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درمکتب امام

تحریم ها زمینه ساز خودکفایی است
وقتى كه محارصه اقتصادى بشــود افكار همه مردم توجه به اين پيدا مى كند 

كه ما بايد خودكفا باشيم و متخصصني ما مشغول مى شوند و افكار خودشان را به 

راه مى اندازند و قدرت خودشان را به راه مى اندازند و ايران را مستغنى مى كنند از 

خارج. و من به شام اطمينان مى دهم كه اگر تا يك مدىت ما در اين فشارها باشيم، 

ايران بيشرت ثبات پيدا مى كند و مغزهاى متفكر مكتبى ايران بيشرت به كار مى افتد 

و ايران را خودكفا مى كند.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

بیکاری و گرانی موجود
 حاصل بی تدبیری های دولت قبل از روحانی است!

سرویس سیاسی-
روزنامه همشــهری در مطلبی نوشت:»گرانی، تورم و افزایش آسیب های اجتماعی نظم جامعه ایرانی را به هم ریخته 
است. این چالش ها حاصل بی تدبیری ها و ندانم کاری ها به خصوص در 2 دوره دولت احمدی نژاد است. در آن دوران کشور به 
سبب افراط کاری ها تقریبا در همه حوزه های اجتماعی، اقتصادی و به خصوص در بخش سیاست خارجی با بن بست مواجه 
شد. حاصل این بن بست ها امروز به شکل های مختلف نظیر بیکاری باال، مشکالت محیط زیستی و غیره پدیدار شده است«.

اکنون قریب به 6 سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده است. اما متاسفانه طیف حامی دولت با توهین به شعور 
مردم همچنان تقصیر و قصورهای دولت در حوزه های مختلف را به گردن دولت قبل از روحانی می اندازند!

دولتمردان تاکید داشتند که با برجام تمامی مشکالت از جمله تورم، رکود، بیکاری و حتی مشکل آب خوردن مردم نیز رفع 
می شود ولی حاال که تشت رسوایی برجام از بام افتاده، نعل وارونه زده و از پذیرش مسئولیت وضع موجود شانه خالی می کنند.
با برجام، دالر از حدود 3000 تومان تا 19000 تومان نیز افزایش یافت و اکنون نیز در کانال 10000 و 11000 تومان 
است. گرانی افسارگسیخته در شرایط فعلی محصول گره زدن امور کشور به برجام و بی توجهی به ظرفیت های عظیم داخلی 

و بی عملی در اجرای اقتصاد مقاومتی است.
آقای رئیس!  به جای اخطار کردن بیالن کار داده و استعفا دهید!

روزنامه زنجیره ای آرمان به اظهارات اخیر رئیس  سازمان محیط زیست پرداخت که گفته است از عملکرد این سازمان 
نمی تواند دفاع کند!

در بخشی از یادداشت روزنامه آرمان آمده است: عیسی کالنتری به عنوان رئیس  سازمان محیط زیست »نمی تواند از 
عملکرد محیط زیست دفاع کند و در عین حال نمی تواند به مردم دروغ بگوید که وضعیت محیط زیست بهتر شده و به 

نظرش قبل و بعد انقالب اصول اولیه حفظ محیط زیست را رعایت نکرده ایم«. 
نویســنده افزوده است: »از اینکه آقای کالنتری صداقت به خرج داده، استقبال می کنم. فقط نمی فهمم به چه کسی 
اخطار می کند؟ اگر بنده انتقاد می کنم، یک استاد دانشگاه هستم و از نظر علمی بررسی می کنم و می گویم شرایط بد است. 
آقای کالنتری یک ســازمان هفت هزار نفری را در اختیار دارد و همین دو ســال پیش بیان کرد 70 درصد وقتش را روی 
آب می گذارد. بیایید بیالن دهید. بیالن ســازمان را در زمینه های تاالب، هوا، ریزگرد، رودخانه ها، چشــمه های آب، سفره 

آب های زیرزمینی بدهید.«
در ادامه یادداشت روزنامه آرمان خطاب به کالنتری آمده است: پیشنهاد می دهم برای اینکه از راحتی وجدان خالص 

شوید، استعفا دهید. 
این موضوع که برخی مقامات دولت یازدهم و دوازدهم در نزدیک به شش سال گذشته به جای ارائه گزارش عملکرد و 
به قول روزنامه آرمان بیالن کار از بایدها سخن گفته و اخطار داده اند امری است که دیگر کسی منکر آن نیست ولی روی 
سخن اینجا است که روزنامه های زنجیره ای خود این رویه را در چهار ساله دولت یازدهم می دیدند و از آن دفاع می کردند و 
منتقدین را به انواع تعابیر مورد حمله و توهین قرار می دادند، سؤال اینجا است که مخاطب بایدهایی که مسئولین می گویند 
چه کســانی هســتند؟ جز خود آنان؟! و اگر مبنای روزنامه آرمان را مورد نظر قرار دهیم چه تعداد مســئول باید به خاطر 

ناکارآمدی استعفا دهند؟!
دفاع از FATF به بهانه شفافیت!

روزنامه زنجیره ای آرمان در یادداشتی به دفاع از FATF پرداخته و مبارزه با فساد که الزمه آن شفافیت است را دلیلی 
برای این نوشتار خود قید کرد!

در بخشی از این یادداشت آمده است: مبارزه با فساد تالش مجموعه حکومت را می طلبد که استراتژی مبارزه با فساد 
را در دستور کار خود قرار دهد. لذا هیچ یک از قوا اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه به تنهایی نمی توانند با فساد مبارزه 

کنند. مهم ترین فاکتور برای تحقق این استراتژی ایجاد شفافیت در اقتصاد ایران است. 
در ادامه این یادداشت تصریح شده است: اقتصاد ایران در شرایط فعلی به شدت از عدم شفافیت رنج می برد و به همین 
دلیل است که امروز در اقتصاد ایران یکی از باال ترین فرارهای مالیاتی در جهان اتفاق می افتد. یعنی نسبت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی در ایران که شاخصی بین المللی است چیزی حدود 5/7 درصد است، در حالی که همین شاخص در کشور 
ترکیه حدود 20درصد اســت. لذا ممکن نیست که کشوری بخواهد با فساد مبارزه کند، با جهان بین الملل روابط تجاری 

داشته باشد، اما همکار FATF نباشد.
روزنامه زنجیره ای آرمان نیز دیروز در گزارشی با عنوان »اگر به پالرمو نپیوندیم چه اتفاقی خواهد افتاد« به نقل از فردی 
که او را کارشناس اقتصاد بین الملل خواند نوشت: اگر حتی شرایط عادی در مناسبات سیاسی ایران با جهانیان فراهم باشد 

عدم الحاق به کنوانسیون پالرمو می تواند محدودیت های جدی برای سیستم مالی کشور به همراه داشته باشد.
ادعای روزنامه زنجیره ای آرمان در ضرورت همکاری ایران با FATF برای رسیدن به شفافیت و مبارزه با فساد در حالی 
است که بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به صورت سالیانه در جهان انجام می شود، بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون 
دالر اســت. حال سؤال این اســت که چه مقدار از این 2 تریلیون دالر حجم پولشویی در اقتصاد جهانی متعلق به اروپا و 

آمریکا، یعنی اعضای اصلی FATF است؟ 
برای دریافت پاسخ بد نیست به اظهارات رسمی مقامات دولت کشورمان نگاهی بیندازیم؛ »عبدالمهدی ارجمندنژاد« 
که تا همین چند ماه پیش »مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی« بانک مرکزی بوده و اخیراً با حکم 
»همتی« رئیس کل بانک مرکزی، به عنوان »مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری« منصوب شده است، هشت آذر 
96 خبرگزاری رسمی دولت)ایرنا( به نقل از وی، خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه »70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا 

و اروپا صورت می گیرد«، یعنی ساالنه حدود یک تریلیون و 400 میلیارد دالر.
نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می دهد که پدیده پولشویی علی رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، 
همچنان با تار و پود نظام مالی و بانکی آنها درهم تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز پدیده پولشویی 
جلوگیری کند. از ســوی دیگر، بر اساس گزارش های موجود، 99 درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم های نظارتی 
آمریکا و اروپا شده اند و حدود 80 درصد از این پول ها مجدداً برای سرمایه گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می روند.

هر کسی رئیس جمهور آمریکا می شد برجام همین بود که هست!
سردبیر روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در سرمقاله شماره دیروز این روزنامه با عنوان »اگر کلینتون رئیس جمهور می شد« 
نوشت: بسیاری معتقدند ترامپ که آمد برجام متزلزل شد. یعنی اگر فی المثل هیالری کلینتون رئیس جمهور ایاالت متحده 

می شد چه بسا برجام با قوت سابق برقرار می ماند و ثلمه ای به آن وارد نمی شد.
نویسنده افزوده است: به دالیلی که به هم مرتبط هستند اگر کسی غیر از ترامپ نیز ساکن کاخ سفید می شد شرایط 

آنچنان تفاوتی نمی کرد.
نویسنده نفوذ فرهنگی و افزایش عمق استراتژیک ایران را یکی از دالیل خوانده و نوشته است: در واقع همان طور که 
آمریکا از آن سوی دنیا به خاورمیانه آمده و سعی می کند بازیگر موثری باشد تهران نیز این حق را برای خود قائل است بر 
حسب دعوتی که صورت می گیرد به متحدان استراتژیک و غیر استراتژیک خود در منطقه مشاوره دهد حتی مثل سوریه 

حضور نظامی نیز داشته باشد.
سردبیر آفتاب یزد افزوده است: این یک حساب ریاضی ساده است، کشوری مثل ایران با چنین سیاستی اگر قدرت بگیرد 
متعاقبا قدرت نفوذش در منطقه نیز افزوده می شود، این در حالی است که آمریکا اصوال با چنین موضوعی مشکل اساسی 
و بنیادی دارد و نمی خواهد بازیگر اصلی خاورمیانه و منطقه کشوری همچون ایران باشد که حرف شنوی از واشنگتن ندارد.

درباره نوشته روزنامه آفتاب یزد نکاتی است که به اختصار به آن می پردازیم، سردبیر این روزنامه به درستی می نویسد 
و تاکید می کند که آمریکا با ایران قوی و قدرتمند مشــکل دارد و این حســاب ریاضی اســت که ایاالت متحده نمی تواند 
ایرانی که قوی است را بپذیرد اما این استدالل که چون برجام ایران را قوی کرده بود آمریکا از آن خارج شد صحیح نیست.
اگر کلینتون نیز رئیس جمهور می شــد آمریکا از برجام خارج می شــد و دلیل آن بی عملی دولت است اوباما نیز اخیرا 
گفته است تصمیم ما این بود که بعد از برجام به سوی مسائل منطقه ای و موشکی ایران برویم، وقتی که ایران به تمامی 
تعهدات خود عمل کرده و از سوی دیگر نیز به هیچ دلیلی حاضر به خروج از برجام نیست این کدام مقام آمریکایی است 
که بخواهد در ذیل برجام بماند، کلینتون نیز رئیس جمهور می شد آمریکا از برجام خارج می شد چون مطمئن بود ایران از 

برجام خارج نخواهد شد.
نکتــه دیگر اینکه همین روزنامه های زنجیره ای پیش از انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا برای پیروزی کلینتون 
لحظه شماری و حتی رنگ صفحات نخست خود را به رنگ انتخاباتی کلینتون مزین می کردند و امروز حرف دیگری می زنند 
چون می بینند انتظاراتشان برآورده نشده است، آنان امضای کری وزیر خارجه آمریکا را تضمین می دانستند و امروز می بینند 
آمد و شد مسئولین آمریکایی همه برنامه های آنها را به هم ریخته است ولی حاضر به پذیرش خطا و  اشتباه خود در بزک 

کردن برجام نیستند.
آمریکا؛ سرنگونی نظام جمهوری اسالمی با حسن نیت!

احمد نقیب زاده، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران دیروز در روزنامه سازندگی نوشت: »واقعیت این است که اگر قرار 
بر سناریوی جدی باشد، مذاکرات باید مستقیم با خود آمریکا صورت بگیرد همان طور که آنها هم درصدد قرارداد جدیدی 
با ایران هستند. اما به هر دلیلی فعال این امر میسر نیست و ایران خواهان گفت وگو و مذاکره با آمریکا نیست. این به معنای 
ساده لوحی نیست که فکر کنیم قرارداد پیشنهادی آمریکا قراردادی با حسن نیت است، بلکه سخن بر سر این است که اگر 
مذاکره با اروپا شدنی است، با آمریکا هم شدنی است.« وی به ترک اتاق مذاکره با اروپایی ها از سوی عراقچی  اشاره کرده و 

نوشته: »توپیدن به اروپا یا قهر کردن با آن فایده ای ندارد.«
ضرر مطلق بودن مذاکره با آمریکا مثل روز روشن است. گرچه نگاهی به سابقه نویسنده جای تعجب از این حرف هایش 
باقی نمی گذارد. اوایل دهه 70 که به همراه چند تن دیگر قصد داشتند برخي دروس اسالمي را از فهرست دروس رشته 
علوم سیاسي دانشگاه تهران حذف کنند. به اظهار نگرانی اروپایی ها از توان موشکی و نفوذ منطقه ای ایران رسمیت داده و 

خواستار عقب نشینی هم شده بود. جزء معدود کساني هم بود که هوادار همه پرسي کردستان عراق بود!
جان بولتون می گوید امیدوار است جشن کریسمس 2019 را در تهران بگیرد. مشاور امنیت ملی ترامپ سال گذشته 
در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس غلط زیادی دیگری هم کرد و گفت که رفتارها و اهداف نظام ایران تغییر 
نخواهند کرد و بنابراین، تنها راه حل تغییر آن نظام است. دکتر نقیب زاده اشاره کرده؛ اینکه فکر کنیم آمریکا دارای حسن 
نیت است، ساده لوحی نیست!! معلوم است که ساده لوحی نیست و فکر و حرفی خائنانه است. چهره های انقالبی از سوء نیت 
آمریکا بگویند، اینها می گویند نیت خوانی نکنید! واقع بین باشید. چطور از طرف شما نیت خوانی جایز شده؟ غیر از این، شاید 
اصال این مدعی اصالح طلبی همراه دیگر هم پالگی هایش همین تغییر نظام را حسن نیت آمریکا می داند؛ چون حرف های 
بولتون و گستاخی آمریکا را که می داند اما باز بر حسن نیت آمریکا تأکید کرده. بعید نیست چون رکس تیلرسون، وزیر 
خارجه پیشین آمریکا هم گفته بود که دولت ترامپ سیاستش را کار با مخالفان داخلی در ایران برای تغییر نظام این کشور 

قرار داده است. در طول این 40 سال همواره سرشان به سنگ خورده، از این پس هم می خورد.

افرادي که در جامعه عهده دار انجام فعالیت های گوناگون می شوند، در دو دسته 
کلی قرار می گیرند؛ یک دسته افرادی هستند که انگیزه شان فقط امور مادی است 
و نهایت هدفشــان کسب درآمد و شهرت است؛ در مقابل، افرادی هستند که نگاه 
فراتری دارند و برای نتایج مهم تری حتي حاضرند از منافع مادی خود صرف نظر کنند. 
مهم ترین نمونه این افراد شهدا هستند که هر چند از زندگی دنیا و برخورداري از 
رفاه بیزار نیستند، اما در افقی قرار گرفتند که حاضر شدند همه منافع و حتی جان 

خود را تقدیم کنند تا هدف واالتری محقق شود.
این امر که برخي افراد، از نوجوان 12-13 ســاله تا پیرمرد 80 ساله آماده اند 
جان خود را برای رســیدن به هدفي برتر از اهداف مادي فدا کنند، نیاز به تحلیل 
روان شناختی دارد؛ اما هرچه هست، چنین افرادی باور کرده اند که حقایق ارزشمندی 

فراتر از لذت های مادي، عناوین دنیوي وقدرت و شهرت وجود دارد.
عوامل متعددی در زمینه باورمندی به آخرت و حقایق ارزشمند فراتر از مادیات 
وجود دارند؛ اما مهم ترین عامل، شناخت است، که هر چند علت تامه نیست، اما شرط 

الزم است. همه انبیاء الهی نیز آمدند تا حقائق را به مردم بشناسانند.
اتحاد بی سابقه دشمنان برای نابودی حق

 امروزه انتقال اطالعات بســیار ســریع تر از گذشــته صورت مي گیرد، امروز 
جدیدترین اخبار و اطالعات به سرعت در دسترس همگان قرار مي گیرد. از سوی 
دیگر از ابتدای خلقت تاکنون هیچ زمانی را سراغ نداریم که تمام قدرت های دنیا 
هم قســم شده باشــند که حق را نابود کنند. امروز همه قدرت های دنیا علی رغم 
اختالفات جدی که با یکدیگر دارند، برای ازبین بردن مذهب حقه و در دشمنی با 

جمهوری اسالمی مشترک هستند.
اتحاد دشــمنان در مقابله با ایران اسالمی، آن هم با وجود انبوهي از امکانات 

مادی، علمی و تکنولوژی و ابزارهاي مختلف تبلیغی بی سابقه است.
ما در چنین موقعیتی زندگی می کنیم؛ اما باید بدانیم اگر کسی برای خدا کار کند، 
خداوند نیز او را یاری خواهد کرد. نمونه های عینی متعددی در این زمینه وجود دارد 
که پیروزی انقالب اسالمی یکی از آنها است؛ گروهي از مردم پا برهنه و مستضعف، 
با دست خالی انقالب کردند و از زیر یوغ استعمار آمریکا و انگلیس بیرون آمده و 
به چنان عزتی رسیدند که قدرت هاي برتر دنیا حسرت دوران گذشته را می خورند.
در رأس این حرکت یک فرد روحاني قرار داشــت که چه بسا هزینه زندگانی 
خودش را هم به زحمت فراهم می کرد؛ اما با اخالص او و با حرکت همین پابرهنگان 

این اتفاق عظیم رقم خورد.
انگیزه فعالیت های هدفدار اجتماعی، گاهی کسب درآمد، شهرت و طرفدار پیدا 
کردن است؛ گاهی نیز افرادی بر اساس وظیفه الهی اقدام می کنند؛ مانند رزمنده 
مخلصی که حاضر است هستی خود را براي دفاع از اسالم فدا کند. حال، در شرایطي 
که انبوهي از تبلیغات رسانه اي از سوي همه دشمنان، علیه اسالم وجود دارد، کدام 

رسانه باید از حقایق اسالم بگوید؟
معرفی حقایق اسالم، وظیفه مهم در عصر حاضر

اگر کسی وظیفه خود را شناساندن اسالم بداند و در این مسیر قدم بردارد، در 
واقع همانند جانشــین پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(  است که آن حضرت برایش از 

خداوند طلب رحمت کرده است.
ما باید این بینش را در خودمان تقویت کنیم و بدانیم که همه ما امروز وظیفه 
داریم حقایق اسالم که با زحمات فراوان و وصف ناشدنی علمای گذشته حفظ شده 
و به دســت ما رســیده را به وسیله ابزار و امکاناتي که در اختیار داریم، به دیگران 

منتقل کنیم.
خداوند دائماً انسان ها را آزمایش می کند و افرادی که مسیر صحیح را انتخاب 

کنند، رشد خواهند کرد؛ البته الزمه انتخاب صحیح، شناخت است.
همان گونه که دشمنی علیه اسالم بیش از همه دوره ها است، زمینه برای ترویج 
حق نیز بیش از گذشته فراهم است و تعداد کسانی که حاضرند در این مسیر فداکاری 

کنند نیز بیشتر از گذشته هستند.
باید مالک ما در کارهایمان رضایت امام زمان)عج( باشــد، در انتخاب موضوع 
و شیوه ارائه معارف نباید از این نکته غافل شد که با توجه به گستره وسیع رسانه، 
نمی توان مخاطب را یک گروه خاص فرض کرد. امروز حتی در آن سوی دنیا عده ای 

تشنه معارف و حقایق هستند.
ضرورت بهره گیری از ابزار هنر و تکنولوژی  برای نشر معارف اسالم

 بر خالف ظاهرســازی رســانه هاي غربي، مردم زیادی در سراسر دنیا متوجه 
آشفتگی های دنیا هستند و در پي شناختن حقایق برآمده اند، امروز رئیس جمهور 
آمریکا کمی از آشفتگی هاي موجود پرده برداشت و ماهیت واقعی فرهنگ غربی را 
به جهان نشان داد؛ او نشان داد که به هیچ چیز پایبند نیست؛ نه عقل، نه منطق، 
نه اخالق و نه وعده و پیمانی که امضا کرده؛ او فقط پول را می شناسد و بس و این، 
همان فرهنگ غربی اســت؛  آنهاـ   به قول خودشان ـ  به دنبال دوشیدن پولداران 
هستند! و هرکس فطرت پاکی داشته باشد، می فهمد که این وحشی گری محض است.
ـ  هر چند در مقابل حجم عظیم رسانه هاي تبلیغاتي دشمنان  ما باید همه توانمان 
اندک باشدـ را به کار بگیریم و در زمینه نشر معارف ناب اسالمي کوتاهی نکنیم. 
خداوندی که به او اعتقاد داریم، صریحاً فرموده که اگر شــکرگزار باشید، نعمت ها 
بر شما افزایش خواهد یافت و اگر به دنبال یاری خدا باشید، قطعاً خداوند شما را 
یاری خواهد کرد. این سنت الهی است و نمونه های عینی فراوانی دارد؛ ما باید این 
سنت ها را باور داشته باشیم و در حد توان برای نصرت دین حق تالش کنیم. البته 
در این مســیر از ابزار هنر و تکنولوژی نیز نباید غفلت کرد و باید حقایق در قالب 

برنامه هاي شیرین و جذاب برای مردم ارائه شود.
هر نهادي که می خواهد در این زمینه فعالیت کند و تأثیرگذار باشد، باید نقشه 
درازمدت و کالنی را طراحی کند و بر اساس آن اولویت ها را شناسایی کرده و با توجه 
به امکانات و شرایط موجود، بخشی از کار را که می تواند بر عهده بگیرد و در این 
مسیر تالش کند. همچنین باید اقشار مختلف مخاطبان را در نظر گرفت و بر اساس 
آمادگی و شناخت آنها، ابزار و شیوه اي را به کار گرفت که تأثیر بیشتری داشته باشد.
 سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله(
 در دیدار با جمعي از مدیران مرکز پژوهش های صدا و سیما؛ قم ؛ 
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زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

هنر و تکنولوژی، ابزار مهم 
برای تبیین حقایق اسالم

در آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی که طی آن ملت ایران رژیم 
را  آمریکا  به  وابســته  استبدادی  وابسته 
سرنگون و نظام اسالمی و مردمی را بر سر 
کار آوردنــد وزیر خارجه آمریکا در هذیان 
ایران  ملت  آرمان های  گویی جدید مدعی 
شده و گفت: ائتالفی جهانی را برای حمایت 

از آرمان های مردم ایران تشکیل داده ایم!
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا که در 
جلســه پرسش و پاسخ در مجمع جهانی اقتصاد 
در داووس ســوئیس، به تشریح سیاست خارجی 
ایاالت متحده از جمله رویکرد نســبت به ایران 
پرداخته گفته است ائتالفی جهانی برای حمایت 

از آرمان های مردم ایران تشکیل داده ایم!
به گزارش بی بی سی پمپئو که از طریق ارتباط 
ماهواره ای در این جلســه شرکت داشت »خطر 
ایران« برای خاورمیانه ]مد نظر آمریک[ را »بسیار 
ملموس« توصیف کرد و گفت که ایاالت متحده 

متعهد به حفظ ثبات و امنیت این منطقه است!
وزیــر خارجه آمریــکا در مــورد آنچه که 
»ماجراجویی  خارجی« ایران در یمن، ســوریه، 
عراق و لبنان خوانده است گفت: این ها محل هایی 
هستند که در آنها ایران به راستی بازیگری بدطینت 
است و به همین دلیل ما خرسندیم که ائتالفی را 
تشکیل می دهیم که دارای اهمیتی چنین محوری 
در ایجاد ثبات و امنیتی است که مردم خاورمیانه به 

واقع استحقاق برخورداری از آن را دارند.
وی در اشــاره بــه فعالیت ایــران در عراق، 
حکومت جمهوری اســالمی را متهم کرد که در 
صدد مخــدوش کردن و ضربــه زدن به آزادی، 
حق حاکمیت و اســتقالل آن کشــور است و در 
مورد لبنان نیز گفت که حزب اهلل »به یک چالش 

تبدیل شده است.«
گفتنی است ایران برنامه های آمریکا در منطقه 
غرب آسیا را به هم زده و این برای سیاستمداران 
ایاالت متحده قابل تحمل نیســت، چهل ســال 

پیــش در چنین روزهایی ملــت ایران حکومت 
کامال وابسته به آمریکا که ارابه ران سیاست های 
منطقه ای شیطان بزرگ بود را سرنگون ساخت و 
از آن روزها تاکنون توطئه های آمریکا علیه ملت 

ایران ادامه داشته است.
ارتش آمریکا در گزارشی به این نتیجه رسیده 
که ایران تنها پیروز حمله  آمریکا به عراق در سال 
2003 بود که به ســرنگونی دیکتاتور معدوم این 
کشور، »صدام « منجر شد. این یکی از یافته های 
تحقیقی اســت که توســط »کالج جنگ ارتش 
آمریکا« انجام شــده و نتایــج آن روز 17 ژانویه 

منتشر شده است. 
نتیجه هزینه های هزاران میلیارد دالری آمریکا 
در طول چهل ســال گذشته برای ضربه زدن به 
جمهوری اسالمی و براندازی آن به نفع کشورمان 
تمام شده و اینک ارتش آمریکا نیز به این مسئله 
اذعان دارد و هذیان گویی های وزیر خارجه آمریکا 

را بایستی در این راستا ارزیابی کرد.

هذیان گویی وزیرخارجه آمریکا
پمپئو مدعی آرمان های مردم ایران شد!

فرماندار مهران از موافقت اولیه دولت عراق 
با راه اندازی بازارچه مرزی چنگوله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم از ایالم، نظام 
ملکشاهی اظهار داشــت: با توافقات انجام شده با 
استاندار واسط عراق و رایزنی های حاصله راه اندازی 
بازارچه مرزی چنگوله مــورد موافقت اولیه دولت 
عراق قرار گرفته است.وی گفت: برای اجرایی شدن 
این موافقت کارگروهی برای اجرایی شدن بازارچه 
مرزی چنگوله بین طرفین تشکیل شده تا بتوانند با 
تفاهم و تبادل اطالعات نسبت به تسریع در اجرایی 
شــدن موافقت اقدام کنند.وی با اشاره به اهمیت 
بازارچه مرزی چنگوله افزود: ایجاد و فعال شــدن 
بازارچه مرزی چنگوله موجب شــکوفایی اقتصاد 
منطقه، افزایش صادرات، ایجاد  اشــتغال و کاهش 
بیکاری در منطقه می شود.فرماندار مهران تصریح 
کرد: زیرساخت های ارتباطی، راه دسترسی و برق و 
آب این بازارچه از طرف ایران تکمیل شــده و برای 
تکمیل نهایی نیز مبلغ 15 میلیارد تومان اعتبار برای 

آن پیش بینی شده است.

عراق با راه اندازی 
بازارچه مرزی چنگوله 

موافقت کرد

آمریکایی االصل شــبکه  پرس تی وی روز یکشنبه 
13 ژانویه )23 دی ماه( بدون اقامه هیچ دلیلی در 
فرودگاه »ســنت لوئیس« این کشور بازداشت و به 

یک بازداشتگاه پلیس فدرال آمریکا »اف  بی  آی« در 
واشنگتن دی سی منتقل شد.

قاضی اولین دادگاه هاشمی که روز جمعه 18 

ژانویه )28 دی ماه( تشــکیل شد، اذعان کرده که 
مرضیه هاشــمی هیچ جرمی مرتکب نشــده و در 
یک پرونده نامشخص صرفا به عنوان آنچه اصطالحا 

»شاهد کلیدی« مطرح می شود، بازداشت شده است. 
با این وجود هنوز زمانی برای آزادی وی مشــخص 

نشده است.

تجمع اعتراضی در حمایت از مرضیه هاشمی مقابل دفتر سازمان ملل متحد
در واکنش به بازداشت غیرقانونی مرضیه 
هاشمی مجری و خبرنگار شبکه پرس تی وی 
توسط پلیس آمریکا، تجمعی در اعتراض به 
این اقدام مقابل دفتر سازمان ملل متحد در 

تهران برگزار شد.
در ادامه اعتراضات به بازداشت غیرقانونی مرضیه 
هاشمی مجری و خبرنگار شبکه پرس تی وی توسط 
پلیــس آمریکا، تجمعی در اعتــراض به این اقدام 
مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد. 
در این تجمع فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا 

به سخنرانی پرداخت.
مرضیه هاشمی مجری، خبرنگار و مستندساز 

سفیر سابق ایران در آلمان که به تازگی 
مسئولیت خود را واگذار کرده طی گفت و گویی 
درباره مســائل فی مابین جمهوری اسالمی 
با اروپا و آمریــکا،  به گونه ای طرف غربی را 
گرفته که مشخص نیست وی سفیر ایران بوده 

یا نماینده دشمن؟ 
علی ماجدی، که حــدود دوماه پیش در  پی 
اجــرای قانون منع بــه کارگیری بازنشســتگان، 
مسئولیت سفارت ایران در آلمان را به کاردار تهران 
در این کشــور اروپایی غربی واگــذار کرد و راهی 
کشور شد  در گفت و گو با خبرگزاری دولتی ایسنا 
به توجیه بدعهدی طرف اروپایی در اجرای تعهدات 
برجامی پرداخته و در اظهار نظری عجیب می گوید 
که تاخیر در اجرای SPV  صرفا به خاطر این است 
که اروپایی ها می خواهند این ســاز و کار مالی را با 
نظر و توافق آمریکایی  ها تدوین کنند و تاکنون در 

این زمینه به توافق نرسیده اند. 
 ســفیر سابق ایران در آلمان همچنین معتقد 

اســت که در زمان برجام یک انتظار نادرستی در 
رابطه با تاثیرات این توافق بین المللی بر روی زندگی 
اقتصادی مردم به وجود آمد به نظر می رسد در مورد
SPV نیز چنین وضعیتی در حال شکل گیری است، 
چرا که حتی در صورت اجرای SPV ممکن است 

دامنه آن  بسیار محدود و کوچک باشد!
ماجــدی در بخش دیگــری از این گفت و گو 
گفته است که برجام برای ما عایدی هایی داشته اما 
دلیل عدم تحقق آن را اینگونه توضیح داده اســت: 
ما نتوانستیم در سال اول  که همچنان دموکرات ها 
در آمریــکا بر روی کار بودند بهره برداری الزم را از 
این توافق داشــته باشــیم این اقدام در آخر دولت 
اوباما انجام شد و اگر دموکرات ها انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا را می بردند گشــایش هایی ایجاد 
می شد.این دیپلمات سپس در موضعی تاسف انگیز 
در ماجرای خروج آمریکا از برجام هم ایران را مقصر 
دانسته و معتقد است که ما نباید  خود را در مقابل 
آمریکایی ها قرار می دادیــم!  و فقط یاد گرفته ایم 

دشمنی کنیم. ما باید بپذیریم که آمریکا هژمونی 
برتر دنیا اســت. ما چه دوست داشته باشیم و چه 

نداشته باشیم این یک حقیقت است!
ماجدی همچنیــن  در ادامه و درباره راه حل 
مسئله فوق می گوید که  برغم اینکه بودجه دفاعی 
ما کمتر از دیگر کشورهای منطقه است و یا این که 
دو قرن اســت که ایران در حمله به هیچ کشوری 
پیشقدم نبوده است، ولی چون اروپا و آمریکا از نگاه 
ما به منطقه امنیت دریافت نمی کنند ما باید نگاه و 

رفتارمان را تغییر بدهیم!
اما بخش قابل تامل و تاسف بارتر این گفت و گو 
آنجا که سفیر سابق کشــورمان در آلمان، در باره 
اتهامات تروریستی اخیر اروپا به جمهوری اسالمی 

هم طرف اروپایی ها را گرفته است.
در ماجرای تعلل اروپایی ها در اجرای تعهداتشان 
به بهانه تدوین آن با آمریکایی  ها باید پرسید که اگر 
بنای آمریکایی  ها به اجرای تعهدات بود، اساسا چرا 
از برجام خارج شــدند و آیــا این موضوع موید آن 

نیســت که این تاخیر 8 ماهــه در اجرای تعهدات 
طرف اروپایی به منظور نتیجه دادن تاثیر تحریمهای 

آمریکا بوده است؟ 
وی درحالی مدعی است که درصورت پیروزی 
دموکرات ها درباره برجام گشایش هایی می شد که 
اساسا نقض برجام  از دولت دموکرات ها اوباما آغاز 
شد و پیش از ترامپ این اوباما بود  که در اولین روز 
اجــرای برجام یعنی 1دی 94 با اعالم تحریم چند 

شخص ایرانی این توافق را نقض کرد. 
این دیپلمات همچنیــن درحالی در ماجرای 
خروج ترامپ از برجــام هم ایران را به دلیل آنچه 
رویکــرد تقابلی عنوان کرده مقصر می داند که وی 
پیش از پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری و 
در کمپین های تبلیغاتــی خود یکی از برنامه های 

اصلی اش را پاره کردن برجام عنوان کرده بود. 
گفتنی است روزنامه کیهان در شماره های آتی 
خود به صورت مبســوط به  این گفت و گو خواهد 

پرداخت.     

سفیر ایران یا نماینده دشمن؟!

دادستان تهران با اشاره به اولین جلسه 
کمیته مبارزه با گرانفروشی گفت: این جلسه 
پیام دســتگاه قضایی بود که دادستانی با 
قــدرت و اختیاراتی که دارد می خواهد به 
تا مشکالت موجود  کند  دستگاه ها کمک 

مردم رفع شود.
به گزارش خبرگزاری میزان، عباس جعفری 
دولت آبادی در حاشیه اولین جلسه کمیته مبارزه 
با گرانفروشی در رابطه با مباحث مطرح شده در 
این جلسه اظهار داشت: در این جلسه تصمیم بر 
این شــد که امور در چهار حلقه تامین و تولید 
کاال، قیمت گــذاری کاال، توزیع کاال و نظارت بر 

برگزاری اولین جلسه كمیته مبارزه با گرانفروشی با حضور دادستان تهران

بقیه از صفحه 2
وزارت اقتصاد و وزارت خارجه در اقدامی تأمل برانگیز از سال 
 FATF 95 تاکنون 37 بند از 41 بند تعهداتی را که مخفیانه به
داده انــد، اجرا کرده اند و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به 
اصالح قوانین رسیده، مجبور شده اند مجلس را با ارسال الیحه 
مطلع کنند!بنابراین علیرغم اجرای حدود 90 درصدی دستورات 
FATF به مدت بیش از 2 ســال توســط دولت، نه تنها هیچ 
تغییری در مبادالت بانکی ایران با بانک های خارجی ایجاد نشد، 
بلکه ایران به پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز متهم شد و 

بهانه از آمریکا گرفته نشد.
تجربه عبرت آموز برجام

عقل می گوید تا چک طرف کالهبردار در معامله »نقد-نسیه« 
قبلی پاس نشــده، معامله جدیدی انجام ندهید و دوباره دارایی 

خود را در ازای وعده بی ضمانت واگذار نکنید.
اکنون تجربه مهم و عبرت آموز برجام پیش روی ماســت. 
دولتمردان پیش از این تاکید داشتند که با توافق هسته ای ضمن 

اینکه چرخ سانتریفیوژها می چرخد، تمامی تحریم های ضدایرانی 
از جمله تحریم های بانکی و مالی به یکباره لغو خواهد شد و نه 
تعلیق. اموال بلوکه شده ایران آزاد می شود، سرمایه خارجی به 
کشور سرازیر شده و ارزش پول ایرانی نیز افزایش پیدا می کند!

اما با برجام، در صنعت هســته ای بتن ریخته شــد، دامنه 
تحریم ها با قوانینی همچون آیسا و کاتسا 2017)مادر تحریم ها 
یا همان سیاه چاله تحریم ها( افزایش پیدا کرد، دالر از 3000 
تومان تا 19000 تومان نیز افزایش یافت و اکنون در کانال 10 
و 11000 تومان است. کارگاه ها و کارخانه ها با مشکالت عدیده 
مواجه شد، قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن و خودرو و سکه 
و لوازم خانگی و مایحتاج ضروری خانوار به طرز سرســام آوری 

افزایش یافت و در نهایت سفره مردم کوچک تر شد.
این اتفاقات در حالی رخ داد که دولتمردان تاکید داشتند 
که امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است و آمریکا اعتبار خود 
را به واســطه یک توافق خدشه دار نمی کند و همه مشکالت با 
برجام رفع خواهد شد. حاال ببینید زمانیکه دولتمردان صراحتا 

می گویند »تضمین نمی دهیم که با FATF مشکالت کشور حل 
شود«، چه نتیجه ای در انتظار است!

سؤال اینجاست که وقتی به اذعان دولتمردان، دستاوردهای 
برجــام روی هوا و تقریبا هیچ و نزدیک به صفر اســت، چگونه 
می تواننــد ادعا کنند که مصلحــت در اعتماد دوباره به غرب و 
پذیرش کامل دیکته هــا و مطالبات FATF در قالب الحاق به 

کنوانسیون پالرمو و CFT است؟!
توجه به ظرفیت های داخلی

متاسفانه دولت از توجه به ظرفیت های عظیم داخلی غفلت 
کرده و از اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی نیز شانه خالی می کند. 
دولت آقای روحانی در رویکردی خســارت بار همچنان تمامی 
تخم مرغهای خود را در سبد برجام چیده و به نقطه های خیالی 

چشم دوخته است!
دولت باید ریل گذاری خود را تغییر داده و با اجرای دقیق 
اقتصاد مقاومتی و بهره مندی از توان عظیم داخلی، مشکالت 

کشور و از جمله مشکالت معیشتی مردم را رفع کند.

FATF نامه ۸ وزیر برای تصویب پالرمو و

دولت به جای نامه نگاری پاسخ بدهد چه تضمینی هست که غرب عهد شکنی نکند؟!

اقالم توزیع شده متمرکز شود.
جعفری دولت آبادی افزود: بیشتر بحث این 
جلســه درباره نظارت و توزیع کاال ها بود؛ چون 
تولید و قیمت گذاری بر کاال ها کالً در اختیار دولت 
است و دادستانی نمی تواند بر این امور ورود زیادی 
داشته باشد، اما در بخش نظارت می تواند کمک 
کند که نظارت ها بهتر صورت گیرد. قرار بر این 
شد که در مورد چهار قلم نظارت ها متمرکز شود 
که لبنیات، گوشت، مرغ و مواد مرتبط با تغذیه 

چهار کاالی مدنظر هستند.
وی ادامه داد: البتــه این ورود ها هدفمند و 
هوشمندانه و ضروری است و بدون اینکه بخواهد 

جایگزین دولت در امر مبارزه با گرانفروشی باشد 
صورت گرفته است، چون دولت و سازمان تعزیرات 

مسئول مبارزه با گرانفروشی است.
این مقام قضایی گفت: اکنون بحث احتکارها، 
کمبود عمدی کاالها، عدم توزیع عمدی کاال ها 
در مراکز بــزرگ، سواســتفاده در توزیع کاال و 
گرانفروشی علی رغم وجود قیمت مصوب وجود 
دارد که قرار شد تیم هایی با حضور دستگاه های 
مرتبط تشکیل شــود که از مراکز بزرگ بازدید 
میدانی داشته باشد. همچنین تصمیم بر این شد 
که یک کارگروه تشکیل شده و به صورت هفتگی 
تشکیل جلسه دهد؛ لذا ورود ما بیشتر مصداقی و 
با هدف کمک به دستگاه های مبارزه کننده است 
و در مواردی که جرم های سازمان یافته مثل قاچاق 
دام وجود دارد دادستانی اعالم آمادگی کرد که به 
موضوع ورود کند و اگر دستگاه ها گزارشی دارند 
اعــالم کنند تا ورود صورت گیــرد و امیدواریم 
که بتوانیم با تشکیل جلسات هفتگی بخشی از 

مشکالت مردم را برطرف کنیم.
مزاحمت از طریق سگ گردانی 

در معابر و پارک ها قابل رسیدگی است
جعفــری دولت آبادی در پاســخ به ســؤال 
خبرنگاری درباره سگ گردانی در اماکن عمومی 
مثل پارک ها و آپارتمان ها گفت: آسیب رساندن به 
دیگران به هر وسیله ای که باشد جرم است. مثالً  
اگر با ماشــین به کسی آسیب برسد جرم است. 
درباره حیوانات هم همین طور است. البته در این 
موضوعات، مالک و دارنده مسئول است بنابراین 
آسیب رساندن به دیگران چه از طریق حیوان و 
چه از طریق هر وسیله دیگری که باشد جرم است.

وی افزود: اما در مورد حیوانات اگر آســیب 
وارده ناشی از تسبیب مالک یا دارنده حیوان باشد 

طبق مقررات آن فرد مسئولیت دارد. اما آنچه که 
امروز مشکل آفرین شــده است بحث مزاحمت 
حیوانات برای مردم است. یعنی مردمی که بعضاً  
به پارک ها مراجعه می کنند می بینند که صد ها 
سگ در آنجا هستند و یا در آپارتمان ها می بینند 
که سگ ها برایشان ایجاد مزاحمت می کنند. پس 
ما معتقدیم مزاحمت از طریق ســگ گردانی در 
معابر، پارک ها و... به هرنحوی که موجب اذیت و 
آزار مردم شود قابل رسیدگی است و دادستان ها 

می توانند ورود کنند.
دادســتان تهران با بیان اینکه باید بین عدم 
مراقبــت و مزاحمت تفاوت قائل شــویم، گفت: 
در موضــوع مزاحمت ورود امــکان دارد و قابل 

رسیدگی است.
جعفری دولت آبادی با اشــاره بــه ماجرای 
حمله یک سگ به یک دختربچه در لواسان هم 
اظهارداشــت: در ماجرای لواسان که اتفاق افتاد 
پرونده ای تشکیل و اقدامات الزم هم انجام شده 
است. وی عنوان کرد: اینکه برخی معتقد هستند 
چرا قانون ساکت است باید گفت: قانون در بخش 
مسئولیت مالک حیوان در قانون مجازات اسالمی 
و در بخش دیات آن به این موضوع اشــاره کرده 
ً  باشد یا غیرعمد  است، اما اینکه آیا آسیب عمدا

موضوع متفاوت است.
دادستان تهران در پاسخ به اینکه آیا نیاز به 
اصالح قانون یا تصویب قانون جدیدی در موضوع 
ســگ گردانی وجود دارد یا نه گفت: همه چیز را 
نمی شود با حربه قانون حل کرد. البته در بخش 
جزایی صراحت به قانون نیاز است، اما مزاحمت 
برای کثیری از مردم مثل پارک ها و آپارتمان ها 
حتما اگر صدق عنوان مزاحمت احراز شود ما به 

آن ورود خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
گفت: مجلس با طرح تفحص از نحوه قیمت گذاری کشت 

و صنعت مغان موافقت کرد.
صدیف بدری در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: با توجه 
به اهمیت مسئله واگذاری کشت و صنعت مغان و ظرفیت های 
این شرکت در توسعه شمال استان اجرای این طرح به مجلس 
ارائه شده بود که مجلس با طرح تفحص از نحوه قیمت گذاری 

کشت و صنعت مغان موافقت کرد.
وی بیان کــرد: برخی از نمایندگان این طرح را امضا و 

پیگیری کرده بودند که در این زمینه مســتندات ارائه شد 
تا در نهایت در صحن علنی مجلس مطرح شود که این امر 
دیروز محقق شد که بی شک نقطه عطفی برای بهبود شرایط 

موجود خواهد بود.
سخنگوی کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 
گفت: نتیجه نهایتا تا چهار ماه آینده اطالع رسانی می شود و 
تالش بر این است تا در این مدت فرصتی برای بررسی موارد 
حقوقی از مراجع مربوطه در راستای نحوه واگذاری کشت و 

صنعت مغان باشیم .

طرح تحقیق و تفحص واگذاری كشت و صنعت مغان 
تصویب شد

سید مصطفی تاج زاده و علیرضا زاکانی 
دو فعال سیاسی در دومین نشست پیرامون 
فتنه 7۸ و فتنه ۸۸ در مجموعه سرچشمه 
تهران که محل شهادت شهید بهشتی است، 

به مناظره نشستند.
علیرضا زاکانی نماینده ادوار مجلس شــورای 
اسالمی در آغاز صحبت ها و با تسلیت ایام فاطمیه، 
گفت: در این ایام دو اتفاق افتاد. یکی از آنها یعنی 
همین مناظره ما دو نفر است. اتفاق بد همان موضوع 
آقای بخشی بود که دولت شما گرفت و قوه قضائیه 
هم بررسی کرد. دوســتان شما دستگیر کرده اند، 
حال اگر مشــکل داخلی دارید، حل کنید. پشت 
تریبون نگویید. اتفاق بد دستگیری خانم هاشمی 
بود که نشان داد، آمریکا دروغگو است، حال آقای 
تاجزاده باید بگوید آمریکا را به عنوان یک دشمن 

قبول دارد یا خیر؟
به گزارش مهر، نماینده مردم تهران در مجلس 
نهم اظهار داشت: کوی دانشگاه یک برنامه طراحی 
شــده بود و اگر هم طراحی شده نبود، شما از آن 
ســوء اســتفاده کردید. آقای تاجزاده! حادثه کوی 
دانشگاه برنامه ریزی شده بود تا قتل های زنجیره ای 
به گور برود. دوســتان آقای تاجزاده باعث شدند تا 
پرونده دوستان ایشان در قتل زنجیره ای بسته شود. 

زاکانی اظهار داشت: من خودم ناظر مطبوعات بودم. 
روزنامه همین است. در همان سال رادیو آمریکا از 
رسانه های شما تشکر کرد. روزنامه های هم راستا با 
 شما حوادث کوی دانشگاه را به بهترین نحو پوشش 

می دادند.
وی گفت: شما امروز چرا در مورد قتل زنجیره ای 
چیزی نمی گویید؟ رهبــری اعالم کرد که تا انتها 
بروید. چرا امروز پاســخ نمی دهید؟ آن روز عده ای 
می خواســتند که مردم را به نظام بدبین کنند که 
دوستان شما هستند. تاجزاده نیز اظهار داشت: در 
کل سال هایی که به مرور به آنها می پردازیم از جمله 
سال 88، صحبت من با بازجوها این بود که چرا اجازه 
نمی دهید آقایان موسوی و کروبی با معترضین تجمع 
برگزار کنند و آنها می گفتند که آشــوب می شود. 
وی گفت: من می گفتم اجازه بدهید در جاده کرج 
و در جای دور تظاهرات و تجمع برگزار شود و آنها 
می گفتند شما یک ســوت بزنید یک میلیون نفر 
می آیند و اینطور بود که تظاهرات و اردوکشی های 

خیابانی اتفاق افتاد.
زاکانــی خطاب به تاجــزاده تاکید کرد: آقای 
تاج زاده مشکل ما با شما خود برتر بینی است که از 
قانون دارید، امام)ره( فرمودند خود برتر بینی از قانون 
نشانه مستبد بودن است و شما مستبد هستید. وی 

اظهار داشت: آقای تاجزاده شما هر زمان که داخل 
حکومت بودید به اسالمیت آن تاختید و هر زمان که 
خارج از حکومت بودید بر جمهوریت نظام تاختید، 
آقای تاجزاده! مردم حق دارند، شــما چرا خودتان 
را برتــر و مهم تر از قانون می دانید و اســم مردم را 

می آورید و آنها را فدای خود می کنید.
تاجزاده نیز گفت: در مورد 88 هم باید بگوییم 
که قوه قضائیه هنوز نتوانسته احکام ما را منتشر کند. 
حزب مشارکت را تعطیل کردند ولی باقی احکام را 
نمی گویند. زاکانی هم اظهار داشت: در کتاب سایه 
عقاب ها نوشته مک کین ذکر شده بود که رنگ شما 
بر خالف انقالب های نارنجی دیگر کشــور ها رنگ 
ســبز خواهد بود. در واقع آنها رنگ شما را از سال 
84 مشــخص کرده بودند و گفته بودند شاید این 

انقالب سبز باشد.
وی تصریح کرد: مســیر نادرستی است که در 
پیش گرفته اید. به ملت برگردید و بگویید  اشــتباه 
کردیم. در سال 88 آقای هاشمی گفت که هر چقدر 
با آقای خاتمی تالش کرده است نتوانسته معترضین 
انتخابات یعنی آقای کروبی و موسوی را راضی کند 
که تقلبی در انتخابات صورت نگرفته در حالی که 
آقای خاتمی در محافل خصوصی می گوید که تقلب 
نشده بود. یک بار عمومی این موضوع را نمی گویند. 

زاکانی تاکید کرد: من که ســخنگوی سپاه و قوه 
قضائیه نیســتم این مسائل را به من می گویید.  ای 
کاش با خودشــان گفت وگو کنید. در جلسه ای که 
در تاریخ 15 اردیبهشت 92 خدمت رهبری رسیدم 
ایشان تذکر دادند درباره کسی که در جلسه نیست 
سخن نگویید. تاجزاده نیز گفت: قوانین شدید باید 
بیاید تا نیروهای مسلح به پادگان برگردند. نظارت 
استصوابی باید برداشته شود. قوه قضائیه باید غیر 
سیاسی باشد. امکان تحقیق و تفحص در همه نهادها 
باید ایجاد شود. راهی باید بیابیم تا صدا و سیما از این 
شرایط خارج شود. البته امروز روحانی گفته است 
که فیلترینگ شکســت خورده است. ما باید تمام 
نکاتی که به دیکتاتوری می انجامد را اصالح کنیم. 
اگر روزی یک کمیته حقیقت یاب ایجاد شود و هر 

چه بگوید من قبول دارم.
وی اظهار داشــت: سیاســت خارجی خود را 
تغییر دهیم. سیاست خارجی ما در خدمت اقتصاد 
نیست. کشــورهایی که جهش اقتصادی داشتند، 
نقطه مشترکشان سیاست خارجی تنش زداست. ما 
در کوتاه مدت باید تحریم شکنی کنیم. یعنی همین 
کاری که در برجام کردیم. اگر نتیجه داد که هیچ 
و اگر نتیجه نداد باز هم مردم می فهمند که ما آنها 

را فراموش نکرده ایم.

در مناظره دوم مطرح شد

زاكانی: علی رغم اعتراف جسارت ندارید به مردم بگویید سال 88 تقلب نشد
تاجزاده: امکان تحقیق و تفحص در همه نهادها ایجاد شود


