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سياست 2

هرچه کار تنش میان ایران و آمریکا باالتر می گیرد 
و هرچه آمریکا تحرکاتی از نوع اعزام تجهیزات نظامی 
و ناوهای متعدد به خلیج فارس را ترتیب می دهد، پای 
کنگره آمریکا نیز بیشتر به این ماجرا باز می شود. نانسی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اوایل هفته 
گذشته در مورد تمایل دولت  ترامپ برای آغاز جنگ با 
ایران گفت: دولت ترامپ حق آغاز جنگ با ایران بدون 
اجازه کنگره را ندارد. او تاکید کرده بود که »اگر دولت 
ترامپ در چنین فکری باشد، هرگز نمی تواند موافقت 
کنگره را جلب کند. در کشور ما هیچ تمایلی برای جنگ 
با ایران وجود ندارد. ما باید به دنبال راه های صلح آمیز با 
ایران باشیم.« ترامپ نسبت به این موضع کنگره، نه تنها 
واکنش تندی نشان نداد، بلکه سعی کرد خود را همسو 
با آن نشان دهد. او در هفته ای که گذشت، چندین بار 
به خبرنگارانی که از او درباره جنگ با ایران می پرسیدند 
به شکل های مختلف پاسخ داد که قصد جنگ با ایران 
را ندارد و امیدوار اســت که جنگی نیز صورت نگیرد. 
نه تنها او بلکه پمپئو، وزیر خارجه اش نیز همین موضع 

را تکرار کرد...

نانسی پلوسی هشدار داد
ترامپ وعده »توجیه«

باز شـدن پای 
کنگره به بازی

امام جمعه مشهد گفت: آمریکا به ما نمی رسد، 
نه تنها آمریکا، بلکه همه دشمنان ما در منطقه و 
دشمنان داخلی ما به ما نمی رسند، زیرا تمام انگیزه 
آن ها تا پای شکم و شهوتشان است اما ما دنبال خدا 

می دویم و خدا از جان ما عزیزتر است.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید احمد علم الهدی 
امروز در خطبه های عبادی- سیاسی نماز جمعه 
مشــهد در حرم مطهر رضوی، با بیــان اینکه در 
شرایطی که امروز به سر می بریم، آمریکای ملعون 
بعد از ۴۰ ســال شکســت در مقابله با ما وارد فاز 
جدیدی شده و به تعبیر مقام معظم رهبری آرایش 
جنگی گرفته است، عنوان کرد: البته جنگ نظامی 
چیزی نیست که به راحتی راه بیفتد، زیرا ما اهل 
جنگ نظامی نیستیم و آمریکا هم جنگ نظامی را 
در همه تهدیدها به منفعت خود نمی بینید و بیشتر 
موجب ضرر و خسارت خود احساس می کند اما 
آنچه امروز آمریکا به عنــوان آرایش جنگی به آن 
دست زده، دو کار می خواهد انجام دهد، در حقیقت 

یک کار با دو عامل است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: 
عامل اول ایجاد فشارهای اقتصادی در تحریم نفت 
ایران، منع کردن از معامالت نفتی، تحریم بانکی 
ایران، منع از انتقال ارز و پول از دنیا و روابط تجاری 
ما با دنیا، راهی است که پیش گرفته و در این فشار 
بی رحمانه اقتصادی ما را به قدری به هم بمالد که 

تسلیم آمریکا شویم.
وی ادامــه داد: عامل دومی کــه آمریکا برای 
تســلیم ما در نظــر گرفته، ایجاد رعــب و ترس 
اســت. عربده هایی کــه امــروز رئیس جمهور 
آمریکا می کشد، ۴۰ سال است از رؤسای پیشین 
آمریکا تجربه کردیم، آن ها هم همین گونه عربده 
می کشیدند، منتها عربده هایش وقیح تر و خشن تر 
است. ما به این عربده ها عادت کردیم تاکنون مردم 

ما در برابر عربده های آمریکا عقب نشینی نکردند.
وی با اشاره به صحبت مقام معظم رهبری مبنی 
بر اینکه امروز عربده های آمریکا در فضای مجازی به 
این اندازه زیاد شده و می خواهد ایجاد رعب، هراس 
و ترس در دل ما کند، دلیل بر ضعف آمریکا است، 
تصریح کرد: این عربده کشی آمریکا داللت بر ضعف 

و ناتوانی او از نظر تقابل با ما دارد. مهم این است ما 
نترسیم، نه از فشار اقتصادی او هراس داشته باشیم 
و نه از عربده کشی های او در فضای مجازی بترسیم، 
زیرا او می خواهد کاری کند، ما وحشت کنیم، اراده 
ما سست شــود و بعد در مقابل او تسلیم شویم و 
تسلیم شــدن در مقابل او یعنی در مقابل نابودی 

خود تسلیم شویم.
علم الهدی بیان کرد: مــدام می گوید مذاکره 
با آمریکا؛ ســر چه مذاکره کنیم؟ می گوید دیگر 
موشک نسازید، موشک هایی را هم که ساختید 
جمع کنید به ایــن دلیل که موشــک هایی که 
ســاختیم تا برد دو هزار کیلومتر حداقلش است. 
هرچه آمریکا در منطقه ما امکانات دارد در تیررس 
موشک های ما است و گل سر ســبد دردانه اش 

اسرائیل نیز در تیررس موشک های ما است.
امام جمعه مشــهد با بیان اینکه مسئوالن ما 
در اینجا تکلیف دارند و در مقاوم سازی ما مکلف 
هستند، عنوان کرد: باید مدیریت ها را به صورت 
جهادی در شــکلی قرار دهند که مردم ما بتوانند 
در برابر آمریکا مقاومت کنند. امروز ما در زندگی و 
معیشت خود دچار مشکالتی هستیم که به آمریکا 
مربوط نیست. خرما را که از آمریکا نمی آورند و برای 
وارد کردن آن هم که دالر آمریکایی نمی خواهد، 

چگونه کیلویی سی و چند تومان می شود؟
نماینده ولــی فقیــه در خراســان رضوی 
خاطرنشان کرد: این گرانی برای مردم طاقت فرسا 
اســت. در ماه مبارک رمضان حتی اقداماتی که 
برای خانواده های محروم می شد، االن هم که آن 
اقدامات را انجام می دهیــم به جای اینکه ۱۰۰ یا 
۵۰۰ خانواده را زیر پوشش بگیرد، ۱۰ خانواده را 

زیر پوشش می گیرد.

یک نماینده مجلس شورای اسالمی درباره 
استانی برگزار شدن انتخابات گفت: این طرح به 
هیچ عنوان قابل دفاع نیست و نگاهی به این مسائل 
ندارد و به دنبال پر پیچ و خم کردن مسیر پارلمان 

است که از اتوبان به مالرو تبدیل می شود. 
جهانبخش محبی نیا در گفت وگو با خبرنگار 
سیاسی ایلنا،  درباره بررسی مصوبه مجلس درباره 
اصالح موادی از قانون انتخابات در شورای نگهبان 
گفت: محدود اظهارنظر شــورای نگهبان این 
است که مشخص کند موضوعی با قانون اساسی و 
یا شرع مغایرت دارد یا خیر و باتوجه به این زمینه ها 

هم می تواند وظیفه قانونی اش را اعمال کند.
وی ادامه داد: مجلس هم باتوجه به دو وظیفه 
اصلی شورای نگهبان درباره قوانین باید برای رفع 
ایراد منطبق بر قانون اساسی و شرع اقدام کند، 
خارج از این دو مقوله هم در خانه ملت توســط 

هیأت رئیسه نباید پذیرفته شود.
نماینده مــردم میاندوآب ادامــه داد:هیأت 
رئیســه مجلس شورای اســالمی متاسفانه آن 
تالش الزم برای پاســداری از قانون اساسی را از 

دست داده است.
وی درخصوص برگزاری انتخابات به صورت 
اســتانی بیان کرد:  معتقدم ایــن طرح با چنین 
شالکه ای در راستای اهداف امنیت ملی، توسعه 
سیاسی، رونق بخشیدن به هم بستگی سیاسی، 
اجتماعی و حتــی مکانیکی نیســت؛ چرا که 
تراوشات ذهنی افرادی اســت که در این حوزه 

تجارب کافی ندارند.
این عضو کمیسیون  برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشــان کرد:  به طور مثال 
فردی ۱۵ درصد آرا را به دســت آورده است در 
مقابل هم فردی وجود دارد که ۵۰ درصد آرا از آن 
خود کرده است اما چون در استان رأی اول نیست 

نمی تواند راهی مجلس شود.
وی افزود: مشــخص اســت چنین تصمیم 
آشــفته ای حاصل ترواش ذهنی افراد خسته و 
رنجوری است که متاسفانه چندین سال است به 

دنبال این موضوع هستند.
محبی نیا تاکید کرد: انتخابات استانی زمانی 
می تواند منجر این شــود که پارلمان تکنیکی 
تصمیم بگیرد که مسیر برای ورود نخبگان ملی 

استانی فراهم کند.
وی ادامهداد: اگر تصمیمات کشوری درست 
انجام شده باشد با اشتراکات ملی، مذهبی، قومی، 
سلیقه ای و جغرافیایی و در کل  مجموعه عواملی 
که منجر به تشکیل یک استان می شود، می توان 
گفت برگزاری انتخابات به شکل استانی عملی 
اســت و افراد نخبه هم راهی پارلمان می شــود 
آن وقت می توان گفت که اقدامی مثبتی اســت 
اما درحال حاضر این طرح نخبه ساالری را دنبال 
نمی کند و به نوعی انتخاب افرادی که رأی آوردند 

مشخص نیست.
وی خاطرنشان کرد:  از ســوی دیگر شاید 
۱۰ الی ۱۵ روز وقت الزم باشد نتیجه انتخابات 
مشخص شــود که این امر موجب هم کشاندن 
مملکت به سمت آشوب های نهفته که حاصل 

سوء مدیریت است، می شود.
محبی نیا درباره این که عده ای مطرح می کنند 
که این کار به نخبه پروری کمک شایانی می کند، 
گفت: خیر چنین چیزی نیست و کمکی به این امر 
نمی کند، ما زمانی می توانیم نخبه پروری داشته 

باشیم که قانون تحزب درستی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: این طرح به هیچ عنوان قابل 
دفاع نیست و نگاهی به این مسائل ندارد و به دنبال 
پر پیچ و خم کردن مسیر پارلمان است که از اتوبان 

به مالرو تبدیل می شود.

نماینده مردم گرگان با اشاره به خسارات ناشی 
از سیل در استان گلســتان گفت: با کمک های 
همه جانبه مردم از جای جای ایران و ارگان های 
اجرایی االن مسائل مربوط به آب گرفتگی حل 
شده اما اکنون بیشتر مشکل ما بازسازی مناطق 

سیل زده است. 
نورمحمد تربتی نژاد در گفت و گو با خبرنگار 
سیاسی ایلنا در توضیح آخرین وضعیت مناطق 
سیل زده استان گلســتان از جمله شهر آق قال 
گفت: اولین مرحله سیل در شهرستان آق قال در 
بیست ونهم اسفندماه سال قبل و اول فروردین ماه 
امسال شروع شد که در اثر این سیل در شهر آق قال 
بیش از بیست روز آب گرفتگی به وجود آمد و در 
اثر آن محصوالت دامی و کشاورزی و کارخانجات 
و شهرک های صنعتی و عموم مردم درگیر سیل 

شدند.
نماینده مــردم گرگان در مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کرد: خوشــبختانه به همت 
کمک های خودجوش مردمی و تالش های دولت 
و ستاد مدیریت بحران استان و دستور مقام معظم 
رهبری مبنی بر کمک ارتش و ســپاه مشکالت 
بعد از نزدیک به یک ماه آب گرفتگی در مرحله 

اول حل شد.
وی ادامــه داد: متاســفانه بعــد از چند روز 
پــس از آن در اثر بارش  باران و پاره شــدن یکی 
دیگر از سیل بندها در شهرستان آق قال مجددا 
آب گرفتگی به وجود آمد. مردم شهرستان آق قال 
در این مدت سختی های زیادی را تحمل کردند 
اما در اثر کمک های همه جانبه مردم از جای جای 
ایران و ارگان های اجرایی االن مسائل مربوط به 
آب گرفتگی حل شده اما اکنون بیشتر مشکل ما 
بازسازی مناطق سیل زده است که بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی برآورد خسارات مناطق مسکونی 

را شروع کرده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی عنوان کــرد: در حوزه خســارات وارده 
به مدارس تخریبی و نیمــه تخریبی هم وزارت 

آموزش و پرورش برآوردی انجام داده اســت. در 
بخش کشاورزی هم شــاخص های معین برای 
برآورد خسارات و کمک به خســارت دیدگان 

درنظر گرفته شده و در حال انجام است.
تربتی نــژاد با بیــان اینکه بــرآورد مجموع 
خسارات سیل در گلستان ۵ هزار میلیارد تومان 
است، اظهار داشت: االن بعد از رفع آب گرفتگی 
مردم به دنبال حل مشکالت بعد از سیل ازجمله 
بازسازی و نوســازی منازل خود هستند. ما باید 
از دولت بخواهیم که در اســرع وقت آن امکانات 
مالی را که باتوجه به میزان خسارات برآورد شده 
تخصیص دهد تا کشاورزان و دامپروران و سایر 
مردم بتوانند امکانات از دست داده خود را دوباره 

احیا کنند.
این عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه 
۳۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان گلستان در 
سیل اخیر زیر آب رفته اند، عنوان کرد: ۱۰۰هزار 
هکتار از این از زمین ها خســارت صددرصدی 

دیده اند.
وی در پاسخ به این ســوال که تلفات ناشی از 
سیل در شهرســتان آق قال چه قدر بوده است؟، 
عنوان کرد: در آق قال تلفاتی ناشی از سیل نداشتیم 
ولی در گمیشان که یکی دیگر از شهرهای استان 
گلستان است شش نفر از امدادرسانان از نیروهای 
مردمی اهل تســنن که ترکمن نشین هستند و 
همچنین یک نفر از برادران شیعه که در قایق در 
حال امدادرســانی بودند به شهادت رسیدند و با 
دســتور مقام معظم رهبری هم به عنوان شهید 

خدمت شناخته شدند.

خبرخبرخبر

علم الهدی: 

ما اهل جنگ نظامی نیستیم
محبی نیا:

استانی شدن انتخابات مجلس، حاصل 
تراوش های ذهنی افراد خسته است 

تربتی نژاد:

مجموع خسارات سیل در استان گلستان
 ۵ هزار میلیارد تومان است 


