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  اكنون با اراك و بتن آن چه كنيم؟ 

دكتر عبداهلل گنجي در توئيتي نوشت: بعد از ديدار ترامپ - اون 
عده اي با محوريت بي بي س��ي اي��ن الگو را به اي��ران توصيه 
مي كنند كه كره خلع س��اح هس��ته اي را پذيرفت و تحريم 
برداشته مي شود. حاال ما بايد با اين الگو چه كنيم؟ بتن اراك 

را دربياوريم و مجدد پركنيم يا دوباره بتن بريزيم روش؟
----------------------------------------------------------

  جواب تاج زاده و زيباكالم را چه بايد مي داديم؟
كاربر ديگري به نام فريد ابراهيمي در توئيتي با چاشني طعنه و طنز نوشت: تنها 
نقطه مثبت برجام اينه كه قبًا امضا شده و رفته رو هوا، وگرنه االن صبح تا شب 
بايد جواب تاج زاده و زيباكام رو مي داديم كه چرا مثل كره شمالي وارد مذاكره با 
امريكا نشديد تا دالر بشه هزارتومن، مسكن بشه صد متر ده شاهي، ماشين بشه 

عطسه بز، طا بشه علف خرس و... 
----------------------------------------------------------

  سرشار، مازني و مرغابي!
محمدرضا سرشار، نويسنده و گوينده سرش��ناس راديو و تلويزيون هم با يك 
بيت ش��عر به انتخاب احمد مازني به عنوان رئيس كميسيون فرهنگي مجلس 

واكنش نشان داد. 
اين نويسنده ضمن بازنشر عكس سلفي جنجالي نمايندگان مجلس با فدريكا 
موگريني كه يكي از چهره هاي شاخص آن احمد مازني است، نوشت: به فرموده 

شاعر:  حاكم شهري كه مرغابي بود/  برسرآن شهر، رسوايي بود
----------------------------------------------------------

  از مادر حاج احمد متوسليان خجالت بكشيد
حميد داودآبادي، رزمنده و نويسنده دفاع مقدس در سالروز 
اعزام سپاهيان محمدرسول اهلل)ص( به سوريه و لبنان مطلبي 
در صفحه شخصي خود نوشته كه در بخشي از آن آمده است: 
يكي دوسال پيش، برخي آقايان از جمله همرزمان حاج احمد 
و چندتايي هم نمايندگان مجلس اظهارات بس��يارعجيب و اميدواركننده اي 
درباره چهارگروگان مظلوم ابراز داشتند. برخي كه همچنان مطمئن و قدرتمند 

گفتند اطاعات موثقي دارند كه تا يكي دوماه گذشته آنها زنده بوده اند و... 
و از همه بدتر اينكه همچنان اصرار دارند كه نمي شود اسناد و مدارك مبني بر 

زنده بودن گروگان ها را منتشر كرد چون امنيتي است!
آقايان!

امسال۳۶سال از اسارت حاج احمدمتوسليان، سيدمحسن موسوي، تقي رستگار 
و كاظم اخوان مي گذرد. 

يعني۴۳۲ماه
يعني حدود 1۳هزار روز

هنوز اعام داليل و مستندات حيات آن عزيزان محرمانه است؟!
براي كي محرمانه است؟

ملت؟ خانواده آن عزيزان؟ يا... 
دشمن صهيونيستي كه خودش كامًا از سرنوشت آنان خبر دارد. 

چي شدند آنها كه مي گفتند به زودي اخبار خوشي! از آنان خواهند داد؟
دوسال گذشت. 

و باز همين حضرات همچنان وعده اخبار خوش را خواهند داد. 
آقايان!

باور كنيد متوسليان و موسوي و رس��تگار و اخوان چه ان شاءاهلل زنده بيايند و 
چه عند ربهم يرزقون باشند، يقه همه آناني را كه ۳۶ سال با سرنوشت آنها بازي 

كردند و خانواده آن عزيزان و ملت چشم به راه را بازي دادند، خواهند گرفت. 
آن دنيا ديگر البي باالدستي ها ارزشي ندارد. 

حق الناس چش��مان منتظر خان��واده آن عزيزان، همه آنچ��ه را فكر مي كنيد 
سابقه مبارزاتي و جهادتان اس��ت، بر باد خواهد داد. مطمئناً ۵۰ سال ديگر هم 
كه بگذرد، شما همچنان تير ماه هر سال وعده اخبار خوش در آينده نزديك را 

خواهيد داد!
آقايان!

از مادر پير خفته بر بستر بيماري حاج احمد خجالت بكشيد. 
از سيد رائد فرزند چشم به راه و همسر سيدمحسن موسوي خجالت بكشيد. 

فقط كافي اس��ت يك لحظه خودتان رابگذاريد جاي خانواده آن عزيزان تا هم 
حساب شده تر ادعا كنيد و هم دلسوزانه تر پيگير سرنوشت آنها باشيد. 

 لزوم تغيير در تيم اقتصادي دولت
خليليان: گراني هاي اخير

 ناشي از نداشتن راهبرد صحيح اقتصادي است
يك�ي از دالي�ل گراني ه�اي اخي�ر، نداش�تن 
راهبرد صحيح اقتصادي توس�ط دولت اس�ت؛ 
راهبردي ك�ه مبتني بر راه حل ه�اي بومي و بر 
اس�اس توانمندي هاي داخلي كش�ور باش�د. 
صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي در دولت دهم 
در گفت وگو با فارس گراني هاي اخير را مورد اشاره 
قرار داد و اظهار داش��ت: يك��ي از داليل ايجاد اين 

گراني ها، نداشتن راهبرد صحيح اقتصادي توسط دولت است؛ راهبردي كه مبتني 
بر راه حل هاي بومي و بر اساس توانمندي هاي داخلي كشور باشد. 

 وي تمركز بيش از حد بر سياست خارجي و اعتماد به حضور شركت هاي چند 
مليتي مانند توتال، پژو سيتروئن و بوئينگ را يكي از داليل گراني هاي اخير دانست 

و افزود: متأسفانه اين شركت ها به تعهدات خود پايبند نماندند. 
 خليليان ادامه داد: وجود وزراي ضعيف، غير متخصص و بعضاً پير و از كار افتاده 
به خصوص وزراي اقتصادي كه بس��يار ناكارآمد هس��تند، مزيد بر علّت شده تا 
متأسفانه ش��اهد وضعيت ركود توليد و نرخ باالي بيكاري، به همراه تورم شديد 

در كشور باشيم.  
وي افزود: اين موضوع، اين ذهنيت را به وجود مي آورد كه دولت به دليل ضعف و 
ناتواني در سازماندهي اقتصاد كشور، شايد به دنبال اهداف سياسي با نگاه به خارج، 

براي تكميل قراردادهايي مشابه برجام باشد. 
وي با بيان اينكه اين راهكار احتمالي، تجربه شكس��ت خورده اي را در برجام به 
همراه داشت، تصريح كرد: درس نگرفتن از تجربه برجام، انفعال و نداشتن ارزيابي 
درست از سياست هاي اقتصادي و سياست خارجي، عماً دولت را در مسير تشديد 

وضع موجود قرار داده است. 
استاد دانشگاه تربيت مدرس، راهكارهاي خود براي برون رفت از وضعيت موجود 
را اينطور توضيح داد: اوالً مجلس بايد با قاطعيت ورود كند و از دولت بخواهد كه 
به وظايف ذاتي خود در اين مرحله حساس عمل كند و با خارج شدن از انفعال، به 

دنبال يك ابتكار عمل همه جانبه در بهبود وضعيت اقتصادي كشور باشد. 
خليليان ادامه داد: از طرفي ديگر، بايد كابينه اصاح شود و دولت، با تغيير چند 
تن از وزراي اقتصادي و تولي��دي و جايگزين كردن وزراي توانمند و با تجربه كه 

امتحان پس داده نيز باشند، به سازماندهي وضع موجود بپردازد. 
وي با بيان اينكه دولت بايد با اصاح سياست خارجي و اتخاذ ابتكار عمل ملّي، از 
انفعال در مقابل اروپا و امريكا خارج شود، تصريح كرد: با تداوم اين انفعال و اوضاع 
اقتصادي نابسامان، اروپا و امريكا اقدامات خود را عليه ايران تشديد خواهند كرد. 
وزير سابق جهاد كشاورزي ادامه داد: دولت بايد در مسائل داخلي، رويكرد اقتصاد 
مقاومتي و حمايت از توليدكنندگان را به عنوان يك راهبرد اساسي دنبال كند و 
در اين راستا الزم است به تأمين تسهيات بانكي با نرخ سود پايين براي واحدهاي 

توليدي اقدام كند. 
خليليان، ساير اقدامات مورد نياز براي عبور از وضعيت فعلي را اينطور برشمرد: 
جلوگيري از قاچاق كاال و كنترل واردات، اتخاذ انضباط مالي و كنترل نقدينگي 
با جلوگيري از چ��اپ بي رويه پول و رعايت اس��تاندارد توليد براي حفظ حقوق 

مصرف كنندگان. 

   چهره

رئيس مجمع نمايندگان طالب با اشاره به  تعويق 
دو ماهه طرح FATFدر مجلس، گفت: به نظر 
مي رس�د به جاي تعويق اين طرح، نمايندگان 
مجلس بايد آن را از دس�تور كار مجلس خارج 
كنند زيرا همچنان اي�ن نگراني ها وجود دارد. 
 به گزارش رسا، حجت االسام والمسلمين سيداكبر 
حسيني نژاد، در گفت وگويي نسبت به طرح ارائه 

شده به مجلس بارديگر واكنش نشان داد و گفت: پس از ارائه اين 
طرح از سوي دولت به مجلس، نمايندگان طاب به شدت احساس 
خطر كردند، به همين دليل ما نامه اي را به رياست مجلس نوشتيم 
و اين دغدغه را انتقال دادي��م.  رئيس مجمع نمايندگان طاب و 
فضاي حوزه علميه قم افزود: در تعجب هستيم كه چرا در مملكت 
اسامي برخي اين گونه  به خود اجازه مي دهند و به دنبال تصويب 
قوانيني باشند كه آينده نظام و انقاب اسامي را به خطر مي اندازد، 
ما در مقابل خون هزاران شهيد مسئول هستيم.  وي خاطر نشان 
كرد: امروز متأس��فانه برخي به وظايف دين��ي و قانوني خود به 
درس��تي عمل نمي كنند در حالي كه بايد در مقابل زيادخواهي 
دش��منان بايس��تند، ولي به راحتي تن به قوانيني مي دهند كه 
كش��ور را در حوزه بين الملل به خطر مي اندازد.  حجت االس��ام 

والمسلمين حس��يني نژاد تصريح كرد: امروز بايد 
روحيه مقاومت و ايس��تادگي را در كشور و ميان 
جوانان تقوي��ت كرد اما گويي برخ��ي خود باخته 
غربي هس��تند.  وي ادامه داد: امام خميني)ره( و 
رهبر عزيز ب��ه ما روحيه خودباوري و ايس��تادگي 
در برابر دش��منان را به خوبي آموخته اند. ما نبايد 
در برابر تهديدهاي دش��منان از خود ضعف نشان 
دهيم، هشت سال با دنيا جنگيديم و از نظام و انقاب دفاع كرديم 
كه سربلند باشيم نه اينكه از هر تهديدي بترسيم.  رئيس مجمع 
نمايندگان طاب و فضاي حوزه علميه قم با اشاره به  تعويق دو 
ماهه طرح FATFدر مجلس، اظهار داش��ت: به نظر مي رسد به 
جاي تعويق اين طرح، نمايندگان مجلس بايد آن را از دستور كار 
مجلس خارج كنند، زيرا همچنان اين نگراني ها وجود دارد، اگر 
مجلس در مقابل اين حركت مقاومت نكند، حوزه علميه اقدامي 
انقابی خواهد كرد.  الزم به ذكر اس��ت اجراي اس��تانداردهاي 
مرتبط با FATF مستلزم تصويب پيوستن ايران به دو كنوانسيون 
پالرمو و كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم است و پيوستن 
ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نزديك دو ماه 

مسكوت گذاشته شده است. 

رئيس جمهور كشورمان در گفت وگوي تلفني 
ب�ا »امانوئل مك�رون« رئيس جمهور فرانس�ه 
از مواض�ع اروپ�ا و از جمل�ه فرانس�ه ب�راي 
حفظ برج�ام تا كنون اب�راز خرس�ندي كرد. 
به گزارش فارس، حسن روحاني رئيس جمهور عصر 
سه شنبه در گفت وگوي تلفني »امانوئل مكرون« 
رئيس جمهور فرانس��ه، از مواضع اروپ��ا و از جمله 

فرانسه براي حفظ برجام تا كنون، ابراز خرسندي كرد اما درعين 
حال گفت كه اين اظهارات و بيانيه ها، بايد با اقدامات و راه حل هاي 
عملي و ملموس جهت جبران بهره مندي ايران از منافع ماندن در 
برجام همراه باشد. رئيس جمهور بااشاره به محدوديت زماني براي 
ارائه راه حل هاي عملي و با تأكيد بر اينكه »نبايد اجازه دهيم اين 
دستاورد بسيار بزرگ ديپلماس��ي با اقدامات يك جانبه و پيمان 
شكني ديگران نابود ش��ود«، گفت: اگر ايران نتواند از امتياز اين 
توافق اس��تفاده كند، عمًا ماندن در آن، امكانپذير نخواهد بود. 
روحاني ابراز اميدواري كرد كه تاش هاي پنج كشور و اتحاديه اروپا 
به همراه ايران، موفقيت آميز و نتيجه بخش باشد. رئيس جمهور 
همچنين در موضوع سوريه نيز با اشاره به اينكه حضور مستشاران 
ايراني در سوريه برخاف حضور نامشروع نظاميان برخي كشورها، 

به درخواست رسمي دولت آن كشور و براي مبارزه با 
تروريسم است، ابراز اميدواري كرد كه با تاش هاي 
مشترك نيروهاي حامي دولت و ملت سوريه، هر 
چه سريع تر تروريسم در آن كشور ريشه كن شده و 
در نتيجه نيازي به حضور نيروهاي خارجي نباشد.  
روحاني با اشاره به پيشرفت هاي خوبي كه در مسير 
تدوين قانون اساسي جديد س��وريه ميان دولت و 
معارضان آن كشور حاصل شده، از تداوم مشورت و رايزني ايران 
و فرانسه در ارتباط با برقراري ثبات و آرامش در سوريه استقبال 
كرد. رئيس جمهور فرانسه نيز دراين تماس تلفني با تأكيد مجدد بر 
اينكه پاريس به برجام پايبند است و تمام تاش خود را براي حفظ 
آن به كار گرفته است، از يك سلسله اقدامات و راه حل هاي عملي 
جهت جبران بهره مندي ايران از منافع ماندن در برجام خبر داد.  
»امانوئل مكرون« دراين تماس تلفني كه حدود يك ساعت به طول 
انجاميد، با بيان اينكه موضع ما و شما درباره برجام موضعي است كه 
در چارچوب قوانين بين المللي كامًا معتبر است، گفت: همه بايد 
تاش كنيم تا برجام حفظ شود و نبايد به هيچ وجه با كوچك ترين 
خطا، براي كساني كه به دنبال نابودي اين توافق هستند، فرصت 

طايي ايجاد كرد. 

رئيس مجمع نمايندگان طالب: 

»FATF « بايد از دستور كار مجلس خارج شود
طي گفت وگوي تلفني يك ساعته با مكرون

روحاني: بيانيه كافي نيست، اروپا اقدام عملي كند

برخ�الف برخ�ي تبليغ�ات بيگان�ه در خصوص 
ايران هراسي، تاريخ نشان داده كه جمهوري اسالمي 
ايران از وارد ش�دن به هر معركه اي پرهيز كرده و 
اتفاقاً توانمندي هاي دفاعي خود را براي جلوگيري 
از ورود ب�ه يك جن�گ جديد توس�عه مي دهد. 
جنگ و نبرد نظامي يك��ي از مهم ترين تجربيات هر 
ملتي در طول حيات آن محسوب مي شود به گونه اي 
كه تا س��ال ها خاطره آن در ذهن نسل هاي بعد باقي 
مي ماند، به خصوص آنكه جنگ ها باعث تغيير مرزها 
مي شوند و گاه شهري را ويران و ويرانه را آباد مي كنند. 
نمونه آن را مي توان در بزرگداشت نبردهاي بزرگ در 
اروپا ديد. با وجود گذشت صدها سال از جنگ واترلو 
اروپايي ها همچنان ياد و خاطره اين جنگ و كساني 
كه در آن كشته شدند را گرامي مي دارند. روس ها با 
وجود اينكه نزديك به ۶۰ سال از پايان جنگ جهاني 
دوم و تسليم ش��دن آلمان نازي مي گذرد، براي آن 
بزرگداش��ت برگزار مي كنند و رژه اي با حضور سران 

كشورها ترتيب مي دهند. 
از اين رو و به خاطر همين تاثيرات است كه از كشيدن 
ماشه يك جنگ به عنوان سخت ترين تصميمي كه 
رهبران يك كشور بايد بگيرند، ياد مي كنند. در كنار 
اين، با پيشرفت س��اح ها و نزديك شدن ارتباطات 
بين المللي هر درگيري نظامي تاثيري وحش��تناك 
بر ساير كشورها می گذارد. بماند كه وجود تسليحات 
هسته اي جلوي هر برخوردي را در هر سطحي بين 
قدرت هاي بزرگ مي گيرد. والديمير پوتين با توجه 
به همين حقيقت بود كه در آخرين گفت وگوي تلفني 
خود از سنگ به عنوان اصلي ترين ساح انسان ها در 

جنگ جهاني دوم ياد كرده است. 
 رهبري و جلوگي�ري از ورود ايران به معركه 

حمله عراق به كويت 
مائو رهبر انقاب توده اي چين جمله اي در خصوص 
جنگ دارد كه بسياري از سياس��تمداران به عنوان 
يك اصل طاي��ي از آن ياد مي كنن��د. آن جمله اين 
است: پايان دادن به يك جنگ، بسيار سخت تر از آغاز 

كردن آن است. 
شايد نمونه روشن چنين جمله اي را بتوان درجنگ 
هشت ساله ايران و عراق مشاهده كرد كه اقدام صدام 
حسين در پاره كردن توافقنامه الجزاير منجر به يك 
جنگ همه جانبه شد كه در نهايت نزديك به هشت 
سال به طول انجاميد و حتي رژيم صدام حسين در 
برهه اي از اين نبرد در آس��تانه س��قوط و اضمحال 

همه جانبه قرار گرفت. 
با توجه به همين حقيقت ايرانيان در طول ۲۰۰ سال 
گذشته هيچ گاه به هيچ كشوری تجاوز نكرده اند، بلكه 

خود مورد ظلم و تعدي برخي قدرت هاي منطقه اي و 
فرامنطقه اي قرار گرفته اند. 

جمهوري اسامي ايران نيز پس از تشكيل و در سال 
۵9 مورد هجوم رژيم صدام حسين قرار گرفت، اما پس 
از آن با اتكا به توانمندي خود از هر گونه تجاوز و ورود 
به مخاصمات بين المللي خودداري كرده است. در اين 
ميان جايگاه ش��خص مقام معظم رهبري به عنوان 

فرمانده كل قوا بسيار تعيين كننده است. 
در طول ۳۰ س��ال گذش��ت بارها و بارها اتفاقاتي با 
طراحي قبلي روي داده اس��ت تا زمين��ه ايران براي 
ورود به يك درگيري نظامي فراهم شود اما رهبري با 
دستور مستقيم جلوي آن را گرفته اند. شايد دو مورد 
مصداقي بيش از س��اير موارد در ذهن افكار عمومي 

باقي مانده است. 
بازه اول زماني بود كه دولت صدام حس��ين با حمله 
به كويت و اش��غال اين كشور زمينه يك لشكركشي 
تمام عيار را از سوي قدرت هاي فرامنطقه اي به خليج 
فارس فراهم كرده بود. امريكا و متحدان آن نزديك 
به يك ميليون نيروي نظامي در عربستان سعودي و 

نزديك به ۳هزارو۵۰۰ هواپيما در پايگاه هاي خود در 
منطقه مستقر كرده بودند. 

در چنين شرايطي برخي جريان هاي سياسي بحث 
ورود به جنگ و حمايت از رژيم صدام حس��ين را به 

عنوان وظيفه اي ديني براي نظام مطرح مي كردند. 
براي مثال مجمع روحانيون مبارز در همان زمان طي 
بيانيه اي خواستار ضربه زدن به منافع امريكا در همه 
جاي جهان گرديد و تلويحاً از ش��وراي عالي امنيت 
ملي خواس��ت ايران را به نفع عراق وارد جنگ كند: 
از مسلمانان و از هس��ته هاي انقابي جهان اسام و 
خصوصاً منطقه خليج فارس مي خواهيم كه صفوف 
خود را هرچه فشرده تر س��ازند و خود را براي ضربه 
زدن به منافع امريكا در منطقه و سراسر جهان آماده 
كنند. در اين لحظات حساس از شوراي عالي امنيت 
ملي درخواست مي كنيم كه با الهام از تعاليم و سيره 
مبارك امام راحل مان در مقابل��ه با امريكا با تدبيري 
همه جانبه و با استظهار به نيروي انقابي ملت بزرگوار 
ايران و اعتماد به خواست و اراده ملت هاي مسلمان 
براي مقابله با خطرات و نقشه ش��وم امريكا و تأمين 

منافع و مصالح جمهوري اسامي ايران با قاطعيت به 
بهره گيري از فرصت ها و اتخاذ تصميم هاي مناسب 

بپردازد. 
با وجود اين مق��ام معظم رهب��ري در آن زمان ورود 
به چنين غائله اي را به نفع نظام ندانس��تند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در ديدار با مجمع نمايندگان طاب 
و فضاي حوزه  علميه  قم طي سخناني مهم، موضع 
رس��مي جمهوري اس��امي ايران در قبال تحوالت 
منطقه را تشريح كردند. ايش��ان در اين سخنراني، با 
انتقاد شديد از حمات ارتش امريكا به مردم بي دفاع 
عراق، بر موضع بي طرفي جمهوري اسامي تأكيد و 

البته آن را تبيين كردند. 
ايشان در پايان صراحتاً گفتند: »جمهوري اسامي، هر 
دو جناح را رد مي كند، چون در هر دو طرف، انگيزه ها 
ماّدي اس��ت و به همين دليل هم با يكديگر تعارض 
پيدا كرده اند. آنها به دليل ماّدي بودن، با هم تعارض 
پيدا كرده اند. اين طور نيست كه يكي الهي و يكي هم 
ماّدي است. جنگ اس��ام و كفر نيست. اين، موضع 

ملت ايران ماست.« 

 حمله به كنسولگري و تالش براي ورود ايران 
به جنگي جديد

مثال ديگر در اين باره حمله به كنس��ولگري ايران در 
مزارشريف بود؛ حمله اي كه قرار بود بهانه اي براي ورود 
ايران به افغانس��تان و آغاز جنگ باشد. موضوع حمله 
به طالبان آنقدر جدي بود كه همزم��ان با طي فرايند 
در ش��وراي عالي امنيت ملي، حدود 1۰۰ هزار نيروي 
نظامي در مرزهاي شرقي كشور مستقر و آماده  عمليات 
ش��ده بودند، ليكن حضرت آيت اهلل خامنه اي برخاف 
رويه  غالب خود كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را 
تأييد مي كنند، به صورت مستدل با اين مصوبه مخالفت 
كردند و ايران اسامي را يك بار ديگر از ورود به جنگي 
پرخس��ارت حفظ كردند.  علي ربيعي كه در آن زمان 
معاون دبير ش��وراي عالي امنيت ملي بود با اش��اره به 
دستور رهبري در اين باره مي گويد: جلسه تا ساعت دو به 
طول انجاميد و قرار شد نيروهاي ما وارد افغانستان شوند 
و تا شهر هرات پيشروي كنند. زماني كه ساعت 8 صبح 
بار ديگر به سر كار بازگشتم جواب مقام معظم رهبري را 

ديدم كه نظام را از ورود به اين غائله برحذر داشتند. 
البته پس از اين مخالفت، س��پاه پاس��داران انقاب 
اسامي عمليات محدود ديگري را عليه طالبان طراحي 
و با موافقت رهبري اجرا كرد كه موجب تنبه طالبان و 
عقب نشيني اين گروه در برابر جمهوري اسامي ايران 
شد. آنچه گفته ش��د تنها دو نمونه از مواردي بود كه 

تدابير رهبري مانع بروز جنگ براي كشورمان شد. 
 چرا قدرت ايران از جنگ جلوگيري مي كند

به اين ترتيب روشن ش��د كه ايران در طول ۳۰ سال 
گذشته با درك اين مسئله به هيچ عنوان به دنبال ورود 
به جنگ نيست. از همين رو ايران با حفظ مؤلفه هاي 
قدرت خود به دنبال حفظ برتري خود و جلوگيري از 
ورود به هيچ مناقشه اي بوده اس��ت، به همين دليل 
كشورمان به هيچ وجه حاضر به مذاكره بر سر برنامه 
موشكي خود نيس��ت و با تمام قدرت از آن محافظت 
مي كند. شايد مبالغه نباشد كه همين برنامه موشكي،  
رژيم صهيونيستي را كه به تمام برنامه هاي هسته اي 
كش��ور هاي خاورميانه حمله كرده، از حمله به ايران 

منصرف كرده است. 
حفظ و توسعه برنامه هاي دفاعي يا حضور در منطقه 
نش��ان دهنده جنگ طلبي ايران نيست، بلكه نشان 
دهنده ت��اش براي حف��ظ قوا جه��ت جلوگيري از 
جنگ اس��ت؛ نكته اي كه برخي در داخ��ل به ظاهر 
آن را درك نمي كنند يا با جهالت به دنبال تش��ويق 
دولت براي مذاكره بر س��ر برنامه هاي دفاعي كشور 
هس��تند؛ مس��ئله اي كه البته هيچ گاه رنگ واقعيت 

نخواهد گرفت. 

چرا كاهش قدرت دفاعي ايران منجر به افزايش احتمال نبردهاي نظامي مي شود؟

توان دفاعي ايران در خدمت پيشگيري از جنگ

وضعي�ت اقتصادي كش�ور و گراني سرس�ام آور 
كاالها س�بب ش�د تا نمايندگان ملت به صورت 
يكپارچه از وض�ع اقتصادي كش�ور انتقاد كنند 
و آن را نش�انه اي از وخام�ت اوض�اع بدانن�د. 
صحن علني مجلس ديروز ش��اهد انتقاد يكپارچه از 
دولت به سبب اوضاع اقتصادي و باالر فتن هزينه هاي 
زندگي براي مردم بود. از رئيس مجلس شوراي اسامي 
تا اعضاي فراكسيون اميد همه منتقد گراني هاي اخير 
بودند؛ گراني هايي كه سبب افزايش قيمت در حوزه 
خودرو، طا و كاالهاي ضروري مردم شده است. آش 
به قدري شور شده است كه حتي صداي نمايندگان 
فراكسيون اميد نيز درآمده است. به نظر مي رسد فشار 
در حوزه اقتصادي آنچنان گس��ترش يافته كه حتي 
نمايندگان حاشينه نشين نيز صداي اعتراض مردم 
را شنيده اند؛ اعتراضاتي كه به طور حتم كار دولت را 

سخت تر از قبل خواهد كرد. 
 الريجاني: دولت قانون را اجرا نمي كند

در جلسه ديروز مجلس شوراي اسامي علي الريجاني 
رئيس مجلس با اشاره به توضيحات نماينده دولت در 
خصوص روند اقتصادي كشور خطاب به وي عنوان 

كرد كه قرار بود جلسات هماهنگي اقتصاد مقاومتي با 
حضور معاون اول رئيس جمهور، معاون اول قوه قضائيه 

و نايب رئيس مجلس برگزار شود. 
وي همچنين انتقاد كرد كه چرا جلسات هماهنگي 
اقتص��اد مقاومت��ي تاكنون ب��ا حضور مع��اون اول 
رئيس جمهور، مع��اون اول قوه قضائيه و نايب رئيس 

مجلس برگزار نشده است. 
نماينده دولت در پاسخ به الريجاني گفت: اين قانون در 
عمل اجرا شده است اما داراي ابهاماتي بود كه مشخص 
نبود چه كسي مسئول اين كار است و دبيرخانه بايد 

در كجا تشكيل شود. 
بر اساس اين گزارش الريجاني در پاسخ گفت: قانون 
ابهام نداشته، اعام شده اس��ت كه ستادي با حضور 
معاون اول دو قوه و نايب رئيس مجلس تشكيل شود، 
اگر ابهام داش��ت در دو سه سال گذش��ته از ما سؤال 

مي كرديد. 
نماينده دولت پاسخ داد: تلقي دولت اين بود كه ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي نهادسازي خوبي است كه 
مي تواند اهداف ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي را 
محقق كند. ما عماً قانون را در اين چارچوب با دعوت 

از نايب رئيس مجلس و مع��اون اول قوه قضائيه اجرا 
كرديم و دولت اقداماتش را انجام داد. 

الريجاني گفت: در اي��ن رابطه تخلف صورت گرفته، 
توضيحات شما اشكال عدم اجراي قانون را رفع نكرده 
است. در سطح قوه مجريه جلساتي برقرار شده، اما قرار 
بود جلساتي براي هماهنگي قوا تشكيل شود، قانون به 

دولت اباغ شده بود و بايد اجرا مي شد. 
همچنين رئيس مجلس ش��وراي اسامي خطاب به 
همايون يوسفي نماينده مردم اهواز در خصوص حفظ 
شأن مجلس پيرامون س��فر عده اي از نمايندگان به 
كشور روس��يه براي حضور در مسابقات جام جهاني 
گفت: االن زمان بيان اين تذكر نيست، البته حرف شما 
در جاي خود درست است و نمايندگان انصراف دهنده 
از س��فر به جام جهاني نيز كار خوبي كردند به خاطر 

شرايط اقتصادي كشور انصراف دادند. 
 خجالت مي كشم كه از دولت حمايت كردم 

با اين حال انتقاد از عملكرد دولت در خصوص وضعيت 
اقتصادي كشور منحصر به رئيس مجلس نبود و برخي 
از نمايندگان نيز با لحني تند از شرايط موجود كشور 

انتقاد كردند. 

 مصطفي كواكبيان نماينده مردم تهران در مجلس 
شوراي اسامي در صحن علني روز گذشته پارلمان 
در جريان بررسي اليحه اصاح قانون مبارزه با قاچاق 
ارز اظهار داشت: وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم 
در حال حاضر مناس��ب نيست، ش��ب مي خوابيم و 
صبح بلند مي ش��ويم مي بينيم قيمت ها از اين رو به 
آن رو شده است.  كواكبيان همچنين گفت: وضعيت 
اقتصادي در شرايط كنوني بس��يار بد شده است به 
گونه اي كه ش��ب مي خوابيم و صبح بلند مي شويم 
و مي بينيم دالر چند هزار توم��ان افزايش پيدا كرده 
است. وضع قاچاق كاال و ارز به اندازه اي وخيم است كه 
به عنوان نماينده خجالت مي كشم بگويم از اين دولت 
با چنين وضعيت اقتصادي حمايت كردم.  وي افزود: 
زماني كه در وضعيت فعلي هستيم، حقيقتاً يك دفعه 
مي بينيم قيمت ها دگرگون شده است، به عنوان مثال 
قيمت خودروها نسبت به يك ماه گذشته ۲۰ ميليون 
تومان تفاوت كرده است و مردم مي گويند شما براي 

چه مي رويد مجلس و در آنجا چه كار مي كنيد؟ 
وي با تأكيد بر اينكه ما بايد به صورت جدي با قاچاق 
كاال مبارزه كنيم، گفت: ما سرمنشأهاي اصلي قاچاق 

را فراموش مي كنيم و به افراد جزئي ايراد مي گيريم. 
وي با اش��اره به آمار دولت در حوزه قاچاق كاال و ارز 
خاطرنشان كرد: اميدواريم اين آمار درست باشد كه 
مي گويند قاچاق كاال از ۲۵ميليارد دالر به 1۵ميليارد 
دالر رسيده اس��ت، اما وضعيت جامعه غير از اين را 

نشان مي دهد. 
كواكبيان خاطرنش��ان كرد: در قدي��م مي گفتند در 
قاچاق كاال يك جمشيد بسم اهلل در چهارراه استانبول 
بوده است كه باعث مي شده ارز باال برود، اكنون كه اين 
جمشيد بسم اهلل ها نيستند، پس چرا وضعيت اقتصادي 
اسفبار است؟ بخشي از علت اصلي گراني اين است كه 
صرافي هاي ما به وظايف خود عمل نمي كنند و منافذ 
قانوني هم بايد در اين رابطه مشخص شود، بنابراين 
اگر در كميسيون اقتصادي اين اليحه بازگردد، شايد 
با شرايط فعلي مواد قانوني دقيق تري ارائه شود كه ما 

شرمنده مردم نباشيم. 
كواكبيان در خاتمه گفت: كس��اني هستند كه براي 
افزايش حقوق چنددرصدي شان ساعت ها در مجلس 
بحث مي كنيم، اما ش��ب خوابيدن��د و صبح قدرت 

خريدشان نصف شد.

صداي مجلس از اوضاع اقتصادي كشور درآمد
كواكبيان: خجالت مي كشم بگويم از اين دولت حمايت كردم 
الريجاني: چرا جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي برگزار نمي شود

    بهارستان

مهدي پورصفا
   گزارش


