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ضربه محدود 

محمدكاظم انبارلويي در س��رمقاله 
ديروز روزنامه رسالت نوشت: ترامپ 
اوايل كار داشت خوب پيش مي رفت. 
محبوبيت او در غلبه بر برخي مسائل داخل قابل توجه بود. دو حادثه، 
بس��اط او را به ه��م زد، يكي معض��ل كرون��ا و ديگري انفج��ار بمب 
تبعيض نژادي. ح��كام كاخ س��فيد فك��ر مي كردند پ��س از جنبش 
وال استريت و مهار آن مش��كل امنيتي نخواهند داش��ت، اما جنبش 
ضدنژادپرستي دمل چركين عفونت جامعه پست امريكا دوباره سر باز 
كرد. اكنون بيش از دو ماه است مردم كف خيابان هستند، پرچم امريكا 
را آتش مي زنند، نمادهاي س��رمايه داري را به زير مي كشند، به ريش 
فيلسوفان سياسي غرب و ايدئولوگ هاي ليبرال دموكراسي مي خندند 

و به سردمداران كاخ سفيد لعنت مي فرستند. 
يك تحليل واقع بينانه نش��ان مي دهد ادامه ماجراجويي احمق هاي كاخ 
سفيد ممكن است به اين سمت هدايت شود كه ترامپ براي ادامه ماندن 
در كاخ سفيد و مهار هيجان مخالفت با خود كه نياز به يك شوك در داخل 
و خارج كشور دارد و آن شوك مي تواند يك »ضربه محدود« به ايران براي 
اثبات اقتدار امريكا در منطقه باش��د. هر چند بعيد اس��ت او دست به اين 
حماقت بزند، اما مانور اخير پهلوانان و قهرمانان سپاه در خليج فارس و تست 
موشك  هايي كه از اعماق زمين شليك ش��د و انهدام ماكت ناو هواپيمابر 
امريكا در اين مانور نش��ان داد ك��ه اراده جمهوري اس��امي بر اين تعلق 
گرفته ضربه محدود را با »پاسخ نامحدود« جواب دهد. ترامپ در آرزوي 
مذاكره و توافق با ايران به سر مي برد. او براي گرفتن يك عكس يادگاري 
براي انتخابات رياست جمهوري به شدت نيازمند است و لَه لَه مي زند. فقط 
احمق ها مي توانند در دو طرف ميز، اين آرزو را دست يافتني بدانند چون 

هيچ عزمي در دولت و ملت ايران براي گفت وگو وجود ندارد. 
........................................................................................................................

تحريف از كجا ناشي مي شود
كيهان در ش��ماره روز گذش��ته خود نوشت: 
برنامه هسته اي، اوراق شده بود و با برجام احيا 
ش��د)!( يا مثًا دالر 23هزار توم��ان بود، به 
3هزارو700 تومان رس��اندند! يا اروپايي ها قبل از برجام، به هواپيماي 
آقايان واليتي و خرازي و متكي و صالحي س��وخت نمي دادند، ولي به 
هواپيماي آقاي ظريف در مونيخ سوخت دادند! يا به نمايندگان ايران 
ويزا نمي دادند و به ابوطالبي دادند! يا گرفتار تحريم هاي ويزا و كاتسا و 

آيسا بوديم و با برجام لغو شد!
خط تحريف بود ك��ه دولت و وزارت خارجه را دو س��ال معطل  تروئيكاي 
اروپايي كرد اما آنها قطعنامه ضدايراني را در »آژانس« به تصويب رساندند. 
ادعا مي ش��د پرونده PMD بسته ش��ده، اما اروپا همان را دوباره گشود! 
تحريف بود كه برخاف هشدار صاحبنظران، ادعا كرد امريكا عهدشكني 
نمي كند و 10 تا  ترامپ ديگر سر كار بيايد، تحريم ها برنمي گردد. تحريف 
 FATF نوشت: »چرا ما عضو FATF بود كه سايت بزك كننده برجام و
نشويم و اس��ترداد فرماندهان ارتش جنايتكار اسرائيل و بانيان امريكايي 
 FATF تحريم ها را نخواهيم؟ چرا خودمان را از اين امتياز محروم كنيم؟
را تصويب كنيم و ژنرال هاي اسرائيلي را تحويل بگيريم«. اما وقتي دادستان 
تهران اعام كرد »3۶نفر از افرادي كه در  ترور حاج قاسم نقش داشتند، اعم 
از مسئوالن امريكا و ديگر دولت ها شناسايي شدند و توسط مقام قضايي 
براي آنها دستور جلب و اعام وضعيت قرمز از طريق اينترپل صادر شده«، 
برايان هوك رئيس در امريكا گفت: »اينترپل دخالتي نكرده و هشدار قرمز 
منتشر نخواهد كرد. اقدام ايران را جدي نگيريد.« سپس اينترپل اعام كرد: 
 FATF اين سازمان درخواست دادستاني ايران را جدي نمي  گيرد.« چرا«
و اينترپل، درباره قاتان سردار مبارزه با  تروريسم در منطقه و مفسدان و 

پولشويان فراري به غرب، كمترين همكاري را نكردند؟
روزنامه زنجيره اي از جان آقاي ظريف چه مي خواهد كه از قول رئيس 
گروهك نهضت آزادي تيتر زده »ب��ه ظريف گفتيم در راه مصدق قدم 
بردار.« مش��ي مصدق در اعتماد به امريكا و غافلگير ش��دن با كودتاي 

CIA و MI۶، سزاوار عبرت است يا الگو گرفتن؟
........................................................................................................................

مجلس تحول ايجاد كند
روزنامه آرمان در يادداشتي با نااميدي از دولت 
انتخاب��ات  ت��ا  ماه��ي  چن��د  نوش��ت: 
رياس��ت جمهوري1400 باقي مان��ده و به زعم 
برخي نتيجه بستگي به عملكرد جناح هاي اصاح طلب و اصولگرا در مدت 
باقي مانده دارد. درباره پايگاه اجتماعي اصاح طلبان سخن هاي زيادي 
گفته ش��ده كه تحت تأثير اتفاقاتي، بعضاً با تغييراتي همراه بوده است. 
اصولگرايان هم از تأثير اتفاقاتي كه متأثر از عملكردشان است بي نصيب 
نمانده اند و به نظر مي رسد با مرگ بعضي از رهبران طيف سنتي اصولگرا 
دايره نفوذ و تأثير اين جناح در جامعه كمتر شده. هر چند اين طيف سنتي 
در ميان اقشار مذهبي يا سنتي جامعه مخصوصا روحانيون هنوز داراي 
پايگاه و جايگاهي است اما آنگونه كه در اين چند دوره اخير شاهد بوده ايم، 
گروه هاي جوان تر يا نس��ل جوان اين طيف بيشتر وارد كارزار سياسي و 
مسائل رقابتي شده و يك نوع خودسري يا شورش درون جناحي موجب 
شده كه جناح سنتي تقريباً كم كم نفوذ خود را در جامعه از دست دهد و 
مسئله ريش سفيدي و معتمدي تا حدودي كمرنگ شود. به نظر مي رسد 
مجلس بايد طرح هايي را به تصويب برساند كه در كمترين فرصت و اسرع 
وقت دريچه ها و دروازه هايي مثل بازرگاني خارجي، صادرات و واردات را 
پيش روي ملت بگشايد؛ طرح هايي كه منجر به اش��تغالزايي شود و به 
كاهش تورم بينجامد. درحقيقت تحول بزرگي در جامعه ايجاد شود كه 
در پي آن مردم احس��اس كنند براي چندين سال آينده ديگر خبري از 

گراني يا افزايش بيكاري و فقر و فساد و اعتياد نيست. 
........................................................................................................................
اصالح طلبان ناكام و بي اعتنايي به جوان گرايي

روزنامه شرق در يادداشتي به قلم صادق 
زيباكام نوشت: اين  هم حكايتي شده كه 
 مدت هاست هرگاه كه درباره اصاح طلبان 
مي نويسم، به  جز انگشت  گذاردن بر ضعف ها، متأسفانه مطلب ديگري 
ندارم. از آن بدتر  اينكه، نوشتن درباره جريان اصاحات به سان رانندگي 
در جاده يك طرفه شده كه از آن طرف حركتي نيست؛ جاده اي كه آخر 
آن هم  به نظر مي رسد بن بست اس��ت. همه ضعف ها و ايرادات جريان 
اصاحات يك طرف، چشم  بستن آنان بر اصل بنيادين انتقاد از خود  يك 
طرف ديگر. رفتار سياس��ي رهبران اصاحات به گونه اي است كه گويا 
برايشان اساساً مفهومي به نام »انتقاد از خود« معناي  چنداني ندارد و 
چقدر غم انگيز است جريان سياس��ي  كه آيينه اي براي ديدن خود در 
دست نداشته باش��د. از جمله ضعف هاي جريان  اصاحات غفلت آن از 
كادرسازي يا همان پوست اندازي بوده است. اصولگرايان، صرف نظر از 
اعتداليون يا راديكال هايشان،  دست كم توانسته اند تعدادي چهره جوان 
وارد سپهر سياسي خودشان كنند. مي توان بسياري از نمايندگان مجلس 
يازدهم يا كادر  شهرداري تهران يا دولت احمدي نژاد را از نسل هاي دوم 
و سوم اصولگرايان دانست. بحث بر سر آن نيست كه اين چهره ها چقدر 
بر  لزوم تغيير در سياست هاي كان نظام باور دارند يا چقدر مي توانند در 
افق سياسي محافظه كاران جناح راست تحولي به وجود آورند... بحث بر 
سر آن نيست كه نسل جديد اصولگرايان چه ميزان به اين شعار ها پايبند 
است يا صرفاً برايشان كاركرد تبليغاتي و انتخاباتي  دارد. بحث بيشتر بر 
سر مقايسه آنان با اصاح طلبان است كه حتي در حدواندازه ظاهري هم 
نتوانسته اند تغيير و تحولي در ادبيات و  گفتمان سياسي شان ايجاد كنند. 
نه در تغيي��ر چهره ها و نه در فرآيند نوس��ازي گفتمان سياس��ي، آنان 

نتوانسته اند دست كم به اندازه  اصولگرايان خودي نشان دهند.  

88498443سرويس  سياسي

نطق روحاني عليه حاميان و منتقدان دولت

 ما نديديم مجلس و دستگاه قضايي 
دنبال زمين زدن دولت باشند

روحاني منتقدان دولت را كساني ناميد كه از دور »وزوز« مي كنند و روي »زخم« مي نشينند!

روحان�ي در نطق دی�روز خ�ود، فيلش یاد 
اتهام زنی هایش افتاد و  انتقاداتي را متوجه 
كساني دانس�ت كه به اختالف افكني ميان 
س�ه قوه با رویه دفاع از دولت مي پردازند؛ 
انتقاداتي ك�ه به وض�وح متوج�ه حاميان 
حسن روحاني بود: »كس�اني كه مي گویند 
مجلس به  دنبال زمين زدن دولت است، قوه 
قضائيه دنبال زمين  زدن دولت است، ما در 
جلسات مان چنين چيزي را نمي بينيم و این 
قضاوت ناصحيح است.« او همچنين با ادبيات 
خاص خود كه بارها ب�ا توهين به منتقدانش 
همراه بوده است، تلویحًا منتقدان خود را به 
»مگس« تشبيه كرد: »ما براي حل مشكالت 
تالش مي كنيم اما بعضي از دور وزوز می كنند 
و روي نقط�ه زخ�م نشس�ته و مي گوین�د 
چرا ای�ن مش�كل حل نش�ده اس�ت؟ چرا 
مشكالتي كه حل شده را بيان نمي كنند؟«

رئيس جمهور در جلس��ه روز گذش��ته هيئت 
دولت طي سخناني اظهار داش��ت: امروز روز 
والدت امام هادي)ع( است و زندگي ايشان به 
ما نشان مي دهد دستگاه ها و مستبدين زمان 
تا چه  حد از امام هادي)ع( و فرزندش��ان امام 
عس��كري)ع( در ترس و وحش��ت بوده اند كه 
اين دو امام را در پ��ادگان نگهداري مي كردند 
و نگذاش��تند اين امامان همام ميان مردم آزاد 
باش��ند و ما به همي��ن دليل به اي��ن دو امام، 

»عسكريين« لقب مي دهيم. 
    عيد غدیر عيد مردم  ساالري است

وي با اشاره به عيد سعيد غدير گفت: همچنين 
عيد غدير را پيِش رو داريم ك��ه از اعياد بزرگ 
ماس��ت و عيداهلل االعظم و عيداهلل االكبر، عيد 
والي��ت، عيد حكوم��ت، عيد سياس��ت و عيد 
مردم  س��االري اس��ت كه پيامبر)ص( موضوع 
حكومت را در جمع مردم مطرح كردند. ايشان 
نه در جم��ع معمولي بلكه در جم��ع بزرگي از 

حاجيان اعام كردند. 
روحاني ادامه داد: ايش��ان مي خواست فرمان 
قاطع الهي را كه فرموده بود »اگ��ر اين كار را 
انجام ندهي، رس��التت را انجام نداده اي« اجرا 
كند و اين فرماني اس��ت كه خ��دا براي تبليغ 
اين امر مهم به پيامب��ر)ص( داد. آن روز، روز 
اكمال دين ش��د و پيامبر)ص( اين موضوع را 
در حضور جمعيت بزرگ بيان كرد و گفت »هر 
كس اينجا هست بايد پيام غدير را به ديگران 

برساند« و اين تأكيد پيامبر)ص( نشان مي دهد 
در اسام، سياست از حكومت و حكومت از دين 

جدا نيست. 
    ایران پيشگام مردم  ساالري در منطقه 

است
وي با يادآوري اينكه »در ايام 14مرداد هستيم 
و 114س��ال از مش��روطه گذش��ته و ايران به  
عنوان پيش��گام در مردم  س��االري در منطقه 
است«، تصريح كرد: ايران در تأسيس پارلمان و 
مجلس شورا پيشگام است و قبل از اينكه كسي 
در منطقه پارلمان، مجلس و صندوق آرا داشته 
باشد، 114سال پيش فرمان مشروطيت صادر 
شد و مجلس ش��كل گرفت. در اين 114سال 
بيشتر اوقات اين مجلس و در اين مدت پنجاه 
و چند سال پاياني با نام مشروطيت گذشت و 
مشروعيت آن هم بعد از مدتي از دست رفت. 

رئيس جمهور خاطرنشان كرد: انقاب اسامي 
بود كه انقاب مشروطه را كامل كرد و راهش 
را ادامه داديم و امروز ش��اهد مردم  س��االري 
ديني هستيم. مهم اس��ت كه بدانيم تا روزي 
كه ب��ه صن��دوق رأي احت��رام مي گذاريم و تا 
روزي كه به انتخاب��ات و آراي م��ردم احترام 
مي گذاريم، هيچ قدرتي نمي تواند به ما صدمه 
بزند. وقتي حكومت ما منتخب مردم اس��ت و 
دولت، مجلس، اركان حكومت ما مس��تقيم و 
غيرمس��تقيم توس��ط مردم انتخاب مي شود، 
معنا ندارد كسي از كاخي در آن  سوي دنيا براي 
پايان حكومت مردم در ايران و براي اغتشاش 
تصمي��م بگيرد و اي��ن حرف ها كهنه ش��ده و 
بي اساس است. تا روزي كه صندوق و انتخابات 
وجود دارد، جمهوري اسامي با همين قدرت 

مي ماند. 
    تحریف از تحریم دردناك تر است

وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در 
س��خنراني عيد قربان بيان ك��رد: رهبر معظم 
انقاب غير از بحث كرونا دو مسئله مهم تحريم 
و تحريف را مطرح كردند؛ تحريم بسيار زجرآور 
ولي تحريف دردآور اس��ت. دش��من تحريم را 
انجام مي دهد و ما آث��ار آن را لمس مي كنيم 
ولي گاهي دش��من تحريف را انجام مي دهد و 
گاهي اين تحريف در درون كشور رخ مي دهد. 
اين يكي دردناك ت��ر از ديگري اس��ت. اينكه 
ما در ميدان جنگ در برابر دش��منان باشيم و 
يك نفر ديگر بيرون از اين ميداِن جنگ طعنه 

بزند، دردناك اس��ت، چون در ميدان جنگ بر 
بدن ما زخم نشسته است. دردآور است برخي 
افراد داخل كش��ور با لبخند به نيروي خودي 
مي گويند، دس��ت تو خوني شده است. بعضي 
درك نمي كنند ك��ه س��رباز در ميدان جنگ 
است و با دشمن مي جنگد و جنگ زخم و درد 

و مسائل زيادي دارد. 
    حاضر به تسليم برابر دشمن نيستيم

رئيس جمه��ور تصريح كرد: اگ��ر مي خواهيم 
با دش��من نجنگيم و اگر مي خواهيم در برابر 
دشمن تسليم ش��ويم، بحث ديگري است. نه 
ملت ما و نه زنان و م��ردان و جوانان ما حاضر 
به تسليم نيستند. اگر حاضر به تسليم نيستيم 
كه نبايد هم باشيم و بايد مقاومت كنيم، زخم 
هم برمي داريم و مش��كات ه��م پيش پاي ما 
ايجاد مي شود. امروز مي بينيم در كشورهايي 
هيچ تحريمي ندارند و دش��مني اينچنين هم 
ندارند، از نظر رشد اقتصادي 30درصد كاهش 
داشته اند و برخي كش��ورها 12درصد كاهش 
دارند و اقتصاد جهاني در مجموع دچار 5درصد 

كاهش است. 
روحاني بيان ك��رد: من معتقدم اگ��ر تا پايان 
س��ال99 همه با تمام توان راه را ادامه دهيم، 
 ش��ايد بتوانيم منفي نباشيم، البته سال خيلي 
سختي است، يعني 5درصد منفي، 12درصد 
يا 30درصد منفي كه دنيا دارد، حتماً اينچنين 
نخواهد بود. ما به رغم اينكه تحريم و فشار بر ما 

وجود دارد، شرايط بهتري داريم. 
    ما توانس�تيم تحریم را ظرف 100روز 

بشكنيم
وي با بيان اينكه خيلي مهم است كه تحريم را 
ببينيم، اظهار داشت: بعضي مي خواهند تحريم 
را نبينن��د و مي گويند دولت چ��ه كار كرده يا 
چرا آن كار را نكرده اس��ت؟ مهم است ببينيم 
دولت در چه وضعيتي تاش مي كند و ميدان 
را تش��خيص بدهيم. دول��ت در ميدان جنگ 
تاش مي كند يا اينكه در بيابان سبز مشغول 

استراحت است؟ بايد واقعيت ها را ببينيم. 
روحاني افزود: ما توانستيم تحريم را به صورت 
موقت در دولت يازدهم ظرف 100روز بشكنيم 
و اين از افتخارات دولت يازدهم است كه ظرف 
100روز به توافق كوتاه مدتي رس��يد و تحريم 
براي اولين بار بعد از 10سال شكست، البته اين 
10سال تحريم هم شايد كمي بيشتر يا كمتر 

بود ولي الاقل ما از س��ال85 وارد يك تحريم 
روشن شده بوديم و تا س��ال92، حدود هفت 
س��ال در تحريم بوديم. بعد از اينكه تحريم را 
شكس��تيم، رفتيم تا تحريم باالتر را بشكنيم، 
يعني ما ب��ه دنبال توافق دائ��م رفتيم و رفتيم 
كه تحريم را بهتر بش��كنيم و تقريباً دو س��ال 

كار كرديم. 
    در زمستان 94 

ضربه دوم را به تحریم زدیم
وي يادآور شد: از زمستان س��ال92 وارد اين 
دور شديم و ما در زمستان94 تقريباً از تحريم 
خارج شديم و ضربه دوم را به تحريم زديم. اين 
دو سال دوران تنفس كشور بود، يعني تحريم ها 
ديگر به آن شدت نبود، گرچه آنهايي كه توافق 
را امضا كرده بودند 100درصد به توافق عمل 
نكردن��د و در جاهايي نيز برخ��اف عهد خود 
عمل كردند. پس از تحريم توانس��تيم به طور 
معمول نفت و ساير كاالهاي خود را به راحتي 
بفروش��يم و بانك ها هم مي توانستند فعاليت 
خود را داش��ته باش��ند، در حال آماده ش��دن 
براي اخذ اعتبار از كش��ورهاي مختلف بوديم 
و كشورهاي متعددي هم براي سرمايه گذاري 
در ايران صف بسته بودند كه اين مرحله هم دو 
سال طول كش��يد تا اينكه به دوران اين افراد 
ناشي كه در كاخ سفيد روي كار آمده رسيديم، 
برخي ديگر از آنها نيز همه فكرشان اين بود كه 
براي ايران تحريم شديد درست كنند تا نظام 
وجود نداشته نباشد. هيچ وقت به اين صراحت 
نگفته بودند كه در سال97 گفتند ايران جشن 
پيروزي چهلمين سال انقاب را نخواهد داشت 

و ما 22بهمن به ايران بازمي گرديم. 
    وقتي به ح�رف رئيس جمهور اروپایي 

خندیدم
روحان��ي بيان ك��رد: اگر با ماش��ين حس��اب 
محاسبه شود، ش��ايد محاسبه آنها هم درست 
بود، زيرا كش��وري كه از هر طرف در محاصره 
ق��رار مي گيرد و هر كس��ي مي خواه��د با آنها 
معامله كند، او را تحريم مي كنند و دوس��تان 
اي��ران هم جرئ��ت نمي كنند به س��مت ايران 
بيايند و دش��منان هم كه به ش��دت دشمني 
مي كنند، اين كشور چگونه اداره خواهد شد و 
چگونه مي توان اين كشور را يكي دو ماه يا چند 

ماه اداره كرد؟
وي ادامه داد: يك رئيس جمه��وِر اروپايي در 
مهرماه س��ال97 ب��ه من گفت ك��ه ترامپ در 
ماقات به من گفته شما اروپايي ها فقط سه ماه 
صبر كنيد و ديگر جمهوري اسامي ايران وجود 
نخواهد داش��ت، من همان  جا خنديدم و به او 
گفتم كه تا سه ماه آينده ما و شما خواهيم بود 
و همديگر را خواهيم ديد. س��ال بعد كه همان 
رئيس جمهور را در نيويورك ماقات كردم، به 
او يادآوري كردم و او هم خنديد و گفت به ياد 

دارم رئيس جمهور امريكا چه حرفي مي زد. 
    بعضي از دور وزوز مي كنند و روي زخم 

مي نشينند!
رئيس جمهور گفت: ما براي حل مشكات تاش 
مي كنيم اما بعض��ي از دور وزوز ك��رده و روي 
نقطه زخم نشسته و مي گويند چرا اين مشكل 
حل نشده است؟ چرا مشكاتي را كه حل شده 
بيان نمي كنند؟ 80درصِد مسئله درست شده 
در تحري��م را نمي گويند ول��ي 20درصِد باقي 
مانده مسئله را مي گويند، نمي گويند كه در اين 
ش��رايط تحريمي چه اقداماتي صورت گرفته، 

هرچند موضوعاتي هم باقي  مانده است. 
وی تأكيد كرد: كسانی كه می گويند مجلس 
به دنبال زمين زدن دولت است و قوه قضائيه 
ب��ه دنب��ال زمي��ن زدن دولت اس��ت، ما در 
جلسات مان چيزی را نمی بينيم و اين قضاوت 

ناصحيح است.

قاليباف:
 ايران آماده هر گونه همكاري

و كمك به آسيب ديدگان انفجار در بيروت است 
ای�ران مث�ل هميش�ه آم�اده ه�ر گون�ه هم�كاري و كمك هاي 
انسان دوس�تانه به حادثه دیدگان انفجار بيروت است و بنده براي 
تسریع این امر با مقامات ذي ربط ایراني و لبناني همراه خواهم بود. 
 به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس ش��وراي اسامي 
در آغاز جلسه روز گذشته مجلس با اش��اره به انفجار در بيروت گفت: 
دل هاي همه ما در حادثه مصيبت بار ديشب در بندر بيروت سرشار از غم 
و اندوه شد. قلب هاي مردم ايران با مردم داغديده لبنان همراه و هم درد 
است. رئيس مجلس شوراي اسامي اظهار داشت: اين حادثه را           به ملت، 
دولت و پارلمان لبنان و به خصوص به مجاهدان حزب اهلل و برادر عزيزم 
سيدحس��ن نصراهلل رهبر عزيز مقاومت تسليت مي گوييم و از خداوند 
براي جان باختگان واالمقام اين حادثه عل��و درجات، براي مجروحان 
حادثه صحت و ش��فاي عاجل و براي خانواده ه��اي اين جان باختگان 
و عموم مردم قهرمان لبنان به ويژه مردم صبور و مقاوم بيروت صبر و 
سامت مسئلت مي كنيم. رحمت و رضوان خداوند بر ازدست رفتگان 

جليل القدر اين حادثه. 
وي افزود: ايران مثل هميش��ه آماده هر گونه هم��كاري و كمك هاي 
انسان دوستانه اس��ت و بنده براي تحقق و تس��ريع اين امر با مقامات 
ذي ربط ايراني و لبناني همراه خواهم بود و در همين راستا از سازمان 
هال احمر و نهادهاي امدادي مي خواهيم كه در اسرع وقت به كمك 

آسيب ديدگان اين حادثه در لبنان بشتابند. 
........................................................................................................................

آیت اهلل جنتي در جلسه شوراي نگهبان :
 همه كشورهاي اسالمي
 به ياري لبنان بشتابند

 دبير شوراي نگهبان با تس�ليت فاجعه دردناك انفجار در بيروت 
از همه كشورهاي اسالمي خواس�ت به یاري مردم لبنان بشتابند. 
آيت اهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در ابتداي جلسه ديروز اين 
شورا، ضمن تبريك به مناسبت فرارس��يدن عيد سعيد غدير و والدت 
امام هادي)ع( گفت: اگر چه در ايام مبارك اعياد س��عيد قربان و غدير 
هستيم، اما فاجعه بسيار دردناك انفجار در بيروت لبنان، موجب تأثر و 

تألم همه مسلمانان جهان به ويژه ايران شد. 
وي با تسليت به مردم و دولت لبنان، خاطرنشان كرد: آسيب هاي مادي 
و معنوي ناشي از اين فاجعه و خس��ارت هاي بعد از آن تا سال ها براي 
مردم لبنان باقي خواهد ماند. ان ش��اءاهلل مجروحان اين حادثه هر چه 

سريع تر بهبود پيدا كرده و درگذشتگان آن قرين رحمت الهي شوند. 
دبير ش��وراي نگهبان در ادامه خواس��تار كمك هاي فوري كشورهاي 
اس��امي به مردم و دولت لبنان ش��د و گفت: اين فاجعه، آسيب هاي 
مختلف و متعدد اقتصادي، سياسي، اجتماعي براي لبنان در پي دارد، 
از اين رو كشورهاي اسامي با همكاري هم، نيازهاي فوري و بلندمدت 

مردم و دولت اين كشور آسيب ديده را برطرف كنند. 
آيت اهلل جنتي در خاتمه از مسئوالن و دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي 
انقابي كشورمان خواست با وجود همه مشكاتي كه كرونا براي كشور 

ايجاد كرده به ياري مردم لبنان بشتابند. 
........................................................................................................................

 ۱۲طرح ضدامريكايي 
در دستور كار كميسيون امنيت ملي 

خارج�ي  سياس�ت  و  مل�ي  امني�ت  كميس�يون  رئي�س 
مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه بررس�ي 1۲ط�رح ضدامریكای�ي در این 
كميس�يون گف�ت: قص�د داری�م هزینه ه�اي هرگون�ه اق�دام 
امری�كا علي�ه ای�ران را ب�راي ای�ن كش�ور افزای�ش دهي�م. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مجتبي ذوالنوري با اشاره به تأكيدات 
مقام معظم رهبري درباره مقابله با اقدامات خصمانه امريكا، گفت: مجلس 
يازدهم داراي روحيه جهادي و ضداستكباري بوده و زمينه هاي مساعدي 
براي اقدامات الزم عليه امريكا وج��ود دارد. نماينده مردم قم در مجلس 
شوراي اسامي، تصريح كرد: كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس يازدهم از لحاظ تخصص، توانمندي و انگيزه در كار جهادي نسبت 
به مجالس س��ابق، در س��طح بهتري قرار دارد و با توجه به وجود برخي 
باور هاي اعتقادي در اين كميس��يون، مي توان به آينده كار اميدوار بود. 
وي در ادامه با اشاره به بررسي 12طرح مهم ضدامريكايي در كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي يادآور شد: اين طرح ها به تدريج در دستور 
كار مجلس قرار مي گيرد تا بتواند اتفاقات جديدي در احياي منافع ملي 
و افزايش هزينه براي امريكايي ها در صورت ضربه زدن به منافع كشور را 
رقم بزند و خسارات كش��ور را جبران كند. رئيس كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس ش��وراي اس��امي در پايان خاطرنشان كرد: 
همچنين طرح دوفوريتي توقف اجراي پروتكل الحاقي در دستور كار هيئت 

رئيسه مجلس است و به زودي در دستور كار صحن قرار مي گيرد. 
........................................................................................................................

عليرضابيگي با اشاره به فرمایشات رهبر انقالب:
 »اينستكس« به معناي گره زدن منافع ملي

به زياده خواهي اروپايي هاست
عضو كميس�يون امور داخل�ي كش�ور در مجلس معتقد اس�ت، 
پيش ش�رط هایي ك�ه اروپایي ه�ا ب�راي اج�راي اینس�تكس 
ق�رار دادن�د، خ�ود خ�الف مناف�ع مل�ي كش�ورمان ب�ود. 
به گزارش خانه ملت، احمد عليرضابيگي با اشاره به فرمايشات مقام معظم 
رهبري درباره چگونگي شكستن س��د تحريم ها گفت: ايشان بارها بيان 
كرده اند كه راهكار ح��ذف تحريم ها، نه تنها مذاكره نيس��ت بلكه اتكا بر 
ظرفيت هاي فوق العاده دروني است. نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در 
مجلس شوراي اسامي در ادامه با تأكيد بر ضرورت تقويت باور ملي، بيان 
داشت: الزم است دولت در اين راستا اعمال سياست هاي صحيح اقتصادي 
را داشته باشد تا بتوانيم از تنگناهاي ناشي از تحريم عبور كرده و با مشكات 
اقتصادي مقابله كنيم. وي با بيان اينكه اتكا به منابع نفتي، سياستي غلط 
است، عنوان كرد: استفاده از س��اير ظرفيت هاي داخلي مي تواند راهگشا 
باش��د اما عده اي كه به زعم مقام معظم رهبري جريان تحريف نام دارند، 
مي خواهند كشور را غرق در گرداب مشكات معرفي كنند تا ملت ايران 

بي انگيزه شده و به سمت پيشرفت قدمي برندارند. 
عليرضابيگي ادامه داد: يكي از داليل ديگر كه جمهوري اسامي پاي ميز 
مذاكره با امريكايي ها نمي نشيند اين است كه اگر تنها به يك خواسته آنها 
تن دهيم، بايد در ادامه به خواسته ها و مطالبات غيرقانوني و ناحق بعدي 
آنها نيز تن دهيم. عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس 
شوراي اسامي درباره نحوه تعامل با اروپايي ها اظهار كرد: اينستكس 
يكي از وعده هاي مزخرفي بود كه اروپايي ها به ما دادند و حتي اگر اجرايي 
هم مي شد مشكات فراواني براي ما ايجاد مي كرد.وي در ادامه با بيان 
اينكه اروپايي ها براي اجراي اينستكس پيش شرط هايي همچون پالرمو 
و FATF را قرار دادند، يادآور شد: آنها تاش داشتند خودشان نيازهاي 
جمهوري اسامي را تعيين كرده و به تناسب خواسته هاي خود به ما كاال 
بدهند در حالي كه جمهوري اسامي هرگز سرنوشت خود را به كشور 
ديگري گره نزده و خاف منافع ملي اقدام نمي كند. عليرضابيگي ادامه 
داد: تنها اراده و باور ملي در كنار مديريت جهادي دولتمردان مي تواند 

راه برون رفت از مشكات و تغيير شرايط موجود به نفع خود باشد.

   گزارش

نماینده تبریز :

نقش نظارتی مجلس باید خردمندانه ایفا شود
نماین�ده م�ردم تبری�ز در مجل�س ش�ورای اس�المی 
نق�ش نظارت�ی مجل�س را مه�م توصي�ف و در عي�ن ح�ال 
تأكي�د ك�رد ای�ن نق�ش بای�د خردمندان�ه ایف�ا ش�ود. 
به گزارش فارس، سيدمحمدرضا ميرتاج الديني نماينده مردم تبريز 
در مجلس با استناد به مواد 21، 22 و 210 آيين نامه داخلي مجلس 
و اصل88 قانون اساس��ي اظهار داشت: آقاي رئيس! توضيحي كه 
شما درباره تذكر آقاي خضريان داديد را گوش مي دادم كه اگر قانع 
شدم ديگر تذكر ندهم، اما جوابي كه شما داديد قانع كننده نبود. 

وي افزود: 200نفر از نمايندگان مجلس سؤل از رئيس جمهور 
داشته اند و براساس اصل88 قانون اساسي بايد هر چه زودتر 
اين اقدام انجام ش��ود و بيش از يك ماه فاصله نيفتد. اكنون 
زمان از يك ماه گذش��ته اس��ت و ش��ما هنوز اين موضوع را 
به كميس��يون ها ارجاع نداده ايد. وي با اس��تناد به ماده210 
آيين نامه داخلي مجلس گفت: بر اصل88 قانون اساسي بايد 
سؤال يا سؤاالت روشن به كميسيون هاي تخصصي ارجاع داده 
شود. ما اكنون نمي دانيم چه مصلحتي بزرگ تر از اين است كه 
وقتي مردم در مشكات عديده اقتصادي و نوسانات بي رويه 
ارز دست و پنجه نرم مي كنند آيا رئيس دولت و رئيس جمهور 

نبايد بعد از سه ماه در مجلس حاضر شود و به اين سؤاالت به 
صورت منطقي پاسخ بدهد؟

ميرتاج الديني گفت: ما س��خنان مقام معظم رهب��ري را كه در 
ويدئوكنفرانس به صورت مس��تقيم تصريح فرمودند ، فراموش 
نكرده ايم، ايشان گفتند، البته من نقش نظارتي مجلس را خيلي 
مهم مي دانم و واقعاً نقش نظارتي مجلس يك مس��ئله اساس��ي 
و حياتي اس��ت و نبايد به اين نقش حياتي بي توجهي ش��ود، اما 
معتقدم اين نقش بامتانت، خردمندانه و بدون حاشيه ايفا كنيم. 
نماينده مردم تبريز در مجلس اظهار داش��ت: ما اين س��ؤال را 
با متان��ت و بدون حاش��يه در مجلس طرح كردي��م، بنابراين از 
هيئت رئيسه درخواست داريم كه اين موضوع در هيئت رئيسه 
طرح و بافاصله به كميس��يون ها ارجاع داده شود تا نمايندگان 
رئيس جمهور به اين س��ؤاالت پاس��خ دهند و اين روند دو تا سه 

هفته طول خواهد كشيد. 
وي به رئيس جمهور پيشنهاد كرد كه وقتي براي پاسخ به سؤاالت 
نمايندگان به مجلس مي آيد به همراه معاون اول يعني جهانگيري 
وارد مجلس ش��ود، همان مع��اون اولي كه مي گف��ت فراموش 
نكرده ايد كه شب مي خوابيدم و روز قيمت ارز مدام باال مي رفت يا 

قيمت كاالها، جهانگيري االن بايد بيايد و پاسخ بدهد كه چرا در 
دوره خودشان وضعيت اينگونه شده است؟

به گزارش فارس، اميرحس��ين قاضي زاده هاشمي نايب رئيس 
مجلس شوراي اسامي در پاس��خ به تذكر ميرتاج الديني گفت: 
اصل س��ؤال از رئيس جمهور و الزام پاسخگويي مديران اجرايي 
به وضعيت كشور يك امر ضروري است و حتماً هيئت رئيسه از 
آن استقبال مي كند و نمايندگان و اعضاي هيئت رئيسه نيز در 
اعمال آن انگيزه دارند. وي با بيان اينكه تعدادي از امضاكنندگان 
طرح س��ؤال از رئيس جمه��ور، اعضاي هيئت رئيس��ه مجلس 
هستند، تصريح كرد: همانگونه كه شما هم اشاره كرديد، وقتي 
كشور در وضعيت خاصي وجود دارد بايد ماحظات جدي صورت 
گيرد. به هر حال اين مسير ماحظات و تمهيداتي دارد كه هيئت 
رئيسه به دنبال تمهيد آن مقدمات است، بايد فراكسيون اكثريت 
و كميسيون مربوطه همراهي كنند شايد بايد متون و مستندات 
هم كامل تر شود. اينگونه نيست كه هيئت رئيسه اين موضوع را 
از دستور خارج كرده باش��د. بله من با شما موافقم كه نص ماده 
210 رعايت نشده و ان شاءاهلل حتماً با كمك همه نمايندگان در 

مسير درست قرار مي گيرد.
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