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حصر اقتصادي بايد شكسته شود  چهار  ش��نبه 18 مه��ر 1397 | 30 محرم 1440 || روزنامه جوان |  ش��ماره 5488
گويي همين ديروز بود كه حضرت امام خميني)ره( فرمان شكستن 
حصر آبادان را در يك جمله كوتاه صادر كردن��د. امام راحل در تاريخ 
۱٤ آبان ماه ۱۳۵۹ به نيروهاي مسلح ابالغ كردند: »حصر آبادان بايد 
شكسته شود«. باالخره يك س��ال بعد از پيام قاطعانه امام، رزمندگان 
دلير و جان برك��ف، در پنجم مهرم��اه ۱۳۶۰ در عمليات ثامن االئمه 
موفق به شكستن حصر آبادان ش��دند. بي ترديد  عمليات ثامن االئمه 
نقطه عطفي در تاريخ ۸ س��ال دفاع مقدس و مبدأ ش��روع استراتژي 
تهاجمي و آفندي ايران و سرآغاز اعتماد ملي به شعار »ما مي توانيم« 

به شمار مي آيد. 
درختي كه در عمليات ثامن االئمه در باور جوانان ايران زمين غرس شد 
در عمليات هاي بيت المقدس )فتح آبادان(، والفجر ۸ )تحقق غيرممكني 
به نام عبور از اروند و فتح فاو(، كربالي ۵ )درهم شكستن ماشين جنگي 
دشمن( به بار نشست و امروز پس از گذشت ۳۰ س��ال از دوران دفاع 
مقدس، ويژگي ها و روش هاي نظامي رزمندگان ايران در دانشگاه هاي 

سطح جهان تدريس مي شود. 
و اينك بعد از ۳۹ س��ال، بيانات فرمان گونه حضرت امام خامنه اي در 
اجتماع منظم، باشكوه و سراس��ري 7۰۰ هزار نفر از بسيجيان درباره 
»جنگ اقتصادي دشمن«، »شكستن تحريم ها«، »خروج از محاصره 
اقتصادي« و »س��يلي زدن به امري��كا« نقطه عطف��ي در تاريخ نبرد 
اقتصادي با شيطان بزرگ محسوب شده و شور و شعف وصف ناپذيري 
در بين مردم ايجاد كرده و سبب روشن شدن خورشيد اميد و خاموش 
شدن چراغ يأس و نااميدي شده است. از اين پس مردم در انتظار اجابت 

مسئوالن و تغيير استراتژي اقتصادي نظام هستند. 
مخاطب اصلي رهبري در شكستن حصر تحريم ها، جوانان برومند، 
غيور و انقالبي به عنوان راه حل مشكالت كشور بودند:  شما جوانان؛ 
صاحب اصلي كشور هس��تيد. برخي نقش جوانان را در حال حاضر 
كشور و آينده مورد توجه قرار نمي دهند. بعضي ها مي خواهند وانمود 
كنند كه مشكل كشور جوانان هس��تند؛ بنده به عكس معتقدم كه 
جوانان راه حل مشكل هس��تند... نوك پيكان حركت عظيم ملي، 
جوانان هس��تند؛ پيران مجرب اگر خس��ته، بي حال و از كار افتاده 

نباشند مي توانند راهنمايي كنند. 
اين سخنان بدان معناست كه بي تعارف، بار اصلي مأموريت شكستن 
حصر اقتصادي و بي اثر كردن تحريم ها مس��تقيماً بر دوش جوانان 
كش��ور اس��ت و جوانان ايران همانگونه كه در دفاع مقدس و جبهه 
جنگ نظامي شگفتي ساز بودند، در جنگ اقتصادي نيز با عزم و اراده 
و اتكال خداوند و تكيه بر سه واقعيت انكارناپذير: »عظمت ايران«، 
»اقتدار جمهوري اسالمي« و »شكس��ت ناپذيري ملت ايران« )كه 
دش��منان آرزو مي كنند ملت ايران آنها را ندانند يا مورد غفلت قرار 
دهند تا در باره اوضاع كش��ور و توانايي هاي خود، دچار گمان غلط 
ش��وند. ( مي توانند شگفتي ساز ش��ده و با برآورد صحيح و دقيق از 
»نقاط قوت خ��ودي و تحريم كنندگان«، »فرصت ه��اي در اختيار 
دو  طرف«، »نقاط ضعف و آس��يب پذيري ها«، »ظرفيت هاي بالقوه 
و بالفعل مادي و معنوي«، »توانمندي ها«، »قابليت ها«، »امكانات 
و تجهي��زات بومي«، »پش��توانه ق��وي فرهنگي و دين��ي« و... و با 
برنامه ريزي دقيق و سازماندهي يگان هاي اقتصادي)تيپ ها، لشكرها 
و... (، در آينده اي بسيار نزديك باطل السحر طلسم تحريم ها شده و 

مارش پيروزي در نبرد اقتصادي را به صدا درآورند. 
الزمه تحقق فرمان رهبري و خروج از محاصره اقتصادي و شكستن 
تحريم ها ش��هامت يك تصميم انقالبي و واگذاري قرارگاه فرماندهي 
جنگ اقتص��ادي از پيراني كه »انگيزه الزم ب��راي جنگ اقتصادي را 
ندارند«، »تعلقات مادي و دلبس��تگي آنان به چرب و شيرين دنيا و 
اشرافي گري مانع جدي در پرداختن به اين جنگ نابرابر است«، »به 
دليل تعلقات حزبي و... ش��جاعت الزم براي حضور تمام عيار در نبرد 
اقتصادي را ندارند«، »دائماً به دنبال حل مشكل از طريق همكاري با 
دشمن هستند و اعتقادي به استفاده از ظرفيت هاي داخلي ندارند«، 
»به اقتصاد ليبرال سرمايه داري كه سم مهلك جنگ اقتصادي است 
باور دارند« با تمام لوازم و لواحق آن به جوانان غيور و انقالبي است. تنها 
در اين صورت است كه سونامي ذلت پذيري و نااميدسازي و تخريب 
باورهاي مردم، جاي خود را به »گش��ايش هاي پي درپي اقتصادي« 

»شور و نشاط خدمت«، »تقويت اعتماد ملي« و... خواهد داد. 

سيدعبداهلل متوليان

اسرائيل و عربستان در يك نبرد اطالعاتي عليه انقالب اسالمي 
همكاري مي كنند. 

به گزارش روابط عمومي بسيج، سردار غالمحسين غيب پرور، رئيس 
سازمان بس��يج مستضعفين در جمع پيشكس��وتان عرصه جهاد و 
شهادت اظهار داشت: امروز در جنگي تمام عيار با استكبار جهاني 
قرار داريم و رئيس جمهور امريكا شمشير را از رو بسته است. وي با 
اشاره به دو بازوي مهم امريكا در منطقه بيان كرد: آل سعود خبيث 
و رژيم جعلي اشغالگر قدس با پول هاي گزاف و اقدامات اطالعاتي 
در اين نبرد عليه انقالب اس��المي ايران مشاركت مي كنند. رئيس 

سازمان بسيج مستضعفين با اش��اره به رزمايش اقتدار عاشورايي 
بس��يج افزود: به طور معمول اين اقدامات در سال هاي گذشته در 
هفته بسيج صورت مي گرفت ولي بررسي ما نشان مي داد كه كشور 
نيازمند حركتي نو، جديد و گسترده است. سردار غيب پرور در ادامه 
تصريح كرد: بازه زماني كه ما براي انجام اين رزمايش در نظر گرفته 
بوديم 2۰ روز بود كه به لطف خدا و همت همه خادمان مردم به ۳۵ 
روز افزايش يافت. وي با بيان اينكه دشمن مي بايست پيامي محكم 
از س��مت ما دريافت مي كرد، گفت: اميدواريم كه پس از رزمايش 
اقتدار عاشورايي بسيج و پاسخ كوبنده موشكي سپاه به تروريست ها 

اين موضوعات رها نش��ود و همه نهادها براي رفع مش��كالت مردم 
كمر همت را ببندند. رئيس سازمان بسيج مستضعفين عنوان كرد: 
زماني كه كشور در بحران نباشد همه يار انقالب هستند ولي شرط 
اين است كه در زمان مورد نياز حضور داشته باشيم و از آرمان هاي 
انقالب اس��المي دفاع كنيم. سردار غيب پرور با اش��اره به اينكه در 
اوضاع كنوني جامعه تعداد كساني كه با عيار باال در اطراف علي زمان 
هستند چه تعداد مي توانيم نام ببريم؟ بيان كرد: باورم بر اين است 
كه در خط مقدم اين جبهه، پيشكسوتان و ريش سفيدان پرچمدار 

دفاع از انقالب اسالمي هستند. 

 سردار غيب پرور عنوان كرد 

همكاري اطالعاتي عربستان و اسرائيل  عليه ايران

در همايش نقش قدرت هوايي در اقتدار ملي عنوان دارد

ايران در زمره 7 قدرت اول پهپادي جهان

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح از حضور ايران در 
جمع هفت قدرت برتر پهپادي دنيا و پيشرفت هاي 
وس�يع اي�ران در اين ح�وزه خبر داده اس�ت. 
برتري هوايي در س��ال هاي اخي��ر تبديل به ركن 
اصلي در پيروزي در هر نبردي شده است. از سال 
۱۹۹۱ و جنگ خليج فارس، امريكا و كش��ورهاي 
غربي به لطف تكنولوژی برتر خود تبديل به قدرت 
مهم هوايي دنيا شده اند. با اين حال ساير كشورها نيز 
تماشاچي صرف نبوده اند. ايران در طول سال هاي 
اخير تبديل به قدرت��ي مهم در ح��وزه پهپادي و 
موشكي شده است. با اتكا به همين قدرت در حوزه 
پهپادي است كه نيروهاي مسلح ايران در منطقه 
خاورميانه در حال ايفاي مأموريت با هواپيماهاي 

بدون سرنشين بوده اند. 
در كنار اين توان موش��كي ايران به لطف همين 
قدرت پهپادي توانسته اس��ت دقتي فراتر از حد 
معمول داشته باشد. اين دقت باال در عمليات اخير 
در هدف قرار دادن مواضع تروريست ها در منطقه 
شرق فرات به كار آمد و توانست »ضربت محرم« 
را دقيق تر بر سر دش��من فرود آورد. وزارت دفاع 
جمهوري اس��المي ايران ديروز ميزبان نشستي 
بود كه در آن كارشناس��ان و فرماندهان نيروهاي 
مسلح كشورمان به بررس��ي نقش قدرت هوايي 
در اقتدار ملي پرداختند. قدرتي كه البته با وجود 
توانمندي هاي موجود مسير درازي براي رسيدن 

به نقطه ايده آل در پيش است. 
جزو 7 كشور اول دنيا

 در حوزه پهپادها هستيم 
به گزارش رواب��ط عمومي وزارت دفاع، س��ردار 
سرلشكر محمد باقري، رئيس ستادكل نيروهاي 
مسلح دراين مراس��م ضمن قدرداني از ايثارگران 
و جهادگران عرصه هاي هوايي در سطوح مختلف 
عملياتي و تعميراتي، گف��ت: در اين ايام حوادث 
مهم��ي در پي��ش روي داش��تيم از جمله تالش 
ارزش��مند و مقتدرانه عمليات ضربت محرم كه 

توس��ط نيروي هوافضاي س��پاه با موش��ك های 
س��اخت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
به قلب تروريس��ت ها صورت گرفت و نش��ان داد 
كه جمهوري اسالمي ايران در برابر تجاوز و ظلم 
س��اكت نمي نشيند و امنيت كش��ور را خط قرمز 
خود مي داند و بدين وسيله از تروريست ها انتقام 

سختي گرفت. 
باقري با بيان اينكه قدرت هوايي به عنوان بخشي 
از قدرت كشور كه با هدف ارائه اراده ملي متجلي 
مي شود در راس��تاي منافع كش��ور است، گفت: 
برگزاري اولين همايش »نق��ش قدرت هوايي در 
اقتدار ملي« از اهميت و ارزش بسياري برخوردار 

است و بايد به آن توجه شود. 
وي با اشاره به تجارب موجود در نبردهاي مختلف 
دنيا از جمل��ه جن��گ ۳۳ روزه گف��ت: بحث ريز 
پرنده ها و تجهيزات نوين هوايي در حال پيشرفت 
اس��ت و هواپيماهاي بدون سرنش��ين رادارگريز 
مسير پيشرفت خود را طي مي كند و خوشبختانه 
ريز پرنده ها و تجهيزات نوين هوايي در دس��ترس 
كشورهايي مانند ايران اسالمي قرار دارد، به گونه ای 
كه هزينه كمت��ر و كارآمدي باالي��ي دارد.  رئيس 
ستادكل نيروهاي مسلح با اشاره به اينكه پهپادها 
امروزه چه در جبهه استكبار و چه در كشور عزيز ما 
در حال توسعه است، عنوان كرد: ما خوشبختانه در 
اين مسير توسعه متوازن و خوبي را داشته ايم و اين 
توسعه به سال های دفاع مقدس برمي گردد كه از 
سال ۱۳۶۳ آغاز شد و امروز ايران اسالمي جزو هفت 
قدرت اول جهاني در اين زمينه محسوب مي شود. 

باقري افزود: در مسئله توسعه قدرت هوايي نظامي 
كشور هيچ ترديدي وجود ندارد و اين پيشرفت بايد 
به گونه اي باشد كه در صورت درگيري با دشمن به 
آنها اجازه ندهيم حاكميت هوايي ما را به مخاطره 
بيندازند و نيروهاي هوايي بتوانند عمليات خود را 
انجام داده و از نيروهاي دريايي و زميني پشتيباني 

نزديك كنند. 

 آماده سازي جت آموزشي كوثر 88 
در آينده نزديك 

  امير س��رتيپ امير حاتمي، وزير دف��اع نيز در اين 
همايش گفت: بعد از پيروزي ش��كوهمند انقالب 
اس��المي، به رغم همه تحريم هاي به عمل آمده بر 
ملت بزرگ ايران اس��المي، تحريم هاي ويژه اي در 
حوزه نيروي هوايي و صنعت هوايي اعمال ش��د كه 
با خروج مستشاران نظامي خارجي از كشور، تصور 
داشتند كه نيروي هوايي، زمينگير و مضمحل خواهد 
شد و امروز در شرايطي هستيم كه امكانات صنعت 
دفاعي شركت هاي دانش بنيان، دانشگاه هاي بزرگ 
كشور با همدلي و هماهنگي دس��ت در دست هم 
داده و در يك سنگر در حال تقويت و پيشرفت حوزه  
هوايي كشور هستند.  وي افزود: پيشرفت هاي صنعت 
هوايي به گونه اي اس��ت كه در حال حاضر صنعت 
هوايي ما موفق شد، جت جنگنده كوثر را با تكيه بر 
توانمندي هاي داخلي و بومي با حضور رياست محترم 
جمهوري اسالمي ايران رونمايي كند و اين در حالي 
است كه تمام تست هاي آزمايشي اين جت با موفقيت 
پشت سر گذاشته شده است و امروز صنعت دفاعي 
آماده است كه در صورت تأمين منابع مالي، توليد اين 
جت جنگنده را در دستور كار قرار داده و در اختيار 

سازمان رزم نيروي هوايي قرار دهد. 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از آماده سازی 
جت آموزشي كوثر ۸۸ با طراحي، ساخت و فناوري 
بومي و داخلي در آين��ده نزديك خبر داد و نظرات 
راهبردي متخصصان، صاحب نظران و انديشمندان 
حوزه هوايي را دريافت كرده و آن را در مسير رشد و 

پيشرفت صنعت هوايي استفاده كنيم. 
وزير دفاع در پايان س��خنان خود با اشاره به اينكه 
قدرت هوايي بخشي مهم و تعيين كننده از قدرت 
دفاعي كشورمان محسوب مي شود تصريح كرد: در 
اين حوزه، بخش ه��اي راداري، پدافندي، پهپادي 
و نيروي هوايي از جمل��ه مؤلفه هاي قدرت هوايي 
ايران اسالمي اس��ت كه در طول ٤۰ سال عمر پر 

بركت نظام جمهوري اسالمي ايران به پيشرفت هاي 
خيره كننده اي در تمام زمينه ها، به خصوص حوزه 
پهپادي دس��ت يافته ايم و در اي��ن خصوص جزو 

كشورهاي اول دنيا محسوب مي شويم. 
   بايد برنامه 10 ساله در حوزه پهپادها

 تدوين كنيم 
س��ردار احمد وحيدي، رئيس دانشگاه عالي دفاع 
ملي نيز در اين همايش با اشاره به اضالع گوناگون 
دستاوردهاي انقالب اسالمي تصريح كرد: در ميان 
دس��تاوردهاي عظيم انقالب و نظام اس��المي اگر 
تنها قدرت دفاعي و به تبع آن تنها قدرت هوايي را 
مدنظر قرار دهيم، براي باليدن به اين نظام مقدس و 
انقالب اسالمي كفايت مي كند. قدرت هوايي امروز 
نه تنها بخشي از مؤلفه قدرت ملي بلكه بخشي از 
قدرت سياسي كشورها به حساب مي آيد. در واقع 
قدرت هوايي م��ا جوالنگاه و نش��ان دهنده قدرت 

علمي ما است. 
وحيدي تأكيد كرد: بعد از انقالب اسالمي كارهاي 
بزرگي در صنايع هوايي ما انجام ش��ده اس��ت، به 
گونه اي كه تعمير و نگهداري ٤۰ ساله هواپيماها 
كاري بس��يار عظي��م محس��وب مي ش��ود، نظام 
لجس��تيكي در صنايع هوايي بس��يار مهم است و 
اين نهضت توانست بخشي از قدرت هوايي را حفظ 
كند و اين كار با يك برنامه منسجم در حوزه علمي 

و فناوري انجام شد. 
وي گفت: در حال حاضر جمهوري اسالمي ايران با 
تكيه بر ظرفيت هاي بومي توانايي ساخت و توليد 

هواپيما از مرحله طراحي تا توليد را داراست. 
وزير اسبق دفاع با اشاره به س��اخت انواع پهپادها 
در داخل كش��ور تصريح كرد: در حوزه پهپادها ما 
يك كشور قدرتمند هستيم و توانمندي عمليات 

شناسايي و تهاجمي برون مرزي را داريم. 
رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي در پايان گفت: كشور 
ما دكترين مختص به خ��ود را دارد و اين موضوع 
بسيار حائز اهميت است و بايد به اهداف بلندتري 
بنگريم و طرح ۱۰ س��اله در ح��وزه بازدارندگي و 
تهاجمي پهپاد را در نظر بگيريم و نقشه هاي جامع 
علمي خود را طرح كنيم و قدرت هوايي بخش مهمي 
از اين طرح محسوب مي شود كه بايد به سرعت در 

اين زمينه پيشرفت كنيم. 
امير عزيز نصيرزاده، فرمان��ده نيروي هوايي ارتش 
نيز در اين هماي��ش ايجاد ظرفيت به��ره برداري 
نظامي از كليه زيرساخت هاي قدرت هوايي، ايجاد 
ظرفيت ساختاري جهت جذب عالئق عموم مردم 
به هوانوردي، افزايش يكپارچگي و هم افزايي توان 
تحقيقاتي و پژوهشي، تدوين و روزآمد كردن آيين 
نامه ها و دكترين هاي سطوح مختلف، متجلي كردن 
انديشه هاي دفاعي، تشكيل شوراي عالي هوانوردي، 
راه اندازی كرسي هاي نظريه پردازی، تشكيل دفتر 
آينده پژوهی به منظور اهداف آينده و اس��تفاده از 
ظرفيت هاي فناوري با تكيه بر پتانسيل هاي بومي و 
ملي را از مهم ترين مسائل حائز اهميت اقتدار هوايي 

در راستاي تأمين منافع ملي عنوان كرد. 
امير عبدالكريم بني طرفي، مدير عامل س��ازمان 
صنايع هوايي نيز ابراز اميدواري كرد با برپايي اين 
همايش راهب��ردي كه با حضور جم��ع كثيري از 
متخصصان و صاحب نظران حوزه هوايي نيروهاي 
مسلح برگزار مي شود بتوان راهبردهاي كالن تقويت 
و توسعه اقتدار هوايي در بخش هاي نظامي و تجاري 

را طراحي و تبيين كرد. 

يك فعال سياسي اصالح طلب: 
روحاني بايد كابينه اي 

با ميانگين باالي عقلي تشكيل مي داد!
ي�ك فع�ال سياس�ي اصالح طل�ب 
تلويح�ًا كابين�ه روحان�ي را مته�م 
ك�رد ك�ه از عق�ل و خ�رد سياس�ي 
م�ورد انتظ�ار برخ�وردار نيس�ت. 
عبداهلل ناصري، عضو ش��وراي مشورتي 
رئيس دول��ت اصالح��ات در گفت وگو با 
مهر با بيان اينكه روحاني بايد كابينه اي با 

ميانگين باالي عقل و خرد سياسي تشكيل مي داد، گفت: شريعتمداري 
اگر به وزارت كار هم برود، همان وضعيت وزارت صنعت را خواهد داشت. 
وي با اشاره به خأل سه وزير اقتصاد، صمت و رفاه در دولت اظهار داشت: 
آقاي روحاني بايد كابينه اي كامالً هماهنگ با ميانگين باالي عقل و خرد 
سياسي تشكيل مي داد اما متأسفانه اين امر با وجود توصيه هاي مؤكد 
انجام نشد. آقاي روحاني در مجموع نخواست يا توانايي اين را نداشت 

كه كابينه اي هماهنگ شكل بدهد.
 وي افزود: امروز ش��رايط كشور به گونه اي است كه بس��ياري از افراد 
توانمند مانند گذشته تمايلي براي پذيرفتن پست هاي باال مانند وزارت 
ندارند؛ بنابراين، گزينه هاي انتخابي آقاي روحاني محدود خواهد بود. 
ناصري تأكيد كرد: سه وزارتخانه صمت، اقتصاد و رفاه، گلوگاه تنظيم 
شرايط مطلوب اقتصادي هستند؛ بنابراين، وزير اين وزارتخانه ها بايد 
فردي با توانمندي و قابليت باال باش��د. عضو ش��وراي مشورتي رئيس 
دولت اصالحات با اشاره به مطرح شدن نام شريعتمداري براي تصدي 
وزارت رفاه تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود پيش بينی مي كنم، 
شريعتمداري اگر به وزارت رفاه هم برود، همان وضعيت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را خواهد داشت و از اين منظر، با چنين جابه جايي هايي 

موافق نيستم.
 وي با اش��اره به خأل حضور س��خنگو در دولت گفت: دولت در زمينه 
اطالع رس��انی احس��اس نياز نمي كند؛ به همين دليل، پس از گذشت 
۵ س��ال از اين وضعيت به هم ريخته، آقاي آشنا مشاور رئيس جمهور 
پيش��نهاد داد كه تك تك وزرا بايد عملكرد خود را در فضاي مجازي 
در معرض قضاوت مردم قرار دهند؛ اين پيش��نهاد به نظر من نشدني 
و غيرقابل اجراست. عضو شوراي مش��ورتي رئيس دولت اصالحات با 
اش��اره به رأي دادگاه الهه اضافه كرد: به نظر من، پي��روزي در الهه، 
كمتر از پيروزي در برجام نبود اما دولت و رس��انه هاي همسو با دولت 
براي بهره ب��رداري از اين پيروزي جهت روشن س��ازی افكار عمومي، 

برنامه اي نداشتند. 

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس: 
معرفي وزراي پيشنهادي 
به هفته آينده موكول شد

دولت هفته آينده وزيران پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
امور اقتصادي و داراي�ي و صنعت و معدن و تج�ارت را به مجلس 
معرفي مي كند و جلسه رأی اعتماد نيز دو هفته آتي برگزار مي شود. 
بهروز نعمت��ي، س��خنگوي هيئت رئيس��ه مجلس روز گذش��ته در 
گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: مجلس هفته آينده جلسه علني ندارد 
و نمايندگان براي سركش��ي به حوزه هاي انتخابيه خود مي روند. وي 
افزود: براساس گفت و گويي كه با محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس 
جمهوري داشتيم، دولت هفته آينده وزيران پيشنهادي تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، امور اقتصاد و داراي��ي و صنعت و معدن و تجارت را به 
مجلس معرفي كند و جلسه رأی اعتماد به وزيران پيشنهادي همزمان 
با آغاز جلس��ات علني مجلس در هفته بعد از سركش��ي به حوزه هاي 
انتخابيه نمايندگان برگزار مي ش��ود. نماينده مردم تهران در مجلس 
خاطرنشان كرد: تاريخ دقيق برگزاري جلسه رأی اعتماد پس از معرفي 
وزيران پيشنهادي دولت به مجلس اعالم مي شود. نعمتي در پاسخ به 
اين سؤال كه چرا وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت قرار است به 
مجلس معرفي شود، گفت: شريعتمداري هنوز استعفا نداده ولي دولت 
مي خواهد كه وزير پيش��نهادي به مجلس معرف��ي كند. وي درمورد 
شايعه استعفاي وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد: عباس آخوندي نيز 

هنوز استعفا نداده است. 

الريجاني در سومين اجالس بين المجالس: 

مشكالت جهاني
 نتيجه يكجانبه گرايي امريكاست

رئيس مجلس شوراي اسالمي مشكالت 
جهان�ي را نتيج�ه يكجانبه گراي�ي 
امري�كا بي�ان ك�رد و اتحاد كش�ورها 
را در براب�ر اقدام�ات فراقانون�ي و 
ش�د.  خواس�تار  يكجانبه گرايان�ه 
علي الريجاني طي س��خناني در سومين 
اجالس بين المجالس اوراس��يا در ش��هر 

آنتالياي تركيه گفت: امريكا و رژيم اسرائيل عامل به هم ريختگی امنيت 
جهاني هستند و اقدامات يكجانبه قدرت هايي مانند امريكا در برخورد 
با مسائل بين المللی، مشكالت و چالش های گسترده اي را براي جامعه 
بين المللی ايجاد كرده اس��ت. وي خروج غيرقانوني از برجام، تصميم 
غيرقانوني دولت امريكا در مورد مسئله فلسطين مبني بر اعالم قدس 
شريف به عنوان پايتخت يك رژيم نامشروع، اشغالگر و متجاوز، خروج 
از پيمان آب و هوايي پاريس و به هم زدن نظام تعرفه اي تجارت جهاني 

را نمونه هايي روشن از اين گونه اقدامات ذكر كرد. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي مبارزه منفي امريكا با پيمان آب و هوايي 
پاريس، زير پا گذاشتن يكي از موضوعات حساس محيط زيستي و جهاني 
دانست و گفت: اين امر بي اعتنايي به حقوق همه ملت ها خواهد بود. رئيس 
مجلس شوراي اسالمي اقدام خودخواهانه، يكجانبه و غيرقانوني دولت 
امريكا در خروج از برجام و برقراري مجدد تحريم هاي ظالمانه عليه ملت 
بزرگ ايران را از جمله عالئم هشداردهنده ظهور مجدد گفتمان پوسيده و 
مندرس يكجانبه گرايي در روابط بين الملل ذكر كرد. رئيس مجلس شوراي 
اسالمي كشورمان مشكالت جهاني را نتيجه يكجانبه گرايي امريكا بيان كرد 
و اتحاد كشورها را در برابر اقدامات فراقانوني و يكجانبه گرايانه خواستار شد. 
الريجاني تأكيد كرد: بدون ترديد اين گونه نگرش ها و برخي سياست های 
چالش برانگيز و تنش زا در حوزه هاي مختلف از س��وي برخي كشورها، 
فرآيند رشد و توسعه همه جانبه را تحت تأثير قرار داده و اصل حاكميت 
جهاني، چندجانبه گرايي و تجارت آزاد را با چالش روبه رو ساخته است. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: متأسفانه اين نگرش هاي به شدت 
خودپرستانه و اس��تكباري، با ادبيات نازي همراه شده و برگرفته از توهم 
استراتژيك است كه به گواه تاريخ، نتيجه آن، بي ثباتي و ناامني جهاني، 
گسترش هرج و مرج گرايي و تهديد صلح و امنيت بين المللي است. رئيس 
مجلس شوراي اسالمي ايران افزود: محيط و فضاي جهاني همكاری های 
اقتصادي و توسعه ای، در حال تغيير است و رش��د و توسعه همه جانبه، 
مبنايي براي همكاري در زمينه توسعه منطقه اي و بين المللي شده كه 
بيانگر يك تغيير پارادايمي در حوزه روابط اقتصادي منطقه اي و بين المللي 
است. الريجاني گفت: جمهوري اسالمي ايران تأكيد مي كند كه به دليل 
اين چالش، ايستادگي در برابر يكجانبه گرايي، همكاري بين اعضاي مجالس 

اوراسيا را بيش از هرزمانی ضروري كرده است. 

هاشمي: ادعاي احمد منتظري نادرست بود
استفاده از تيم آقاي هاشمي 

براي چند نيروي خودسر صحيح نيست
فرزند مرح�وم آي�ت اهلل هاش�مي رفس�نجاني، ضمن انتق�اد از 
اظهارات اخي�ر احمد منتظ�ري فرزند مرحوم آي�ت اهلل منتظري 
تأكيد مي كند: نس�بت دادن جاس�ازي م�واد منفجره در س�اك 
حج�اج ب�ه آي�ت اهلل هاش�مي رفس�نجاني، پ�س از 33 س�ال 
بدون هيچ مس�تنداتي ن�ه اقدامي اخالق�ي و نه عقالني اس�ت. 
اخيراً احمد منتظري در مصاحبه با برنامه »خش��ت خام« اين ادعا را 
مطرح كرده بود كه ماجراي جاسازي مواد منفجره در ساك زائران حج، 
توسط سيد مهدي هاش��مي، برادر داماد آيت اهلل منتظری كه در سال 
۱۳۶۶ به جرم قتل آيت اهلل شمس آبادی و افراد ديگر اعدام شد، انجام 
نشده است. وي اين ماجرا را به شش پاسدار نزديك به مرحوم آيت اهلل 

هاشمي رفسنجاني نسبت مي دهد. 
منتظري در اين باره در گفت و گو با ايرناپالس بر اين ادعا پافشاري كرد، 
اما از اينكه اين اشخاص چه كساني بودند يا به دستور آيت اهلل هاشمي 
اين اق��دام را كرده اند يا نه، اظهار بي اطالعي مي كن��د. او در عين حال 
علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي را به عنوان مطلع معرفي 
مي كند اما شمخاني نيز اين ماجرا تكذيب مي كند. در اين حال، محسن 
هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي اس��المي شهر تهران و فرزند ارشد 
مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در پاس��خ به اين ادعا، طي نامه اي 
كه در اختيار ايرنا قرار داده اس��ت، خطاب به احم��د منتظري از اين 
ادعاي او انتقاد كرده و به او پاسخ داده است. وي در اين نامه مي گويد: 
پرواضح است نس��بت دادن اين اقدام كه توسط عده اي خودسر انجام 
شده و گزارشات رسمي آن نيز موجود است به صورت آگاهانه به نظام 
جمهوري اسالمي در سطح رئيس مجلس وقت و فرمانده جنگ آن هم 
پس از ۳۳ سال و در اوج تنش هاي منطقه اي، بدون هيچ مستنداتي نه 

اقدامي اخالقي و نه عقالني است.
 وي در بخش ديگري از اين نامه تأكيد مي كند: ادعاي مطرح ش��ده بر 
مبناي شنيده شما از فردي كه ابوي گرامي اظهار نموده اند، نمي تواند 
پايه اي محكم براي چنين تهمت هايي باشد. مخصوصاً اينكه اين اقدام 
خودسرانه كاماًل برخالف مشي اصولي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در 
تعامل با جهان و تنش زدايي به ويژه در جهان اسالم بوده است و به كار 
بردن واژه تيم آقاي هاشمي براي چند نيروي خودسر نيز صحيح به   نظر 
نمي رسد، زيرا كه در آن مقطع آيت اهلل هاشمي رفسنجاني مسئوليت 
فرماندهي جنگ را از س��وي ام��ام خميني به عهده داش��ته و تمامي 
نيروهاي مسلح تحت فرماندهي ايشان بوده است. فرزند آيت اهلل هاشمي 
درباره اطالع دريابان شمخاني از جزئيات ماجرا و تكذيب آن از سوي 
ايشان اين پرسش را مطرح مي كند كه با كدام گواه و شاهد و سند، در 
شرايط چنين حساسي مي توان اتهامي چنين سنگين را متوجه كشور 

و مدير مرحوم آن نمود؟!

ژه
وی

ردونقدموضوعخودساخته 
درروزنامهابتكار

»خودجوش هاي سازماندهي شده« عنواني است كه روزنامه 
ابتكار براي بررسي برخي حركت هاي انتقادي به دولت و مجلس 
انتخاب كرده اس��ت. ماجرا را از برخي پيامك هاي اعتراضي به 
نمايندگان شروع كرده، به تجمع جلوي مجلس مي رسد و بعد 
هر اتفاقي افتاده كه روزنامه ابتكار و همفكرانش آن را دوس��ت 
نداش��ته اند، تقصير همين عده خاص انداخته ش��ده است! از 
انواع راهپيمايي ها تا تهديد به قتل تا آشوب هاي ۹۶ تا حمله به 
سفارت و ... همه و همه گويا تقصير همين افراد است. اما نقطه 
اصلي و مورد ادعاي اين رسانه همچون همفكران ديگرش، اين 
عبارت است: »مسئله اين است كه سال هاي سال اين حركات 
»خودجوش« و »مردمي« معرفي مي شوند، در حالي كه نه تنها 
ظواهر امر اين طور نشان نمي دهد كه اين روزها و در شرايطي كه 
اطالعات به سادگي بيشتري دست به دست مي شوند، شواهد 
حاكي از سازماندهي ش��دن اين حركات دارد. « اما يك امري 
روشن است؛ اگر قرار است چند دانشجو مقابل مجلس تجمع 
كنند، طبيعي اس��ت هر كدام از سوي تش��كل مربوط به خود 
سازماندهي خواهند شد. عبارت »خودجوش« ساخته و پرداخته 
ذهن  هايي اس��ت كه مي خواهند بعد از خودجوش ناميدن، از 

سازماندهي شدن را برجسته كنند و بگويند مخالفت ها مردمي 
نبود. اگر مردمي بودن را طبق سليقه اين جماعت تعريف كنيم، 
هيچ تجمع مردمي در ايران وجود ندارد! گرچه اصالح طلبان هم 
به خودشان كه برسد حتي به تقليد از تكرار كردن ها هم انتخابات 
مردمي مي گويند و به سياهي لشكرهاي خياباني سلطنت طلب 
و بهايي عنوان مردمان خداجو مي دهند. دانش��جوي انقالبي 
را غيرمردمی مي نامند و زني را كه روس��ري بر سر چوب كرده 
و بخشي از پول گرفتن ش��ان هم علني شد، » معترض مدني« 
ناميده مي شوند! خط اين نوش��ته هم از توئيت مسعود بهنود، 
روزنامه نگار ضدانقالب درآمد و حاال توس��ط همفكران اصالح 

طلبش در قالب گزارش بسط داده مي شود. 


پسلرزههايافش��اگريدرموردحكم
انفصالسيف

روزنامه قانون در گزارشي با عنوان »اختفاي انفصال« نوشت: 
»حكم انفصال از خدمت سيف بهمن س��ال ۹۶ صادر شد، اما 
نگفتيم تا التهاب بيشتري ايجاد نشود!« اين صحبت هاي رئيس 
ديوان محاسبات است كه ابهامات زيادي را به همراه داشته است. 
البته پيشتر تخلفات بانك مركزي رسانه اي شده بود اما اينكه 
يكي از دستگاه هاي نظارتي حكم انفصال و محرز بودن تخلفات 

رئيس كل بانك مركزي را مربوط به سال گذشته دانسته و اكنون 
آن را مطرح كند، س��ؤاالت زيادي را در ذهن به وجود مي آورد. 
سيف چند ماه پيش پس از رفتن از بانك مركزي به سمت جديد 
و با عنوان مشاور رئيس جمهور در امور پولي و بانكي منصوب 
شد. اصلي ترين سؤالی كه در اين ميان مطرح مي شود اين است 
كه چگونه اين شخص توانسته با وجود انفصال از خدمت به سمت 

جديدي منصوب شود؟«
در دوران رياست سيف بر بانك مركزي چه اتفاقي افتاد؟ چهار 
برابر شدن قيمت دالر فقط يكي از اين اتفاقات است كه البته خود 
به تنهايي موضوع بسيار بزرگي است. اما در ادامه مديريت او، ۱۸ 
ميليارد دالر ارز ٤2۰۰ توماني )يعني به يك سوم قيمت آزاد( در 
كمتر از دو ماه به واردكنندگان بسيار واگذار شد كه بسياري از 
آنها تكليفش روشن نشد و معلوم نشد اجناس واراداتي با اين ارز 

دولتي چه شد و كجا رفت و اصاًل جنسي وارد شد يا نه!
حال سؤال اين است كه چرا مقصر رانت ۱۸ ميلياردي و منفصل 
از خدمت، مش��اور رئيس جمهور شد؟! آيا كس��ي از دولت در 
اين مورد توضيح خواهد خواست؟! و س��ؤال مهم تر آيا ديوان 
محاسبات حق داشت اين حكم انفصال را مخفي نگه دارد؟ اگر 
اين حكم مخفي نگه داشته نمي شد، آيا اتفاقات بعدي همين 

گونه رقم مي خورد؟!

مهدی پورصفا
   گزارش

محمد آگاه |    باشگاه خبرنگاران


