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خبر
شکایتهای مجلس از روحانی به
ظریف رسید

مجتبی یوســفی ،عضو هیات رئیســه مجلس شورای
اســامی در واکنش به ســخنان اخیر ظریف مبنی بر
اینکه اطالع نداشــت در متن برجام کلمه تعلیق آمده
اســت ،اظهار داشت :در فایل صوتی که چند ماه پیش
از ظریف منتشــر شد ،او اعتراض داشت و میگفت که
میدان هم باید با نظر دیپلماســی حرکت کند .معنای
حرفش این بود کــه در عرصه دفاعی هم باید با نقطه
نظرات ظریف پیش میرفتیم!به گزارش مهر ،وی بیان
کرد :این روزها شــاهد اعتراف وزیر سابق امور خارجه
درباره عدم توجه به مفاد برجام هستیم و در این شرایط
باید خدا را شــاکر باشیم که میدان با نظر ظریف پیش
نرفت.عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی متذکر
شــد :دولت روحانی  ۸سال وقت مردم را صرف برجام
کرد و همه همتشــان آن بود که برجام را به سرانجام
برســانند اما با وجود این ،وزیــر خارجه روحانی حتی
فرصت نکرد که متن برجام را مطالعه کند .این در حالی
است که ظریف همیشه مدعی بود که زبان دنیا را بلد
اســت اما االن اعتراف میکند که حتی از متن برجام
هم خبر نداشت!نماینده مردم اهواز در مجلس شورای
اســامی تاکید کرد :اگر میدان هم با نظر ظریف پیش
میرفت ،قطعاً االن بخشی از خاک کشور را به بیگانگان
واگذار میکردند و بعد هم میگفتند که حواسمان نبود.
یوسفی ادامه داد :بسیاری از دلسوزان و صاحب نظران
نظام و افرادی که در حوزههای سیاســی و امنیت ملی
دانــش زیادی دارند ،همواره میگفتند که روشــی که
تیم مذاکره کننده ما پیش گرفته است ،درست نیست
و عمــ ً
ا برجام جاده یک طرفه اســت ،اما تیم مذاکره
ها توجهی به
کننــده ایران با وجود بدعهدیهای غربی 
این مسائل نمیکردند و به منتقدان عبارتهایی چون
دلواپسان ،بیسوادان و بیشناسنامهها نسبت میدادند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:
ظریــف افتخار میکــرد که زبان دنیا را بلد اســت اما
میبینیم که تشخیص نداد در متن برجام عبارت تعلیق
آمده است و این نشــان میدهد که او زبان دنیا را بلد
نبود .از ســوی دیگر برخی از افرادی که همواره با تیم
مذاکره کننده ایران همراه بودند ،در دستگاه قضا متهم
به جاسوسی شدند و این مسئله جای تاسف دارد.
یوســفی تاکید کرد :نمایندگان مجلس شــورای
اسالمی به ویژه کمیسیون اصل نود در حال بررسی
ترک فعلهــای دولت روحانی هســتند و تاکنون
شکایتهای متعددی از وزرا و شخص روحانی مورد
بررســی قرار گرفته اســت و ما این گزارشها را به
دستگاه قضا ارائه دادیم.

مازنی :با اینترنت برخورد شود مردم
بیاعتماد میشوند

احمد مازنی ،نماینده تهــران در مجلس دهم در
خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای
مجازی ،اظهار کرد :پدیــده اینترنت و پیامدهای
آن از جملــه فضای مجازی امر جدیدی اســت و
مطمئنــاً باید برای اینترنت و فضای مجازی مانند
سایر کشورها ،قوانین و مقرراتی وضع شود.
به گزارش ایلنا ،رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
دهم بیان کرد :در آیندهای بســیار نزدیک ،جنگ
گ هوایی ،زمینی و
ســایبری جای خود را به جنــ 
دریایی خواهد داد لذا کشورها به عنوان یک مسأله
دفاعی و امنیتی باید با فضای مجازی برخورد کنند
و همه کشورها در این جهت برنامه دارند.وی افزود:
هم چنین استفاده از ظرفیت اینترنت برای آموزش،
فرهنگ و فعالیتهای اقتصادی از مجموعه مسائلی
است که مستلزم قانونگذاری اســت .بنابراین این
که برخــی گمان میکنند که ما به دنبال ولنگاری
هســتیم و معتقدیم که این فضا نیــازی به قانون
ندارد ،چنین نیست .تأکید میکنم که ما به قانون
در این خصوص نیاز داریم.
مازنی گفت :اما مسئله این است که جامعه به نیت
طراحان طرح صیانت اعتماد ندارد .جامعه به انگیزه
اشخاصی که طرح صیانت را تهیه کردهاند ،اعتماد
ندارد .بسیاری از هنرمندان ،دانشگاهیان و حوزویان
به طراحان این طرح اعتماد ندارند .این بیاعتمادی
ناشی از چیست؟ شاید این بیاعتمادی ناشی از این
است که اشخاصی که به دنبال تصویب طرح صیانت
هستند ،هدفشان از طرح صیانت ،کنترل مخالفان
سیاسی و جناحی است .یعنی در شرایطی که همه
ابزارهای ارتباطی و اطالعرســانی کشور در اختیار
یک جریان سیاسی اســت و از  ۸۵میلیون ایرانی
تنها عده قلیلی از صدا و ســیما استفاده میکنند و
ســایر گروهها و جریانهایی که نظام را قبول دارند
و امــام و رهبری را نیز قبول دارند و فقط در حلقه
تنگ بسته این جماعت قرار نمیگیرند ،از فعالیت
در رســانه ملی منع شــدهاند.وی اضافه کرد :این
اشــخاص میبینند که ممکن است فضای مجازی
تحت تاثیر یــک «تکرار میکنــم» آقای خاتمی
قرار گیرد و گفتوگویی شــکل بگیرد و بحثهایی
مطرح شود .بخشــی از بیاعتمادی مردم ناشی از
این اســت که طراحان طرح صیانت در پی محدود
کردن جناحهای مخالف خود هســتند یعنی این
طرح برای حذف رقیب در نظر گرفته شــده است.
این فعال سیاسی اصالحطلب تأکید کرد :در چنین
فضایــی که بیاعتمادی وجود دارد ،به جایاینکه
این طرح را در صحن علنی مجلس بررســی کنند،
در کمیســیون مشترک بررســی میکنند .یکی از
افتخارات جمهوری اسالمی ایران این است که طبق
قانون اساسی تمامی مذاکرات مجلس باید از رادیو
به صورت زنده پخش شود .بنابراین از لحظهای که
رئیــس مجلس زنگ آغاز را میزنــد تا اعالم ختم
جلســه ،تمامی صداها به صورت مشــروح و بدون
سانسور پخش میشود.
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اشارههای امنیتی حسن روحانی

رئیس جمهوری سابق نگران چیست؟
همدلی| حســن روحانی رئیس جمهوری
سابق ایران ،پیش از این که به مقام ریاست
جمهوری برسد ،مســئولیت شورای امنیت
ملی را بر عهده داشت .او به خوبی با ساختار
و مســائل امنیتی ایران آگاه است به همین
خاطر در زمان ریاســت جمهــوری گاهی
مــورد انتقاد قرار میگرفت از این جهت که
نگاه امنیتی به مســائل کشــور دارد .به هر
روی با همین نگاه او حاال از سیاست کمی
فاصله گرفته اســت .چندی است که درباره
آینده سیاســی او اما و اگرهایی وجود دارد
چرا که برخالف انتظارها او حتی به مجمع
تشــخیص مصلحت نظام هم راه پیدا نکرد.
اما او از زمانی که از ریاست جمهوری کنار
رفته است تا به حال دوبار اظهار نظر کرده
اســت .دو اظهار نظری که نشــان میدهد
حسن روحانی با ســابقهای زیاد در مسائل
امنیتی ایران حاال نگرانیهایی درباره امنیت
و آینده ایران دارد که حاضر نیست برای آن
سکوت کند.
دیروز حســن روحانی ،رئیــس دولتهای را به شورای عالی امنیت ملی داد .بعد از این
یازدهــم و دوازدهــم در حســاب کاربری قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران یک
توئیتر خود نوشــت« :مهر ۳۲ســال پیش ،جایگاه مهم و مجــزا به این نهاد اختصاص
شــورایعالی امنیت ملی تأســیس شــد .داد .قانون اساســی در فصل ســیزدهم به
سیاست «بیطرفی فعال» در حمله ائتالف شورای عالی امنیت ملی میپردازد .در اصل
به عراق در ســال ۶۹و خــارج کردن ایران یکصد و هفتاد و ششم برای تشریح این نهاد
یو
ن منافع مل 
از ذیل فصل ۷منشــور سازمان ملل در ۹۴آمده اســت« :به منظور تأمی 
ب اسالمی و تمامیت ارضی
از تصمیمات سرنوشتســاز این نهاد است پاسداری از انقال 
ی عالی امنیت ملی»
هوشیاری نسبت به تحوالت منطقه/جهان و حاکمیت ملی «شورا 
ت رئیس جمهور ،بــا وظایف زیر
و تدبیرشــجاعانه برای صلح و امنیت ملی به ریاســ 
ل میگردد.
الزمه پیشرفت کشور است ».دو موردی که تشکی 
ی  -امنیتی
حســن روحانی در این توئیت به آن اشاره  - 1تعیین سیاســتهای دفاع 
کرده اســت خود او نقش اساســی در آنها کشور در محدود ه سیاستهای کلی تعیین
داشــته اســت که آنها را از طریق دولت و شده از طرف مقا م رهبری
ی سیاسی،
ها 
شورای عالی امنیت ملی پیش برده است .  - 2هماهنگ نمودن فعالیت 
برخی معتقدند که شورای عالی امنیت ملی اطالعاتی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در
ی  -امنیتی.
ی دفاع 
را میتوان فرزند شورای عالی دفاع دانست ارتباط با تدابیر کل 
که در زمان جنگ با حضور رئیسجمهور و  - 3بهرهگیــری از امکانات مادی و معنوی
نخســتوزیر ،فرماندهان ارشد نظامی و دو کشــور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و
ی شورا عبارتند از:
مشــاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم خارجی .اعضاء 
س ستاد
حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشــکیل  -رؤســای قوای ســه گانه  -رئی 
ح  -مسئول
ی مســل 
ی کل نیروها 
میشــد که با وجود نشست ســران قوا یا فرمانده 
بعدتر تشــکیل مجمع تشــخیص مصلحت امور برنام ه و بودجه  -دو نمایند ه به انتخا 
ب
نظام ،این شــورا در امور سیاســی چندان مقام رهبری  -وزرای امور خارجه ،کشــور،
دخالتی نداشت .با بازنگری در قانون اساسی اطالعــات  -حســب مورد وزیــر مربوط و
ی عالی
در سال  ۱۳۶۸که یکی از موارد آن اصالح عالیترین مقام ارتش و سپاه .شورا 
ف خود شوراهای
ب وظای 
ی به تناس 
ت مل 
اصل  ۱۷۶بود ،شورای عالی دفاع جای خود امنی 

هشدار فرمانده نیروی دریایی سپاه
به آمریکا

ی امنی 
ت
ی از قبیل شورای دفاع و شورا 
فرع 
ل میدهد .ریاست هر یک از
کشور تشــکی 
ی فرعی با رئیــس جمهور یا یکی
شــوراها 
ت که از طرف
از اعضاءی شــورای عالی اس 
ن میشــود .حدود
رئیــس جمهــور تعیی 
ی را قانون
ت و وظایف شوراهای فرع 
اختیارا 
ت آنها ب ه تصویب
معین میکند و تشــکیال 
ی عالی
ت شورا 
ی میرسد .مصوبا 
ی عال 
شورا 
ت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل
امنی 
اجراست».
روحانی اولین کســی اســت که به شورای
عالــی امنیت ملی راه پیدا کرد .او از ۱۳۶۸
بــه عنــوان نماینــده رهبری در شــورای
عالــی امنیت ملی منصوب شــد و به مدت
۱۶سال مســئولیت دبیرخانه شورای عالی
امنیــت ملی را بر عهده داشــت؛ ســمتی
کــه در دولتهاشــمی به او رســید و در
ریاســتجمهوری ســیدمحمد خاتمی نیز
ادامــه یافــت .از جمله رخدادهــای دوره
تصدی وی ،وقایع کوی دانشــگاه تهران در
سال  ۱۳۷۸و مذاکرات هستهای بود که او
بعدا در دولت نیز آن را ادامه داد.
با این تفاســیر حاال روحانــی که در هیچ
سمت رسمی حکومتی نیست در دو توئیت
بعد از گوشهگیری سیاســی درباره امنیت
ایران و شــورای عالی امنیت ملی صحبت
کرده اســت .او چندی پیش هم در توئیتی

کوتاهــی میگذرد بنابراین تصمیمــات و اقداماتش خیلی
قابل ارزیابی نیســت چون بیشتر تا به حال در قالب حرف
بیان شــدهاند ،باید منتظر مانــد و دید در صحنه عمل چه
نتیجهای از اجرای آن تصمیمات به دست میآید».
این فعال سیاســیاصولگرا با اشاره به مشکالت و مسائل
اقتصادی کشور و مردم یادآور شد«:اگر تصمیمات دولت در
پیگیری این مسائل نتیجه دهد ،قاعدتا مجلس نیز حمایت
خواهد کرد اما اگر اقدامات دولت جواب ندهد آن زمان باید
ببینیم واکنش مجلــس چه خواهد بود و چه رفتاری را در
پیش میگیرد .توقع از مجلس با رویکرد انقالبی آن اســت
که بدون مالحظه و توجه به همســویی سیاســی با دولت،
بتوانــد مطالبات مردم را در جهت حل مشــکالت پیگیری
کنــد و با ابزارهای نظارتــی و قانونی کــه در اختیار دارد
دولت را مکلف کند تا به وظایفش در جهت حل مشــکالت
اقتصادی عمل کند».
اما این که چقدر مجلس یازدهم که بارها وعده رســیدگی
به مشــکالت اقتصــادی را داده میخواهد بــه دولت برای
رسیدگی به مشــکالت فشــار بیاورد اما و اگرهای زیادی

در واکنش به حمله تروریســتی در قندوز
نوشت« :در برابر کشــتار بیرحمانه قندوز
نمیتوان ســکوت کرد .تروریستهایی که
خــود را در پس شــعارهای افراطی دینی
پنهان کردهاند ،نه فقط به جان انســانها،
که نســبت به چهره رحمانی اسالم جنایت
میکنند .در شرایط فعلی که گروه طالبان،
حکومت را تصرف کرده اســت مســئولیت
جان مردم افغانســتان به عهده آنهاست».
برخی احتمــال میدهند که روحانی نگران
اتخاذ سیاستهایی است که ممکن است که
به آینده امنیت ملی لطمات جبرانناپذیری
وارد کند .از جمله اتخاذ سیاســت حمایتی
از طالبان هرچند که مذاکرات با طالبان در
زمان دولت حسن روحانی نیز انجام میشد.
ولی بههرحال اکنون بســیاری تأکید دارند
که دولت و شورای عالی امنیت ملی هرچه
ســریعتر باید درباره موضــوع مهم برجام
موضعگیــری کند و تکلیــف را برای ایران
روشــن کند .موضوعی که به نظر میرسد
پشت پرده به یک چالش تبدیل شده است
و اگر چه دولت ســیدابراهیم رئیسی تمایل
به انجام آن را دارد ،ولی مخالفتهای درون
جناحیاصولگرایان مانع این کار اســت .با
این شــرایط به نظر میرسد که روحانی با
دو اشــاره خود تأکیدی بر نگرانی از آینده
امنیتی ایران دارد.

وجود دارد.
ایــن نماینــده ادوار مجلس دربــاره وکیلالدوله شــدن
نماینــدگان مجلــس یازدهم بعــد از روی کارآمدن دولت
ســیدابراهیم رئیسی اظهار کرد« :در مقاطعی که مجلس و
دولت با هم همسو بودند به همین عنوان قابلیت نامگذاری
را داشتهاند چون چشمهایشــان را بر مسائل و مشکالت و
کوتاهیها و تصمیمات غلــط دولت میبندند .یک واقعیت
تلخ آن اســت که در حوزههای انتخابیه بیشتر مطالبات از
نماینــدگان جنبه اجرایی دارد .اگــر نمایندگان در مجلس
از دولت انتقاد کنند یا از وزیر ســوال بپرســند یا درصدد
اســتیضاح برآیند ،معمــوال مغضوب دولت میشــوند .لذا
عموم نمایندگان شهرســتانها مجبورند به نوعی با دولت
تعامل داشته باشــند بنابراین نمایندگان معموال تحفظ از
خود نشان میدهند تا بتوانند مسائل و مشکالت حوزههای
انتخابیه شــان را حل کنند .اگر نمایندگان دیگر مســئول
پیگیری مسائل و مشکالت اجرایی حوزههای انتخابیه خود
نباشــند این میتواند مجلس را کارآمدتر کند چراکه بدون
هیچ مالحظهای به وظایف نظارتی خود میپردازند».

دستور متفاوت محسنیاژهای درباره گزارشهای قضایی:

خودسانسوری نکنید

همدلی| غالمحسین محسنی اژهای رئیس
قوه قضائیه همچنان قصــد دارد در این قوه
متفــاوت عمل کند .تصمیمــات و اقداماتی
که تا به حال گرفته نشــده اســت .اژهای در
آخرین ســخنرانی خود بر حذف سانسور در
انتشــار گزارشهای قوه قضائیه تأکید کرده
اســت .گزارشهایی که چنانچه منتشر شود
میتوانــد واکنشهای زیادی در پی داشــته
باشد .موضوعاتی که شــاید پیش از تنها در
محافل غیر رسمی درباره آن صحبت میشده
اســت .به گزارش قوه قضائیه ،حجتاالسالم
والمســلمین محســنی اژهای صبــح دیروز
سهشــنبه ( 20مهر) همزمان بــا چهلمین
سالروز تاسیس ســازمان بازرسی کل کشور
از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای سازمان
بازرسی کل کشــور بازدید کرد و در جریان
فرآیندهای کشــف ،احصاء و رســیدگی به
تخلفات و مفاسد اداری قرار گرفت .محسنی
اژهای با اشــاره به اختیارات گسترده سازمان
بازرســی کل کشور گفت :ســازمان بازرسی
میتوانــد گزارش تخلفــات و جرایم مدیران
دستگاهها را به دادگســتری گزارش دهد تا

ظرف ســه ماه خارج از نوبت مورد رسیدگی
قرار گیرد .ســازمان بازرسی حتی اجازه دارد
به آرای صادره از سوی دادسراها و دادگاهها
اعتراض کند و بر اساس ماده  477خواستار
اعاده دادرســی شــود .رئیس قــوه قضائیه
همچنین به مأموریتهای ســازمان بازرسی
کل کشور برای بازرسی از همه دستگاههای
اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین اظهار
داشت :هم اجرای قانون مهم است و هم آن
که قانون درســت اجرا شــود و اگر سازمان
بازرســی متوجه شــد در جایی قانون اجرا
نشده یا درســت اجرا نمیشود باید موضوع
را پیگیری کند.محســنیاژهای بــا تأکید بر
لزوم حســن اجــرای امور در دســتگاههای
اجرایی افزود :اگر دســتگاهی به وظیفه خود
به درســتی عمل نمیکند ،سازمان بازرسی
مأموریت دارد با بررســی و تحلیل مسئله به
آن دستگاه تذکر و هشدار بدهد.
رئیس قــوه قضائیه بر لزوم اطالعرســانی از
فعالیتها و دستاوردهای سازمان بازرسی کل
کشــور هم تاکید کــرد و گفت :خود من که
در رأس دســتگاه قضا هستم نسبت به همه

برنا :بیژن نوباوه به مخالفــان طرح صیانت اتهام
اخالقی زد و گفت«:میخواهند ضد قانون عمل کنند
و افراد آزادی هستند که فساد و فحشا ایجاد میکنند
به همین دلیل ،با این طرح مخالفت میکنند».
ایلنا :حجتاالســام محمدجعفــر منتظری ،روز
سهشــنبه بیستم مهرماه در صدر هیأتی از مسئوالن
قوه قضائیه ،با اســتقبال سفیر کشورمان در ایروان و
معاون دادستان جمهوری ارمنستان وارد ایروان شد.

خبر

رابطه پر از مصلحت مجلس و دولتاصولگرایان
همدلی| این که رابطهاصولگرایان تا کجا به همین شیوه
ســکوت و مصلحتاندیشــی پیش میرود همچنان معلوم
نیســت ،ولی موضوع روز و مورد بحث بسیاری از سیاسیون
است .تاکنون برای ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری
جدید ایران کار با مجلساصولگرای یازدهم خیلی دشوار
نبوده اســت .هرچند همه وزرای پیشــنهادی او نتوانستند
از مجلس رأی اعتمــاد بگیرند ،ولی تا به حال مجلس تنها
به دولت چراغ ســبز نشان داده و برخالف زمانی که حسن
روحانی با مجلس نهم شــروع به کار کرد هیچ گونه فشاری
را به دولت رئیسی وارد نمیکنند .اما سوال این است که آیا
تنها علت سکوت نمایندگان در مقابل دولت هم جناح بودن
است یا مسائل دیگری هم در میان است؟
در این باره محمدعلی پورمختار فعال سیاسیاصولگرا در
گفتوگویی با نامه نیوز در این باره گفته« :وقتی گرایشهای
سیاسی مجلس و دولت یکسان است ،نمایندگان با مالحظه
بیشــتری موضع میگیرند که بخشــی از این مســئله به
هماهنگی بیشــتر با دولتمردان و بخشی به قرار داشتن در
یک جبهه و جناح بر میگردد .از آغاز دولت سیزدهم زمان

حاشیههای سیاست

اقدامات و توفیقات ســازمان بازرسی اطالع
ندارم و مردم نیز طبعاً در جریان کارهای این
مجموعه نیســتند .محسنیاژهای با نادرست
دانســتن این برداشت که گفته میشود همه
گزارشــات سازمان بازرســی محرمانه است،
تأکید کرد :طبق آیین دادرسیاطالع رسانی
درباره همه مســائل قضایی ممنوع نیست و
منعی برای اطالع رســانی دربــاره اقدامات
 ،دســتاوردها و همه گزارشــهای ســازمان
بازرســی وجود ندارد .محسنیاژهای تصریح
کرد :میتوان برای اصالح امور ،پیشــگیری
از جرم و تشــویق افراد برای مبارزه با فساد
بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت
و نباید در این خصوص خودسانســوری کرد.
وی برای نمونه به برخی گزارشهای مردمی
اشاره کرد که بدون ارتباط با سازمان بازرسی
به این مجموعه گزارش میشــوند و متذکر
شد :این که مردم ســازمان بازرسی را ملجا
مورد اعتمــاد میدانند خوب اســت اما اگر
آگاهســازی صورت گیرد از ارائه گزارشهای
غیرمرتبط پیشــگیری میشــود .رئیس قوه
قضائیــه بر لزوم ارزیابــی جدیتر و بهروزتر

درباره فرایند پیگیــری گزارشهای مربوط
بــه دســتگاههای اجرایی بــرای اثربخشتر
شــدن عملکرد ســازمان بازرسی تاکید کرد
و گفت :باید بررســی شــود که چه میزان از
گزارشهای سازمان بازرسی مورد توجه قرار
گرفته و چه میزان از این گزارشــات و به چه
علت بینتیجه مانده اســت :.اگر پیشنهادی
برای حسن اجرای امور یا درباره تخلفات در
دولت یا قوه قضائیه اعالم شده و یا جرمی به
دادگستری ارجاع شده ،باید تا حصول نتیجه
پیگیری شود.
محســنیاژهای با بیــان اینکه مســئوالن
سازمان بازرسی از گذشته تا به امروز نسبت
به عدم توجه به گزارشــات این ســازمان در
دادگســتریها گالیه داشتند که یا رسیدگی
نشده یا با تاخیر به آنها رسیدگی شده است،
خواستار بررسی علت این مسئله شد.
رئیس قوه قضائیه گفت :سال گذشته 1800
گزارش از ســازمان بازرســی به قوه قضائیه
ارســال شــد اما تنها حــدود  500گزارش
منتهی به حکم قضایی شــده که باید چرایی
این مسأله آسیب شناسی شود.

دریادار تنگســیری با برشــمردن برخی از رویاروئیهای
انقالب اســامی با استکبار جهانی گفت :نیروی دریایی
سپاه در خلیج فارس  ۶عملیات موفق در مقابل آمریکای
متجاوز انجام داده اســت که در این عملیاتها ،هیمنه
قدرت پوشــالی آمریکا در خلیج فارس شکســته شده
است.دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در
مراسمی که به مناســبت گرامیداشت حماسه شهدای
 ۱۶مهر و روز نیروی دریایی ســپاه با حضور وابستگان
نظامی کشــورهای خارجی به میزبانــی نیروی دریایی
سپاه برگزار شــد ،ضمن خوش آمدگویی به میهمانان
اظهار داشت :جمهوری اسالمی بعد از  ۴۳سال محاصره
اقتصادی و تحریمهای ظالمانه محکم ایســتاده است.
به گزارش ایســنا ،دریادار تنگسیری با برشمردن برخی
از رویاروئیهای انقالب اسالمی با استکبار جهانی گفت:
نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس  ۶عملیات موفق برابر
آمریکای متجاوز انجام داده است که در این عملیاتها،
هیمنه قدرت پوشــالی آمریکا در خلیج فارس شکسته
شــده اســت ،چون راه ما راه حق بــود و به خدا توکل
کردیم ،پیروز شدیم.فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود :ما
هیچگاه در خلیج فارس شــروع کننده جنگ نبودیم .با
ها نفتکشها ،سکوها و پایانههای نفتی
اینکه آمریکایی 
ما را هدف قرار میدادند ما خویشــتن داری کردیم ،بعد
از این همه خســارتی که آنها به ما وارد کردند ،ما وارد
ها شدیم و  ۶سیلی
جنگ یک و نیم ســاله با آمریکایی 
محکم و عبرت آموز به آنها زدیم.سردار تنگسیری گفت:
شــهید مهدوی و همرزمانش در یک حماســه بزرگ،
مستقیم و نابرابر هیمنه قدرت پوشالی آمریکای جنایتکار
را خُ ــرد کردند و نقطه عطفی را در تاریخ مبارزات ملت
ایران در مقابل استکبار جهانی رقم زدند.فرمانده نیروی
دریایی سپاه با اشاره به راهبرد امنیت ،صلح ،صفا و آرامش
در خلیج فارس گفت :ما هیــچ ناامنی و درگیری را در
این منطقه راهبردی برنمیتابیم ،خلیج فارس خانه ما و
ها در خلیج فارس
کشورهای همسایه ما است .آمریکایی 
جایی ندارند .زیرا هرجایی که حضور یافتند ناامنی را با
خود آوردند.دریادار تنگسیری تصریح کرد:حضور نامشروع
رژیم جعلی اشغالگر قدس ،امنیت این منطقه راهبردی را
مختل میکند و هزینه سنگینی را بر آن تحمیل خواهد
کرد .زیبنده کشورهای مسلمان منطقه نیست که یکی از
ها که قبله اول مسلمین را اشغال کرده
جنایتکارترین رژیم 
است در این منطقه حساس حضور پیدا کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

مذاکره برای مذاکره فایدهای ندارد

اســداهلل بادامچیان ،دبیرکل حزب موتلفه اسالمی که
در پایان نشســت دبیران این حزب ســخن میگفت،
افزود ۸ :ســال مذاکرات دولت قبلی که از موضع ضعف
ها و حتی برآورده ســاختن
و انفعال بود در رفع تحریم 
خواستههای دولت آقای روحانی نتیجهای نداشت و تکرار
آن مذاکرات بیحاصل هیچ فایــدهای ندارد.به گزارش
ایســنا ،وی تصریح کرد :اگر آمریکا رفع تحریم کند و
ایران راستی آزمایی کند که آمریکا به راستی از طریق
مذاکره میخواهد روابط بین ایران و آمریکا بر اســاس
مبانی غیر ســلطهای برقرار گردد و حقوق حقه ایران را
که ظالمانه غصب کرده بازگرداند ،آنگاه چنین مذاکرهای
نتیجه بخش خواهد بود.دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در
بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اظهارات اخیر
ظریف،وزیر ســابق خارجه ،گفت :وی به عنوان مسئول
اصلی مذاکرات برجامی تحلیل صحیح خود را از دوران
مســئولیت تدوین و اعالم نماید و هرجا اشتباه کرده از
ملت و روح بلند امام و شــهدا عذرخواهی کند و در پی
جبران برآید.وی افزود:آقای ظریف اکنون که دیگر وزیر
دولت نیست به عنوان یک دیپلمات به صراحت نظر خود
را درباره مذاکرات مطرح کند و نظر مشورتی خود را در
جبران اشتباهات و خطاهای گذشته بیان کند و مواردی
را که نمیتوان علتی بیان کرد به مسووالن دولت فعلی
ارائه دهد.بادامچیان تاکید کرد :کشاندن موضوع به واژهها
و مــواردی چون تعلیق یا لغو و مواردی از این دســت
یک خط انحرافی اســت.دبیرکل حزب موتلفه اسالمی
همچنین درباره روابط ایران و عربستان اظهار داشت :تا
زمانی که سران عربستان سعودی تابع آمریکای مستکبر
باشند یا علیه ملت مظلوم یمن مرتکب جنایت میشوند،
ایران نمیتواند بر طبق موازین اســامی و مبانی روابط
صحیح دولتهــا در صحنه بینالملل با آنها رابطه برقرار
کند مگر آنکه این روابط موجب شود که دولت سعودی،
تجاوز به یمن را متوقف و بر حسب منافع و مصالح ملت
مسلمان عربستان ،اشــتباهات گذشته را جبران کند.
بادامچیان در ادامه از تحــرکات دیپلماتیک وزیر امور
خارجه و ســفرهای اخیر وی به ویژه سفر به لبنان در
امتداد سیاست عرضه سوخت تقدیر کرد.دبیرکل حزب
موتلفه اسالمی در بخش دیگری از این گفتگو به دولتهای
ترکیه و باکو متذکر شــد که منافع ملی کشورهای این
منطقه حســاس در داشــتن روابط قوی و دوستانه با
جمهوری اسالمی ایران است.
وی تاکید کرد :ایــران قدرت کافی را برای حفظ منافع
ملی خود دارد و ضمن مراقب در برابر توطئههای آمریکا
و برخی استعمارگران اروپایی و صهیونیسم برای اختالف
افکنی در منطقه ،به بیگانگان و دشــمنان اسالم اجازه
شیطنت در مرزها و متطقه را نمیدهد.

