۴ ماه از سال گذشته اما دولت 
اقدام��ی برای اجرای��ی کردن این مصوبه مجلس نداش��ته 
اس��ت، تصریح کرد: کمیس��یون برنام��ه و بودجه تاکنون 
جلس��اتی را برای تعیین تکلیف این موضوع با دولتی ها به 
ویژه مسئوالن س��ازمان برنامه و بودجه برگزار کرده است 
و این جلس��ات تا روشن شدن کامل ش��یوه تخصیص ارز 

دولتی به کاالهای اساس��ی ادامه خواهد داش��ت.
وی با اش��اره به اینکه مجلس ۱۴ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را با هدف تأمین کاالهای اساس��ی مردم در بودجه 
به تصویب رس��اند، گفت: ما در مجلس مجدداً این موضوع 
را بررس��ی می کنی��م چرا که این بودج��ه باید فقط صرف 
معیشت مردم شود و بدون هیچ سوءاستفاده ای در اختیار 

آنان قرار گیرد.

ارزش ژنتیکی ندارید.بروید بمیرید

حس��ام الدین آشنا: جواد ظریف در حال تبدیل شدن 
به نلسون ماندالی ایران است.

به نظر شما کدام یک از کارهای زیر جزو شباهت های 
برادر جواد و برادر نلسون است؟

الف( مذاکره با آمریکای جهانخوار
ب( تعریف از قد و باالی نخست وزیر انگلیس

ج( بذل و بخشش دریا و دریاچه 
د( هیچکدام

ش��ریعمتداری - وزیر کار-:در برخی ش��رکت های ما 
افراد، سفرهای داخلی و خارجی می روند و پاداش باال 
و نامتع��ارف و بیش از مصوبه دول��ت می گیرند که از 
گوش��ت سگ حرام تر است که البته بررسی می کنم و 

پس خواهیم گرفت.
عبارت "از گوشت سگ حرام تر است" زیر یاداور کدام 

یک از متهمان یا دامادهای زیر است؟
الف( بابک زنجانی 

ب( حسین هدایتی 
ج( سید هادی رضوی

د( من دیگه حرفی ندارم
رئی��س اداره نظ��ارت بر ام��ور حیات وح��ش محیط 
زیس��ت: علت صدور مج��وز برای کش��تار گرگ های 
باغ وحش و فروش آنها برای تاکس��یدرمی این اس��ت 
کهای��ن حیوانات، گرگ نبودن��د بلکه دورگه و حاصل 
جفتگیری گرگ و س��گ بودند.چون به لحاظ ژنتیکی 
خالص نیس��تند و ارزش ژنتیکی ندارن��د باید معدوم 

شوند.
ما از این انشا نتجیه می گیریم که ...

ال��ف( ه��ر ک��س ارزش ژنتیکی نداش��ته باش��د باید 
تاکسیدرمی شود.

ب( بعد از اینهمه س��ال بلیت فروش��ی تازه فهمیدیم 
که چه موجوداتی را به جای "گرگ" به ما قالب کرده 

اند.
ج( گوزن ها و آهوهایی که در باغ ارم می کش��ند و به 
عنوان ناهار و ش��ام جلوی شیرها می ریزند هم ارزش 

ژنتیکگی ندارند.
د( بعضی از مدیران ه��م ارزش ژنتیکی باالیی ندارند 
و ج��زو ژن های خوب به حس��اب نمی آین��د اما بنا 
به دالیلی نمی ش��ود برکنارش��ان کرد تا مملکت یک 

نفسی بکشد.

ننجون

قرار نیست اصولگرایان 
وحدت فلسفی کنند

باهنر: 


