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 آمریکا نگران حال شما نیست
آمریکا شماها را برای نفت تان می خواهد. آمریکا شما را برای این می خواهد که 
بازار درست کند که نفت تان را ببرد و بنجل ها را بیاورد به شما بفروشد به قیمت گران؛ 
چه کار دارد آمریکا به اینکه شــما چه حال دارید. شما هر حالی می خواهید داشته 
باشید، ملت های شما هرچه می خواهند گرسنه باشند، ملت های شما هرچه می خواهند 
تشنگی بکشند اآلن، او چه کار به این کارها دارد، او می خواهد که از شما استفاده ببرد.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

 بزک بی شرمانه آمریکا و برجام
با اتهام زنی به منتقدان

سرویس سیاسی-
روزنامه شرق سرمقاله روز پنج شنبه خود را به موضوع برجام اختصاص داده بود، اما نکته قابل تامل در این نوشته 

به کارگیری گونه ای تازه از شیوه های بزک برجام به همراه اتهام زنی به منتقدان بود.
در بخشی از این نوشتار آمده است: »با  امضاي برجام گمان مي        رفت به        زودي ایران به صحنه اقتصادي جهان بازگردد 
و امیدي در دل        ها         پدید آمده بود که با رفع موانع، رفاه،  اشــتغال و گشایشــي نیز نصیب مردم شــود؛ اما همزمان با هر 
نتیجه گیري مثبتی در مراحل اجرائي برجام از داخل ایران، پیام        ها        ي تندوتیز و تهدیدآمیزي از سوي برخي تریبون        ها        ي 
به هرحال رســمي مطرح مي        شــد که عمال مانع یا بهانه        اي بود براي جلوگیري از بهره برداري اقتصادي از منافعی که از 
برجام انتظار می رفت و  دلواپســان ناکامي        ها        ي حاصل از  دســت پخت        ها        ي  خودشان را به حساب ناکارآمدي برجام و 

برجامیان مي        گذاشتند و بستانکار مي        شدند.«!
ندیدن ناکارآمدی متن امضا شــده در برجام از یک ســو و بدعهدی طرف غربی از سوی دیگر، مصداق تام عبارت 

»بزک بی شرمانه« است. 
طیف موســوم به اصالح طلبان این همه بدعهدی را از طرف های غربی چطور توجیه خواهند کرد؟ آیا اینکه هنوز 
موانع در روند تعامل میان بانک های ایرانی با دیگر بانک ها برطرف نشده تقصیر منتقدان است؟ اینکه قرار بود تحریم ها 
در همان لحظه امضا بروند و نرفته اند تقصیر منتقدان اســت؟ کدام یک از این موارد و بســیار دیگر دست پخت منتقدان 
می تواند باشد؟ چندین ماه قبل بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک بانک آلمانی از نقش آمریکا در عدم برقراری 
ارتباط میان بانک های ایرانی و خارجی سخن گفت. بزک کردن چیزی یعنی مبالغه در معرفی آن و این کاری ناشایست 
و خالف اخالق و عرف اســت اما اینکه پس از امتحان پس دادنش عنوان شــود که کســانی که از آغاز منتقد آن بودند 

مقصر در عدم کارایی آن چیز بزک شده هستند اوج بی شرمی است و توهین به شعور مردم. 

 ای کاش انصافی در میان بود
روزنامه اعتماد در صفحه نخست شماره پنج شنبه یادداشتی را منتشر کرد، که به مسایل پیرامونی نخستین سالگرد 

درگذشت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی اختصاص داشت.
پیش از این  اشخاصی در طیف موسوم به اصالح طلب مدعی شده بودند که رئیس جمهور پیروزی اش مدیون ایشان 
اســت. در یادداشــت اعتماد پیروزی روحانی در انتخابات را مدیون هاشمی رفسنجانی عنوان کرده و نوشته است: »...
دالیلي آوردند که آقاي دکتر روحاني البد به آن علت و علل به مراســم سالگشــت آیت اهلل نیامد. دکتر روحاني در پیام 
پیروزي اش هم یادي از آقاي هاشمي نکرد، شخصیتي که حمایت او به باور همه تحلیلگران باعث و باني پیروزي آقاي 
روحاني هم در دور اول و هم در دوره دوم شد، در دور اول که آقاي هاشمي در قید حیات بود البد به خاطر چشم در 

چشم افتادن از ایشان یادي شد اما در دور دوم البد به اعتبار... از دل برود هر آن که از دیده رود.«
در ادامه این یادداشت، نویسنده مدعی شده که جناح مقابل آقای روحانی در انتخابات 96 با تمام امکانات به میدان 
آمد و تنها یک موردی که اتفاق افتاد را )دیدار یک خواننده با آقای رئیســی در فرودگاه( برجســته کرده که گویا آن 
جناح دیگر چنین کاری نکرده بود! مگر نه این بود که ســلبریتی ها را برای رای جمع کردن به خدمت گرفتند. همین 
روزنامه اعتماد در یادداشــتی پس از به راه افتادن کمپین »ما پشیمانیم« سلبریتی ها را فاقد درک سیاسی عنوان کرد 

و آنها را »رای جمع کن« نامید. 
در مورد دیگر نویسنده نوشته است: »حمایت نهادها و سازمان هایي که برابر اساسنامه و مرامنامه خود نمي باید و 
نباید در انتخابات دخالت کنند و کردند«! تهمت زنی بدون استناد به مدارک متقن و موجه کاری غیراخالقی است که 
متاسفانه در روزنامه های زنجیره ای مرسوم است. کدام سازمان و نهاد در انتخابات دخالت کرده؟ اگر جناح مقابل اسناد و 
مدارکی در این باره دارد چرا ضمن شکایت به دادگاه ارائه نداده است؟ ادعای خارج از اخالق نویسنده یادداشت در حالی 
عنوان شده که ستاد انتخاباتی آقایان رئیسی و قالیباف مدارک بسیاری از تخلف های صورت گرفته در جریان انتخابات را 
)بیش از هزار برگ( به شورای نگهبان ارسال کرد. نویسنده اگر انصاف را مالک قرار می داد و حب و بغض های جناحی، 
راه را بر واقع بینی و حقیقت گویی اش نمی بســت مواردی نظیر ســفر معاون سیاسی وزیر کشور که مسئولیت برگزاری 
انتخابات را دارد و مطابق قانون باید بی طرف باشــد را به اســتان خراسان و سخنرانی در جمع مسئولین استانی می دید 
که در سخنانش مانند یکی از اعضای ستاد انتخاباتی روحانی ظاهر شد! این تنها یک مورد است و موارد بسیار دیگری 

وجود دارد که در همان ایام کیهان برخی از آنها را در گزارش هایی مستند منتشر کرد.

جناح سیاسی کم ظرفیت!
این یاداشــت در بخش دیگری افزوده اســت: »نفس گرم آیت اهلل هاشــمي همان گونه که مردم تهران را به پاي 
صندوق هاي راي شوراي شهر کشاند و فرزند ارشد حاج آقا را با رایي که دیگر دست نیافتني خواهد بود به شوراي شهر 
فرســتادند. فرزندي که در دوره پدر ناباورانه و با رایي کامال ســمت و سو  دار از حضور در ساختمان شهرداري و تصدي 

پست شهرداري تهران محروم شد...«
این سیاق و شیوه نزد طیف اصالح طلب تا کجا ادامه خواهد یافت؟! روشی که در آن هرگاه پیروز شوند حماسه ای رخ 
داده است و همه چیز در جریان انتخابات عالی پیش رفته و هرگاه شکست بخورند زیر میز می زنند و مسایلی نظیر »رای 
سمت و سو دار« مطرح می کنند و حتی ممکن است این جناح سیاسی کم ظرفیت که برخالف شعارها دیکتاتورمآبی خاصی 
در رفتار دارد کار را به آشوب و لشکرکشی خیابانی هم بکشاند همان گونه که یک روز پیش از انتخابات 88 موسوی در 
مصاحبه نیوزویک با وی گفته بود که اگر شرایط مطابق میل پیش نرود حضور مردم در خیابان ها همه چیز را حل می کند!

 
تکرار دستاوردسازی از برجام 

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »فلسفه توافق هسته ای ایران با کشورهای عضو شورای امنیت برای لغو قطعنامه های 
ظالمانه شورای امنیت بود. بر اساس این توافق آن قطعنامه ها لغو شده است«.

این روزنامه زنجیره ای مدعی شده است که براساس برجام، قطعنامه های ضدایرانی لغو شده است. برخالف این ادعا، بر 
اساس متن قطعنامه ۲۲۳۱ که مکمل برجام است، جمهوری اسالمی ایران شامل تحریم های موشکی و تسلیحاتی است و 
هم اینکه تمامی مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت در قطعنامه جدید »تجمیع« شده است و صرفاً با ادعای یک کشور 
از ۱+5 به عدم اجرای تعهدات ایران در برجام، در فاصله حداکثر 6۰ روز، با طی کردن رجوع به کمیسیون های کارشناسان، 

وزرای خارجه، مشورتی و سرانجام رجوع به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه های گذشته علیه ایران باز می گردد.
این مســئله، یعنی بازگشت پذیری مفاد قطعنامه های گذشــته به خوبی نشان می دهد عماًل تحریم های قبلی لغو 
نشده اند بلکه به چماق باالی سر ایران تبدیل شده اند تا با کوچک ترین بهانه گیری یکی از کشورهای ۱+5 از جمله خود 

آمریکا، مجدداً علیه ایران اعمال شوند.
بنابر قطعنامه ۲۲۳۱ حداقل تا 5 ســال تحریم های تســلیحاتی و 8 سال نیز تحریم های موشکی علیه ایران حفظ 

شده است.

حرف منتقدان از زبان حامیان
یکی از کلیدی ترین هشدارهای کارشناسان و دلسوزان کشور در طول مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم، آن بود 
که عمده معضالت اقتصادی کشــور به سوءمدیریت داخلی بازمی گردد و رویکرد دولت در رسیدن به توافق هسته ای با 
هدف رفع تحریم ها و گشــایش اقتصادی خطایی اســتراتژیک محسوب می شود. این گزاره ای است که ارگان دولت در 
شماره روز پنج شنبه در گزارشی با تیتر »تأثیر ناچیز خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد ایران« تلویحا بر آن صحه گذاشت.
روزنامه ایران در این گزارش گفت وگوهایی را با چند اقتصاددان منتشر کرد و نوشت: »در صورت خروج آمریکا از 

برجام هم برای ما فاجعه ای نخواهد بود.« 
کارشناس دیگری به ایران گفت: »]در صورت خروج آمریکا از برجام[ در اوضاع اقتصادی هم مشکلی ایجاد نمی شود. 

چرا که ما همین االن هم گرفتار تحریم های آمریکا هستیم.«
در بخش دیگری از این نوشتار نکته مهم دیگری به چشم می خورد. روزنامه ایران از قول یک کارشناس خاطرنشان 
کرد که »اقتصاد آمریکا، اقتصادی بزرگ و حدود یک چهارم از کل اقتصاد جهان است. آمریکا نفوذ گسترده ای بر اقتصاد 
جهان دارد و کشــورهای اروپایی به شــدت تحت تأثیر اقتصاد آمریکا هستند. بنابراین نمی توانیم  تحریم های آمریکا را 

بی اثر بدانیم و قطعا تأثیرات آن بستگی به نوع و شدت تحریم ها خواهد داشت.«
این گزاره نیز پیش از این و در حالی که حامیان برجام، پس از نقض مکرر توافق هســته ای و ناکامی در اعتماد به 
آمریکا، خطای دیگری مبنی بر خوشبینی به اروپا را در پیش گرفتند، مورد تصریح کارشناسان و منتقدان برجام قرار 
گرفته بود. مطلب فوق مؤید همین هشدارهاســت چراکه منافع اروپایی ها بیش از ایران به آمریکا گره خورده و انتظار 

ادامه برجام با اروپا خوش خیالی دیگری به حساب می آید.

هم وعده دادن، هم مانع تراشیدن!
در بخش دیگری از این گزارش از قول یک کارشــناس آمده اســت: »ما از هرچیزی بیشــتر باید روی داشته های 
خودمان تکیه کنیم. اقتصاد مقاومتی مدتی است که حرف هایش زده می شود، ولی عمل نمی شود. وعده هایی را دولت 
می دهد ولی در عمل موانع ایجاد می کند. مثال االن وامی را به اســم وام روســتایی مطرح کرده اند، من با روستایی های 
زیادی تماس گرفته ام. روســتایی ها می گویند به ما اعالم کرده اند که ســند روســتایی را قبول می کنند ولی در عمل 

بهانه تراشی های زیادی می کنند.«
وی با انتقاد از شرایط سخت بانکی برای تولیدکنندگان ادامه می دهد: »از طرفی تولیدکنندگان باید تقویت شوند. 
مگر می شود ما چطور بدون تقویت تولیدکننده شعار بین المللی دهیم؟ باید از درون محکم کاری کنیم. تولیدکننده ای 
را می شناسم که برای وام گرفتن، بانک به او اعالم کرده است که باید ۳۰ درصد از مبلغ کل تسهیالت را خودت بیاوری 
تا مطمئن شــویم که توان بازپرداخت را داری. از طرف دیگر نرخ ســود تسهیالت باالست و در چنین شرایطی، قیمت 
تمام شده محصول هم باال می رود و توان رقابت در بازار بین الملل که هیچ، با کاالهای خارجی در بازار داخلی هم از بین 
می رود. در شرایطی که تولیدکنندگان درگیر بوروکراسی  و روزمرگی های بانک ها هستند، چطور می توانند خالقیت و 

ابتکار داشته باشند و تولید داخل تقویت شود؟«

به نام مردم، به کام برخی
در بخشــی از یادداشــت روز پنج شنبه روزنامه شرق آمده است: » امروز اصالح طلبان طالب گفت وگوي مستقیم با 
اصولگرایان و همه آنهایی هستند که دلسوز کشور و ملت هستند. امروز نسل جوان نیازمند گفت وگوی شفاف و بی پرده 
و آزاد با همه مقامات کشــور است. اســتفاده از روش های نمایشی و تجربه شده، روش شکست خورده ای است که دیگر 
امکانی برای برون رفت از مشــکالت به همراه ندارد. نمایندگان محترم مجلس باید به دور از رفتارهای کلیشــه ای راه را 
برای یک گفت وگوی ملی و همه جانبه فراهم کنند. معترضان را بدون حب و بغض های سیاسی و جناحی بپذیریم. آنها 

را ببینیم و صدایشان را هرچند باب طبع ما نیست، بشنویم و با آنها همدلی کنیم.« 
در ادامه این یادداشــت تصریح شده اســت: »در این میان برای بازگشت به یک گفت وگوی ملی و همه جانبه باید 
صداوسیما یک یخ شکنی بزرگ را انجام دهد و به دور از کلیشه های رفتاری بستر این خدمت بزرگ به کشور را فراهم کند.«

در رابطه با این نوشــتار گفتنی هایی اســت که بایســتی بدان توجه و دقت کرد، آغوش مردم و نظام برای شنیدن 
ســخنان یکدیگر همواره باز بوده همان طور که در ماه ها و ســال های گذشته گروه های متعدد مردمی معترض به وضع 
معیشــتی در مقابل نهادهایی چون مجلس شــورای اسالمی تجمع کرده و سخنان خود را گفته اند و حتی گاه انتقادات 
و اعتراضات آنها در خطبه های نماز جمعه مطرح شده است. اما موضوع فقط صرف شنیدن اعتراض برخی از قشرهای 
مردم نیست که این اعتراض از تربیون هایی نظیر نماز جمعه و رسانه ملی عنوان شده است، بحث اصلی ترتیب اثر دادن 

به این اعتراض هاست که در حوزه اختیارات قوه مجریه به عنوان دولت است.
نکته دیگر اینکه این شیوه مرسوم روزنامه های زنجیره ای است که به قول معروف وسط دعوا به تعیین نرخ می پردازند 
به این معنی که این جماعت توانایی منحصر به فردی دارند در پیوند دادن خواسته های حزبی خود با هر چیزی. اتفاق های 
اخیر نیز بستری برای این رویه فراهم آورده چنان که طیف موسوم به اصالح طلب در البه الی تحلیل های خود خواسته های 

حزبی را به نام مردم مطرح می کنند.

نمایندگان  مجلس بــا بیان اینکه برخی 
دولتمردان چنان از وضع اقتصادی کشور گالیه 
می کنند که  گویی انتظــار دارند از اروگوئه و 
افغانســتان برای اصالح وضع اقتصادی کشور 
بیایند تصریح کردنــد: دولت باید از انداختن 
تقصیرها به گردن دیگــران پرهیز کند و هر 
دستگاهی برنامه مشخصی برای اقتصاد تدوین 

کند.
به گزارش فارس حجت االسالم علیرضا سلیمی 
نماینده محالت با تاکید بر اینکه دشــمن صرفاً در 
صورت فراهم شدن زمینه ها در داخل کشور، قدرت 
مانور پیدا می کند، گفت: از جمله زمینه های مورد نیاز 
دشمن جهت ابراز خصومت مشکالت اقتصادی کشور 
اســت. وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب چند 
سال است که محور نامگذاری های خود را برای سال ها 
»اقتصادی« قرار می دهند،  بیان داشــت: اینها همه 
هشــدارهایی برای مسئوالن بوده است که متاسفانه 

مورد توجه واقع نشده است.
اقتصاد مقاومتی صرفاً محدود

 به برگزاری جلسات صوری شده است
ســلیمی در ادامه گفت: پیشبرد موضوع اقتصاد 
مقاومتی صرفاً محدود به برگزاری جلسات صوری شده 
اســت، در حالی که ما زمانی می توانیم کارنامه ای در 
این باب ارائه دهیم که واردات را به حداقل رســانده، 
رکود را رفع کرده و اتکای بودجه کشــور به نفت را 

کاهش دهیم.
وی ادامه داد: ما امروز شاهد برگزاری نشست های 
فرمایشــی در حوزه اقتصاد مقاومتی از سوی کسانی 
هستیم که باید آن را تحقق بخشند؛ گویی صرفاً جهت 
آنکه اعــالم کنند کاری برای اقتصاد مقاومتی انجام 

داده اند این جلسات را برگزار می کنند.

وی ادامه داد: امروز آنقدر کارنامه کشور در حوزه 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی غیرقابل قبول است که 
حتی معاون اول کشور هم اعالم می کند وضع اقتصاد 
کشور خوب نیست و این یعنی آش آنقدر شور شده 

است که صدای آشپز را هم درآورده است.
ســلیمی در تشــریح علت جدی نگرفتن حل 
مشــکالت اساسی کشور از ســوی مسئوالن گفت: 
مســئوالن به شدت سیاست زده  شده اند و با اینکه تا 
چند روز پس از رخدادها و ناآرامی های اخیر ظاهرا به 
خود آمده بودند و به ضرورت حل مشکالت اقتصادی 
و معیشتی مردم واقف شده بودند ولی دوباره دعواهای 
سیاسی را آغاز کردند. وی تصریح کرد: شاهدیم که 
آقای رئیس جمهور و ســایر مدیــران دولتی از وضع 
موجود کشــور انتقاد می کنند؛ سوال این است اینها 
از چه کســی انتقاد می کنند؟ چه کســی باید وضع 
موجود را اصالح کند و مشــکالت را حل کند؟ اینان 
به گونه ای از اوضاع اقتصادی کشــور گالیه می کنند 
که انگار منتظرند رئیس جمهور اروگوئه و افغانستان 

بیایند و مشکالت کشور را حل کنند.
دولت باید از انداختن تقصیرها
 به گردن دیگران پرهیز کند

عباس گودرزی نماینده بروجرد  نیز  با اشــاره 
بــه تأکیدات رهبر معظم انقالب بر حل مشــکالت 
اقتصادی کشور، گفت: باید برای دستگاه های مختلف 
در جهت رفع مشکالت اقتصادی مأموریت تعریف شود 
و کمیسیون های تخصصی مجلس نیز در این راستا 
نیز مأموریت داشته باشند و همه باید پای کار بیایند. 
وی افزود: در یکی از جلســات غیرعلنی مجلس 
آقای الریجانی وجود ۲۱ ابرچالش را در کشور اعالم 
کرد و این موارد مورد بررســی قرار گرفت اما کار در 
همان جا تمام شــد و کاری نشد و باید این موضوع 

مورد پیگیری قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس اظهار داشت: دولت باید برای حل مشکالت 
کشور چه در حوزه فرهنگ و چه در حوزه اقتصاد 
و چــه در حوزه های دیگر به وزارتخانه ها مأموریت 
دهد تا نســبت به رفع این مشکالت اقدام کنند و 
در یک بازه زمانی مشــخص گزارشی از کار خود 

را ارائه دهند.
گودرزی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که 
اگر ما فکری به حال این مشکالت موجود نکنیم این 
مشکالت به یک گسل در جامعه تبدیل خواهد شد 
و دشمن از این ضعف ها سوءاستفاده می کند. دشمن 
از ضعف ما سوءاستفاده می کند تا بر پیکره جامعه ما 

لطمه وارد کند.
گودرزی خاطرنشان کرد: دولت باید این بحث را 
تمام کند که دیگران مقصر هستند چرا که این رویه 
تا یک زمانــی جواب می دهد، امروز دولت دوره دوم 
خود را پشت سر می گذارد  لذا این گونه تعبیرات برای 
مردم قابل پذیرش نیســت که بخواهیم مشکل را به 

گذشتگان ارجاع بدهیم و بگوییم دیگران مقصرند.
وی افــزود: در مجلس هم درســت اســت که 
کمیسیون های ما کمیسیون های تخصصی هستند 
امــا موضوعات را به صورت تخصصی و ریشــه ای و 

مأموریتی دنبال نمی کنند.
گودرزی خاطرنشان کرد: تجمعات مردم پیرامون 
بحــث صندوق ها در مقابل مجلس و غیره یک زنگ 
خطر بود تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفت و ما برای 

حل این مشکالت چقدر برنامه ریزی کردیم.
وی در پایان، گفت: اگر هم مجلس و هم دولت 
و در کل همه مســئوالن عــزم خود را جزم کنند تا 
به صورت برنامه ریزی شــده و مسئوالنه، برای حل 

مشکالت برنامه ریزی کنند، من تردید ندارم در جایی 
که احساس کنیم کار سخت است خدا راه را برای ما 
نشان خواهد داد و بن بستی برای کشور وجود ندارد.

دولت هنوز درباره اتاق شیشه ای
 دریافتی مسئوالن کاری نکرده است

نماینده ســنقر نیز در گفت و گو با فارس  ریشه 
بخش عمده ای از بیــکاری جوانان دانش آموخته در 
کشــور را ناتوانی در هدایت منابع به سمت اشتغال 
خواند و گفت: علت آنکه فاصله طبقاتی در کشــور 
روز به روز بیشــتر می شود آن است که سرمایه ها به 
جای ورود به عرصه تولید مستقیماً به کانال سوددهی 

هدایت می شود.
حجت االسالم سیدجواد حسینی کیا با اشاره به 
معضل سپرده های مردم در موسسات مالی و اعتباری 
گفت: این مشکل ناشی از انحراف این موسسات در به 
کارگیری سرمایه های جمع آوری شده به جای هدایت 

به سمت تولید به مسیر سوددهی است.
وی از عدم ارتباط مسئوالن با مردم به عنوان یکی 
دیگر از عوامل نارضایتی از وضعیت اقتصادی کشور یاد 
کرد و بیان داشت: فقدان شفافیت اموال و دارایی های 
مسئوالن کشور نیز به نارضایتی مردم دامن می زند.

حســینی کیا در توضیــح گفت: بــا وجود آنکه 
مجلس سال گذشته و در جریان برنامه ششم توسعه 
موضوع اتاق شیشه ای برای دریافتی ها و دارایی های 
مســئوالن را مطرح کرد اما هنوز دولت در این باره 

کاری نکرده است.
وی اضافه کرد: اگر مردم به صورت شفاف مطلع 
باشند که نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی کشور 
چه میزان حقوق می گیرند، دیگر کسی برای نماینده 
شــدن و یا پست گرفتن در حوزه های اجرایی سر و 

دست نمی شکند.

نمایندگان مجلس: 

دولت به جای انداختن تقصیرها به گردن دیگران
فکری برای حل مشکالت اقتصادی كشور كند 

بقیه از صفحه2
همچنین روزنامــه »نیویورک تایمز«-فروردین96- در 
گزارشی با اشــاره به تداوم هراس شرکت های بین المللی از 
معاملــه با ایران به دلیل تحریم هــای پابرجا مانده آمریکا، 
تصریح کرد:»حتی مشــتاق ترین ســرمایه گذاران خارجی 
در ایران آهســته گام برمی دارند«. »آسوشــیتدپرس« نیز 
چندی پیش در گزارشی نوشته بود: »شرکت ها و بانک های 
بین المللی از وزارت خزانه داری آمریکا خواسته اند با صدور 
یک دســتورالعمل مکتوب به تشریح قواعد و قوانین تعامل 
بــا ایران بپردازد ولیکــن دولت آمریکا بــه عمد از صدور 
هرگونه سند مکتوب در این باره امتناع کرده است بنابراین 
شرکت هایی که قصد ورود به ایران را دارند فعاًل در این باره 

دست نگه داشته اند«.
فصل مشترک تحلیل های رسانه های خارجی این است 
که شــرکت های خارجی مشــتاق معامله با ایران با ثبات و 
قدرتمند هســتند و مسئله آنها در شرایط فعلی مواجهه با 
تهدیدهــای علنی آمریکا- برخالف تعهد صریح در برجام- 
است، منتها جماعت غربگرا حاضر نیستند نازک تر از گل به 
آمریکا بگویند و ترجیح می دهند مطابق میل آمریکا توپ را 

در زمین داخلی بیندازند.
دستاوردسازی از تقریبا هیچ!

به اذعان مقامات ارشد دولت، آمریکا تاکنون به تعهدات 
برجامی خود متعهد نبوده اســت و با گستاخی از اجرای آن 
شانه خالی کرده است..به همین علت برجام از ابتدا به »اقدامات 
نقد ایران در مقابل وعده های نسیه آمریکا بدل شده است«.

از سوی دیگر آمریکا بعد از ایجاد محدودیت گسترده در 
صنعت هسته اي ایران، با همراهی کشورهای اروپایی عضو 
5+۱ بر تضعیف دو مولفه قدرت دیگر جمهوري اســالمي، 
یعني رشــد وپیشرفت صنایع موشــکي و نفوذ منطقه اي 
ایران متمرکز شده است. طرف مقابل با اجرای ترفند نخ نما 
امــا کاربردی »پلیس خوب-پلیس بد« به دنبال مذاکره در 
قالب برجام هاي دیگر است. بنابراین بر هم خوردن مستقیم 
برجام، مادر راه را بر ادامه مذاکره بر روي دیگر مولفه هاي 

قدرت ایران خواهد بست.
قرار بود با اجرای برجام در ازای محدودیت گســترده 
در صنعت هسته ای ایران، تمامی تحریم ها بالمره لغو شود 
اما- همانطور که منتقدان نیز از ابتدا به درســتی تشخیص 
دادند- اکنون برجام به عاملی برای خالی کردن دست ایران 
از مولفه های قدرت تبدیل شده است. دشمن در پی آن است 

تا پس از »هسته ای رفت ولی تحریم ها پابرجا ماند«، به خیال 
خام خود »موشکی رفت ولی تحریم ها پابرجا ماند« و »قدرت 
منطقه ای رفت ولی تحریم ها پابرجا ماند« و... را عملیاتی کند.
در حال حاضر بنابر مستندات متعدد، دولت ترامپ هم 
برجام را می خواهد و هم تحریم ها را.به عبارت ساده تر، ادامه 
معامله برای طرفی که وعده نسیه می دهد هیچگاه ضرری 
نخواهد داشت.ترامپ با دیوانه بازی های نمایشی اینطور القاء 
می کند که با برجام مخالف است،اما او آنقدر احمق نیست 

که از برجام خارج شود.
راهبرد دولت ترامپ، دســت باال گرفتن در قبال ایران 
برای اعمال ســختگیری، آغاز مجدد مذاکره، فزون طلبی و 
تحمیل برجام جدید )موشکی، منطقه ای و...( است. در این 
ارتباط، تمدید تعلیق 9۰ روزه تحریم ها و باال نگاه داشــتن 
ریسک سرمایه گذاری در ایران، تصویب و اعمال تحریم های 
جدید علیــه ایران و اعالم عدم پای بندی ایران به برجام از 

ارکان این راهبرد است.
رئیس جمهــور آمریکا بایســتی هــر 9۰ روز یک بار 
تحریم هایی کــه در قوانین مختلف آمریــکا به بهانه های 
هسته ای علیه ایران صادر شده اند را تعلیق کند. این پروسه 
هم سرمایه گذاران خارجی را سردرگم می کند و هم فعالین 

اقتصادی در داخل کشور را معطل نگه می دارد.
در روزهای گذشته، احمد خرم وزیر راه دولت اصالحات 
در مصاحبــه با روزنامه آرمان گفته بود: »پس از برجام تا به 
امروز حدود ۲5۰ الی ۲6۰  میلیارد دالر تفاهمنامه امضا شد 

اما هنوز یک میلیارد دالر آن هم وارد کشور نشده است«.
نکتــه قابل تأمل و البته تأســف برانگیز این اســت که 
بزک کنندگان شیطان بزرگ، برای این سیاست خصمانه و این 
سنگ اندازی آشکار در مسیر مناسبات اقتصادی ایران،سوت 
و کف و هورا می کشند و هربار که ترامپ،به صورت دست و 
پاشکسته، برخی از تحریم ها را موقتا تعلیق می کند،از خود 
بی خود شده و غش و ضعف می روند و با توهین به شعور مردم، 

این اقدام را دستاورد برجام جا می زنند. 
جای خالی اقدام متقابل

متاسفانه از آغاز اجرای توافق هسته ای تاکنون علیرغم 
نقض فاحش برجام از سوی آمریکا، دولت آقای روحانی هیچگاه 

اقدام متقابلی انجام نداده است.
مجلس شورای اسالمی در زمان بررسی توافق هسته ای 
»برجــام« قانونی با عنوان »قانون اقدام متناســب و متقابل 
دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« تصویب کرد. 
در این قانون پیش بینی الزم را برای زمانی که برجام از سوی 
طرف های توافق نقض شود، کرده است. در بند ۳ این قانون 
آمده است: »دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف 
مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های 
لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد 
کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام 
دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه 
هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران را سامان دهد به 
طوری که ظرف مدت ۲ ســال ظرفیت غنی سازی کشور به 
۱9۰ هزار سو افزایش یابد.«این ماده قانونی به وضوح تکلیف 

دولت دربرابر هرگونه نقض برجام را مشخص کرده است.
بر اساس این قانون هرگاه یکی از حالت های سه گانه زیر 
تحقق یابد دولت موظف به توقف همکاری های داوطلبانه و 
توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز است. حالت های سه 

گانه عبارتند از:
۱- عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها

۲- بازگرداندن تحریم های لغو شده
۳- وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر

در مردادماه ســال جاری »طــرح مقابله با فعالیت های 
بی ثبات ســاز ایران ۲۰۱7« یا همان »کاتســا ۲۰۱7« با کد 
S7۲۲ در مجلــس نمایندگان آمریکا با ۴۱9 رأی موافق و ۳ 
رأی مخالف به تصویب رسید. این طرح سپس در سنای آمریکا 
با 98 رای موافق و ۳ رای مخالف به تصویب رسید و پس از 
آن، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، این طرح را امضا و 
به قانون تبدیل کرد.طرح مذکور به دلیل گستردگی به »مادر 
تحریم ها« و »سیاه چاله تحریم« مشهور شد. با تصویب این 

طرح دیگر چیزی از برجام باقی نماند.
بازی کشدار آمریکا با جنازه برجام در کنار انفعال و پرهیز 
از اقدام متقابل از ســوی دولت، موجب شده است تا اقتصاد 
کشور همچنان معطل نگه داشته شده و به دیوانه بازی های 

ترامپ گره بخورد.

همانطور که پیش از این نیز ذکر شــد، هر سه چهار ماه 
یک بار، این هیجان مضحک راه می افتد که آیا دولت آمریکا 
»تمدید تعلیق برخی تحریم ها«! را امضا می کند یا نه؟ و بعد 
که تمدید شــد، محافل غرب گرای تهیدست و بزک کننده 
شیطان بزرگ، برای این پیروزی خیالین، اعالم جشن می کنند!
حال سؤالی که در افکار عمومی ایجاد می شود این است 
که برجام چگونه توافقی بود که همه امتیازات )دســترنج ۳ 
دهه تالش شبانه روز دانشــمندان هسته ای( را ظرف کمتر 
از ۲ مــاه واگذار کرد اما آمریکا با مجوز ما قانونا صاحب این 
اختیار شد که به جای لغو یا تعلیق بلندمدت همه تحریم ها، 
تنها بخش کوچکی از آن را در دوره های کوتاه مدت سه چهار 
ماهه تعلیق نماید و در هر فصل، چشــم ما به اخم و لبخند 

طرف مقابل باشد؟!
پس از امضای برجام، کنگره و دولت آمریکا، اغلب تحریم ها 
را به بهانه های دیگر )مانند قانون های تحریمی کاتسا و آیسا( باز 
گردانده اند و به همین دلیل، سرمایه گذاران و شرکای خارجی 
با وجود عالقه به همکاری پرسود با ایران، ریسک این کار را 
نمی پذیرنــد. این یعنی دمیدن روح تعلیق و رکود به کلیت 

اقتصاد ایران در سایه سراب پرطمطراق برجام.
مرتبط کردن همــه امور به برجام و معطل و بالتکلیف 
نگه داشــتن مدیریت و اقتصاد کشور، همان خسارت بزرگی 
اســت که دشمن می پسندد. اکنون تعلیق و انتظاری که به 
جــان فعاالن اقتصادی و تولید کنندگان و مدیران ما افتاده، 
مجال حرکت و خالقیت را از آنان گرفته و به رکود سنگین 
در عرصه کسب و کار و ریل گذاری مدیریتی انجامیده است. 

مرحوم هاشمی رفسنجانی- تیر 95 – نیز در دیدار جمعی 
از مدیران و کارشناسان حوزه رسانه و صنعت، به انتقاد ازافزایش 
9۰۰ هزار میلیاردی نقدینگــی و معمای محل نگهداری و 
مصرف آنان پرداخت و گفت: »اگر ۲۰ درصد این نقدینگی ها 
برای تأمین نیازهای واحدهای تولیدی تعطیل شده برگردند، 
عالوه بر برگشت رونق به اقتصاد، مشکل بیکاری جوانان تحصیل 
کرده، مخصوصاً کارگران بیکار شده را حل می کند که معضل 
بسیار خطرناک برای جوانان، خانواده ها و جامعه شده است«. 
وی همچنین- شهریور 95 -در دیدار وزیر و معاونان وزارت 
کار و رفاه برای دومین بار تصریح کرد:»اگر نقدینگی کشور 

که رقم قابل توجهی است، مدیریت شود، موجب جبران رکود 
و کاهش تورم می شود«.

سیاست های خرابکارانه
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، چهارشــنبه هفته 
گذشته در سفر به روسیه با سرگئی الوروف وزیر امور خارجه 

روسیه دیدار کرد.
ظریف در این دیدار گفت: آمریکا سیاست های خرابکارانه 

خود را در پشت برجام اجرا می کند.
وزیــر امور خارجه کــه پیش از ظهر روز چهارشــنبه 
برای دیدار با همتای روســی خود به مسکو سفر کرده بود، 
چهارشنبه شب برای دیدار با همتایان اروپایی خود در گروه 
5+۱ و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهی بروکسل شد.

پنج شنبه هفته گذشته نشست مشترک وزیر امور خارجه 
کشــورمان با نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای 
خارجه فرانســه، آلمان و انگلســتان در مقر اتحادیه اروپا در 

بروکسل برگزار شد.
فدریکا موگرینی، هماهنگ کننده کمیســیون برجام و 
وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلستان در این جلسه بطور 
مشــترک، بر تعهد اروپا و دولت های خود بر اجرای برجام به 
عنوان یک دســتاورد منحصر به فرد دیپلماسی چند جانبه 

تاکید کردند.
ظریــف همچنین به طور جداگانه با وزرای امور خارجه 
کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژیک و موگرینی، نماینده 
عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مالقات و درخصوص مسایل 

مورد عالقه گفت وگو و تبادل نظر کرد. 
لزوم تقویت اقدامات اروپا

وزیــر امور خارجه پیــش از ترک بروکســل در جمع 
خبرنگاران گفت: اتحادیه اروپــا عالوه بر حمایت گفتاری از 
برجام، در عمل هم اقداماتش را تقویت کند تا مردم از برجام 

بهره مند شوند.
ظریف با بیان اینکه در این مذاکرات در مورد روش هایی 
برای فائق آمدن بر محدودیت های بانکی بحث شد، گفت: در 
مصاحبه ای که سه وزیر اروپایی و خانم موگرینی داشتند تاکید 
کردند که ایران به برجام پایبند بوده و این پایبندی را آژانس 
باید تأیید کند که بارها این پایبندی را تایید کرده و ایران این 

حق را دارد از تمام منافعش بهره مند شود.
وزیر خارجه ایران پس از رایزنی های دوجانبه و شرکت در 
نشستی با حضور وزرای خارجه سه کشور اروپایی و موگرینی 

درباره برجام، بروکسل را به مقصد تهران ترک کرد.

بازی کشدار آمریکا با جنازه برجام

اقتصاد كشور را به دیوانه  بازی های ترامپ گره نزنید!

و سیاست  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خارجی مجلس با اشاره به افزایش شکایت 
دولت روحانی از نمایندگان مجلس و رسانه ها 
گفت: در دولت روحانی حدود 100 شکایت از 
نمایندگان مجلس طرح شده که این شکایات 
از سوی رئیس جمهور و مجموعه دولت مطرح 

شده است.
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کالت 
در مجلس شــورای اسالمی در گفت وگو با سایت 
خبری الف گفت: دولت روحانی حقوق شهروندی 
تدوین می کند و دم از حقوق شهروندی می زند اما 

کوچکترین انتقاد را تحمل نمی کند.
وی افزود: در پنج سال گذشته دولت و مقامات 
دولتی از رئیس جمهور گرفته تا وزرا، استانداران و 
مسئولین دیگر، حداقل ۱۰۰ شکایت از نمایندگان 
مجلس و رسانه ها در دادسرا مطرح کرده اند که این 

شکایات از تعداد زیادی از نمایندگان بوده است.
عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس با بیان اینکه ســابقه نداشته که 
دولتی تاکنون به این اندازه از نمایندگان شکایت 
کرده باشد، افزود: رئیس جمهور و مقامات دولتی 
تاکنون ۱5 شکایت از بنده به واسطه مواضعم داشته 
این درحالی اســت که آقای روحانی خود نماینده 
بوده و می داند نماینده در راســتای انجام وظایف 

نمایندگی اش مصونیت دارد.
کریمی قدوسی تصریح کرد: حجم شکایت ها 
آنقدر زیاد است که حتی صدای نمایندگان حامی 
دولت را درآورده اســت. آیا این معنی استقبال از 
نقد دولت است که زبان منتقدان بویژه در مجلس 
را کوتاه کنند، قلم هایشان را بشکنند و مدام پشت 

تریبون به آنان ناسزا بگویند.
به گفته نماینده مشهد و کالت دولت سیاست 

تعامــل با غربی ها و تقابل با مردم و نمایندگان را 
پیــش گرفته و نتیجه این می شــود که امروز در 

جامعه شاهد هستیم.
کریمی قدوســی تصریح کرد: به عنوان مثال 
وقتی جیسون رضائیان جاسوس آمریکایی که در 
پوشش خبرنگار واشنگتن پست به تهران آمده بود، 
بازداشت، محاکمه و روانه زندان شد اینجانب بخشی 
از اعترافات این جاسوس را در رسانه ها مطرح کردم 

که دولت از اینجانب به دادسرا شکایت کرد.
به گزارش الف در راهروهای مجلس مرتب از 
شکایت دولت از نمایندگان اخباری شنیده می شود. 
به عنــوان مثال محمدجواد جمالــی نوبندگانی 
سخنگوی هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان 
یکشنبه پنجم شــهریور از شکایت دولت از چند 
نماینده مجلس خبر داد که این شکایات به دلیل 

مصاحبه های نمایندگان درنقد دولت بود.

در اوائل آذرماه هم شکایت اسماعیل جبارزاده 
معاون سیاســی وزارت کشــور، اســتاندار سابق 
آذربایجان شــرقی و نماینده اسبق تبریز از یکی 
از نمایندگان فعلی مجلس به دلیل اظهار نظر در 

برخی زمینه ها رسانه ای شد.
دولت بعضا از یک نماینده چندین شــکایت 
مطرح می کند. به عنوان مثال از محمدجواد ابطحی 

نماینده خمینی شهر سه شکایت مطرح کرده اند.
طبــق آئین نامه داخلی مجلس شــکایت از 
نمایندگان به مجلس ارســال می شود که ابتدا در 
هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بررسی 
خواهد شد و اگر این هیئت موضوع شکایت را در 
راستای وظیفه نمایندگی بداند، آن را به قوه قضائیه 
عودت می دهد و رد می کند اما اگر موضوع شکایت 
در راســتای وظیفه نمایندگی نباشد نماینده باید 

در دادسرا حاضر و به سواالت قاضی پاسخ دهد.

کریمی قدوسی:

100 شکایت دولت از نمایندگان و رسانه ها
 معنای استقبال از نقد این است؟!

یک روزنامه لبنانی در گزارشی نوشت: مثلث 
متجاوز واشــنگتن و ریاض و تل آویو دست از 
توطئه چینی علیه انقالب اسالمی برنداشته و به 
دنبال اجرای سناریوهای جدید ضدایرانی است.
محمدصادق الحســینی در مطلبی در روزنامه 
البناء لبنان نوشــت که واشنگتن و ریاض و تل آویو 
که طی روزهای اخیر دور جدیدی از شکســت را از 
تهران متحمل شدند، هنوز خود را بازنده این میدان 
نمی دانند. با وجود شکست نظریه غافلگیری و انتقال 
درگیری هــا به داخل جمهوری اســالمی ایران، اما 
اطالعات موجود نشان می دهد که مثلث متجاوز دست 
از توطئه چینی علیه انقالب اســالمی برنداشته و به 
دنبال اجرای سناریوهای جدید ضد این کشور است 
که احتماالً قهرمان این سناریو »مایک دی آندریا« یا 
شاهزاده مشهور تاریکی ها نخواهد بود، بلکه یک افسر 
اطالعاتی پشت پرده و در عین حال مجرب است که 

»اندرو لوئیس پیک« نام دارد.
دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 6 
دسامبر گذشته و در چارچوب آمادگی ها برای ایجاد 
هرج ومرج و فراهم کردن بستر مناسب جهت توجیه 
مداخله نظامی آینده خود در ایران اندرو لوئیس پیک 
را به عنوان جانشین معاون وزیر خارجه در امور ایران 
و عراق انتخاب کرد. انتخاب وی به عنوان جانشــین 
معاون وزیر و نه خود معاون وزیر برای دور زدن برخی 
پیچیدگی های اداری بود، چرا که این پست نیازمند 
دستور ریاست جمهوری یا موافقت مجلس سنا نیست 

و به سهولت قابل انجام است.

تا قبل از انتخاب پیک، کریس بکمایر جانشین 
معاون وزیر خارجه در امور ایران بود و به صورت جدا 
از عراق فعالیت می کرد. جوزف بینینگتون نیز جانشین 

معاون وزیر خارجه در امور عراق بود.
تصدی اندرو پیک در این سمت به این معنا است 
که این پست به عنوان یکی از اولویت دارترین سمت ها 
در خدمت سیاست های خصمانه آمریکا در قبال ایران 

و محور مقاومت خواهد بود.
اندرو پیک قبل از رسیدن به این پست با همراهی 
جارد کوشــنر داماد ترامپ در سفری اعالم نشده به 
عربستان رفت. این سفر ۴ روز طول کشید و آنها در 

ریاض با محمد بن ســلمان دیدار کرده و در رابطه با 
جزییات سرمایه گذاری و راه اندازی اتاق عملیات در 
هرات افغانستان و اربیل عراق با هم به توافق رسیدند. 
این دو اتاق عملیات مختص مدیریت روند کشــتار و 
تخریب در جمهوری اسالمی ایران بود که یکی از نتایج 
آن طی روزهای اخیر در اغتشاشات صورت گرفته در 

شهرهای  ایران خود را نشان داد.
یکی از شخصیت های تندرو در دولت آمریکا که 
بیشــترین دشمنی را با جمهوری اسالمی ایران دارد، 
الیوت آبرامز یهودی از نو محافظه کاران آمریکایی است. 
او متن مربوط به تحریم های ضدایرانی و ضد سوری و 

ضد لبنانی را تدوین کرد که کنگره آمریکا در دهمین 
دوره خود طی سال های ۲۰۰7 تا ۲۰۰9 آنها را بررسی 
کرد. او تهیه  کننده تئوری محمد بن سلمان در رابطه 
با ضرورت انتقال درگیری ها به عمق ایران اســت. وی 
در تاریخ ۱6 مارس ۲۰۱6 مقاله ای را در مجله فارین 
آفرز نوشــت با این مضمون که آمریکا معتقد اســت 
عربستان نیازمند ایجاد بحرانی بزرگ با ایران است تا 
بتواند موقعیت خود را در منطقه بهبود بخشد. منابع 
پیگیری کننده این تحوالت معتقدند که این انتصاب 
از ســوی واشــنگتن برای برنامه ریزی جهت عملیات 
ترور شــخصیت های ایرانی مهم و تأثیرگذار از جمله 
سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و تعدادی 
از معاونان فعال وی در عراق و سوریه انجام شده است.
بنا بر اعالم منابع مذکور واشنگتن و ریاض برای 
رسیدن به این هدف از اسرائیلی ها نیز کمک گرفته اند، 
چرا که آنها بیشترین نزدیکی را با عرصه سوریه دارند 
و به صورت تخصصی در این عرصه فعالیت کرده اند. 
بنا به اعالم این منابع تالش می شــود شخصیت های 
قوی نیروی قدس سپاه پاسداران در حال حاضر تحت 
کنترل و نظارت قرار گیرند تا آنها را در دام موساد و 

سی آی ای گرفتار کنند.
به گزارش مشرق، صادق الحسینی با این وجود 
بــه نقل از منابــع مطلع تأکید کرد کــه ایرانی ها و 
متحدانش بیش از پیش نسبت به این توطئه ها آگاهی 
پیدا کرده اند و با دقت و استمرار، فعالیت جریان های 
متخاصم با خــود را پیگیری کرده و لحظه ای از آن 

غافل نیستند.

روزنامه البناء لبنان:

مثلث متجاوز واشنگتن،تل آویو و ریاض به دنبال اجرای سناریوهای جدید ضدایرانی

دادستان کل کشور با  اشاره به بازداشتی های 
حوادث اخیر گفت: کسانی که نقش مهمی در 
تخریب نداشتند آزاد شدند و تعداد اندکی از 

آنها باقی مانده اند.
به گزارش میزان، حجت االســالم محمدجعفر 
منتظری در حاشیه مراسم اولین سالگرد درگذشت 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در جمع خبرنگاران با  اشاره 
به بازداشتی های حوادث اخیر گفت: کسانی که نقش 
مهمی در تخریب نداشتند آزاد شدند و تعداد اندکی از 
آنها باقی مانده اند و فرقی بین دانشجو و غیر دانشجو 

نیست؛ مالک بازداشت شدگان، عمل آنهاست.
منتظری درباره خودکشــی یــک نفر در زندان 

اوین، اظهار داشــت: این فرد معتاد بوده و خودکشی 
کرده اســت که فیلم آن هم موجود است و در عین 
حال در حال ادامه تحقیق هستیم. وی درباره فردی 
که در زندان اراک بوده و گفته شده او هم خودکشی 
کرده اســت، بیان داشت: فرد اراکی در زندان نیروی 
انتظامی بوده است، پزشکی قانونی در حال تحقیقات 
است و بنا بر گزارشات او هم خودکشی کرده است.

دادستان کل کشور، همچنین خبر خودکشی یک 
فرد دیگر در زندان دزفول را جعلی دانست.

منتظری افزود: در حوادث اخیر بسیاری از کسانی 
که فریب خورده و تحت تاثیر جو قرار گرفته اند آزاد 

شدند و بقیه هم آزاد می شوند.

دادستان کل کشور:

كسانی كه نقش مهمی در حوادث اخیر نداشتند آزاد شدند

سعید جلیلی در جلسه ای از یک مدیر دولت دوازدهم تقدیر و تشکر 
کرد و دلیل این اقدام را حضور پیوسته این مدیر انقالبی و کارآمد در حوزه 
مدیریتش و پیش قدم شدن او و مجموعه تحت امرش برای حل مشکالت 

مردم عنوان کرد.
در راستای سلسله جلسات دولت سایه )تایید، تکمیل، تصحیح برنامه های دولت 
دوازدهم( دکتر ســعید جلیلی از یکی از مدیران موفق و انقالبی دولت تدبیر و امید 
تقدیر کرد. در این نشست جلیلی گفت: سرکار خانم ریگی فرماندار شهرستان قصرقند 
در جنوب اســتان سیستان و بلوچستان است که در بازدید اخیرم از این شهرستان 

متوجه شدم شخصی متدین، انقالبی و کارآمد است. 
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در بیان کارهای مثبت 
فرماندار قصرقند گفت: وی عالوه بر تدفین 5 شهید گمنام و یک شهید اهل سنت مدافع 
حرم در این شهر، بسیاری از حرفهایی که ما شعارش را می دهیم عمل کرده است.

جلیلی گفت: مثال از همان ســال 9۲ بنده گفتم که مسئوالن به جای مدیریت 
از راه دور، باید در وسط میدان مشکالت را پیگیری و حل و فصل کنند و اصطالحا 
»برو« باید جای »بیا« را بگیرد و از نزدیک دیدم که ایشان همینطور عمل می کند 
و به اداره های زیر مجموعه خودش اعالم کرده به جای اینکه بنشینید تا مردم پیش 
شما بیایند، این شما هستید که باید پیشقدم شوید و نزد مردم بروید و مشکالتشان 

را جویا شوید تا آنها را حل کنید.
نماینده مقام معظم رهبری در شــورای عالی امنیت ملی  با اشاره به تالش این 
فرماندار انقالبی و کارآمد برای اشتغالزایی بانوان روستای هیت در استان سیستان و 

بلوچستان، گفت: این قبیل کارها می تواند به عنوان یک الگو تکثیر شود.
به گزارش رجا نیوز، جلیلی در پایان خاطرنشان کرد: اگر هر کس در این دولت 

نیز خوب و انقالبی عمل کند باید او را تشویق و حمایت کنیم.

تقدیر سعید جلیلی از یک فرماندار کارآمد و انقالبی 
در دولت روحانی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی دو دستی امنیت کشور 
را به دشمن تقدیم می کنند و در پشتی خانه را به اجنبی نشان می دهند و 
اظهار می کنند اگر می خواهید کاری بکنید و به نتیجه برسید باید ایران را 

تحریم کنید و باید ایمان نسل جوان را به مقدسات کم کنید.
محمد حســین صفار هرندی در مراســم گرامیداشــت ۲5 دی، روز حماسه و 
ایثار خوانســار که در حسینیه حجت بن الحسن العسگری)عج( این شهر برگزار شد، 
خاطرنشان کرد: کشوری که روزگاری نگران حفظ جغرافیای خود در برابر مخاطرات و 
دشمنان بود، امروز به جایی رسیده است که نه تنها برای خود بلکه برای همسایگانش 

نیز ایجاد امنیت کرده است.
وی مســیر مذاکره و مصالحه با قدرت ها و مســتکبران را بر خالف مسیر شهدا 
ارزیابی کرد و گفت: آمریکا قبل از بازپس گیری ابوکمال از تکفیری ها اظهار کرده بود 
که این منطقه، نقطه استراتژیک نیروهای ما است و اجازه نخواهیم داد پای خود را 
در این نقطه بگذارید، اما سردار غیور اسالم، در برابر این اظهارات این نقطه را گرفت 

و آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند.
صفارهرندی به دالیل اصلی بزرگ شــدن ملت ایران در چشم دشمنانش اشاره 
کــرد و گفت: امروز آمریکا ما را به ابرقدرت منطقه تعبیر می کند، یعنی قدرتی که 
می تواند حرف خودش را بر سر زبان مردمی که هزاران کیلومتر با مرزهایش فاصله 
دارند جاری کند و پژواک پیام حضرت امام)ره( و کالم رهبر انقالب و شعارهایی که 

ملت ما می دهند در بین ملت های دیگر شنیده می شود.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: برخی دو دستی امنیت 
کشــور را به دشمن تقدیم می کنند و در پشتی خانه را به اجنبی نشان می دهند و 
اظهار می کنند اگر می خواهید کاری بکنید و به نتیجه برسید باید ایران را تحریم کنید 
و باید ایمان نســل جوان را به مقدسات کم کنید. صفارهرندی گفت: امروز دستگاه 
قضا این قدر قدرت دارد که اســامی و چهره های شــاخص او را مقهور نکرده است و 
به سراغ آنها می رود. وی تاکید کرد: کشور به افرادی نیاز دارد که به حل مسائل در 
داخل کشور اطمینان دارند و نه کسانی که معتقد به آوردن مدیر از خارج هستند.

صفار هرندی: برخی دو دستی امنیت کشور را 
به دشمن تقدیم می کنند

مشاور ویژه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از سیاه نمایی رسانه های 
بین المللی از آشــوب های ایران تأکید کرد که رسانه های بین المللی تالش کردند تا 
مسئله ای نه چندان مهم را به عنوان تحول بزرگ سیاسی در این کشور جلوه دهند.

»ناتالی تاچی« مشاور ویژه »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا اذعان کرد که اگر ناآرامی های برخی شهرهای ایران در کشوری دیگر رخ می داد، 
نوع پوشش رسانه های غربی از آن به کلی متفاوت بود. وی در توییتر نوشت: »تازه از 
ایران بازگشتم. پوشش رسانه  های بین المللی از اعتراضات ایران در هفته های گذشته 
به نحو تأسف باری با وضعیت میدانی متفاوت بود.« تاچی در ادامه تاکید کرده است 
که »این اعتراض ها هرگز به »توده بحرانی« )وضعیت فراگیر در جامعه( تبدیل نشد 
و الیق این همه توجه رســانه های بین المللی که مدعی شدند این کشور در آستانه 

یک آشوب و تحول مهم سیاسی قرار گرفته نیز نبود.«
به گزارش سایت خبری راه دانا، این مقام اروپایی ادامه داد: »طور دیگری نیز می توان 
این مسئله را عنوان کرد. اگر دقیقا شرایط مشابهی هر جای دیگری از دنیا اتفاق افتاده 
بود، این پوشــش رسانه ای به شدت کمتر و البته متفاوت تر می بود.« دولت آمریکا هفته 
گذشته تالش زیادی کرد تا اروپا را نیز با خود در ایجاد فشار رسانه ای علیه ایران همراه 
کند. واشنگتن به این منظور نشستی در شورای امنیت سازمان ملل برگزار کرد که این 
نشست نهایتا به محلی برای انتقاد از سیاست های واشنگتن از سوی متحدان اروپایی این 
کشور تبدیل شــد. همزمان، رسانه های آمریکایی و اسرائیلی با برجسته سازی ناآرامی ها 

در برخی شهرهای ایران تالش کردند فشار رسانه ای گسترده ای علیه ایران وارد کنند.

مشاور ویژه موگرینی:
رسانه های بین المللی درباره 

ابعاد ناآرامی ها در ایران اغراق کردند


