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سرلشکرباقری :در توسعه قدرت دفاعی
منتظر لبخند و مجوز هیچ کشوری نمی مانیم

خارج از دستور
محمد اکبری

بررسی اورژانسی الیحه مقابله با تروریسم
در کمیسیون امنیت ملی
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی مجلس گفت :با توجه به ارجاع الیحه الحاق ایران به
کنوانسیون تامین مالی تروریسم از سوی صحن علنی به
کمیسیونامنیت،اینکمیسیونبرایبررسیهرچهسریع
تر جلسه فوقالعادهای را در روز شنبه هفته آینده برگزار
میکند .وی افزود :این جلسه با حضور همه دستگاههای
ذی ربط از جمله وزارتخانههای خارجه و اطالعات ،اقتصاد
و اطالعات سپاه برگزار میشود.
همچنین روز گذشته در پی تذکر مصطفی کواکبیان
دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی درباره تاخیر در تصویب
الیحه مبارزه با تامین مالی تروریسم علی الریجانی رئیس
مجلس در واکنش به این تذکر اظهار کرد :ما اعالم کردیم
کمیسیون در مدت یک هفته گزارش خود را تحویل دهد.
در صورتی که گزارش طی هفته آینده آماده شود آن را زودتر
در دستور کار قرار میدهیم.

روایتصالحیدربهارستانازقبلوبعدازبرجام
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی پس از جلسه
با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جمع
خبرنگاران گفت :اگر بخواهیم سرعت به معنای توسعه
و افزایش سطح غنی سازی انجام شود ،ما آمادگی آن را
داریم و به دوستان مان در مجلس هم اعالم شد ما آمادگی
بازگشت را داریم .به گزارش خراسان وی با بیان این که
در این نشست مروری از وضع صنعت هستهای قبل کشور
داشتیم و مقایسه قبل و بعد از برجام نیز انجام شد ،افزود:
بخش اکتشاف و استخراج که قبل از برجام به خوبی
پیش میرفت هم اکنون با همان سبک به پیش میرود
و شتاب نیز گرفته است .وی با بیان این که تعداد نیروی
انسانی ما قبل از برجام حدود  ۱۵هزار نفر بود و هم اکنون
نیز به همان میزان است یادآورشد :پس از برجام در ُبعد
نیروگاهی ،مشغول ساخت دو نیروگاه هستیم در صورتی
که قبل از برجام چنین چیزی وجود نداشت.

تذکر درباره ضعف کارشناسی
قانون گذارانه در مجلس
جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب طی تذکری
بــا انــتــقــاداز ارج ــاع متعدد طــرح هــا ولــوایــح از صحن به
کمیسیون گفت :کیفیت پایین کار کمیسیو نها باعث
ارجاع متعدد لوایح و طرحها میشود.
وی با بیان این که متاسفانه در روزهای اخیر شاهد ارجاع
اکثر طرح ها ولوایح به کمیسیون ها از سوی نمایندگان
هستیم افزود :این موضوع بیانگر این است که طرحها و
لوایح ایــرادات زیادی دارنــد ،یا هیئت رئیسه برای جمع
کردن این طرح ها و لوایح تدبیر الزم را انجام نمیدهند و
دایم آن ها به کمیسیون ارجاع میشود ،باید پذیرفت این
روال به شأن مجلس لطمه می زند .درادامه علی مطهری که
ریاست جلسه را برعهده داشت باتایید این اظهارات خطاب
به محبی نیا گفت :الزم است کار کارشناسی بیشتری در
کمیسیون انجام و از کارشناسان دعوت شود تا متون قانونی
منقح و وقت مجلس هم کمتر گرفته شود.

خراسان-رئیسستادکلنیروهایمسلحبابیاناینکهنیروهایمسلحدرتوسعهقدرتدفاعیخودمنتظرلبخندومجوزهیچکشورینمیمانند،افزود:ملتایرانحقوق
بین الملل را رعایت میکند و اگر در کشوری حضور می یابد به دعوت آن کشور و دولت قانونی آن است و سر جنگ با کسی ندارد اما شرایط نیز تفاوت کرده است .سردار
سرلشکر باقری در جلسه علنی مجلس افزود :تنها با اتکا به قدرت و توان داخلی در کنار بهره گیری از دوستان منطقهای و بینالمللی میتوان از حوادث جاری عبور کرد.

پیام تسلیت رهبر انقالب به مناسبت درگذشت امام جمعه سابق ارومیه
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت روحانی فداکار
و مجاهد حجتاالسالم حاج شیخ غالمرضا حسنی ،امام جمعه
سابق ارومیه را تسلیت گفتند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دفترحفظونشرآثارآیتا...خامنهای،متنپیامحضرتآیتا...
خامنهایبهاینشرحاست:بسما...الرحمنالرحیم ،درگذشت
روحانیشجاعوفداکارومجاهدجنابحجتاالسالمآقایحاج
شیخغالمرضاحسنیرحمةا...علیهرابهخاندانمحترموعالقه
مندانآنمرحوموبهروحانیتمعظموعموممردمانقالبیارومیه
وآذربایجانغربیتسلیتعرضمیکنم.مجاهدتهایمستمرو

همهجانب هآنمرحومدرطولسالهایمتمادیچهدرسنگرهای
نظامیوچهدرجایگاهرفیعامامتجمعه،چهدرمقابلمهاجمان
بعثی در دوران دفاع مقدس و چه در برابر ضدانقالب مزدور
داخلی،برگهایماندگاروبیتکراریاستازدفترزندگییک
روحانیانقالبیومبارز.ازخداوندرحمتومغفرتوعلودرجات
رابرایآنمرحوممسئلتمیکنم.

بروکینگز :خواسته های پمپئو آرزوهای ترامپ است

رویاپردازیاستکهجمهوریاسالمیبعداز 40سالدراوجقدرت،تسلیمشود

راهبرد اعالم شده «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا
همچنان بــا واکــنــش هــای انــتــقــادی روبـــه روســت؛
اندیشکده بروکینگز در گزارشی تاکید کرد :این برنامه
یک رویکرد عملی در قبال تهران نیست .به گزارش
ایرنا ،این اندیشکده راهبردهای وزیر خارجه آمریکا را
مجموعه ای از افکار و آرزوهای دولت ترامپ دانست که
به عنوان پوششی برای سیاست تغییر نظام ایران به کار
گرفته شده است .در این گزارش آمده است :سخنرانی
اخیر وزیرخارجه آمریکا ،نشان دهنده روی آوردن بی
پروا به یک رویکرد یک جانبه گرای حداکثری است که
نه تنها در برابر ایران در نهایت کوتاه خواهد آمد بلکه
آسیب های جدی را به منافع آمریکا و متحدان آن وارد
خواهد کرد.
اندیشکده بروکینگز در گزارش خود می افزاید :این
رویاپردازی است که بگوییم جمهوری اسالمی ایران
اکنون پس از چهل سال و در اوج نفوذ منطقه ای ،در
ازای وعده یک معامله مبهم در آینده ،آن هم با دولتی
که توافق پیشین را نقض کــرده ،تسلیم شود .نشریه
گاردین هم در مطلبی با بی اعتبار خواندن ادعای
پمپئو درباره دست داشتن ایران در عملیاتهای ترور
در اروپا ،نوشت :این ادعا مبنی بر وقوع ترور توسط ایران
در خاک اروپا هیچ سند و مدرکی ندارد .لوبالگ هم
درباره سخنرانی تند وزیر خارجه جدید آمریکا نوشت:
خواسته های پمپئو دربــاره ایــران آزمــوده و شکست
خورده است .ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت خارجه
روسیه نیز تاکید کرد که شروط مطرح شده از سوی
آمریکا به منظور توافق با ایران نمیتواند برای تهران
قابل پذیرش باشد.
▪پمپئو :خواسته های مان از ایران درخواست های
دشواری نیستند

در همین حال «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در

▪برگزاریمراسمتشییعمرحومحسنی

همچنینبهگزارشرسا،پیکرمرحومحجتاالسالموالمسلمین

ادامــه لفاظی هــای اخیرش علیه کشورمان گفت:
خواستههای ما از ایــران ،درخواستهای دشــواری
نیستند .او که در اقدامی از پیش اعالم نشده در نشست
خبری روزانــه وزارت خارجه آمریکا حاضر شده بود،
گفت« :مهم است که بار دیگر تأکید کنم وظایفی که
ایران باید انجام دهد ،آن قدر هم دشوار نیستند ».پمپئو
افــزود« :من دیــدهام که در گزارشهایی نوشته شده
اینها خیالپردازی هستند و امکان تحقق ندارند .اما
اینها کارهای بسیار سادهای هستند و اغلب کشورها
در جهان این طور رفتار میکنند».
▪ظریف :مذاکره مجدد خیال بافی بوده که پمپئو
مطرح کرد

به گزارش خراسان محمد جواد ظریف دیروز در حاشیه
نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش
به اظهارات وقیحانه و مداخلهجویانه وزیر امور خارجه
ایاالت متحده آمریکا ،با تأکید بر این که مذاکره مجدد
خیال بافی بوده که پمپئو در سخنرانی خود مطرح کرد،
گفت :صحبتهای پمپئو نشان دهنده ورشکستگی
ایاالت متحده آمریکاست که در واقع تبدیل به سیاست
خارجی استیجاری شده و هر گروه فشاری که بتواند
بیشتر هزینه کند میتواند بیشتر این سیاست خارجی
را به آن سمت حرکت دهد.
در همین حال سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح در واکنش به اظــهــارات وزیــر خارجه آمریکا
گفت :امروز جمهوری اسالمی ایران با امتحان بزرگی
مواجه است .آمریکای بد عهد و جنایتکار با عهد شکنی
در توافق نامههای قبلی به واسطه عناصر منطقهای
خود برای ایران باید و نباید میکند .وی افزود :دشمن
هر چند جسارت ورود به عرصه نظامی و جنگ رودررو
را ندارد اما تالش میکند در عرصه اقتصادی و عملیات
روانی بر ملت ایران فشار آورد.

غالمرضا حسنی نماینده ولی فقیه و امام جمعه سابق در استان
آذربایجانغربیصبحروزگذشتهباحضورپرشورتمامیقشرهای
مردم،ادیانومذاهب،شخصیتهایحوزوی،کشوریولشکری،
علما و روحانیون اعم از شیعه و سنی از میدان والیت فقیه ارومیه
تشییعشد.براساساینگزارش،آیتا...سیدمحمودمجدبرپیکر
مرحومحجتاالسالموالمسلمینحسنیاقامهنمازکرد.گفتنی
است،پیکرمرحومحجتاالسالموالمسلمینحسنیپسازاقامه
نماز توسط حضرت آیت ا ...مجد در قطعه شهدا در جوار یادمان
شهیدباکریبهخاکسپردهشد.

همزمان با  21سالگی واقعه دوم خرداد مطرح شد

تاجیک :جریان اصالح طلبی در سراشیبی مقبولیت و
مشروعیت به سر می برد

محمدرضا تاجیک از چهره های برجسته اصالح طلب
طی مصاحبه ای به مناسبت سالگرد دوم خــرداد به
آسیب شناسی جریان اصــاحــات پــرداخــت و با بیان
این که جریان اصال حطلبی در سراشیبی مقبولیت و
مشروعیت به سر میبرد،پیشبینی کرد :از دل جریان
اصالحطلبی ،جریانهای متفاوت اصالحطلبی خواهد
رویید و پدیدار خواهد شد که آن جریانات شاید بیشتر
بتوانند با زمانه ما ارتباط برقرار کنند؛ تا آن جریانی
که جریان اصال حطلبی رسمی نامیده میشود .وی با
بیان این که متأسفانه جریان اصال حطلبی همهچیز را
در سیاست و قدرت تقلیل داده است ،افزود :این رویه به
نظر من یک اشتباه استراتژیک است و باید تالش کرد از
ساحتهای دیگر اجتماعی حرکت خود را سامان دهی
کنیم و پیش برویم و کماکان نیمنگاهی هم به عرصه
سیاست داشته باشیم ،ولی نهاین که همه نگاه خود
را به سیاست ببخشیم .محمدرضا تاجیک که با شرق
گفت و گو می کرد ،در بخشی از این گفت و گو تأکید کرد:
اصال حطلبان در یک مقطع خاص تاریخی به اقتضای
شرایط خود ،تالش کردند با یک تصمیم و تدبیر عقالیی
از جریانی متفاوت از جریان اصیل اصال حطلبی دفاع
کنند؛ در این مسیر آگاهانه یا ناآگاهانه جریان اندیشگی،
اجتماعی و گفتمانی اصال حطلبی را به یک معنا ذبح
عقلی کردند .به این معنا که جریان اصال حطلبی را از
شادابی و فربهی اندیشهای و گفتمانی به یک بازیگر در
صحنه قدرت تقلیل دادنــد .وی در آسیب شناسی این
موضوع افزود :این حرکت ،بیش از آن که فرصتهایی را
متوجه جریان اصالحطلبی کند ،تهدیدها و آسیبهای
بسیار جدی را بر پیکره و روح و روان جریان اصالحات
وارد کرد .وی در عین حال با بیان این که معتقدم جریان
اصال حطلبی برترین آلترناتیو جامعه ماست ،تصریح
کرد :احساس میکنم درون جریان اصالحطلبی تحولی

ایجاد خواهد شد و ما در آینده با صورت و سیرت دیگری
از جریان اصال حطلبی مواجه خواهیم بود کهچندان
متفاوت از جریان فعلی نیست ،بلکه اصالحطلبی است
که با مرحله کنش کنونی و با روح زمانه انطباق پیدا کرده
و بیش از آن که خرقه سیاسی و قدرت به تن کند ،خرقه
فرهنگی و اجتماعی بر تن خواهد کرد .این تئوریسین
برجسته اصالحات در بخش دیگری از سخنانش تأکید
کرد :متأسفانه شرایطی که برای اصالحطلبی ایجاد شد،
تمرکز خود را بر رأس و هرم جامعه گذاشت و میانه و قاعده
هرم جامعه را فراموش کرد و بهطور فزایندهای با قاعده
جامعه با توهم پوپولیستی فاصله گرفت .تاجیک این
مسئله را اشتباه تاریخی خواند و افزود :شاید این دوران
طالیی که در گذشته اصالحطلبی حک شده و کماکان
خاطره خوبی را برای ایرانیان ایجاد میکند ،این منطق را
توجیهپذیر میکند که شاید ما یک نوع بازگشت به گذشته
داشته باشیم تا یک قدم به جلو و رو به آینده.

...

گفت وگوی روز
عبدا ...ناصری :جهانگیری به صورت جدی
خواهان تغییرات در کابینه است
ان ــوار – عضو شـــورای مشورتی
اصالح طلبان گفت" :جهانگیری
به صورت جدی خواهان تغییرات
درکابینهاستوبنابراخبارموثقی
کــه بنده شــنــیــدهام ،بسیاری از
انتصابات روحانی برخالف نظر
جهانگیری صورت گرفته ،اما به
هرحال رئیس جمهور نفر اول دولت است و تغییرات باید
با خواسته و اراده وی انجام شود که به نظر میرسد چنین
روحیهای در روحانی وجود ندارد ".ناصری در همین باره به
باشگاه خبرنگاران گفته است :قطعا حمایت اصالحطلبان
از روحانی برای پیشبرد مصالح کشور بوده و تکرار اعتماد
دوبارهجریاناصالحاتدرسال 96بهویبانگاهیراهبردی
دنبالشد،بنابرایناصالحطلبانهرزمانکهتوانستهانددر
جلساتوگفتوگوهاتذکرهاییبهدولتدادهاند.ویافزود:
بهصراحتاعالممیکنماصالحطلبانباروحانیاتمامحجت
کردهاند .وی همچنین در گفت و گو با خراسان با انتقاد از
انتصاباترئیسجمهورگفت:جهانگیریهماندغدغههایی
را دارد که جامعه اصالح طلبان دربــاره روحانی داشتند و
آن این است که آقای روحانی در انتصابات خود باید مطابق
گفتماناشعملکند.اگرچهاختیارمطلقبارئیسجمهور
است و در نهایت با مجلس ،اما واقعیت این است که رئیس
جمهور نه تنها در سال 96بلکه از سال 92در این چارچوب
عمل نکرده است .عبدا ...ناصری در گفت و گو با خراسان
افزود:دراینپنجسالمیبینمکهآقایروحانیباخالءهایی
از نظر گفتمانی و پیشبرد آن در حوزه توسعه سیاسی مواجه
بودهاست.نمونهبارزآنرامیتواندرعملکرددولتدردوره
دوم در وزارت کشور با انتصاب استانداران و برکناری برخی
ازاستاندارانبسیارکارآمداصالحطلبدردورهاولدید.

...

خبر آخر
رئیس مجلس :فتح خرمشهر فتح الفتوح
دفاع مقدس بود
رئیسمجلسفتحخرمشهررافتحالفتوحدفاعمقدسخواند.
به گزارش ایسنا علی الریجانی در جلسه علنی روزگذشته به
مناسبتفرارسیدنسالروزحماسهآزادسازیخرمشهرضمن
بیان این مطلب افزود :این پیروزی با رشادت های نیرو های
مسلح و حمایت های ملت نصیب ملت ایران شد .به گزارش
فارس به همین مناسبت ،ارتــش ،نیروی انتظامی و ...در
بیانی ههایجداگانهاینروزراگرامیداشتند.
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