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   ایران می تواند از موانع تحریمی عبور کند

سيد حس��ين نقوي حس��ينی نماينده مردم ورامين در 
مجلس شوراي اسالمي در صفحه شخصي خود در توئيتر 
درباره اعمال تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران نوشت: 
ايران مي توان��د از موان��ع تحريمي امريكا عب��ور كند و 
تحريم هاي ثانويه اياالت متحده امريكا براي هيچ كش��وري الزامي نيست. 
بسته پيشنهادي اروپا ارتقای كيفي داشته است و با توجه به عدم همراهي 
روسيه، چين و كش��ورهاي اروپايي با امريكا به نظر مي رسد بهتر بتوان به 

مسير در نظر گرفته شده ادامه داد. 
   حمایت مجدد امریكا از اغتشاشات ایران 

معاون رئيس جمهوري امريكا با انتش��ار پيامي از بروز برخي ناآرامي ها در 
ايران حمايت كرد. در هفته هاي اخير مقامات مختلف امريكايي در راستاي 
سياست تغيير نظام، بارها با انتش��ار پيام هاي تحريك آميز سعي در ايجاد 

شورش و ايجاد اختالف ميان مردم و مقامات ايراني داشته اند. 
در همين رابطه ماي��ك پمپئو وزي��ر خارجه امري��كا بي آنكه به نقش 
واشنگتن در اعمال فشار اقتصادي و تحريك مردم ايران اشاره كند، در 
پيامي مداخله جويانه كه در حساب كاربري وي در توئيتر منتشر شد، 
ايران را به نقض حقوق بشر و سركوب اعتراضات مردمي متهم كرد. اين 
در حالي است كه پيش��تر رس��انه هاي غربي به عزم پمپئو براي جنگ 
رواني عليه ايران اذعان كرده بودند، ح��ال  آنكه همزمان دونالد ترامپ 
رئيس جمهوري امريكا نيز كارزار فشار اقتصادي خود عليه ايران را پيش 
مي برد. پمپئو ديروز ني��ز در مصاحبه اي مدعي ش��د امريكا قصد دارد 
رفتار ايران را تغيير دهد. »مايك پنس« معاون رئيس جمهوري امريكا 
با انتشار پيامي در توئيتر نوشت: به كارگيري خشونت توسط حكومت 
ايران عليه مردم اين كشور غير قابل قبول است. ايرانيان اين حق را دارند 

تا با حكومت مخالفت كنند. 
   درگيري داخلي ضدانقالب ها به روایت عليزاده

علي عليزاده كارشناس مسائل سياس��ي در صفحه شخصي خود در توئيتر 
درباره درگيري لفظي كارشناس بي بي سي با مسئول كانال آمد نيوز، نوشت: 
رس��تم پور اعتراض كرده آمدنيوز مطالبش را بدون منبع چاپ مي كند. زم 
گفته: حدت رو نگه دار وگرنه با قدرتي كه دارم به عنوان مزدور نظام معرفيت 
مي كنم. اين گفت وگو واقعي است. تازه قبل براندازيش، بعد براندازي حدس 
مي زنم روح اهلل زم ش��اهنامه فردوسي و اش��عار فروغ فرخزاد را هم به اسم 

خودش چاپ كند. 
   ظریف: جهان از اوامر توئيتري ترامپ تبعيت نمي کند

وزير امور خارجه كشورمان با اش��اره به پيام توئيتري ترامپ درباره تحريم 
ايران براي تحقق صلح جهاني، تصريح مي كند كه اين اولين باري نيست كه 
يك جنگ طلب ادعا مي كند براي »صلح جهاني«  جنگ راه مي اندازد. محمد 
جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان با تشبيه لفاظي هاي ترامپ به خشم 
 بچگانه و فريادهاي توئيتري، تصريح كرد: جهان از دس��ت يكجانبه گرايي 
امريكا خسته و درمانده ش��ده اس��ت. ظريف تأكيد كرد كه جهان از اوامر 
توئيتري ترامپ پيروي نمي كند. وزير امور خارجه كشورمان در ادامه با اشاره 
به پيام توئيتري ترامپ درباره تحريم ايران براي تحقق صلح جهاني، تصريح 
كرد: اين اولين باري نيس��ت كه يك جنگ طلب ادع��ا مي كند براي »صلح 

جهاني«  جنگ راه مي اندازد. 
ظريف در پيام هاي توئيتري خود آورده اس��ت: خشم بچگانه و ]فريادهاي 
توئيتري[ اين واقعيت را تغيير نمي دهد كه جهان از يكجانبه گرايي اياالت 
متحده خسته و درمانده است. توقف تجارت ]با[ اياالت متحده و از بين بردن 
۱۰۰هزار شغل در اياالت متحده مشكلي براي ما ايجاد نمي كند، اما جهان از 
اوامر تحريك كننده توئيت شده پيروي نمي كند. تنها از اتحاديه اروپا، روسيه، 

چين و دهها شريك تجاري ديگر ما سؤال كنيد. 
به ي��اد آوريد: رواب��ط بين الملل مس��ابقه زيبايي نيس��ت، با كليش��ه هاي 
خسته كننده درباره تمايل به صلح جهاني و اين اولين باري نيست كه يك 

جنگ طلب ادعا مي كند براي »صلح جهاني«  جنگ راه مي اندازد.

نمایندگان اصالح طلب مجلس ش�وراي اسالمي 
براي دومين بار برای پيشبرد طرح سياسي تحقيق 
و تفحص از شهرداري شكست خوردند؛ شكستي 
که نشان از ماهيت سياسي و تخریبي طرح داشت. 
به گزارش مش��رق، ب��ا وجود آنكه مجلس ش��وراي 
اسالمي اسفند 95 طرح تحقيق و تفحص از شهرداري 
تهران را رد كرده بود ولي اصالح طلبان و نمايندگان 
آنها در مجلس دهم همچنان اقدامات قوه قضائيه و 
دستگاه هاي نظارتي و همچنين گزارش كميسيون 
عمران مجلس را كافي ندانسته و اصرار بر طرح مجدد 
آن داش��تند. يكي از موضوعات اصلي براي تفحص 
بحث واگ��ذاري امالك بود كه در دس��تگاه قضا اين 
پرونده مختومه اعالم ش��ده بود. با اين وجود اصرار 
نماين��دگان اصالح طلب ب��ار ديگر اين ط��رح را در 
اوج مش��كالت اقتصادي و معيشتي به صحن علني 
مجلس آورد كه با مخالفت مجدد مجلس در روز ۱6 

مرداد روبه رو شد. 
اعضای مجلس شوراي اسالمي در نشست علني روز 
گذشته با تقاضای تحقيق و تفحص از نحوه ساخت 
 و س��از مديريت نمايشگاه ش��هر آفتاب نحوه تغيير 
كاربری ها و واگذاری  امالك شهرداری تهران به ويژه 
بوس��تان مادر مخالفت كردند. اين تقاضا ۱۰5 رأی 
موافق، 83 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 
226 نماينده حاضر را كسب كرد و به تصويب نرسيد 

از اين رو از دستور كار مجلس خارج شد. 
در 24 اسفند س��ال95 نيز طرح تحقيق و تفحص از 
ش��هرداري تهران رأي نياورده بود. مجلس شوراي 
اسالمي با توجه به گزارش كميسيون عمران به اين 
نتيجه رسيد كه توضيحات مديران شهرداري در اين 
كميسيون و اسناد ارائه شده كميسيون را قانع كرده 

و دليلي براي ادامه اين طرح وجود نداشت. 
صديف بدري؛ نماينده مردم اردبيل و س��خنگوي 
كميسيون عمران در آن زمان با توجه به درخواست 
برخي از نمايندگان از كميسيون براي بحث پيرامون 
تحقيق و تفحص از ش��هرداري و همچنين حضور 
ش��هردار وقت و معاوني��ن وي در كميس��يون در 
ارائه توضيح��ات گفته بود: »جلس��ات مورخ 24 و 
25 بهم��ن كميته ه��اي ذيربط با حض��ور مديران 
شهرداري تهران تش��كيل گرديد ليكن متقاضيان 
تحقيق و تفحص در اين جلس��ات حضور نيافتند. 
نتايج بررس��ي كميته تخصصي مذك��ور حاكي از 
پاس��خگويي و عدم مقاومت ش��هرداري تهران در 
دسترسي به اسناد و مدارك و اطالعات درخواستي 
اعالم شده است. در نهايت در تاريخ ۱۰ اسفندماه 

اعضاي محترم كميسيون تقاضاي تحقيق و تفحص 
از عملكرد شهرداري تهران را رد كردند.« هرچند رد 
اين طرح در كميسيون با اتهاماتي از سوي محمود 
صادقي، نماينده اصالح طلب مجلس در زمينه البي 
و زد و بند ميان شهرداري و نمايندگان روبه رو شد 
كه اين اتهام هرگز توس��ط او به اثبات نرس��يد. در 
همين زمينه صدي��ف بدري اين اق��دام صادقي را 
تهمت بي ارزشي خوانده بود كه وي بايد در مجلس 
از نماين��دگان عذرخواه��ي كند: »آق��اي صادقي 
تهمتي را به كميس��يون عمران زدند كه اگر گفته 
ايشان درست است بايد مدارك و مستندات خود را 

به هيئت رئيسه ارائه كنند. 
اين قابل قبول نيس��ت كه اگر ف��ردي تصميم يك 
كميسيون را خالف ميل خود ببيند با چنين ادبياتي 
صحبت كند. آقاي صادقي يا بايد مدارك ارائه كند يا 
از اين تريبون از نمايندگان عذرخواهي كند چراكه 
كميسيون عمران بدون توجه به حاشيه سازي هاي 
جانبي موضوع تحقيق و تفحص را با نگاه كارشناسي 
بررس��ي و گزارش خود را ارائه كرد، اما اگر تصميم 

كميسيون به نفع آقاي صادقي بود ايشان باز هم اين 
ادبيات را استفاده مي كرد؟«

   ب�ازي ب�ا اف�كار عموم�ي ب�ا موضوع�ات 
حاشيه اي

با وج��ود آنكه ۱/5س��ال قبل تحقي��ق و تفحص از 
شهرداري در همين مجلس دهم رد ش��ده بود، بار 
ديگر نمايندگان اصالح طلب مجلس س��عي كردند 
يك سال پس از تغييرات مديريتي شهرداري، طرح 
را مجدد در دس��تور كار مجلس ق��رار دهند. داليل 

متعددي براي اين امر مي توان ليست كرد. 
اقبال ش��اكري، عضو س��ابق ش��وراي ش��هر تهران 
درباره طرح مج��دد اين موضوع گفت��ه بود: »اينكه 
هرازچندگاهي موضوع تحقيق و تفحص از شهرداري 
تهران مطرح مي شود نه تنها كمكي به اصل موضوع 
نمي كند بلكه تكراري ب��ودن آن بيانگر دادن آدرس 
غلط و انحراف افكار عمومي از خواسته ها و مطالبات 

اصلي مردم است.«
وي ب��ا عن��وان اينك��ه مط��رح ك��ردن موضوعات 
غيرض��روري راه ف��رار ب��راي پاس��خگويي از انجام 

مسئوليت هاس��ت، عنوان كرده بود: »مطرح كردن 
موضوع تحقي��ق و تفحص از ش��هرداري راه فراري 
براي پاس��خگويي به مطالبات مردمي است. انتظار 
مي رود نمايندگان مجلس از آنچه براي مردم كشور 
و نمايندگان تهران از آنچه براي شهروندان تهراني 
داشته اند، گزارش كاري ارائه دهند تا مردم با عملكرد 
نمايندگانشان بيش از پيش آشنا شوند و خود آنها را 

به قضاوت بگذارند.«
پرويز سروري عضو سابق شوراي شهر تهران نيز 
با اشاره به ادعاهاي مالي و اقتصادي شوراي پنجم 
و تالش براي تصويب ط��رح تحقيق و تفحص از 
عملكردهاي مالي دوره گذشته گفته بود: »به رغم 
آنكه بنده از جزئيات تمام توافقات اطالعي ندارم، 
ولي با توجه به ادعاهايي كه طي يك س��ال اخير 
نسبت به شهرداري صورت گرفته است، معتقدم 
اين افراد در حال بازي دادن مردم و افكار عمومي 
هستند. مشكل اين افراد، موضوع امالك نيست 
بلكه مسئله و مش��كل جدي آنها مربوط به اداره 
شهر است و امروز به اين جمع بندي رسيده اند كه 

دائماً اين مس��ئله را بزرگنمايي كنند و در فضاي 
مجازي و رسانه ها منتش��ر كنند تا سر مردم را با 
آن گرم كنند. اين يك بازي سياسي است و ما هم 
نبايد در اين زمين بازي كنيم، چون شاهديم كه 
هر روز يك ادعا از سوي اين افراد مطرح مي شود 
و مجموعه ما را ه��م گرفتار مي كند ك��ه به آنها 

جواب دهيم.«
طرح تحقيق و تفحص از ش��هرداري تهران حتي با 
بي ميلي از سوي رئيس شوراي شهر پنجم و شهردار 
تهران روبه رو ش��د. هر چند اين افراد تحت فش��ار 
رس��انه ها و فعاالن اصالح طلب مجبور شدند موضع 
دوگانه اي اتخاذ كنند با اين وجود بر اين نكته واقف 
بودند كه ابزارهايي در شوراي شهر براي اين كار وجود 

دارد و نيازي به ورود مجلس نيست. 
به نظر مي رس��د هدف اصالح طلبان براي كشاندن 
تحقيق و تفحص از شهرداري تهران ملي كردن يك 
موضوع محلي است تا به اين وسيله قادر باشند افكار 
عمومي را درگير موضوعي حاشيه اي و انحرافي كنند. 
مش��كالت عديده در حوزه كالن اجرايي و عملكرد 
نمايندگان اميد مجلس و شوراي شهر تهران يكي از 
عمده داليلي است بايد در طرح موضوعات قديمي و 

تكراري مانند تحقيق و تفحص عنوان كرد. 
به هر حال اكثريت نمايندگان مجلس با اشراف بر 
مسائل كالن كشور با طرح سياسي تحقيق و تفحص 
از شهرداري تهران مخالفت كردند تا در زماني كه 
اولويت حل مش��كالت اقتصادي و معيشتي مردم 
اس��ت، وقت و زمان مجلس به طرح هاي سياس��ي 

اختصاص پيدا نكند.

عاقبت تحقيق و تفحص سياسي در مجلس

تیر سیاسی کاری اصالح طلبان به سنگ خورد

فاطمه  عرفانيان

روحاني شنبه به قزاقستان مي رود 
رئيس جمه�ور ب�راي ش�رکت در اج�الس س�ران کش�ورهاي 
مي کن�د.  س�فر  قزاقس�تان  ب�ه  خ�زر  دری�اي  س�احلي 
به گزارش مهر، پرويز اس��ماعيلي مع��اون ارتباطات و اطالع رس��اني دفتر 
رئيس جمهور با اعالم خبر س��فر روحاني به قزاقس��تان جهت ش��ركت در 
اجالس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر اظهار داشت: روحاني به همين 
منظور بعدازظهر شنبه 2۰ مرداد ماه كشورمان را به مقصد آكتائو قزاقستان 

ترك مي كند. 
اسماعيلي مهم ترين برنامه رئيس جمهور در اين سفر دو روزه را شركت در 
اجالس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر اعالم كرد كه طي آن، عالوه بر 
بيانيه مشترك، چندين سند مهم و راهبردي همكاري در حوزه خزر توسط 

مقامات پنج كشور ساحلي امضا خواهد شد. 
وي گفت: مالقات دوجانبه با رئيس جمهور قزاقستان و برخي سران حاضر در 
اجالس و بررسي و توسعه روابط دوجانبه از ديگر برنامه هاي رئيس جمهور 

در سفر به قزاقستان است. 
گفتني است روحاني عصر يك شنبه 2۱ مرداد ماه به ايران بازخواهد گشت. 

........................................................................................................................
فرمانده هوانيروز ارتش:

 توان فروش تجهیزات و قطعات نظامي 
به ساير کشورها را داريم

فرمان�ده هواني�روز ارت�ش گف�ت: 
قطعه س�ازي در نيروه�اي مس�لح به 
درجه اي رس�يده که توانای�ي فروش 
قطعات ب�ه دیگ�ر کش�ورها را داریم. 
به گزارش مهر، امير يوس��ف قرباني فرمانده 
هوانيروز در جمع دانش��جويان شانزدهمين 
دوره جامعه پذيري نظامي دانشگاه هاي افسري 
ارتش گفت: اگر امنيت وجود نداش��ته باش��د در حوزه هاي ديگر كار پيش 
نمي رود و فرماندهان آينده بايد ارزش ارتش را درك كنند تا بتوانند عامالن 
امنيت را رهبري و هدايت كنند. ارتش كلمه طيبه است. قدم نهادن در مسير 
ايجاد امنيت و پوشيدن لباس سربازي بسيار مقدس است و برداشتن هر قدم 

در اين مسير حركت در ادامه راه شهداست. 
فرمانده هوانيروز ارتش گفت: با وجود تحريم هاي نظامي امريكا و غرب، امروز 
يگان هاي رزمي ارتش جمهوري اسالمي ايران در باالترين حد خود قرار دارند 
و در شرايط فعلي با تكيه بر نيروي انس��اني كارآمد، قدرتمندترين ناوگان 

هلي كوپتري منطقه به جمهوري اسالمي ايران تعلق دارد. 
س��رتيپ دوم قرباني افزود: ش��عاري مبني بر اينكه ما مي توانيم زماني به 
واقعيت تبديل شد كه مستشاران نظامي كه با هدف نظارت بر فعاليت هاي 
نظامي به ايران وارد شده بودند، از ايران خارج شدند و فكر مي كردند با نبود 
آنها نيروهاي هوايي و بالگرد كشور از بين خواهد رفت، اما با گذشت حدود 
4۰ سال از پيروزي انقالب اس��المي ايران، نيروي هوايي و هوانيروز ارتش 

همچنان پابرجاست. 
امير قرباني بر ادامه راه شهدا تأكيد كرد و گفت: افسران آينده ارتش بايد در 
برابر دشمن سياست سختگيرانه را اتخاذ كنند و در كنار آن بايد بر اطالعات 
و اقدامات دشمن اشراف كامل داشته باشند. به لطف خدا در راستاي مقابله 
با دش��من، برد سالح و موش��ك ها به نقطه مطلوب رس��يده ايم، همچنين 
جمهوري اسالمي ايران توانسته پرواز در شب را از آن خود كند. قطعه سازي 
در نيروهاي مسلح به درجه اي رس��يده كه توانايي فروش قطعات به ديگر 

كشورها را داريم.

   گزارش

   چهره  ها

رئيس جمه�ور، برق�راري صلح و امني�ت کام�ل در منطقه 
شبه جزیره کره را خواست جمهوري اسالمي ایران دانست. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني روز 
چهارشنبه در ديدار »ري يونگ هو« وزير امور خارجه كره شمالي با 
اشاره به روابط دوستانه و صميمانه تهران – پيونگ يانگ در طول 
دهه هاي گذشته، گفت: ايران و كره شمالي در بسياري از مقاطع 
حساس بين المللي و مجامع جهاني ديدگاه هاي مشتركي داشته 
و همواره از يكديگر حمايت كرده اند. رئيس جمهور با اش��اره به 
خروج يكجانبه امريكا از برجام به عنوان توافقي بين المللي، گفت: 
عملكرد دولت امريكا در اين سال ها به گونه اي بوده است كه امروز 
امريكا به عنوان كش��وري نامطمئن و غيرقابل اعتماد در جهان 
شناخته مي شود كه به هيچ  يك از تعهدات خود پايبند نيست. در 
شرايط كنوني، كشورهاي دوست بايد با توسعه روابط و گسترش 
مناسبات و همكاري ها در مجامع بين المللي دركنار يكديگر قرار 

داشته باشند. 
»ري يونگ هو« وزير امور خارجه 
كره ش��مالي نيز با اشاره به مواضع 
و ديدگاه هاي مش��ترك دو كشور 
درباره مسائل گوناگون منطقه اي 
و بين الملل��ي، گف��ت: سياس��ت 
راهبردي كره شمالي توسعه روابط 
با جمهوري اس��المي ايران و مقابله با يكجانبه گرايي است. وي 
خروج امريكا از برجام و تالش ب��راي بازگرداندن تحريم ها عليه 
ايران را اقدامي نادرست و برخالف موازين بين المللي دانست و 
ضمن ارائه گزارشي از مذاكرات كره شمالي با امريكا در سنگاپور 
و تحوالت ش��به جزيره كره به رئيس جمهور كشورمان، توسعه 
روابط مقامات عالي رتبه دو كش��ور را در گس��ترش مناسبات و 

همكاري هاي في مابين حايز اهميت عنوان كرد. 

رئيس جمهور:

اراده تهران توسعه همكاري ها با كره شمالي است
نماین�ده ولي فقيه در اس�تان خراس�ان رضوي ب�ا تأکيد بر 
اینكه دشمنان س�فره مردم را در تيررس خود قرار داده اند، 
گفت: امروز بس�يار اهميت دارد که شما مبلغان پاي درددل 
معيش�تي مردم بنش�ينيد و صحب�ت آنها را گ�وش دهيد. 
به گزارش تسنيم، آيت اهلل سيداحمد علم الهدي روز گذشته در 
همايش فصلي روحانيون مس��تقر در خراسان رضوي با موضوع 
زكات اظهار داشت: زكات دستور و روايت دارد و براساس همين 
روايات داراي مصارف مختلفي است اما در حوزه رسيدگي به فقرا 
داراي اولويت است. در مناطقي كه حاضر هستيد در اين حوزه 
فعاليت داشته باشيد و خانواده فقرا را شناسايي كنيد و سپس در 
حوزه اشتغال نيز فعاليت داشته باش��يد؛ خداوند متعال مسئله 
زكات را به عنوان يك ابزار و وسيله تبليغ براي شما قرار داده و بايد 
از آن بهره الزم برده شود. آيت اهلل علم الهدي با تأكيد بر اين مسئله 
كه بايد در حوزه جمع آوري زكات هم افزايي الزم صورت بگيرد، 

عنوان كرد: در برنامه هاي توس��عه 
ديني خ��ود همواره اين مس��ئله را 
مدنظر داشته باشيد كه ما بنده خدا 
هستيم و بايد براي تبديل مردم به 
عبد خدا نيز تالش ص��ورت بگيرد 
و اين همان اس��تراتژي و برنامه اي 
است كه تاكنون دشمن را شكست 
داده اس��ت. بايد در مناطقي كه فعاليت داريد در زمينه زكات و 
جمع آوري آن فعاليت هاي مناسب صورت بگيرد و مردم به اين 

مهم تشويق شوند. 
وي ادامه داد: دشمنان با ناكامي در برنامه هاي خود امروز سفره 
مردم را در تيررس خود قرار داده اند. امروز بسيار اهميت دارد كه 
شما مبلغان پاي درددل معيشتي مردم بنشينيد و صحبت آنها 

را گوش دهيد. 

آیت اهلل علم الهدي: 

مبلغان پاي درددل معيشتي مردم بنشينند

 وضعيت قابل تأمل این روزهاي حاميان انتخاباتي روحاني

زيباكالم: مردم مي خواهند به خاطر روحاني تكه پاره ام كنند
»ام�روز ه�ر کج�ا ک�ه م�ي روم م�ردم مي خواهن�د م�ن را سنگس�ار و 
تكه پ�اره کنن�د که ت�و باع�ث ش�دي م�ا ب�ه آق�اي روحان�ي رأي بدهيم.« 
ص�ادق زیب�اکالم از تئوریس�ين هاي اصالح�ات و حاميان مش�هور روحاني 
در انتخابات ریاس�ت جمه�وري روای�ت قابل تأمل�ي از نحوه برخ�ورد مردم 
پ�س از اثب�ات ناکارآم�دي دولت تدبي�ر و امي�د بيان ک�رده اس�ت. در ذیل 
بخش های�ی از گفت وگوي اخي�ر زیباکالم ب�ا روزنام�ه آرم�ان را مي خوانيد:

به نظر شما مهم ترین مشكلي که دولت آقاي روحاني در این زمينه داشته 
چيست؟

به نظر من مهم ترين مشكلي كه آقاي روحاني در اين زمينه دارد اين است كه چرا واقعيت ها 
را براي مردم بازگو نمي كند. آقاي روحاني در نامه اخير خود به آقاي الريجاني براي حضور در 
مجلس عنوان كرد ه اند كه قصد دارند حقايق را براي مردم بازگو كنند. با اين وجود بنده بعيد 
مي دانم چنين اتفاقي در مجلس رخ بدهد. اين آقاي روحاني كه من از 29 ارديبهشت96 تاكنون 

مشاهده كرده ام در مجلس نيز تنها به ذكر كليات و سخنان تكراري بسنده خواهد كرد. در نتيجه 
آقاي روحاني در صحن مجلس نيز سخني از واقعيت هاي موجود جامعه را نخواهد گفت. 

چرا آقاي روحاني مدتي است که سكوت کرده اند و از بيان حقایق خودداري 
مي کنند؟

نمي دانم، واقعاً نمي دانم. در شرايط كنوني ايش��ان محبوبيت خود را از دست داده اند و از 
سوي ديگر باعث تحت فشار قرار گرفتن اصالح طلبان توسط مردم نيز شده اند. امروز هر 
كجا كه مي روم مردم مي خواهند من را سنگس��ار و تكه پاره كنند كه تو باعث شدي ما به 

آقاي روحاني رأي بدهيم. 
من حدس مي زنم آقاي روحاني تصوراتي درباره آينده سياس��ي خ��ود دارد، به همين 
دليل نيز تالش مي كند رابطه خوبي با اصولگرايان داشته باشد. آقاي روحاني به خوبي به 
اين نكته آگاهي دارد كه براي تحقق تصوراتي كه براي آينده خود دارد به امثال  صادق 
زيباكالم و اصالح طلبان نياز ندارد و در مقابل به اصولگرايان و حتي موافقت اصولگرايان 

راديكال نياز دارد. به همين دليل نيز بوده كه با اصولگرايان مماشات مي كند و برحسب 
ميل آنها ساز مي زند. 

اصولگرایان به چ�ه ميزان حاضر هس�تند آقاي روحان�ي را در آینده هم 
در جایگاه باال ببينند؟ آیا این انعطاف در بي�ن اصولگرایان به وجود آمده 

است؟
در ش��رايط كنوني اصولگرايان و حتي تندروها هيچ دل خوشي از آقاي روحاني ندارند. 
با اين وجود مش��كلي كه در ش��رايط كنوني براي اصولگرايان وجود دارد اين است كه 
چاره اي نيز به  جز آقاي روحاني ندارند. اين در حالي است كه در شرايط كنوني آيت اهلل 
هاشمي شاهرودي دچار بيماري هس��تند و در مقابل دوران مديريت رئيس قوه قضائيه 
رو به اتمام اس��ت، اما آقاي روحاني گزينه مطلوب آنها به شمار نمي رود. شايد به همين 
دليل هم بوده كه آقاي روحاني از بيان برخي حقايق خ��ودداري مي كند تا تصوري كه 

اصولگرايان تند رو از وي دارند از اين منفي تر نشود.

وزیر دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح:

پيشنهاد مذاكره ترامپ نوعی جنگ اقتصادی، فرهنگی و روانی است
وزی�ر دف�اع ب�ه پيش�نهاد مذاک�ره رئيس جمه�ور امریكا 
ب�دون پيش ش�رط اش�اره ک�رد و گف�ت: واض�ح اس�ت 
ک�ه ای�ن ب�ار جن�گ تمام عي�ار دش�من ب�ا نظام اس�المي 
ش�كل سياس�ي، اقتص�ادي، فرهنگ�ي و روان�ي دارد 
تعری�ف مي ش�ود.  اس�تراتژي  در هم�ان  واق�ع  در  و 
به گزارش فارس، امير سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مس��لح در جمع كاركنان صنايع الكترواپتيك اصفهان 
گفت: صناي��ع الكترواپتي��ك وزارت دف��اع با عملك��رد مثبت و 
توانمندي هاي منحصر به فرد خود مورد اعتماد و وثوق نيروهاي 
مس��لح بوده و فرماندهان و مس��ئوالن همواره به نيكي از آن ياد 
مي كنند و اين صنعت در ابعاد مختلف موجب س��ربلندي وزارت 

دفاع و صنعت دفاعي كش��ور شده 
است. 

وزير دف��اع و پش��تيباني نيروهاي 
مس��لح در بخش ديگري از سخنان 
خود با اش��اره به اينكه متأسفانه در 
سال هاي اخير شاهد بروز مشكالت و 
مسائل جدي كه موجب ايجاد ناامني 
در منطقه شده است بوده ايم، تصريح كرد: گروه تروريستي داعش 
با حمايت هاي گسترده نظام اس��تكبار با هجوم به سوريه و عراق، 
خسارت هاي جبران ناپذيري را در اين كشورها به جاي گذاشتند 
كه كشته و زخمي شدن صدها هزار نفر و آوارگي حدود 2۰ ميليون 

انسان بي گناه از زن، مرد، پير و جوان، دستاورد جنايت هاي پليد 
اين گروه هاي تكفيري و اربابان شيطان صفتشان بوده است. 

حاتمي خاطرنشان كرد: جهانيان شاهد بودند كه تمام هيمنه 
غرب ب��ا س��رمايه گذاري هاي مال��ي، سياس��ي، تجهيزاتي و 
تسليحاتي از اين گروه هاي تروريستي و فريب خورده با مقاومت 
و ايستادگي محور مقاومت و به زمين ريخته شدن خون پاك 
ه��زاران جوان موم��ن و انقالبي شكس��ت و س��رمايه گذاري 
بلند مدت آنها به هدر رف��ت. در اين موفقيت و پيروزي بزرگ، 
عالوه بر مجاهدت جوانان پاكباخته و ش��يفته اهل بيت )ع(، 
پشتيباني هاي ارزنده صنعت دفاعي كش��ور از محور مقاومت 

بسيارتعيين كننده و نقش آفرين بود. 

وزير دف��اع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح به پيش��نهاد مذاكره 
رئيس جمهور امريكا بدون پيش ش��رط اشاره كرد و گفت: واضح 
اس��ت كه اين بار جنگ تمام عيار دش��من با نظام اسالمي شكل 
سياس��ي، اقتصادي، فرهنگ��ي و روان��ي دارد و در واقع در همان 

استراتژي تعريف مي شود. 
حاتمي ب��ه بدعهدي و پيمان ش��كني هاي امري��كا در توافقنامه 
بين المللي برجام اشاره كرد و اظهار داشت: حاصل ۱2 سال مذاكره 
و گفت وگو و نهايتاً توافق برجام كه به تأييد و تصويب سازمان ملل 
متحد نيز رسيد با بدعهدي تاريخي شيطان بزرگ مواجه شد كه 
بايد همگان از اين رفتار غيرمتعهدانه آنها درس گيرند و به عمق 

كينه و عداوت امريكايي ها با ملت بزرگ ايران پي ببرند.

   دفاعی

   نکته

هدف اصالح طلبان براي کشاندن 
تحقي�ق و تفحص از ش�هرداري 
تهران ملي کردن ی�ك موضوع 
محلي است تا به این وسيله قادر 
باش�ند افكار عموم�ي را درگير 
موضوعي حاش�يه اي و انحرافي 
کنند. مشكالت عدیده در حوزه 
کالن اجرایي و عملكرد نمایندگان 
اميد مجلس و شوراي شهر تهران 
یكي از عمده دالیلي است باید در 
طرح موضوعات قدیمي و تكراري 
مانند تحقيق و تفحص عنوان کرد


