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درمکتب امام

روح عطوفت الزمه پرستاری
چيزى كه بســيار اهميت دارد براى پزشكان و پرستاران و آنهايى كه متاس با 
مريض ها و بيامرها و مجروح ها دارند اين است كه روح عطوفت در آنها باشد. يىك 
از امورى كه كمك مى كند به خوب شــدن مريض ها و اعاده صحت براى آنها، اين 
اســت كه پزشــك آنها، پرستار آنها، به آنها تقويت رواىن بدهد. اگر انسان اعتقادش 
شد كه خوب مى شود از اين مرض، اين كمك مى كند به اعاده صحت، و اگر نظرش 
اينطور شد كه در اين مرض ديگر خوب منى شود، اين او را رو به هالكت زودتر 

مى برد. و اين به عهده پزشكان است و پرستارهاست.
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صفحه 11
 شنبه ۲۲ دی 1۳۹۷

۵ جمادی االول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۸

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

اگر تعامل سازنده با غرب حالل مشکالت است
وضعیت امروز دولت نشانه چیست؟!

سرویس سياسی-
روزنامه زنجیره ای آرمان در گفت و گویی با علیزاده طباطبایی به نظرات مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی درباره تعامل 

با جهان و... پرداخت.
علیزاده طباطبایی در این گفت و گو اظهار داشته است: آیت اهلل مصر بودند همانطور که در قانون اساسی و چشم انداز 
20 ســاله ذکر شــده، تعامل سازنده با جهان داشته باشیم و نمی توانیم محکم بایستیم و بگوییم ما نمی خواهیم با برخی 

کشورها ارتباط داشته باشیم.
علیزاده طباطبایی عربستان را مثال زده و در ادامه می گوید: بنابراین تا مشکلمان را با دنیا حل نکنیم، مسائل اقتصادی مان 
حل شدنی نیست؛ یا باید به فرهنگ دوران جنگ برگردیم که در این باره باید پرسید آیا جامعه امروز آمادگی بازگشت به 

قبل را دارد؟ که قطعا مردم این آمادگی را ندارند! 
ترساندن مردم از سایه جنگ همواره از سوی مدعیان اصالحات به عنوان یک شیوه کارآمد مطرح بوده است، آنان برای 
جلب رای مردم آنان را از آینده ای موهوم در صورت مقاومت می ترساندند و این شیوه را همچنان ادامه می دهند، علیزاده 
طباطبایی در گفت و گوی خود با روزنامه زنجیره ای آرمان به این سؤال نپرداخته است که اگر تعامل سازنده با جهان شیوه 
مطلوبی هست که هست و کسی منکر آن نیست که بایستی با جهان ارتباط سیاسی و اقتصادی داشت چرا دولت یازدهم 

و دوازدهم با سیاست انفعال در برابر خواسته های غرب نتوانسته است نتیجه ای کسب کند؟!
طبیعی است که سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم بر اساس رابطه حسنه با غرب بسته شده است و نتیجه این 

سیاست را در وضعیت کنونی اقتصادی کشور می بینیم.
نکته دیگر اینکه برگشتن به فرهنگ دوره جنگ به معنای بازگشت به جنگ با یک کشور همسایه یا...نیست فرهنگ جنگ 
فرهنگ استقامت و پیشرفت زیر سایه تحریم و اتکا به توان داخلی بوده که متاسفانه مسئولین امروز به آن توجهی ندارند.

بی عملی دولت در حمایت از تولید
 صدای روزنامه های زنجیره ای را هم درآورد

روزنامه همدلی در گزارشی نوشت:»برآورد برخی از گزارش هایی که در تارنمای رسانه  ها دیده می شود نشان می دهد 
ســرمایه های مردم و حتی بانک ها به جای تولید، راهی بخش های غیر مولد می شــوند تا به قول کارشناسان اقتصادی در 
کمترین زمان، بیشترین سود را عاید سرمایه گذاران کنند... بررسی وضعیت بازار نشان می دهد در پایان آذرماه امسال بازدهی 
بازار ارز نسبت به پایان اسفند سال گذشته ۱۱۷ درصد بوده است.این بازدهی البته تلخکامی آشکاری را برای ایرانیان به 

همراه دارد چرا که سود باالی ارز نشان از سقوط سهمگین ارزش پول ملی دارد«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»دولت در حوزه تولید متاسفانه به خوبی عمل نکرده است و کم کاری های زیادی 

در این بخش ها وجود دارد«.
فروردین ماه امسال به هنگام اعالم بسته ارزی توسط جهانگیری، روزنامه های اصالح طلب، تصویر سوپرمن را با تیترهای 
»بازگشت اسحاق« و »بازگشت جهانگیری« منتشر کردند و از »حضور مقتدرانه جهانگیری در حل بحران ارزی« خبر دادند؛ 
اما با تصمیم مذکور دولت، ۱۸ میلیارد دالر ذخیره محدود ارزی بدون هیچ محدودیت و نظارتی واگذار شد که رانتی ۱۸0 
هزارمیلیارد تومانی را در کنار تحمیل تورم شدید به مردم و کاهش قدرت خرید آنان، به همراه داشت. این اقدام غلط از 

سوی دولت، ضربه سنگینی به بخش تولید وارد کرد.
دولت همچنین در مدیریت نقدینگی، به هیچ عنوان عملکرد قابل قبولی نداشته است.

دستکاری آمار؛ پاک کردن صورت مسئله!
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان »خطای محاسبه یا دستکاری آمار؟« نوشت: »معاونت بررسی های اقتصادی 
اتاق تهران در گزارشی تحت  عنوان »اشتباهات آماری یا بازی با آمار صادرات کشور« از دستکاری آمار صادرات خبر داد. 
براساس ارزیابی ها، گمرک در اقدامی به جای شفاف سازی درخصوص آمار از قبل منتشرشده، آمار ارزش صادرات در آبان  
امسال را تغییر داده است؛ به نحوی که بدون تغییر آمار تجمعی مقداری و ارزشی صادرات در ۹ ماه ۱۳۹۷، میانگین قیمت های 

صادراتی در آبان ماه به ۳۴۷ دالر در هر تن و در آذرماه نیز از ۱۶0 دالر به 2۹0 دالر در هر تن تغییر داده شده است«.
چندی پیش »حســین راغفر« کارشــناس اقتصادی حامی دولت نیز گفته بود:»اعالم می کنند چند صد هزار شغل 
ایجاد شده اما می بینیم که وضع بسیار نگران کننده ای درباره  اشتغال وجود دارد. حال سبب چیست که آمارهای رسمی با 
واقعیت های ملموس زندگی مردم همخوانی ندارد و آنان اثر مثبت شاخص های کالن اقتصادی را حس نمی کنند. در این 
باره چند دلیل قابل طرح است. نخست آنکه درخصوص کلیه آمارهای رسمی شک کرد و آنها را سفارشی دانست و گفت 
که از اصالت به دور هستند. این نوع برخورد با آمارهای رسمی اگرچه تند است اما در میان برخی از اقتصاددانان طرفداران 
زیادی دارد. آنان... نسبت به آمارهای اعالم شده درباره شاخص های کالن به ویژه نرخ های تورم، رشد اقتصادی و بیکاری 
نقد دارند و معتقدند که برخی ارقام اعالم شده با واقعیت های اقتصادی بسیار فاصله داشته و خارج از دایره بحث کارشناسی 

است. به اعتقاد آنان سیاستمداران و سران دولت بطور مستقیم در آمارها دخالت کرده اند.«
نتیجه وادادگی و انفعال؛ اولین تحریم اروپای خوب!

روزنامه شــرق در شماره پنج شنبه خود در گزارشــی با عنوان »اولین تحریم اروپایی بعد از برجام« نوشت: »باالخره 
اولین تحریم اروپایی رسید، تحریم اتحادیه اروپا علیه یک نهاد اطالعاتی ایران. اتحادیه اروپا صبح سه شنبه اعالم کرده که 
کشورهای عضو این اتحادیه توافق کرده اند تحریم هایی را علیه یک نهاد اطالعاتی ایران وضع کنندکه به گفته آنها برای 

»اقدامات تروریستی در قلمرو این اتحادیه فعالیت کرده است.«
این گزارش سپس افزوده است: »این اولین تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران بعد از توافق هسته ای است؛ توافقی که آنها 
را متعهد کرد تحریم های قبلی علیه ایران را لغو کرده و تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکنند. با این حال تالش بخشی 
از کشورهای اروپایی در جریان اتهام زنی به برخی از دیپلمات های ایرانی باالخره به نتیجه رسید و اولین تحریم علیه ایران 

توسط اتحادیه اروپا بعد از توافق به تصویب رسیده است.«
الزم به یادآوری است که پیش از این کیهان در گزارش هایی به این موضوع پرداخته بود که انفعال و وادادگی دستگاه 
دیپلماسی بدهکار را تبدیل به طلبکار کرده است. یکی از این افراد که در بهانه جویی اتحادیه اروپا مورد استناد قرار گرفته 
»محمدرضا کالهی« است. چندسال قبل رسانه های هلند از کشته شدن شخصی به نام »علی معتمد« توسط اعضای یک 
باند مواد مخدر خبر دادند. معتمد همان محمدرضا کالهی است که عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی و شهادت 
آیت اهلل بهشتی و ده ها عضو دیگر این حزب شد و تحت تعقیب بین المللی قرار داشت. اکنون به جای آنکه هلند و اتحادیه 

اروپا درباره پناه دادن به یک تروریست نشان دار و جعل هویت او پاسخگو باشند به طلبکار تبدیل شده اند.
اما موضوع دیگر اینکه همین روزنامه طیف موسوم به اصالح طلب هفته گذشته در یادداشتی نوشته بود: »این ناکارآمدی 
]ناتوانی در راه اندازی کانال ارتباط مالی[ عمدتا به ضعف اقتصادی اروپا در برابر آمریکا و همین طور ســاختارهای قانونی 

بازارهای اروپا مربوط می شود نه اراده دولت های اروپایی برای نقض تعهداتشان«
آن یادداشت سپس متذکر شده بود: »معیار نقض برجام وضع یا مشارکت آگاهانه دولت های اروپایی در هرگونه تحریمی 

علیه ایران است که در برجام منع شده است«!!
چنانکه خواندید شرق در یادداشت هفته قبل خود نوشته بود معیار نقض برجام )عمل نکردن اروپا به تعهداتش نیست 

بلکه( اعمال هر گونه تحریم علیه ایران است که بر همین مبنا اروپا نقض برجام را مرتکب نشده است! 
اگر بخواهیم منشا این انفعال و وادادگی را دریابیم که منجر به جسور شدن غرب شده و از بدهکار به شمایل طلبکار 
درآمده کافی است به بخش دیگری از همان یادداشت هفته قبل شرق اشاره کنیم: »احتماال اروپا به زودی سازوکار مالی 

وعده داده شده را به نحوی تاسیس خواهد کرد؛ هر چند کامال نمادین، بی فایده و غیر موثر باشد.«
از کارآمدی اروپا برای انجام یک اقدام عملی ناامید شده ایم

روزنامه ایران ارگان دولت با انتشار بخشی از گفت و گوی معاون اول رئیس جمهور با یورونیوز به نقل از وی نوشت: »تا 
این زمان، سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان و کل اتحادیه اروپا در حد سیاسی و موضع گیری های دیپلماتیک و اعالم نظر، 
به موقع و خوب عمل کرده اند و ما راضی هستیم. اما از نظر عملی و اقدامات اجرایی هنوز اقدام عملی از این سه کشور دیده 
نشده است تا بتوانیم در جهت منافع مردم و اقتصاد کشورمان از این توافق استفاده کنیم. از کارآمدی اتحادیه اروپا برای 
انجام یک اقدام عملی تاحدود زیادی ناامید شده ایم، اما هنوز جای امیدواری وجود دارد که اتحادیه اروپا بتواند اقدامی انجام 

دهد تا ما نیز بتوانیم از منافع برجام برخوردار شویم.«
هفته گذشــته روزنامه شرق در یادداشتی با  اشــاره به عدم اجرای تعهدات برجامی اروپا نوشته بود: »جامعه اروپایی 
خاطرجمع شده که چنان که تعهدات برجامی خود را زیر پا بگذارد یا انجام آن را به تعویق بیندازد، واکنش جدی ایران از 
جمله خروج این کشور از برجام را برنخواهد انگیخت؛ بنابراین دلیل و توجیهی نمی بیند که خود را درگیر کاری کند که 

باالخره با ریسک و مخاطرات خاص خود همراه است.«
و اینک فرهنگ نقدپذیری!

روزنامه ابتکار در سرمقاله روز پنج شنبه خود نوشته است: »به طور واضح اگر بخواهیم نبود فرهنگ نقدپذیری را در 
جامعه واکاوی کنیم باید به مسئله تاریخی فرهنگ کتمان واقعیت و بیان آن در قالب کنایات و استعارات در طول دهه ها 

و حتی سده های گذشته در محدوده جغرافیایی فالت ایران رجوع کنیم.«
این سرمقاله سپس به این موضوع  اشاره می کند که »در شرایط فعلی باید خاضعانه بپذیریم که قدم گذاشتن در ساحت 
مسئولیت و با توجه به شرایط عصر حاضر، با گذشته تفاوت های فراوانی کرده است... شاید بهتر باشد بیش از آنکه رویه تظاهر 

به نقدپذیری و شفافیت را پی بگیریم، قواعد آن را با تمام تاوان هایش رعایت کنیم.«
ای کاش طیف موسوم به اصالح طلب که روزنامه ابتکار نیز از آن قبیله است و مدیر مسئولش از اعضای محترم مجلس 
دهم و هم اکنون عضو هیئت  رئیسه مجلس است پرسید که طیف متبوع این جماعت با منتقدان برجام چگونه رفتار کردند 
و برای ترور شخصیت این طیف چه الفاظی را به کار بستند؟ هنوز هم با آنکه متاسفانه )تاکید می کنیم متاسفانه( منافع 
ملت ایران در برجام با بدعهدی طرف غربی حاصل نشد و باز هم متاسفانه پیش بینی های منتقدین درست از آب درآمد 

این نوع برخوردها ادامه دارد.
از سوی دیگر دولت و رئیس جمهور مجموعه ای از عبارات توهین آمیز را برای منتقدین به کار بردند که روزنامه های طیف 
اصالح طلب نیز با آب و تاب آنها را نشر می دادند. مواردی از قبیل: بی سواد، بی شناسنامه، بروند به جهنم، عصر حجری و...

اخیرا هم رئیس  دفتر دولت در برابر انتقادهایی که گاه در تریبون نماز جمعه از سوی خطبا مطرح می شود موضع تندی 
گرفته بود که چرا ائمه جمعه از مشکالت معیشت مردم انتقاد می کنند! 

روایت روحانی از نقش هاشمی
در قدرت دفاعی كشور
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رئيس جمهور با بيان اینکه از سال 62 هاشمی 
فرمانده جنگ شد و پيشنهاد مقام معظم رهبری هم 
آقای هاشمی بود، گفت: فرمان عمليات کربالی۴ را 

هاشمی صادر کرد و من کنار ایشان بودم.
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور 
روز پنجشنبه، )20 دی( در دومین مراسم سالگرد 
ارتحال آیت اهلل اکبر هاشمی  رفسنجانی با بیان اینکه 
آن مرحوم بر گــردن همه ملت ایران حق بزرگی 
داشت، گفت: وی در طول زندگی اش برتر و باالتر 

از جایگاهی بود که در آن قرار داشت.
وی افزود: هاشمی در دوران طلبگی، به دنبال 
این بود که از قلم بزرگان حوزه استفاده  کند و مجله 
مکتب تشیع را پایه گذاری کند، در آن دوران، اگر 
کســی مقاله ای می نوشــت، به وی روزنامه نویس 
می گفتند و اگر کسی سخنرانی می کرد، می گفتند 
منبری و روضه خوان است و این نواندیشی یک طلبه 

جوان را در نظر بگیرید.
رئیس جمهور با ابراز این که هاشمی در نهضت 
اسالمی از یاران نزدیک امام)ره( بود و همواره باالتر 
از فضالی حوزه تالش می کرد، اظهار داشــت: در 
دوران انقالب و نهضت اسالمی که هرکس کتابی 
درباره مســائل دینی می نوشت، او راجع  به سردار 
ســازندگی دوره قاجار یعنی امیرکبیر و مســئله 
فلسطین کتاب نوشت، او اموالش را در راه خدا داد 
و بســیاری از طالب فقیر را صاحب خانه و منزل 
کرد و هیچ شالقی نتوانست او را به زانو در آورد؛ نه 
شالق ساواک، بلکه شالق بر آبروی هاشمی هم او 

را به  زانو درنیاورد.

حجت االسالم روحانی با بیان اینکه »امروز اینجا 
هســتیم تا بگوییم هاشمی زنده است و می ماند و 
اســتقامت و صبر و تحمل هاشــمی زنده است«، 
گفت: آنچه آرزوی هاشمی بود، یعنی نظام سربلند 
اسالمی را، ملت ما دنبال می کند و تا ایران و نظام 
اسالمی هست، هاشمی می ماند، ملت ما هاشمی 
را در خیابان انقالب بدرقه کرد و هاشمی نُمرده و 
نمی میرد و جایگاه رفیع میان مردم قدرشناس این 
سرزمین داشت، هوشــیاری ملت ما در دو نقطه 
آشــکار شد، آخرین انتخاباتی که هاشمی شرکت 
کرد و رأی مردم استان تهران و بدرقه باشکوه وی 
نشان داد با تهمت و با دروغ نمی توان فرهیخته ملت 

را از صحنه دور کرد.

هاشمی در دفاع مقدس
 نقش کم نظيری داشت

روحانی با بیان اینکه از ســال ۶2 هاشــمی 
فرمانده جنگ شد و پیشنهاد مقام معظم رهبری 
هم آقای هاشمی بود، گفت: در عملیات کربالی۴ 
که جزو عملیات های سرنوشت ساز بود و با شکست 
مواجه شد، فرمان عملیات کربالی۴ را هاشمی صادر 
کرد و من کنار ایشان بودم، بعد کربالی۴ ناموفق، 
تصمیم گرفت عملیات دیگری انجام دهد و با صبر 

و حوصله و خستگی ناپذیری این کار را انجام داد.
روحانــی تصریح کرد: وقتــی ۱۳ خرداد ۶۸ 
ساعت 22:20 امام از دنیا رفت و وقتی سید احمد 
آقا این خبر را اعالم کرد، مسئولین بی اختیار گریه 

می کردنــد؛ چند دقیقه بعد آقای هاشــمی گفت 
»کسی بلند گریه نکند.«، به من که با آقای خاتمی 
در حال تدوین اعالمیه برای اعالم در تلویزیون بودیم 
گفت »به تمام نیروهای مسلح آماده باش بده«. او 
به خانواده امام هم گفت که »حق ندارید بلند گریه 
کنید«. هاشمی احساس کرد که همه بار کشور بر 

دوش او آمده است.
وی تصریح کرد: بــازاری و تاجر و کارگر که 
پیش او می رفت؛ با توشه ای از خدمت او برمی گشت. 
هاشمی صبور و مظلوم بود؛ هاشمی تنها مسئولی 
است که از آغاز انقالب تا روز آخر مسئولیت داشت 
و کار کرد. کمتر کســی را می بینید که تا ساعات 
آخر برای کشــور و اســالم تالش کند و هاشمی 

این طور بود.
روحانی تصریح کرد: وقتی برجام به ثمر رسید، 

هاشمی به من گفت »حاال به راحتی می میرم«.
وی با بیان اینکه هاشــمی بنیانگذار فناوری 
هســته ای بود، اظهار کــرد: در هفته های آینده با 
موشک های ساخت خودمان دو ماهواره را به فضا 
خواهیم فرستاد. اگر امروز قدرت دفاعی داریم، از 

یادگاران هاشمی است.
رئیس جمهور در حالی قدرت دفاعی کشور را 
از یادگاران هاشــمی عنوان کرد که آن مرحوم در 
ســالهای آخر عمر خود در این زمینه نظر دیگری 

داشت.
به عنوان نمونه مرحوم هاشمی در اواخر عمر 
خود معتقد بــود »روزگار امروز، روزگار گفتمان و 

مذاکره  است نه موشک«.

اسماعيل بخشی عضو حزب کمونيست 
کارگری که مورد حمایت دشمنان ملت ایران 
از جمله آمریکا قرار گرفته و دروغ بودن ادعای 
شکنجه وی در دوران زندان اثبات شده است 
در دروغی جدید پس از دیدار با هيئت هایی از 
مجلس و قوه قضائيه گفته است: هيچ دیداری 
با هيچ هيئتی نداشته است! این در حالی است 
که وی به نمایندگان ليست اميد گفته است به 
دليل اینکه سلول وی در کنار سلول داعشی ها 

بوده، آسيب روحی دیده است!
وکیل مدافع »اســماعیل بخشی« عضو حزب 
کمونیست کارگری که وابستگی او به آمریکا به ثبوت 
رسیده و از سوی دیگر دروغین بودن ادعای شکنجه 
وی در زندان نیز مشخص شده است در پاسخ به این 
پرسش که آیا هیئت تعیین شده از سوی دادستان 
کل کشور برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی مبنی 
بر شــکنجه در ایام بازداشت، با وی دیداری داشته 
اســت یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه من و موکلم 
برای پیگیری برخی امور در تهران به سر می بردیم، 

این دیدار در تهران انجام شد.
این وکیل دادگستری گفت: این دیدار با یکی 
از اعضای هیئت تعیین شده از سوی دادستان کل 
کشور انجام شد و همه اعضای هیئت حضور نداشتند.
وی گفت: در این جلسه، موکلم اظهارات خود 
را مطرح کرد و اظهارات وی در صورت جلســه هم 

درج شد.
وی به جلســه برخی نماینــدگان مجلس با 
موکلش در روز سه شنبه ۱۸ دی  اشاره کرد و افزود: 
این جلســه، با حضور نمایندگان عضو فراکسیون 
امید انجام شد و موکلم اظهارات خود را مطرح کرد.
این اظهارات نشان می دهد که اسماعیل بخشی 
دیدار های مختلفی با مسئولین قضایی و نمایندگان 
مجلس داشــته است ولی می خواهد با این ادعا که 
این مقامات رسمی نیستند موضوع را زنده نگه داشته 

و به دروغ گویی خود ادامه دهد.
جزیيات جلسه اعضای فراکسيون اميد 

با اسماعيل بخشی!
جالل میرزایی رئیس  کمیته فراکسیون امید 
جزئیاتی از دیدار اعضای این فراکسیون با اسماعیل 
بخشی را منتشر کرده اســت. وی در گفت و گو با 

خبرآنالین گفته است: در جلسه ای که در فراکسیون 
امید با حضور آقای علی مطهری و همکاران نماینده 
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد؛ آقای بخشی 
با حضور در این نشســت ادعاهــای خود را از ابتدا 

بیان کرد.
وی ادامه داد: در طول 2۵ روز حضور در بازداشت 
براساس اظهارات خودش برخورد محترمانه ای با وی 
صورت گرفته اســت هر چند ایشان ادعا می کند 
سلولش در کنار زندانیان دستگیر شده داعشی قرار 
داشته است. به همین جهت در طی مدت بازداشت 

دچار آسیب های روحی شده است!
میرزایی همچنین گفته است : در جلسه ای که 
فراکسیون امید با وزیر اطالعات کشور برگزار کرد، 
آقای علوی گفتند بعد از اینکه آقای بخشی آن پیام 
را به من درباره برخورد و ضرب و شتمش داد، دستور 
رسیدگی دادم و یکی از مسئولین وزارت اطالعات 
را برای پیگیری دقیق تر مسئله به استان خوزستان 
فرســتادم. وزیر اطالعات اعالم کرد عرف است که 
کار اطالعاتی با قاطعیت و سرعت باال انجام شود اما 
ایــن به مفهوم بی توجهی به حرمت و کرامت افراد 
نیست. وزارت اطالعات اساسا نهادی است که حفظ 
شان اجتماعی شهروندان را سرلوحه برنامه های خود 
قرار داده است. هر چند بررسی های دقیق ما نشان 
می دهد که آقای بخشــی هیچ گونه شکنجه ای در 

طول مدت بازداشت اش نشده است.
وی ادامه داد: کل دوره دستگیری آقای بخشی 
از روز اول تا آزادی اش 2۵ روز بوده اســت. در طی 
این مدت خود آقای بخشــی اذعــان دارند که در 
داخل زندان و ســلول انفرادی اش برخورد مناسب 
و در خور شانی با او صورت گرفته است. هیچ گونه 
اهانت و تنبیهی در طی این مدت نبوده اســت. اما 
بخش اصلی داستان به مسیر شوش تا اهواز مربوط 
می شود. صحبت های آقای بخشی نشان می هد که 
نمی توان عنوان شــکنجه را به برخوردهای صورت 
گرفته با ایشان در طول مسیر دو ساعته داد... مجموع 
اظهارات آقای بخشی هم گویای این است که غیر از 
اتفاقات داخل ماشین، اتفاق و برخورد خاصی با ایشان 

در طول دوره بازداشت اش نشده است.
گفتنی اســت در روزهای گذشته، اسماعیل 
بخشی، یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه 

مدعی شد که از سوی وزارت اطالعات تحت شکنجه 
قرار گرفته است.

نکته قابل توجه اینجاست که وی یک ماه بعد 
از آزادی و حضور در محل کار، این ادعای مضحک 

را مطرح کرد.
حشمت اهلل فالحت پیشــه، رئیس  کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در روزهای گذشــته گفته بود: 
»اسماعیل بخشی در دوران زندان اعتراف کرده که 
با حزب کمونیست کارگری که پایگاه این حزب در 

اروپا است همکاری داشته است.«
اما ادعای اسماعیل بخشی با استقبال گسترده 
اپوزیسیون و رسانه های ضدانقالب مواجه شد. در 
همین رابطه »م.ع« از ضدانقالبیون بدنام در حساب 
کاربری خــود در یکی از صفحات اجتماعی تاکید 
کرد که »اســماعیل بخشــی کارش را انجام داد و 

حاال نوبت ماست.«
متاسفانه در داخل کشور نیز برخی رسانه های 
زنجیره ای و فعالین مدعی اصالحات در کنار برخی 
نمایندگان فراکســیون امید مجلــس، با این موج 
سازی همراه شده و وزارت اطالعات را مورد هجمه 

قرار دادند.
توصيه بی بی سی به روحانی!

روز سه شــنبه »ح.ب« که چندی پیش شبه 
مستندی با عنوان »بهتان برای حفظ نظام« را علیه 
جمهوری اسالمی ایران ساخته بود در یادداشتی در 
بی بی سی با عنوان »تکلیف نامشخص رئیس جمهور 
ایران با وزارت اطالعات« نوشت:»همزمان با تحریم 
یک معاونت وزارت اطالعات ایران به اتهام اقدام برای 
حذف فیزیکی مخالفان حکومت در اروپا، مشــاور 
حسن روحانی از صدور دستور رئیس جمهور برای 
رسیدگی به شکایت اسماعیل بخشی از این وزارتخانه 
خبر داده است. این دو خبر ظاهرا بی ارتباط، در واقع 
برجسته کننده پدیده ای واحد، یعنی »نوع ارتباط 

رئیس جمهور با وزارت اطالعات« هستند.«
وی در ادامه نوشت: »موضع دولت آقای روحانی، 
ممکن است این باشــد که دست داشتن ماموران 
وزارت اطالعات در ماجراهای اروپایی اخیر و شکنجه 
اسماعیل بخشی- یا اساسا وقوع هر گونه تخلف جدی 
را در مجموعه اطالعات- قبول نکند، یا اتفاقات این 

وزارتخانه را خارج از کنترل رئیس جمهور بداند.«

رسانه روباه پیر، به رئیس جمهور توصیه کرده 
اســت که درخصوص وزارت اطالعات به جنجال 
ســازی روی آورده و اعالم کند کــه اقدامات این 

وزارتخانه، خارج از کنترل رئیس جمهور است.
همانطور که پیش از این نیز  اشاره شد، این روزها 
یک جریان خارجی و یک جریان داخلی به سان دو 
لبه یک قیچی، وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 

ایران را مورد هجمه قرار داده است.
این جریان در پی آن است تا ضمن جاده صاف 
کنی برای تحریم مردم ایران، یک فضای دوقطبی 
در کشــور ایجاد کــرده و وزارت اطالعات را محل 
مجادله قرار دهد. اقدامات تحســین برانگیز وزارت 
اطالعات جمهوری اســالمی ایران در شناسایی و 
انهدام گروهک های تروریستی و جاسوسی، جریان 
معاند و یک جریان خاص در داخل کشور را حسابی 

آشفته و عصبی کرده است.
وزارت  اطالعات ایران از معدود وزارتخانه  هایی به 
شمار می رود که بخش عمده ای از توفیقات حاصله 
در آن مرهون همکاری مردم و گزارش های مردمی 
در جلوگیری از توطئه و ناامنی در کشور بوده است.

وزارت اطالعات در چند سال گذشته با ضربه به 
تیم های تروریستی و کشف مواد منفجره، و انهدام 
چند باند  اشرار و قاچاق سالح نسبت به تامین امنیت 
شهروندان اهتمام جدی ورزیده و جان آحاد جامعه 

را حفظ کرده است.
همچنین وزارت اطالعات از بدو شکل گیری 
تاکنون با انهدام شــبکه های جاسوســی متعدد و 
شناسایی افرادی که در دام سازمان های اطالعاتی 
گرفتار شده اند، از آلوده شدن آنها و خروج اطالعات 
اســتراتژیک و ذی قیمت و دسترسی بیگانگان به 
منابع حیاتی کشور و انجام عملیات های خرابکارانه 

در زیرساخت های کشور پیشگیری کرده است.
اظهارات اســماعیل بخشی در دیدار با اعضای 
فراکسیون امید که در طول 2۵ روز بازداشت با وی 
برخورد محترمانه ای صورت گرفته و تنها چون در 
سلول مجاور زندانی های عضو داعش بازداشت بوده 
دچار مشکل روحی شــده است از عجایب روزگار 
است، گویا یک مجرم انتظار دارد که او را در هتلی 
نگاه داری و پروار کنند و حقوق ماهیانه نیز به دلیل 

جرمی که مرتکب شده به وی پرداخت کنند!

روایت کمونيست آمریکایی از شکنجه

اسماعیل بخشی: سلولم كنار سلول داعشی ها بود
آسیب روحی دیدم!

 معاون اجتماعی و فرهنگی سپاه پاسداران 
گفت: رسيدن انقالب اسالمی به چهل سالگی 
خود ناکامی توطئه های دشــمن در طی این 
سال ها برای از بين بردن انقالب و نظام ما را 

نشان می دهد.
سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی پنجشنبه شب 
در اجتماع بزرگ مردم قزوین به مناســبت چهل 
ســالگی انقالب در مسجد امام خمینی)ره( قزوین 
افزود: دشمن می خواهد به مردم ایران القاء کند که 
در حوزه اقتصادی و معیشتی به بن بست رسیده اند، 
اما هنوز از این موضوع غافل است که پیروزی در هر 

شکل با انقالب اسالمی بوده و خواهد بود. 
وی اضافــه کــرد: انقالب اســالمی ایران در 
آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی خود قرار دارد و 
دستاوردهای ما طی ۴0 سال گذشته همواره ثابت 
کرده که نظام اســتکباری و سرمایه داری نتوانسته 
کوچکترین مانعی در مسیر توسعه و اعتالی نظام ما 
ایجاد کند. سردار نقدی با بیان اینکه انقالب اسالمی 
همیشه به تنهایی از پس مشکالت خود برآمده است، 
تصریح کرد: انقالب همواره از ابتدای پیروزی خود 
تاکنون تنها و یک تنه در مقابل هجمه های دشمن 
که در راس آنها آمریکا و اسرائیل جنایتکار قرار دارد، 

در حالی که این روزها صدای دولت روحانی 
نيز از بدعهدی های اروپا در برجام بلند شده، 
موگرینی در اظهار نظری عجيب گفت برجام 

به طور کامل اجرا شده است!
فدریکا موگرینی مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپا طــی مصاحبه ای کــه در تارنمای 
اندیشکده »شورای روابط خارجی اروپا« منتشر شد، 
اظهار داشت: بروکسل با سایر اعضای جامعه جهانی 
برای حفظ برجام همکاری کرده و اجازه نخواهد داد 
»نزدیکترین دوســت و متحدمان در مورد تجارت 

مشروع ما با یک کشور دیگر تصمیم گیری کند.«
وی ادامــه داد: ما به عنــوان یک اتحادیه 2۸ 
عضوی با بقیه اعضای جامعه جهانی برای حفظ توافق 
هسته ای برجام کار می کنیم؛ توافقی که تاکنون به 
طور کامل اجرا شــده و آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی در ۱۳ گزارش پیاپی آن را تایید کرده است. 
موگرینی گفت: ما این کار را به خاطر امنیت جمعی 
خود انجام می دهیم. ما نمی خواهیم ایران به سالح 
هسته ای دســت یابد. برجام دقیقا همین هدف را 
محقق می کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  
اظهار داشت: اغلب می شنوم که گفته می شود اروپا 
در این مسئله عمدتا انگیزه های اقتصادی و مالحظات 
تجاری دارد. این مســئله موضوعیت ندارد. ما این 
کار را بــرای جلوگیری از الغای یک توافقنامه منع 
اشاعه هسته ای که کارآمد است و برای جلوگیری 
از بروز یک بحران بزرگ امنیتی در خاورمیانه انجام 
می دهیم.وی ادامه داد: بخشــی از این کار مستلزم 
آن است که تضمین کنیم شرکت هایی که خواهان 
تجارت مشروع با ایران هستند، اجازه انجام چنین 
کاری را دارند. این همان چیزی اســت که در حال 

موگرینی: برجام به طور کامل اجرا شده است!

سرتيپ نقدی:

چهل ساله شدن انقالب نشان از ناكامی توطئه های دشمن دارد

احمد عليرضا بيگی نماینده مجلس در تشــریح ابعاد جدید فســاد 
درخصوصی ســازی از فروش کارخانه 1۰هزار ميليارد تومانی به قيمت 7۰ 
ميليارد تومان به یک بی ســواد و نقش آفرینی وزیر دولت اصالحات در 

ماجرای حراج هپکو خبر داد. 
احمد علیرضابیگی استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز، اسکو و 
آذرشهر در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با تشریح برخی از جزئیات این واگذاری ها 
که طی یک بازه زمانی بیش از یک دهه ای رخ داده، پرده از مشــکالتی بر می دارد 
که معتقد است می تواند به عنوان یک سناریوی از پیش طراحی شده، مورد بررسی 
قرار گیرد؛ مسائلی که بروز آن در این ابعاد و نادیده گرفتنش طی بیش از یک دهه 
گذشته، حکایت از ضعف شدید دستگاه های اطالعاتی و سازمان های عریض و طویل 
نظارتی است.او در این گفت وگو با تاکید بر اینکه در اغلب این موارد، واگذارکنندگان 
این شرکت ها و صنایع، در ابتدا آنها را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس 
با قیمت پایین به افراد فاقد صالحیت فروخته اند می گوید: در موارد متعددی از این 
واگذاری ها، خریدار و فروشــنده یا حتی ارزیاب قیمــت و خریدار یک نفر بوده اند. 
به گفته وی تا امروز معادل ۸۸ میلیارد دالر از شــرکت های دولتی توسط سازمان 
خصوصی به فروش رفته که باید مشخص شود این واگذاری ها و عواید حاصل از آنکه 
معادل سه برابر بودجه کشور است، تا چه اندازه باعث رونق اقتصاد و تقویت بخش 

خصوصی در کشور شده است.
واگذاری 88 ميليارد دالر )3 برابر بودجه سال( توسط سازمان خصوصی سازی

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی 
از جمله اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است گفت: این قانون 
لزوما می توانسته یک تحول در اقتصاد کشور به وجود آورده و اسباب رونق و تقویت 
بخش خصوصی و اقتصاد کل کشور را فراهم کند؛ اما گزارشات به دست آمده نشان 
می دهد متاسفانه کارگزاران خصوصی سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله گرایی 
سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و پس از 
آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند. وی گفت: متاسفانه نمونه هایی که امروز با 
آنها مواجهیم، حکایت از ابهامات گسترده و دامنه داری در فروش برخی از واحدهای 
صنعتی در این بخش دارد و حاال که پرونده واگذاری برخی از این موارد نیز در دستگاه 
قضایی در حال بررسی است، ارتباطات برخی از این افراد در حال روشن شدن است. 
این موارد به اندازه ای اســت که امروز در ذهن من و برخی از همکارانم این ایده در 
حال شکل گیری است که وگذاری های این چنینی براساس یک سناریوی از پیش 

طراحی شده شکل گرفته است.
جزئياتی جدید از فروش »ماشين سازی تبریز« 

استاندار اسبق آذربایجان شرقی با اشاره به ماجرای فروش شرکت ماشین سازی 
تبریز اضافه کرد: در حوزه برخی از صنایع منحصر به فرد که براساس اصل ۴۴ قانون 
اساســی، نباید به فروش می رسید، به آنها هم رحم نشده و به ثمن بخس فروخته 
شدند؛ برای مثال همین ماجرای واگذاری ماشین سازی تبریز که در حوزه انتخابیه من 
اتفاق افتاده یکی از همین موارد است؛ این واحد در خاورمیانه هیچ همتایی نداشته 
و به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی بزرگی وارد کشور شده است.  وی اضافه 
کرد: این در حالی بود که ما بارها از سازمان خصوصی سازی پیگیر شدیم که خریدار 
کارخانه عظیم و منحصر بفرد ماشین سازی تبریز چه کسی است؟ اهلیت او از کجا 
تایید شده؟ ولی آنها در جواب به ما اعالم می کردند که اطمینان می دهیم خریدار، 
تمام شرایط را دارا است؛ تازه بعد از فروش، ما متوجه می شویم این کارخانه به کسی 
فروخته شــده که نه تنها اهلیت الزم را ندارد، بلکه یک اخاللگر ارزی است؛ فردی 
که طی ســال های ۹۴ تا ۹۷،  قریب به نیم میلیارد دالر ارز دولتی دریافت کرده و از 
محل درآمد مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین سازی تبریز را به دست 
آورده. جالب اینجاســت که حاال مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه 
هم مرتبط است؛ دو جوان ۳0 ساله ای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از 
محل تقلب و جعل و رشــوه، بیش از یک میلیارد دالر ارز دولتی دریافت کرده اند و 
با خریدار ماشین سازی، در ارتباط بوده اند و به نوعی ارتباط سازمان یافته با یکدیگر 
داشتند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک 
مرکزی داشته اند که چنین پول هایی را دریافت کرده بودند و سرمایه های قابل توجهی 
را به جیب زدند.نماینده مردم تبریز اضافه کرد: البته در تحقیقات بعدی هم معلوم شد 
هیچ استعالمی در رابطه با سابقه این افراد انجام نشده بود. یعنی مشکل اصلی این بوده 
که اصال اراده ای برای احراز صالحیت این افراد در زمان واگذاری وجود نداشته است. 
در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که ۵ هزار میلیارد تومان ارزش زمین 
آن بدون تاسیسات بوده و ۵ هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین آالت آن بوده و در 
شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی توان این ماشین آالت را وارد کشور کرد، قیمت گذاری 
روی این ماشین آالت ممکن نیست، قیمت کارشناسی را ۱۷00 میلیارد تومان اعالم 
کردند و جالب تر اینکه از این رقم، تنها ۷0 میلیارد تومان پرداخت شــد؛ یعنی کل 
مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها ۷0 میلیارد تومان بوده است.

او با  اشاره به قیمت گذاری و نحوه فروش نیشکر هفت تپه نیز خاطرنشان کرد: 
خریدار نیشکر هفت تپه، یک صنعِت 2000 میلیارد تومانی را به قیمت 22۶ میلیارد 
تومان خریداری می کند که از این مبلغ هم فقط ۱0 میلیارد تومان را پرداخت می کند. 
این کارخانه با این نحوه درحالی واگذار شــد که ابعاد دامنه دار امنیتی، اجتماعی و 

اقتصادی این واگذاری را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند.
باز شدن پای وزیر سابقه دار در ماجرای هپکو

او با  اشــاره به واگذاری هپکو و اتفاقاتی که در حین واگذاری این شــرکت رخ 
داده بود اظهار کرد: زمانی، صنعت منحصر به فردی مثل هپکو، تامین کننده اصلی 
ماشــین آالت راهسازی کشــور بود؛ این مجتمع بزرگ در سال ۸۳ به اقوام یکی از 
وزرای وقت  واگذار می شود و آقای وزیر یکی از اعضای هیئت مدیره هپکو می شود و 
مبالغ قابل توجهی وام در اختیار صنعت ماشین آالت راهسازی هپکو قرار می گیرد؛ 
با گذشت زمان و با واردکردن ماشین آالت راهسازی مستعمل، عمال هپکو از حیز 
انتفاع ساقط می شود و نهایتا این صنعت منحصر به فرد با قیمت ۱0 میلیون تومان 

به یک شکالت فروش فروخته و واگذار می شود.

 عضو تشخيص مصلحت نظام گفت: تابلوی انقالب اسالمی برای نخستين 
بار در قيام خونين 19 دی مردم قم بر سر دست ها گرفته شد و اگر این تصویر 
از انقالب شکل نمی گرفت هيچ گاه قيام 29 بهمن تبریز و سایر قيام ها تا 

زدن تير خالص به رژیم پهلوی به وقوع نمی پيوست.
به گزارش ایرنا، محمدحســین صفارهرندی روز پنجشنبه در همایش بصیرتی 
گرامیداشت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب در موسسه آموزشی پژوهشی امام 
خمینی)ره( قم اظهار داشت: اگر امروز در راستای حفظ انقالب تالش نکنیم اراده های 
خطرناکی تابلوها و تصویرهای واقعی انقالب را به زیر کشــیده و تابلوی معارض با 
آن را باال خواهند برد.وی با تاکید بر ضرورت حفظ تابلوها و تصویرهای ایجاد شده 
ازانقالب بیان داشت: تاکنون برای جایگزینی تابلوهای بدل به جای تابلوی اصلی انقالب 
تالش های زیادی انجام شــده که نمونه آن حوادث دی ماه سال ۹۶ بود، که مردم 
برخی از شهرهای کوچک با هدف مطالبه های معیشتی به خیابان آمدند اما دشمنان 
اسالم از این مسئله سوءاستفاده کردند.وی گفت: هدف از هیاهوهای سال گذشته 
پایین آوردن تابلوی ۹ دی بود تا مبادا تصویر واقعی مردم تهران و دیگر شهرها که 
نشان دهنده اخالص و رابطه تمام نشدنی درحال تزاید با اهل بیت )ع( است، بیش 
از پیش نمود عینی پیدا کند.وی با بیان اینکه ۹ دی رابطه ناگسستنی مردم با رهبری 
نیز بود، گفت: اگر آشوب های پارسال می توانست با منویات پلید خط دهندگان آن 
عملی شود، در تاریخ هیچ نشانی از این روز باقی نمی ماند.عضو مصلحت نظام گفت: 
هر کدام از فتنه های سال های گذشته را که تعقیب می کنیم، هدف از طراحی آنها 
چیزی جز بدعت گذاری نبوده است.وی اظهار داشت: هر چه زمان می گذرد شعور و 
قدرت درک و فهم مردم نیز بیشتر شده و آنان رگه هایی از عناصر دغل باز و رند را 
می بینند.وی با بیان اینکه نیروهای انقالب موظفند به تابلوی آن سرزده و اگر اصالحی 
نیاز دارد آن را انجام دهند، گفت: همه کسانی که اعتبارشان از این مسیر گرفته شده 
نباید اعتبار خود را ذاتی کنند .صفار هرندی با  اشاره به وظایف خطیر روحانیت در مسیر 
انقالب گفت: حوزه های علمیه همواره نقش راهبری و پیشتازی داشته و دارند و نگاه 
توده های مردم به آنها می باشد. این همایش به همت موسسه آموزشی پژوهشی امام 
خمینی )ره( و سازمان بسیج فرهنگیان سپاه علی بن ابیطالب )ع( قم ترتیب یافته بود.

صفار هرندی:
تابلوی انقالب در قیام 1۹ دی 

روی دست قرار گرفت

استاندار اسبق و نماینده فعلی تبریز در مجلس تشریح کرد
ابعاد جدید فساد درخصوصی سازی
از حراج هپکو توسط وزیر اصالحات
 تا فروش کارخانه به یک بی سواد

دبير ســتاد مرکزی راهيان نور کشور گفت: 
جوانان و رزمندگان مــا در دفاع مقدس هيمنه 
کســانی که در طول تاریخ ملت ایران را تحقير 
این یک دستاورد بزرگ  می کردند، شکستند و 
بود و پيروزی ملت های سوریه و لبنان ثمره دفاع 

مقدس بود.
به گزارش تســنیم، ســردار نادر ادیبی دبیر ستاد 
مرکزی راهیان نور کشــور پنجشــنبه شب در مراسم 
ســی و دومین یادواره شــهدای عملیــات کربالی پنج 
در مســجد پنبه چی تهــران، با بیان اینکــه در حوزه 
دســتاوردهای دفاع مقدس باید تالش کنیم و بگوییم 
که چه اتفاقی در آن دوران افتاد، گفت: باید به مســائل 
اجتماعی روزهای دفاع مقدس توجه کنیم. معموال در 
حماســه ها و جنگ ها، فتح الفتوح به یک حادثه بزرگ 
نظام اطالق می شــود.وی افزود: در دوران دفاع مقدس 

ما این فتح الفتوح تعریفش متفاوت است. در عین اینکه 
پیروزی ها و دســتاوردهای دفاع مقدس را می دانیم، به 
مسئله فتح الفتوح دفاع مقدس که خلق جوانان مومن 
و باعظمت در آن دوران است، باید توجه کنیم. معموال 
هرکشوری و هر سیستمی و هر نظامی اگر قرار باشد به 
الگوها و پیروزی های آینده دســت پیدا کند الزم است 
به قهرمانان خودش توجه کند و الگوهای دست یافتنی 
روزهای دفاع مقــدس االن در خدمت جوانان عزیز ما 
است. در طول تاریخ کشور ما به ندرت پیروزی های این 
چنینی کسب کردیم.سردار ادیبی با بیان اینکه در 200 
سال گذشته این کشور، ما پیروزی نداشتیم، اظهار داشت: 
شما جریان قرارداد ترکمنچای را ببینید که چه سرنوشت 
سختی را به ملت ایران وارد کرد و آن قرارداد عمدتاً باعث 
ذلت ملت ایران شد اما در تاریخ دفاع مقدس وقتی نگاه 
می کنیم سرشار از حوادثی است که پیروزی ملت ایران 

را برای سیصدسال آینده تضمین کرد.دبیر ستاد مرکزی 
راهیان نور خاطرنشان کرد: جوانان و رزمندگان ما در دفاع 
مقدس هیمنه کســانی که در طول تاریخ ملت ایران را 
تحقیر می کردند، شکستند و این یک دستاورد بزرگ بود 
که نباید از آن غفلت کرد. جوانان ما در آن مقطع تاریخ 
یک انسان طراز مومن انقالبی را که می توانست بارهای 
سنگین را از دوش ملت بردارد خلق کردند.وی با اشاره به 
وحدت و انسجام همه ملت در دوران جنگ، گفت: همه 
اقوام و گویش ها و مذاهب در دفاع مقدس نقش آفرینی 
کردند. زیرا محور دفاع مقدس خدا، اسالم و اهل بیت بود و 
اگر نگاه به سمت آنها باشد قطعا هیچ تفرقه ای نیست. افق 
و نگاه جوانان ما در دفاع مقدس به سمت خداوند متعال 
و به سمت پیشرفت و تعالی بود و این را نباید از دست 
داد. باید افق نگاهمان را به افق شهدا پیوند بزنیم و نباید 
بگذاریم آرمان های انقالب آهسته آهسته در بین ما از بین 

برود. سردار ادیبی با تاکید بر اینکه دشمن برای امسال 
برنامه ریزی کرده بود تا چهلمین سال پیروزی انقالب را 
نبینیم، گفت: در رسانه هایشــان تالش کردند موفق به 
دیدن چهلمین سال نشویم. علیرغم مشکالتی که داریم 
و باید بر این مشکالت فائق بیاییم و برتری ایجاد کنیم 

اما از راهبردهای اصلی انقالب هیچگاه خارج نشدیم.
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور در پایان خاطرنشان 
کرد: مبارزه با استکبار در بین ملت های منطقه به واسطه 
الگوهای دفاع مقدس صورت گرفت. در سفری به سوریه 
و لبنان با برخی مردم که صحبت می کردیم می گفتند 
ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی موجب شد ما نجات 
پیدا کنیم؛ نه بخاطر کمک های ما بلکه با ایجاد روحیه 
خودبــاوری و انگیزه مقاومت. نجات ســوریه و لبنان و 
یمــن ثمره دفاع مقدس بود و باید از این میراث بزرگ 

پاسداری کنیم.

ســفير ایران در الهــه از اروپا به خاطر 
ميزبانی گروه های تروریستی و متهم کردن 

ایران بر پایه احتماالت انتقاد کرد.
به گــزارش مهر، علیرضا جهانگیری ســفیر 
جمهوری اســالمی ایران در الهه در صفحه خود 
پیرامون وضع تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه 
ایران بر پایه مفروضات خیالی و داستان های موهوم، 
نوشت: در حالی که غربی ها براساس احتماالت اثبات 
نشده و مفروضات ساختگی عمل می کنند، به راحتی 
واقعیت های آشکار را نادیده می گیرند. واقعیت این 
است که اتحادیه اروپا گروه های تروریستی را میزبانی 
می کند و آنها را برای فعالیت های غیرقانونی شــان 
آزاد می گذارد، اما درمورد ایران براساس مفروضات 

غیرواقعی و داستانهای تایید نشده اقدام می نماید.

ایستادگی کرده است. وی به شهدای ترور انقالب 
اسالمی اشــاره کرد و یاد و خاطــره آنان را گرامی 
داشت و گفت: بعد از انقالب اسالمی، گروهک های 
ضد انقالب از جمله لیبرالیست ها، کمونیست ها و 
حتی سلطنت طلب ها ۱۷ هزار ایرانی را به شهادت 
رســاندند و هدفشان براندازی انقالب اسالمی بود، 
اما باز هم جریان انقالب از این بحران ها عبور کرد 
و پیروز باقی ماند. ســردار نقدی به توانمندی های 
ایران در حوزه انرژی، نیروی انسانی، علم و فناوری 

و نقدینگی مالی  اشاره کرد و اظهار داشت: کشور ما 
با داشتن بنزین، گاز، معادن مس، روی، تیتانیوم و 
فناوری علوم هسته ای و داشتن سالح های پیشرفته 
دفاعی و نظامی مقام باالیی در منطقه دارد و دشمن 

از این ظرفیت ها می ترسد. 
معاون اجتماعی و فرهنگی ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی در بخش دیگری از صحبت های 
خود مشکالت اخیر معیشتی در کشور را ناشی از 
نقدینگی های سرگردان دانست و گفت: وجود یک 

هزار و ۷00 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در 
دست مردم که گاها در بازار سکه و ارز روانه می شود، 
تعادل اقتصادی جامعه را برهم زده و الزم است که در 
این حوزه شاهد تحرک مدیریت اجرایی کشور باشیم. 
سردار نقدی با بیان اینکه مشکالت اقتصادی ما را 
از دستاوردهای انقالب غافل نمی کند، خاطرنشان 
کرد: جمهوری اسالمی ایران با وجود همه تحریم ها 
و هجمه های دشمن، در مسیر بالندگی و سربلندی 

قرار دارد.

حاضر روی آن کار می کنیم. یعنی ابزارهایی که به 
بازیگران اقتصادی مایل به تجارت مشروع با ایران 
کمک کرده، از آنها حمایت کرده و آنها را خاطرجمع 
می کند. این درســت است که این وضعیت موجب 
درگرفتن بحث هایی در مورد حاکمیت اقتصادی اروپا 
شده است. موگرینی همچنین گفت: ما اروپایی ها 
نمی توانیم به یک قدرت خارجی- حتی نزدیکترین 
دوست و متحد خود- اجازه دهیم که در مورد تجارت 
مشروع ما با یک کشور دیگر تصمیم گیری کند. این 
یکی از عناصر پایه ای حاکمیت است و طبیعی است 
که نه تنها در اروپا بلکه در سایر بخش های دنیا نیز 

در مورد آن تامل شــود.اظهار نظر موگرینی درباره 
اجرای کامل برجام در حالی است که آمریکا رسماً 
این توافق را زیر پا گذاشــته و از آن خارج شــده و 
اروپا نیز طی ۸ ماه اخیر چیزی جز وعده و وعید به 
ایران نداده است و این اظهارات وی درباره تجارت 
با ایران را نیز باید در همین راستا ارزیابی کرد. ظاهراً 
مقامات اروپایی برجام را صرفاً یک سری تعهدات و 
الزامات محدود کننده هسته ای برای ایران می دانند 
و تعهد و الزامی برای خود قائل نیستند. از این منظر 
می توان گفت موگرینی حق دارد که بگوید برجام 

بطور کامل اجرا شده است!

پیروزی  ملت های سوریه و لبنان ثمره دفاع مقدس بود سردار ادیبی:
انتقاد سفیر ایران 

در الهه از اروپا به خاطر 
میزبانی تروریست ها


