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اصالح طلبان قجري
روزنامه صبح نو در مطلبي پيرامون دفاع هفته نامه 
اصالح طل��ب »ص��دا« از تحقي��ر رئيس جمهور 
صربس��تان در كاخ س��فيد نوش��ت: از مجموعه 
ايرادهايي كه به مطلب نوشته شده در هفته نامه صدا وارد است، شايد سه 
ايراد را بتوان به عنوان نقاط مركزي و روح گفتمان غرب گرايي در ميان 
بخش��ي از جريان اصالح طلبي مورد بررس��ي قرار داد؛ ايراد اول تجربه 
تاريخي ايران است؛ انديشه اي كه به صورت دولتي در زمان پهلوي اول 
به قدرت رسيد دقيقاً در جهت همين تفكر حركت كرد و پيشرفت خود 
را به اراده غرب و وادادگي در مقابل غرب و دين ستيزي گره زد. در نهايت 
به واسطه نداشتن پايگاه مردمي و اش��تباه محاسباتي او سرنگون شد. 
داس��تان فرزند او هم پاياني مانند پدرش داش��ت. پهلوي دوم با وجود 
پذيرش تئوري سازش و حتي تسليم نتوانست مانند كشورهايي چون 
كره جنوبي و ژاپن، كش��ور را جلو ببرد. توس��عه غيربومي و تقليدي و 
غرب محور در زمان دو پهلوي به بن بست اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
براي حكومت پهلوي انجاميد. روش حكومتداري قاجاريه را هم مي توان 
به اين الگو اضافه كرد. ايراد دوم، از منظر منافع مادي و اقتصادي است. 
نمونه برجام نش��ان داد كه غرب و به ويژه امريكا حتي با وجود توافق و 
تفاهم و لبخند ظاهري در پنهان اهل خيانت هستند؛ چه در زمان اوباما 
كه در اجرايي شدن برجام از جانب امريكا خلف وعده شد و چه در زمان 
ترامپ كه برجام از جانب امريكا پاره شد. از اين جهت تفاهم با غرب براي 
ايران مساوي با رونق اقتصادي نخواهد بود چراكه توسعه ايران و بهبود 
شاخص هاي اقتصادي كشور عليه منافع غرب و رژيم صهيونيستي است. 
از همين رو طلب آب از دشمن كردن اگر در نگاه اول ناشي از ساده دلي 
باش��د در دفعات بعدي حاكي از بددل��ي و بدنيتي اس��ت. نمونه هاي 
اينستكس و اس پي وي شواهد ديگري از جلوگيري رسيدن نفع به ايران 
از جانب غرب هستند. پس از نگاه مادي هم بر نوشته صدا ايراد وارد است. 
ايراد سوم، نگاه س��اده اين نوش��ته به معادالت جهاني است. در جهان 
رئاليستي موجود، كشورهاي كم قدرت و بي بنيه جدا از آنكه روح ملت 
خود را تباه مي كنند، به چش��م برده از س��وي قدرتمندان نگريس��ته 
مي شوند. كشور ضعيف كه استقالل نداشته باشد، توانايي رونق اقتصادي 
و حتي قدرت مذاكره برابر را هم ندارد و در نهاي��ت نمي تواند از منافع 

ملتش دفاع كند. 
........................................................................................................................

حادثه اي كه كاتاليزور انقالب شد
روزنامه ش��رق در يادداش��تي پيرامون 
س��الگرد وقوع زلزله طبس )۲۵شهريور 
اع��الم  ب��ا  علم��ا  نوش��ت:   )۵۷
شماره حساب هايي از مردم خواستند كه كمك هاي خود را از اين طريق 
به دس��ت نيازمندان برس��انند. آيات عظ��ام ش��يرازي، گلپايگاني، 
شريعتمداري، آش��تياني و قمي شماره حس��اب هايي اعالم كردند و 
هيئت هايي براي كمك به زلزله زده ها به منطقه فرس��تادند. در اسناد 
ساواك درباره هيئتي كه به نام امام خميني در منطقه فعاليت مي كرد، 
آمده اس��ت كه آيت اهلل صدوقي در طبس مستقر ش��ده و »... فعاليت 
عوام فريبانه روحانيون در منطقه به حدي است كه مأموران دولتي و 
فرهنگيان و دانش��جويان را به طرف آنان جلب كرده و در روس��تاي 
محمدآباد ك��ه در نزديكي طبس واقع ش��ده فعاليت زي��ادي به نفع 
خميني انجام مي گيرد«. امام خميني در روز ۲۷ش��هريور، از نجف، 
پيامي درباره زلزله طبس منتشر كرد: »اينجانب از واقعه اسفناكى كه 
موجب مرگ ع��ده كثيرى از برادران و خواهران ما ش��د، در س��وگ 
هستم... مس��لمين غيرتمند الزم است »مس��تقيماً« به برادران خود 
كمك كنند و چيزى به دس��ت عم��ال دولت ندهند كه ب��از راه براى 
چپاولگران باز شود. در اين موقع حساس آنچه الزم است به ملت شريف 
ايران تذكر دهم آن است كه دولت و بوق هاي تبليغاتي شاه از فرصت 
استفاده كرده و به اغفال مردم دست  زده اند. آنهايي كه هزاران نفر از 
بهترين فرزنداِن ما را ديروز بي رحمانه قتل  عام كرده و ملتي را به عزا 
نشانده اند، امروز براي انحراف اذهان به تعزيه سرايي پرداخته و اشك 
تمساح براي زلزله زدگان مي ريزند«. گروه هاي مختلف سياسي مخالف 
حكومت پهلوي با افكار متفاوت از اس��المي تا ماركسيستي در طبس 
فعال ش��دند... زلزله طبس از اتفاقات طبيعي تاريخ ايران است كه در 
نقش كاتاليزور انق��الب عمل ك��رد. مديريت لرزان رژي��م پهلوي را 
سس��ت تر كرد و نمادي از تسلط و قدرت س��ازماندهي مخالفان شاه، 

به ويژه روحانيون در ماه هاي آخر حكومت پهلوي شد. 
........................................................................................................................

ژنرالي كه براي ادبيات مي جنگيد
وطن ام��روز در يادداش��تي ب��ه قلم 
محمدعلي صم��دي به مناس��بت 
س��الگرد ترور احمدش��اه مس��عود 
نوش��ت: او آميخته اي از ويژگي هاي منحصربه فردي بود كه س��اير 
همتايانش در تاريخ معاصر افغانستان، عموماً از تجميع آنها بي بهره اند. 
شديداً متدين و مقيد به آداب ش��ريعت بود. باورش آسان نيست كه 
شخصي در جايگاه وي، دائم الوضو و ملتزم به نماز اول وقت و تالوت 
روزانه قرآن و نمازهاي شبانه )تراويح( بوده و در عين حال شطرنج باز 
باش��د و عالقه مند به بازي كردن فوتبال و همزمان چنان وابسته به 
شعر و ادبيات بوده كه همواره ديوان حافظ در دسترس داشته و در هر 
فراغتي، غرق در آن مي شده. تنفرش از سيگار و عالقه اش به قهوه را 
همه مي دانستند. »مس��عود« در ميدان جنگ پيچيده افغانستان، 
عاري از اشتباه و خطا نبود اما برخي دش��منان بي انصافش، پس از 
شهادتش، چنان چهره كريهي از وي ارائه  كردند كه براي بسياري از 
ناآشنايان با افغانستان و افت و خيزهاي معاصر آن، قابل پذيرش نبود 
كه اين جمله متعلق به او باشد )آن هم چند ماه قبل از ترور(: »خداي 
را شاهد مي گيرم در اين ملك نجنگيدم؛ مگر براي اعتالي كلمه   اهلل 
و اعتالي وطنم«. و ش��ايد امروز خاطره بيان شده توسط مستندساز 
ايراني براي بس��ياري از جواناِن تحت تاثير تبليغات پر س��ر و صداي 
مخالفان »مسعود« عجيب و س��نگين به نظر بيايد: »اگر مي توانيد 
رهبرتان را ببينيد، به ايشان بگوييد به اندازه كافي هندي ها به ما پول 
و روس ها به ما سالح مي دهند، شما اگر مي خواهيد كاري كنيد، به ما 
فرهنگ معين بدهيد، بچه هاي ما در حال فراموشي كلمات پارسي 
هستند« و ش��ايد خواندن اين خاطره كه ش��اهدانش هنوز در قيد 
حياتند، بيشتر باعث تأمل شود: »در گرماگرم عملياتي، مسعود با يك 
خبرنگار ايراني بحث شعر و ادبيات مي كرد. يكي از نيروهايش به نام 
مال قربان، جلو آمد و گفت: آمر صاحب! بس��يار ببخشيد، االن وقت 
عمليات است نه ادبيات. مسعود كه معلوم بود كمي مكدر شده، گفت: 
پيش اين ژورناليست ايراني پاك آبروي مرا بردي. بعد اشاره به دشت 
زير پايش كرد؛  جايي كه در دوردست ها جنگ جاري بود و همزمان 
صداي انفجارها مي آمد و گفت: كل اي��ن عمليات، ]بعد كتاب را باال 

گرفت و ادامه داد[ به خاطر ادبيات است«.

88498443سرویس  سياسي

با دستاوردهای دفاع مقدس می توان به جنگ تحریف و تحریم رفت

تجربه دفاع مقدس، گنجينه گرانبهایی برای ایران امروز

كمت�ر از 10روز دیگ�ر هفته دف�اع مقدس با 
رسيدن 31ش�هریور ماه آغاز خواهد شد.  فرا 
این رویداد ملي سال هاس�ت ب�ا برگزاري رژه 
نيروهاي مس�لح گرامي داش�ته مي شود و به 
مدت ی�ك هفته تالش مي ش�ود ت�ا جامعه با 
جنبه هاي مختل�ف این واقعه مه�م در تاریخ 
معاص�ر ای�ران و همچني�ن جانفش�اني هاي 
رزمندگان اسالم آشنا شود، با این حال شاید 
سؤال اصلي این باشد كه دفاع مقدس و آنچه 
این گنجين�ه بزرگ براي كش�ور فراهم كرده 
است تنها محدود به همين مراسم بزرگداشت 
مي ش�ود یا مي ت�وان بهره برداري بيش�تري 
از این روی�داد براي جامعه ام�روز ایران كرد. 
 ش��ايد ابتدا نگاهي ب��ه آنچه رهب��ر معظم انقالب 
اس��المي در خصوص جنگ بيان كرده اند، بسيار 
روش��نگرانه باش��د. ايش��ان در س��ال13۷0 و در 
جمع دس��ت اندركاران دفتر ادبيات دفاع مقدس 
مي فرمايند: اعتقادم اين اس��ت ك��ه اگرچه جنگ 
به خودي خود موضوعيتي ندارد، اما عرصه  بسيار 
مهمي ب��راي ب��روز روحي��ه  اس��المي و انقالبي و 
خصلت هاي مسلماني درس��ت است، از اين جهت 
بسيار ارزش��مند اس��ت... ما حاال كه ديگر جنگ 
نداريم و نمي خواهيم هم به دس��ت خودمان يك 
جنگ درست كنيم كه عرصه  انقالب بشود، ليكن 
آن هشت س��ال جنگ بايس��تي تاريخ ما را تغذيه 
كند... اين يك گنج اس��ت. آيا ما خواهيم توانست 
اين گنج را استخراج كنيم، يا نه؟ اين هنر ماست كه 
بتوانيم استخراج كنيم. حال سؤال اين است كه چه 
شاخص هايي مي تواند از اين دوران پربركت براي 
فضاي ايران امروز مورد استفاده قرار بگيرد؛ فضايي 
كه كشور تحت شديدترين فشارها از سوي تحريم ها 
قرار دارد و دشمن تالش مي كند از اين طريق نظام 

جمهوري اسالمي و حاكميت را به زانو دربياورد. 
يكي از نكات مهمي كه در طول دوران جنگ كش��ور 
توانس��ت با تكيه بر آن از مسير ناماليمات عبور كند، 

تكيه بر توان داخلي بود. واقعيت اين است كه در طول 
دوران جنگ ايران تحت شديدترين فشارها قرار داشته 
اس��ت. جهت عمده اين فش��ارها نيز عمدتاً در حوزه 
امنيتي، دفاعي و اقتصادي به كشور وارد مي شد، اين 
در حالي بود كه رژيم بعثي عراق از حمايت گسترده 
كشورهاي عربي و همچنين قدرت هاي بزرگ جهاني 
در آن زمان برخوردار بود، به عنوان مثال اتحاد جماهير 
شوروي بارها و بارها با ارسال گسترده تجهيزات زرهي 
سازمان رزم مكانيزه ارتش صدام را كه حداقل دو بار 
در سال هاى 61 و 6۵ به طور گسترده منهدم شده بود، 
بازسازي كرد. از سوي ديگر كشورهاي عربي نيز با تمام 
قدرت به تأمين مالي رژيم صدام حسين مي پرداختند 
و تالش مي كردند اقتصاد ضعيف اين كشور را در مقابل 

جنگ بي امان با ايران تقويت كنند. 
هنوز آمار مشخصي از ميزان اين كمك ها وجود 
ندارد اما گزارش��ات متعدد نشان مي دهد سطح 
اين كمك ها ت��ا 100ميليارد دالر مي رس��د، به 
عنوان مثال امارات متحده عربي در قراردادي با 
كشور س��ريالنكا به طور كامل تأمين كيسه هاي 
س��نگري ارتش بعث عراق را با تعه��د پرداخت 
ساالنه نزديك 1۵0ميليون دالر بر عهده گرفته 
بود. اين در حالي است كه نيروهاي رزمنده ايراني 
همواره در جبهه هاي نب��رد و به خصوص هنگام 
ساخت استحكامات با كمبود كيسه هاي سنگري 
روبه رو بودند و همواره از كيسه هاي غيراستاندارد 
استفاده مي كردند. در اين ميان آنچه توانست در 
مقابل تمام اين حمايت ها ايران را سرپا نگه دارد، 

تكيه بر توان داخلي بود. 
   گنجين�ه اي كه ب�ا هيچ بهایي به دس�ت 

نمي آمد
اگر قرار بود ايران تنها به رايزني با كش��ورهاي 
خارجي ب��راي تأمين تجهيزات خ��ود بپردازد، 
ش��ايد بس��ياري از مواضع حس��اس خود را در 
طول جنگ از دست مي داد. نگاهي به اظهارات 
مقامات نظامي كشورمان نشان مي دهد، حجم 

تسليحات خريداري شده در طول جنگ بسيار 
محدود و عمدتاً شامل يك يا دو كشور مي شده 
است، به عنوان مثال ايران در زمان جنگ براي 
خريد موشك هاي بالس��تيك ابتدا سراغ ليبي 
رفت و قذافي دو محموله موشكي شامل 30عدد 
موشك اسكاد را به ايران تحويل داد و پس از آن 
به دليل اعتراضات ع��راق از انجام تعهدات خود 
طفره رفت. در اين زمان ايران مجبور شد سراغ 
كره شمالي براي خريد موش��ك هاي بالستيك 
برود كه به رغم س��هولت در دسترسي كيفيت 
پاييني داشت. در حوزه تسليحات ضدزره عمده 
اتكاي ايران به موش��ك هاي ضدزره تاو بود كه 
در زم��ان رژيم گذش��ته از س��وي امريكايي ها 
خريداري شده بود. دسترسي به قطعات يدكي 
اين موشك ها براي ايران بس��يار دشوار بود، به 
گونه اي كه عمده خريد ها از بازار سياه و با دو تا 
سه برابر قيمت واقعي صورت مي گرفت. در مورد 
ساير تجهيزات و قطعات شامل تجهيزات راداري 
ب��راي جنگنده ه��ا، مبدل ه��اي راديويي براي 
رادار موشك هاي ضدهوايي هاوك و همچنين 
تجهيزات الزم براي قطعات تانك هاي چيفتن 

نيز شامل چنين رويه اي بود. 
در اين ميان آنچه توانس��ت همچنان ديوار دفاعي 
ايران را تثبيت كند، تالش صنعتگران كش��ورمان 
براي توليد تجهيزات نظامي در داخل كش��ور بود، 
به عنوان مثال از سال1363 و زمان دريافت اولين 
موش��ك بالس��تيك بالفاصله متخصصان نظامي 
كش��ورمان در فكر بومي س��ازي تجهيزات مزبور 
بودند، به گونه اي كه از پروژه هاي ساخت و توسعه 
موشك هاي بالستيك و تاو در وزارت دفاع آغاز شد. 
روند توس��عه تجهيزات مزبور به گونه اي بود كه در 
پايان جنگ ايران توانس��ت از موشك بومي اسكاد 
و تاو خود بهره برداري كند. همين چشمه جوشان 
بود كه در ادامه به ايران اين توان را داد تا بزرگ ترين 
برنامه موش��كي و دفاع��ي خ��ود را در خاورميانه 

بنيانگذاري كند. نمونه ديگري كه مي توان به آنها 
اش��اره كرد توس��عه موش��ك هاي هوا به هوا براي 
جنگنده هاي فينيكس بود. اين در حالي است كه 
نبود تجهيزات و قطعات يدكي براي موش��ك هاي 
هوا به هواي جنگنده هاي اف- 14 سبب شده بود 

اين هواپيماها قابليت پرواز نداشته باشند. 
در اي��ن ميان نيروه��اي جه��اد خودكفايي ارتش 
توانستند با موشك زمين به هوا، هاوك را تبديل به 
موشك هوا به هوا كرده و روي جنگنده هاي اف- 14 
نصب كنند كه همين مسئله توانست تا پايان جنگ 
امكان دفاع مؤثر از تأسيسات حساس دفاعي ايران 

تا سال حساس پاياني جنگ را تأمين  كند. 
اگر بخواهيم به اين نمونه ها اش��اره كنيم مي توان 
ده ها مورد ديگر را در حوزه هاي س��اخت و س��از يا 
فني مهندسي اش��اره كرد. تمام اين تجربيات هم 
اكنون تبديل ب��ه گنجينه مهمي از ت��وان داخلي 
براي كش��ور شده اس��ت، به گونه اي كه كشورمان 
حرفي براي گفتن در عرصه جهاني پيدا كرده است. 
طبيعي است كه اگر قرار بود اين توانمندي صرفاً از 
طريق خارج كشور تهيه شود يا امكان تأمين آن در 
داخل كشور وجود نداشت يا هزينه دسترسي به آن 
فوق العاده سنگين بود؛ نكته اي كه هم اكنون براي 

تمامي ما قابل درك و لمس است. 
   مقابله با فشار  دو لبه تحریف و تحریم 

واقعيت اين اس��ت كه ايران هم اكن��ون با تهديد 
مشابهي به نام تحريم از سوي امريكا روبه رو است كه 
به دنبال فروپاشي اقتصادي ايران و به دست آوردن 
فرصتي براي امضاي يك تفاهمنامه ذلت آميز ديگر با 
ايران است. دونالد ترامپ رئيس جمهور فعلي امريكا 
در سخنان خود بارها و بارها به اين نكته اشاره كرده 
است كه مي توان با فشار اقتصادي ايران را وادار به 
امضا كردن قرارداد بهتري كرد كه معناي آن دريافت 
امتيازات بيشتر در حوزه هايي همچون فعاليت هاي 
منطقه اى اي��ران يا دائمي ك��ردن محدوديت هاي 

برجامي است. 
در شرايط فعلي همان گونه كه مقام معظم رهبري 
تأكيد كرده اند تكيه بر توان داخلي و و قوي شدن 
مهم ترين راهبرد مقابله با تهديد دش��من اس��ت. 
خودكفايي در توليد محصوالت صنعتي و كشاورزي 
و تالش براي فت��ح بازارهاي كش��ورهاي منطقه 
راهبردي است كه مدت هاست از سوي كارشناسان 
براي مقابله با تحريم هاي فعلي توصيه مي شود. از 
س��وي ديگر نبايد از ياد برد كه راه مقابله با تحريم 
نفتي دشمن دور زدن تحريم ها يا قاچاق محصوالت 
و فرآوردهاي نفتي نيست بلكه بايد از طريق مقابله با 
خام فروشي و استفاده از شبكه مويرگي براي فروش 
محصوالت جلوي تحريم هاي امريكا ايستاد. طبيعي 
است كه دشمن به همراهي جريان تحريف تالش 
مي كند مهم ترين راه حل مشكالت كشور را تسليم 
نشان دهد. آنچه دفاع مقدس  به عنوان يك گنجينه 
مي تواند براي جامعه ما راهگشا باشد، نشان دادن 
راه در مقابل دو جريان تحريف و تحريم اس��ت كه 
همانند دو لبه قيچي عمل مي كنند. طبيعي است 
كه دفاع مقدس براي يك بار به ما نشان داده است 
راه حل پيروزي بر زور، مقاومت است و نه تسليم و 
اين مقاومت بايد بر اس��اس توان نيروهاي داخلي 
صورت بگيرد. بايد به ياد داشته باشيم كه اقتصاد 
ايران به همان خودب��اوري زمان جنگ نياز دارد تا 
بتواند بار ديگر در مقابل طوفان فش��ارها و جنگ 

رواني كمر راست كند.

 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس: 
 تشكيل باشگاه تحریمي ها 

به اقتصاد كشور كمك مي كند
تشكيل كميس�يون ویژه باش�گاه تحریمي ها به تبادل همكاري 
كش�ورهاي تحریمي به ویژه در زمينه اقتص�ادي كمك مي كند. 
محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو 
با مهر، درباره تشكيل كميسيون ويژه باش��گاه تحريمي ها در مجلس 
گفت: تشكيل اين كميسيون مي تواند كمك كند تا ساختاري را در دنيا 
ايجاد كنيم كه كش��ورهايي كه مورد تحريم قرار گرفته اند، با يكديگر 

همكاري داشته باشند. 
وي با بيان اينكه تشكيل كميسيون ويژه باشگاه تحريمي ها قطعاً مؤثر 
اس��ت، افزود: روش هايي در دنيا وجود دارد كه كش��ورها مي توانند به 
راحتي و با توافقي كه با يكديگر برقرار مي كنند، بخشي از ظرفيت هاي 
خودشان را با يكديگر به اش��تراك بگذارند و تشكيل كميسيون ويژه 

باشگاه تحريمي ها نيز در اين راستاست. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي تصريح كرد: 
اشتراك گذاري ظرفيت هاي كشورهايي كه مورد تحريم قرار گرفته اند، 
مي تواند به اقتصاد اين كش��ورها كمك كند و ما هم قطعاً از اين منظر 

مي توانيم پيشرفت هايي در زمينه اقتصادي داشته باشيم. 
پورابراهيمي بيان كرد: تشكيل كميسيون ويژه باشگاه تحريمي ها يك 
ظرفيت بزرگ است و كش��ورهاي تحريمي از اين طريق مي توانند به 

تبادل همكاري با يكديگر بپردازند و تأثيرات بسيار خوبي دارد. 
........................................................................................................................

عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد
مأموریت كميسيون اقتصادي براي ممانعت 

از ایجاد تعهدات غيرقابل اجرا در دولت
كميس�يون اقتص�ادي مجل�س مأم�ور ش�د مراقب�ت كن�د ت�ا 
دول�ت تعهد غيرقاب�ل اجرای�ي را براي دول�ت بعد ایج�اد نكند. 
حجت االسالم عليرضا سليمي نماينده مردم محالت در مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به نشست ديروز هيئت رئيسه با 
رؤساي كميس��يون تخصصي مجلس گفت: در اين جلسه اولويت هاي 
كاري كميسيون هاي اقتصادي و برنامه، بودجه و محاسبات مشخص 
شد. وي افزود: در جلسه ديروز كميسيون اقتصادي مأمور شد اجازه ندهد 
دولت تعهد غيرقابل اجرايي را براي دولت آينده ايجاد كند. همچنين 
كميسيون اقتصادي مأمور شد مراقبت كند تا مسائلي همچون گراني 
بنزين در آبان ماه كه موجب تالطم زياد در بازار شد، اتفاق نيفتد. سليمي 
خاطرنشان كرد: همچنين به كميس��يون اقتصادي مأموريت داده شد 
قوانين بانكداري، ماليات بر ارزش افزوده و همچنين اصالح سيس��تم 

مالياتي و ساماندهي بازار ارز را در اولويت كاري خود قرار دهد. 
وي افزود: موضوع ساماندهي بازار مسكن و بحث ساماندهي بازار سرمايه 
و بورس از ديگر اولويت هاي كاري تعيين شده براي كميسيون اقتصادي 
در جلس��ه ديروز اس��ت. همچنين در اين جلس��ه اولويت هاي كاري 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات نيز مشخص شد و اين كميسيون 
مأمور شد اصالح ساختار بودجه و نيز موضوع بودجه ريزي ساالنه را در 

اولويت هاي كاري خود قرار دهد. 
سليمي خاطرنشان كرد: همچنين رسيدگي به موضوع نحوه تخصيص 
بودجه به ش��ركت هاي دولتي و امثال آن و نيز موضوع پرداخت يارانه 
نقدي را كه بايد يارانه ثروتمندان قطع و به اقشار ضعيف اختصاص يابد 

مورد رسيدگي قرار دهد. 
........................................................................................................................

ذوالنور:
پيگير طرح هاي ضدامریكایي در مجلس هستيم

طرح هاي ضدامریكایي از س�وي اعضاي س�ایر كميس�يون هاي 
مجل�س تهي�ه ش�ده اس�ت و م�ا بررس�ي ای�ن طرح ه�ا را 
مي كني�م.  پيگي�ري  و  داری�م  خ�ود  كاري  اولوی�ت  در 
حجت االسالم مجتبي ذوالنور رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس در 
گفت وگو با مهر، درباره آخرين وضعيت بررسي طرح هاي ضدامريكايي 
در كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس، گفت: طراح 
برخي از اين طرح ها، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
اس��ت و به همين دليل ما در حال بررس��ي روي مفاد اين طرح هاي 

ضدامريكايي هستيم. 
وي بيان كرد: همچنين برخي ديگر از طرح هاي ضدامريكايي از سوي 
اعضاي ساير كميسيون هاي مجلس تهيه شده كه از صحن علني مجلس 
جهت بررسي بيشتر به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع 
شده و ما بررسي اين طرح ها را در اولويت كاري خود داريم و پيگيري 
مي كنيم تا هر چه سريع تر در دستور كار مجلس قرار گيرند، البته اين 
كميسيون اولويت هاي معيشتي مردم را هم در دستور كار دارد و تالش 
مي كند اقداماتي انجام دهد كه منجر به بهبود وضعيت اقتصادي مردم 
شود. ذوالنور بيان كرد: براي مثال مقابله با رانت، فساد و ويژه خواري، 
ايجاد امنيت در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و اخالقي و تقويت 
بنيه دفاعي كش��ور از جمله وظاي��ف ذاتي كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس اس��ت و ما به طور ويژه اين مسائل را هم در 

دستور كار خود داريم. 
........................................................................................................................

مقتدایي: ایران به امریكا باج نمي دهد
نایب رئيس كميس�يون امني�ت ملي و سياس�ت خارجي مجلس 
ش�وراي اس�المي با تأكيد ب�ر اینك�ه امریكا ب�ه دليل خ�روج از 
برجام امكان اس�تفاده از مكانيسم ماش�ه را ندارد، گفت: مقامات 
امریكایي به دليل انتخابات ریاس�ت جمهوري تمامي تالشش�ان 
را به كار خواهند برد اما جمهوري اس�المي ایران باج نخواهد داد. 
عباس مقتدايي در گفت وگو با ايسنا، در واكنش به تالش امريكايي ها 
براي فعال كردن مكانيس��م ماش��ه اظهار ك��رد: امريكايي ها در طول 
سال هاي بعد از پيروزي انقالب همواره به دنبال فشار بر ايران بوده اند تا 
رفتارهاي جمهوري اسالمي مبتني بر استقالل و آزادي را تحت تأثير 
نظام سلطه قرار دهند. آنها مي خواهند آزادي و استقالل را از جمهوري 
اسالمي بگيرند، كل دعواي امريكايي ها با ما در اين باره است. حال اينكه 
ما براساس قانون اساسي و آرمان ملت زيربار نظام سلطه نمي رويم. ما 
مردماني آزاد و ملتي با هويت و با فرهنگ هس��تيم كه مي توانيم براي 

خود تصميم گيري كنيم. 
وي با اشاره به موقعيت خاورميانه اظهار كرد: ما در منطقه اي بسيار مهم 
و استراتژيك و با ابعادي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نظاير آن قرار 
داريم، در اين شرايط امريكايي ها مي خواهند به ما فشار بياورند. آنها در 
برجام هم به دنبال نتايج مطلوب خود بودند كه از قبلش فشار زيادي بر 
ايران اعمال كنند كه محقق نشد. ما همچنان در حال پيشرفت، مقاومت 

و ايستادگي براي دستيابي به منافع ملت حركت مي كنيم. 
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اس��المي ادامه داد: از نظر حقوق بين الملل امريكا نمي تواند با تمسك 
به برجام فشاري بر جمهوري اسالمي ايران وارد كند، چون طبق مفاد 
برجام كساني كه جزو طرف هاي برجام هس��تند مي توانند از مواد آن 
استفاده كنند، پس حاال كه امريكا رسماً از برجام خارج شده نمي تواند 
از آن به عنوان اهرم فشار بهره  گيرد. در اين بين عدم توفيق امريكايي ها 
در قطعنامه پيش��نهادي ش��وراي امنيت عليه اي��ران و عدم همراهي 
كشورهاي اروپايي نش��ان داد كه آنقدر منطق و استدالل امريكايي ها 
سست و ضعيف اس��ت كه حتي همپيمانان آنها هم براي نيفتادن در 

ورطه آبروريزي با امريكا همكاري نكردند.

واكنش معاون حقوقي رئیس جمهور به ادعاي امريکا درباره استفاده از »مکانیسم ماشه«
امریكا ادعا دارد هنوز مش�اركت كننده در برجام اس�ت اما او به 
صورت رسمي نه تنها برجام را نقض كرده بلكه اعالم خروج كرد. 
لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور در گفت وگو با فارس، در مورد 
استفاده امريكا از »اسنپ بك« براي بازگشت تحريم هاي سازمان ملل 
عليه ايران گفت: كاري كه امريكا شروع كرده چند مشكل اساسي دارد. 
من يك گزارش حقوقي در اين زمينه ارائ��ه داده ام. اول اينكه امريكا 
دارد به بند10 قطعنامه۲۲31 اس��تناد مي كند و مي گويد من هنوز 

Participant يعني مشاركت كننده در برجام هستم. 
جنيدي در اين باره خاطر نش��ان كرد: بحث ما كاماًل روشن است، ما 
)ايران( مي گوييم شما)امريكا( به صورت رسمي نه تنها برجام را نقض 
كرديد بلكه اعالم خروج كرديد و بيان داش��تيد كه در اين معاهده و 
توافق نيس��تيد. معاون حقوقي رئيس جمهور خاطر نشان كرد: اين 
موضوع از نظر آييني و شكلي دو اشكال عمده دارد؛ اول اينكه امريكا 
ديگر مشاركت كننده برجام نيست، اس��تفاده از اين ابزار و مكانيسم 
فقط مختص كسي است كه هم طرف و هم مشاركت كننده در برجام 
است. وي اضافه كرد: دومين اشكال آييني اين است كه كسي هم كه 

همين االن عضو اس��ت با مواد10 و به ويژه 11 قطعنامه۲۲31 آمده 
اس��ت كه يك آييني در بخش حل و فصل اختالف سند برجام آمده 
است، يعني بايد آيين موضوع مواد 36 و 3۷ را طي كند. اين موضوع در 
مواد 10 و 11 قطعنامه آمده و امريكا آن را طي نكرده است. جنيدي 
تصريح كرد: استفاده از اين آيين زمانبر است و چون در امريكا انتخابات 
دارند، اين اتفاق رخ نداده است. اصاًل فرض كنيد اين دو ايراد را نداشت 
كه البته هر دو را دارد، يعني اوالً مشاركت كننده برجام نيست و ثانياً 
مكانيسم ماده36 برجام را رعايت نكرده است. حاال فرض كنيد يك 
كشوري هر دوي اين موارد را رعايت كرده بود، چه زماني مي توانست 
اظهار كند، مي تواند تحريم ها را برگرداند، زماني كه اثبات كند ايران 
برجام را نقض كرده است. معاون حقوقي رئيس جمهور تأكيد كرد: 
آنچه ايران انجام داده است باعث شده تا االن 1۵تأييده آژانس داشته 
باشد و حتي بعد از خروج امريكا از برجام هم ايران تا يك سال كاهش 
تدريجي تعهدات را نداش��ت. امريكا زماني از برجام خارج شد كه ما 

1۵تأييده برجام را داشتيم. 
وي با تأكيد بر اينكه در زمان خروج امريكا از برجام هيچ مورد نقضي 

كه تشخيصش با آژانس بوده از سوي ايران رخ نداده است، تصريح كرد: 
تا يك سال بعد از خروج امريكا از برجام به تمامي طرفين برجام مهلت 

داده شده بود تا نقض امريكا را جبران كنند. 
جنيدي اظهار داشت: كاري كه ايران در كاهش تدريجي تعهدات 
خود انجام داده به استناد مواد 36 و 3۷ برجام است، بنابراين از اين 
منظر هم امريكا نمي تواند به ما انتساب نقض دهد. ما آمديم و يك 
حقي را در سند استفاده كرديم كه به دليل نقض برجام توسط امريكا 
بوده اس��ت. معاون حقوقي رئيس جمهور خاطر نشان كرد: اشكال 
مهم تر اين است كه اگر تمام ايراداتي كه به امريكا االن وارد است در 
واقعيت نبود، بايد گفت كسي مي تواند به حقوق ناشي از يك سند 
استناد كند كه همه تعهدات ناشي از آن سند را زير پا نگذاشته باشد. 
اين موضوع را هر عقل سليمي مي گويد و دادگاه بين المللي كه در 
جايي نظر مشورتي داده بود، همين بحث را تأييد كرده بود. وي بيان 
داشت: كسي كه خودش نقض گسترده در برجام كرده، مجاز نيست 
چنين ادعايي كند. هميش��ه نقض تعهدات در يك سندي مانع از 

استناد به آن سند است.

   دولت

مهدی  پور صفا
   گزارش

خبرگزاری ميزان

دبير كل حزب مؤتلفه:

اصالح طلبان اصالح را از خود شروع كنند
اصالح طلب�ان اصالح را از خود ش�روع كنند و اگ�ر تحولي در 
خود پدید نياورند، جز رفتن به موزه تاریخ راه دیگري ندارند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اس��داهلل بادامچيان دبيركل 
حزب مؤتلفه اسالمي در پايان نشست دبيران اين تشكل، با اشاره 
به وضعيت سياسي اصالح طلبان، اظهار كرد: اصالح طلبان برخالف 
مواضع خود پس از انتخابات مجلس يازدهم كه بيشتر در مورد عدم 
حضور در انتخابات1400 س��خن مي گفتند، فعاليت هاي خود را 
تجديد كرده اند. وي ادامه داد: اينك��ه آنها در صحنه اجتماع فعال 
باشند به نفع آنهاست، زيرا عدم حضورشان در انتخابات1400 مهر 
پاياني بر كار آنها خواهد بود. اما اگ��ر آنها بخواهند همان مواضع و 
انجام اقدامات 1۵سال دولت اصالح طلبان را تكرار كنند نتيجه از 

حاال معلوم است كه جز شكست چيزي رهاوردشان نمي شود. 

بادامچي��ان تصري��ح كرد: ام��روز هم��ه مي دانند كه مش��كالت 
اساسي مردم و كش��ور به علت سياس��ت هاي غلط، ناكارآمدي و 
خودباختگي دو دولت اصالح طلب در برابر غرب و اميد كاذب آنها 
به تغيير سياس��ت امريكا با ايران، تفكر و برنامه هاي ليبراليستي، 
دوري از انديشه هاي سياس��ي- عقيدتي مردم و همچنين فاصله 
اصالح طلبان با خط و تفكر امام و واليت بوده و اس��ت. وي تأكيد 
كرد: دولت دوم خ��ردادي اصالحات با رفتن عناص��ري از آنها به 
كنگره امريكا و پارلمان اروپا و سياست نزديكي با غرب استعماري، 
فرصت ها را از دست داد و جز پوچي چيزي به دست نياورد. دولت 
دوم اصالح طلبان نيز به همان داليل كش��ور را دچار مش��كالت 
عديده كرده است، مانند كاهش ارزش پول ملي، تورم و گراني هاي 
بي حس��اب و كتاب، مش��كالت ف��راوان م��ردم و نارضايتي هاي 

گس��ترده و همچنين عدم توانايي حل مسائل اقتصادي كه دولت 
اصالح طلبان اعتدالي، خود به آنها اذع��ان دارد. با اين همه هنوز 
آنها در توهمات اينكه اگر دموكرات ها در امريكا بر سر كار بيايند 
يا اگر ترامپ موفق شود چه مي ش��ود، غرق هستند. بادامچيان با 
بيان اينكه اصالح طلبان هنوز به اميد موهوم بازگش��ت امريكا به 
برجام هس��تند و مذاكره با امريكا را يك راه مؤثر مي دانند، گفت: 
اصالح طلبان به جاي اتكا ب��ر نيروي پيروز مردم ش��جاع ايران و 
برنامه ريزي براي به كارگيري هم��ه امكانات بي نظير و همه جانبه 
كشورمان كه حالل مشكالت است باز درخياالت مذاكرات برد- برد 
با امريكا هستند يا اميد بي حاصل به اروپا دارند. وي پيشنهاد كرد: 
اصالح طلبان اصالح را از خود ش��روع كنند و اگر تحولي در خود 

پديد نياورند جز رفتن به موزه تاريخ راه ديگري ندارند.

   احزاب


