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از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال شد 
 الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
یسم  ور با تامین مالی تر

رئیس جمهوری الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را جهت 

طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.
این الیحه به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ 7 

آبان 1396 هیأت وزیران به تصویب رسید. کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریس��م سندی است برای پیشگیری و 
مقابله با اشکال ومصادیق مختلف تروریسم بین المللی از طریق 
قطع منابع وپشتوانه های مالی سازمان ها و گروه های تروریستی 

به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است.
در مقدمه توجهی این الیحه آمده است : با عنایت به اینکه 
مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست این 

الیحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می شود.

ابوطالبی مشاور رئیس جمهور شد
رئیس جمهور در حکمی حمید ابوطالبی را به عنوان 

مشاور رئیس جمهور منصوب کرد.
در متن حکم حسن روحانی آمده است: نظر به مراتب 
تعهد، توان علمی و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این 
حکم به عنوان »مشاور رئیس جمهور« منصوب می شوید. 
توفیق ش��ما را در انجام وظایف محول��ه با رعایت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر 
و امید در خدمت به اسالم و ملت شریف ایران از خداوند 

بزرگ مسألت می نمایم.

وانچی   تخت ر
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور شد

رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی مجید تخت روانچی 
را به سمت »معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور« منصوب 

کرد.
در حکم محمود واعظی آمده اس��ت: نظر به مراتب 
تعهد، تج��ارب ارزنده و توانایی های تخصصی جنابعالی، 
ب��ه موجب این حکم به س��مت »معاون سیاس��ی دفتر 
رئیس جمهور« منصوب می شوید. انتظار دارد با افزایش 
به��ره وری مجموع��ه و تعامل هدفمند با دس��تگاه های 
ذیربط نس��بت ب��ه ارائه بهنگام گزارش ه��ای تحلیلی از 

موضوعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی اقدام نمایید.

24 آبان ماه؛ سومین جلسه دادگاه حمید بقایی
وکیل مدافع حمید بقایی گفت: جلسه بعدی دادگاه 

موکلم، 24 آبان ماه برگزار می شود.
به گزارش ایس��نا، عادل حیدری اظهار کرد: جلسه 
بع��دی رس��یدگی به پرون��ده موکلم در ش��عبه 1057 

دادگاه ویژه کارکنان دولت برگزار می شود.
معاون رئیس جمهور در دول��ت دهم، قبل از ورود به 
اولین جلس��ه دادگاه درباره اینکه دادگاه، غیرعلنی برگزار 
می شود، گفته بود که در این پرونده همه چیز وجود دارد.

یکا، فلسفه حمایت از دولت  مقاومت در برابر امر
نماینده مجلس ش��ورای اسالمی گفت: ما به دولت 
می گویی��م که در براب��ر آمریکا تو هر چ��ه بخواهی، ما 
فراهم خواهیم کرد؛ فقط در برابر آمریکا کوتاه نیا و این 

فلسفه حمایت های ما از دولت است.
به گزارش مهر، حمیدرضا حاجی بابایی درباره اینکه 
چرا فراکسیون والیی مجلس به تمام وزرای پیشنهادی 
دولت رأی اعتماد داده است، گفت: کشور در یک موقعیت 
ویژه قرار دارد، از طرف��ی وضعیت اقتصادی که بیکاری 
لجام  گسیخته ای را ش��اهد هستیم و از بُعد بیرونی هم 
شاهد عربده  کشی های ترامپ و بدعهدی های آمریکا در 
قبال برجام هس��تیم که در این ش��رایط بر همه ما الزم 
اس��ت که کشور را آماده کنیم تا بتوانیم پاسخگوی این 

شرایط ویژه باشیم.
وی با بیان اینکه فراکس��یون والیی خودش را از همه 
مس��ئول تر می داند، ادامه داد: ما نباید دولت را به سمتی 
ببریم که برایش مشکل تراشی  کنیم و یا حالت بدبینانه آن، 
این می شود که اگر دولت به مشکلی بربخورد و ما، او را از 
قبل حمایت و کمکی نکرده باشیم، به ما می گوید که شما 
نگذاشتید که با این مشکالت با فکری آسوده و با تمام توان 

کار کنم، بنابراین ما دولت را صادقانه کمک کردیم.
وی ادامه داد: البته این همکاری و حمایت ما از دولت 
به این معنا نیست که هر کاری که آنها دلشان خواست را 
ما تایید کنیم، بلکه به این معنی است که ما کاری انجام 
ندهیم که او از جانب ما نگرانی داشته باشد. حاجی بابایی 
در م��ورد تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اظهار کرد: در 
این شرایط که مردم از مؤسسات اعتباری ناراضی اند باید 

این قبیل طرح ها را با شدت انجام دهند. 

 برگزاری اجالس مسئوالن بسیج اساتید 
با سخنرانی خاتمی

اجالس سراس��ری مس��ئوالن و جانش��ینان مراکز 
استانی بس��یج اساتید با سخنرانی س��یداحمد خاتمی 

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان برگزار می شود.
به گزارش تسنیم، این اجالس با عنوان تبیین روند 
تغییر نظام مس��ئله شناسی کانون های بسیج اساتید در 
دانش��گاه ها امروز از س��اعت 8 الی 14 در سالن شهید 
ش��هریاری سازمان بسیج اساتید کش��ور برگزار خواهد 
شد. موضوع خطیب جمعه موقت تهران در این اجالس 
نوسازی ظرفیت های شبکه ملی بسیج اساتید دانشگاهها 

برای پیشرفت و تعالی کشور است.

احضار  مشایی به دادسرا
 رئیس دفتر رئیس جمهور سابق به دادسرای فرهنگ 

و رسانه احضار شد.
به گزارش ایسنا، اسفندیار رحیم مشایی به اتهام تبلیغ 
علی��ه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به 
مس��ئوالن نظام و نش��ر اکاذیب به قصد تشویش اذهان 
عمومی به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار 

شده است. وی تاکنون به دادسرا مراجعه نکرده است.

 اظهارات درباره آغاز مذاکرات موشکی
از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی است

نایب رئیس کمیس��یون ش��وراهای مجلس شورای 
اس��المی گفت: مذاکره در حوزه دفاعی و موشکی با هر 
قدرت خارجی به معنای تسلیم بی قید و شرط در برابر 
دش��منان ملت بود و هرگونه اظهارات در این خصوص 

اقدام علیه امنیت ملی است.
ب��ه گزارش خان��ه ملت، امیر خجس��ته افزود: وقتی 
ش��هرها و مناطق مس��کونی کش��ورمان م��ورد تهاجم 
موش��ک های وارداتی حزب بعث قرار گرفت هیچ قدرتی 
حاضر به کمک و حتی محکومیت این اقدام ناجوانمردانه 
ی رژی��م بعث نش��د. وی بر همین اس��اس یادآور ش��د: 
بودجه های دفاع��ی و نظامی برخی کش��ورهای منطقه 
چندین برابر کل بودجه های مصرفی چند کشور اروپایی 
است اما همین کشورها هیچ گاه جرأت و توان رویارویی 
مستقیم با جمهوری اسالمی ایران را در خود نمی بینند.

وی ادامه داد: این نعمت الهی و قدرت جمهوری اسالمی 
نتیجه مذاک��ره یا گفت وگو با کش��ور هایی که کوچکترین 
درکی از صلح ندارند نیس��ت بلکه صرفا از قدرت موشکی و 
سیاست های راهبردی است، لذا آزموده را آزمودن خطاست.

مجلس از توضیحات ربیعی 
قانع شد 

جلسه علنی دیروز مجلس به ریاست علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی برگزارشد.

در این جلس��ه رئیس دیوان محاس��بات گزارشی در مورد 
ش��اخص های بودجه ریزی عملیاتی در بودجه سال 1397 کل 
کش��ور به نمایندگان ارائه کرد. همچنین در این جلسه رئیس 
دیوان محاس��بات کل کشور و رئیس س��ازمان برنامه وبودجه 
توضیحات��ی درخص��وص بودجه س��ال 97 دادن��د. در نهایت 
مجلس نیز از توضیحات ربیعی در مورد شفاف سازی اطالعات 

بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه اش قانع شد.

درخواست الریجانی از وزارت کشور و بهداشت
همچنی��ن رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی با تس��لیت 
جان باختن ش��ماری از هموطنانمان در زلزله کرمانشاه از وزارت 
کشور و هالل احمر و وزارت بهداشت خواست با سرعت بیشتری 

امکانات را به مجروحان و آسیب  دیدگان برسانند.
الریجانی خاطرنشان کرد: از مقام معظم رهبری نیز تشکر 
می کنی��م که بالفاصله دس��تور دادند که نیروه��ای نظامی به 
کمک آسیب دیدگان بش��تابند. وی افزود: یک اهتمام عمومی 
برای کمک به زلزله زدگان نیاز اس��ت از کمیس��یون عمران و 
کمیس��یون امور داخله نیز می خواهی��م که کارگروهی را برای 
رس��یدگی به منطقه اعزام کنند تا هرچه س��ریعتر امکانات به 
مردم برس��د و حجم آس��یب ها را نیز ارزیابی کنند تا در آینده 

کمک های الزم به زلزله زدگان صورت پذیرد.
همچنین رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به بحث 

بودجه ریزی براس��اس روش عملکرد خاطرنش��ان کرد: یکی از 
مسائلی که در گذشته ما مستمرا از دولت می خواستیم بودجه 
عملیاتی بود که بنا ش��د براس��اس مدل جدید این کار صورت 
گیرد. وی با اش��اره به اظهارات نوبخت در مجلس افزود: ایشان 
گفتند که بودجه سال آینده را بر همین اساس طراحی می کنیم 
و حداقل گام اول را اگر بردارند گام بس��یار مهمی است که در 

آینده نظام بودجه ریزی ما تغییر کند.
الریجانی گفت: در بررسی هایی هم که مرکز پژوهش های 
مجلس انجام داده بود نشان می داد که ما قانون بودجه ریزی را 

نیز باید در مجلس متناسب با این امر تغییر دهیم .

اعتبارات متفرقه؛ نشانه بی انضباطی در بودجه
رئیس دیوان محاس��بات کل کش��ور اعتب��ارات متفرقه را 
یکی از نش��انه های بی انضباطی در بودجه کشور خواند و گفت: 

تعدادی از دستگاه های دولتی اصاًل در بودجه ذکر نمی شوند.
ع��ادل آذر در نشس��ت علنی مجلس در س��خنانی درباره 
ش��اخص های بودجه ریزی عملیاتی در بودجه سال 1397 کل 
کش��ور گفت: شاهد بی انضباطی، عدم ش��فافیت و انحرافات از 
اهداف در بودجه کشور هستیم. وی با تأکید بر اینکه اعتبارات 
خارج از شمول در بودجه مشکالت نظارت را دوچندان می کند 
و عماًل نظارت را صفر می کند، گفت: یک درصد بودجه عمومی 

کشور مربوط به اعتبارات خارج از شمول می شود.
وی با ذک��ر اینکه 758 پروژه کش��ور ب��دون تاریخ اتمام 
هس��تند، اظهارداش��ت: اجماع ملی باید میان مجلس و دولت 
پدید بیاید و نمایندگان از دولت ش��فافیت در بودجه را مطالبه 
کنند چ��ون معموالً دولت ها عالقه مند به آن نیس��تند چراکه 

می خواهند پول را یکجا بگیرند.

سال ۹۷ سال چانه زنی دستگاه ها نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه سال 
97 سال چانه زنی دستگاه ها برای بودجه گرفتن نیست، گفت: 

امیدواریم الیحه بودجه در زمان مقرر تقدیم مجلس شود.
محمدباق��ر نوبخ��ت در نشس��ت علنی مجلس ط��ی ارائه 
توضیحاتی درباره نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با اشاره 
به سخنان عادل آذر افزود: همین اشکاالتی را که ایشان مطرح 
کردند ما از سال 80 در مجلس عنوان می کردیم و مهم راه حل 
اس��ت که بودجه ریزی کشور را از شیوه »افزایشی« تغییر داده 
و ب��ر مبنای عملکرد ق��رار دهیم. وی با تأکید بر اینکه س��ال 
97 سال چانه زنی برای بودجه گرفتن نیست، افزود: دستگاه ها 
نمی توانند بگویند که ما سال گذشته این مقدار بودجه داشتیم 

پس امسال 10 درصد بودجه ما را افزایش دهید.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور با اش��اره به اینکه 
ارزیابی ای بر عملکرد دستگاه ها هم انجام خواهد شد، گفت: علت 
اینکه بهره وری در کشور باال نمی رود این است که دستگاه ها چه 

کار بکنند و چه کار نکنند بودجه شان را می گیرند.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: برای س��ال 1397، 290 
دس��تگاه و ردیف ملی داریم که 32 درصد دستگاه های اصلی 

اس��ت که بر مبنای قیمت تمام شده که با مدل های نرم افزاری 
قیمت آن را احصاء کرده ایم حسابرس��ی می کنیم که در آینده 
به کمیسیون های مربوطه مجلس معرفی خواهیم کرد و الباقی 

براساس قیمت واحد تولید محاسبه می شود.

وعده های بودجه سال ۹6 چقدر عملی شده است؟
نماینده نائین گفت: حاال در هشتمین ماه سال هستیم اما 

به چه میزان وعده های بودجه سال 96 عملی شده است.
عباسعلی پوربافرانی افزود: ارزیابی، عنصر اصلی بودجه ریزی 
برمبنای عملکرد اس��ت. اهدافی ک��ه در بودجه ریزی بر مبنای 

عملکرد دیده می شود باید ناظر به »خروجی محوری« باشد.

تداوم پرداخت صندوق های بازنشستگی و نیروهای مسلح 
فاجعه است 

نماین��ده م��ردم گرمس��ار در مجلس ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
هزینه های جاری، بزرگ ترین بحران کش��ور است، گفت: تداوم 
رون��د پرداخت به دو صندوق بازنشس��تگی و نیروهای مس��لح 

برای کشور فاجعه خواهد بود.
غالمرضا کاتب با یادآوری اینکه به وزارت نفت اجازه داده 
ش��ده که س��ود اوراق خودش را پرداخت کند، گفت: از س��ال 
83 مجل��س به دولت تکلیف کرد که در قانون بودجه و برنامه 
چهارم و پنجم توسعه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را اجرایی 
کند، اما چرا تا به امروز اجرایی نشده است؟ وی ادامه داد: حاال 
ک��ه مجلس به دولت در این باره حکم کرده اس��ت، دولت یک 

عزم ملی به خرج دهد که این اتفاق رخ دهد.

بزرگترین مشکل کشور عدالت است
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بزرگترین 
مشکل امروز ما در کشور عدالت است، گفت: آیا پست هایی که 
به افراد می دهیم براساس عدالت است؟ امروز کسانی را داریم 
ک��ه 10 میلیون درآمد دارند و در مقابل افرادی با درآمد 500 

هزار تومانی زندگی می کنند و تعدادی حتی کار ندارند.
مسعود پزشکیان افزود: در وضعیتی که اکنون در آن به سر 
می بریم عدالت را آنگونه که خدا دستور داده، پیامبران را فرستاده 
و امام حسین برای آن شهید شده در این مملکت اجرا می کنیم یا 
نمی کنیم؟ وی خاطرنشان کرد: مشکل ما در این مملکت عدالت 

است و امام حسین هم برای ایجاد عدل و عدالت شهید شد.
وی افزود: پش��ت تریبون ه��ا به راحتی به یکدیگر ناس��زا 
می گویی��م، همدیگر را تخریب می کنی��م و بزرگان خودمان را 
تخریب می کنیم و هر روز داد می زنیم که فتنه است. با حصر، 
با خانه نش��ینی، با گرفتن، با بستن و هر روز بر طبل نفاق زدن 

مشکل مملکت حل نخواهد شد. 

مشکل اصلی کشور نبود نظام آماری مناسب است
س��خنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: مشکل اصلی 
کش��ور نبود نظام آماری مناسب است که به دلیل نبود تعریف 

مناسب عملیاتی و یکسان نداشتن در کشور است.

سیدحمایت میرزاده درباره بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 
در س��ال 97 گفت: اعتب��ارات بودجه ای باید بر مبنای عملکرد 
تخصیص یابد و بخش مصارف و منابع باید شفاف شود که این 

امر میسر نمی شود؛ مگر با بودجه ریزی بر مبنای عملکرد.

اعالم وصول 12 سوال نمایندگان مجلس 
12 سوال وکالی ملت از وزیران در نشست دیروز پارلمان 

از سوی هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول شد.
الیحه قانونی کمک به س��اماندهی پس��ماندهای عادی با 
اولویت اس��تان های ساحلی و کالنشهرها باعث مشارکت بخش 

غیردولتی.
سوال ملی حسینعلی ش��هریاری نماینده مردم زاهدان از 
وزیر تعاون درخصوص وجود تبعیض در هزینه بیمه ش��دگان 

تأمین اجتماعی.
سوال ملی حسینعلی ش��هریاری نماینده مردم زاهدان از 
وزیر تعاون، درخصوص علت عدم اجرای مصوبه یکسان س��ازی 

دفترچه های بیمه درمانی در بودجه سال 95.
س��وال ملی نصراهلل پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کالت 
از وزیر بهداش��ت، درباره اجرا نش��دن کامل قانون انطباق امور 

پزشکی و موازین شرع مقدس. 
سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نماینده مردم 
ارومیه و تهران، ری، ش��میرانات، اسالمشهر و پردیس از وزیر 
بهداش��ت، درباره علت مطالب��ه 9 درصد حق بیمه جهت واریز 

به وزارت بهداشت.
سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نماینده مردم 
ارومیه و تهران، ری، ش��میرانات، اسالمشهر و پردیس از وزیر 
راه و شهرسازی در باره علت واردات تجهیزات حمل ونقل ریلی 

دارای تولیدات مشابه داخلی از جمله سواالت مطرح بودند. 

کارگری را اخراج نکرده ایم
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارگری را 
اخراج نکرده ایم، گفت: س��عی کردیم حتی اینها را تیمارداری 

کنیم تا بلکه اقتصاد اجتماعی را در آنجا قوی کنیم.
علی ربیعی در پاس��خ به سوال پورابراهیمی نماینده مردم 
کرمان گفت: در همین بازه زمانی سه ماهه پس از رای اعتماد 

فقط 5 سوال را در صحن علنی مجلس پاسخ داده ام. 
ربیع��ی تصریح کرد: درخصوص س��وال مطرح ش��ده باید 
تاکید کنم یکی از برنامه های ارائه ش��ده اینجانب در زمان رای 
اعتم��اد معطوف به اص��الح صندوق ها، پایبندی به ش��فافیت، 
گردش صحیح اطالعات، پاس��خگویی به افکار عمومی و دخیل 
کردن ش��رکای اجتماعی و ذی نفعان صاحب حقوق بوده است 
که در این جهت گام هایی را برداشته ام. وی بیان داشت: امروز 
بنده و تمامی همکارانم در وزارتخانه و سازمان های تابعه ملزم 
و متعهد به  آنها می دانیم و در مسیر آنها نیز حرکت می کنیم.

در نهای��ت وکالی ملت س��وال پورابراهیمی از وزیر رفاه را 
درباره علت عدم شفاف س��ازی اطالع��ات بنگاه های اقتصادی 

زیرمجموعه وزارتخانه اش وارد ندانستند.

این روزها ش��اهد هستیم که 
دو گــزارش 

گروه سياست
فعالیتی از سوی اصالح طلبان 
و رس��انه های آنه��ا ص��ورت 
می گیرد که دانسته یا ندانسته همسو با برنامه های 

غرب است. 
به نظر می رس��د در اظهارنظرها و مقاالتی که 
از س��وی این جریان منتشر می ش��وند آنها تالش 
می کنن��د که مطابق با نظر غرب بار دیگر به مانند 
موضوع فعالیت های هسته ای کشورمان، مذاکره در 
مورد موضوع فعالیت های دفاعی و موشکی ایران را 
فعال کنند. این اظهارات در حالی مطرح می ش��ود 
ک��ه پیش از این نیز ش��اهد بودی��م برخی از افراد 
صراحتا از برگزاری رزمایش های موشکی در کشور 

انتقاد کرده بودند.
جالب آنجاس��ت که اصالح طلبان که در صف 
مدافعان برجام قرار داش��تند این روزها نیز تأکید 
دارند که دستاوردهای برجام تنها در صورت ادامه 
مذاکرات و مثال مذاکره در مس��ئله موشکی هویدا 
خواهد ش��د. این گروه تالش می کنند تا مذاکرات 
موش��کی غرب با ایران را معق��ول و منطقی و در 
مقاب��ل رد ای��ن مذاکرات را اقدام��ی غیرعقالنی و 

توجیه ناپذیرجلوه دهند.
چنین اظهاراتی در حالی مطرح می ش��ود که 
ایران بارها حتی قبل از مذاکرات برجامی نیز اعالم 
کرده بود که تنها در مورد موضوعات هس��ته ای با 
کش��ورهای غربی مذاکره می کند و به هیچ وجه به 
مذاک��ره درباره مواردی چون سیاس��ت منطقه ای، 
تروریسم، فعالیت های موشکی، حقوق بشر و... که 
مستمس��کی برای امتیازگیری از کش��ورمان است 
وارد نخواهد شد. در عین حال ایران همواره تاکید 
کرده است که قابلیت های دفاعی و نظامی اش هیچ 

کشوری را در منطقه تهدید نمی کند. 

نظرات اصالح طلبان
اصالح طلبان خ��وب می دانند که حساس��یت 
مردم به روی پرونده موش��کی آنقدری هس��ت که 
نتوانند به راحتی آنها را با اهداف خود همسو کنند. 
بر همین اساس چونان پرونده هسته ای ذره ذره در 
تالش��ند تا قدم به قدم حساسیت مردم را نسبت به 

مذاکره موشکی کاهش دهند. 
در ای��ن زمین��ه احم��د نقی��ب زاده، اس��تاد 
اصالح طل��ب و از فع��االن این جریان سیاس��ی در 
مقال��ه ای در یک��ی از روزنامه ه��ای اصالح طلب با 
عن��وان »اروپایی ه��ا خواهان مذاکرات موش��کی« 
نوشت: مواضع اروپایی ها تا حدی خردمندانه به نظر 
می رس��د. هم می خواهند که هیاهوی آمریکایی ها 
را ساکت کنند و هم نمی خواهند موضوع موشکی 

ایران به یک بحران غیر قابل بازگشت تبدیل شود. 
البت��ه  ایران هم در موقعیت خوب��ی قرار دارد و به 
اهداف خودش رسیده و قادر است که این برنامه ها 
را در همین نقطه کنونی متوقف کند. برد بیش از 
دوهزار کیلومتر در برنامه های ایران نیس��ت. بهتر 
است که ما هم با آغاز مذاکره خطر جنگ و تحریم 
را از س��ر بگذرانیم. اگر مذاکره نکنیم ممکن است 
که اروپایی ها مواض��ع تند و تیز آمریکایی ها را در 

این مورد همراهی کنند.
او همچنی��ن در ادام��ه مطل��ب خ��ود تأکید 
می کند: عربس��تان هم از مذاکرات احتمالی در این 
زمینه خش��نود خواهد شد. این استاد اصالح طلب، 
همچنین با ایجاد هراس در افکار عمومی می افزاید: 
آمریکایی ه��ا ب��رای احتم��ال به نتیجه نرس��یدن 
مذاکرات برنامه داشتند و موشک های فوق پیشرفته 
خ��ود که قادر ب��ود 200 متر در بت��ن نفوذ کند و 
سپس منفجر شود را از انبارهای خود خارج کردند 
و م��ورد آزمایش قرار دادن��د و خواب و خیال هایی 
برای ایران دیده بودند. با این وجود توافق هسته ای 

همه این خواب و خیال ها را از بین برد.

ادامه سیاست غرب
چنین اظهاراتی در ادامه برنامه های غرب بیان 
می ش��ود. آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی و برخی 
کش��ورهای عربی همواره در تالش بوده و هستند 
تا گام ب��ه گام مولفه های قدرت راهبردی ایران را 

محدود و از بین ببرند. 
همی��ن امر بود ک��ه آنها از ابت��دای مذاکرات 
هسته ای زمزمه هایی مبنی بر ادامه این مذاکرات در 
دیگر موضوعات را در سخنان خود مطرح می کردند 
و در تالش بودند تا پس از توافق هس��ته ای پرونده 

چالشی دیگر برای ایران را باز کنند.
شاهد بودیم که پس از روی کار آمدن ترامپ، 
طرح این موضوع از س��وی رئیس جمه��ور امریکا 
و کنگره این کش��ور ش��دت گرفت و آنها خواستار 
اضافه ش��دن پیوست موش��کی به برجام یا شروع 
مذاک��رات جدی��د در زمینه محدودس��ازی برنامه 

موشکی کشورمان شدند. 
به دنبال این درخواس��ت ها مقامات کشورهای 
اروپای��ی علی الخصوص فرانس��وی ها نیز با آنها هم 
صدا شدند و شاهد بودیم امانوئل ماکرون در جریان 

سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت که 
برنامه موشکی بالستیک ایران نگران کننده است و 
باید مذاکرات درباره موش��ک های این کش��ور آغاز 

شود.
 همچنی��ن دیدیم ک��ه دفتر نخس��ت وزیری 
انگلیس بیانیه ای را منتشر کرد که از توافق آلمان، 
فرانس��ه و انگلیس مبنی بر ل��زوم همراهی جامعه 
بین الملل برای توقف فعالیت های موش��کی ایران 

سخن گفته است.
وزی��ر خارجه انگلیس نیزبا بیان اینکه  حمایت 
از توافق هسته ای به معنی این نیست که ما »نباید 
علیه رفتارهای مخرب ایران در حوزه های دیگر، از 
جمله برنامه موشک بالستیک و بازداشت ناعادالنه 
ش��هروندان دو تابعیتی بریتانیا انتق��اد کنیم  « به 
خوبی از همراهی بریتانیا با امریکا در قبال پرونده 

موشکی ایران پرده برداشت.
رهب��ر معظم انقالب نیز ب��ا پیش بینی چنین 
برنامه ای از سوی غرب به صراحت تاکید کردند که 
طرح مس��ائلی مثل برجام 2،3،4، برجام منطقه ای 
و... را در راس��تای تفکر تزریقی آمریکا به نخبگان 

کشور مبنی بر کوتاه آمدن در برابر آمریکا است.
ایشان فرمودند: »آنها در صدد هستند "وانمود 
کنن��د ملّت ایران بر س��ر یک دوراه��ی قرار دارد 
و چ��اره ای ن��دارد جز اینکه یک��ی از این دو راه را 
انتخ��اب کن��د. آن دوراهی عبارت اس��ت از اینکه 
یا باید ب��ا آمریکا کنار بیایند، ی��ا باید به طور دائم 
فش��ارهای آمریکا و مشکالت ناشی از آن را تحّمل 
کنن��د«. مقام معظ��م رهبری ای��ن دوگانه را یک 
دوگانه غلط دانس��تند که نتیجه پذیرش��ش کنار 
آم��دن با آمریکا »به معن��ای قبول تحمیل های آن 

دولت« خواهد بود.

 تاکیدات مقام معظم رهبری
بر منع مذاکره موشکی

از س��وی دیگ��ر رهبر معظم انقالب اس��المی 
صریحاً تاکید کردند که جمهوری اس��المی ایران 
هیچ مذاکره ای در زمینه تسلیحات دفاعی خود با 

غرب نخواهد داشت.
ایش��ان با تاکید ب��ر اینکه امروز ه��م روزگار 
موش��ک اس��ت و هم روزگار مذاکره، خاطر نشان 
کردن��د: »اینکه بگویند فردای دنیا، فردای مذاکره 

اس��ت، دنیای موش��ک نیس��ت، این اگ��ر از روی 
ناآگاهی گفته ش��ود که ناآگاهی اس��ت؛ اما اگر از 

روی آگاهی باشد خیانت است.«
مقام معظم رهبری نیز در بخش از بیاناتش��ان 
با یادآوری اینکه پرداختن به بحث موش��کی ایران 
احمقانه است اظهار داشتند: »اگر موشک نداشته 
باش��یم دیگر ب��رای برخ��ورد نظامی ب��ا ما مکث 
نمی کنند و این موش��ک ها است که دشمن را سر 
جایش نش��انده. البته آن ها آمدند دست گذاشتند 

که این موشک ها باید از بین برود.«
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای همچنین در دیدار 
با فرماندهان س��پاه افزودند: »هر چه می توانید روی 
موشک کار کنید؛ ببینید دشمن چقدر روی موشک 
حس��اس اس��ت، پس بدانید که چقدر کارتان مهم 
اس��ت.« رهبر انقالب افزودند: »آنهایی که موشک و 
سالح اتمی دارند ملت ایران را از داشتن موشک 2 یا 
3 هزار کیلومتری نهی می کنند، این موضوع و دیگر 

مسائل مربوط به ایران به شما چه ربطی دارد؟«

احساس خطر
طرح موضوع مذاکره موش��کی نه تنها فایده ای 
بر کش��ورمان نخواهد داش��ت بلکه موجب سقوط 
کش��ورمان به ورطه خلع سالح که مورد نظر جهان 

امریکا، اسرائیل و دشمنان ایران است، خواهد شد.
الزم اس��ت در مقاب��ل طرح چنی��ن اظهاراتی 
پاس��خ های الزم و به موقع داده ش��ود و سکوت در 
این امر تنها تایید اینگونه اظهار است. اگر پیشتر به 
زمزمه هایی در این مورد واکنش نش��ان داده می شد 
امروز ش��اهد طرح بی عیب بودن مذاکرات موشکی 

نبودیم.
درمقاب��ل این گونه افکار بای��د تاکید کرد که 
مذاکره موشکی تنها توطئه ای برای محدود کردن 
مرحله به مرحله قدرت ایران اس��ت، کش��ورهای 
غربی مخصوصاً امریکایی ها در برجام نش��ان دادند 
که به تعهدات خود پایبند نیس��تند و می بینیم که 
بسیاری از تعهدات مالی، بانکی و اقتصادی برجام 
محقق نش��ده است. در این صورت چه لزومی دارد 
که کش��ور در این زمینه دوباره به غربی ها اعتماد 
کن��د و درباره توان دفاعی خود را که الزمه قدرت 

و امنیت کشور است مذاکره کند. 
غربی ه��ا درحال��ی که ب��ا ان��واع قراردادهای 

تس��لیحاتی کش��ورهای منطقه را انبار سالح های 
پیش��رفته تبدی��ل کرده ان��د، از کش��ورمان برای 
توانائی ه��ای دفاع��ی اش انتقاد می کنن��د و آن را 

خطری برای صلح و امنیت می دانند.
این درحالی است که آنها رژیم صهیونیستی را با 
انواع سالح های متعارف و غیرمتعارف مسلح کردند 
و کوچکترین انتقادی به سیاست های جنگ طلبانه 

و آتش افروزانه این رژیم در منطقه ندارند؟
از س��وی دیگ��ر در حالی که امری��کا بارها از 
گزینه های روی میز سخن گفته و اسرائیل همواره 
کش��ورمان را تهدی��د می کن��د و حت��ی برخی از 
گروههای تکفیری و تروریس��تی به نیابت از برخی 
از کش��ورهای منطقه هم��واره برنامه هایی را علیه 
کشورمان در دس��تور کار دارند برخی در داخل با 
غربی ها همنوا ش��ده و موضوع مذاکره موش��کی و 

خلع سالح ایران ارائه می دهند؟
همچنین اصالح طلبان همواره مذاکره نکردن 
در بحث موش��کی را موجب وارد ش��دن ایران به 
جنگ می دانند و تاکید می کند که س��ایه جنگ بر 
سر کشورمان افراشته شده است. چنین استداللی 
در مذاکرات هس��ته ای موجب ش��د تا کش��ورمان 
امتیازات بسیاری را بی جهت به طرف غربی واگذار 
کند اما ش��اهد بودیم که تهدی��دات غربی ها علیه 

کشورمان همچنان ادامه دارد.
هنوز به خاطر داریم وقتی روزنامه کیهان یک 
تیتر می زند که در آن به اقدامات عربستان در مورد 
یم��ن اعتراض و از حق م��ردم مظلوم یمن حمایت 
می کند، تیت��ر آن موضوعی علیه امنیت ملی تلقی 
می ش��ود. آیا این گونه اظه��ارات علیه امنیت ملی 
نیس��ت؟ در ش��رایطی که کش��ور در مقابل انواع و 
اقس��ام تهدیدات قرار دارد، بحث های تفرقه افکنانه 
ک��ه می تواند جامعه را نیز دچار ش��کاف و تش��تت 
کند می تواند جایگاهی داش��ته باشد؟ سیاستی که 
اصالح طلبان در پیش گرفته اند فاجعه ای برای امنیت 
و منافع ملی اس��ت و عقالنیت حکم می کند که در 

شرایط ویژه کشور توان دفاعی مان افزایش یابد. 
این هم��ان بازی پیچیده ای ک��ه روزگاری بر 
ع��راق و لیبی تحمیل ش��د و از آنجا که جواب داد 
ح��اال غربی ه��ا می خواهن��د آن را روی ایران اجرا 
کنند توافق هسته ای اگر اشتباه بود و هزینه تعلیق 
برنامه هسته ای را بر کش��ور تحمیل کرد، مذاکره 
موش��کی و پذیرش توقف فعالیت موش��کی ایران 
خیانتی اس��ت که جنگ را برای کش��ور به ارمغان 
میآورد. ش��اید پیش از ای��ن و در جریان مذاکرات 
هس��ته ای تنها منتقدین حواله جهنم شدند این بار 
اما ش��روع مذاکره موش��کی کل کشور را به جهنم 

حواله خواهد کرد. 

رهبر انقالب در دیدار جمعی از مس��ئوالن 
و فعاالن فرهنگی استانهای آذربایجان شرقی بـــا واليـت

و ق��م، ب��ا تجلی��ل از پدی��ده با ش��کوه و 
حیرت انگی��ز راهپیمایی اربعین و با دع��ا و آرزوی قبولی زیارت 
زائران، از دس��ت اندرکاران برگزاری این مراس��م تقدیر و تش��کر 

کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهبری، 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی دیروز 
در دی��دار جمعی از مس��ئوالن و فع��االن فرهنگی اس��تانهای 
آذربایجان شرقی و قم، با تجلیل از پدیده با شکوه و حیرت انگیز 
راهپیمای��ی اربعین و ب��ا دعا و آرزوی قبولی زی��ارت زائران، از 

دست اندرکاران برگزاری این مراسم تقدیر و تشکر کردند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای راهپیمایی عظی��م اربعین را 
نش��انه گس��ترش روح مبارزه و مجاهدت در راه خدا و آمادگی 

برای ش��هادت، در همه دنیای اسالم دانستند و افزودند: حضور 
این جمعیت عظی��م از نقاط مختلف دنیا ب��ا وجود تهدیدهای 
تروریس��تی، پدیده ای عظی��م و نش��ان دهنده اوج گرفتن تفکر 

مب��ارزه در راه خ��دا و آمادگ��ی عمومی و همگان��ی در این راه 
است.

رهبر انقالب اس��المی پدیده ی اله��ی و معنوِی راهپیمایی 
اربعی��ن را بی س��ابقه و غیرقابل توصیف خواندند و با تش��کر از 
دس��ت اندرکاران برگ��زاری این حرکت عظی��م گفتند: از دولت 
عراق که وس��ایل برگزاری این حرکت با ش��کوه را فراهم کرد، 
از ملت عزی��ز عراق که اینگونه مخلصانه و ش��ادمانانه از زائران 
حض��رت اباعبداهلل علیه الس��الم پذیرایی ک��رد، از جوانان مبارز 
عراقی و حش��د شعبی و دست اندرکاران تأمین امنیت مراسم، و 
از مس��ئوالن عتبات در نجف اشرف و کربالی معلی، قلباً تشکر 

می کنیم و برکات الهی را برای آنان خواستاریم.

در ديدار مسئوالن و فعاالن فرهنگی استان های آذربايجان  شرقی و قم صورت گرفت

 پدیده  عظیم  اربعین
نشانه گسترش روح جهاد در راه خداست

تکرار مواضع دشمن از زبان خودی ها

مذاکرات موشکی تهدید امنیت ملی 


