پارلمان

پیشنهاد تأسیس نیروگاههای هستهای جدید ازسوی چین

رئیس کمیته هس��تهای مجلس با اشاره به حضور در اجالس همکاریهای
هس��تهای ایران و چین گفت :در زمینه تأس��یس نیروگاههای هستهای کوچک
توسط چین در ایران گفت وگوهایی انجام شد.
مجتب��ی ذوالنور با اش��اره به اجالس اخیر همکاریهای هس��تهای ایران و
چی��ن که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار ش��د ،گفت :این اجالس
با میزبانی چین و حضور کش��ورهای  ۵+۱برگزار ش��د .در مجم��وع همایش غنی و
پرمحتوای��ی برگزار ش��د و طرفه��ای ایرانی و چینی ،موضوعات خ��ود را در همایش و
سمینار ارائه دادند.
وی با اش��اره به بازدید از نیروگاههای هس��تهای چین ،گفت :مذاکراتی در خصوص
همکاریهای متقابل و تأسیس نیروگاههای هستهای کوچک در ایران اظهار داشت :این
مهر
پیشنهاد مورد استقبال چینیها قرار گرفت.

2

دولت به دنبال پایهریزی نظام ارزی جدید است

گفتمان

مع��اون اول رئیسجمهور گفت :مردم مطمئن باش��ند که دولت با همراهی
آنها و بنگاههای اقتصادی به دنبال پایهریزی نظام ارزی جدید به منظور تأمین
منافع ملّی کشور است.
اس��حاق جهانگیری در ادامه جلسات س��تاد اقتصادی برای ساماندهی بازار
ارز کشور گفت :تخصیص مابهالتفاوت قیمت ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و نیز
داروهای مورد نیاز در س��ریعترین زمان الزم تأمین خواهد ش��د تا کوچکترین خللی
در تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه مهمترین رمز موفقیت طرح س��امان بخش��ی به نظام ارزی کشور
اطالعرس��انی صحیح اس��ت ،گف��ت :مردم مطمئن باش��ند که دولت ب��ا همراهی آنها و
بنگاهه��ای اقتص��ادی به دنبال پایهریزی نظام ارزی جدید ب��ه منظور تأمین منافع ملّی
پایگاه اطالع رسانی معاون اوّل رئیسجمهور
کشور است.

رویـداد

قبیلهگرایی سیاسی
نیروهای الیق را در حاشیه نگاه میدارد

دبی��ر کل جمعیت رهپویان گف��ت :قبیله گرایی
سیاس��ی نیروهای الیق را در حاشیه نگاه میدارد و به
کشور زیانهای بسیاری میرساند.
پروی��ز س��روری دبی��ر کل جمعی��ت رهپویان با
اش��اره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه
قبیلهگرایی سیاسی و جناحی یک گرفتاری بوده و از
موانع پیشرفت کشور تلقی میشود ،اظهار کرد:
م��ا هنوز نتوانس��تهایم بی��ن مدیران سیاس��ی و
کارشناس��ی تفکیک قائل ش��ویم در نتیجه آشفتگی
ب��ه وجود میآی��د و این امر ب��رای تصمیمگیریهای
حساس و مهم خطرناکتر میشود.
وی با اش��اره به بروز این پدیده مخرب در دولت
کنونی اظهار کرد :اوج قبیلهگرایی سیاس��ی در دولت
فعلی مش��اهده میشود و دولت به شایستگیها توجه
نمیکند و بدیهی است که شدت این پدیده مخرب در
دولت روحانی نسبت به دولتهای پیشین بیشتر است
چرا که از حوزه مدیران سیاسی به مدیران کارشناسی
تغییر جهت داده است.
وی اف��زود :از طرف��ی دیگ��ر ب��ه دلی��ل آن که
اح��زاب بر اس��اس فرآیند درس��تی ش��کل نگرفته و
دولت س��ایه تشکیل نشده متأس��فانه رفتارها به جای
آن که تش��کیالتی باش��د کام�لا قبیلهگرایانه اس��ت.
باشگاه خبرنگاران جوان

ادعای معاون رئیسجمهور آمریکا
علیه ایران

معاون رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعاها درباره
اس��تفاده دولت سوریه از تس��لیحات شیمیایی مدعی
شد که روسیه و ایران باید برای این حمالت در سوریه
سرزنش شوند.
مای��ک پنس ،معاون رئیسجمه��ور آمریکا گفت:
اس��د و متحدانش نباید عزم و اراده ما را مورد آزمون
قرار دهند .رئیسجمهور همچنین پیامی به دو کشور
که مس��ئول مجهز کردن رژیم اسد هستند ،فرستاد؛
روسیه و ایران.
وی همچنین با دفاع از حمله س��ه کشور آمریکا،
انگلیس و فرانسه علیه سوریه مدعی شد که این حمله
ایسنا
آنها موفقیتآمیز بوده است.

سردار سپهر جانشین رئیس سازمان
بسیج مستضعفین شد

سردار س��پهر به عنوان جانش��ین رئیس سازمان
بسیج مستضعفین منصوب شد.
س��ردار محمدحس��ین س��پهر با حکم سرلشکر
جعفری فرمانده کل س��پاه به عنوان جانش��ین رئیس
س��ازمان بسیج مس��تضعفین ،جایگزین س��ردار علی
فضلی شد.
وی پیش از این معاون هماهنگ کننده نمایندگی
فارس
ولیفقیه در سپاه بود.

ارتش حمله موشکی
به سوریه را محکوم کرد

ارت��ش جمهوری اس�لامی ایران حمله موش��کی
آمریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه را محکوم کرد.
در این بیانیه ارتش جمهوری اسالمی ایران
آمده اس��ت :حمله موش��کی آمری��کا ،انگلیس و
فرانس��ه به س��وریه که به دنبال ادع��ای دروغین آنها
مبنی بر اس��تفاده دولت س��وریه از س�لاح شیمیایی
علیه ملت س��وریه انجام گرف��ت؛ نمونه بارز حمایت و
پشتیبانی از گروههای تروریستی است.
در ادام��ه این بیانیه آمده اس��ت :مقامات آمریکا که
خود تأمین کننده اصلی تسلیحات برای کشتار مردم یمن
هستند و از هیچ جنایتی در افغانستان دریغ نمیکند و
چه مضحک و عجیب اس��ت که خود را در پش��ت نقاب
دروغین صلحطلبی پنهان مینمایند .مهر

همچنین به دنبال عملیات تروریستی داعش
در تهران موش��کهایی هستند که به مواضع داعش
شلیک شد و نشان داد که ایران در دفاع از مواضع
خود تردیدی ندارد.
در آن زمان رس��انههای غربی و صهیونیستی
تاکید کردند که با ش��لیک موش��کهای سطح به
س��طح با برد  ۷۰۰کیلومتر به س��وریه ،ایران هم
انتقام حمالت تروریستی در تهران را گرفت و هم
شان و اعتبار یک قدرت نظامی ،منطقهای و حتی
جهانی را به دست آورد.

کتایون مافی
mafi.katayoon@gmail.com

حمله موش��کی اخیر ائتالف
گــ�زارش دو
امریکا ،انگلیس و فرانس��ه به
سوریه که با حمایت عربستان وبرخی از کشورهای
عربی و رژیم صهیونیس��تی صورت گرفت ،نش��ان
داد که توانمندی موش��کی برای ای��ران ضرورتی
اجتنابناپذیر و دلیل اصرار دشمنان بر حذف این
توانمندی است.
همواره آمریکا و اس��رائیل ب��ه صورت جدی
به جنگ با ایران یا دس��ت کم حمله به تاسیسات
هستهای و سایر اهداف نظامی ایران فکر میکنند.
این تفکر از زمان اشغال عراق تاکنون وجود داشته
است .اما یکی از عواملی که این رویارویی را سالها
به تعوی��ق انداخته و آن را نزدی��ک به بعید کرده
توانمندی موشکی ایران است.
حمله موش��کی امریکا به سوریه نشان دهنده
توان موشکی ایران اس��ت که مانع از این حمالت
به ایران ش��ده اس��ت چرا که گر س��وریه به اندازه
کافی ،موش��ک قدرتمند و بازدارنده داشت ،بطور
قط��ع امریکا جرائت نمی کرد ک��ه این حمالت را
علیه ایران ترتیب دهد.
در حقیقت توانمندی موش��کی بخش مهمی
از موض��ع بازدارندگی ایران به ش��مار میرود و در
آین��ده نیز ب��ه همین صورت باق��ی خواهد ماند و
باتوج��ه به اهمی��ت این برنامه ب��رای توان دفاعی
ایران ،دنیا نباید انتظار داشته باشد ایران از برنامه
موشکیاش دست بکشد.
نگاهی به تاریخ انقالب اسالمی و تجربهای گران

نگاهی به تاریخ انقالب اسالمی نشان میدهد
که کش��ورمان به دلیل موانع ،تحریمها و کمبودها
در زم��ان جن��گ تحمیل��ی از نظر تس��لیحات با
مشکالت بسیاری مواجه بود.
با ای��ن حال ایران با روحیه ق��وی و مصمم و
ایثار و جانبازی رزمندگان توانست در مقابل حمله
دشمن ایس��تادگی کند ،بنابراین رژیم صدام پس
از ناکام��ی نظامی ،سیاس��ی و روانی در جبهههای
جنگ ،با هدف کس��ب امتیازات و تحمیل شرایط
خ��ود ب��ه کش��اندن جنگ ب��ه ش��هرها و مناطق
مسکونی مبادرت ورزیدند.
اگرچه ایران برای تعیین سرنوشت جنگ ،اجرای
عملیات نظامی را دنبال میکرد اما حمالت پی درپی
عراق به مناطق مسکونی ایران  ،سبب شد تا ایران با
وجود آنکه از حمله به ش��هرهای عراق اکراه داشت
در نهایت اعالم کند که در مقابل بغداد را با موش��ک

میزان

وزی��ر دفاع با ارائه گزارش��ی از ش��رایط منطقه و
حمله اخیر آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه به سوریه گفت:
ایران در تامین نیازهای تسلیحاتی خود ،خودکفا شده
است.
مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین با
اعالم این خبر گفت :امی��ر حاتمی وزیر دفاع ،مهمان
جلسه دیروز فراکسیون مستقلین بود ،ایشان گزارشی
از حمله سه جانبه اخیر به سوریه ارائه کرد و گفت که
آمریکاییها به دنبال ایجاد رعب و وحشت در منطقه
و بین مردم سوریه بودند.
وی ب��ا بیان این که تعداد زیادی از موش��کهای
پرتاب ش��ده یا منحرف ش��ده یا منهدم شدهاند گفت
که این نشان میدهد نیروهای مقاومت سوریه خود را
برای هر نوع مقابله و تهاجم آماده کردهاند.
الهوت��ی ادامه داد :به گفته وزیر دفاع این حرکت
ب��ا هیاهو و برنامهری��زی آمریکاییها پیش نرفته و در
انج��ام این عملی��ات ،آمریکا نقش تامی��ن تجهیزات،
عربستان تامین مالی و اس��رائیل طراحی را به عهده
ایسنا
داشته است.

ترامپ در جنگی سهمگینتر از عراق و افغانستان فرو خواهد رفت

دبی��رکل حزب موتلفه اس�لامی گف��ت :ترامپ با حماقت خ��ود در جنگی
سهمگینتر از جنگ عراق و افغانستان فرو خواهد رفت.
محمدنبی حبیبی اظهار داش��ت :ترامپ بدون اجازه کنگره و شورای امنیت
س��ازمان ملل با همراهی لندن و پاریس به س��وریه حمله ک��رد .او تمام قواعد
بینالمللی را زیرپاگذاشت تا شکست تروریستها در سوریه را التیام ببخشد.
وی افزود :جبهه مقاومت باید رژیم صهیونیستی را با همان ابزاری که آمریکا به
سوریه حمله کرد مورد هدف قرار دهد تا آمریکا بفهمد دوران بزن در رو گذشته است.
دبیرکل حزب موتلفه اس�لامی انهدام اغلب موش��کهای ش��لیک شده به سوریه را
قدرتنمایی دمش��ق دانس��ت و تاکید کرد :انهدام این موش��کها توان نظامی سوریه را
نش��ان میدهد ،درحالی که هنوز از س��امانه اس  ۴۰۰و اس  ۳۰۰سوریه استفاده نکرده
میزان
است.

دوشنبه  27فروردین  1397شماره 4721

اخبار
خودکفایی ایران
در تامین نیازهای تسلیحاتی

احزاب

نگاهی به تهدیدهای نظامی علیه ایران و حمله موشکی به سوریه

روزگار ،روزگار موشک هم هست
مورد حمله قرار خواهد داد .دراین میان حساسترین
حمله موش��کی عراق به تهران و ش��هرهای مرکزی
ایران بود که از تاریخ دهم اس��فندماه  1366آغاز تا
یازدهم اردیبهشتماه  1367ادامه یافت.
ع��راق در ای��ن م��دت ،متج��اوز از 170بار از
موش��ک میانبرد اس��تفاده کرد و تلف��ات جانی و
آسیبهای مالی زیادی را وارد کرد.
تحلیل کارشناس��ان نظامی از بررس��ی اتخاذ
چنین رویکردی از س��وی عراق نش��ان داد که در
ابت��دا ایران به دلیل��ی تجهیز نبودن ب��ه امکانات
موش��کی عمال نمیتوانس��ت دفاع��ی در برابر این
حمالت انجام دهد و سرانجام با پایهگذاری صنعت
موش��کی در ایران در همان زمان توانست مانع از
حمالت عراق شود.
ایران از آن پس به این جمعبندی رس��ید که
داشتن برنامه موشکی ضروری است.
آمارها نشان داد که از  172هزار شهید جنگ
تحمیلی 16 ،هزار شهید مربوط به بمباران هوایی
و موش��ک بود ،آی��ا ملتی که این تجرب��ه را دارند
میتواند موشک را رها کند؟
همچنین دش��منی رژیم صهیونیستی با ایران
موجب شد تا ایران این صنعت را روز به روز توسعه
بخش��د و به ساخت موشکهای دوربردی دست یابد
که توان هدفگیری اسرائیل را داشته باشد از جمله
س��اخت موشک شهاب  3با برد  1200کیلومتر که
توانایی هدفگیری قلب اس��راییل را داشت هراس
زیادی را در میان دشمنان ایران ایجاد کرد.
شرایط امروز
ام��ا امروز ایران قویترین کش��ور موش��کی در

مشاور امور بینالملل رهبر معظم انقالب
در حــاش�یه
گف��ت :آنچه آمریکاییها ب��ه بهانه حمله
ش��یمیایی انج��ام دادن��د بهانهجوی��ی اس��ت ب��رای جبران
شکستهای اخیر تروریس��تها و بدین صورت نقاب از چهره
خود برداشتند.
علی اکبر والیتی در حاشیه دیدار با عضو کمیته مشورتی
سیاس��ت خارجی چی��ن در جمع خبرنگاران اظهارداش��ت :از
ابتدای بحران س��وریه که توس��ط آمری��کا و متحدان آن علیه
دولت قانونی سوریه صورت گرفت ایران در کنار سوریه ایستاد
و همچنان حمایت از دولت قانونی سوریه را ادامه میدهد.
وی اظهار داش��ت :اقدام��ات امریکا در س��وریه از نظر ما
محکوم است و آنها به جایی نخواهند رسید.
والیتی همچنین در خصوص موضع چین در قبال اقدامات
اخیر در س��وریه ،گفت :آنها میگویند هیچ کاری نباید خالف
قوانین بینالمللی صورت بگیرد.
مش��اور امور بینالملل رهبر معظم انقالب اسالمی ،افزود:
ما یقین داریم اتهام اس��تفاده از س�لاحهای ش��یمیایی دروغ

مجلس حمله به سوریه را محکوم کرد

تذکر نمایندگان
برای برکناری سیف

بهارستـــان

گروه رویداد

نشس��ت علن��ی مجل��س روز
گذش��ته به ریاس��ت علی الریجانی رئیس مجلس
شورای اسالمی برگزار شد.
نمایندگان در این جلس��ه گزارش کمیس��یون
برنامه بودجه و محاسبات در مورد عملکرد اجزای یک
و دو بند «ز» تبصره یک قانون بودجه س��ال 1396
کل کشور را مورد بررسی قرار دادند .همچنین محمد
رضا آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
برای پاسخ به سواالت سیده حمیدهزرآبادی نماینده
مردم قزوین و س��یده فاطمه حسینی نماینده مردم
تهران در نشست دیروز مجلس حاضر شد.
پیشدستی سعودیها
در تقدیم اموال ملت خود به آمریکا
رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی گف��ت:

خاورمیان��ه و به گفته برخی از کارشناس��ان نظامی
هفتمین قدرت برتر موشکی جهان است که زرادخانه
آن متش��کل از هزاران موش��ک کوتاه برد ،متوسط،
بلند بالستیک و موش��کهای سطح به سطح است.
ایران کار خود را در زمینه ساخت تسلیحات نظامی
با س��اخت راکت آغاز نمود ،اما اکنون به فناوریهای
ساخت موشکهای نقطه زن دست یافته است.
چنین پیشرفتی سبب شده است که تحلیلگران
نظامی امریکا از مدتها قبل به این نتیجه برس��ند
ک��ه حمله نظامی به ایران هیچگاه جزء گزینههای
قطع��ی ایاالت متحده نخواهد ب��ود ،چرا ایران که
دارای یک قدرت بزرگ و قوی موش��کی اس��ت ،و
در خلیج ف��ارس قایقهای تندرو مجهزی دارد که
در زم��ان تهدیدات دریایی میتوانند واکنش��های
مناس��بی از خود نش��ان دهند و بدلیل در اختیار
داش��تن ادوات نظامی بومی که ب��رای امریکا غیر
قابل شناس��ایی است ،امکان حمالت نظامی به آن
ضعیف است.
همچنین اگ��ر دورتا دور مرزه��ای ایران یک
خ��ط فرضی دای��رهای بکش��یم ،دورتری��ن پایگاه
نظام��ی آمریکا از  700کیلومتری ایران دورتر قرار
ن��دارد که این نقاط به راحتی در دس��ترس هدف
موشکهای ایران قرار دارند.
در جری��ان رزمایش موش��کی پیامبر اعظم 6
در س��ال  1390نیروی هوافضای سپاه از سیلوهای
پرتاب موشکهای بالستیک ایرانی رونمایی کردند
تکنولوژی که تا پیش از این تنها سه کشور آمریکا،
روس��یه و چین به عن��وان تنها دارندگان رس��می
تاسیس��ات پرتاب موشک زیرزمینی از آن برخوردار
بودند و هراس را در دل دشمنان ایران برانگیختند.

توصیههای مقام معظم رهبری
نمونهای از این اقتدار موشکی زمانی ظاهر شد
که تهدیدهای اس��رائیل و آمری��کا مبنی بر حمله
نظامی به ایران قوت گرفت.
در آن زمان مقام معظ��م رهبری ر در یکی از
سخنرانیهای خود تاکید فرمودند« :تمام آن کسانی
که ای��ران را تهدید به حمالت نظامی می کنند به
ویژه اس��رائیل بداند که اگر غلطی از آنها س��ر بزند
ایران تآلویو و حیفا را با خاک یکسان میکند».
درزمان مذاکرات مرحوم هاشمی نیز خواستار
کاهش و انتقال بودجه نظامی به توسعه اقتصادی
ش��د و گفت که روزگار ام��روز ،روزگار مذاکره و
گفتمان است ،نه روزگار موشک!
ام��ا در هم��ان زمان نی��ز حض��رت آیتاهلل
خامنهای با انتقاد ش��دید از کس��انی که روزگار و
دنیای فردا را دنیای مذاکره میدانند و نه موشکی
خاطرنشان کردند« :روزگار ،روزگار همه چیز است
وگرنه به راحتی و به صراحت حق ملت را خواهند
خورد».
ایشان افزودند« :اگر این حرف از روی ناآگاهی
گفته ش��ده باشد یک مس��ئله است اما اگر از روی
آگاهی باشد خیانت است».
رهب��ر انقالب با تاکید بر اینکه دش��منان مدام
در حال تقویت توان نظامی و موش��کی خود هستند
تصریح کردند« :در این ش��رایط چط��ور میگوییم
روزگار موش��ک گذشته اس��ت؟ این حرفها را شبیه
حرفهای برخ��ی اعضای دولت موقت دانس��تند که
اوایل انقالب میگفتند جنگندههای اف –  ۱۴را که
خریدهایم به امریکا پس بدهیم ،به دردمان نمیخورد!
چندی بعد که صدام به ایران حمله کرد معلوم ش��د
چقدر به این ابزارهای دفاعی نیاز داریم».
ایش��ان همچنین پیشبینی ک��رده بودند بعد
از گفت وگوهای هس��تهای ،آنها موضوع مس��ائل
موش��کی ،منطق��های ،بع��د حق��وق بش��ر مطرح
میکنن��د و هر چقدر که ایران عقب بنش��یند آنها
جلو میآیند.
در نهایت
آنچه مسلم اس��ت عدم آگاهی غربیها نسبت
به توان موشکی ایران است .آنها هنوز نتوانسته به

والیتی تاکید کرد:

استفاده از سالح شیمیایی در سوریه ،بهانهجویی آمریکا

اس��ت ،چرا که زمانی که از سالح ش��یمیایی استفاده میشود
آث��ار آن تا مدته��ا در محل باقی میمان��د .در حالی که دیدار
هیات ایران از غوطه ش��رقی حکایت از اطمینان آنها مبنی بر
اینکه از سالح شیمیایی استفاده نشده است ،بود.
والیت��ی تصریح کرد :آمریکا و متح��دان آن قبل از اعالم
نتیجه بررسی استفاده از سالح شیمیایی دست به حمله زدن،
زیرا میدانستند این نتایج ادعای آنها را رد می کند.
مش��اور امور بینالمل��ل رهبر معظم انقالب اس�لامی در
خصوص برجام نیز اظهار داش��ت :چین معتقد اس��ت ایران به
تعهدات خود در قب��ال برجام عمل کرده و در دیدار دیروز به
هیات چینی گفته ش��د بقیه اعضای برجام باید آمریکا را وادار
به انجام تعهداتش کنند .وی در پاس��خ به سوالی در خصوص
نتیجه نشس��ت سران عرب اظهارداشت :این نوع نشستها که

پیشدس��تی س��عودیها در تقدی��م ام��وال ملت
خود به آمریکاییها ک��ه در کمال وقاحت صورت
پذیرفت آنان را ترغیب به بمباران س��وریه کرد تا
ب��ه تصور خ��ود معادله را عوض و مج��دد پناهگاه
تروریستها را احیا کنند.
علی الریجانی در نطق پیش از دستور خود با
اظهار تاسف از حمله وحشیانه به سوریه و حمایت
برخی از کش��ورهای اس�لامی از آن ،افزود :ادعای
این س��ه کشور بر این اس��ت که دولت سوریه در
از س�لاحهای شیمیایی اس��تفاده کرده ودر مقابل
دولتهای س��وریه و روس��یه این ادع��ا را تکذیب
کردند و خواس��تار رس��یدگی مجام��ع بینالمللی
ش��دند .مگر نه این است که برای رسیدگی به این
ام��ر نظ��ام بینالمللی تدبیر کرده اس��ت پس چرا
بدون رعایت این ضوابط و با عجله چنین تهاجمی
سامان داده شد؟
وی ادامه داد :بنابراین ،این دستاویز نمیتواند
وجاهت داشته باشد.
رئی��س مجل��س اظهار داش��ت :اق��دام اخیر
ارتش سوریه پاکس��ازی این منطقه بود .کاری که
کشورهای حامی تروریس��تها باور نمیکردند در

با محوریت و فش��ار دولت عربستان صورت میگیرد به لحاظ
سیاسی و بینالمللی بیاعتبار است.
مش��اور امور بینالمل��ل رهبر معظم انقالب اس�لامی با بیان
اینکه متجاوزین مرد میدان نیس��تند ،اظهار داشت :چه سعودیها
و صهیونیس��تها و چه آمریکاییها تروریستهایی را از  ۸۰کشور
علیه دولت قانونی سوریه بسیج کردند و دولت و ملت سوریه هفت
سال است که در برابر فشارها مقاومت کردهاند .وی گفت :با اشاره
به حمایت کشورهای چون عراق ،لبنان و الجزایر از دولت سوریه
اظهار داشت :دو خط مشخص مقاومت و سازش در منطقه وجود
دارد واین جبهه تا به حال نشان دادهاند که مقاومت پیروز است.
مش��اور امور بینالملل رهبر معظم انقالب اسالمی تصریح
ک��رد :ایران قویتر از هر زمان دیگر به حمایت از کش��ورهای
جبهه مقاومت ادامه خواهد داد .والیتی ادامه داد :در خصوص

زمان نسبتا کوتاه عملیاتی شود.
شعار «مرگ بر آمریکا» در صحن مجلس
نماین��دگان در صح��ن علن��ی مجل��س و در
ادام��ه صحبتهای علی الریجان��ی رئیس مجلس
در ارتباط با بمباران کش��ور سوریه توسط آمریکا،
شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند.
تصمیمات ستاد تدابیر ویژه دولت باید
به تایید شورای عالی امنیت ملی برسد
از س��وی دیگر رئیس مجلس گفت :در بودجه
 ۹۷تصویب کردیم که تصمیمات ستاد تدابیر ویژه
دول��ت باید به تایید ش��ورای عال��ی امنیت ملی و
رهبری برسد در غیر این صورت قابل اجرا نیست.
عل��ی الریجان��ی این ج��واب را در پاس��خ به
اظه��ارات علیرض��ا رحیمی نماینده م��ردم تهران
در نشس��ت علن��ی پارلم��ان داد که با اس��تناد به
م��اده  49آییننامه داخلی مجلس اظهار داش��ت :
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ناظر به مجموعه
اقدامات دولت قبل طی س��الها  87تا  91است ،اما
سوال این است که با وجودی که ستاد تدابیر ویژه

یک تخمین صحیح از تواناییهای ایران دست پیدا
کن��د ،همچنین آنها میدانند که نیروی موش��کی
ای��ران اغلب بر پایه واحدهای متحرک اس��ت و به
همین دلیل نی��ز موقعیت خاصی برای پرتاب نیاز
ندارد.
اصرارایران برای داشتن توانمندی موشکی نیز
این است که کش��ورها همیشه در محاسبات خود
توانمندی بازدارنده ایران را در نظر داشته و به فکر
نباشند روزی به ایران تعرض کنند.
بس��یاری از کارشناس��ان نظامی عقیده دارند،
اگ��ر واهم��ه از همی��ن موش��کها نب��ود برخی
همسایگان متهور ایران همانند زمانی که صدام به
ایران حمله کرد با تجهیز تس��لیحاتی که آمریکا و
غرب در اختیار آنها میگذاشت تا کنون چندینبار
بر علیه ایران جنگ به پا کرده بودند و مردم ایران
ه��م مجبور بودند همی��ن بمبارانهایی که امروزه
مردم مظلوم یمن و سوریه تحمل میکنند ،تحمل
میکردند.
ایج��اد اغتش��اش در منطق��ه بلوچس��تان و
ناامنیهای مرزی نشان میدهد اگر آنها نسبت به
توان مقابله کش��ورمان تردید داشتند ،کلید پرتاب
موشکها را تا کنون فشرده بودند.
از س��وی دیگ��ر توانمن��دی موش��کی ایران
هش��داری برای کش��ورهای منطقه است و تاکید
دارد که میادین نفتی و تاسیسات نظامی آنها در
قلمرو ایران بود و با کوچکترین تحرکی از س��وی
این کشورها علیه ایران ،نابود خواهند شد.
حمالت موش��کی امریکا ،فرانسه و انگلیس به
س��وریه نیز نشان داد که آنها در صورتی که بدانند
کشوری توانمندی مقابله با این حمالت را ندارند،
حتما ً آن را بکار میگیرند.
از س��وی دیگر یکی از دالیلی که مردم ایران
برای تهدیدات آمریکاییها ارزش قایل نمیش��وند
این اس��ت که از یک سو هیچ کس بر اساس هیچ
توافق ی��ا قانونی حق ندارد جل��وی برنامه دفاعی
ایران را بگیرد و از س��وی دیگر توانمندی موشکی
آنها ،ویژگی بازدارندگی دارند.
اگ��ر ایرانیه��ا در ای��ن زمینه کوت��اه بیایند،
آمریکاییها میتوانند برنامه دفاع موشکی ایران که
اصال بحث آن در برجام نبود در مذاکرات موشکی
به عنوان بخشی از برجام در اذهان جا بیندازند تا
ای��ران از برنامه دفاعی خود عق��ب بمانند و آنها و
همپیمانانش��ان بتوانند هر برنامه شومی که دارند
را بر علیه ایران پیاده کنند .کش��ور ما در چهار راه
منافع بینالمللی قرار دارد و دش��منان میخواهند
برای دسترس��ی به منافع خود ،مصلحت و امنیت
کشور را تهدید کنند.
ل��ذا ضرورت دارد که ایران ،همزمان با س��ایر
قدرته��ا از جمله امریکا توانمندی موش��کی خود
را توسعه داده و به کس��ی اجازه ندهد وارد حریم
دفاعی کشور شود.

رویکرد آمریکاییها درباره برجام اظهار داشت :آنقدر گفتههای
آمریکا بیاعتبار ش��ده ک��ه دیگر هیچ کش��وری گفته رئیس
جمهور آمریکا را جدی نمیگیرد.
روابط ایران و چین سازنده و راهبردی است
عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گف��ت :رابطه دو
کشورایران و چین سازنده و راهبردی است و دیدارها بر عمق
روابط ما اضافه می کند.
علی اکبر والیتی دیروز در دیدار با عضو کمیته مش��ورتی
وزارت ام��ور خارجه چین افزود :خوش��بختانه رابطه دو طرف
رو به گس��ترش اس��ت و ما با مقامات مختل��ف چینی در طی
سالهای متمادی دیدارهای مثبت و سازندهای داشتیم.
همچنین در این دیدار جی پی بینگ عضو کمیته مشورتی
وزارت امور خارجه چین با اشاره به سفر رییس رییس جمهور
چی��ن به ایران گفت :خوش��حالم که در س��ال  2016ش��ی
جی پینگ س��فر موفقیت آمیزی به ایران داش��تند و امیدوارم
مهر
روابط دو کشور رو به گسترش باشد.

دولت س��اختار قانونی دارد چرا اقدامات این دولت
فراقانونی بوده است و در بودجهای که در آن سالها
به تصویب مجلس رسید دخل و تصرف کردند؟
تهیه پیشنهاد
تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی
همچنین احمد امیرآبادی از تقدیم پیش��نهاد
تش��کیل کمیس��یون فضای مجازی با  20امضا به
هیأت رئیسه مجلس خبر داد.
جمعی از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی
پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی را
تهیه و تدوین کردهاند.
بهروزآوری تجهیزات و تقلیل مبلغ قرارداد
آذری جهرم��ی گفت :ق��رارداد آلکاتل بعد از
برجام اصالح ش��د و در ح��وزه هزینهها منطقیتر
و ق��رارداد  ۲۴۷.۵میلیون یورویی به  ۱۴۵میلیون
یورو تقلیل پیدا کرد و تجهیزات در قرارداد جدید
بهروزآوری شد.
وی در پاسخ به سوال نماینده قزوین در مورد
وضعیت قرارداد وزارت ارتباطات با ش��رکت آلکاتل،

گفت :ه��دف از خرید آلکاتل ،نوس��ازی تجهیزات
شبکه با میزان  400گیگا بیت ،یعنی  4دهم ترابیت
در ثانیه بوده اس��ت ،همچنین در شبکه انتقال 2.4
ترابیت ب��ر ثانیه باید برای ش��بکه داخلی ظرفیت
ایجاد میشده و  3.2ترابیت نیز برای شبکه ترانزیت
ظرفیت ایجاد میشده است .در نهایت وکالی ملت
ب��ا  98رأی موافق 87 ،رأی مخالف و  7رأی ممتنع
از  203نماین��ده حاضر در صحن س��وال زرآبادی و
حسینی را از وزیر ارتباطات وارد ندانستند.
بیانیه در محکومیت حمله به سوریه
 ۲۳۹نماین��ده مجلس ش��ورای اس�لامی در
محکومی��ت حمله آمری��کا ،انگلیس و فرانس��ه به
سوریه بیانیهای صادر کردند.
تذکر  ۶۳نماینده به رئیسجمهور
 ۶۳نفر از نمایندگان مجلس به رئیسجمهور
ض��رورت عزل رئی��سکل بانک مرک��زی و عوامل
دخی��ل در گرانی ارز ،متوقف کردن چرخه زندگی
م��ردم و ضربه به نظام اقتصادی کش��ور را متذکر
شدند.

