
    گزارش

 پوپولیسم مغایر شأن نمایندگی و مجلس است
یکی از آسیب های رفتاری که دامن برخی نمایندگان مجلس را گرفته ، 
تالش برای دیده شدن در رسانه     ها و مطرح شدن در عرصه افکار عمومی 
به هر قیمت و با اس��تفاده از هر ابزار و روش اس��ت. این آسیب  رفتاری 
گرچه احتماالً دستاورد    هایی چون جلب نظر بخشی از جامعه مخاطب 
و افزایش قدرت چانه زنی با برخی مس��ئوالن ضعیف یا دارای ضعف را 
داشته باشد، اما خسارت     هایی س��نگین،  هم برای مردم و جامعه و هم 
شأن نمایندگی و مجلس دارد  که در واقع هزینه     هایی است که این رفتار 

پوپولیستی بر کشور و نظام تحمیل می کند. 
نمونه اخیر چنین رفتاری، ادعای یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی مبنی بر تن فروش��ی و خودکش��ی یک زن در جنوب استان 
سیستان و بلوچستان برای تهیه آب آشامیدنی است که از سر ناچاری و 

برای تأمین آب مورد نیاز کودکانش رخ داده است. 
ادعایی که البته با واکنش معاون سیاس��ی وزیر کش��ور مواجه شد که 
می گوید: »این موضوع از سوی مسئوالن و نهادهای مرتبط بررسی شده 

و تاکنون، چنین ادعایی اثبات نشده است.« 
بدیهی اس��ت، چنانچه این ادعا ثابت ش��ود، عدالت و انسانیت ایجاب 
می کند شدید    ترین برخورد با مقصران و مس��ببان چنین رخدادی به 
عمل آید و برای بازماندگان این این فاجعه مورد ادعا نیز اقدامات جبرانی 

درنظر گرفته شود. 
اما فراتر از صحت و سقم این ادعا، مسئله استفاده ابزاری از آن محتمل تر 
و قابل گمانه زنی است که با نگاه به دو فاکتور زیر قبل از اینکه برای حل 
مشکل موکالن باش��د، برای مطرح شدن و دیده ش��دن خود نماینده 

مدعی، به عرصه افکار عمومی کشیده شده است:
1- پیگیری نکردن موضوع مورد ادعا از کانال های قانونی و بازخواست 
مقصران و مس��ببان از جایگاه نمایندگی مردم منطقه از زمان رخداد 

تاکنون که ادعا شده چند سال از وقوع آن گذشته است. 
2- بی توجهی به آبرو و حیثیت یک خانواده و فراتر از آن قوم بلوچ که در 
طول تاریخ به غیرت و صیانت از ناموس شهرت داشته و در حفظ عزت خود 

از تحمل، مقاومت و بردباری، در باال    ترین سطح برخوردار است. 
3- بی اعتنایی به پیامدهای رسانه ای و سوءاستفاده معاندان و دشمنان 
نظام از چنی��ن ادعایی که به تناس��ب ضریب یافتن در عرصه رس��انه، 
بر حرمت و ش��أن مردم غیرتمند بلوچ خدش��ه و ضربه سنگین تر وارد 

می شود. 
4- طرح موضوع در س��طح رس��انه ای قبل از اثبات قطع��ی و ارجاع به 
مراجع قانونی که فردی در جای��گاه نمایندگی مجلس به راحتی امکان 

دسترسی به آنها را دارد. 
بنابراین، انتظار می رود نمایندگان محت��رم به جای جنجال آفرینی در 
عرصه افکار عمومی و اس��تفاده از شیوه های پوپولیس��تی برای جلب 
افکار عمومی، صادقانه به دنبال شناخت مشکالت و اولویت های مردم و 
پیگیری برای حل عملی آن با استفاده از اختیارات و وظایف نمایندگی 
باشند و عالوه  بر دس��تاوردهای محتمل برای ش��خص خود، در طرح 
موضوعات ادعایی به پیامدهای خسارت بار و هزینه های قطعی آن برای 

جامعه و کشور نیز توجه داشته باشند. 
تحریک احساسات و عواطف مردم ش��اید به صورت مقطعی و گذرا به 
جلب نظرات و دیده شدن منتهی شود، اما در برخورد با ارزیابی مخاطب 
از توان و تالش مدعیان برای اقدامات عملی و حتی ایده     ها و طرح های 
مدنظر ولی منطقی مدعیان، نه تنها به س��لب اعتماد مخاطب از چنین 
نمایندگانی، بلکه به بی اعتباری ش��أن نمایندگی و ش��اید هم جایگاه 

مجلس شورای اسالمی می انجامد. 
از ای��ن رو انتظار می رود قب��ل از هر مرج��ع و دس��تگاه دیگری برای 
بازخواس��ت این قبیل نمایندگان و رس��یدگی به رفتارهای جنجالی و 
پوپولیستی آن، خود مجلس شورای اسالمی برای دفاع و صیانت از شأن 
نمایندگی و مجلس به ماجرا ورود کند و آن را در یکی از ابعاد نظارت و 

رسیدگی به رفتار نمایندگان جانمایی و عملیاتی سازد. 

رسولسنائیراد

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش افول امريكا: 

دالرهاي سیاسي بمب ساعتي علیه امریكا مي شود

الن�ه جاسوس�ي امري�كا پ�س از چه�ار دهه 
»تس�خير« روز گذش�ته ميزب�ان هماي�ش 
بين الملل�ی »اف�ول« امري�كا بود؛ همايش�ي 
ي�ك روزه ك�ه ب�ه هم�ت پژوهش�گاه صدر 
دانش�گاه ام�ام حس�ين و دبيرخان�ه مجمع 
تش�خيص مصلح�ت نظ�ام برگ�زار ش�د. 
دکتر محس��ن رضای��ي، دبیر مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام در سخنراني افتتاحیه این همایش 
با بیان اینکه موضوع افول امری��کا با ملت و نظام 
ما مربوط اس��ت، تأکید کرد: »اگ��ر بخواهیم در 
برابر افول امریکا جهش پی��دا کنیم باید در همه 
زمینه ها قوي ش��ویم. « او با بیان اینکه نظام هاي 
اقتصادي غربي در حال فروپاشي هستند، اضافه 
کرد: »دالر هاي با پش��توانه سیاس��ي مانند بمب 

ساعتي علیه امریکا عمل خواهد کرد.« 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: 
»اگر بخواهیم در برابر افول امریکا جهش پیدا کنیم 
باید در هم��ه زمینه ها قوي ش��ویم. وقتي افکار و 
نظام هاي اقتصادي غربي در حال فروپاشي هستند 
جاي تعجب اس��ت که از این نظام ها در کش��ور 
ما الگوبرداری مي ش��ود.« وي ضمن قدرداني از 
پژوهشکده شهید صدر براي برگزاري این همایش 
به ابعاد گوناگون موضوع افول امریکا اشاره کرد و 
افزود: »موضوع افول امریکا به چند دلیل با ملت و 
نظام ما مرتبط است. از مهم ترین آنها اینکه مانع 
بزرگ پیشرفت ملت ما امریکا است. رژیمي که از 
سال ها قبل از انقالب و 42 س��ال پس از پیروزي 

انقالب جلوي پیشرفت ملت ما را گرفته است«. 
    عقب ماندگي كشورها، سياست نانوشته 

اروپا و امريكا
رضایي اضافه کرد: »انقالب ما انقالبي اس��ت که 
حرف هاي نویي دارد که در تع��ارض با فرهنگ و 
تمدن غرب است و بنابراین، افول امریکا براي ما 
یک موضوع مهم و اعتقادي اس��ت. در 2۰۰ سال 
اخیر، امریکایي ها و اروپایي ها در منطقه از موضع 
برابر برخورد نکرده ان��د و در دوره ترامپ از موضع 
برخورد یک کشور متمدن با عقب مانده ها برخورد 
کرده اند و از اظهارات توهین آمیز ترامپ در مورد 
کشور هاي اس��المي از جمله عربستان سعودي 
بسیار ناخشنودیم. عامل اصلي عقب نگاه داشتن 
بسیاري از کشورها، سیاست نانوشته غرب و اروپا و 
امریکا در 2۰۰ سال اخیر بوده است که امروز دامن 

خود آنها را گرفته است. در دهه اخیر، این تکبر و 
خودخواهی به حدي رسیده است که علیه مردم 
خود، پاي بر گلوي افراد مي گذارند و به جان و مال 

مردم بی احترامی مي کنند.« 
   دالره�اي سياس�ي بمب س�اعتي عليه 

امريكا مي شوند
رضایي تصریح ک��رد: »اقتصاد آن ه��ا نیز در یک 
رقابت نفس گیر با اقتصاده��اي نوظهور در حال 
عقب نشیني است. بدهي هاي زیاد و از همه مهم تر 
نداشتن هزینه نیرو هاي سرکوبگر خود در خارج 
امریکا بحران اقتصادي را بیش از گذش��ته کرده 
اس��ت. دالر هاي با پشتوانه سیاس��ي مانند بمب 
ساعتي علیه امریکا عمل خواهد کرد.« دبیر مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام گفت: »قدرت دفاعي 
امریکا که ابزار مهمي در سلطه گري امریکا بوده، به 
شدت تضعیف شده است. کاهش نیروهاي امریکا، 
شکس��ت نظامیان امریکا در افغانس��تان و عراق 
و س��وریه، قدرت دفاعي و امنیتي آنها را کاهش 
داده اس��ت و امریکا رهبري خود را در بسیاري از 
نقاط جهان از دست داده و نبرد هاي نیابتي هم به 
جایي نرسیده است. طرح کنار هم آوردن اعراب و 
اسرائیل در مقابل گفتمان مقاومت هم به نتیجه 
نخواهد رسید«. وي به چالش هاي فلسفي غرب 
اش��اره کرد و گفت: »بحران سیاسي درون امریکا 
و فرانسه، حکایت از نوعي بحران فلسفي و ارزشي 
در غ��رب دارد. جنبش هاي گوناگون و ش��نیدن 
صداي جدایی طلبی در امریکا و طرح متالش��ي 
شدن ایاالت متحده نشان از بحراني بزرگ دارد. 
فروپاشي فلس��في براي اداره جهان عامل سقوط 
امریکا بوده و ارزش آزادي بدون عدالت در غرب با 

شکست مواجه شده است«. 
    فكر و تحريم امريكايي

 دولبه قيچي عليه ايران
اس��تاد دانش��گاه جامع امام حس��ین با اشاره به 
مش��کالت اقتصادي جامعه ایران گفت: »نگاه به 
وضعیت کنوني اقتصاد ایران نش��ان مي دهد که 
افکار امریکایي و تحریم امریکای��ي مانند دو لبه 
قیچي عمل مي کند. به دلیل رویکرد غلط برخي 
دولتمردان در اداره اقتصاد و تحریم ها معیش��ت 
مردم با مشکل مواجه ش��ده و باید نگاه جدیدي 
براي اداره اقتصاد پیدا کنی��م و از بت بزرگ غرب 
الگوبرداری نکنیم. وقتي نظام هاي اقتصادي غربي 

در حال فروپاشي هستند جاي تعجب است که از 
این نظام ها در کش��ور ما الگوبرداری شود.« وي 
تصریح کرد: »اگر ما بخواهی��م در برابر این افول 
امریکا جهش پیدا کنیم باید در همه زمینه ها قوي 
بشویم. نباید تنها از فروپاش��ي امریکا خوشحال 
بشویم، ولي به قوي ش��دن خودمان نیندیشیم. 
این براي ما کافي نیست. قدرت علمي و فناورانه 
خود را باید در منطقه جایگزین کنیم و رویکرد ها 
و نظریاتي را جایگزین اداره اقتصاد کنیم که از دل 
انقالب و اس��الم برخیزد.« دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اف��زود: »اگر صرف��اً نظاره گر افول 
امریکا باشیم و کش��ور ها و تمدن هاي دیگر جاي 
افول امریکا را پ��ر کنند، ما تنها تماش��اچي این 
تحوالت خواهیم بود. ما باید از این فرصت استفاده 
کنیم و این کار بدون بهره بردن از تحول علمي و 

فناوري هاي جدید امکان پذیر نیست«. 
    امريكايي ها عاقل باش�ند غرب آسيا را 

ترك مي كنند
رئیس دانشگاه عالي دفاع ملي هم عصر دیروز در 
اختتامیه همایش »افول امریکا؛ روند گذش��ته و 
تحوالت آینده« با بیان اینکه نفوذ امریکا در غرب 
آسیا به شدت دچار ضعف شده، گفت: »اگر عاقل 
باشند غرب آسیا را ترك خواهند کرد و باید ترك 

کنند و مطمئناً این کار را خواهند کرد«. 
س��ردار احمد وحیدي، گفت: »شرایط ما شرایط 
حساسي اس��ت و به تعبیر رهبر معظم انقالب در 
پیچي تاریخي قرار داریم و هندسه قدرت جهاني 
در حال شکل گیري جدید است. شناخت تحوالت 
این دوره اهمی��ت دارد و در این تحوالت، جایگاه 
کس��اني که قدرت اداره جهان را براي مدت ها بر 
عهده داشتند مهم است. اگر این مقاطع را به خوبي 

نشناسیم زمان مي گذرد و  ما باقي مي مانیم«. 
فرمانده اس��بق نیروي قدس س��پاه با بیان اینکه 
قدرت نظامي امریکا هم مثل سایر حیطه ها در حال 
افول اس��ت، گفت: »امریکا، ناو و هواپیما دارد اما 
ارتش خسته و درمانده این کشور نتوانست از پس 
عراق بربیاید و عراق تبدیل به گرداب آنان شد.  در 
سال 2۰۰۶ گزارشي که هر دو جناح اصلي امریکا 
تهیه  کرده بودند، حاکي از این بود که عراق تبدیل 
به گرداب شده و زودتر باید از عراق خارج شویم.« 
وي تصریح کرد: »امریکا با سرافکندگي از موضع 
یک اشغالگر که آمده بود طالبان را شکست بدهد 

تبدیل به برقرار کننده صلح با طالبان شده است.« 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
قدرت نظامي امری��کا کمیت دارد ام��ا آیا قدرت 
پیاده سازی اهداف سیاسي خود را نیز دارد، تصریح 
کرد: »نفوذ امریکا در غرب آس��یا به شدت دچار 
ضعف شده و اگر عاقل باش��ند غرب آسیا را ترك 
خواهند کرد و باید ت��رك کنند و مطمئناً این کار 

را خواهند کرد.«
   امريكايي ها نه اهل مذاكره هس�تند  و نه 

اهليت مذاكره را دارند
دکتر عل��ي باقري کني، مدی��رکل بین الملل قوه 
قضائیه هم در س��خنان خ��ود در همایش افول 
امریکا؛ روند گذش��ته و تحوالت آینده با اشاره به 
تأثیر و امتداد انقالب اسالمي بر افول جایگاه امریکا 
در جهان، اظهار کرد: »تفکر انقالب اسالمي باعث 
شد که فاصله بین اراده و تحقق هدف امریکا نه تنها 
کوتاه نشود، بلکه در برخي از موارد این فاصله به 
قدري طوالني شود که امریکایي ها از برخي اهداف 
دست بکش��ند. امریکایي ها براي حل مشکالت 
خود به جاي استفاده از مؤلفه هاي قدرت خود از 
مؤلفه هاي دیگر مانند ابزار زور و فشار علیه مسائل 
و مشکالت خود استفاده مي کنند؛ که این نگاه در 
مورد جمهوري اسالمي ایران هم اعمال شد. تجربه 
چند دهه گذشته نشان مي دهد که امریکایي ها در 
منطقه غرب آسیا در کشور هاي فلسطین، لبنان، 
س��وریه، عراق یمن و ایران نتوانس��تند به اهداف 
خود دس��ت پیدا کنند، چراکه هم��ه اینها تحت 
پوشش تشعشعات انقالب اسالمي قرار داشتند و 
امریکایي ها به همین دلیل نتوانستند تفکر خود را 
مبني بر هژمون بودن محقق کنند و بر این اساس 
مجبور شدند ایده رهبري امریکا را مطرح کنند که 
اگر دقت کنیم ایده رهب��ري امریکا یک ارتجاع و 

عقبگرد از هژموني امریکاست.« 
مدیرکل بین الملل قوه قضائیه درباره اینکه منطق 
مذاکره با امریکا جواب نمي دهد، گفت: »عده اي 
فکر مي کنند، چون امریکا در ش��رایط افول قرار 
دارد باید با آنها مذاکره کرد. باید به آنها گفت که 
این یک تفکر اشتباه است، چرا که امریکا با روحیه 
وحش��ي گري نه اهل مذاکره اس��ت و نه اهلیت 
مذاکره را دارد. اما افول امریکا این موضوع را توجیه 
نمي کند که امریکایي ها در ش��رایطي هس��تند 
که مي توانیم ب��ا آنها مذاکره کنی��م. امریکایي ها 
اهلیت مذاکره را ندارند، چون آنه��ا مذاکره را به 
عنوان یک جنب��ه تاکتیکي ن��گاه مي کنند و به 
این موضوع نگاه راهب��ردي ندارند. آنها در ابتداي 
مذاکره به دنبال این هستند که در مراحل مختلف 
ابزار هاي قدرت طرف مقابل را از او بگیرند و طرف 
مقابل را به مرحله تسلیم برسانند. در واقع مذاکره 
براي امریکایي ه��ا جایگزین عدم پرداخت هزینه 
گزینه هاي دیگر است. به همین دلیل هم امریکا 

اهلیت مذاکره را ندارد«.
   پيروزي انقاب اس�امي به افول امريكا 

شتاب بخشيد
محمدرضا حس��ني آهنگر، رئیس دانشگاه جامع 
امام حس��ین و رئیس همای��ش بین المللی افول 
امریکا، نیز در این مراس��م با بیان اینکه پیروزي 
انقالب اسالمي افول امریکا را ش��تاب داد، اظهار 
داشت: »پیروزي انقالب اس��المي با پرچم داری 
امام راحل عماًل شوکي به جهان وارد کرد و جهاني 
را که به بلوك ش��رق و غرب تقس��یم شده بود به 
سمت ضلع و مؤلفه ای دیگر رهنمون ساخت که 
باعث شد هندسه قدرت در دنیا تغییر کند. ظهور 
انقالب اسالمي جهان غرب و ش��رق را با چالشي 
جدید مواجه کرد و دنیایي را که برمبناي حرکت 
لیبرالیسم و سوسیالیسم به سمت ریل بي دیني و 
خروج از دین حرکت مي کرد را با تمدني که الگوي 

خود را از دین گرفته است آشنا کرد.«  

ژه
روزنامه آرمان مصاحبه اي با فریدون مجلسي، دیپلمات سابق وی

گرفته و او پیرامون FATF گفته که پذیرش آن دستاورد عملي 
خاصي براي ایران ندارد، اما باز هم از آن دفاع کرده است و روزنامه 
آرمان هم از قول او تیت��ر زده که: »از ب��رزخ FATF باید خارج 
  FATFشویم«! مجلسي مي گوید: »تش��ریفات الحاق ایران به
زمان بر است، اما ایران به FATF بپیوندد و از لیست سیاه هم خارج 
شود، تازه به تحریم هاي یکجانبه امریکا برمي گردیم که اروپا و 
دنیا با آن مخالفت کرده اما عمالً از آن تبعیت مي کنند. بنابراین 

پیوستن به FATF نیز دستاورد عملي خاصي براي ایران جز از 
بعد سیاسي ندارد و البته که مانع اعمال محدودیت هاي بیشتر 
علیه کشورمان در چنین شرایطي مي شود. چرا که در هر مرحله 
 FATFبراي کشوري که در لیست س��یاهش قرار داشته باشد 
اقدامات تنبیهي بیشتري قائل مي شود. اما در نهایت قرار نیست با 
قبول لوایح FATF نیز مشکالت بسیار کشور حل شود. به عبارتي، 

امروز در برزخي خاص از این حیث قرار داریم.«
او راه حل را در وابستگي به انتخابات امریکا خالصه کرده است: 

»ش��اید ایران تمام نگاه ها و امیدهایش به انتخاب��ات 2۰2۰ و 
برگزیده ش��دن بایدن براي اقداماتي تازه تر در سیاست خارجه 
باش��د. « اما بایدن و حزب دموکرات به صراحت  اعالم کرده اند 
که اقدامات تازه ت��ر آنها درباره  ایران، اجراي برجام موش��کي و 
منطقه اي توسط ایران است. آیا این دقیقاً همان اظهارات ترامپ 
و همان 12 شرط پمپئو درباره ایران نیست؟! پس اصالح طلبان 
چرا مي خواهند این گزاره نادرس��ت را جا بیندازند که بایدن و 

ترامپ با هم فرق دارند؟!

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: 
تدوین و نگهداري اسناد دفاع مقدس

نشانه آینده نگري و هوشمندي سپاه است
عض�و مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام، جم�ع آوري اس�ناد 
دف�اع  دوران  در  فرمانده�ان  جلس�ات  ضب�ط  و  ثب�ت  و 
دانس�ت.  هوش�مندي  و  آينده نگ�ري  نش�انه  را  مق�دس 
به گزارش فارس، دکتر علي اکبر والیتي در بازدید از مخزن مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس سپاه، فعالیت این مرکز را بسیار مهم و بزرگ برشمرد 
و گفت : ملت ایران در طول تاریخ تجربیات زیادي را کسب کرده است ولي 
متأسفانه تاریخ ما را دیگران بر اساس آنچه خود مي خواستند، نوشته اند و 
در این میان مردم ایران مظلوم واقع شده اند. وي جمع آوري اسناد و ثبت و 
ضبط جلسات فرماندهان در دوران دفاع مقدس را نشانه نقش روشن سپاه 
در دوران دفاع مقدس دانست و اظهار کرد: خوشبختانه سپاه پاسداران با 
جمع آوري این اسناد در دوران دفاع مقدس توانسته است نقص تجربه نگاري 

را به طور کامل برطرف کند. 
در این بازدید طبق توافقي که بین علي اکبر والیتي و سردار علي محمد 
نائیني، ریاس��ت مرکز اس��ناد و تحقیقات دفاع مقدس ص��ورت گرفت، 
یادداش��ت هاي والیتي که در حوزه دیپلماس��ي خارجي دفاع مقدس و 
انقالب اسالمي است و به صورت روزانه نوشته شده، توسط مرکز منتشر 

خواهد شد. 

نماينده مجلس عنوان كرد
اقتصاد كشور در گروگان 

فتنه گران 88 و آشوبگران 98
نماينده مردم همدان در مجلس گفت: فتنه گران 78، 88 و آشوبگران 
آبان م�اه 98 اقتصاد كش�ور را گ�روگان گرفته اند و پش�ت صحنه 
تصميم گيري بازار ارز و سكه يكسري عوامل نفوذي در كشور هستند. 
به گزارش فارس، احمدحسین فالحي، نماینده مردم همدان در مجلس 
شوراي اسالمي روز گذشته طي تذکر شفاهي در صحن علني مجلس با 
تأکید بر اینکه وضعیت اقتصاد کشور آشفته است، اظهار داشت: اقتصاد 
کشور را چه کس��اني اداره مي                                   کنند؟ و واقعیت امر این است که در طول 

سالیان سال اقتصاد کشور در دست لیبرال هاي وابسته بوده است. 
وي معتقد است که لیبرال هاي وابسته، اقتصاد را در کشور به هر سمتي 
که خودشان مایل بودند کش��اندند و امروز اقتصاد کشور به دست عوامل 
فتنه گران آشوب 78، 88 و آبان 98 گروگان گرفته شده است. فالحي در 
همین خصوص گفت: افراد بازداشتي فتنه 88 صریحاً اعالم مي                                   کنند که 

دالر را تا کجا باال ببریم حاضر به مذاکره با امریکا هستید. 
نماینده مردم همدان در مجلس اظهار داشت: البته ما منکر زحمات برخي 
وزیران و معاونان و مدیران نیستیم، اما واقعیت این است که پشت صحنه 
تصمیم گیري بازار ارز و سکه دس��ت دولت نیست، بلکه یکسري عوامل 
نفوذي در کشور این کارها را انجام مي دهند و مردم تحت فشار هستند. وي 
گفت: نفوذي ها صریحاً بعد از فتنه 88 اعالم کردند که با ارتباطاتي که با 
خارج کشور گرفته اند، از همان جایي که در فتنه 88 ضربه خورده ایم، ضربه 
خواهیم زد. من معتقدم نفوذي ها و فتنه گران 78، 88 و 98 پشت صحنه 
آشفته بازار اقتصاد کشور هستند و بر مردمي که حافظ انقالب بودند و در 

صحنه هاي مختلف حضور داشتند مي خواهند فشار بیاورند. 

      ادامه واكنش ها 
به مواضع نابخردانه مكرون عليه اسام

مسلمانان مقابل جسارت پاریس سكوت نكنند
در ادام�ه واكنش ها به مواضع و اق�دام رئيس جمهور و دولت فرانس�ه 
در اهانت به س�احت مق�دس پيامبر اس�ام، آيت اهلل ن�وري همداني 
و آي�ت اهلل جنتي در پيام ه�اي جداگانه اي�ن اقدام را محك�وم كردند. 
به گزارش رسا، درپیام آیت اهلل نوري همداني آمده است: اهانت به ساحت 
مقدس پیامبراعظم )ص( و قرآن کریم موجب تأسف و تأثرعمیق هرانسان 
آزاده وموحدي است. این روزها ش��اهد بدترین نوع کینه توزي دشمنان 
نسبت به جامعه اسالمي و پیامبراکرم و قرآن کریم مي باشیم. آنچه قطعي و 
روشن است آن است که قرآن کریم کتاب سعادت بشریت است و هرانساني 
که آن را بخواند مسیرعزت و رستگاري و ظلم ستیزي را مي یابد و آشنای با 
سیره نبوي کرامت انساني وحقیقت را می آموزد. از این رو عده اي انسان های 
بی خرد و کج اندیش بر این باورند که مي توانند با اهانت به این مقدسات مسیر 
حق و بیداري انسان ها را به نفع خود تغییر دهند، اما غافل از آن هستند دیگر 
این نقشه هاي ترسیم شده دراندیشکده هاي صهیونیستي جواب نخواهد 
داد و حقیقت آشکار خواهد ش��د و آنچه قابل توجه است این افراد پایبند 
به اخالقیات و توصیه هاي پیامبران عزیز ادیان دیگرهم نیس��تند و فقط 
براي تمایالت شخصي خود مي کوشند و از دولت و رئیس جمهور فرانسه 
می خواهیم دست ازاین رفتار وقیحانه بردارد و مسلمانان در هر کجاي جهان 
هستند باوحدت وهمبستگي خود این جنایت را محکوم کنند و این اهانت 
کنندگان را مورد تحریم قراردهند. اینجانب ضمن محکوم کردن این اهانت 
ازمجامع بین المللی خصوصاً کشورهاي اسالمي می خواهم واکنش سریع 

نسبت به این موضوع داشته باشند. 
مسلمانان در مقابل اين جسارت سكوت نكنند

رئیس مجلس خبرگان رهبري هم در بیانیه اي ضمن محکوم کردن توهین 
رئیس جمهور فرانسه به پیامبر گرامي اسالم )ص( از سران کشورهاي اسالمي 
و عموم مسلمانان خواست که در برابر این جسارت نابخردانه با اتحاد و انسجام 

سکوت نکرده و آرام نگیرند. 
به گزارش ایرنا،  آیت اهلل احمد جنتي در بیانیه اي ضمن محکوم کردن اقدام 
نابخردانه امانوئل مکرون تأکید کرد: جسارت اهانت آمیز مکرون رئیس 
جمهور فرانسه به ساحت پاك پیامبر مکرم اسالم )ص( و حمایت مجدد او 
از کاریکاتورهاي موهن علیه حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي )ص( 
به بهانه حمایت از آزادي بیان بار دیگر انزجار و تنفر مسلمانان و تمام آزادگان 

جهان را برانگیخت. 
رئیس مجلس خبرگان رهبري در این بیانیه یادآور شد: چگونه است که 
مدعیان فرهنگ و تمدن غربي و حامیان لیبرال دموکراسي که از حقوق 
بشر دم مي زنند در چنین حوادثي خود را به خواب خرگوشي زده و از کنار 
حرمت شکنی و اهانت به پیامبري که »رحمهًْ للعالمین« و »منادي اخالق 
انساني« است و نژاد و قوم و قبیله در نزدش اهمیتي ندارد و قریب 2 میلیارد 
انسان در سرتاسر گیتي از ایشان پیروي مي کنند و پیروان حقیقي ادیان 
آسماني وي را مورد تکریم و احترام مي دانند به راحتي مي گذرند؟ به راستي 
این مدعیان یاوه گو از کدام حقوق بشر دم مي زنند؟ وي اضافه کرد: چگونه 
است که در این کشور، رسانه هاي گروهي و دستگاه هاي تبلیغاتي براي 
اسالم ستیزي و اسالم هراسي، مجاز و بلکه با وقاحت تمام، مورد حمایت 
هستند، اما اگر فرد یا رسانه اي بخواهد از جنایات رژیم صهیونیستي سخني 
بگوید یا انتقادي کند مورد شدیدترین برخوردها قرار مي گیرد؟ این چه نوع 

آزادي بیاني است که اینان مدعي اش هستند؟
مجلس خبرگان رهبري، ضمن محکوم نمودن این اقدام سخیف رئیس جمهور 
فرانسه از سران کشورهاي اسالمي، عموم مسلمانان و پیروان راستین ادیان 
ابراهیمي مي خواهد با اعالم انزجار نسبت به حرکت نابخردانه امانوئل مکرون 
با اتحاد و انسجام در مقابل این قبیل جسارت ها به ساحت مقدس قرآن کریم 
و پیامبر عظیم الشأن اسالم سکوت نکرده و آرام نگیرند تا دیگر شاهد چنین 

اعمال وقیحانه اي نباشیم. 
 مكرون در حال ترويج توحش مدرن در اروپاي دين گريز 

خانه احزاب ایران نیز در محکومیت اظهارات اهانت آمیز رئیس جمهور فرانسه 
بر علیه پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( بیانیه اي را صادر و تأکید کرد: مکرون با 
حمایت از چنین رفتارهایي در حقیقت به نام آزادي بیان در حال ترویج توحش 

مدرن در اروپاي دین گریز است. 
در این بیانیه امده است: خانه احزاب ایران به نمایندگي از احزاب، گروها، 
جمعیت ها و سازمان های سیاسي کشور ضمن اعالم انزجار از رئیس جمهور 
نادان فرانسه و رؤساي جمهور کشورهاي اروپایي که از این اقدام ضد اخالقي 
و ضد بشري حمایت کرده اند، از وزارت امور خارجه و نهادها و سازمان های 
بین المللی اسالمي و آزادیخواه جهاني و اندیشمندان و آزادگان در سراسر 
عالم مي خواهد که ضمن محکوم کردن چنین رفتارهایي، برخورد و اقدامي 
عملي علیه عامالن آن انجام دهند و با ایجاد کمپین تحریم کاالهاي ساخت 
فرانسه اولین اخطار را به دولت و مسئوالن این کشور اعالم نمایند. دولت 
فرانسه و شخص رئیس جمهور آن باید رسماً از ساحت مقدس رسول اکرم 
)ص( و مسلمانان جهان عذرخواهي کنند. خانه احزاب ایران امیدوار است 
که با برخورد قاطع مسلمانان جهان و دولت های کشورهاي اسالمي از تکرار 

این گونه رفتارهایي غیرانساني جلوگیري شود. «
   تجمع دانشجويان مقابل سفارت فرانسه  

جمعي از مردم و دانشجویان امروز ) چهارشنبه 7 آبان( در اعتراض به توهین 
سازمان یافته فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اکرم )ص(، قرآن و ادیان الهي 

تجمع خواهند کرد. 

سخنگوي دولت: 
امریكا باید بابت خروجش از برجام 

پاسخگوي خسارات ایران باشد
ب�راي م�ا فرق�ي ن�دارد ك�دام رئيس جمه�ور امري�كا تصمي�م ب�ه 
بازگش�ت ب�ه برج�ام مي گي�رد، امري�كا بايد پاس�خگوي خس�ارت 
وارد ش�ده به مردم اي�ران در قبال خروج ي�ك طرفه از برجام باش�د. 
به گزارش فارس، علي ربیعي سخنگوي دولت در نشست خبري خود با 
خبرنگاران ضمن تبریک هفته وحدت گفت: نفس ابتکار هفته وحدت، 
نمادي است که نشان مي دهد این امت در کلیت محمدي خود مي تواند 
اختالف ها را و آشفتگي ها را تبدیل به نقطه قوت کند. وي ادامه داد: ما 
همیشه از نفوذ تفرقه افکنانه قدرت هاي برون منطقه اي در منطقه سخن 
گفته ایم. اما باید توجه داشت که بستن راه نفوذ قدرت هاي جنگ افروز و 

تفرقه افکن در پیکره امت، فقط با شعار وحدت ممکن نخواهد شد. 
سخنگوي دولت در پاسخ به س��ؤالی در خصوص انتخابات امریکا و اما 
و اگر بازگشت به برجام گفت: ش��رایط ما براي انجام کامل تعهدات در 
برجام روشن است. هرگز نباید فراموش کنید که کاهش تعهدات ایران 
در واکنش و پاسخ متناسب به خروج امریکا از برجام و ممانعت امریکا 
از انجام تعهدات سایر کشورهاي عضو برجام بوده است. ما از ابتدا مکرراً 
یادآوري کرده ایم که کاهش تعهدات ایران برگشت پذیر بوده و به محض 
انجام تعهدات توسط سایر طرف ها، جمهوري اسالمي ایران نیز بالفاصله 
به سطح پیشین انجام تعهدات خود باز خواهد گشت. وي افزود: در واقع، 
انتظار مي رود که تقدم و تأخر بازگشت به تعهدات، متناسب با همان تقدم 

و تأخری باشد که در زمان توقف انجام تعهدات انجام گرفت. 
س��خنگوي دولت گفت: به عالوه، براي ما فرقي ن��دارد که کدام رئیس 
جمهور در امریکا تصمیم به بازگش��ت به برجام خواه��د گرفت و مانع 
تراش��ي براي انجام تعهدات دیگران را متوقف خواه��د کرد. هر رئیس 
جمهوري که چنین تصمیمي بگیرد از آن استقبال مي کنیم. وي ادامه 
داد: اما همینطور الزم است که امریکا همزمان با بازگشت به توافق برجام، 
آماده پاسخگویي نسبت به خسارت هایي باشد که در طول زمان خروج از 
توافق به مردم ایران تحمیل کرده است و البته باید آماده سپردن تعهدات 

دیگري درباره عدم تکرار این قبیل قانون شکني ها نیز باشد. 
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 تمام امیدمان باید به انتخابات امریكا باشد!

      خبر

نايب رئي�س فراكس�يون انقاب اس�امي با 
اش�اره به تصميم فراكس�يون درباره منتفي 
ش�دن اس�تيضاح رئيس جمه�ور در مجلس، 
گفت: در ش�رايط حس�اس جن�گ اقتصادي 
قرار داريم و اس�تيضاح رئيس دول�ت در اين 
شرايط پاسخگوي مشكات اقتصادي نيست، 
بنابراين در اين شرايط استيضاح رئيس جمهور 
مورد نظر فراكس�يون نيس�ت. وي همچنين 
گف�ت كه ط�رح تأمي�ن كاالهاي اساس�ي در 
نشست فرداي صحن علني بررسي مي شود. 
س��یدمحمدرضا میرت��اج الدین��ي در گفت وگو 
با خانه مل��ت، در توضیح نشس��ت دی��روز عصر 
فراکسیون انقالب اسالمي، گفت: جلسه مجمع 
عموم��ي فراکس��یون ب��ا حض��ور 13۰ نماینده 

تشکیل ش��د. طبق روال جلس��ات مجمع، پنج 
نفر از نمایندگان نطق پیش از دس��تور داشتند. 
نماین��دگان در این نطق ها درب��اره اقداماتي که 
مي توان��د فراکس��یون را فعال ت��ر کن��د و نقش 
فراکسیون به عنوان مکمل صحن علني مجلس 
را بی��ان کردند.  نایب رئیس فراکس��یون انقالب 
اس��المي افزود: از این رو نمایندگان پیش��نهاد 
دادند موضوعاتي که قرار اس��ت در مجلس پیش 
ببریم، ابتدا در ش��وراي مرکزي و مجمع عمومي 
فراکسیون مطرح ش��ود تا به شکل کامل تري در 

صحن علني مجلس نتیجه حاصل گردد. 
وي با اشاره به موضوع مشکالت اقتصادي مطرح 
شده از س��وي نمایندگان در این نشست، اظهار 
کرد: بنابر اظهارات نماین��دگان در نطق پیش از 

دستور تأکید ش��د که ما براي حل این مشکالت 
اقتصادي باید چاره جویی کنی��م. مجلس بعد از 
پنج ماه اگر نتواند چاره اندیش��ی براي مشکالت 
اقتصادي به ویژه مسائل معیشتي و کاهش قدرت 

خرید مردم انجام دهد، اثرگذار نخواهد بود. 
میرت��اج الدین��ي در ادامه ی��ادآور ش��د: دکتر 
قالیباف رئیس فراکس��یون انقالب اس��المي در 
این نشس��ت تأکید کرد که ابزار نظارتي مجلس 
استیضاح و سؤال اس��ت و اعضا باید با هماهنگي 
فراکس��یون عمل کنند تا کار تش��کیالتي پیش 
رود و از کارهاي انف��رادي در مجلس جلوگیري 
شود. ما در شرایط حساس جنگ اقتصادي قرار 
داریم و اس��تیضاح رئیس دولت در این ش��رایط 
پاسخگوي مش��کالت اقتصادي نیس��ت بلکه با 

برنامه ریزي و ارائه راهکاره��اي عملیاتي باید به 
مقابله با مشکالت معیشتي و اقتصادي بپردازیم 
بنابراین در این ش��رایط استیضاح رئیس جمهور 
مورد نظر فراکسیون نیست زیرا به حل مشکالت 

جامعه کمک نمي کند. 
وي افزود: مسیر حل مشکالت را با هزینه ایجاد 
کردن در بخش دیگر نمي توانیم دنبال کنیم بلکه 
با راهکارهاي عملیاتي باید مسائل را حل کنیم و 

موضوعات را پیش ببریم. 
در ارتباط با سؤال و اس��تیضاح از وزرا نیز عنوان 
شد که سؤال از وزرا روند عادي خود را طي کند و 
اگر استیضاحي از وزرا مورد نظر نمایندگان قرار 
گرفت در ش��وراي مرکزي فراکس��یون مطرح و 

بررسي شود. 
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