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اخبار
د مصوبات
شورای نگهبان اجازه تأیی 
د
یده 
غیر فارسی را نم 

سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر ،نوشت:
ای��ن شورا اجازه تأیی�� د مصوباتی که در آن از
یدهد.به
لغ��ات غیر فارسی استفاده شده را نم 
گزارش «عصر ایرانیان» ،عباسعلی کدخدایی
طی توییت��ی نسبت به دغدغ��های که رهبر
انقالب در دیدار با شاعران درباره زبان فارسی
بیان فرمودن��د ،واکنش نش��ان داد.متن پیام
سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی
خ��و د به شرح زیر است«:وقت��ی در طرحها و
لوایح قانونی گاه��ی اوقات لغات غیر فارسی
دیده میشو د نگران��ی رهبر معظم انقالب از
حفظ زبان فارسی قاب��ل درک است؛ هرچن د
شورای نگهبان مطابق اصل  ۱۵قانون اساسی
یدهد .الزم
اج��ازه تأیی د چنین مصوباتی را نم 
است صداوسیما نیز چنین نظارت مؤثری را بر
برنامههای خو د اعمال کند».
اروپا به برجام آویزان است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :اروپاییها فقط به برجام آویزان
شده ان�� د و اقدامی برای حفظ آن نمیکنن د و
بعی�� د است «اینستکس» را هم اجرایی کنند.
حشمت اهلل فالح��ت پیشه در گفتگو با مهر،
با اشاره به بدعه دیهای اروپاییها برای حفظ
برجام ،اظهار داشت :اروپاییها تاکنون نشان
داده ان د بازیگ��ر مستقلی در تحوالت نیستن د
و منتظرن د بین ایران و آمریکا شرایط تازه ای
شکل گیرد .در واقع کشورهای اروپایی تا آن
زم��ان صرف ًا میخواهن د به عنوان یک بازیگر
باق��ی بمانن د ام��ا اقدامی در تح��والت انجام
نخواهن د داد .کسانی که فکر میکنن د اروپا بای د
برجام را نج��ات دهد ،اشتباه میکنن د چرا که
اروپاییه��ا به برجام آویزان هستن د و برجام را
حفظ نکرده ان د چرا که توان حفظ آن را ندارند.
وی درب��اره احتمال اج��رای «اینستکس» از
سوی اروپاییها گفت :بعی د می دانم نتیجهای
در این باره از سوی اروپا شکل گیرد.

د انحراف افکار عمومی از جنایات خو د را دار د
عربستان با اتهام زنی به ایران قص 
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس گفت :عربستان با اتهام زنی
به ایران و طرح ادعاهای بیاساس میخواه د
توجهات جامع��ه جهان��ی را از جنایات خود
منحرف کند .کم��ال دهقانیفیروزآبادی در
گفتوگو با خبرنگار خبرگ��زاری خانه ملت،
تصریح کرد :این عربست��ان است که روزانه
م��ردم یمن را بمب باران میکند ،کودکان را
در مدرس��ه و خانوادهها را در مراسم عروسی

ب��ه عزا مینشان د و در ترکیه انسان اتباع خود
را تکهتکه میکن د و در مقابل چشمان جامعه
جهانی شیعیان و کودکان را گردن میزند .وی
اف��زود چنین کشوری هر روز به ایرانی حمله
میکن د و جنگ لفظی راه میاندازد که همواره
با عقالنی��ت و تصمیمات اصول��ی گرفته و
هیچگاه از مسیر ایجاد صلح و امنیت در منطقه
و حفظ حقوق مظلومان منحرف نشده است ،آیا
این عربستان بود که برای مقابله با تکفیریها

منطقه را به خطر انداخته و اقدامات تروریستی
در جهان عرب انجام داده و خطاب به مقامات
ایرانی گفت��ه :امیدوارم که ایران به حکمت و
عقالنی��ت روی آورد تا مان��ع وقوع جنگ در
منطقهشود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی:

د زبان فارسی فرسوده و ویران شو د
راجع به زبان فارسی نگرانم؛ نگذاری 

گروه سیاسی :حضرت آیت اهلل خامنهای در دیدار استادان
زبان و ادب پارسی و شاعران فرمودند :من راجع به زبان
فارسی حقیقت ًا نگرانم زیرا در جریان عمومی ،زبان فارسی
در حال فرسایش است .ب��ه گزارش «عصر ایرانیان» به
نق��ل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،در
شب والدت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن
مجتبی علیهالسالم جمعی از استادان زبان و ادب پارسی
و شاعران جوان و پیشکسوت با حضرت آیتاهلل خامنهای
رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.حضرت آیتاهلل
خامن��های در این دیدار ،حرک��ت و پیشرفت جریان شعر
انقالب را امیدوارکننده دانستن د و گفتند :البته جریانهای
شعری دیگری نیز وجو د دار د اما این جریان شعر انقالب
اس��ت که از لح��اظ مضم��ون ،ن��وآوری در مضامین و
یافتگ��ی الفاظ پیشرفت بسی��ار چشمگیری داشته
صیقل
ِ
است.رهب��ر انقالب اسالمی ،بیان و پدی�� دهی شعر را از
معج��زات آفرین��ش خواندن د و افزودند :شع��ر از جنبهی
جمال و زیبایی برخوردار است و این امتیاز ،شعر را به یک
رسان��ه اثرگذار و مسئولیتآور تبدیل میکن د که بای د این
تعه د را در خدمت جری��ان روشنگری و هدایت قرار داد.
ایشان با اشاره به یک مغالطه ناشیانه که شعر را به «شعر
هن��ری» و «شعر متعهد» تقسی��م میکن د و میکوش د با
شعار قلمدا د کردن شعر متعه��د ،از آن ارزشزدایی کند،
خاطرنشان کردن��د :اشعار بزرگان و قلههای شعر فارسی

همچ��ون حافظ ،سع��دی ،فردوسی و مول��وی آکنده از
اخالق ،تعلیم ،تعهد ،حکم��ت ،عرفان ،معنویت و اسالم
ن��اب است ،بنابراین تفکیک جنب��ه هنری و زیباشناختی
شعر از جنبه رسالت و تعه د آن ،مغالطهای واضح و ناشی
از غفل��ت یا کمسوادی است.حض��رت آیتاهلل خامنهای
ق��رار دادن شع��ر در خدم��ت معارف توحی��دی ،فضائل
اهلبی��ت علیهمالس�لام ،انقالب و ح��وادث مهم کشور
و مسائ��ل گوناگ��ون دنیای اس�لام را موجب اعتال شعر

دانستن د و افزودند :در اشعار خو د زیباییهای رفتاری ملت
همانن د حماس��ه زیبا و پر شکوه حض��ور فداکارانه مردم
در کمکرسان��ی ب��ه سیلزدگان را به تصوی��ر بکشید،
زیرا ای��ن کار ،شعر شما را به پرچ��م هویت ملت تبدیل
میکند.ایشان تأکی د کردند :حفظ هویت ملت بسیار مهم
است ،چراکه ملت��ی که هویت خو د را گم کند ،در مشت
بیگانگان آب میشو د و از بی��ن میرود.حضرت آیتاهلل
خامنهای در بخش دیگ��ری از سخنانشان ،در خصوص

زبان فارس��ی ابراز نگرانی کردن�� د و گفتند :من راجع به
زب��ان فارسی حقیقت ًا نگرانم زیرا در جریان عمومی ،زبان
فارسی در ح��ال فرسایش است.رهب��ر انقالب اسالمی
افزودند :م��ن از صداوسیما گلهمندم ،ب��ه دلیل اینکه به
جای تروی��ج زبان صحیح و معیار و زبان صیقلخورده و
درست ،گاهی زبان بیهویت و تعابیر غلط و بدتر از همه
تعابیر خارجی را ترویج میکند .انتشار فالن لغت فرنگی
ی��ک مترجم یا نویسن��ده از تلویزی��ون ،موجب عمومی
مضر میشود.
ش��دن آن لغت و آلوده شدن زبان به زوائ د ّ
ایشان با تقبیح استفاده فراوان از لغات بیگانه در رسانهها،
خطاب به مسئوالن تأکی د کردن��د :نگذاری د زبان فارسی
دچ��ار فرسودگی و ویرانی شود.حضرت آیتاهلل خامنهای
همچنی��ن از ولنگاری زبان��ی و ساخت لفظی بسیار نازل
برخی ترانهها و پخش آنها از صداوسیما در سریالها نیز
انتقا د کردن د و گفتند :زبان فارسی قرنهای متمادی است
که عمدت�� ًا بوسیله شاعران بزرگ حف��ظ شده و اینگونه
سالم و فصیح به دس��ت ما رسیده است ،بنابراین ما بای د
حرم��ت زبان را حفظ کنیم و اج��ازه نداریم با بیمباالتی
آن را ب��ه دست فالن ترانهسرای بیهنر بدهیم که الفاظ
را خ��راب کن د و بع د نیز با پول بیتالمال در صداوسیما و
دستگاههای دولتی و غیردولتی پخش شود.در این دیدار
 ۲۹ت��ن از شاعران ج��وان و پیشکسوت اشعار خو د را در
حضور رهبر انقالب اسالمی قرائت کردند.

جلیلی :ملت ایران ب هدنبال تعامل سازنده با جهان است نه بازنده

د هزینه آن را بپرداز د
هر تحریم آمریکا یک رفتار جنگی است و بای 

حیات اتحادیه اروپا در خطر است

رئیسجمهور فرانسه با هش��دار درباره آینده
اتحادی��ه اروپ��ا ،گف��ت نمیتوان�� د نظارهگر
نابودی این اتحادیه باش د و به همین دلیل در
انتخابات پارلمان اروپا نقشی فعال ایفا میکند.
به گزارش فارس« ،امانوئل ماکرون» با بیان
اینک��ه حی��ات اتحادیه اروپ��ا در خطر است،
گف��ت مجبور است در انتخابات پارلمان اروپا
نقشآفرینی کند.به نوشته روزنامه «فیگارو»،
ماکرون که در جمع خبرنگاران چن د روزنامه
فرانس��وی صحب��ت میکرد ،گف��ت« :من
نمیتوانم فقط نظارهگ��ر باشم ،بلکه بای د در
این انتخابات که مهمترین انتخابات اروپایی
از س��ال  ۱۹۷۹اس��ت ،نقشآفری��ن باش��م،
چراکه حیات اتحادی��ه اروپا در معرض خطر
است».انتخابات پارلم��ان اروپا روز پنجشنبه
آغاز میشو د و احزاب راستگرای ضداتحادیه
مصمم هستن د سهم خو د از کرسیها را بیش
از پیش افزایش دهند .همزمان سیاستمداران
جری��ان اصلی به خصوص ماکرون و «آنگال
مرکل» ص��در اعظم آلمان شخصا به میدان
آمده و برای احزاب طرفدار اتحادیه اروپا تبلیغ
کر دهاند.

و تروریستها در منطقه صدها شهی د تقدیم
ک��رد یا ایران؟ پاس��خ روشن است عربستان
مه د داعش ب��ود و روزنامهنگار عربستانی به
روش داعشی در خاک دیپلماتیک عربستان
کشته ش د و همه فهمیدن د تفکر داعش از کجا
الگوبرداری شده است .نماینده تفت تأکی د کرد:
اینه��ا وابستگی کامل به آمریک��ا دارن د و از
خودش��ان هیچ اختیاری ندارن د و هر روز یک
ادعا جدی د را مطرح میکنن د تا اربابان آمریکایی

از گاو شیرده خود راضی باشند .وی خاطرنشان
کرد :عربستان در همه مسائل منطقه راه اشتباه
رفت��ه و داعش و القائده را تربیت کردهان د که
همه دنی��ا را به چالش کشی��ده است .و اگر
این مسیر اشتباه را اصالح نکن د منطقه همه
منطق��ه آسیب خواه د دید .عادل الجبیر وزیر
مشاور سعودی در امور خارجه سعودی دوشنبه
در مصاحب��های با جمع��ی از خبرنگاران و در
اظهاراتی خصمانه مدعی ش�� د ایران امنیت

عارف و الریجانی شریک روحانی در
د
مشکالت اقتصادی هستن 

عض��و مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه
ملت ایران ب هدنبال تعامل سازنده با جهان است نه بازنده،
گف��ت :هر تحریم آمریکا یک رفت��ار جنگی است و بای د
هزین��ه آن را بپردازد .به گزارش «عصر ایرانیان» ،سعی د
جلیلی در اجتم��اع اساتی د بسیجی تهران که در دانشگاه
شهی�� د بهشتی برگزار شد ،اظهار کرد :دغدغه مهمی که
در محی��ط علمی و به ویژه درمی��ان شما که در کسوت
استادی هستی د وجو د دار د این است که نتایج و خروجی
تالشهای علمی ما چه میزان از انتظارات مور د توقع از
دانشگاهیان را برطرف میکن�� د این مسالهای است که
در آموزهه��ای دینی ما نیز تحت عنوان علم نافع و نافذ
مط��رح ش��ده و رهبر معظم انقالب ه��م چن د روز پیش
در جمع کارگزاران نظ��ام فرمودند :بای د بررسی کنیم آیا
کاری بوده که بای د انجام دهیم و ندا دهایم؟ عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت :از جمله کارویژه
های هماندیشیهایی که در بسیج اساتی د شکل میگیر د
این است که کمک میکن د درباره وظایف مور د انتظار از

خ��ود ،هم اندیشی کنی��م ،در تشکلی مثل بسیج مبنا بر
مباحث��ه و حضور برای تشخی��ص صحیح وظیفه است.
جلیلی افزود :در موضوع گ��ام دوم انقالب بسیج اساتی د
ب��ا صدور بیانیهای انتظارات و مطالب��ات از دستگاههای
اجرای��ی را مط��رح نمو د که اقدام مناسب��ی است ،اما در
چنی��ن موضوعاتی قبل از همه نسبت خو د بسیج اساتی د
با گام دوم انق�لاب و نسبت تک تک ما به ویژه جامعه
استادی کشور با گام دوم انقالب بای د تعریف گر دد ،اینکه
ما نسبت به رون د حرکت انقالب چه نقشی بای د ایفا کنیم
و این حرکت بای د اهدافی داشته باش د و تحقق آن اهداف
بای د بررسی گر دد .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
در ادام��ه با اشاره ب��ه آنکه بای د رون د کارها سایه به سایه
بررس��ی شو د تاکی د کرد :اگر در مجل��س ،دولت و سایر
بخشها کار مطلوبی انجام میشو د بای د حمایت و تقویت
شو د و اگ��ر نقصی هست بای د با همی��ن نگاه تکمیل و
اصالح گر دد ،در این خص��وص دانشگاهها به خصوص
دانشگاههای مرجع میتوانن�� د در حرکتهایی که رص د
میکنن د موثر باشند ،این رشتههای مختلف در دانشگاهها
ی��ک وظیف��ه اصلیش��ان تشخیص نسب��ت تحقیق و
پژوهشه��ای انجام شده با آنچه کش��ور بدان نیاز دارد،
می باش د که بای د توسط استادان دغدغهمن د بررسی گر دد.
بسی��ج اساتی د یک مفهوم علمی در این عرصه است که
میتوان د نسبت سنجی کن��د .عضو شورای عالی امنیت
ملی پیوستگی امروز میان م��ردم و نظام را حاصل یک
باور صحیح در جامعه دانست و عنوان کرد :اگر خدشهای
در این باور ایجا د شو د تبعات و اثرات جبران ناپذیری دارد،
در دانشگ��اه ،اساتی د به عنوان نها د مرجع در تحلیلهایی
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مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  1398/03/01ميباشد.
نش��اني مناقصه گزار :تهران ،خيابان شريعتي ،باالتر از چهارراه شهي د قدوس��ي ،وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات ،ورودي شماره،7
ساختمان معاونت توسعه مديريت ،هماهنگي و امور پشتيباني.
مهلت دريافت اسنا د مناقصه :ازساعت  8/00روز چهارشنبه مورخ  98/03/01لغايت ساعت  19/00روز سه شنبه مورخ .98/03/07
مهلت ارسال پيشنهاد :ساعت  10/00روز شنبه مورخ .98/03/25
تاريخ گشايش پاکات (ارزيابي کيفي) :رأس ساعت  14روز شنبه مورخ .98/03/25
تضمين شرکت در فرآين د ارجاع کار :ضمانت نامه بانکي معتبر به مبلغ 4/899/256/843ريال.
بدينوسيله از پيمانكاران داراي گواهينامه صالحيت حداقل پايه  2در رشته ابنيه و پايه  3تأسيسات از سازمان برنامه و بودجه کشور و
داراي ظرفيت آزا د كاري ،جهت ش��ركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد .جهت دريافت اطالعات بيش��تر با شماره هاي  88117252و
 88114016اداره خري د و قراردادهاتماس حاصل نماييد.
اطالع��ات تماس س��امانه س��تا د جهت انج��ام مراحل عضويت در س��امانه :مرك��ز تم��اس ، 021-41934دفتر ثبت ن��ام 88969737:و
021-85193768
م الف 634اداره كل امور اداري و پشتيباني

که ارائه میگر د د تاثیرگذارن��د ،اساتی د در تحلیل از رون د
حرکت کشور و جامعه و توصیف و تجویزهای صحیح که
کمتر تشکلی میتوان د در این خصوص ایفای نقش کند،
اثرگذارند .امروز در جامعه ما برخی تحلیلهای فلج کننده
و خطرناکی هست که اگر تحلیل غلط به گفتمان غالب
تبدیل ش��ود ،فلج شدن شکل میگیر د و همه فعالیتها
ی��ا از بین خواه د رفت و یا از مسیر صحیح خو د منحرف
خواه�� د شد .بای د نسبت به روندی که در کشور و انقالب
میگ��ذر د دقت داشت و متناسب با وسعمان ،نقشمان را
ب��ه درستی ایفا کنیم .جلیل��ی در ادامه درخصوص آنکه
چ��را دشمن دنبال جنگ نظامی ب��ا ما نیست اظهارکرد:
ملت ایران در  8س��ال با درک صحیح ،مقاومتی از خو د
نش��ان دا د که  30سال است ج��رات نمیکنن د به کشور
ما نزدیک شون��د 30 ،سال است کشور بیمه شده است.
اگ��ر این مقاومت و هوشمن��دی در عرصه اقتصادی نیز
شکل گیر د آنه��ا کام ً
ال ناامی د خواهن د ش د چراکه دشمن
فهمیده است اگر ام��روز در تحلیلها اختالل ایجا د کن د
دیگ��ر نیازی به جنگ نظامی ن��دارد .امروز در شرایطی
هستیم که آمریک��ا مخصوص ًا در دو هفته اخیر میگوی د
دنبال جنگ با ای��ران نیستیم و دنبال گفتوگو هستیم.
بنابرای��ن اگر این مساله را به طور عمیق بررسی کرده و
در پازل خ��و د بسنجیم ،میبینیم مفهوم این دو موضوع
روش��ن است ،آنها اعالم میکنن د دنبال تحریمهای فلج
کننده ان د و ما را تروریسم مینامن د و راهبر د خو د را فشار
حداکثری و تحریمهای بی سابقه عنوان میکنند .آیا این
معنیاش جنگ نیست؟ وی افزود :فشار حداکثری نقطه
نهایت��ی دار د و وقتی به آن نقطه برسن د دیگر نمیتوانن د

فشار بیشتری اعمال کنند .آنگ��اه نیاز دارن د فشار را نق د
کنن د و م��ا به ازایی از ما بگیرن�� د و ازطرفی میخواهن د
فشارها برایشان هزینه بر نباشد .آمریکا بای د بدان د کشور
م��ا برای هر رفت��ارش پاسخی خواه�� د دا د که متحمل
هزینهای شود .در حقیقت آنها همه فشارها و تهدیدها را
اعمال و اعالم میکنن د و هر زمان که ما بخواهیم پاسخ
دهیم میگوین د دنبال جنگ نیستن د تا برایشان هزینه بر
نباش��د .عضو مجمع تشخیص مصلح��ت نظام در پایان
افزود :مهم است در جمع اساتی د و در چنین تشکلهایی
ب��ه یک تحلی��ل درست دست یابیم و ای��ن را به جامعه
انتقال دهیم .آنها همه تالششان را اعمال و اعالم کردن د
و آنچه را نمیتوانن د انجام دهن د را می خواهن د به کشور
بفروشن د و مابه ازا دریافت کنند .اینجاست که اقدام شما
و پاسخ قانونی و مشروع شما ،مانع رفتارهای ظالمانهاش
میشود ،این رفتار آمریکا در هیچ قانونی اعتبار ندارد .ما
به دنب��ال تعامل سازن دهایم نه تعاملی ک��ه در آن بازنده
باشیم ،ن��ه اینکه دشمنان ما هرچه م��ی توانن د استفاده
کنن د و ازسوی دیگر مانع اقدامات مشروع ما شوند ،امروز
حرکتی که م��ردم 40 ،سال در دف��اع از حقوق و منافع
خودشان داشته ان��د ،تاب ِع خواست و اراده دشمن نیست،
انقالب بر این مبناس��ت که ملت میگوی د «از حق خو د
در عرصهه��ای مختلف دفاع کنی��م» ،دشمن نمیتوان د
دخال��ت کند .کدام دانشگ��اه و جامعه علمی دخالت آنها
را در عرصههای مختلف جامعه می پذیرد؟ آنها نگرانن د
که یک کشور دامنه تحقیق خ��و د را تعریف کند ،دامنه
پیشرفت خ��و د را تعیین نماید ،دشمن میگوی د بُر د تو تا
جایی باش د که به بر د من لطمه نزند.

عضو ش��ورای مرک��زی فراکسی��ون والیی
مجلس ب��ا بیان اینک��ه ع��ارف و الریجانی
شری��ک روحان��ی در مشک�لات اقتصادی
هستند ،گفت :عملکر د دولت روحانی به پای
جری��ان اصالحات و حامیان الریجانی نوشته
ش��ده است.احم د علیرضابیگ��ی در گفتگو با
مه��ر در خصوص موض��ع فراکسیون والیی
پیرامون انتخابات هیئت رئیسه مجلس گفت:
فراکسیون نمایندگان والیی در اقلیت قرار دار د
و نمیتوان د نقش آفرینی جدی برای انتخاب
ریاست مجلس انجام دهد.عارف و الریجانی
که برای ریاست مجلس در رقابت با یکدیگر
هستند ،شریک آق��ای روحانی در مشکالت
اقتصادی موجو د و شکست برجام هستند.عارف
و الریجانی تالش دارن د حساب خو د را از دولت
روحانی جدا کنن د اما عملکر د دولت روحانی به
پ��ای جریان اصالح��ات و حامیان الریجانی
نوشت��ه شده است ،ل��ذا هیچکدام شایستگی
تکیه زدن بر کرسی ریاست مجلس را ندارند.
شورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی سران قوا
طی مصوبهای مان��ع از ورو د سازمان بازرسی
و دستگاههای نظارتی به نظارت بر مصوبات
ای��ن شورا شده است ،ای��ن در حالی است که
در زمینه تخصیصها ،اعتبارات قابل توجهی
جابجا شده است.فراکسی��ون والیی انتقادات
ج��دی به وضعی��ت کنون��ی اداره و مدیریت
مجل��س دارد ،ولی به دلیل اینکه از نظر تعدا د
در مجلس در اقلیت قرار دارد ،نمیتوان د بر رون د
انتخاب ریاست مجلس تأثیرگذار باشد.
فراکسیون نمایندگان والیی فهرست
د
یده 
مستقل م 

سخنگ��وی فراکسی��ون نمایندگ��ان والیی
تأکی د کر د که این فراکسیون برای انتخابات
هیات رئیسه مجل��س لیست مستقل خواه د
داد.سیدحسی��ن نقوی حسین��ی در گفتوگو
با ف��ارس ،گفت :ای��ن فراکسی��ون تاکنون
گزینهای برای نامزدهای هیأت رئیسه معرفی
نکرده اس��ت.وی با بی��ان اینکه فراکسیون
نمایندگان والیی با هیچ فراکسیونی ائتالف
اشت :فراکسیون
نکرده و نمیکند ،اظه��ار د 
فهرست مستقل خو د را اع�لام خواه د کرد.
سخنگوی فراکسیون نمایندگ��ان والیی در
همین زمینه گفت :اگر اعضایی از فراکسیون
مصاحب��ه کر دهاند ،نظرات شخص��ی خو د را
گفتهاند؛ فراکسیون پ��س از تشکیل آخرین
مجم��ع عمومی رسما نامزدهای خو د را برای
جایگاههای هیأت رئیسه بهطور مستقل اعالم
میکن د و قطعا این فهرست ائتالفی نیست.
تحریمهای نفتی ،اینستکس را از
موضوعیت انداخت

عضو فراکسیون نمایندگ��ان والیی مجلس
شورای اسالمی گفت :ب��ا وجو د تحریمهای
نفتی ،اینستکس رسم ًا از موضوعیت خارج و
صحبت از آن فقط یک بازی سیاسی و لفظی
است.سیدمحمدجوا د ابطحی در گفتگو با آنا ،با
اشاره به اینکه اروپاییها دنبال زمان اثرگذاری
تحریمه��ای اقتصادی بر ایران هستن د اظهار
ک��رد :آنان برای گرفتن زمان از ایران توافقی
با آمریکا دارن د تا تأثیر فشارهای اقتصادی بر
مردم دیده شو د و آنان میان معیشت و مذاکره
یکی را انتخاب کنن د و به خیابانها بیایند.وی
با تأکی د براینکه اروپا میلی به اجرای اینستکس
ندار د تصریح ک��رد :اینستکس یک صندوق
پرداخ��ت است که ب��ه خری د نف��ت موکول
شده ،وقتی خری د نفت ایران برای کشورهای
اروپایی ممنوع است و اجازه خری د نفت ایران
را ندارند ،چگونه پول آن به اینستکس بیای د و
ما بتوانیم تبادل کاال کنیم؟

د بو د
واشنگتنپست :جنگ با ایران مادر تمام باتالقها خواه 

یک روزنامه آمریکایی با اشاره به توانمن دیهای ایران برای
مقابله با هرگونه اقدامات تحریکآمیز آمریکا ،تأکی د کرد که
آمریک��ا نبای د برای اقدام نظامی به ای��ران ریسک کن د زیرا
جن��گ با ایران مادر تمام باتالقها خواه�� د بود .به گزارش
ف��ارس ،روزنامه آمریکایی واشنگتنپس��ت در گزارشی به
تنشهای اخیر در منطقه غرب آسیا اشاره کرد و نوشت که
درگی��ری نظامی با ایران «مادر تمام باتالقها» خواه د بود.
در این گزارش آمده است که «دونال د ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا به طور موقت از تنشها علیه ایران در روزهای گذشته
ک��م کرده بود که در اقدامی ،مج دداً با انتشار توییتی بر این
تنشها دامن زد.ترامپ روز یکشنبه هفته جاری ،در یک پیام
توییتری تهدیدآمیز نوشت« :اگر ایران خواستار جنگ باشد،
پای��ان رسمی ایران خواه د بود .هرگز دیگر آمریکا را تهدی د
نکنید».طبق این گزارش ،طرفداران سیاستهای ترامپ در
قبال ایران ،در پی انتشار این توییت تهدیدآمیز ،واکنشهای
هولناکی از خود نشان دادن د به طوریکه سناتور «مارکو روبیو»
از ایالت «فلوریدا» هشدار داد« :حمله = پاسخ قطعی»«.تام
کاتن» سناتور جمهوریخواه که مواضع تندی در قبال ایران
دارد نیز در پی پیام توییتری ترامپ تصریح کرد« :اگر ایران
علیه آمریکا یا همپیمانان ما در منطقه اقدام نظامی انجام دهد،
قطع ًا انتظار یک واکنش مخرب علیه ایران را خواهم داشت».
واشنگتنپس��ت سپس با اشاره به تمام��ی این لفاظیهای
جنگطلبانه مقامات آمریکایی ادامه داد که این رجزخوانیها،
تن�� د و سخت از واقعیت ب��ه دور است.نویسنده این گزارش

یده د که
تأکی د کرد ک��ه بررسی قابلیتهای ایران نشان م 
هیچ گزینه نظامی علیه ایران قاطعانه یا کمهزینه نخواه د بود
بلکه جنگ با ایران ،مادر تمام باتالقها خواه د بود«.مکس
بوت» نویسنده گزارش واشنگتنپست که خود از حمایتش
از جن��گ عراق ابراز پشیمانی میکن��د ،در ادامه به وخامت
تقابل احتمالی با ایران اشاره میکن د و مینویسد(« :تقابل با
ایران) ،مادر همه باتالقها خواه د بود :تقابلی که جنگ عراق
را به وجود آورد-و من در حال حاضر از حمایت از آن بسیار
پشیمان هستم -در مقایسه (با تقابل احتمالی با ایران) هیچ
است».طبق ای��ن گزارش ،ایران سامانه «اس »۳۰۰-یعنی
پیشرفتهترین پدافندی که تاکنون جنگن دههای آمریکایی با
آن روبرو بودهان د را در اختیار دارد و تقابل با ایران اقدام سادهای
برای نیروی هوایی و دریایی آمریکا نخواه د بود و تعداد زیادی
از خلبانان و هواپیماهای آمریکایی در این تقابل احتمالی از
بین خواهن د رفت.این گزارش سپس به ناکامیهای آمریکا
در بمباران دیگر کشورها اشاره کرد و نوشت ،آمریکا شمال
ویتن��ام ،کامبوج و الئوس را برای سالها بمباران کرد و سه
برابر مجموع مهمات م��ورد استفاده کشورها در جنگ دوم
جهان��ی را علیه این کشورها به کار ب��رد ،و با این وجود ،در
جنگ ویتنام شکست خورد.طبق این گزارش ،حمالت هوایی
در اغلب موارد ،زمانی قاطعانه خواه د بود که همراه با حمالت
زمینی باش د که آمریکا فاق د یک گزینه زمینی واقعبینانه است.
ای��ران در مقایسه با عراق هم از نظر وسعت و هم جمعیت
بسی��ار از عراق بزرگتر است.این گزارش سپس در توضیح

ناتوانی آمریکا در اعزام نیرو به ایران نوشت ،ریاضیات اقدام
نظامی حاکی از آن است که آمریکا و همپیمانان این کشور
به  ۶۰۰هزار نظامی در عراق نیاز داشتن د که البته هرگز این
هدف محقق نش د و آمریکا و همپیمانانش هرگز بیش از ۱۸۰
هزار نظامی در عراق نداشتند .طبق همین محاسبات ،آمریکا
به  ۱.۶میلیون نظامی برای اعزام به ایران نیاز دارد ،در حالی
که مجموع نیروهای ارتش و تفنگداران آمریکایی ۶۵۴۴۰۳
نفر ،یعنی نصف مق��دار مورد نیاز است.طبق گزارش ۲۰۱۱
مرکز ارزیابیهای راهبردی و بودجه آمریکا ،ایران قادر است
با تاکتیکهای «نامتق��ارن» ،پاسخ حمالت هوایی آمریکا
را بدهد.بن��ا بر ارزیابیهای س��ال  ،۲۰۱۱ایران قادر است از
ترکیبیازموشکهایضدکشتیکروز،پهپادها،زیردریاییها،
کشتیهای کوچک و مین برای «حمله» به ناوهای آمریکا
در آبه��ای خلیجفارس استفاده کند.بنا به گ��زارش روزنامه
واشنگتنپست ،طبق ارزیابی مرکز ارزیابیهای راهبردی و
بودجه آمریکا ،ایران قادر است پایگاههای آمریکا در منطقه
را با زرادخانههای حدود دو هزار موشک خود هدف قرار ده د
و همچنین ایران قادر است شبکههای رایانهای آمریکا را با
حمالت سایبری فلج کند.واشنگتن پست سپس با اشاره به
قابلیتهای ایران برای مقابله با آمریکا نوشت که واشنگتن
در مقاب��ل ایران چه خواه د کرد؟ تع��دادی موشک کروز و
تعدادی بمب پرتاب میکند؟ حتی تصور اینکه ترامپ یک
هولوکاست هستهای به راه بیاندازد تا به معنای واقعی کلمه به
ایران «پایان» ده د نیز سخت است.

