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   استقالل عاريتي يعني اين
دكتر عبداهلل گنجي مدير مس��ئول روزنامه جوان در 
توئيتي انتقادي به اقدام رئيس جمهور افغانستان كه 
به ديدار ترامپ در پايگاه نظامي��ان امريكايي در اين 

كشور رفته بود، نوشت: 
نداشتن استقالل يعني ترامپ سرزده وارد كشورت شود و دور از پايتخت 
در جمع سربازانش باشد و اشرف غني )رئيس جمهور افغانستان( را به 
پايگاه اشغالگران امريكايي در بگرام فراخواند تا دست بسته پشت سرش 
به سخنراني او )ترامپ( براي سربازانش گوش دهد. اگر بخواهيد ايران 

چنين شود ابتدا بايد ميليون ها سر قطع شود بعد چنين شود. 
........................................................................................................................

     يك نفر دولت را از حالت اتوپايلوت خارج كند
احسان عسگري، يك فعال رسانه اي در صفحه شخصي خود در توئيتر 
درباره شانه خالي كردن مس��ئوالن از وظايف خود، نوشت: روحاني از 
افزايش قيمت بنزين بي اطالع است. جهرمي از قطعي اينترنت بي اطالع 
است. زنگنه كه كاًل بي اطالع است. چه كسي وزير نفت است. يه نفر بايد 

دولت را از حالت اتو پايلوت خارج كرد. 
........................................................................................................................

     چرا حزب اللهي ها 
كانال تلگرامي ليبانيران  درخصوص آخرين تحوالت 
لبنان نوشت: چند شب پيش عده اي به مناطق شيك 
و باالي شهري بيروت حمله كرده و ضمن تخريب و 
شيشه شكستن، روي ديوارها اسم حز... و حركت امل 
را نوشته بودند. اما از طريقه نوشتن مشخص ش��د كه نيروهاي قوات 
لبنانيه بوده اند و با هدف فتنه برانگيزي و تخريب چهره شيعيان اين كار 
را كرده اند. صهيونيس��ت ها نام حزب اهلل را خيزباال تلفظ مي كنند كه 
ظاهراً مسيحيان فاالنژ هم از همپيمانان قديمي خود ياد گرفته اند! به 
قول يكي از فعاالن مجازي، شيعيان در اين چهل و چند روز، منظم ترين، 
قانونمند ترين و پايبند ترين افراد در مقايسه با ديگران بودند و نمي توان 
رفتار عده اي معدود را كه شايد پول هم گرفته اند، به كل جامعه تعميم 
داد. چند شب پيش هم فتنه اي در منطقه مسلمان و مسيحي شياح و 
عين الرمانه داشتند به راه  انداختند كه روز بعد با اقدام زيباي زنان در 

اعالم همبستگي و همدلي اهالي محل، در نطفه خفه شد.
........................................................................................................................

   كاش اين كليد را نداشت و نمي شناخت
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي در كانال شخصي 
خود در تلگرام نوشت: آقاي روحاني اخيراً با ابراز بي خبري درباره اجراي 
س��هميه بندي بنزين گفت: »من روز جمعه )روز آغاز سهميه بندي( 

فهميدم بنزين سهميه بندي شده است.«
اما معاون وزير كش��ور امروز گفت: »زمانبندي افزايش قيمت بنزين، 
سه ش��نبه و چهارش��نبه اطالع داده شد. سه ش��نبه در جلسه شوراي 
امنيت كشور، زمان س��هميه بندي مطرح و صورتجلسه آن در اختيار 
رئيس جمهور قرار گرفت.« چهارشنبه نيز وزير كشور در دولت گزارش 

مي دهد. 
دروغ گفتن، از همه ناپسند است و از رئيس دستگاه اجرايي ناپسندتر. 
امام عسكري عليه السالم درباره زشتي دروغ فرمود: »ُجِعلَِت الَْخَبائُِث 
فِي بَيٍت َو ُجِعَل ِمْفَتاُحُه الْكِذُب. همه پليدي  ها و خبائث را در خانه  اي 

نهادند و كليد آن، دروغ است.« 
امام باقر عليه السالم درباره قباحت دروغ مي فرمايد: »إَِنّ اهلَلَهّ َعَزّ َو َجَلّ 
َراَب َو الْكِذُب َشٌرّ ِمَن  ِرّ أَْقَفااًل َو َجَعَل َمَفاتِيَح تِلْك الَأْْقَفاِل الَشّ َجَعَل لِلَشّ
َراِب. خداوند براي بدي قفل هايي قرار داده و كليدهاي آنها را شراب  الَشّ

قرار داده و دروغ، بدتر از شراب است.« 
حسن بن محبوب از اصحاب امام صادق)ع( مي گويد: »از امام پرسيدم 
آيا ممكن است مومن، بخيل باش��د؟ فرمود آري. پرسيدم آيا مي شود 
ترسو باشد؟ فرمود آري. پرس��يدم آيا مومن دروغگو هست؟ فرمود نه 
و خائن هم نيست. سپس فرمود: مومن به هر خويي سرشته مي شود، 

مگر خيانت و دروغ.« 
آقاي رئيس جمهور از سال 92 تا به امروز چند مطلب خالف واقع گفته 
كه معلوم ش��ده واقعيت ندارد؟ و چرا؟ آيا ريشه اصلي مشكالتي كه از 
سوي برخي دولتمردان به مردم و نظام در حوزه اقتصادي و فرهنگي و 
سياست خارجي تحميل مي شود، در همان كليد دروغي نيست كه بارها 

در قفل چرخيد و گرفتاري و خسارت هاي سنگين به بار آورد؟!

معاون سياسي وزير كشور عنوان كرد

ارسال اسامی 7 هزار نامزد احتمالی مجلس 
یازدهم به وزارت کشور

رئي�س س�تاد انتخاب�ات كش�ور ب�ا بي�ان اينك�ه فرمان�داران 
اس�امي 7ه�زار نف�ر داوطل�ب احتمال�ي انتخاب�ات مجل�س را 
ب�راي وزارت كش�ور فرس�تاده اند، گف�ت: 26درص�د اي�ن تع�داد، 
اصالح طل�ب، 34درص�د اصولگ�را و 40درص�د مس�تقل هس�تند. 
به گزارش فارس، جمال عرف معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد 
انتخابات كش��ور صبح شنبه در نشس��ت خبري با خبرنگاران، با بيان 
اينكه فرايند انتخابات وارد مرحله اجرايي شده است و از ۱۰ارديبهشت 
س��ال جاري زنگ انتخابات به صدا درآمد، گفت: نزديك 2هزار نفر از 
فرمانداران و بخشداران مستقل را آموزش داده ايم و البته همه مراحل 
حقوقي آموزش داده شده است. اميدوارم با اين سطح آمادگي به سمت 

يك انتخاباتي برويم كه هم شور و هم شعور در آن موج بزند. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا براي جلوگيري از هزينه احراز صالحيت 
مكمل هايي در قانون براي جلوگيري از ثبت نام نامزد هاي فاقد صالحيت 
صورت نمي گيرد، گفت: امسال طوري برنامه ريزي كرديم كه كساني كه 
قرار است ثبت نام كنند حداقل مدرك فوق ليسانس خود را همراه داشته 
باش��ند. عرف با بيان اينكه فرمانداران كل كش��ور تا پايان آبان، اسامي 
حدود 7هزار نفر از افرادي كه احتمال حضورشان در انتخابات مجلس 
زياد است را براي وزارت كشور ارسال كرده اند، درباره گرايش سياسي 
اين افراد گفت: از اين تعداد 26درصد اصالح طلب، 34درصد اصولگرا و 
4۰درصد مستقل است. رئيس ستاد انتخابات كشور با يادآوري فاصله 
83روز باقي مانده تا انتخابات مجلس گفت: از هشت روز قبل از انتخابات 
تا روز سكوت، يعني روز قبل از برگزاري انتخابات، تبليغات آزاد است و 

تبليغات غير از اين زمان، تبليغات زودهنگام تلقي مي شود. 
عرف درباره تحقيقات محلي از ثبت ن��ام كنندگان نمايندگي مجلس 
گفت: نظر مراجع چهارگانه اولويت اس��ت ولي اگر موردي باش��د كه 
ضرورت داشته باشد، توس��ط معتمدين محلي هيئت اجرايي، سؤال 
ميداني هم صورت مي گيرد. همچني��ن مراجع چهارگانه هم اگر الزم 

باشد اين كار را انجام مي دهند كه البته خيلي كم اتفاق مي افتد. 
وي اعتراض در جامعه پويا را امري طبيعي دانست و اظهار داشت: تجربه 
نشان داده كه در بسياري از تجمع ها عده اي مزاحمت ايجاد مي كنند، 

مثل روز شنبه كه اعتراضات را از مسير آن خارج كردند. 
معاون وزير كش��ور با بيان اينكه بيشترين خس��ارت در حوادث اخير 
به بانك ها وارد ش��ده است، گفت: اين در حالي اس��ت كه اين بانك ها 
مي خواهند خدمات ارائه دهند. وقتي كس��اني از ديوار پايگاه بسيج و 
كالنتري باال مي روند متعاقباً ني��روي نظامي هم از خود دفاع مي كند، 
ما هم دوست داش��تيم اين اتفاقات رخ نمي داد. عرف با بيان اينكه در 
وزارت كشور و نهادهاي ذي ربط برآوردهايي از حضور مردم در انتخابات 
صورت مي گيرد، اظهار داشت: ما تا پايان آبان مشاركت 5۰درصدي را 
پيش بيني مي كنيم اما تا زمان برگزاري انتخابات س��ه ماه زمان باقي 

است كه اميدواريم اين رقم به 6۰درصد برسد.

برگ�زاري  از  ارت�ش  درياي�ي  ني�روي  فرمان�ده 
رزماي�ش مش�ترك درياي�ي اي�ران، روس�يه و چي�ن 
در دي م�اه س�ال ج�اري در اقيان�وس هن�د خب�ر داد. 
به گزارش تسنيم، امير دريادار حسين خانزادي فرمانده نيروي 
دريايي ارتش ) نداجا( صبح شنبه در حاشيه بازديد از نمايشگاه 
توانمندي ها و دستاوردهاي اين نيرو در جمع خبرنگاران با اشاره 
به رزمايش مشترك ايران، روس��يه و چين اظهار كرد: توافقات 
و طرح ريزي برگزاري اين رزمايش طي ماه گذش��ته با حضور 
عناصري از نيروهاي دريايي سه كشور انجام شد. اين رزمايش در 

ماه آينده با اقتدار در آب هاي اقيانوس هند برگزار خواهد شد. 
وي گفت: ه��دف از برگزاري اين رزمايش دس��تيابي به امنيت 
جمعي و كمك به تحكيم امنيت در منطقه شمال اقيانوس هند 

است كه امروز شاهد اتفاقاتي از قبيل دزدي دريايي است. 
    تعمير و توسعه ناوشكن دماوند

فرمانده نداجا همچنين درباره آخرين وضعيت ناوشكن دماوند 
با بيان اينكه اين ناوشكن تا پايان سال به ناوگان نيروي دريايي 
ارتش ملحق خواهد شد، خاطرنشان كرد: ناوشكن دماوند االن به 
آب انداخته شده و تاكنون عمليات تعادل و پايداري آن نيز انجام 

شده و نصب تجهيزات به سرعت درحال انجام است. 
امير خانزادي با اش��اره به آغاز عمليات احياي ناوشكن دماوند 
از دو س��ال قبل، ادامه داد: اين ناوشكن كه پيشتر طي ۱2سال 
ساخته شده بود، كار ساخت آن در مدت حدود دو سال به اتمام 
رسيده و از ويژگي هاي قابل توجهي برخوردار است. اشكاالتي كه 
به لحاظ طراحي متناسب با درياي خزر الزم بود اعمال شود، به 
طور كامل انجام شده است. االن آبخور شناور به دليل تغييراتي 
كه در سامانه رانش انجام ش��ده، كاهش پيدا كرده و اين بدان 

معناست كه در آب هاي كم عمق تر هم مي تواند حضور يابد. 
وي ادام��ه داد: موتورخان��ه تغيي��رات جدي داش��ته و از يك 
موتورخانه متمرك��ز به دو موتورخانه به ش��كل پراكنده كار را 
پيش برديم و اين شناور چهار موتور براي سامانه رانش و چهار 
شافت مستقل در اختيار دارد؛ اين سيستم قابليت مانور بسيار 
بااليي را در اختيار ناوش��كن دماوند ق��رار مي دهد و از طرفي 
روی سازه تغييراتي جدي داش��ته و متناسب شده با نيازهاي 

روز عمليات در دريا، دكل ها تغييراتي پيدا كرده و براي نصب 
رادار جديد چشم عقاب آماده شده كه اين رادار به نوعي همه 
رادارهاي ديگر را در خود يكپارچه مي كند و رادارهاي ديگر از 
سطح عرشه جمع آوري مي شوند. اين ناوشكن به موشك هاي 

عمود پرتاب مجهز خواهد شد. 
    توليد انبوه »جاسك2«

فرمانده نداجا با اش��اره به برگزاري نمايش��گاه توانمندي هاي 
دفاعي اين نيرو خاطرنش��ان كرد: در اين نمايشگاه تعدادي از 
محصوالتي كه نداجا طي يك س��ال گذش��ته به آنها دستيابي 
پيدا كرده در معرض نمايش عمومي قرار گرفته كه از جمله آنها 
موشك جاسك2 است، اين موش��ك كه از طريق زيردريايي از 

اعماق دريا شليك مي شود، كاماًل بومي است. 
امير خانزادي با بيان اينكه فناوري ساخت موشك جاسك پيشتر 
به دست آمده بود، اظهار كرد: آنچه اهميت دارد پرتاب موشك از 
زيردريايي است كه امروز محقق شده است. چند مورد آزمايش 

انجام شده و امروز اين موشك در مراحل توليد انبوه قرار گرفته و 
همه زيردريايي هاي ارتش به اين موشك مجهز خواهند شد. 

وي افزود: جاسك2 قابليت نصب روي همه زيرسطحي ها را دارد 
و برد آن در آينده به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا خواهد كرد. 
همچنين پروژه ديگري را تحت عنوان جاسك3 كه تنوع بيشتري 
از ظرفيت هاي موشكي براي زيردريايي ها ايجاد مي كند، در دست 

اقدام داريم كه به موقع درباره آن صحبت خواهيم كرد. 
فرمانده ني��روي دريايي ارتش درباره زمان اع��زام ناوگروه هاي 
ارتش ايران به خلي��ج مكزيك نيز اظهار ك��رد: در حال حاضر 
آمادگي اينكه ناوگروه هاي مان در درياهاي آزاد حضور داش��ته 
باشند، وجود دارد و از اين بابت محدوديتي وجود ندارد. اينكه 
درياهاي آزاد جهان در اختيار همه ملت هاست و آنها مي توانند 
در درياهاي آزاد دريانوردي كنند يك اصل است. در هر بندري 
كه كشورهاي دوس��ت از ما براي بازديد و حضور دعوت كنند، 
حتماً حضور خواهيم يافت و به هيچ عنوان هم مهم نيست چه 

اين بندر در خليج مكزيك يا فنالند است يا در هر نقطه ديگر از 
آب هاي بين المللي قرار دارد.

   پهپاد جديد »پليكان« با قابليت عمودپرواز رونمايي شد
روز گذشته با حضور دريادار حس��ين خانزادي فرمانده نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران نمايشگاه دستاوردهاي 

جهاد خودكفايي نداجا افتتاح و رونمايي شد. 
پهپاد جديد»پليكان« با استفاده از چهار موتور عمودپرواز و يك 
موتور پيشران پرقدرت توانايي نشس��ت و برخاست عمودي از 
روي ش��ناور در حال حركت را دارد. پرنده در ابتدا با استفاده از 
چهار موتور همزمان ش��ده خود كه به صورت عمود پرواز است 
از شناور جدا مي شود و پس از آن با اس��تفاده از الگوي خودكار 
طراحي شده در سامانه پرواز خودكار، طي فرآيند محاسبه شده 
بدون برهم خوردن تعادل و سقوط ناگهاني پرنده وارد فاز كروز يا 
حركت افقي مي شود. اين فرآيند  هنگام برگشت پرواز از مأموريت 

شناسايي خود و نشستن  روي كشتي بالعكس اجرا مي شود. 
يكي ديگر از وجوه تمايز اين پهپاد شناوري مثبت و مقاومت آن 
در برابر نفوذ پذيري  هنگام فرود بر سطح آب است كه اين امكان 
را مي دهد تا در ش��رايط اضطراري بدون آسيب  روي آب فرود 

آمده و بازيافت شود. 
»آي اِن اس« ي��ك س��امانه كمك ناوب��ري اس��ت ك��ه وظيفه 
موقعيت يابي لحظ��ه اي زيردريايي را به عه��ده دارد. اين واحد 
داده هاي م��ورد نياز جه��ت تعيين موقعيت زواي��ا و همچنين 
سرعت ها را در سه محور جمع آوري كرده و با تجزيه و تحليل اين 
داده ها موقعيت هاي لحظه اي وضعيت تعادل و راه يگان را در هر 
زمان به دست مي آورد. پروژه سورن با موضوع طراحي و ساخت 
واحد آي اِن اس است كه با تكنولوژي روز دنيا ساخته شده و بدون 
نياز به »جي پي اس« موقعيت زيردريايي به همراه وضعيت تعادل 
آن را با خطاي كم ارائه مي كند و اين قابليت ها را خواهد داشت 
كه زماني كه زير دريايي در عمق قرار گرفته و هيچ گونه ارتباطي 
با فضاي آزاد ندارد؛ اول، راه ي��گان را به طور دقيق ارائه مي كند، 
 YAW، ،دوم، موقعيت زيردريايي را زير آب تعيين مي كند، سوم
PITCH و ROLL زيردريايي را زير آب تعيين كند و چهارم، 

اطالعات مورد نياز را براي سامانه سالح ارسال نمايد.
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آوارب�رداري از هزينه ه�اي ماالمال�ي كه توافق 
هس�ته اي ب�راي كش�ور و جامع�ه ب�ه هم�راه 
داش�ته اس�ت همچنان ادامه دارد و مس�ئوالن 
تدوين كننده چنين توافقي امروز بعد از گذشت 
ش�ش س�ال مذاكرات فش�رده به اين مس�ئله 
اعتراف مي كنند كه »مقاومت بيش�تر از مذاكره 
و همكاري جواب مي دهد« آن هم در ش�رايطي 
ك�ه جامع�ه ايراني ع�وارض پاي�دار و مس�تمر 
برجام در حوزه هاي مختلف اقتصادي، امنيتي، 
سياس�ي و معيش�تي را درك كرده است. عالوه 
بر آن افكار عموم�ي دريافته كه اعتمادس�ازي 
براي غرب نه تنها گش�ايش اقتصادي با خود به 
همراه ندارد بلكه گراني، ت�ورم، بيكاري و ركود 
را وس�عت بيش�تري خواهد داد، اما با اين حال 
به نظر مي رس�د اظهار برائت و نااميدي از انعقاد 
قراردادهاي مش�ابه برجام صرفًا تاكتيك است 
چراك�ه همكاري هاي ي�ك جانبه و مش�تاقانه 
طرف ايراني ب�راي اجراي تعه�دات ادامه دارد. 
با آغاز دور جديد مذاكرات ميان ايران با كش��ورهاي 
غرب��ي در اواخر ش��هريورماه س��ال ۱392، يكي از 
ثابت ترين و اصلي ترين محورهاي سخنان رهبرمعظم 
انقالب اسالمي و جمعي از كارشناسان دلسوز انقالب، 
اين گزاره بود كه »مذاكره ب��ا غرب نه تنها نتيجه اي 
ندارد بلكه مش��كالت اقتصادي و معيش��تي كشور 
را چندين برابر خواهد كرد«، ام��ا مذاكره كنندگان 
كشورمان بدون توجه به تجربه س��ال های طوالنی 
بدعهدی غرب، صرفاً عادي سازي روابط ميان تهران 
و واش��نگتن را حاوي دس��تاورد عنوان مي كردند و 
خواهان اغماض نظام در براب��ر »عدول از مولفه هاي 
گفتمان انقالب اس��المي در عرصه سياست خارجه 
شده« و كماكان نيز چنين تفكر و اعتقادي را با خود به 
همراه داشته و خواهان گسترش روابط با غرب البته از 

نوع اجراي يك جانبه آن هستند. 
در حالي كه عباس عراقچي معاون وزير امور خارجه 
كش��ورمان در جديدتري��ن اظهارات خ��ود از لزوم 
تجديدنظر در نوع تفكرات همفكران خود نس��بت 
به غرب سخن رانده اس��ت اما برگزاري پانزدهمين 
جلس��ه كميس��يون مش��ترك برجام با كشورهاي 
 اروپاي��ي آن ه��م ب��راي چهاردهمي��ن  نشس��ت،
اين عالمت س��ؤال را روبه روي اف��كار عمومي قرار 
مي دهد ك��ه چرا به رغ��م بدعهدي هاي گس��ترده 
اروپايي ها طرف ايراني همچن��ان مصرانه خواهان 
گس��ترش روابط با غرب بوده و پاس��خ مناسبي به 

گس��تاخي ها و زي��اده خواهي طرف ه��اي اروپايي 
نمي دهد. عراقچي در حالي بيان مي كند: »يكي از 
درس هايي كه ما از مسئله برجام گرفتيم، اين است 
كه نتيجه اين توافق و پايبندي به آن، ظاهراً اعمال 
تحريم هاي جديد بود. مقاومت، بيش از تمايل براي 
همكاري جواب مي دهد...« كه رفتار طرف ايراني و 
تفكرات حاكم بر آنها نشان مي دهد نه تنها نشاني از 
نااميدي به اروپاپي ها در آن يافت نمي شود و تغيير 
ريلي عماًل در اعتماد به غرب صورت نگرفته اس��ت 
بلكه پافشاري براي استمرار مسير يك طرفه برجام 

همچنان به قوت خود باقي است. 
رفتار و مواضع اين جمع از سياس��تمداران داخلي 
نش��ان مي دهد كه طي ش��ش س��ال گذش��ته كه 
رهبرمعظم انقالب بارها از لزوم تغيير باور نس��بت 
به غرب در ميان جريان غرب گراي داخلي س��خن 
به ميان مي آوردند، وابستگان به اين طيف به جاي 
تحقيق و تعمق در اي��ن باره، انبوهي از ش��عارها و 
وعده هاي »اعتمادزا« را س��ر می دادند بدون آنكه 

به عواق��ب و پيامدهاي ش��عارهاي غيرقابل تحقق 
فكر كنند. 

     كليد حل مشكالت 
در ژنو و نيويورك نيست

همانطور كه اشاره شد رهبر معظم انقالب اسالمي 
بارها طي شش سال گذشته با ارائه هشدارهايي به 
تيم مذاكره كننده كشورمان از آنها مي خواستند تا 
نس��بت به وعده هاي طرف غربي هوشيار بوده و به 
جاي امضاي يك توافق توأم با اعتماد، پاي متني را 
امضا كنند كه بر پايه اصول حقوقي و عقالني نگاشته 
شده باشد كه ابتدايي ترين آن »رعايت اصل تناظر« 
و » پذيرش تعهدات عيني در برابر تعهدات عيني و نه 
كلي طرف مقابل بود.« رهبر معظم انقالب در يكي از 
سخنراني ای خود در ابتداي سال 94 و چندين هفته 
قبل از امضاي برجام بي��ان مي فرمايند: »كليد حل 
مشكالت اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورك نيست، 
در داخل كش��ور اس��ت و همه بايد مسئوليت هاي 
متفاوت خود را در تقويت تولي��د داخلي به عنوان 

»تنها راه عالج مشكالت اقتصادي« انجام دهند.« 
اين بخ��ش از س��خنان معظم له ح��اوي پيام هاي 
صريحي براي دولتم��ردان و جامعه بوده و ضرورت 
بازنگ��ري در برخي از اصول اعتق��ادي جماعتي در 
داخل نسبت به غرب را هم مطرح مي نمايد. ايشان 
از آغاز مذاكرات هس��ته اي در همان سال 92 بارها 
با تأكيد ب��ر روحيه اس��تقامت در مقابل توطئه ها  و 
تحريم هاي دش��من از لزوم تكيه بر اس��تعدادها و 
ظرفيت هاي بومي  كشور، چاره عالج مشكالت كشور 
را »پيشرفت درون زا« به جاي »توسعه وابسته گرا« 
عنوان مي كردند. رهب��ر معظم انقالب همچنين در 
مراسم تنفيذ حكم رئيس جمهور يازدهم مي فرمايند: 
»درس بزرگي كه م��ا از اين فش��ارهاي اقتصادي 
دريافت كرديم، اين اس��ت كه هرچه مي توانيم بايد 
به استحكام ساخت داخلي قدرت بپردازيم، هرچه 
مي توانيم، در درون، خودمان را مقتدر كنيم، دل به 
بيرون نبنديم. آنهايي كه دل به بيرون ظرفيت ملت 
ايران مي بندن��د، وقتي با چنين مش��كالتي مواجه 

شوند، خلع سالح خواهند شد... ما بايد بپردازيم به 
استحكام ساخت دروني اقتدار ملي...« 

     مقاومت جواب مي دهد
همانطور كه اشاره شد پاي ثابت سخنان مقام معظم 
رهبري خطاب به دولتم��ردان دولت های يازدهم و 
دوازدهم تكيه بر ظرفيت هاي دروني و بومي كشور 
به ج��اي دل خوش ك��ردن به وعده ه��اي مقامات 
كشورهاي غربي بوده است، به طوري كه در مهم ترين 
جلسه كه ايش��ان بعد از برگزاري انتخابات رياست 
جمهوري سال 92 برگزار شد، در ديدار شهريورماه 
اعضاي هيئت دول��ت پيش��رفت درون زا را اينگونه 
تش��ريح مي كنند: »نگاه مان به بيرون نباش��د. اين، 
توصيه ماست، اين معنايش اين نيست كه از امكاناتي 
كه در بيرون هس��ت اس��تفاده نكنيم، اين دو حرف 
با هم اشتباه نش��ود. اميدمان را به بيرون از ظرفيت 
داخلي كش��ور ندوزيم.«  معظم له ي��ك هفته بعد و 
در ديدار با خبرگان رهب��ري مي فرمايند: »راه حل 
اصلي مشكالت كشور، تقويت ساخت دروني نظام 
براس��اس نگاه عاقالنه و خردمندانه است... تقويت 
س��اخت دروني كش��ور نيز از طريق پيشرفت هاي 
علمي  و مديريت درست اقتصادي امكانپذير است« 
و در ادامه تأكيد مي كنن��د: »بايد همواره در جهت 
استحكام س��اخت دروني و حل كردن مشكالت با 

كمك نيرو و اراده خود  حركت كنيم.«
     پاسخ رهبري به آدرس هاي غلط

رهبر معظم انق��الب در هنگامه اي كه رس��انه ها و 
شخصيت هاي وابسته به طيف غرب گراي جامعه در 
كنار دولتمردان از انعقاد توافقنامه هايي مانند ژنو3 و 
بيانيه لوزان و برجام مسرور بودند و حتي براي توسعه 
كشور نس��خه برجام 2 و 3 را پيش��نهاد مي دادند، 
دست از سرزنش اين تفكر برنداشتند و جامعه را از 

پيامدهاي چنين تفكري برحذر داشتند. 
ايشان در جاي ديگري مي فرمايند: »عده اي اينجور 
وانمود مي كردند كه اگ��ر با امريكايي ه��ا دور ميز 
مذاكره بنشينيم بسياري از مشكالت حل مي شود، 
البته ما مي دانس��تيم اينجور نيس��ت ام��ا قضاياي 
يك س��ال اخير براي چندمين بار اي��ن واقعيت را 
اثبات كرد. بنا شد مسئوالن تا سطح وزارت خارجه 
تماس ها، نشست ها و مذاكراتي داشته باشند اما از 
اين ارتباطات نه تنها فايده اي عايد نش��د بلكه لحن 
امريكايي ها تندت��ر و اهانت آميزتر ش��د و توقعات 
طلبكارانه بيش��تري را در جلس��ات مذاكرات و در 

تريبون هاي عمومي  بيان كردند.«

اقرار دیر هنگام بعد از هزینه های 4 ساله برجام
انذارهايي كه شنيده نشد و هزينه هاي فراواني را براي كشور به همراه داشت

اگ�ر م�ردم احس�اس كنن�د     مجلس
مجريان انتخابات مي خواهند 
انتخابات را مهندسي كنند طبيعي است شاهد مشاركت 

حداكثري نخواهيم بود. 
سيدحسين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس، با اش��اره به اظهارنظر اخير معاون 
پارلماني رئيس جمهور، گفت: دولت و به ويژه وزارت كشور مجري 
انتخابات هستند و طبق قانون همه مجريان انتخابات بايد بي طرف 
باشند تا يك انتخاب سالم برگزار شود البته دولت بايد از تشكيل 
جمعي از وكيل الدوله ها هم خودداري كند، نه اينكه خودش اين 
موضوع را دامن بزند. وي افزود: به طور طبيعي و بر اس��اس قانون 
دولت و مجريان انتخابات نبايد يك موضع انتخاباتي داشته باشند 

و اگر فرد يا افرادي يا دس��تگاه هايي بخواهن��د در انتخابات ورود 
پيدا كنند و ليست حاميان دولت و از اين قبيل حركت ها داشته 
باش��ند قطعاً برخالف قانون و برخالف قاعده انتخابات و برخالف 
شرع است. سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس اظهار داشت: 
مجري و ناظر و بازرسان در انتخابات بايد بي طرف باشند و بايد با 
موضع بي طرفي انتخابات را س��الم برگزار كنند. نقوي حسيني با 
اشاره به برگزاري انتخابات مجلس در اسفندماه خاطرنشان كرد: 
همه بايد تالش كنند درصد مش��اركت مردم در اي��ن انتخابات 

افزايش پيدا كند چراك��ه با توجه به اتفاقاتي ك��ه اخيراً به جهت 
بي تدبيري در اجراي طرح افزايش قيمت بنزين افتاده و متأسفانه 
بدون فراهم ك��ردن مقدمات و تمهيدات الزم طرح اجرايي ش��د 
اين مسئله تالش براي مشاركت پرش��ورتر را از اهميت بيشتري 

برخوردار كرده است. 
وي افزود: مشاركت حداكثري باعث كارنامه موفق نظام در جهت 
صيانت از منافع ملي كشور است و اينكه چه كسي انتخاب شود و 
چه كسي انتخاب نشود اولويت بعدي است. سخنگوي كميسيون 

امنيت ملي مجلس در پايان گفت: نحوه عملكرد مجريان انتخابات 
بسيار مهم است اگر مردم احس��اس كنند كه مجريان انتخابات 
مي خواهند انتخابات را مهندسي كنند طبيعي است كه ما شاهد 
مشاركت حداكثري نخواهيم بود و بايد انتخابات اين دوره مجلس 
نيز مثل هميشه در جمهوري اسالمي يك انتخابات دموكراتيك، 

آزاد و با رأي مستقيم مردم باشد. 
به گزارش فارس، حسينعلي اميري، معاون پارلماني حسن روحاني 
طي اظهارنظري در برنامه »دستخط« گفته بود »از مجلس دهم 
راضي هستيم... گاهي برخي نمايندگان كه خيلي با دولت همراه 
و همكار هستند و تحت عنوان ليست دولت وارد مجلس شدند به 
من گاليه مي كنند و مي پرسند پس كي مي خواهيد سازماندهي و 

براي مجلس آينده برنامه ريزي كنيد.«

انتقاد نقوي حسينی از اظهارات معاون رئيس جمهور

دولتنبايدبهفكرانتخاب»وكيلالدوله«باشد

   گزارش  یک


