
3
سياسي

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

شنبه  6 خرداد   شماره 155

اسحاق جهانگیری با انتشار پستی در توییتر درخواست کرد به جای بهانه های سیاسی همه وارد بازی مردم ساالری دینی شوند.
متن این پیام به شرح زیر است:

کسانی که این روزها بهانه سیاسی می تراشند و اما و اگر در پیروزی قاطع ملت می کنند به جای تلخ کردن کام مردم، وارد بازی شیرین 
مردم ساالری دینی شوند.

رای مردم پشتوانه و سرمایه ملی است. از تمکین به صندوق رای و قبول سالمت انتخابات هیچ جریانی ضرر نمی کند.

 همه وارد بازی مردم 
ساالری دینی شویم

نامه ستاد انتخابات کشور به شورای سیاست گذاری ائمه جمعه
ستاد انتخابات کشــور در نامه ای به شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه نسبت 
به آن چه مطالب نادرســت و تفرقه انگیز خطیــب نمازجمعه تهران عنوان کرده، 

واکنش نشان داد.
به گزارش انتخاب، متن این نامه بدین شرح است:

 بسمه تعالی
 جناب حجت االسالم و المسلمین تقوی

ریاست محترم  شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

 سالم علیکم
 احتراما به استحضار می رساند از تریبون خطبه های نماز جمعه مورخ 5/3/1396 
که قاعدتا باید منادی وحدت و عدالت باشــد ، برخالف ادعای خطیب محترم که 
بر وحدت و انســجام ملی تاکید داشتند مطالبی نادرست و بعضا کذب در راستای 
تفرقه و انشقاق در تجلی مردم ساالری دینی نسبت به عملکرد مجریان و ناظران 
انتخابات حماســی 29 اردیبهشت مطرح شد که عالوه بر اجحاف و ظلم در حق 
تمامی برگزار کنندگان انتخابات ، مغایر با فرمایشــات مقام معظم رهبری که از 

زحمات طاقت فرسای همه دســت اندرکاران اجرا و نظارت تشکر کردند نیز می 
باشد لذا خواهشمند است بر اساس اصل دینی رعایت عدالت و تقوی و انصاف و 
پاسداشــت حق الناس هفته آینده فرصتی برای پاسخگویی به شبهات و مطالب 
ناصواب به وزارت کشــور اختصاص یابد تا به ارائه توضیحات دقیق و منطبق بر 
واقعیــات اقدام نماید. در ضمن پیگیری قانونی مطالب خالف واقع را بخشــی از 

رعایت حقوق مردم می دانیم.
 ستاد انتخابات کشور

رئیــس شــورای عالــی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان با بیان اینکه انتخابات های اخیر 
رفراندوم مشروعیت گفتمان اصالحات بود، بر 
لزوم تجدید نظر در ساختار و سازوکار شورای 

عالی سیاستگذاری اصالح طلبان تاکید کرد.
به گــزارش ایلنــا، محمدرضا عــارف در 
انتخابات  منتخبان  پیروزی  مراســم جشــن 
شــوراهای شــهر تهران با بیان اینکه خرداد، 
مــاه حماسه هاســت به حماســه دوم خرداد، 
ســوم خرداد و 15 خرداد اشــاره کــرد و با 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس و رهبر فقید انقالب 
گفت: اصالح طلبان در دهه 9۰ شــعار اخالق، 
عقالنیت و خــرد جمعی را محور فعالیت های 
خود قرار دادند و بر همین اســاس در گام اول 
در خرداد 92 مســیری را بــا پیروزی گفتمان 
اصالحات آغاز کردند که این مســیر شروعی 
دوباره برای حاکم کردن گفتمان اصالحات در 

سپهر سیاسی ایران بود. 
وی ادامه داد: در اســفند 9۴ و در انتخابات 
مجلس دهم مســیر آغاز شده از خرداد 92 را 
ادامــه دادیم و مردم هم حقیقتًا با مهر تاییدی 
که به این مســیر زدند کاری کارستان کردند 
و گام دوم را هم بــا همراهی مردم به خوبی 

برداشتیم.
رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه انتخابات  
اخیر رفراندوم مشــروعیت گفتمان اصالحات 

بود، اظهار داشــت: در انتخابات اردیبهشــت 
امسال گام سوم را هم با موفقیت برداشتیم و 
مردم بزرگوار با خلق حماسه ای ماندگار مسیر 
ما را تأیید کردند و الحق سنگ تمام گذاشتند.

او بــا اشــاره به تصمیــم شــورای عالی 
سیاســت گذاری اصالح طلبان بــرای حمایت 
قاطع از حســن روحانی در انتخابات ریاســت 
جمهوری تصریح کرد: تصمیم شــورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان برای حمایت قاطع 
از حســن روحانی ظرفیت گفتمان اصالحات 

را نشان داد.
عارف با بیان اینکه در تهیه لیست انتخاباتی 
شــوراها توزیــع جغرافیایی هــم مدنظر قرار 
گرفــت که اعضای لیســت همگی متعلق به 
یک منطقه جغرافیایی نباشــند، ابراز داشــت: 
بعد از انتخاب لیســت نهایی قابل پیش بینی 
بود که با اعتراضاتی روبه رو شــویم ولی اگر 
به دموکراســی اعتقاد داریم باید خردجمعی را 
باور داشــته باشیم و کمک کنیم که منتخبان 
محترم در نهاد شوراها وظیفه خود را در برابر 

مردم به نحو احسن انجام دهند.
رئیــس فراکســیون امیــد بــا قدردانی از 
انصراف دهندگان به نفع لیست امید به میزان 
رأی منتخبان انتخابات شــوراها اشاره کرد و 
با بیــان اینکه فاصله رأی نفــر 21 با 22 در 
انتخابات تهران بســیار معنادار اســت و باید 
تحلیل شــود، عنوان کرد: مسئولیت سنگینی 

برعهده منتخبان شــوراها و همینطور روحانی 
قــرار دارد. مــردم از خــرداد 92 تاکنــون با 
حمایتشان از گفتمان اصالحات ما را شرمنده 
خود کردند. االن زمان پاسخگویی به مطالبات 
مردم اســت. عارف با تاکید بــر اینکه مردم 
قاطعانه پای رأی به روحانی ایســتادند، یادآور 
شــد: حاال نوبت دولت جدید و رئیس جمهور 

است که پای مطالبات مردم بایستد.
رئیــس فراکســیون امیــد بــا اشــاره به 
اولویت هــای دولت دوازدهم گفــت: اولویت 
دولــت دوازدهم مشــخص اســت. توجه به 
مردم،  معیشت  اشتغال،  اقتصادی،  موضوعات 

آسیب های جدی اجتماعی و موضوعات زیست 
محیطی بایــد در اولویت کار دولت جدید قرار 
بگیرند.عارف با بیــان اینکه گام چهارم برای 
انتخابات مجلس یازدهــم را محکم تر از گام 
ســوم برخواهیم داشت به فعالیت های شورای 
عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان اشاره کرد 
و نقد عملکرد این شــورا را ضروری دانســت 
و تاکید کرد: باید بــا نقدهایی که به عملکرد 
اصالح طلبان  سیاســتگذاری  عالی  شــورای 
می شــود، تجدیدنظری در ساختار و ساز و کار 
این شورا با هدف ارتقا و تقویت جایگاه شورای 

عالی صورت بگیرد. 

»تجهیزات نظامی زیبا« خاورمیانه را 
نجات نخواهد داد

محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان:

نقد عملکرد شورای عالی سیاست گذاری جهت تجدید ساختار ضروری است
وزیر کار گفت که یک تیم سه نفره مشکالت و مطالبات 

خانواده های جان باختگان معدن را پیگیری خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، علــی ربیعی که به عنــوان نماینده 
رییس جمهور و برای رســیدگی به وضعیــت خانواده های 
معدنچیان آزادشهر به اســتان گلستان سفر کرده است در 
جمع خانواده های معدنچیان جانباخته اهل روســتای وطن 
آزادشــهر، اظهار کرد: من تصمیم گرفتم چه وزیر باشم چه 
نباشم در این چهار سال به این منطقه بیایم. این حادثه مرا 
متأثر کرده و در زندگیم تاثیر گذاشــته اســت. من خانواده 
معدنچیان جان باخته را از لحاظ شخصی نیز درک می کنم 

زیرا خودم نیز فرزند از دست داده ام.
وی با بیان اینکه پیگیری حادثه معدن را تا زمان مشخص 
شدن مقصرین حادثه ادامه خواهیم داد، افزود: جانکاه بودن 
این حادثه این اســت کــه معدنچیان برای نان و شــرف 

خانواده شان زغال تنفس می کردند.
وزیر کار گفت:حادثه معدن آزادشهر یک اتفاق در عرصه 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کنار خودش رقم 

زد.
وی ادامه داد: اینکه باالترین مقام اجرایی کشور از محل 
حادثــه بازدید کرد را یک پدیده مثبــت می دانم که رابطه 

دولت و مردم را نزدیک و صمیمی تر می کند.
ربیعی تصریح کرد: تمام تالشــمان این است که خانواده 

جانباختگان معدن زندگی راحتی داشته باشند.
وی همچنین گفت که یک کلینیک در شهرستان رامیان 
به نام جان باختگان معدن زمستان یورت احداث خواهد شد.

علی ربیعی وزیر کار:
مطالبات خانواده های جان باختگان 

معدن آزادشهر پیگیری می شود

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت:

سخنگوی دولت یازدهم در واکنش به این انتقاد که طرح و 
پیگیری موضوع رفع حصر از منظر حقوق عادی شــهروندی، 
تقلیل دادن این معضل سیاسی اســت، گفت: این دو مسئله 
مانعه الجمع نیستند و ممکن است این حق، سیاسی، فرهنگی 
یا اجتماعی باشــد اما به هر ترتیب از حقوق شهروندان ایرانی 

است

به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت در واکنش به سوالی مبنی 
بر این که باتوجه به باال گرفتن برخی مطالبه های عمومی در 
راســتای توسعه سیاســی اعم از رفع حصر، ممنوع التصویری 
خاتمی، حضــور زنان و اقلیت های قومی و مذهبی در کابینه، 
راهکار و برنامــه دولت دوازدهم برای مقابله و برطرف کردن 
محدودیت ها و مشــکالتی که مانع از تحقق این خواسته ها 
می شود، چیســت، اعالم کرد: صرف نظر از مصادیقی که به 
آن اشاره شد که از حقوق مردم است، با یک مجموعه حقوقی 
روبرو هستیم که دولت اواًل باید آن را به رسمیت بشناسد و در 

جهت استیفای این حقوق اقدام کند.
او گفت: در بســیاری از موارد دولت ها اساساً این حقوق را 
به رســمیت نمی شناختند و به همین جهت این که این حقوق 
حقه مردم است را تایید نمی کردند. دولت یازدهم اولین اقدامی 
که برای به رسمیت شناختن این دست حقوق مردم به انجام 

رساند، تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی بود.
ســخنگوی دولت یازدهم خاطرنشــان کرد: دولت در این 
منشــور، تمامی این حقوق را یک به یک تایید کرد و اعالم 

کرد این حقوق مردم را به رســمیت می شناسیم و موظف به 
اجرای آن هستیم.

او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که باتوجه به آن که 
رییس جمهوری نیز در پاســخ به ســوالی درباره رفع حصر به 
موضوع حقوق شــهروندی اشــاره کرد، آیا این نحوه برخورد 
به نوعی تقلیل دادن یک مشــکل و گره سیاســی همچون 
رفع حصر به بحث عمومی حقوق شــهروندی نیست، گفت: 
قطعاً حق هر شهروندی است که اگر مرتکب جرمی شد، قوه 
قضاییه و محاکم ذی صالح به آن جرم رســیدگی کنند و اگر 
آن اتهام در دادسرا تایید شد، به دادگاه ارجاع شود و درصورتی 

که اتهام تایید نشد، منع پیگرد صادر شود.
نوبخت با اشــاره به اصل برائت تمامی شهروندان در قانون 
اساسی تصریح کرد: بنابر این قانون اساسی حق برائت تمامی 
افراد را به رســمیت شناخته و این که شهروندان بتوانند آزادانه 
اقدام کنند، حق تمامی شهروندان است و درصورتی که درمورد 
شهروندی خالف این رویه عمل شود، حق آن شهروند تضییع 
شــده و بر این اساس، می توانیم این حقوق را از منظر حقوق 

شهروندی نیز ارزیابی کنیم و رییس جمهور نیز در همین راستا 
پیگیر این مسائل است.

او یادآور شد: با این حساب، این دو مسئله مانعه الجمع نیستند 
و ممکن است این حق، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی باشد اما 
به هر ترتیب از حقوق شهروندان ایرانی است و آقای روحانی 
نیز آن چنان که بیان کردند، این موضوع را دنبال خواهند کرد 
و امیدواریم ُمر قانون که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، 

اجرا شود.
سخنگوی دولت در واکنش به سوال دیگری مبنی بر این که 
آیــا از آن جا کــه گاهی موضوع رفع حصر با برجام مقایســه 
می شــود، نیاز به رایزنی و مذاکره سیاســی، فراتر از پیگیری 
حقوق شهروندی معمولی شهروندان نیست، گفت: قطعاً این 
مذاکرات نیز انجام می شود اما همیشه اطالع رسانی درباره این 

مذاکرات سیاسی لزوماً به حل مشکل کمک نمی کند.
نوبخت تصریح کرد: آقای روحانی می خواهند این مشــکل 
حل شــود و ما هم به ایشــان کمک می کنیم که مشکل را 

حل کنند.

رئیس جمهور در راستای حقوق شهروندی پیگیر رفع حصر است 

کابینه روحانی احتیاج به ترمیم جدی دارد
         الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسالمی:

یادداشت 

شــماره امروز نیویورک تایمز یادداشــت محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان با عنوان تجهیزات نظامی زیبا )به قول آقای ترامپ( خاورمیانه را نجات 

نخواهد داد! را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، ترجمه این یادداشت به شرح زیر است:

در حالی که آقای ترامپ پس از امضای یک قرارداد تاریخی تسلیحاتی، میهمان 
قصرهای خانواده سلطنتی سعودی بود، مردم ایران نتیجه یک انتخابات واقعی و 
چالشــی را جشن می گرفتند. انتخابات عزم رای دهندگان ایرانی برای ادامه مسیر 
میانه روی و تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل را نشان داد- مسیری که توافق 

هسته ای 2۰15 را میسر نمود.
اگر کارایی روش های قبلی مالکی برای موفقیت در آینده باشــد، 11۰ میلیارد 
دالر دیگر برای ســالح، ، نه بار هزینه های اضافی را از دوش واشنگتن برخواهد 
داشت و نه به امنیت دراز مدت عربستان  - آنگونه که وزارت امور خارجه آمریکا 
ادعا مــی کند  - کمکی خواهد کرد.  آخرین باری که ســعودی ها چنین مبلغ 
هنگفتی را هزینه کردند، بیش از 7۰ میلیارد دالر به صدام حسین برای تسلیح وی 
در تجاوز به ایران  در دهه هشتاد میالدی پرداخت کردند: ولی ببینید نتیجه این 

کار برای دنیا و خود آنها چه بود.
بنابراین در خوشــبینانه ترین حالت، آقای ترامپ مشــغول اخاذی و دوشیدن 
همسایگان سعودی ماست، آن هم از پولی که در واقع قادر به پرداخت آن نیستند. 
در بدبینانه ترین حالت هم، وی آمریکا را به مزدور سعودی ها در خاورمیانه تبدیل 
خواهد کرد- زشــتی این حالت زمانی مشخص تر می شود که بدانیم 15 نفر از 
هواپیماربایان یازده سپتامبر از اتباع سعودی بوده اند. آنگونه که از سرکوب مردم 
در عربستان درست قبل از سفر آقای ترامپ و همینطور حمله مرگبار رژیم بحرین 
به اعتراض مردمی در این کشــور بالفاصله بعد از این ســفر مشخص می شود، 
حکام مستبد منطقه این حس را پیدا کرده اند که یک چک سفید امضا گرفته اند 

تا تمامی اعتراضات مسالمت آمیز باقیمانده را سرکوب نمایند.
به عبارت دیگر، اتفاقات بسیاری بدی در این بخش از جهان در حال رخ دادن 

است.
برای جلوگیری از گسترش بیشتر مصیبت تروریسم و افراطی گری خشونت بار، 
رهبران مســئول در پایتخت های منطقه و سایر کشورهای جهان باید به فوریت 
اقدام کنند و گام هــای جدی برای مقابله با این خطرهای فوری بردارند. صرف 
نظر از رقص های شمشیر و مهمانی های تشریفاتی، تضادهای بنیادینی در منطقه 

وجود دارد که باید به آنها رسیدگی کرد.
        

در یمن، عربســتان سعودی به شــبه نظامیان حوثی حمله می کند که خود را 
 ،)AQAP(به عنوان تواناترین نیروی مقابله با القاعده شــبه جزیره عربســتان
مرگبارترین گروه شــبکه جهانی تروریسم در حال حاضر، به اثبات رسانده است. 
پشتیبانان غربی ائتالف تحت رهبری سعودی، انگیزه خود را حمایت از دموکراسی 
می خوانند،  در حالی که همین مفهوم هم در ریاض و هم در نزد ســایر متحدان 

عرب آمریکا طرفداران اندکی دارد.
تراژدی یمن متاســفانه در سوریه نیز تکرار می شود. در آنجا هم نیروهایی که 
در خطوط مقدم مبارزه با افراط گرایان وهابی هســتند، همزمان با سیاست ضد 
تروریســم کشورها غربی هم تهدید می شوند؛ سیاستی که اغلب بصورت سلیقه 

ای دوستان و دشمنانش را انتخاب می کند.
بگذاریــد واضح تر بگویم:  آنچه آقای ترامپ انبوه تجهیزات نظامی زیبا خواند، 
مردابی را که گنداب تروریسم و افراطی گری ستیزه جویانه ایجاد کرده اند، تخلیه 
نخواهد کرد. نه زنجیرهای طال و نه گوی های درخشــان یک راه حل جادویی 
برای چالش های اجتماعی- اقتصادی و سیاســی که منشا افراط گرایی هستند، 
ارائه نمی کنند. چیزی که موثر خواهد بود تالشی واقعی برای ایجاد تعاملی فراگیر 
میان قدرت های منطقه ای مبتنی بر یک سیاســت همزیستی و پذیرش بی ثمر 

بودن راه حل های نظامی است.
در حالی که عربستان ســعودی میلیون ها به صورت بی حساب هزینه ترویج 
ایران هراســی می کند تا اذهان را از صــادرات جهانی خود یعنی وهابیت - که 
ایدئولوژی افراطی القاعده، داعش و هر گروه تروریستی ویرانگر دیگری از کراچی 
تا منچستر است  منحرف سازد، ایران به قربانیان افراط گرایی در عراق و سوریه 
کمک مــی کند. ایران ضمن کمک به حفظ بغداد و دمشــق از تصرف داعش، 

فعاالنه از راه حل سیاسی برای بحران های هر دو کشور حمایت کرده است.
در ســال 2۰13، ایران پیشــنهاد یک آتش بس فوری و یک طرح برای پایان 
دادن به جنگ در ســوریه ارائه داد. برای بیش از دو سال، عربستان سعودی این 
واقعیت را که درگیری در ســوریه راه حل نظامی ندارد رد می کرد، آن هم با این 
توهم که با کشــاندن آمریکا به جنگ، دســت نشاندگان افراطی اش به پیروزی 
در میدان جنگ دســت خواهند یافت. پس از قربانی شــدن جان های بی شمار، 
باالخره در سال 2۰15 طرح ما درباره سوریه مبنای قطعنامه 225۴ شورای امنیت 

سازمان ملل متحد شد.
به تازگی، ابتکار گفت و گویی که توســط ایران، ترکیه و روســیه برقرار شد، 
هرچند هنوز ایده آل نیســت، توانســت یک سازوکار موثر کاهش تنش ها شود. 
دیپلماسی دومسیره در قبال سوریه، که در آن منازعه کاهش یافته و تالش های 
ضد جنگ گسترش می یابند، یک فرمول معتبر برای حل تعارضات دیگر منطقه 

نیز، فراهم می کند.
در یمن، از همان روزهای  اول از شروع خصومت ها در بیش از دو سال پیش، 
ایران یک طرح چهار ماده ای برای پایان دادن به جنگی ارائه داد که عربســتان 
ســعودی با احســاس غرور کاذب از یک پیروزی دوهفته ای در آن دم می زد. 
پیشــنهاد ایران شامل تضمین آتش بس فوری، ارسال فوری کمک های انسان 
دوســتانه، حمایت از گفتگو بین گروه های یمن و کمک به یمنی ها برای ایجاد 

یک دولت فراگیر وحدت ملی با حمایت از همسایگان بود.
با هفت میلیون یمنی که در آستانه قحطی ناشی از اقدامات بشری قرار دارند، و 
تقریبا نیمی از جمعیت سوریه که آواره شده اند، بحران بیش از آن فوری است که 
بخواهیم با انگشت سرزنش به سایرین وقت را تلف کنیم. در عوض و برای یافتن 
یک راه حل پایای بلندمــدت برای خاتمه دادن به این بالیا، قدرت های منطقه 
ای باید عوامل موثری را که مشــوق افراطی گری ستیزه جویانه است تشخیص 

دهند و به آن بپردازند.
در این راستا، ایاالت متحده و متحدان آن امروز دو انتخاب دارند. آنها می توانند 
به حمایت مادی و معنوی خود و تشویق عامالن جنگ به تشدید تالشهای جنگی 
شان ادامه  دهند که بی نتیجه بودن آن ثابت شده و مرگ و نابودی بیشتری را به 
ارمغان می آورد و دستیابی به یک راه حل پایدار را پیچیده تر می کند. یا، همانند 
آنچه ایران از روز اول گفته اســت، این دولت ها بر ایجاد یک راه حل سیاســی 

فراگیر با مشارکت همه گروه های سیاسی درگیر تمرکز کنند.
در سال 199۰، زمانی که من یک دیپلمات جوان بودم، شاهد بودم که چگونه در 
دوران پس از تصمیم صدام حسین برای تجاوز به کویت و قربانی کردن حامیان 
مالی عرب خود، وزرای خارجه عربستان و متحدان عرب آن در پاسخ به پیشنهاد 
همتای  ایرانی شــان برای پایه ریزی یک ســازوکار فراگیر برای امنیت منطقه 
مخالفت کردند. بعد از هدر دادن صدها میلیارد دالر برای خرید ســالح و پس از 

سالها خونریزی بی حد و حساب، ما به خانه اول بازگشته ایم.
اگر ما این چرخه را نشکنیم، این وظیفه خطیر را تنها برای فرزندان و نوادگان 
خود به جا خواهیم گذاشــت. ما باید نســلی باشیم که از تاریخ یاد می گیرد و نه 

نسلی که محکوم به تکرار آن است.

            اسحاق جهانگیری:

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: 
کابینــه نیازمند ترمیم جدی اســت تا انشــاهلل بتوانند با 
سرعت خوب برای رفع مشکالت مردم و مملکت و ارتقاء 

توانمندی های کشور اقدام کنند.
به گزارش ایلنا الیاس حضرتی درمورد کابینه آتی دولت 
گفت: دولت نبایــد خود را محدود و محصور به آدم هایی 
که نتوانستند توانمندی خود را نشان دهند و ناتوان جلوه 
کردند, کند. انشاهلل در انتخاب هیات دولت و ترمیم کابینه 

از نیروهای کارآمد و دلسوز استفاده کند. نمی گویم که کل 
کابینه باید تغییر کند زیرا کارهای بســیار خوبی صورت 
گرفته و تجربیاتی کســب شــد اما کابینه نیازمند ترمیم 
جدی است تا انشــاهلل بتوانند با سرعت خوب برای رفع 
مشــکالت مردم و مملکت و ارتقاء توانمندی های کشور 

اقدام شود.
این نماینده مجلس با اشــاره به اینکــه هدف دولت 
یازدهــم اقتصاد و سیاســت خارجه بود گفت: سیاســت 

خارجی مقدمه ای بر رفع مشــکالت اقتصادی بود. تقریبًا 
پایه های کار خوب برداشــته شده است. در مسائل کالن 
اقتصادی، پایین آوردن تورم و باال بردن رشد و همین طور 
در مســائل بانکی و کنترل به هم ریختگی های سیستم 
بانکی خوب عمل شده اســت. در حوزه سیاست خارجی 
زمینه سازی های خوبی شــده است. مجموعه دولت باید 
خــود را آماده کند تا از ظرفیت کل نظام اســتفاده کند و 

خودش را محدود به وزارتخانه ها نکند. 

    امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران:

رونمایی اولین موشک بالستیک زمین به زمین 
»دزفول«  

آیــت اهلل احمــد خاتمی بــا تاکید بر 
اینکه باید حرمت رئیس جمهور منتخب 
حفظ شود، گفت: رئیس جمهور منتخب 
نیز باید حرمت کســانی را که به او رای 
نداده اند نگه دارد تا اجماع و وحدت ملی 

حاصل شود.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل احمد خاتمی 
در خطبه های دوم نماز جمعه این هفته 
تهران با اشــاره به برگــزاری انتخابات 
جمهوری  ریاســت  دوره  دوازدهمیــن 
اظهار کرد: دیگر انتخابات تمام شــده و 
باید حرمت رقبای انتخاباتی نگه داشته 
شــود. به طوری که رقبا باور کنند آقایی 
که رای آورده هم حرمت و مشــروعیت 
دارد و البته نباید منتخب مردم،  رقبایش 

را دست کم بگیرد.

آیت اهلل احمد خاتمی:
حرمت رئیس جمهور 
منتخب باید حفظ 

شود
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران گفت: در آینده اولین 
موشک بالستیک زمین به زمین به نام دزفول رونمایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده طی 
ســخنانی در آیین گرامیداشت چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری 
دزفول اظهار کرد: اگر پشتیبانی آمریکا، روسیه و کشورهای متعهد 
عرب نبود، قطعا جنگ تحمیلی ظرف دو ســال به اتمام می رسید و 

نباید هشت سال به طول می انجامید.
حاجی زاده با بیان اینکه شــرایط ســخت موجب شــد که به 
خودکفایی نظامی برســیم، خاطرنشان کرد: ما از آن روز تحقیقات 
موشــکی را شروع کردیم، بسیاری از محصوالت را در زمان جنگ 
نداشــتیم ولی بعــد از جنگ این کارها ادامه پیــدا کرد و در پایان 
جنگ تیم زرهی، لشکر زرهی و یگان های مختلف در عرصه های 
گوناگون داشتیم و با امکانات و غنیمتی که دنیای غرب و شرق در 
اختیار صدام داده بود، توانســتیم خود را تجهیز کنیم و یک تهدید 

بزرگ منطقه ای و جهانی را به فرصت تبدیل کنیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت: این موضوع می 

تواند در تمام زمینه ها الگو باشد. امروز به یک قدرت موشکی تبدیل 
شــده ایم و در تولید هواپیماهای بدون سرنشــین، رادارها، جنگ 
الکترونیک، پدافند هوایی و نیروی هوایی در رده کشــورهای تراز 

اول جهان قرار گرفته و به خودکفایی رسیده ایم.
حاجی زاده بیان کرد: در ســالهای اخیر سومین کارخانه صنعتی 
زمین تا زمین موشــکی ایران در سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
ایران تاسیس شــد. همچنین وزارت دفاع در کنار صنایع نظامی به 
توسعه توان موشکی و افزایش امنیت ادامه خواهد داد و حرف های 

کفار آمریکایی برای ما هیچ ارزشی ندارد.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران با بیان اینکه دو هدیه 
برای مردم دزفول در نظر گرفته شــده اســت، بیان کرد: در آینده 
اولین موشک بالستیک زمین به زمین به نام دزفول رونمایی خواهد 
شــد و ان شــاءاهلل در آینده نزدیک نیز موزه دفاع مقدس دزفول با 
تجهیزات موشکی غنی می شــود زیرا حیف است شهری که با نام 

موشک عجین شده است، یادمانی به نام موشک نداشته باشد.
وی افزود: سپاه پاســداران انقالب اسالمی این قول را به ملت 

ایران می دهد که در برابر دشــمن محکم می ایســتیم و از مسیر 
انقالب منحرف نخواهیم شــد و حرکت هایی که آمریکا در منطقه 
انجام داده و تســلیحاتی که در اختیار عربستان و کشورهای منطقه 
قــرار می دهد، به هیچ عنوان ما را ناراحــت نمی کند زیرا در ایام 
جنگ با عراق نیز چنین تجهیزاتی در اختیار دشمنان قرار داده بود.

ظریف در یادداشتی در نیویورک تایمز:


