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مراقب غلبه روايت  امريكايي باشيم

صبح نو در سرمقاله روز گذشته خود نوشت: مدتي 
است كه فضاي سياسي دنيا و داخل ايران درگير 
حواش��ي انتش��ار كتاب خاطرات ج��ان بولتون 
شده اند؛ سياستمدار ضدايراني اي كه گويا در كتابش پرده از بعضي از 
اختالفات و تصميمات نابخردانه ترامپ برداش��ته اس��ت. تعدادي از 
ناشران ايراني مشغول ترجمه اين اثر هستند تا آن را روانه بازار كنند. 
اين يعني هم��وار ش��دن راه روايت امريكاي��ي از ترام��پ و امريكا و 
سياست هايش و حتماً در اين ميان ايران بخش مهمي از متن خواهد 
بود، اما اين نكته محسوس و ملموس را نبايد از ياد برد؛ روايت امريكايي 
از جهان حتي در ب��ازار كتاب ايران هم در حال غلبه اس��ت. هيالري 
كلينتون، ميشل اوباما، وندي ش��رمن و حاال هم جان بولتون. اين ها 
بخشي از فهرست كتاب هايي است كه يا وارد بازار شده اند يا به زودي 
منتشر مي شوند. حتماً بخش هاي مهمي از خاطرات اين افراد مرتبط 
با ايران و تصميمات و تفاسيري است كه از اقدامات جمهوري اسالمي 

در عرصه بين المللي داشته اند. 
فارغ از آنكه دس��تگاه هاي متولي امر در اين زمينه هيچ سياس��تي 
ب��راي اداره اين موض��وع ندارند نباي��د از اين غافل ش��د كه اصوالً 
سياستمداران ايراني و همتايان همين افراد در جمهوري اسالمي 
نسبت چنداني با سنت مستند كردن تجربيات و خاطرات و روايت 
خود ندارند. سه، چهار دهه بعد را تصور كنيد كه از موضوعاتي مانند 
حضورهاي منطقه اي ايران، ترور ناجوانمردانه ش��هيد س��ليماني، 
برجام و امثالهم فق��ط يك روايت در تاريخ وجود داش��ته باش��د. 

تصورش هم آدم را نگران مي كند. 
........................................................................................................................

داستان ونزوئال و ُسنبه پُر زور ما
روزنامه كيهان نوش��ت: رسيدن اولين ِسري 
نفتكش هاي ايراني به ونزوئال طي هفته هاي 
گذش��ته، آن هم در روز روشن و ذيل پرچم 
جمهوري اسالمي ايران، سواي اينكه براي كشور آورده اقتصادي خوبي 
داشت و كمكي هرچند كوچك به مردم تحت فشار ونزوئال كرد، يك 
»برد سياسي« براي ايران و از آن طرف، يك »باخت« براي امريكا بود... 
ادامه اعزام كش��تي هاي ايران��ي به ونزوئ��ال، عالوه ب��ر كم اثر كردن 
تحريم ه��اي اقتصادي امري��كا و كند ش��دن اين ابزار، ريش��خند به 

سياست هاي اين كشور هم است. 
امريكايي ها خوب مي دانند، اگر اين روند ادامه يابد، ديگر كسي در دنيا 
برايش��ان، تره هم خرد نخواهد كرد، لذا با خود مي گويند »بايد كاري 
كنيم«. »كرونا به افول امريكا و زوال نظم ليبرال مي انجامد. اين ويروس 
قدرت رهبري امريكا را به چالش كشيد و حتي اگر در انتخابات ۲۰۲۰، 
دموكرات ها پيروز شوند، اداره كش��وري را به دست خواهند گرفت كه 
اقتدار سابق را ندارد«)فرانسيس فوكوياما، متخصص اقتصاد سياسي(. 
در ماجراي اين چهار كشتي اگر مثل آن پنج كشتي قبلي، سنبه پُر زور 
باشد، مي توانيم به اندازه و سهم خود، در فروپاشي اين نظم و تحقير اين 
پرستيژ نقش آفريني كنيم اما اگر به هر دليلي از جمله »چندصدايي در 
داخل«، پيام اختالف مخابره كنيم، دشمن پيام ضعف دريافت كرده و 

براي ماجراجويي تشويق خواهد شد. 
اين را هم فراموش نكنيم امريكا براي اينكه نشان دهد »كنترل اوضاع 
كما في السابق در دستانش است«، گاهي به چنين ماجراجويي هايي 

نياز جدي دارد!
........................................................................................................................

جدال برجامي در شوراي امنيت
روزنامه ابتكار هم با اش��اره به جلسه اخير شوراي 
امنيت درباره بحث تمديد تحريم هاي تسليحاتي 
نوش��ت: امريكا از همان ابتداي خروج از برجام به 
دنبال خروج متعاقب ايران از توافق هسته اي بود تا 
از اين رهگذر تمامي هزينه هاي شكست آن را بر دوش ايران بيندازد. 
بعد از ناكام بودن اين راهب��رد، اعمال تحريم هاي يكجانبه در مقابل 
بي عملي ساير شركاي برجام نيز راهكاري براي كشيدن ايران به پاي 

ميز مذاكره بود. 
اين مسئله در زمستان سال گذش��ته به مرحله اي خطرناك رسيد، 
زيرا عالوه بر افزايش شديد رويارويي ها ميان دو كشور، با چراغ سبز 
اروپا به منظور فعال كردن سازوكار مكانيسم ماشه همراه بود؛ امري 
كه در آخ��ر همزمان با واكنش ش��ديد ظريف به اين اق��دام با اعالم 
مسئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا به مدت نامعلومي از دستور 
كار خارج شد. در اين راستا، به گفته كارشناسان اياالت متحده قصد 
دارد با به كارگيري تمامي ابزار خود، تواف��ق فعلي را نابود كند، زيرا 
در اين صورت ديگر توافقي وجود نخواهد داشت تا بر پايه آن بحث و 
گفت و گوها ادامه پيدا كرده و از اين رهگذر مسيري براي توافق جديد 

نيز باز مي شود. 
دقيقاً در همين جاس��ت كه اعمال فش��ار براي تمدي��د تحريم هاي 
تسليحاتي ايران كه به واسطه خروج امريكا از برجام مبنايي حقوقي 
ندارد و ني��ز تالش براي اعم��ال مجدد اجماع جهان��ي عليه تهران، 
روزهاي حساس و سرنوشت سازي را پيرامون توافق هسته اي ايجاد 
كرده و از اين منظر حركت و اقدامات س��اير شركاي برجام مي تواند 
نقش بس��يار مهمي را در آينده اين توافق بازي كن��د؛ آينده اي كه 
ممكن است با از بين رفتن برجام ضمن آنكه بار ديگر به نقطه سر خط 
اختالفات بازگردد، منجر به پيامدها و تبع��ات هزينه زايي نيز براي 

تمامي طرفين توافق هسته اي شود. 
........................................................................................................................

 هشداري براي بازي در زمين امريكا
روزنامه آرمان ملي نوش��ت: پيش نويس 
قطعنامه اي كه امريكايي ها به ش��وراي 
امنيت سازمان ملل ارائه داده اند، اولين 
گام عملي دولت ترامپ براي جلوگيري 
از لغو تحريم هاي تسليحاتي جمهوري اسالمي ايران است، ولي با 
توجه به مخالفت صري��ح دولت هاي چين و روس��يه و مخالفت 
ضمني دولت هاي اروپايي ب��ا اين پيش نوي��س، انتظار نمي رود 
امريكايي ها در شوراي امنيت سازمان ملل بتوانند قطعنامه اي را 
عليه جمه��وري اس��المي ايران ب��ه تصويب برس��انند. گام دوم 
امريكايي ها اين اس��ت كه بتوانند از طريق آژانس انرژي اتمي به 

اين هدف خود دست پيدا كنند. 
به  هر حال با اين بيانيه سياسي كه مديركل آژانس درخصوص مخالفت 
ايران با بازرسي از برخی مراكز منتشر كرده، امريكايي ها و اروپايي ها از 
اين موضوع بهره برداري سياسي و تبليغاتي كرده اند. امريكايي ها تالش 
مي كنند از اين طريق پرونده ايران را به شوراي امنيت ببرند كه با توجه 
به مخالفت روسيه و چين اين اقدام دش��وار به نظر مي رسد. گام سوم 
امريكايي ها اين است كه بتوانند از طريق دولت هاي اروپايي به اين هدف 

خود دست پيدا كنند.
 به هر صورت اگر هر يك از اعضاي توافقنامه برجام نسبت به روند 
اجراي اين توافقنامه انتقاد و اعتراضي داش��ته باشند، مي توانند 
آن را اول به كميس��يون برج��ام ارجاع دهند و اگ��ر آنجا نتوانند 
به خواسته خود دس��ت يابند به ش��وراي امنيت س��ازمان ملل 
ارجاع مي دهند كه در آنجا مكانيس��م ماشه فعال مي شود و تمام 
تحريم هاي ايران به قبل از برجام بازخواهد گشت. هر سه مسيري 
كه امريكايي ها دنبال مي كنند با چالش ها و موانع زيادي روبه رو 
است كه مهم ترين آن مخالفت روسيه و چين و مخالفت ضمني 

دولت هاي اروپايي است.

88498443سرويس  سیاسي

 سؤال از رئيس جمهور
تابو يا حق قانونی مجلس

توكلي:باتابوكردنبرخيمسائلمثلطرحسؤالازرئيسجمهوريااستيضاح،ازآنهافرارميكنيم
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چنان كه از رفتارهاي پيش��ين حاميان دولت 
انتظار مي رفت، واكنش هاي منفي آنان به سؤال 

نمايندگان از رئيس جمهور آغاز شده است. 
در مجلس قبلي هم هر بار نمايندگان س��ؤال 
يا اس��تيضاحي از رئيس جمهور يا وزرا طراحي 
مي كردند، با هجمه و تخطئه از سوي رسانه ها 
و فعاالن سياسي حامي دولت مواجه مي شدند. 
از سويي س��ؤال از رئيس جمهور و وزرا و حتي 
استيضاح دولتمردان ابزار قانوني نظارت مجلس 
بر دولت است و نمي توان نمايندگان را به سبب 
به كارگيري ح��ق قانوني خود س��رزنش كرد. 
مردم هم س��ؤاالت اقتصادي ش��ان از دولت و 
رئيس جمهور كم نيس��ت. چگون��ه و كجا بايد 
آن سؤاالت را بپرسند؟ دولتمردان هم موظف 
به پاسخگويي به سؤاالت نمايندگان هستند و 
بايد وظيفه قانوني خود را بدون اما و اگر و منت 
انجام دهند. اگر دولت از عملكرد خود مطمئن 
اس��ت، بايد اين س��ؤال را فرصتي براي دفاع از 

عملكرد خود بداند. 
هي�چوق�ت،زم�انس�ؤالازروحاني

نيست!
تابستان 97 زماني كه مجلس دهم طرح سؤال 
از رئيس جمهور را به صحن ب��رد، روحاني آن 

را برنتابي��د و در نام��ه اي به عل��ي الريجاني، 
رئيس وقت مجلس نوشت: »سؤال تعدادي از 
نمايندگان، در چارچوب قانون اساسي و زمان و 

شرايط مناسب مطرح نشده است.«
به نظر مي رس��د اين زمان مناس��ب در طول 
دوران هفت ساله رياست حسن روحاني بر قوه 
مجريه كشور، هيچ وقت فرا نرسيد. چه قبل آن 
تاريخ و چه پ��س از آن، هر بار مجلس تصميم 
گرفت از دولتمردان، اعم از رئيس جمهور و وزرا 
توضيحي بخواهد، فري��اد برآمد كه »االن؟!« 
جالب آنكه باره��ا هم تصري��ح كردند حضور 
رئيس جمهور ي��ا وزير در صح��ن علني وقت 

دولتمردان را مي گيرد! 
همان س��ال97، محمود واعظ��ي رئيس دفتر 
رئيس جمهور گف��ت: »ما به آق��اي الريجاني 
رئيس مجلس نامه نوش��تيم كه درباره مسائل 
كشور بايد از وزراي مربوطه س��ؤال شود.« در 
حالي كه روشن است كه رئيس دولت مسئول 
سياست هاي كالن دولت و نيز عملكرد وزرايش 

است و بايد پاسخگوي مجلس باشد. 
حتي از داخل مجلس هم كساني طرف دولت 
را گرفتند و صريحاً گفتند گراني ارز و بيكاري 
ربطي ب��ه روحان��ي ن��دارد. از جمله مس��عود 
پزش��كيان، نايب رئيس مجلس طرح س��ؤال 
از رئيس جمهور را گش��تن دنب��ال عيب هاي 
همديگر دانس��ت و تصريح ك��رد: »بحث هايي 
كه در س��ؤال مط��رح ش��ده تنها مرب��وط به 

رئيس جمهور نيست. 
اين س��ؤال كه چرا بي��كاري وج��ود دارد آيا 
رئيس جمهور باي��د تنها جواب ده��د؟ يا در 
مورد گراني ارز مگر فق��ط رئيس جمهور بايد 

جواب بدهد؟ 
اگر من باش��م موضوع را باز مي كنم و ممكن 
اس��ت خيل��ي حرف ه��ا را بگويم. م��ا از نظر 
اقتصادي با مش��كل مواجه خواهيم شد، چه 
اين رئيس جمهور باشد و چه رؤساي جمهور 
ديگري سر كار بيايند. ما در اين برهه نيازمند 
اين هستيم كه پش��توانه هم باشيم نه اينكه 
بگردي��م و عيب هاي ه��م را پي��دا كنيم...« 
هميشه اصالح طلبان در اين مواقع ياد اتحاد و 

همدلي مي افتند!
عارف و انصاري و تعداد زيادي از اصالح طلبان 
هم در تابستان97 فضاي موجود ميان امريكا و 

ايران را ملتهب دانس��تند و زمان را براي طرح 
سؤال از رئيس جمهور نامناسب تشخيص دادند 
اما سؤال اصلي اين بود و است كه در هفت سال 
رياست جمهوري روحاني چه زماني آرامش در 
كشور بوده تا زمان طرح سؤال از رئيس جمهور 

مناسب باشد؟
حاال ه��م روزنام��ه آرم��ان از طرح س��ؤال از 
رئيس جمهور انتقاد كرده و پنه��ان هم نكرده 
كه انتظار داشته قاليباف هم همچون الريجاني 
مانع طرح سؤال در صحن علني شود: »مجلس 
يازدهم نيامده طرح س��ؤال از رئيس جمهور را 
پيش كش��يد. پيش از اين در سال هاي گذشته 
اگر چنين شرايطي حاكم مي ش��د، عده اي در 
مجلس دهم با محوريت علي الريجاني شرايطي 
فراه��م مي كردند كه اين طرح عملي نش��ود يا 
اساس��اً طراحان انص��راف دهند. اما از ش��انس 
دولت، مجل��س يازده��م به رياس��ت قاليباف 
روي كار آمده و نمايندگان مصرند نس��بت به 
عملكرد دولت در ح��وزه اقتصادي به  خصوص 
قيمت لجام گسيخته ارز، سكه، طال و مايحتاح 
عمومي مردم از رئيس جمهور پاسخ بخواهند.« 
آفتاب يزد هم از تيتر انتقادي »مجلس يازدهم 
نيامده به طرح سؤال از روحاني رسيد« استفاده 

كرده است. 
توكل�ي:ب�ااس�تيضاحرئيسجمهور

موافقترم
احمد توكل��ي، نماينده س��ابق مجلس و عضو 
كنوني مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس 
ديده بان شفافيت و عدالت در گفت وگو با سايت 
اصالح طل��ب نامه ني��وز پيرامون طرح س��ؤال 
از رئيس جمه��ور در مجل��س گفته اس��ت: »با 
استيضاح رئيس جمهور بيش��تر موافق هستم. 

بايد اين سؤال انجام شود شايد تنبه پيدا كنند.« 
توكلي با بيان اينكه روحاني در حال بردن كشور 
به لبه پرتگاه مي باش��د، گفته است: »هر كسي 
كار اجرايي مي كند ام��كان دارد خطا كند، اگر 
خطا كرد بايد بازخواست ش��ود. منزه بود بايد 
تشويق ش��ود و اگر منزه نبود بايد توبيخ شود. 
متأس��فانه ما با تابوكردن برخي مس��ائل مثل 
طرح سؤال از رئيس جمهور يا استيضاح، از آنها 

فرار مي كنيم.« 
او تأكيد مي كند: »سؤال و استيضاح براي يك 
جامعه مردم س��االر ام��ري عادي اس��ت و بايد 
آس��ان تر از آب خوردن باش��د. اش��كالي ندارد 
كه رئيس جمه��ور بيايد مجلس و به س��ؤاالت 

نمايندگان پاسخ منطقي دهد.« 
توكل��ي در م��ورد مص��داق اي��ن روي��داد 
قانوني ه��م گفته اس��ت: »}طرح س��ؤال از 
رئيس جمهور{ صد درصد موضوعيت دارد، 
چون رئيس جمهور در ح��ال نزديك كردن 
كشور به لبه پرتگاه است. هر كشوري در دنيا 
به بحران ارزي مي خورد، كاهش ارزش پول 
ملي اش بين ۲5 تا 5۰درصد مي ش��ود اما در 

ايران وضعيت فاجعه است.« 
او از بي اعتنايي روحاني به هش��دارها سخن 
گفته: »دست دولت اول بسته نبود. 1۰۰بار به 
آقاي روحاني گفتند كه دستت بسته مي شود 
اما او اعتنا نكرد. وقتي بحران ارزي به وجود 
مي آيد، توليد به ش��دت س��ركوب مي شود. 
زمان رياس��ت جمهوري آق��اي احمدي نژاد 
قيم��ت دالر 3/5براب��ر و در زمان رياس��ت 
جمهوري آق��اي روحاني قيمت دالر ش��ش 
برابر شد. در اين وضعيت بنگاه هاي اقتصادي 
چ��ون نمي توانند ب��راي تهيه م��واد اوليه و 
تجهيزات مورد نياز خود تأمي��ن منابع را با 
ريال انجام دهند، ناگزير تعطيل مي شوند. اگر 
مي خواستند اين اتفاق نيفتد بايد سريع دالر 
به بازار تزريق مي كردند تا عطش بازار بخوابد 
و جلوي سوداگري گرفته شود، البته اين براي 
كشورهايي است كه حجم قابل توجهي ارز در 
اختيار براي مداخله در بازار داشته باشند. در 
اين شرايط كه دولت مي گويد »دستش بسته 
است«، سؤال اين اس��ت كه دستش در سال 
97 بس��ته نبود. دولت از ۲1فروردين 97 تا 
اواسط مرداد همان سال 18ميليارد دالر ارز 
4هزارو۲۰۰توماني را با عنوان تهيه كاالها و 
نيازهاي اوليه جامعه و 65تن طال را با تزريق 
به بازار بر باد داد، اين كار چه معنايي داشت؟ 
در واقع خودش دست خودش را خالي كرد. 
نمي گوييم خيانت كردند اما اين كار مصداق 

بارز خيانت بود.« 
او در مورد ماليات ها هم گفته است: »امروز 
دولت بايد در اخذ ماليات هايي كه حق مردم 
اس��ت جديت به خرج دهد. امس��ال مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي اعالم 
كرد كه 1۰۰ه��زار ميليارد تومان كس��ري 
بودجه خواهيم داشت، مجلس براي جبران 
كس��ري بودجه منبع قابل تأمين پيشنهاد 
كرد، البته با وجود كرون��ا تأمين اين ميزان 
كس��ري بودجه براي دولت سخت است اما 
در س��ختي ها بايد دس��ت مردم را گرفت، 
وگرنه در خوشي ها كه خود مردم بلد هستند 

خوشي كنند. 
دولت بايد دست از سياس��ت كج روانه سياسي 
خودش بكش��د و جلوي افزايش وحش��تناك 
قيمت ارز را بگيرد. معتقدم بايد ماليات بر عايدي 
س��رمايه در بخش مس��كن، ارز، خودرو و سكه 
وضع شود. قيمت مسكن در دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم س��ه ب��ار جهيد، قيمت ه��اي امروز 
اجاره بها به شدت دارد آس��تانه تحمل مردم را 

پايين مي آورد.«

زاكاني:
ايران اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را 

كنار بگذارد  
عضوكميس�يوناصل۹0مجلسش�وراياس�الميگف�ت:ايران
پروتكلالحاقيراداوطلبانهپذيرفتامادرشرايطفعلي،منفعت
ملتماايناس�تكهاجرايپروتكلالحاقيكنارگذاش�تهشود.
به گزارش مهر، عليرضا زاكاني با اشاره به بدعهدي غربي ها در اجراي 
برجام، گفت: براي اقدام متقابل قطعاً بايد صداي واحد از ايران منعكس 
شود و اين اصل براي ما مهم است كه هر چقدر منسجم تر صداي خود 
را به جهانيان برس��انيم، مي توانيم در مقابل غربي ها دست برتر داشته 
باشيم. وي با اشاره به اينكه ايران در اين سال ها به همه تعهدات خود 
كاماًل پايبند بوده و در حد اع��ال و بيش از انتظار پايبن��دي خود را به 
جهانيان نشان داده است، افزود: در اين شرايط، نبايد اقدامي انجام شود 

كه طرف مقابل، فرافكني كند و بخواهد از ايران »آتو« بگيرد. 
نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه ما به همه 
تعهدات خود در برجام عمل كرده ايم اما طرف مقابل به هيچ يك از وظايف 
و تعهدات خود پايبند نبوده اس��ت، تأكيد كرد: بر اين اساس ما بايد در 
مختصات اصلي خودمان بايستيم و از منافع ملي و مصالح انقالب اسالمي 
دفاع كنيم. زاكاني بيان كرد: ايران پروتكل الحاقي را داوطلبانه پذيرفت 
كه در شرايط فعلي، منفعت ملت ما اين است كه اجراي پروتكل الحاقي 
كنار گذاش��ته ش��ود تا طرف مقابل بداند كه نمي تواند با فشار و ارعاب، 
خواسته هاي نامشروع خود را به ملت ما تحميل كند. وي با انتقاد از نحوه 
موضع گيري دولت و وزارت امور خارجه در مقابل قطعنامه شوراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، اظهار داشت: دولت و وزارت امور خارجه 
موضع متزلزلي در مقابل اين اقدام گرفتند و بايد مواضع محكم تري اتخاذ 
كنند تا طرف مقابل نتواند زياده خواهي هاي خود را تشديد كند و انتظار 

داشته باشد ما از منافع خودمان عقب نشيني كنيم. 
........................................................................................................................

اميرصباحيفرعنوانكرد
رصد 24ساعته آسمان ايران  

فرمان�دهنيرويپدافن�دهواييارت�شگفت:مأموري�تپدافند
هواييدرزمانجنگوصلح،تفاوتينداردوتوقفناپذيراس�ت.
به گزارش مهر، امير عليرضا صباحي فرد فرمان��ده نيروي پدافند هوايي 
ارتش از بخش هاي مختلف گروه پدافن��د هوايي حضرت معصومه)س( 
در فردو بازديد كرد. وي در جمع كاركنان اين يگان ضمن عرض تبريك 
والدت امام علي بن موس��ي الرضا)ع( گفت: باعث افتخار اس��ت كه شما 
س��ربازان و خدمتگزاران به امنيت كشور، در ش��هري خدمت مي كنيد 
كه شهر اهل بيت)ع( است و در جوار حرم خواهر امام رئوف امام رضا)ع( 
مشغول انجام وظيفه هستيد و از حريم حرم حضرت معصومه)س( دفاع 
مي كنيد. فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش افزود: ما سربازان را فرزندان 
خود مي دانيم و سعي مي كنيم محيطي آرام و بدون دغدغه براي خدمت 
آنها فراهم كنيم تا پس از اتمام دوران سربازي، سفيران خوبي براي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران باشند. امير صباحي فرد با اشاره به مأموريت خطير 
پدافند هوايي در دفاع از آسمان كشور ادامه داد: نيروي پدافند هوايي با 
پوشش كامل فضاي آسمان كشور جمهوري اسالمي ايران با هوشياري 
به صورت ۲4س��اعته اين فضا را رصد و كنترل مي كند. وي تصريح كرد: 
مأموريت پدافند هوايي در زمان جنگ و صلح تفاوتي ندارد و توقف ناپذير 
است و مس��ئوليت مهم حراست از دس��تاوردهاي ارزش��مند كشور در 

حوزه هاي مختلف بر عهده كاركنان غيور پدافند است.  
........................................................................................................................

درواكنشبهنامهموسويخوئينيها
 فرهنگي: به جاي نعل وارونه زدن

پاسخگو باشيد
س�خنگويهيئ�ترئيس�همجل�سدرواكن�شب�هنام�هاخير
موسويخوئينيهابهرهبرانقالب،گفت:بهجاينعلوارونهزدن،
بايدتوضيحدهيدكهاينچهمديريتياس�تكهداشتيدوداريد.
به گزارش مهر، محمدحسين فرهنگي نماينده مردم تبريز، آذرشهر و 
اسكو در جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسالمي، در نطق ميان دستور 
خود و در واكنش به نامه اخير موسوي خوئيني ها به رهبر معظم انقالب، 
تصريح كرد: او كه سوابقي در انقالب اسالمي، مانند رهبري اشغال النه 
جاسوسي دركشور و آغاز نظارت اس��تصوابي در انتخابات را در كارنامه 
خود دارد، نمي دانم چرا عنوان نامه خود را اش��تباه نوشته و هر آنچه را 
كه در اختيار دولت مورد حمايت خويش است به رهبر انقالب خطاب 
كرده اند. فرهنگي تصريح كرد: هر آنچه در اختيار رهبري است از جمله 
حوزه هاي دفاعي، به اعتراف دولت و دشمن با كمترين امكانات به بهترين 
و عالي ترين شكل اداره مي شود. در عمر بيش از 4۰ساله انقالب اسالمي 
جز دوره اول مديريت احمدي ن��ژاد و مدت زمان كوتاهي كه در اختيار 
مرحوم شهيد رجايي بود، قوه مجريه در اختيار جريان اطالح طلب بوده 
است. به جاي نعل وارونه زدن، بايد توضيح دهيد كه اين چه مديريتي 
است كه داشتيد و داريد. وي تأكيد كرد: راه عالج كشور اصالح قوه مجريه 
و ورود اراده اي انقالبي، با نشاط و پاي كار در عرصه اجراست، نه فرافكني و 
متوجه ساختن همه مشكالت و مسائلي مانند آثار مداخالت جنايتكارانه 
دش��من خارجي و بي انگيزگي و پاي كار نبودن دوس��تان خودتان، به 

جايگاه ارزشمند رهبري، اين فرافكني نيست پس چيست؟ 
........................................................................................................................

دريادارتنگسيري:
 شهرهاي زيرزميني نيروي دريايي

در همه سواحل جنوب گسترش يافته است 
فرمان�دهني�رويدرياي�يس�پاهب�ابي�اناينك�هش�هرهاي
زيرزمين�يدرهم�هس�واحلجن�وبگس�ترشيافت�هاس�ت،
گفت:ماش�هرهايش�ناوريموش�كاندازرادراختي�ارداريمو
ه�رزمانيكهص�الحباش�د،آنراب�هنمايشخواهيمگذاش�ت.
به گزارش تسنيم، سردار عليرضا تنگسيري فرمانده نيروي دريايي سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي در گفت و گو با هفته نامه »صبح صادق« با 
اشاره به توان آتش باري اين نيرو در مقابل امريكايي ها گفت: ما تحت 
فرمان فرمانده معظم كل قوا و امام انقالب هس��تيم. ما سرباز هستيم، 
فرمان را بگيريم، با همه توان و استعدادمان تا پاي جان عمل مي كنيم. 
امريكايي ها ما را در 1/5سال درگيري مستقيم با خود تجربه كرده اند. 
ش��ش س��يلي محكم به آنها زديم. بعد از جنگ دو بار امريكايي ها، دو 
بار انگليس��ي ها، يك بار كانادايي ها و يك بار اس��تراليايي ها به عنوان 
نيروهاي متجاوز سيلي محكم را از نيروي دريايي سپاه خورده اند. وي 
افزود: ما، همه مجموعه نيروهاي مسلح، اگر فرمان ولي خود را بگيريم، 
تا حد جان مان مي رويم و جان دشمن را خواهيم گرفت. ما تابع هستيم 
و اگر فرمان بيايد، دشمن جلودار ما نخواهد بود. فرمانده نيروي دريايي 
سپاه با اشاره به سخنان فرمانده نيروي دريايي سابق سپاه درباره ساخت 
شهرهاي زيرزميني در سواحل خليج فارس گفت: اين سخن فرمانده 
عزيز »سردار فدوي« يك پشتوانه دارد. اين اتفاق در نيروي دريايي سپاه 
همانطور كه در هوافضا وجود دارد، افتاده است. ما شهرهاي زيرزميني 
شناوري و موشكي س��احل به دريا داريم. وي افزود: شهرهاي شناوري 
موش��ك انداز داريم و هر زماني كه بزرگواران ما صالح ببينند، آن را به 
نمايش خواهيم گذاشت. دشمن ما مي داند كه در كل ساحل خليج فارس 
و مكران ش��هرهاي زيرزميني در مجموعه ارتش و سپاه وجود دارد، اما 
اطالعاتش دقيق نيست اما حاال چيز ديگري كه به يقين مي  گويم، اين 
است كه ما در خليج فارس و درياي عمان همه جا هستيم، هرجايي كه 

حتي فكر آن را هم نمي كنيد. ما كابوس شما هستيم. 

اقداماروپاييها
تكميلاقداممخربترامپدربرهمزدنبرجاماست

اقدام�ات يازده�مدرمقاب�ل مجل�س
نامش�روعچندكش�وراروپاييدرموضوع
قطعنام�هش�ورايح�كامك�هازترام�پ
خ�طميگيرن�د،كوت�اهنخواه�دآم�د.
به گزارش فارس، زهره الهي��ان نماينده مردم 
تهران در مجلس در جلسه علني ديروز مجلس 
شوراي اس��المي در نطق ميان دس��تور خود 
با س��الم و تهيت محضر رهب��ر معظم انقالب، 
امام)ره( و ش��هدا و مردم انقالبي كشور، گفت: 
مجلس يازدهم ش��روعي پر چال��ش در نقطه 
حس��اس تاريخ انق��الب كه جن��گ تمام عيار 
اقتص��ادي با جمهوري اس��المي ب��ه اوج خود 

رسيده را تجربه مي كند. 
وي افزود: اين مجلس نقطه اميد طبقه محروم 
و مستضعف جامعه قرار گرفته و نگاه دلسوزان، 
نيروهاي انقالب و خانواده محترم شهدا به اين 
مجلس است. مقام معظم رهبري در پيام خود 

به مجلس يازدهم براي چندمين بار فرمودند كه 
در دهه پيشرفت و عدالت نمره مطلوبي در باب 
عدالت به دست نياورده ايم و اولويت اين مجلس 
را اصالح خطوط اصلي اقتصاد و تالش در جهت 

معيشت طبقات ضعيف دانستند. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر 
و پرديس در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان 
اينكه امروز ناكارآمدي و فساد برخي مسئوالن 
اقتصاد را دچار چالش كرده است، مطرح كرد: 
همه مي دانيم كه اقتصاد سالم و قوي نخواهيم 
داش��ت و عدالت محقق نخواهد ش��د، مگر با 
مبارزه بي امان با مفاس��د اقتصادي. اقتصاد ما 
شكوفا نخواهد شد، مگر با قطع دست مفسدان 
از بيت المال و منابع مل��ت. تحريم از بيرون و 
ضعف س��اختار مديري��ت از درون مانع ايجاد 

اقتصاد قوي شده است. 
الهيان در موضوع قطعنامه شوراي حكام خطاب 

به وزارت خارجه، گفت: اروپايي ها بايد بدانند 
تصويب اين قطعنامه عواقب نامطلوبي براي آنها 
خواهد داشت و اين بار مجلس در مقابل اقدامات 
نامشروع چند كشور اروپايي كه از ترامپ خط 
مي گيرند، كوتاه نخواهد آمد. چنان كه خواسته 
اين كشورها براي بازرسي از تأسيسات نظامي 
ايران از طريق آژانس برخالف قوانين بين الملل 

است. 
وي تأكيد كرد: بايد اين پيام را به كش��ورهاي 
اروپايي داد كه اين بار سرنخ كار فراتر از دولت 
و دستگاه ديپلماسي است و مجلس در مقابل 
زياده خواهي هاي به ناحق اروپايي ها ايستاده و 
سياست مجلس شوراي اسالمي، مقاومت فعال 

در موضوع هسته اي است. 
اين نماينده مردم در مجالس هشتم و يازدهم 
ادامه داد: اين اقدام اروپايي ها در شوراي حكام، 
حقيقتاً در جهت تكميل اقدام مخرب ترامپ در 

برهم زدن برجام برخالف معاهدات بين المللي 
است و در حال حاضر از برجام چيزي جز نامي 

باقي نمانده است. 
وي با بيان اينكه دولت در مقابل قطعنامه بايد به 
ظرفيت ها و توانمندي هاي داخلي توجه داشته 
باش��د، مطرح كرد: توجه به اقتصاد درون زا راه 
نجات اقتصاد است. به تعبير مقام معظم رهبري 
در بيانيه گام دوم همه راه ها در داخل كش��ور 
است. دولت در اين شرايط بايد اقتصاد ايران را 
از چنگال برجام برهاند كه راه توقف آن اجراي 

داوطلبانه پروتكل الحاقي است. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: سياست 
صبر، انتظار و انفعال كه چندين س��ال اقتصاد 
كش��ور را در حال ركود نگه داشته، بايد هر چه 
سريع تر به سياس��ت فعال اقتصاد مقاومتي و 

توجه به ظرفيت داخلي تبديل شود.

   خبر

   گزارش
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