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شهریار حیدری:
البی دولت در مجلس باالست

 امکان استیضاح نداریم
شهریار حیدری نماینده قصرشیرین در خصوص وضعیت 
نامساعد اقتصادی کشور به رویداد۲۴ می گوید: واقعیت این 
اســت که دولت آقای رئیسی از اساس، تیم اقتصادی اش را 
ضعیف انتخاب کرد و این تیم براساس شعار سال که در آن 
تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی آمده است، شکل نگرفت.

وی می گوید: عمالً تیم اقتصادی دولت، توان اجرایی شعار 
استراتژیک سال را ندارد و تاکنون نتوانسته اند کاری خاصی 
در این حوزه ها برای مردم و کشــور انجام دهند. واقعاً امروز 
کار برجسته ای توسط دولت آقای رئیسی در بحث تولید و 
اشتغال که بسیار بااهمیت است، صورت نگرفته و آمار بیکاری 
در کشــور افزایش پیدا کرده است. در موضوع پیشرفت در 
حوزه دانش بنیان، دانشــمندان ایرانی یک ســری کار ها را 
شــروع کردند، ولی اختراعات و ابداعات باید در عمل دیده 
شــود. خیلی از نخبگان و مخترعان به شدت گله مندند و 
می گویند کسی در جامعه، صاحب تفکر، اندیشه و اختراع 
ما نیست. افرادی را داشته ایم که بهترین اختراع و ابتکار را 
داشــتند و زمانی که کار آن ها را به دولت ارجاع می دهیم، 
کسی کار خاصی برای این افراد و زحمت کشیدن شان انجام 
نمی دهد که در این رابطه هم، دولت مقصر اســت.حیدری 
می گوید: متاسفانه مجلس هم، متاثر از فضای دولت است. 
با کمال تاسف، خیلی از دوستان نماینده، درکی از شرایط 
واقعی جامعه ندارند. می بینم یک وزیر یا مسئول که کاماًل 
کوتاهی و قصورش محرز اســت، وقتی به مجلس می آید و 
صحبت می کنــد، جمعی از نماینــدگان، روی به »به به و 
چه چه« می آورند، بدون اینکه متوجه باشند که اصالً طرف 
چه می گوید؛ این یکی از درد های مجلس است.وی می گوید: 
مجلــس، وظیفه نظارتی دارد و تاکید هم داریم که باید در 
تیم اقتصادی دولت، اصالحاتی به وجــود بیاوریم. در این 
رابطه، اراده هم هست، اما قدرت البی ها برای رویکردی غیر 
از این، باالست؛ البی های بین دولت و مجلس، حقیقتاً زیاد 
است و امکان استیضاح نداریم. مثالً بنده درخواست تحقیق 
و تفحص از اتاق بازرگانی ایران را داشــتم و اعتقاد هم دارم 
که حجم تخلفات در آن جا به اندازه ای اســت که می تواند 
۱۰ تا پرونده در ســازمان بازرسی و دستگاه قضایی برایش 
تنظیم شود، ولی یک عده از همین نمایندگان، آمدند محور 
تحقیق و تفحصی شدند که ما شروع کننده آن بودیم. یعنی 
آن ها با البی اتاق بازرگانی، کار تحقیق و تفحص را دســت 
گرفتند از جمله رییس کمیسیون اقتصاد. این روند، وظیفه 
ذاتــی ما را به انحراف می برد. مــن که اعتقاد به تحقیق و 
تفحص داشــتم و در این رابطه، سند هایی در اختیارم بود، 
باید در تحقیق و تفحص مسئولیت می داشتم نه فردی که 
اعتقاد به آن نداشت.نماینده قصرشیرین می گوید: البی های 
دولت با مجلس، به نظام، حاکمیت و مردم آســیب می زند. 
امیدوارم این البی های سازمان یافته و هدفمند، بین مجلس 
و دولت کم شود تا در نهایت توجه ها به مردم، بیشتر شود.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه می گوید: عموماً توان 
مدیران، یکسان نیست. به اعتقاد من، مدیران توانمندی در 
این کشــور وجود دارند که می توانند ناجی اقتصاد و بحران 
معیشتی مردم شوند، ولی کسی به این ها توجه نمی کند و 
باند های مافیایی که دنبال کسب قدرت و مسند در دولت و 
وزارتخانه ها هستند و به ناحق، سمت ها را تصاحب می کنند، 

طبیعتاً افراد توانا را به حاشیه می کشانند.

عضو کمیسیون داخلی مجلس:
آمارهای رئیس ی برای مردم و 

نمایندگان مبهم است
محمد صفری ملک میان عضو کمیســیون تلفیق الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ در گفت وگو با ایلنا، در رابطه با آمارهای 
ارائه شده از ســوی رئیس جمهور در جلسه صحن علنی 
روز یکشــنبه )۲ بهمن( مجلس و واکنش ها نسبت به این 
آمارها، گفت: یکی از اشــتباهاتی که مسئوالن تراز اول و 
مقامات به ویژه روســای محترم جمهور مرتکب می شوند 
مســاله اکتفا کــردن به آمارهایی اســت کــه کارگزاران 
پایین دستی به مقامات باالدســتی انتقال می دهند و این 
جزو مواردی اســت که مقام معظم رهبری همواره تاکید 
دارند که ما به این آمارها بسنده نکنیم.وی ادامه داد: اینکه 
آقای رئیس جمهور آمار می دهند که ما برای یک میلیون 
نفر اشتغالزایی داشتیم مساله ای است که هم برای مردم و 
هــم برای نمایندگان مجلس در هاله ای از ابهام قرار دارد و 
باید روشنگری و شفاف سازی شود. یا در برخی شاخص ها و 
موارد دیگر هم ایشان آمارهایی را مطرح می کنند که شاید 
برای جامعه چندان ملموس نباشــد.نماینده مردم رودسر 
در مجلس همچنین عنوان کرد: من در رأی گیری کلیات 
الیحه بودجه علیرغم اینکه مجلس به آن رأی موافق داد و 
تصویب شد؛ هم در صحن علنی و هم در کمیسیون تلفیق 
به کلیات الیحه بودجه رأی مخالف دادم.وی خاطرنشــان 
کرد: دلیل مخالفت بنده هم این بود که به اعتقاد من، آن 
»تحول اقتصادی« که یکی از برنامه ها و شعار های راهبردی 
آقای رئیس جمهور بود و ما برهمین اساس به ایشان کمک 
کردیم و رأی دادیم و انتظار داشتیم، با این بودجه نمی تواند 
آن تحــوالت اقتصادی را دنبال کــرده و پیش ببرد.عضو 
کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: همچنین 
الزم می دانم به ضرس قاطع بگویم که با توجه به شرایط و 
منابع مالی موجود، عمده عددهایی که در الیحه بودجه آمده 
و تعریف شــده قابلیت تحقق ندارد. در مجموع حرف های 
بسیار زیادی پیرامون کلیات و همینطور مسائل جزئی الیحه 
بودجه وجود دارد که ان شاءاهلل در کمیسیون های تخصصی 
و بعد در کمیسیون تلفیق نسبت به رفع و اصالح آن تالش 
خواهیم کرد.عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه در ادامه 
تصریح کرد: انتظار داریم دولت محترم به ســمتی حرکت 
کند کــه منابع موجود را دقیق برآورد کرده و مصارفی که 
براساس آن تنظیم می شود را به نحوی تنظیم کند که یک 
تناسب و سنخیت میان منابع و مصارف پدید آید تا از یک 
سو در طول سال آینده با کسری بودجه مواجه نشویم و از 
سوی دیگر برای بسیاری از پروژه های عمرانی که بر زمین 
مانده و متوقف شده است، اعتبار تخصیص داده شود تا کار 

پیش برود.
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رئیس قوه قضاییه:
در تالشیم نادمان از حوادث اخیر به 

آغوش جامعه بازگردند
محســنی اژه ای گفــت: در تالش هســتیم در ایام 
جشن و ســرور پیش رو بســتری را برای عناصری 
که در جریان اتفاقات اخیــر لغزش کردند و اکنون 
نادم هستند فراهم آوریم تا بتوانند به آغوش جامعه 

بازگردند.
غالمحسین محسنی اژه ای، در نشست شورای عالی 
قوه قضاییه، گفت: امیدواریم دولت نیز در این دو ماه 
باقی مانده از سال تا آغاز ماه مبارک رمضان و سال نو، 
اقدامات بیشتری را در جهت رفع مشکالت معیشتی 
مردم انجام دهد؛ ما نیــز در قوه قضاییه باید تالش 
کنیم در حد مقدور کمک کار دولت باشیم و چنانچه 
در این شرایط فشار حداکثری دشمنان، کسانی در 
پی اخالل در بازار، احتکار، گرانفروشی و کم فروشی 
هستند، دولت به وسیله تعزیرات برخورد متناسب و 
قانونی را انجام دهند و دادســتان های ما نیز در امر 

کنترل بازار به دولت یاری رسانند.
بــه گزارش ایســنا، رئیس قوه قضاییه با اشــاره به 
هوشیاری و بیداری دستگاه های اطالعاتی و انتظامی 
کشور و همچنین قوه قضاییه در امر مقابله و مبارزه 
با ناامنی ها، اظهار داشت: دشمن نهایت تالش خود 
را برای ایجاد ناامنی می کند لذا در موضوع امنیت و 
آرامش مردم نباید کوچکترین غفلتی داشت؛ البته 
همانطور که بارهــا تاکید کرده ام بایــد میان افراد 
فریب خورده و جوانانی که تحت تاثیر القائات دشمنان 
قرار گرفته و احیاناً اقدام مجرمانه ای را مرتکب شدند 
با عناصر اصلی اغتشاشات تفکیک قائل شد؛ بر همین 
اساس در تالش هستیم در ایام جشن و سرور پیش رو 
بستری را برای عناصری که در جریان اتفاقات اخیر 
لغزش کردند و اکنون نادم هســتند فراهم آوریم تا 

بتوانند به آغوش جامعه بازگردند.
محســنی اژه ای در ادامه نشســت دیروز با اشاره به 
مقوله مبارزه با فساد، گفت: بعضاً زمزمه هایی شنیده 
می شــود که مبارزه با فساد در قوه قضاییه کمرنگ 
شده است؛ لذا من می خواهم در همین جا تاکید کنم 
که مبارزه با فساد توسط قوه قضاییه در دوره تحول 
و تعالی، نه تنها کم رنگ نشده بلکه به صورت فنی و 
علمی و مجربانه، به نحو مؤثری در حال انجام است.

او افزود: چند ماه قبل ســازمان بازرسی گزارش داد 
که در یکی از وزارتخانه ها اقدامی در دست اجرا است 
که اگر جلوی آن گرفته نشود، ممکن است بیش از 
۹۰۰ میلیون یورو، بدون ضوابط و اخذ تضامین الزم 
در اختیار افرادی قرار گیرد. پرداخت این میزان پول 
بابت دریافت کاالیی مورد نیاز بود که اصاًل وارد کشور 
نشــده بود؛ در واقع، وانمود شــده بود که آن کاالی 
مورد نیاز وارد کشور شده و پرداخت این پول در ازای 

دریافت آن کاالست.

آنها برجام را ترکمنچای می خواندند، 
امروز به دنبال احیای آن هستند

یک استاد دانشگاه گفت: به همان اندازه که مولفه های 
درونی قدرت تضعیف شود اثر تحریم بیشتر و بیشتر 

خواهد شد.
مهــدی مطهرنیا در گفت و گو با ســایت خبری 
نواندیش اظهار داشــت: در ســال های نه چندان 
دور، عــده ای مصرانــه تحریم را بی اثــر قلمداد 
کرده و خطاب بــه تحریم کنندگان می گفتند، به 
حدی تحریم کنید که »تحریم دان تان پر شــود« 
و همچنین می گفتند، تحریم ها موجب شکوفایی 
اقتصاد و استقالل ما می شود. در واقع این اظهارات 
در ســرزمینی می تواند برد و امکان عملیاتی باشد 
کــه از اقتصادی منظم و با برنامه و تصمیم گیرانی 
مجرب و کاردان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی و البته همراه با عظــم و اراده ای ملی 
برای مقابله با فشار بیرونی برخودار باشد. یعنی به 
همان انــدازه که مولفه های درونی قدرت تضعیف 
شــود و زمینه های مثبت اثر تحریم ها در اجزای 
یک جامعه بیشــتر پدیدار شود، بالطبع اثر تحریم 

بیشتر و بیشتر خواهد شد.
تحلیلگر مســائل بین الملل در ادامــه گفت: نظام 
جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با پدیده تحریم، 
در مرحله نخســت با رویکردی ســلبی و استفاده 
ایجابی برخورد کرد. به این معنی که تحریم را نشانه 
عملکرد دشمن و عامل دستیابی استقالل اقتصادی 
قلمداد می شــد. این برداشت ها در حالی بود که در 
عمل با گذشت زمان تحریم ها اثرات خود را فزون تر 
نشان دادند و عقب نشینی نظامی - سیاسی درباره 
مثبت بودن تحریم ها به اســتقالل اقتصادی کاهش 

پیدا کرد و نتیجه معکوس داد.
او افــزود: امروز و با توجه بــه خروج دولت ترامپ از 
برجام، شاهدیم که نمایندگان مجلس و برخی دیگر 
از مقامات دارند، از آمریکا و اروپایی ها می خواهند به 
توافق هسته ای برگردند. این در حالی است که همین 
گفتمان انقالبی قبل از تشــکیل دولت ســیزدهم، 
برجام را ترکمنچای خوانده و ادامه مذاکره با ایاالت 
متحده را سازش می دانستند و بازگشت به برجام را 
منوط به برچیده شــدن همه تحریم های هسته ای 
و غیرهســته ای و همچنین ضمانت آمریکا بر عدم 
خروج از برجام می دانســتند. اما حتی بدون در نظر 
داشتن فرامین رهبری از همه آن پیش شرط ها عدول 
کرده خواهان احیای برجام هستند. این نشان دهنده 
عقب نشینی ای آشکار است تا غرب به این تشخیص 

برسد که می تواند فشارهای بیشتری وارد کند.
وی توضیــح داد: در نتیجه آنچه درباره تاثیر تحریم 
باید جدی گرفت، چیزی جز این نیســت که اثر هر 
چه بگذرد، هزینه ســازتر خواهد شد. اگر در روزهای 
اول مذاکره ها تحریم را کاغذ پاره نمی دانستیم، ارزش 

پول ملی به سرعت کم و کم تر نمی شد.

خبر

همدلی| محمدجــواد الریجانی چند وقتی 
اســت در عرصه رسانه ها با نظراتی جنجالی 
مطرح شده است. موضع گیری های او عمدتا 
بوی رقابت های جناحی ســابق اصول گرا و 
اصالح طلبی را می دهــد. رقابتی که خیلی 
وقت اســت در افکار عمومی اعتبار خود را 
ازدســت داده اســت. ولی با این حال به نظر 
می رســد که محمدجــواد الریجانی حداقل 
عالقه دارند که چنین بحثی را زنده نگه دارد 
و با حمالت تند به جریــان اصالحات آنان 
را به پاســخگویی تحریک کند. الریجانی در 
اظهارات اخیر خود مسئله برجام را برجسته 
کرده و با دستاویز قرار دادن آن سعی کرده 

جریان اصالحات را مورد نقد قرار دهد. 
او اخیرا گفته اســت: »ما امروز بهای برجام 
را پرداختیم و باید تــالش کنیم که کاالی 
آن را دریافت کنیم و کاالی برجام هم برای 
ما این اســت که تحریم ها باید برداشته شود 
و طــرف مقابل حتی باید به خاطر تاخیر در 
اجرای تعهداتش خسارت هم پرداخت کند، 
بنابراین اســتراتژی ما باید این موضوع باشد 
که االن وجود ندارد. آنهایی که همین اخیراً 
هم شــعار دادند و می دهند که اگر ما بودیم 
برجام را چنین می کردیم و چنان می کردیم، 
اشــتباه می کنند و نمی دانم چگونه اســت 
که این پروســه را نفهمیده اند، پروســه یک 
پروسه شفاف است که چه می خواهد و کجا 
می خواهد برود و چرا چیزی از آن در نمی آید 

و ابتر است.«
به گزارش فارس این تحلیلگر مسائل سیاسی 
یادآور شــد: »در انتخابات آینده کسانی که 
از جناح اصالح طلب می خواهند وارد میدان 
شــوند احتماالً می خواهند بگویند که شما 
بهتریــن فرصت ها را از دســت دادید و اگر 
ما بودیم برجــام را فالن می کردیم و بهمان 
می کردیم! ولی برجام ســند فضاحت جبهه 
اصالحات اســت.« به نظر می رسد که ریشه 
نگرانی های الریجانی مسئله انتخابات آینده 
مجلس است. گویا این جریان بیم آن را دارند 
که با توجه به شکســت های مجلس یازدهم 
و دولت ابراهیم رئیسی، اصالح طلبان بتوانند 
دوبــاره با مانــور دادن روی مســئله برجام 

حمایت مردم را جلب کنند. 
حاال به هرحــال اصالح طلبان نتوانســتند 
در مقابــل این اظهارات الریجانی ســکوت 
کنند. دیروز دو تن از چهره های این جریان 
پاسخ های تندی به الریجانی دادند. عبداهلل 
رمضان زاده، ســخنگوی دولت اصالحات در 
توییتــی کنایه آمیز در واکنــش به اظهارات 
اخیر جواد الریجانی نوشــت: »مواضع جواد 
الریجانی در مورد برجام و سیاست خارجی 
را با مواضع جاســوس اعدام شــده مقایسه 
کنید تــا متوجه خط دهی اســتعمارگر پیر 
شوید و ببینید چه کسانی منافع ملی را فدا 
می کنند.« او در ادامه نوشــت: »البته سابقه 
دیدار ایشــان با نیک براون رئیس میز ایران 
در وزارت خارجه انگلیس و مطالب رد و بدل 

شده نیز گویاست.«
به تازگی فردی با نام علیرضا اکبری به اتهام 
جاسوســی اعدام شده اســت. مرکز رسانه 
قــوه قضاییه در این بــاره اعالم کرده، حکم 
علیرضا اکبــری فرزند علــی دارای تابعیت 
مضاعف ایرانی-انگلیســی که به اتهام افساد 
فــی االرض و اقدام گســترده علیــه امنیت 
داخلی و خارجی کشــور از طریق جاسوسی 
برای دســتگاه اطالعاتی دولــت انگلیس به 
مجازات اعدام محکوم شــده بود، اجرا شد. 

اکبری در دوره ای مشاور علی شمخانی دبیر 
شورای عالی امنیت ملی بوده است. ارتباطی 
که باعث شد گمانه زنی هایی درباره برکناری 
شمخانی از سمت دبیری شورای عالی امنیت 

ملی را مطرح کند. 
موضوعی کــه رمضــان زاده دربــاره دیدار 
الریجانی با یک مقام انگلیســی به آن اشاره 
کرده به دهه هفتــاد و انتخابات دوم خرداد 
بازمی گردد. روزگاری که سیدمحمد خاتمی 
از ســوی جناح چپ و ناطق  نوری از طرف 
جناح راست نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
نــوری رئیــس محمدجواد  ناطق  بودنــد. 
الریجانی در مجلس پنجم بود و او خودش را 
آماده می کرد تا در صورت ریاست جمهوری 
ناطق نوری، سکان وزارت خارجه را در دست 
بگیرد و منویات ذهنی اش درباره دیپلماسی 
کشور را به منصه ظهور برساند. از همین رو 
او با اســتفاده از تئوری همیشگی اش مبنی 
بر مذاکره با شــیطان حتی در قعر جهنم در 
دیداری پنهانی با »نیــک براون« از مدیران 
کل وزارت امــور خارجه ی انگلیس در لندن 
ســخنانی بر زبان آورد که جنجال سیاسی 
بزرگــی را به وجود آورد. الریجانی به عنوان 
مغز متفکر جناح راست، در این دیدار تالش 
کرد تا نگاه  منفی غرب به جناح راست ایران 
را اصــالح کنــد. او به براون گفتــه بود که 
پیروزی جناح راســت در انتخابات می تواند 
»منافع انگلیس و غــرب« را تامین کند. از 
سوی دیگر، کوشیده بود تا چهره ای افراطی 
از جناح چپ و سیدمحمد خاتمی ارائه کند. 
او حتی جناح چپ را پی گیری کننده ی اصلی 
اجرای فتوای قتل ســلمان رشــدی معرفی 
کرده بود. افشای مفاد این مذاکره سبب ابراز 
انتقاداتی به این پیشکسوت خاندان سیاسی 
الریجانی شد، به گونه ای که مقدمات حذف 
او از ســطوح عالی سیاســت ایران را فراهم 
کرد. او از مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
کنار گذاشــته شــد و تا چندی نیز راهی به 

رسانه های رسمی کشور نداشت.
تالش رئیسی را هم توجیه کنید!

دیروز به غیــر از رمضــان زاده علی صوفی 
هم به ســخنان الریجانی واکنش نشان داد. 
سیدابراهیم رئیسی از زمانی که کلید پاستور 
را در دست گرفته برجام را نفی نکرده است. 
هرچند که توفیقی در احیای آن نداشته ولی 

با این حال مسئله برجام به عنوان یک مسئله 
محوری در دستگاه سیاست خارجی دولت او 
نیز مطرح بوده اســت. علی صوفی، دبیرکل 
حــزب پیشــرو اصالحات، ضمــن انتقاد از 
اظهارات اخیر الریجانی مبنی بر اینکه برجام 
ســند فضاحت جبهه اصالحات است گفت: 
»اگر محمدجواد الریجانی معتقد اســت که 
برجام ســند فضاحت جبهه اصالحات است 
بنابراین او حمایت هایی کــه از تیم مذاکره 
کننده داشتند و تالشی که رئیسی برای احیا 

و اجرای برجام به خرج داد را توجیه کند.«
به گــزارش منیبان، صوفی افزود: »همانطور 
که مقام معظم رهبری گفتند در کشــور ما 
سیاست خارجی و تصمیم گیری های خاص 
نظیر برجــام بدون نظر، بــدون هماهنگی، 
بــدون موافقــت و بدون نظــارت نهاد های 
باالدستی صورت نمی گیرد و رهبری هم بر 
برجام نظارت داشتند. محمدجواد الریجانی 
درباره عملکرد مجلــس در برابر برجام چه 
صحبتــی دارد؟ برجام را مجلســی تصویب 
کــرده که اخــوی او یعنی علــی الریجانی 
ریاست آن را برعهده داشته است تا جایی که 
مورد اعتراض بســیاری قرار گرفت. عالوه بر 
این مقام معظم رهبری بار ها از هیئت مذاکره 
کننده دفاع کردند و تعبیرات بســیار باالیی 
دربــاره اعتماد به این هیئت به کار بردند. از 
این رو بســیار عجیب است که محمدجواد 
الریجانی که در قضیه برجام نه سر پیاز است 
نه ته پیاز و هیچ دخالتی در این امر نداشت 
چنین ادعا هایی درباره این سند بین المللی 
داشته باشد. این قبیل اظهارات درباره برجام 

بسیار سبک است.«
صوفی تأکید کــرد: »در هر صورت فراموش 
نکردیم که قبل از برجــام چند تا قطعنامه 
در ســازمان ملل علیه ایران صادر شده بود 
و احمدی نــژاد در واکنــش بــه آن ها گفت 
آنقدر قطعنامه بدهید که قطعنامه دان شما 
پاره شــود و یا اینکه می گفت قطعنامه یک 
ورق پاره بیشتر نیست. اما در نهایت همین 
قطعنامه هــا ایران را ذیل فصل ۷ منشــور 
سازمان ملل برده بود که در نتیجه آن خطر 
حمله نظامی به ایران وجود داشت. در نهایت 
در اقدامی بی ســابقه در ســطح بین المللی 
و تاریخ ســازمان ملل ۶ قطعنامه لغو شد و 
ایران توانســت به سرعت خطر را از خودش 

دفع کنــد. البته با وجود اینکه در شــرایط 
فعلی آمریکا کمتر برای ورود به برجام تالش 
می کند و کشــور های اروپایی نیز در واکنش 
به حوادث اخیر در ایران اجماعی را تشکیل 
دادند، اما هنوز موضوع برجام و مذاکرات به 
قوت خود باقی است چنانچه دولت به شدت 
دنبال برجام است چراکه راه حل برون رفت 
از بحران ها و ابــر چالش هایی که درگیر آن 

هستیم فقط در برجام وجود دارد.«
این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: »واقعیت 
امر این است که آن ها می خواهند تا جایی که 
امــکان دارد ایران را تضعیف و کنترل کنند. 
البته بگذریم از اینکه وجود دولت رئیسی تا 
چــه اندازه بر تضعیف نظــام نقش دارد و یا 
سیاست هایی که تاکنون در داخل در پیش 
گرفتند این سیاست ها مخصوصاً در برگزاری 
دو انتخابــات ۹۸ و ۱۴۰۰ که با مشــارکت 
حداقلــی مردم مواجه شــد تا چــه اندازه 
می تواند خطراتی را به دنبال داشــته باشد. 
همه این موارد گل به خودی هســتند و در 
مقابل هم طرف غربی از فرصت ها اســتفاده 
و تالش می کنــد تا جایی که می تواند از هر 
فرصتی برای تضعیف نظام استفاده کند و تا 

جایی که می تواند به آن ضربه وارد کند.«
او افزود: »ما نگران انقالبی و نظام هســتیم 
و نشــان دادیم که می شود بســیار بهتر از 
این کشــور را اداره کرد و دنیا را تسلیم کرد 
چنانچه در دوره ۸ ســال ریاست جمهوری 
خاتمی ایران هراسی و اسالم هراسی برطرف 
شــد و یــا در دوره اول دولــت روحانی با 
وجود ظریف توانســتیم دنیا را به تحســین 
وادار کنیم و میان کشور ها مسابقه برقراری 
رابطه با ایران شکل گرفته بود، اما متأسفانه 
بدشانسی آوردیم و ترامپ سرکار آمد و این 
دیوانه، اوضاع را از مسیر عقالنیت خارج کرد. 
در شــرایط فعلی در بدترین وضعیت ممکن 
قرار داریــم. وزارت خارجه ای داریم که تنها 
هنر آن احضار ســفرا است به این ترتیب که 
ســفرا را احضار می کند و به آن ها هشــدار 
می دهد. در حقیقــت وزارت امور خارجه در 
هیچ جای دنیا برای پیشگیری حضور ندارد و 
به محض اینکه حادثه ای رخ می دهد سفیری 
را احضار کــرده و تذکر می دهد. در مجموع 
در شرایط فعلی، جمهوری اسالمی ایران در 

عرصه دیپلماسی غائب است.«

پاسخ اصالح طلبان به محمدجواد الریجانی: 

مواضع شما به جاسوس معدوم نزدیک تر است

همدلی| مجلس شــورای اســالمی از روزی کــه خبر اقدام 
خصمانه اروپایی ها علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی مطرح 
شد سعی کردند نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. در 
واقع نمایندگان تالش کردند که بگویند نســبت به این اقدام 
بی تفاوت نیســتند و حتما دســت به اقدام متقابل می زنند. 
اما گویا درباره تصمیم گیری نســبت به اقدام متقابل و موضع 
گیری در این باره دچار آشــفتگی شده اند. یکی از نمایندگان 
گفته که بستن تنگه هرمز را به عنوان اقدام متقابل در دستور 
کار مجلس قرار خواهد گرفت. مسئله ای که بهرحال می تواند 
روی سرنوشت کشور تأثیر داشته باشد. در عین حال سخنگوی 
هیأت رئیسه مجلس با تکذیب گفته چنین طرحی در دستور 

کار قرار ندارد. 
به گزارش ایسنا محمدحسن آصفری، نماینده شازند در مجلس 
ضمن محکومیت اقدام ضد ایرانی پارلمان اروپا، بیان کرد: »این 
اقدام اروپا پوست خربزه ای است که سازمان منافقین زیر پای 
کشور های اروپایی گذاشته است؛ اروپایی ها بدون مطالعه و در 
یک اقدام احساسی این مصوبه را به تصویب رسانده است. اگر 
اروپایی ها سری به بهشت زهرای تهران بزنند شاهد جنایاتی 
که سازمان مجاهدین خلق انجام داده است خواهند بود، بیش 
از ۱۷ هزار نفر از مردم ما در اقدامات تروریســتی این منافقان 
به شــهادت رســیده اند. اگر اروپایی ها در این زمینه تحقیق 

می کردند هیچ گاه گول این منافقان را نمی خوردند.«
آصفــری در ادامه گفته: »اینگونه اقدامــات اروپا غیر از اینکه 
برای آن ها در بین ملت ایــران بدبینی ایجاد می کند و باعث 
ناامیدی ملت ها می شــود خروجی دیگری ندارد، قطعا ما هم 

ساکت نخواهیم نشســت؛ امروز بستن تنگه هرمز در دستور 
کار مجلس اســت. اگر قرار باشد اروپایی ها با نیرو های مسلح 
و نیرو های رســمی ما اینگونه برخورد کنند ما هم گزینه های 
دیگری را روی میز خواهیم گذاشــت از جمله محدود کردن 
تردد کشــتی های تجاری اروپا در تنگــه هرمز در قالب طرح 
فوریتی در مجلس دنبال خواهد شــد. بهتر است اروپایی ها تا 
دیر نشده از این تصمیم برگشته و بیش از این آب را برای خود 

گل آلود نکنند.«
ادعای طرح بستن تنگه هرمز تا به حال بارها از سوی نیروهای 
تندرو جریان اصولگرا مطرح شده است. روزنامه کیهان از جمله 
مراکزی است که بیشتر از همه روی این مسئله تأکید می کند. 
کیهان از سال ها پیش بخصوص در دولت حسن روحانی سعی 
می کرد روی این مســئله تأکید کند. موضوعی که به نظر می 
رسد نه تنها مورد حمایت مقامات ارشد کشور نیست بلکه تنها 

ادعایی است که فقط برای کشور هزینه سازی می کند. 
دیروز ســید نظام موسوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در 
گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: »جمعی از نمایندگان مجلس 
طرحی با عنوان اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا 
در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران 
تدوین و پیشــنهاد کردند که در این طرح اشــاره ای مبنی بر 

بستن تنگه هرمز نشده است.«
وی توضیح داد: »آنچه در فضای مجلس مطرح است و رئیس 
مجلس نیز بیان کرده، این است؛ اگر اروپایی ها اشتباه راهبردی 
مرتکب شــده که بر اساس آن پیشنهاد پارلمان اروپا مبنی بر 
اعالم شــدن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در 
نهادهای تصمیم گیری و نهایی شــان به تصویب برسد، حتماً 
مجلس شــورای اسالمی به صورت قاطع پاسخ متقابل داده و 

مصوبات بازدارنده ای در برابر این اقدام تصویب می کند.«
موســوی ادامــه داد: »جمهوری اســالمی در برابر تهدیدات 
دشــمنان گزینه های مختلف و متعــددی در اختیار دارد که 
در صورت لزوم و متناســب با سطح تهدیدات از این گزینه ها 
استفاده کرده و آن را حق مشروع خود می داند. مجلس شورای 
اســالمی نیز حق قانونگذاری در تمامی عرصه ها دارد و حتما 
در مسائل حیاتی کشور از جمله واکنش به تهدیدات دشمنان 
کشــور ورود پیدا می کند و مصوبات متناظر دارد اما به طور 
طبیعی مصوبات مجلــس در این حوزه ها به ویژه حوزه های 
دفاعی و امنیتی با مشورت های کارشناسی نهادهای امنیتی 
ذیربط و دستگاه ها و مجامع خواهد بود.« وی در پایان گفت 

که مجلس هنوز طرحی برای بستن تنگه هرمز ندارد.

آشفتگی موضع گیری در مجلس
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