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سیاسی

وطن امروز شماره 2516

والیت

انتصاب امیر سرتیپ نصیرزاده
به فرماندهی نیروی هوایی ارتش

دوشنبه  29مرداد 1397

محمدجواد ظریف  3سال پس از توافق با آمریکاییها:

آمریکا دنبال تکرارسناریوی 28مرداد است
علی الریجانی :مکر آمریکا در  ۲۸مرداد ،امروز در مسأله هستهای هم مشاهده میشود

حضرت آی��تاهلل خامن��های در حکمی امیر
س��رتیپ خلبان عزیز نصی��رزاده را به فرماندهی
نی��روی هوای��ی ارتش جمهوری اس�لامی ایران
منصوب کردند.
متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است:
بسماهللالرحمن الرحیم
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده
بنا به پیشنهاد فرمانده کل آجا و نظر به تعهد
و شایس��تگی و تجارب ارزنده ،ش��ما را به سمت
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اس�لامی
ایران منصوب میکنم.
اهتمام به تربی��ت و بهکارگی��ری مدبرانه
خلبانان ورزیده و تجهیزات با توس��عه نهضت
قطعهسازی ،بهروزداری آموزشها توأم با انتقال
دان��ش علمی و فنی به قش��ر ج��وان ،ارتقای
ت��وان و آمادگیه��ای رزم ،و تعال��ی معنوی و
بصیرتی و توجه به نیازهای معیشتی کارکنان
با رویکرد س��اخت نیروی هوایی ت��راز نظام و
انقالب اسالمی ،در تعامل اثربخش و همافزا با
مجموعه بزرگ ارتش جمهوری اسالمی ایران
و بخشهای ذیربط لش��کری و کشوری مورد
انتظار است.
از تالشها و خدمات ارزنده امیر سرتیپ حسن
شاهصفی در دوره مسؤولیت تشکر میکنم.
سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.
سیدعلی خامنهای ۲۸ ،مرداد ۱۳۹۷

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی
درگذشت برادر امیر دریابان شمخانی

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشت
برادر امیر دریابان علی شمخانی را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهب��ری ،متن پیام رهبر انقالب اس�لامی به این
شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
امیر دریابان علی شمخانی دامت توفیقاته
درگذش��ت برادر گرامیتان را به جنابعالی و
سایر بازماندگان محترم و خاندان مصاب تسلیت
میگویم و رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم
مسألتمینمایم.
سیدعلی خامنهای ۲۸ ،مرداد 97
اخبار

عامل فشار اقتصادی امروز
ت نادرست است
مدیری 

تولیت آس��تان قدس رضوی
گف��ت در دهه چهارم انقالب
اس�لامی ،دش��منان با فشار
بهدنب��ال ایج��اد ناامی��دی
داخل��ی ،محدودی��ت و مهار
ق��درت معنوی جمهوری اس�لامی در منطقه
هستند .به گزارش آستان نیوز ،حجتاالسالم
رئیسی در مراسم گرامیداشت سالگرد مرحوم
آیتاهلل سیدجواد مدرسی که با حضور قشرهای
مختلف مردم در مس��جد بیاقخان یزد برگزار
ش��د ،با بیان اینکه عامل جدی فشار اقتصادی
امروز بر مردم ،مدیریتهای نادرست در داخل
کش��ور بوده ،هرچند بنای دش��من هم فشار
روزاف��زون بر ملت ایران اس��ت ،گفت :راهحل
مشکالت اقتصادی تسلیم شدن نیست ،بلکه
اقتصاد مقاومتی اس��ت ،اقتصادی که تهدیدها
آن را ت��کان ندهد و در واردات و صادرات زلزله
ایجاد نکند.

شایعه بازگشت سایه جنگ
کاسبی یک جریان سیاسی است

محمدنبی حبیبی در پایان
نشست دبیران حزب مؤتلفه،
با اش��اره به بدعهدی آمریکا
در برجام خاطرنش��ان کرد:
آمریکاییه��ا ب��اب گفتوگو
را بس��تند ،آنه��ا که ب��ه مذاکره مج��دد فکر
میکنند در رویا زندگی میکنند .مش��کالت
کش��ور هیچگاه در دیپلماسی خارجی خالصه
نمیش��ود .م��ا در روابط خارج��ی مثل بقیه
کشورها باید براساس منافع جامع ملی خودمان
عمل کنیم .به گزارش مهر ،وی با اشاره به توهم
بازگشت سایه جنگ گفت :یک جریان سیاسی
با ش��ایعهپراکنی و توهم بازگشت سایه جنگ
کاس��بی میکند .حبیبی با اش��اره به تشکیل
گروه اقدام علیه ای��ران در آمریکا تصریح کرد:
در س��الروز کودتای  ۲۸مرداد آمریکاییها یک
اقدام نمادین دیگر که ناشی از خصومتورزی با
ملت ایران است انجام دادند ،در این اقدام پاسخ
به کسانی داده شده که هنوز در حالت وادادگی
به غرب قرار دارند.

گروه سیاس�ی 5 :س��ال پس از مذاکرات هستهای
دولت روحانی با آمریکاییها و  3سال پس از توافق
دولت روحان��ی با آمریکاییها ،ح��اال محمد جواد
ظریف که مس��ؤول مذاکرات بوده اس��ت میگوید
آمریکا به دنبال کودتا در ایران است!
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،ظریف دی��روز در
حساب توئیترش مطلبی را درباره سالگرد کودتای
 28مرداد منتشر کرد و در آن نوشت دولت آمریکا
دنبال کودتایی مشابه کودتای  28مرداد است .البته
ظریف در این توئیت به گونهای نوش��ته اس��ت که
نش��ان میدهد به اعتقاد او ،آمریکا به دنبال کودتا
علیه جمهوری اس�لامی ایران اس��ت تا یک نظام
دستنشانده در ایران به قدرت برسد.
ظریف در این توئیت که به انگلیسی نوشته شده،
آورده است 65« :سال قبل در چنین روزی ،آمریکا
دولت منتخ��ب مردمی دکتر مصدق را س��رنگون
کرده ،رژیم خودکامه را دوباره حاکم کرد و برای 25
سال بعد مردم ایران را تحت استیالی خویش قرار
داد .اکنون نیز «گروه اقدام» آن کشور از طریق فشار،
دروغپردازی و عوامفریبی آرزوی تکرار همان سناریو
را در سر میپروراند .دوباره هرگز».
به گزارش «وطنامروز» ،انتش��ار این توئیت در
س��الگرد  28مرداد در ش��رایطی اس��ت که امسال
همزمان با  28مرداد در محافل سیاسی و رسانهای،
از اش��تباه روحانی و ظریف در اعتماد به آمریکا و
تش��ابه این اقدام با آنچه مصدق در  65س��ال قبل
انجام داد ،میگویند .حاال توئیت محمد جواد ظریف
و اذعان او به تالش آمریکا برای کودتا در ایران نشان
میدهد  65س��ال پس از کودت��ای  28مرداد ،حاال
مجری سیاس��ت تعامل با آمریکا در دولت روحانی
نیز  5سال پس از گفتوگوهای مکرر در وین ،ژنو و
لوزان و پیادهرویها و تماسهای مکرر و ارتباطات
ایمیلی فراوان با مقامات آمریکایی ،اذعان کرده است
نتیجه این مذاکرات ،برنام��ه آمریکا برای کودتا در
ایران و از بین رفتن همان دولتی است که  5سال با
آنها از دریچه تعامل وارد شده بود!
روز گذشته علی الریجانی نیز درباره رفتار مشابه
آمریکا در کودتای  28مرداد نسبت به دولت مصدق
و مذاکرات هس��تهای در دولت روحانی و توس��ط
محمدج��واد ظریف ،اظهارنظر ک��رد .الریجانی در
اینب��اره گفت مکر آمریکا در  ۲۸م��رداد ،امروز در
مسأله هستهای هم مشاهده میشود .رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی در ابتدای جلس��ه علنی دیروز
(یکشنبه) مجلس و در نطق پیش از دستور ،با اشاره
به فرارسیدن سالروز کودتای آمریکایی  ۲۸مرداد ۳۲
اظهار داشت :یکی از مظاهر مکر زمانه ،واقعه دردناک
نزدیک ب��ه یک هفته از حمل��ه انتحاری در
کاب��ل در تاریخ  24مردادماه و کش��ته و زخمی
ش��دن نزدیک به  140دانشآموز در یک مدرسه
شیعیان در کابل میگذرد اما آقای حسن روحانی
همچنان بنا ندارد نس��بت به این فاجعه انسانی
واکنش نش��ان دهد .این موضع دولت و شخص
رئیسجمهور نسبت به جنایتی که در حق تعداد
زیادی از مسلمانان کشور همسایه انجام شده در
شرایطی است که او به فاصله  2روز بعد از حادثه
سقوط یک پل در ایتالیا واکنش نشان داد و پیام
تسلیت صادر کرد .روز سهشنبه  23مردادماه بود
ک��ه در جریان ریزش یک پل در ش��مال ایتالیا
 37نفر کش��ته و  10نفر زخمی ش��دند .میزان
تلف��ات این حادثه در مقایس��ه با تلفات جنایتی
که در افغانس��تان رخ داد به مراتب کمتر بود2 .
گروه سیاس�ی :وزیر دفاع با بیان
دفاع
اینکه اولویت ما موضوع موش��کی
است که قدرت بازدارندگی کشور است ،از رونمایی
نخستین جنگنده ایرانی که مراحل مختلف تست را
گذرانده ،در روز صنعت دفاعی خبر داد.
خبر رونمایی از نخستین جنگنده ایرانی در حالی
توسط وزیر دفاع اعالم شده است که هفته گذشته
هم جدیدترین موشک بالستیک ایرانی بهنام «فاتح
مبین» توسط امیر حاتمی رونمایی شد .این موشک
در واقع نسل جدید موشکهای نقطهزن فاتح 110
محسوب میشود و از قابلیت استفاده علیه اهداف
دریایی و زمینی برخوردار اس��ت و توانایی مقابله با
جنگ الکترونیک را هم دارد.
کمی قبلتر و اوایل مردادماه هم در مراسمی که
با حضور سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سردار امیرعلی
حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی برگزار ش��د ،از  10فروند جنگنده
بمبافک��ن س��وخو  22که به هم��ت متخصصان
نیروی هوافضای س��پاه پاسداران انقالب اسالمی و
ش��رکتهای دانشبنیان داخلی ،بهینهسازی شده
و ارتق��ا یافته بود رونمایی ش��د .همچنین در این
مراسم برای نخستین بار اعالم شد در آینده نزدیک
موشکهای هوا به زمین کروز نقطهزن با برد هزار و
 ۵۰۰کیلومتر روی جنگندههای سپاه نصب میشود.
ب��ه نظر میرس��د راهبرد چند م��اه اخیر ایران
در رونمای��ی پی در پ��ی از توانمندیهای دفاعی و

کودتای  ۲۸مرداد است که آمریکا و انگلیس تدارک
دیدن��د و ب��ا طراحی دقیق ،دولت مل��ی مصدق را
سرنگون کردند و کشور را چند دهه در سلطه مجدد
دیکتاتوری وابسته به خود قرار دادند .وی افزود :نکته
عجیب اینکه وقتی این اقدام غیرانسانی و تبهکارانه
را انجام دادند ،با س��روصدای زیاد موضوع مبارزه با
مارکسیس��م را علم کردند ،با این ادعا که مصدق با
تودهایها قصد وابستگی ایران به شوروی را داشته
اس��ت .رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد:
ای��ن در حالی بود که تودهایه��ا نیز در این ماجرا،
کارنامهای منفی از خود به جا گذاشتند و در کودتای
 ۲۸مرداد طراحی بدکارانهای انجام شد که اختالف
مصدق با آیتاهلل کاش��انی ،زمینهساز انفعال ملت
ایران شد .عدم حضور مردم در صحنه و مهمتر از آن،
به تعطیلی کشاندن مجلس توسط دوستان مصدق و
بعد انحالل آن ،فضا را برای کودتا و بازیگری انگلیس
و آمریکا فراهم کرد .الریجانی تصریح کرد :در خالل
اش��تباهاتی ک��ه از طرف دولت وقت انجام ش��د و
اختالفاتی که در آن شرایط به هیچ وجه مصلحت
نبود ،دخالت آمریکا و انگلیس انجام شد که بسیار
پندآموز است .نکته مهمتر تبلیغات دروغین سلطه

جهانی بود که چنین اقدامی را جهت جلوگیری از
نفوذ ش��وروی در ایران تبلیغ میکردند! حال آنکه
اسناد و مدارک و سیر تحوالت نشان میدهد مسأله
اصلی نفت بود.
وی خاطرنش��ان کرد :بعد از ملی شدن صنعت
نفت ای��ران در اردیبهش��ت  ۱۳۳۰و بع��د از آنکه
انگلس��تان در خرداد  ۱۳۳۰به دیوان الهه شکایت
ک��رد و توفیق نیافت و بعد به اصطالح میانجیگری
ترومن و حضور مصدق در سازمان ملل ،عم ً
ال نفت
به کنترل ملت ای��ران درآمد و انگلیس که بر اکثر
کشورهای نفتخیز سلطه پیدا کرده بود ،نگران بود
این الگو در سایر کشورها نیز پیگیری شود و چپاول
بینالمللی آنها خاتمه یابد ،بنابراین تصمیم گرفت
ماجرا را در ایران ختم کند که به س��ایر کش��ورها
سرایت نکند .رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار
داشت :طراحی آنان پیچیده بود؛ اختالفات در داخل
را س��اماندهی کردند و در مجلس هفدهم ،مصدق
خواهان اختیاراتی به مدت  ۶ماه شد تا زمینه اداره
کل کش��ور در دس��ت او قرار گیرد .خ��رداد ۱۳۳۱
مصدق اس��تعفا کرد ،به دلیل اینکه مجلس با این
پیشنهاد موافقت نکرده بود ،آیتاهلل کاشانی مردم را

تسلیت روحانی برای ریزش پل در ایتالیا و سکوت در قبال حمله انتحاری در افغانستان

به مسلمانان هم تسلیت بگو!

روز بعد یعن��ی  ۲۵مرداد
حسن روحانی پیام نسبتا
قابلتوجهی برای همتای
ایتالیایی خود صادر کرد.
در متن پی��ام روحانی به
سرجو ماتتارلال آمده است:
«خبر ریزش پل هوایی در ش��هر جنوا که منجر
به کش��ته و زخمی ش��دن تعدادی از مردم شد،
س��بب تاثر و تالم عمیق اینجانب گردید؛ ضمن
ابراز تس��لیت از طرف دولت و ملت ایران ،مراتب
همدردی خود را به جنابعالی ،دولت و مردم ایتالیا

بوی��ژه خان��واده قربانیان
ای��ن حادث��ه دلخ��راش
ابراز مینمای��م» .واکنش
روحان��ی در حالی اس��ت
که وی حتی از صدور یک
واکنش توئیت��ری که در
مسائل عادی نیز صادر میکند ،نسبت به جنایت
رخداده در افغانس��تان خودداری کرده است .این
اق��دام روحانی که به نحوی س��کوت رس��می(!)
دولت ایران در قبال فاجعه انسانی افغانستان در
ادبیات دیپلماتیک محسوب میشود با انتقادات

 31مرداد در روز صنعت دفاعی

اولین جنگنده ایرانی رونمایی میشود

وزیر دفاع :اولویت ما موضوع موشکی به عنوان قدرت بازدارندگی کشور است
بهخصوص موش��کی واکنش��ی به درخواستهای
زیادهخواهانه آمریکا و اروپاییها جهت محدودسازی
ای��ن توانمن��دی مهم جمهوری اس�لامی باش��د.
تروئیکای اروپا پیش از این همراهی خود را با برنامه
دول��ت آمریکا برای محدود کردن برنامه موش��کی
ایران و عقبنشینی تهران از منطقه اعالم کرده بود.
اظهارات اخیر وزیر دفاع کش��ورمان مبنی بر اینکه
اولویت ما ،موضوع موشکی است را ،میتوان پاسخی
صریح به این رویکرد غربیها دانست .امیر سرتیپ
امیر حاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
کش��ورمان در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» درباره
صنع��ت هوایی و قولش ب��رای دادن خبر خوب در
این حوزه ،گفت :ش��اهد پرواز یک هواپیمای خوب
که مراحل مختلف تست را گذرانده ،در روز صنعت
دفاعی خواهیم بود .مردم شاهد پرواز این هواپیمای
جنگنده و پشتیبانی خواهند بود و از نزدیک خواهند
دی��د و در کن��ارش اقالمی را که برای س��اخت آن
استفاده شده نیز مشاهده میکنند.
■■اولویت ما موشکی است

وی افزود :در این برنامه تالش ما بر اولویتهای
ام��روز ب��ود؛ اولویت م��ا موضوع موش��کی بود که
قدرت بازدارندگی کش��ور اس��ت .تمرک��ز ما روی

کیفی��ت و ارتق��ای توانمندیها بود .ب��ا توجه به
س��رمایهگذاریهای دش��من در توانمندیه��ای
ضدموش��کی ،باید دقت موشک و قابلیت آن را باال
میبردیم که بتازگی یک نمونه از آن رونمایی شد.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح با بیان
اینکه در حوزه پدافند کارهای خوبی انجام ش��ده
اس��ت ،گفت :در حوزه مقابله با موشکهای
ک��روز کار خوبی انجام ش��ده و تانک کرار
برای تستهای نهایی در اختیار نیروهای
مسلح قرار گرفته است.
وی در ادامه موش��ک فات��ح مبین را
یک��ی از اعضای خانواده فاتح عنوان کرد و
ادامه داد :ما دارای صنعتی بومی هستیم و
فرمانده ما در میدان هر نیازی احساس
کند میتوانیم با طراحی
آن را ب��ه محص��ول
تبدیل کنی��م و در
برنامهای  4ساله،
دوره زمان��ی
از ای��ده ت��ا
تجهیز ا ت
را ب��ه

به قیام دعوت کرد و در  ۳۰تیر  ۱۳۳۱مصدق را به
قدرت بازگرداند .آیتاهلل کاشانی در مرداد  ۱۳۳۱به
ریاست مجلس انتخاب شد و نکته جالب اینجاست
ک��ه آمریکاییها که ابتدا به عن��وان میانجی ظاهر
شده بودند ،در خرداد  ۱۳۳۲آیزنهاور اعالم کرد تا
مسأله نفت حل نشود ،به ایران کمک نخواهیم کرد
که بخوبی نشان میدهد طراحی آنها چه بوده است.
الریجانی تصریح کرد :این ماجرای تلخ که هزینههای
زیادی از لحاظ سیاسی ،اقتصادی و امنیتی بر ملت
ایران تحمیل کرد به دلیل زمینهس��ازی اختالفات
درونی و اش��تباهات حکومت در این زمینه بود که
فرص��ت را برای چپاول چند ده��های نفت ایران و
سلطه دیکتاتوری وابس��ته فراهم کرد اما ظاهر آن
را به عنوان جلوگیری از نفوذ شوروی بزک کردند.
وی تأکید کرد :این مکر و افس��ون امپریالیستی
امروز هم به شکل دیگری در مسأله هستهای و قدرت
دفاعی و تأثیرگذاری منطقهای ایران دیده میشود.
الریجان��ی گف��ت :آمریکاییه��ا در طراحی تحریم
اقتصادی ،با وقاحت حمایت از آزادیها ،حقوقبشر،
امنیت جهانی و امنیت منطقهای را میسرایند .شما با
آن کارنامه سیاه کودتای  ۲۸مرداد و ایجاد دیکتاتوری
وابس��ته با چ��ه روی��ی از آزادی ملت ایران س��خن
میگویید؟ رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار
داش��ت :وقتی شما با سالحهای خود تروریستها را
به جان ملتهای منطقه انداختهاید،چگونه از امنیت
منطقه و جهان حرف میزنید؟ الریجانی ادامه داد :اما
باز هم هدف آنها تسلط اقتصادی است و تحریمها این
هدف را نشان میدهد ،تالش آنها برای ایرانهراسی
اس��ت و تولید نگرانی در سایر کشورها برای چپاول
اقتصادی آنان است که متاسفانه به دلیل ضعف فکری
و وابس��تگی این کشورها تا حد زیادی زمینه توفیق
این چپاول را فراهم کردهاند و دیدید چگونه آمریکا از
کشورهای منطقه اخاذی کرد .وی افزود :آمریکاییها
تصور میکنند دنیای امروز شبیه به صحنه بیخبری
گذشته است ،امروز رسانهها نوعی توسعه فرهنگی و
اطالعرس��انی را ایجاد کردهان��د در حالی که با چند
مانور احمقانه و مکارانه تفکر جامعه قابل تغییر نیست
اما باید هوشیار بود و دچار نسیان تاریخی نشد و در
البهالی سخنپراکنی زیبا ،پشت صحنه موذیانه آنها
را رصد کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :ملت
ایران در مقابل این دس��ائس با دقت مسیر خود را
ادامه میده��د و با وحدت و همدلی تحت رهبری
حض��رت آیتاهلل خامنهای با س��تمگران رخ به رخ
خواهد شد و این مجاهدت اصیلی است که خداوند
وعده پیروزی آن را داده است.
گستردهای در ش��بکههای اجتماعی و در میان
برخی کاربران افغانستانی مواجه شده است ،البته
این نخستین بار نیست که حسن روحانی در قبال
صدور پیام تسلیت در قبال اتفاقات حادث شده
در کشورهای اسالمی و اروپایی رفتاری متناقض
از خود نش��ان میدهد .آبانماه سال  94بود که
اقدامی مش��ابه ماجرای یاد ش��ده در قبال انجام
یک اقدام تروریس��تی در فرانسه و فاجعه انفجار
در ضاحیه لبنان از س��وی روحان��ی اتفاق افتاد.
اگرچ��ه وقوع حادثه تروریس��تی در لبنان زودتر
از حمالت تروریس��تی در فرانسه بود اما روحانی
در واکنش سریعی به اوالند ،رئیسجمهور وقت
فرانسه ،مراتب تسلیت خود را اعالم کرد .روحانی
اما با تاخیر و بعد از فشار گسترده رسانهای ،فاجعه
تروریستی در لبنان را تسلیت گفت.
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■■دشمن بداند اگر یکی زد 10 ،تا خواهد خورد

به گزارش مهر ،امیر حاتمی تصریح کرد :بودجه
نظامی ما بس��یار محدود است .ما دفاع بومی را که
هدفش بازدارندگی اس��ت طراح��ی کردهایم؛ باید
کاری کنیم که دش��من بداند اگر یک��ی زد 10 ،تا
خواهد خورد ،م��ا در جاهایی ظرفیت خود را واقعا
 10برابر کردیم .اولویت ما قدرت موشکی و قدرت
پدافندی اس��ت و س��پس قدرت نیروهای دریایی،
هوایی و زمینی است.
وی اف��زود :باالخره هر ضربهای که
به مل��ت ای��ران وارد کنند ،برای
آنها بخشی از هدف است اما ما
بلدیم چگونه رفتار کنیم؛ اینها
اعمال تحریم را برای خود هنر
میدانند ولی ما بیتاثیر کردن
تحریمها در حوزه دفاعی را برای
خود هنر میدانیم.

اخبار

گسترش روابط با ایران
اولویت سیاست خارجی پاکستان است

وزیر اطالعرس��انی پاکستان
گفت گسترش روابط با ایران
اولوی��ت سیاس��ت خارجی
دولت جدید اس��ت و مصمم
به گسترش روابط همهجانبه

با تهران هستیم.
«فواد چودهری» وزیر اطالعرسانی پاکستان
در گفتوگ��و با ف��ارس در اس�لامآباد گفت:
گسترش روابط با ایران اولویت سیاست خارجی
دولت خواهد بود.
وی افزود :برای اس��تحکام رواب��ط با ایران
اقدامات ج��دی انجام خواهیم داد و مصمم به
گسترش روابط با تهران هستیم.
چودهری اظهار داشت :پاکستان و ایران از
قبل روابط خوبی با یکدیگر داش��تهاند و حزب
تحریک انصاف س��عی دارد ای��ن ارتباطات را
تبدیل به دوستی ناگسستنی و پایدار کند.
وی تصریح کرد :برای اداره کش��ور ،ایران را
یک الگوی مناسب برای پاکستان میدانیم و در
این راستا گام برمیداریم.

روز حضور روحانی در مجلس
مشخصنیست

عضو هیات رئیس��ه مجلس
ب��ا بی��ان اینک��ه روز حضور
رئیسجمه��ور در مجل��س
برای پاسخ به سوال نمایندهها
مشخص نیست ،گفت :ششم
شهریورماه رئیسجمهور با رهبری دیدار دارد.
احم��د امیرآبادیفراهان��ی در گفتوگو با
خانهمل��ت ،در توضی��ح ابهامات مطرح ش��ده
درباره طرح س��وال از رئیسجمهور در صحن
علنی مجلس ش��ورای اس�لامی ،گف��ت :این
موض��وع را از معاون پارلمان��ی رئیسجمهور
جویا ش��دم و ایشان در توضیحات خود گفتند
به رئیسجمهور پیشنهاد شد روز ششم شهریور
ماه برای پاسخ به س��وال نمایندهها در صحن
علنی حضور پیدا کند اما هنوز مکاتبه رسمی
با مجلس نشده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :دولت و رئیسجمهور برای تعیین
روز هیچ مکاتبه رسمی با هیاترئیسه مجلس
ش��ورای اسالمی نداش��تند و روز ششم بنا بر
مذاکرات مذکور مطرح شد .با این حال مطلع
شدیم روز ششم شهریورماه هم رئیسجمهور با
مق��ام معظم رهبری دیدار دارد ،لذا آن روز هم
در صحن برای پاسخ به سوال نمایندهها حاضر
نمیشود .عضو هیاترئیسه مجلس با انتقاد از
اینکه دولت برنامه ماهانه و هفتگی مشخصی
ندارد ،گفت :رئیسجمهور باید برنامه روزانه و
ماهانه مشخصی داشته باشد ،البته طبق قانون
اگر رئیسجمهور برای پاسخ به سوال در صحن
حاضر نشود ،سواالت مطرح و به رأی گذاشته
میشود.

محسنهاشمی:
اصالحطلبان کمآوردهاند

رئیس ش��ورای مرکزی ح��زب کارگزاران
گفت :اصالحطلبان آمادگی الزم را برای داشتن
چنی��ن قدرتی نداش��تند و از نظر عملگرایی،
اصالحطلبان کم آوردهاند.
محسن هاشمی ،رئیس شورای شهر تهران
در گفتوگ��و با ایلنا ،حزب کارگ��زاران را یک
حزب اصالحطلب و میانهرو دانست و گفت :من
به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب فعالیت
میکنم و فعال هستم.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ح��دود  70درصد
کالنش��هرها و مراکز استان توس��ط نیروهای
اصالحطل��ب و معت��دل مدیریت میش��وند و
فراکس��یون امید شامل یک س��وم نمایندگان
میش��ود ،اف��زود :اصالحطلب��ان و معتدالنی
که در قدرت هس��تند ،باید بتوانن��د روزبهروز
اثرگذاریش��ان را بیش��تر کنند .آنچه موجب
درخواستها برای اصالح یا موجب سرخوردگی
و عدم اقب��ال برخی گروهها ب��ه اصالحطلبان
شده ،این است که اصالحطلبان و میانهروها به
اندازه پیروزیهایی که دارند ،اثرگذاریهایشان
مثبت و قابل توجه نبوده است.
محسن هاشمی در بخش دیگری از سخنان
خود تصریح کرد :اصالحطلب��ان آمادگی الزم
برای داش��تن چنین قدرتی را نداشتند و این
قدرت ،به صورت یکباره در بسیاری از شهرهای
ایران به دس��ت آمده است و از نظر عملگرایی،
اصالحطلبان کم آوردهاند .روی این نقیصه باید
به صورت جدی کار ش��ود ،زیرا برطرف نشدن
آن میتواند بر اعتماد و اقبال جامعه نسبت به
اصالحطلبان و معتدالن اثر بگذارد.
وی افزود :اصالحطلبان و میانهروها میتوانند
بگویند دولت انتظارات مردم را برآورده نکرده و
در نتیجه اصالحطلب��ان صدمه خوردهاند ولی
هماینک اصالحطلبان در بسیاری از شهرها در
راس امور هس��تند .آنها هم باید به این س��وال
جواب دهند که چرا خودش��ان نتوانستهاند به
انتظارات مردم پاسخ دهند؟

