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درمکتب امام

بهدستخودتانبهشماضربهمیزنند
شام مقدرات تان را به دست خودتان آورديد. دست آمريكا و شوروى و انگلستان 

و ساير كشورهاى ديگر را قطع كرديد، بريون شان كرديد. اين يك چيز كمى نيست 

كه دســت شــام آمده است، اين يك چيز بزرگ اســت و حفظش باالتر از خودش 

است. آنهايى كه از شام شكست خوردند آرام منى نشينند. آنها درصدد اين هستند 

كه جربان كنند شكســت خودشان را، و شكست خودشان را بخواهند جربان كنند، 

به حسب آن طورى كه وضع آنها و سريه آنهاست، به دست خود شام مى خواهند 

جربان كنند. مى خواهند شكست شام به دست خودتان باشد.
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سرویسسیاسی-
روزنامهآرماندرمطلبینوشــت:»دولتباایننحوعملکردخودفاتحهاصالحاترامیخواند«.

اینروزنامهزنجیرهایدرادامهنوشت:»واقعیتهابااطالعاتیکهبهرئیسجمهورمیدهند،فاصلهدارد.
ســخنان)رئیسجمهور(باواقعیتهایجامعهومشــکالتعدیدهمردمسازگارنیســت.انگاررئیسجمهور
اطالعــاتجایدیگریرابیانمیکندچراکهاساســاًاطالعــاتاوباآنچهکهدرجامعهرخمیدهد،منطبق
نیست...وعدههایآقایروحانیازدیدمردمدرداخلعملیاتینشدهاست...عدهایازوزرابهدردشرایطامروز
نمیخورند.برخیوزرافعال،پاســخگووهمراهدولتنیســتند.برخیازاینوزرادرمجلسبهنمایندگانباج
میدهند...اینوزرابهدردکابینهنمیخورند.رئیسجمهوروسایرمسئوالندولتیبایدنگاهیبهنظرسنجیها

داشتهباشند.نارضایتیهازیاداست«.
مدعیاناصالحاتدرتقالهستندتاحسابخودراازدولتجداکنند.درهمینرابطه»سعیدحجاریان«
درروزهایگذشــتهگفتهبود:»اصالحطلبانبگوینددولتروحانی،دولتمانیســت«.»عبدالواحدموسوی
الری«وزیرکشــوردولتاصالحاتنیزدرادامههمینسناریودرروزهایگذشتهگفتهبود:»راهحلداریم،
امااختیارنه«؛اماهمانطورکهکارشناســانمســائلسیاســیبارهامطرحکردهاند،کارنامهدولتروحانیبه

پایاصالحطلباننوشــتهشدهوآنهانمیتواننداززیربارآنشانهخالیکنند.
مدعیاناصالحاتمیگوینددولتروحانیدولتمانیستولیبررسیهانشانمیدهدکهاکثریتکابینهو
همچنینمدیرانمیانیدردولتکنونیازجریاناصالحاتانتخابشدهاندودرنتیجهاینجریاننقشاصلی
دروضعیتکنونیداشتهوداردوبههمینجهتبایددرخصوصکارنامهخودبهافکارعمومیپاسخگوباشد.

ارگان دولت یا جاده صاف کن آمریکا؟ 
روزنامهایراندرشــمارهروزپنجشــنبهنقشپیادهنظامآمریکایعهدشکنوغیرقابلاعتمادرابهعهده
گرفتونوشــت:»اگرفرضرابراینبگذاریمکهپیشــنهادمذاکرهبراســاستمایالتشخصییامحاسبات
»سیاســتداخلی«ترامپصورتگرفتهاســت،پذیرشمذاکرهمیتوانداهرمهاییدراختیارایرانقراردهد
کهتاکنونازآنبیبهرهبودهاســت.درواقع،ازآنجاکهپروندهکرهشــمالیدرهالهایازابهامقرارگرفته،
میتوانتصورکردکهبهاحتمالزیادآقایترامپنیازمندمذاکرهباایرانشــدهاســتتادرانتخاباتکنگره
درماهنوامبر»دســتاوردتاریخی«نشــاندهد.اگرایرانهوشمندانهپیشنهادمذاکرهاورابپذیرد،هرچهبه
ماهنوامبرنزدیکترشــویم،ایراندرسرنوشــتانتخاباتمیاندورهایکنگرهسهمبیشتروتعیینکنندهتری
مییابدوبالطبعتصاعداًبرســرمیزمذاکراتموضعقویتریپیداخواهدکردامااگرایرانپیشــنهادمذاکره
رادفعتاًردکند،یابازبانیپیشنهادرابپذیردکهازهماکنونمقاصدتبلیغاتیترامپحاصلشود،نهتنهابه
ترامپبهانهدادهاستتاسیاستهایخصومتآمیزخودراتشدیدکند،بلکهعماًلایرانراازفرصتتاریخی
ایجاداتصالبه»سیاســتداخلی«آمریکامحرومکردهاســت.]![درواقع،ازآنجاکهایرانتنهاکشورمنطقه
اســتکهدرواشــنگتن»البی«ندارد،شــایداینفرصتتنهافرصتیباشدکهبتوانازطریقتأثیرگذاریبر
انتخاباتکنگره،بهسیاســتخارجهدولتورئیسجمهوریایاالتمتحده»جهت«بخشــید.درنتیجه،از

دســتدادناینفرصتبهمصلحتکشورنخواهدبود.«
مذاکره با آمریکا التهاب ارزی و اقتصاد کشور را بهبود می بخشد!

دربخشدیگریازاینمطلبآمدهاســت:»قبولهوشــمندانهدعوتترامپ-عــالوهبراینکهالتهاب
فضایکســبوکاروارزواقتصادکشــورراتاحدودزیادیفرومینشاند،جنگروانیراآراممیکندوبرای
ایران»وقت«میخردتاروابطتجاریاشبااروپارا)دســتکمتازمانتغییراتسیاســیدرآمریکا(ازطریق
ایجادسازوکارهاوشبکههایموازیتحکیمکند-ازلحاظ»امنیتی«نیزفوایدقابلمالحظهایدربردارد.«
اینهمهمذاکرهکردند،اقتصاددرســتشــد؟برعکسادعاهایمطلبفــوق،همینمذاکرهباآمریکاو
معطلگذاشــتنسیاســتهایاقتصادمقاومتیبودکهموجبسقوطارزشپولملی،آشفتگیارزی،رکود،
گرانی،تورم،بیکاریوتعطیلیکارخانههاومراکزتولیدیشــد.اینهادیوانهاندیاخائن؟عجیبنیســتکه
جادهصافکنهایآمریکاآســمانوریســمانبههمببافندوهنوزهمخوابمذاکرهببینندونســخهذلت
بپیچند.مدعیاناصالحطلبیبهکمتراززدنتیشــهبهریشــهمنافعملیوچوبحراجبهمصالحکشورقانع
نیســتند.رویکردتأســفبارروزنامهایراندرشرایطیاستکهرئیسجمهورومقاماتارشددولتهممواضع
ســلبیومقتدرانهایدرقبالپیشــنهادترامپگرفتهاند.حالسوالایناستکهروزنامهایرانارگاندولت

استیاجادهصافکنآمریکا؟!
نمی توان به عالئم حیاتی برجام دل خوش کرد

روزنامهقانوندرمطلبینوشت:»تحوالتدربارهبرجامهمچنانادامهداردوباوجودتمامکشمکشهاو
موضعگیریها،نهمیتوانازمرگحتمیمهمترینتوافقهستهایقرنحرفزدونهمیتوانبهعالیمحیاتی
آندلخوشکرد.همهچیزبرایبرجامبهزمانوابســتگیپیداکردهاماآنچهمبرهنوروشــناستاینکه
آمریکا،رژیمصهیونیستیوسعودیهادریکطرفماجراایستادهاندوایران،اروپاوچیننیزدرسویدیگر«.
اینروزنامهزنجیرهایعلیرغماذعانبهلزومپرهیزازدلخوشیبهعالئمحیاتیبرجام،مدعیشدهاست

کهنمیتوانازمرگحتمیبرجامســخنگفتوبایدهمچنانصبرکرد!
اکنونبیشاز3ســالازامضایبرجامســپریشدهاست.دراردیبهشــتسالجاری،آمریکادرحالی
ازبرجامخارجشــدکهدههاامتیازنقدازایرانگرفت،برنامههســتهایکشــورمانرانابودکردونهفقطبه
هیچیــکازتعهــداتخوددربرجامعملنکردهوتحریمهاراکهلغوآنموضوعمذاکراتبودلغونکرد،بلکه

دههاتحریمجدیدهمبهآنافزود.
بــایکمرورکوتاهبرمواضعاعضایاروپایی1+5وهمچنیــناظهاراتموگرینی،بهراحتیپیمیبریم
کهدولتهایاروپاییدقیقاًمشــابهرفتارخوددرپســابرجام،ظرفســهماهاخیرنیزســرسوزنیدرمقابل
کارشکنیهایآمریکاومحرومشدنایرانازحقوقبرجامیخودواکنشیازخودنشانندادند.ازلحنطلبکارانه
ودستوریاروپابهایرانبرایاجراییکطرفهتعهداتبرجامیعلیرغمخروجآمریکاازتوافقتااعالمصریح
منافعمشــترکباآمریکاوهمنظربودندرمســائلموشکیومنطقهایباآمریکاازسویمقاماتاروپایی.

روزنامههــایزنجیرهایعلیرغماذعانچندینبارهبهدســتاوردتقریباهیِچبرجام،همچنیندولترابه
دلخوشیبهبرجامووقتکشیتشویقمیکنند.

مقاماتارشــددولتمیبایســتروندخســارتبارمعطلماندنبرایبســتهخالیاروپاییهارامتوقف
کــردهوآســتینهمــتبــاالزدهوبااســتفادهازظرفیتهــایفوقالعــادهداخلی،برایحلمشــکالت

واردمیدانشوند.
رانت دولتی برای سودجویی از کاغذ!

روزنامهاعتمادتیتریکشــمارهپنجشنبهخودرابهموضوعبحرانکاغذاختصاصدادهاست.
درگزارشاعتمادآمدهاست:»روندافزایشقیمتکاغذازسال٩٦شروعشدهبودامابازارهیچوقتبه
اندازهاکنوندرالتهابنبودهاســت.افزایشقیمتدالروالتهاباتپسازآنرويقیمتبســیاريازکاالها

اثرگــذاربود.ازجملهاینکهقیمتکاغذهماثرپذیرفت.«
گزارشاعتمادســپسمســایلیازپشتپردهگرانیوکمبودکاغذارائهمیدهد:»درماههاياخیردولت
اعــالمکــردکهبرايکاهشاینالتهابات،کنترلقیمتوحمایــتازمطبوعاتارز۴هزارو۲۰۰تومانيدر
اختیــارواردکنندگانقرارميدهد.آنطورکهمحمدرضادربنديمدیرکلمطبوعاتداخلياعالمکرده۲٦۰
میلیــوندالرارز۴هــزارو۲۰۰تومانيبرايوارداتکاغذبهواردکنندگانتخصیصدادهشــدهاســت.اما
سرنوشــتاین۲٦۰میلیوندالرچهشــد؟آیاواقعاکاغذبهکشــورواردشد؟واگرکاغذواردشدهبهدست

مصرفکنندهرسیدهاست؟«
درادامهایننوشــتارآمدهاست:»حســینزارع،یکيازفروشندگانکاغذبه»اعتماد«ميگوید:»خیلي
صادقانهبایدبگویمکههمهاینمشکالتناشيازرانتاست.دولتدربازارکاغذخودشراباکارخانهچوب
وکاغذمازندرانهماهنگکردآنهاهمبراساسسیاستهايخودشانبازارراتنظیمميکنند.«اوميافزاید:
»کليکاغذدرگمرکاستامااجازهترخیصشرانميدهند.امروزکاغذکاهيروزنامهشدهکیلویي٧هزارو
۲۰۰تومان.چهکسيميخواهدجواباینرابدهد؟بازارکاغذمسئلهپیچیدهاينداشتوهیچوقتباکسري
کاغذبرنخوردیمحتيدرسال٩۲کهقیمتدالرچهاربرابرشدهبود.اینناشيازرانتياستکهبهشرکت
چوبوکاغذمازندراندادند.آنهااعالمکردهاندازروزشــنبهکاغذروزنامهراهرکیلو۴هزارو3٧5تومان
ميفروشند.معنياشایناستتااینکاغذفروشنرودکاغذهايباقيماندهدرگمرکترخیصنخواهدشد.«

بخش نظارتی دولت و قوه قضائیه کجا هستند؟!
گزارشمذکورچنینادامهمیدهد:»مدیرکلمطبوعاتوخبرگزاريهايداخليوزارتارشــاد،سهروز
قبلدرنشســتخبريباخبرنگاراندرپاســخبهاینسوالکه۲٦۰میلیوندالرارز۴هزارو۲۰۰تومانبه
چهکسانيدادهشدهاست؛ازاساميواردکنندگاناظهاربياطالعيکردوگفت:»ازنظرقانونيوزارتارشاد
دراینبارهمســئولیتيندارداماوقتيدیدیممشــکالتمطبوعاتزیاداستکمیتهکاغذرابرايساماندهي
بهاینمســئلهتشــکیلدادیم.چندبارهمفهرستدریافتکنندگانارزراازوزارتصنعت،معدنوتجارت
تقاضاکردهایمکهمکاتبههايماتاکنونبيپاســخماندهاست.البتهبخشيازثبتسفارشهامربوطبهکاغذ

موردنیازناشــرانبودهاماهنوزفهرستيبهدستمانرسیدهاست.«
امادربخشپایانیاینگزارشموضوعیتاســفبرانگیزذکرشــدهاست:»واقعیتآناستکهموجودي
تامینکاغذکشورنهتنهاتاپایانتابستانبلکهبرايیکسالآیندهنیزکافياستودراینمیاناحتکارکاغذ
ازســويواردکنندگانپنجهبرگلوينشریاتومطبوعاتانداختهاست.پیگیريهاياعتمادآنالینمشخص
کردکهقریببه1٧۰هزارتنکاغذدرگاوداريهاياطرافتهراناحتکارشــدهوصاحبانآنقصديبراي
فروشآننداشتهوترجیحميدهندتاکاغذيکهازپایهقیمت۲تا۲هزارو5۰۰تومانمرز٧هزارو5۰۰

تومانراگذراندهاســت،ارزشبیشتريپیداکردهوباقیمتباالتريبهفروشبرسانند.«.

بقیهازصفحه2
ادارهاطالعاتانرژیایــاالتمتحدهکهبازوی
تحلیلــیوزارتانرژیآمریکابهشــمارمیآید،در
گزارشهفتگــیخوددربارهوضعیتبازارنفت،در
موردآثارخروجایاالتمتحدهازتوافقهســتهای
باایرانواحیایتحریمهاییکجانبهنفتی،نوشــته
است:چشماندازکوتاهمدتبازارنفتدرماهآگوست
نمایانگرخروجایــاالتمتحدهازبرنامهجامعاقدام
مشــترک)برجــام(وطرحاحیــایتحریمهاعلیه
شرکتهاییاستکهباایرانتجارتمیکنند.دونالد
ترامپ،رئیسجمهورآمریکااردیبهشتماهامسالاز
توافقهستهایباایرانخارجشدودستوراحیای
تحریمهــاییکجانبهعلیهایــرانراصادرکرد.دور
نخستاینتحریمهاکهعمدتامربوطبهممنوعیت
فروشصادراتفلزاتگرانبهــابهایرانوهمکاری
درصنعتخودروبود،سهشــنبهاینهفتهباردیگر
برقرارشد.مرحلهدومتحریمهاکهصنعتنفتوگاز
ایرانراهدفگرفته،دیماهامسالاجراییمیشود.
بااینوجود،بســیاریازکشورهااعالمکردهاندکه
تحریمهاییکجانبهرابهرسمیتنمیشناسندوتالش
میکنندکهبهروابطتجاریباایرانادامهدهند.چین
وهندکهدومشــتریعمدهنفتخامایرانهستند
همموضعمشابهیگرفتهوگفتهاندکهبهواردات
نفــتازایرانادامهمیدهند.دومقامآمریکاییاین
هفتهاعالمکردندکهپکندرخواستواشنگتنبرای

توقفوارداتنفتازایرانراردکردهاســت.دهلی
همگفتهدرتالشاستتابرایادامهوارداتنفتاز

ایرانازآمریکامعافیتدریافتکند.
ادارهاطالعــاتانرژیآمریــکادرحالیبهاثر
خروجآمریکاازبرجامبرقیمتنفتاذعانکردهکه
ترامپچندیپیشمدعیشــدسازمانکشورهای
صادرکنندهنفــت)اوپک(عاملافزایشقیمتنفت
است.قیمتســوختخودرویکیازعواملاثرگذار
درانتخاباتدرآمریکاســتوروسایجمهورآمریکا
تالشمیکننداینقیمتراتاحدامکانپاییننگه
دارند.براساسگزارشادارهاطالعاتانرژیآمریکا،
متوسطقیمتگازوئیلدرآمریکاهفتهگذشتهحدود
یکســنتدیگرافزایشیافتهوبهگالنی۲/۸5دالر
رســیدهکهدرمقایسهباقیمتزمانمشابهپارسال

۴٧سنتافزایشیافتهاست.
آژانــسبینالمللیانــرژیدرتازهترینگزارش
ماهانهخودنسبتبهاعمالتحریمهایآمریکاعلیه

ایرانوتاثیرآنبرعرضهجهانینفتهشدارداد.
آژانــسبینالمللیانــرژیدرتازهترینگزارش
ماهانهخوداعالمکــرد:تصمیمآمریکابرایاعمال
تحریــمعلیهفروشنفتایرانمیتواندتاثیرمهمی
برعرضهجهانینفتداشــتهباشدوظرفیتمازاد

تولیدنفتجهانراتحتفشاربیشتریقراردهد.
شرکتهاآزادند!

»میناآندریوا«ســخنگویکمیســیوناروپادر

نشستخبریتأکیدکردشرکتهایاروپاییآزادند
دربارهحضوریاعدمحضوردرایرانتصمیمبگیرند.
وزارتداراییآلمان،برخــیگزارشهادرباره
اینکهاینوزارتخانهبهایراناجازهخارجکردن3۰۰
میلیونیوروپولنقدخودراازحسابهایبانکیدر

آلمانخواهدداد،تکذیبکرد.
بــهگزارشرویتــرز،وزارتدارایــیآلماندر
بیانیهایاعالمکرد:گزارشهایرســانهایدرباره
آزادســازیاینوجوهازطریقادارهگمرگ،دقیق
نیســتند.فرایندهایبازرسیهنوزتکمیلنشدهاند.
دولتســوئیسضمنابرازتأسفازاقدامآمریکادر
احیایتحریمهاعلیهایران،بهشرکتهایاینکشور
توصیهکردهباکسباطالعاتالزم،روابطتجاریبا

ایرانراادامهدهند.
»جارتبالنک«معاونمسئولهماهنگکننده
امــوراجرایبرجامدروزارتخارجهدولتســابق
آمریــکاگفتکــهتحریمهایفعلــیآمریکاعلیه
ایــراناثرگذاریتحریمهایســابقاینکشــوررا

نخواهندداشت.
بالنکدرمصاحبهایبااندیشــکده»کارنگی«
دربــارهموضــوعتحریمهایایرانگفــتبرخیاز
بزرگترینمشــتریهاینفتیایــران،قانونیبودن

تحریمهایآمریکاعلیهایرانراقبولندارند.
»محمــدفیصــل«ســخنگویوزارتخارجه
پاکستاننیزدرنشســتخبریگفتکهکشورش

ضمــنمحفوظدانســتنحقخودبــرایپیگیری
منافعاقتصادیمشروع،درحالبررسیپیامدهای

تحریمهایآمریکاعلیهایراناست.
نقضقوانینبینالملل

»غالمعلیخوشرو«نمایندهایراندرسازمانملل
متحددریادداشتیبرایروزنامهگاردین،تحریمهای

آمریکارانقضآشکارقوانینبینالمللخواند.
»خوشرو«دراینیادداشتبااشارهبههشدارهای
»دونالدترامپ«،رئیسجمهورآمریکابهکشورهای
دیگردربارهتجارتباایراننوشــت،اولینباراست
کهیکعضوشورایامنیتسازمانمللدنیارابابت
پایبندیبهقطعنامهاینشوراونهنقضآن،تنبیه

میکند.
واکنشترکیه

»فیضدونمز«وزیرانرژیومنابعطبیعیترکیه
ازادامهاجرایقراردادهایکشورشوایراندرحوزه

انرژیخبرداد.
دونمزکهکشورشخریدارعمدهگازایراناست،
میگویــدکهقراردادخریدگازطبیعــیازایرانتا
سال۲۰۲٦ادامهداردوتحریمهایکشورهایثالث

نمیتواندتأثیریبررویآنبگذارد.
وزیرانرژیترکیهاینســخنانرادرواکنشبه
تحریمهایآمریکاعلیهایــرانبرزبانراندوضمن
تأکیــدبرادامهروابطتجاریباایراندرحوزهخود،

گفتکهتحریمهایآمریکایکجانبهاست.

حمایت گسترده مردم و مسئوالن عراق از ایران 
در مقابل تحریم های آمریکا

اسنادجدیددولتآمریکااززوایایارتباط
حلقهنزدیکانرئیسجمهوریاینکشــوربا
اعضــایگروهکتروریســتیمنافقینپرده

برداشت.
بهگزارشفارس،ارتباطاتمیان»جانبولتون«،
مشاورامنیتملیکاخســفیدو»رودیجولیانی«،
وکیل»دونالدترامپ«،رئیسجمهورآمریکابااعضای
گروهکتروریستیمنافقین،شایددیگرخبرینباشد

کهچندانجلبتوجهکند.
امااسناددولتآمریکاکهبهتازگیمنتشرشدهاند
نشانمیدهندغیرازبولتونوجولیانیبرخیدیگراز
حلقهنزدیکانترامپرئیسجمهورآمریکانیزبااعضای

گروهکتروریستیمنافقینمراودهدارند.
ایناسنادگواهتازهایهستندکهنشانمیدهند
واشنگتندرحالیکشورهایناهمسوباسیاستهای
اینکشــوررابه»حمایتازتروریسم«متهممیکند
کهنزدیــکانرئیسجمهوراینکشــوربــایکیاز

خطرناکترینگروههایجنایتپیشهارتباطدارند.
پیشازاینبراســاساسنادوزارتدادگستری
آمریکاگزارششــدهبودکه»بولتون«و»جولیانی«
بعدازمراسمتحلیفترامپدستکم5باربااعضای

فرقهمنافقیندیدارکردهاند.
ایناسنادراگروهکتروریستیمنافقینطبقمفاد
قانونیموسومبه»قانونثبتعواملبیگانه«بهوزارت

دادگستریآمریکاتحویلدادهاست.
اینقانون،اشــخاصیاگروههاییکهبرایمنافع
دولتهایخارجیدرواشــنگتنالبیگرییافعالیت

میکنندراملزممیکندفعالیتهاومنابعمالیخود
رابهصورتشفافگزارشکنند.

مرورهمیناسنادنشانمیدهنداعضایگروهک
تروریستیمنافقینطیدوسالگذشتهدستکم۴
دیدارنیزبانزدیکانترامپداشتهاندکهقباًلگزارش

نشدهبود.
اینافراد،دردورانانتقالقدرتجزوتیمترامپ
بودهاندویاازجملهمشــاوراناودرزمینهمســائل

ایرانهستند.
تحلیلــی  -  ی خبــر  ه یــگا پا
TheYoungTurksکهاســنادجدیدراگزارش
دادهنوشتهجنجالیترینایندیدارهامربوطبهدیدار
»ولیدفارِس«بامنافقینبودهاست.»فارِس«دردوران
رقابتهایانتخاباتی،مشــاورترامپدرامورمبارزهبا

تروریسمومسائلغربآسیابود!
اســنادوزارتدادگستریآمریکانشانمیدهند
»فارِس«بعدازپیروزیترامپدرانتخاباتدرنوامبر
سال۲۰1٦دســتکمدردونوبتبامنافقیندیدار

کردهاست.
گروههاییکهفعالیتهایشانراطبققانونبرای
وزارتدادگستریآمریکامشخصمیکنندبایستی
شــرحدیدارهاوآنفعالیتهارانیــزذکرکنند،اما
منافقینازعبارتهاییمبهمونامشخصبرایتوضیح

دربارهدستورکارآننشستهااستفادهکردهاند.
دریکــیازایندیدارهاکــهمربوطبه1۲ژانویه
۲۰1٧است)بیشازیکهفتهبعدازتحلیفترامپ(،
درباره»اوضاعدرایرانوخاورمیانه«گفتوگوشدهاست.

»کنثبلکول«،کهنقشنظارتبرمسائلداخلی
درتیمانتقالیترامپرابهعهدهداشــتوبعداجزو
کمیتهتحقیقویدربارهتخلفاتانتخاباتیشدازدیگر
نزدیکانترامپبودهکهبامنافقیندیدارکردهاست.در
ایندیداردرباره»قطعنامهسازمانمللدرانتقادازنقض

حقوقبشردرایران«گفتوگوشدهاست.
دیگرعضونزدیکبهترامپکهچنیندیدارهایی
داشته»مایکلموکاسی«،ازشرکایحقوقیقدیمی
جولیانیبودهاســت.»مارک«پسرموکاسی،یکیاز
کسانیبودهکهترامپاورابرایجایگزینیدادستان
کلمنهتــندرنظرگرفتهبود.مــارکومایکلهر
دوعضوکمیتهمشورتیجولیانیدرستادانتخاباتی

ترامپبودهاند.
سندهایجدیدنشانمیدهندماکیلموکاسی
بعدازمراسمتحلیفترامپدوباربااعضایمنافقین

دیدارکردهاست.
دیدارمایکللدینبامنافقین

نفردیگر»مایکللدین«،مشــاوراسبقشورای
امنیتملیآمریکاوازچهرههایبرجستهمحافظهکار
است.لدینازدوستاننزدیکومشاور»مایکلفلین«،

اولینمشاورامنیتترامپاست.
ویبعــدازتحلیفترامپدوباربامنافقیندیدار
کرده؛یکبار3۰ژانویه۲۰1٧وباردوم1٩آوریل۲۰1۸.
گروهکتروریســتیمنافقیندرسال۲۰1۲در
حالیازفهرستسازمانهایتروریستیوزارتخارجه
آمریکاخارجشدکهبهگواهتحقیقاتمختلفدرخود
آمریــکاتغییریدرســلوکفرقهگونهوخصلتهای

تروریستیاینگروهصورتنگرفتهبود.
همچنینتحقیقیکهوزارتخارجهآمریکادرسال
۲۰11انجامدادهبودنشانمیدادکهاینگروهکبه
دلیلانجامجنایتهایتروریستیوحمایتازدشمن
درجنگایران-عراقموردتنفرتمامیاقشــارجامعه

ایرانقراردارد.
شــبکهخبریانبیســیهمدرمستندیدر
خردادماهســالجاری،اینگروهرایک»فرقهخشن
وخطرناک«توصیفکردهوازسرازیرشدنپولهای

عربستانبهسمتآنپردهبرداشتهاست.
علیرغماینشواهد،»نیکیهیلی«نمایندهآمریکا
درســازمانملــلمتحدروز31تیرمــاهدراقدامی
بیسابقهآشکارابهحمایتازگروهتروریستیمنافقین
پرداختویکیازمطالبمنتشرشدهتوسطاینگروه

رابازنشرکرد.
حسابتاییدشدهتوییترنمایندهآمریکادرسازمان
ملل،یکیازتوییتهایصفحهگروهکتروریســتی
منافقینراکهدرآنبخشیازسخنرانیهیلیدرباره
شورایحقوقبشرسازمانمللمنتشرشدهرابازنشر

کردهاست.
پیشازاینمقامهایدولتآمریکا،باعلمبهنفرت
مردمایرانازمنافقین،تالشمیکردندبهصورتعلنی
روابطخودبااینگروهکرااعالمنکنند.امادردولت
جدیــدآمریکاحضورافرادیمانند»جانبولتون«به
عنوانمشــاورامنیتملیو»رودیجولیانی«وکیل
رئیسجمهورآمریکا،موجبشــدهتامنافقینروابط

نزدیکتریباکاخسفیدداشتهباشند.

پرده برداری اسناد جدید دولت آمریکا از ارتباط نزدیکان ترامپ با منافقین

دونفرازاساتیددانشگاهباحضوردربرنامه
ثریاراهکارحلمشــکالتاقتصادیوعبوراز

تحریمهاراارائهکردند.
بهگــزارشفارس،برنامهتلویزیونی»ثریا«کهبا
موضوع»عبورازتحریمبانســخهداخلی«وباحضور
حجتعبدالملکیعضوهیئتعلمیدانشــگاهامام
صادق)ع(وافشــینپروینپوراســتاددانشگاهعلمو
صنعتوپژوهشگرمسائلاقتصادیرویآنتنشبکه
یکسیمارفتوایناساتیددانشگاهراهکارهایخود
رابرایحلمشــکالتاقتصــادیوعبورازتحریمها

ارئهکردند.
اقتصادمقاومتی

یعنیمذاکرهبرایرفعتحریمهایداخلی
حجتعبدالملکیعضوهیئتعلمیدانشــگاه
امامصادق)ع(درادامهبرنامهتلویزیونی»ثریا«گفت:
متاسفانهداســتانتحریمهابهدرستیبرایمردمما
گفتهنشدهاستواگرواقعیتگفتهشودبسیاریاز

مشکالتحلخواهدشد.
عبدالملکیادامهداد:همهمشکالتماازتحریمها
هســتولینهتحریمهــایخارجــی،تحریمهای

خارجــیتنها۲۰درصدمشــکلراایجــادکردهو
۸۰درصدمشکالتدراثرتحریمهایداخلیاستو
اگرتحریمهایداخلیحلشودخودبهخودتحریمهای

خارجیهمبرطرفخواهدشد.
ایناســتاددانشگاهافزود:قصداقتصادمقاومتی
ایناســتکــهتحریمهایداخلــیراازبینببردو
اگرتحریمهــایداخلیبروندخارجیهاخودشــان
تحریمهایشــانرابرخواهندداشــتزیرادرغیراین
صورتخســارتخواهنددید.اینکارشناسمسائل
اقتصادیبااشارهبهخسارتهاییکهآمریکاازتحریم
ایراندیدهاست،تصریحکرد:اروپابرایاینکهجلوی
خسارتدیدنشرابگیردبهسمتبرداشتنتحریمها
علیهایرانگامبرداشتوقطعااگرماچندوقتدیگر

تحملکردهبودیممیتوانستیمبهترپیشبرویم.
ویبااشارهبهاعمالتحریمهایفلجکنندهآمریکا
وغــربعلیهایرانتاکیدکرد:آنهابرایاینکهانقالب
راازبیــنببرندچنینتحریمهاییرااعمالکردندو
گفتندبااینتحریمهامردمرادرتنگناقرارمیدهیم.
آنهامیدانستندموتورمحرکهانقالبمردمهستندو

سعیداشتندبهمردمفشاربیاورند.

عبدالملکییادآورشد:اقتصاددانانغربیمعتقدند
تحریمهایخارجیقدرتفلجکردنایرانرانداردزیرا
میداننداقتصادایرانبسیارقدرتمندوبزرگاستبه
همیندلیلبهسمتتحریمهایداخلیآمدندتابه

مردمفشارواردکنند.
مدیریتجهادیوانقالبی

میتوانداقتصادکشوررانجاتدهد
اســتاددانشگاهعلموصنعتوپژوهشگرمسائل
اقتصادینیزدرادامهاینبرنامهاظهارداشت:یکسبک
زندگیمدیریتی،سبکمدیریتجهادیوانقالبیاست
کهاگرایننگاهوجودداشتهباشدمیتوانداقتصادکشور

رانجاتدهدومشکالتراحلکند.
افشینپروینپورادامهداد:مابرایاینکهمشکالت
اقتصــادیکشــوررابرطــرفکنیمبایدبهســراغ
پیشرانهایاقتصادبرویمکهصنعتمسکنبهعنوان

یکیازلکوموتیوهایاقتصادیاست.
اینکارشــناسمســائلاقتصادیتصریحکرد:
متاسفانهدرسالهایاخیربهبخشمسکنخیلیظلم
شدهاست،مسکنمهردستاوردهایزیادیبرایکشور
داشتمانندتامیننیازهایخانوادهبااولویتنیازهای

اساسی،کنترلتورمعمومی،اشتغالزاییدرسراسر
کشور)تنهاایجادیکمیلیونو٦۲٧شغلطیسال
۸٩تا٩۰(،کهمتاسفانهبهدلیلمسائلسیاسیرهاشد.
پروینپوردرادامهبااشــارهبهافزایشخانههای
خالیدرســالهایاخیریادآورشــد:متاسفانهبروز
پدیدهسودگریدرمسکنباعثشدهچنینمشکالتی
بیشترشود،هرزمانتعدادبیشتریازمردمبهمسکن
احتیاحپیدامیکننداینجریانســودگریبیشــتر

جوالنمیدهد.
ایناستاددانشگاهخاطرنشانکرد:بایدیکسامانه
اقتصادیتشکیلشودتادربحثاقتصادشفافسازی
شودوبهاینحوزهاشرافوجودداشتهباشدتامسئوالن

بتواننددرتصمیمگیریهابهترعملکنند
اینکارشناسمسائلاقتصادیاظهارداشت:بایدبا
ابزارمالیاتیکاریکنیمکهخریدوفروشمسکنصرفه
اقتصادینکندوسرمایهمردمبهسمتتولیدبروند.

ویدرخاتمهگفت:درســطحتهران5۰۰هزار
واحدمســکونیخالیوجودداردکهمیتوانباابزار
مالیاتباعثعرضهآنهابهبازارشدوهمینامرقیمت

مسکنراهمکاهشخواهدداد.

اساتیددانشگاهدربرنامهثریامطرحکردند

تنها20درصدمشکالتناشیازتحریمهااست
مدیریتجهادیوانقالبیمشکالتکشورراحلمیکند

درجلسهستاداقتصادیدولتبهریاستروحانی
بستههایتأمین،توزیعونظارتکاالهایاساسیودارو

ارائهشد
درجلسهستاداقتصادیدولتکهبهریاسترئیسجمهورتشکیلشد،
وزیرانصنعت،معدنوتجارت،جهادکشاورزیوبهداشتودرمان،بستههای

تأمین،توزیعونظارتکاالهایاساسیوداروراارائهکردند.
بهگزارشپایگاهاّطالعرســانیرئیسجمهور،درجلسهستاداقتصادیدولتکه
روزپنجشنبهبهریاسترئیسجمهورتشکیلشد،وزیرانصنعت،معدنوتجارت،
جهادکشاورزیوبهداشتودرمان،بستههایتأمین،توزیعونظارتکاالهایاساسی

وداروراارائهکردند.
براساساینبستهها،کهدرتکمیل»طرحساماندهیارز«تهیهشدهاست،اقالم
بیستگانهکاالهایاساسیوضروریموردنیازمردمکهبرایتهیهیاتولیدآنها،ارز
دولتیبهنرخرســمیتأمینمیشود،درکلیهمراحل،ازثبتسفارشوتأمینارزتا
مراحــلترخیص،حملوتوزیع،موردنظارتقرارمیگیردوبهمنظوربهرهگیریاز

نظارتمردمی،باشفافیتکاملاطالعرسانیعمومیمیشود.
عالوهبردســتگاههایمسئولتخصصی،ســازمانحمایتازمصرفکنندگانو
تولیدکنندگاننیزباتقویتامکاناتخوددراســتانها،وظیفهبازرسیونظارتبرای

جلوگیریازسوءاستفادهوانحرافمنابعرابهعهدهخواهدگرفت.
واردکنندگاناینکاالهابایدازپیشــینهمثبتعملکردبرخوردارباشندورعایت

کلیهضوابطقیمتگذاری،عرضهبهموقعونحوهتوزیعراتعهدکنند.
وزارتصنعــت،معدنوتجارت،قیمتایــنکاالهارابرایمصرفکنندهنهایی
اعالممیکندونرخارزبرایایندستهازکاالها،تااردیبهشتماهسال13٩۸،تغییر

نخواهدکرد.
الریجانیدردیدارباوزیرخارجهکرهشمالی:

آمریکاییهاهیچگاهبهتعهداتخوددرمذاکرات
عملنمیکنند

رئیسمجلسشورایاسالمیبااشارهبهضرورتافزایشروابطایرانو
کرهشمالیگفت:آمریکاییهازمانمذاکرهخوبحرفمیزنندامازماناجرا

بههیچیکازتعهداتخودعملنمیکنند.
علیالریجانیرئیسمجلسشــورایاســالمیبارییونگهــووزیرخارجه

کرهشمالیدیداروگفتوگوکرد.
الریجانیدرایندیداربابیاناینکهبرایتوسعههمکاریهایسیاسیودوجانبه
بهدنبالافزایشمذاکراتبهکرهشــمالیهســتیم،گفت:جمهوریاسالمیمنافع

کرهشمالیرامقابلقدرتهایستمگرمیداند.
ویدرادامهبابیاناینکهآمریکاییهابهتعهداتخوددرتوافقنامههاپایبندنیستند،
یادآورشد:جمهوریاسالمیسابقهمذاکرهباآمریکاراداردوتعهداتآمریکاییهانیز

دراینزمینهمشخصشداماآنهاهیچگاهبهتعهداتپایبندنبودند.
رئیسمجلسشورایاسالمیدرپایانخاطرنشانکرد:آمریکاییهازمانمذاکره
بسیارخوبحرفمیزنندوازآیندهایروشنخبرمیدهندامازماناجرابههیچیک

ازتعهداتخودعملنمیکنند.
رییونگهووزیرخارجهکرهشمالینیزدرایندیداربابیاناینکهازقدیمدارای
روابطدوستانهوصمیمیباایرانبودهایم،گفت:ازتوسعهروابطمیانکرهشمالیو
ایراندرشرایطیکهمشکالتمشابهیدرموردتحریمهایآمریکاداریمبسیارخرسندیم.
ویدرادامهبابیاناینکهکرهشمالیمیتواندتهدیدهایآمریکاراکنترلکند،
اظهارداشت:ماتوسعهاقتصادیکرهرابهعنوانسیاستاصلیدنبالمیکنیمکهبرای
اینمهمنیازمندتأمینامنیتهستیموالزمهآنرابهبودروابطباکرهجنوبیمیدانیم.
وزیرخارجهکرهشمالیدرادامهیادآورشد:نوعکارباآمریکاییهادشواراستو
ازآنجاییکههدفماخلعسالحکاملشبهجزیرهکرهاستالزماستآمریکاییها

نیزبهتعهداتخوددراینزمینهعملکنندامااینکاررانمیکنند.
ویافزود:اگرچهکرهشمالیبرایاجرایتعهداتخوددرمذاکرهباآمریکا،خلع
سالحرادرپیشگرفتهاستامادانشهستهایخودراحفظمیکنیمچونمیدانیم

آمریکاییهادشمنیخودراکنارنمیگذارند.
بهگزارشفارس،وزیرخارجهکرهشمالیدرپایانخاطرنشانکرد:سیاستجدید
کشــورماتوسعهاقتصادیاستودراینراستابایدامنیتکرهتأمینشودازاینرو

مذاکرهراادامهمیدهیم.
آیتاهللمجتهدشبستری:

مردمازحّرافیخستهشدهاند
وازدولتومجلسعملمیخواهند

عضومجلسخبرگانرهبریبابیاناینکهباحّرافیوشعاردادن،مشکالت
حلنمیشود،تصریحکرد:مردمدیگرازشنیدنصرفشعاروحرفخسته

شدهاندوبایدهمازدولتوهمازمجلس،عملببینند.
آیتاهللمحســنمجتهدشبستریعضومجلسخبرگانرهبریدرگفتوگوبا
فارسبااشــارهبهمشکالتاقتصادیکشــور،اظهارداشت:اکثریتمردم،مخصوصاً
قشرمستضعفازوضعگرانیکاالهاوحتیتولیداتداخلیناراحتهستند.باالرفتن
قیمتارزوسکه،عالهبرکمکردنارزشپولملّی،برهمهاجناساثرگذاشتهوتورم

فوقالعادهایبهبارآوردهواسبابنارضایتیمردمشدهاست.
ویبابابیاناینکهباحّرافیوشعاردادن،مشکالتحلنمیشود،تصریحکرد:
مردمدیگرازشــنیدنصرفشعاروحرفخستهشدهاندوبایدهمازدولتوهماز
مجلس،عملببینند.وی،دربارهلزومترمیمکابینهگفت:مسلماًیکیازعواملیکه
میتواندوضعموجودراتغییردهدترمیمکابینهاســت.اینکهشاهدوضعیتموجود
هستیم،معلوممیکندکهتیمفعلیکارایینداشتهومردمانتظاردارندترمیمشودو
بااینکهدولتهمقولترمیمدادهبود،اّمافقطرئیسکلبانکمرکزیتغییرکردو

هیچگونهتغییریدرسایرافرادبهوجودنیامدهاست.
عضومجلسخبرگانادامهداد:مردمانتظاردارندباترمیموتغییرتیماقتصادی،
اوضاعاصالحشود؛چراکهافرادیکهاکنونسرکارهستند،دراینمدتنتوانستهاند

مشکالتراحلکنندورضایتمردمرابهدستآورند.
ویافزود:مردموعلماانتظاردارندتیمقویتروکارشناســیتروکســانیکهدر

اقتصادیدطوالییدارندودارایاّطالعاتبیشتریهستندسرکاربیایند.
دردیدارواعظیووزیرتجارتترکیهمطرحشد

عالقهمندیبخشخصوصیترکیه
برایتوسعهسرمایهگذاریدرایران

رئیسدفتررئیسجمهورتســریعدرمعرفیرئیسترکیهایکمیسیون
مشترکاقتصادیدوکشورراعاملموثریدرپیشبردهمکاریهادانست.

بهگزارشفارس،محمــودواعظیرئیسدفتررئیسجمهورکهبرایابالغپیام
حسنروحانیبهرئیسجمهوریترکیهدرآنکارابهسرمیبرد،عصرپنجشنبهودر
ادامهدیدارهایخودبامقاماتترکیهبارخســارپیکچینوزیرتجارتترکیهدیدارو

گفتوگوکرد.
واعظیدرایندیداربااشــارهبهارادهروسایجمهورایرانوترکیهبرایافزایش
همکاریهایتجاریاقتصادیبیندوکشورورسیدنبهنقطههدفگذاریشده،گفت:
نقشبخشهایخصوصیدوکشوردرتحققاینهدفبسیارمهماستوبایدآنهارا

بهفعالیتبیشترتشویقکرد.
ویافزود:ایرانبهســهمخودآمادهاســتتاتســهیالتالزمرابرایتوســعه
همکاریهایدوکشورفراهمآورد.واعظیتسریعدرمعرفیرئیسترکیهایکمیسیون

مشترکاقتصادیدوکشورراعاملموثریدرپیشبردهمکاریهادانست.
وزیرتجارتترکیهنیزدراینمالقاتباتاکیدبراهمیتگســترشروابطبخش
خصوصیدوکشــورگفت:شرکتهایترکیهایعالقهمندبهتجارتوسرمایهگذاری
درایرانهستندواطالعدارمکهبرخیازآنهادرحالحاضر۲میلیارددالردرایران
ســرمایهگذاریکردهاند.آنهاآمادههستنددرصورتیکهموانعسرمایهگذاریازمیان
برداشتهشودوتسهیالتبیشتریتخصیصدادهشود،میزانسرمایهگذاریخوددر

ایرانراتامیزانقابلتوجهیافزایشدهند.
ویادامهداد:حجمتجارتموجودبیندوکشورباهدفسیمیلیارددالرتعیین
شدهازطرفروسایجمهوردوکشورفاصلهداردوبایدبیشترتالشکنیمتابهاین
سقفبرسیم.گفتنیاسترئیسدفتررئیسجمهورکهدرآنکارابهسرمیبردپیش
ازایندربارهآخرینتحوالتمربوطبهبرجام،آغازتحریمهایجدیدآمریکاومواضع
کشــورماندراینمواردبارجبطیباردوغانگفتوگوکردوبرعزمکشــورمانبر

مقاومتتاپشیمانکردنآمریکاازاقدامخودتأکیدکرد.
واعظیدرایندیدارپیامکتبیروحانیراتســلیماردوغانکرد.رئیسجمهوری
ترکیهنیزضمنابرازخرسندیازدریافتپیامروحانی،مجدداًبرارادهترکیهمبتنیبر
ادامههمکاریهاباایرانوراهکارهایمربوطبهچگونگیتوسعههرچهبیشترمناسبات

میاندوکشورورفعموانعاحتمالیموجودتأکیدکرد.

رئیسستادکلنیروهایمسلحدرگفتوگوی
تلفنیباســپهبدعلیایــوب،ضمنتبریک
پیروزیهایاخیرارتشسوریهدرمناطقمختلف
اینکشور،برلزومبازسازیهرچهسریعترمناطق
آزادشــدهوآغازفعالیتهایاقتصادیدراین

مناطقتأکیدکرد.
بهگزارشسپاهنیوز،سردارسرلشکرپاسدارمحّمد
باقری-رئیسستادکلنیروهایمسلحایران-وسپهبد

علیایوب-وزیردفاعکشورسوریه-درتماستلفنی،
پیرامونآخرینوضعیتمنطقهنبردوشکستهای

پیدرپیتروریستهادرسوریهگفتوگوکردند.
سرلشــکرباقــریدراینگفتوگــوباتبریک
پیروزیهایاخیرارتشسوریهدرمناطقمختلفبه
ویژهدرعاومناطقجنوباینکشور،اظهارامیدواری
کردکهارتشاینکشــوربتواندگامهایآخرمبارزه
باتروریستهارامحکمترازگذشتهبرداشتهومردم

سوریهدرآیندهنزدیکشــاهدخروجتروریستها
ودیگرنیروهایاشــغالگروبیگانهازتنفوشــرق

فراتباشند.
رئیسســتادکلنیروهایمســلحهمچنینبا
بیاناینکهامیدواریمبهزودیشــاهدبازگشتمردم
مقاومســوریهبهشهرهاوروســتاهایخودباشیم،
برلزومبازسازیهرچهسریعترمناطقآزادشدهوآغاز

فعالیتهایاقتصادیدراینمناطقتأکیدکرد.

ســپهبدعلیایوبنیزدراینگفتوگو،ضمن
قدردانیازرهبرمعظمانقالب،دولت،ملتونیروهای
مســلحجمهوریاسالمیایراندرحمایتمستمراز
مردمسوریهدرمبارزهطوالنیمدتباتروریستهای
تکفیــریوموضعگیریهایشــجاعانهمســئولین
جمهوریاسالمیایران،ازشرایطوروندپیروزمندانه
درمیادیننبرداعالمرضایتکردوازسرلشکرباقری

برایحضوردرسوریهدعوتبهعملآورد.

درتماسسرلشکرباقریباوزیردفاعسوریهعنوانشد

تبریکپیروزیهایاخیرارتشسوریهدرمناطقمختلفاینکشور

سرویسسیاسی-
»مسایلیازقبیلبیکاری،تورم،کاهشارزش
پولملیو...اقتصادیهستندیاسیاسی؟وآیا
مشکالتامروزجامعهنیستند؟«امیرآبادیاین
سؤاالترامیپرسدودرادامهمیگوید:متاسفانه
آنچهدیدهمیشودایناستکهمیگوینداین
مسئلهسیاسییاجناحیاست،تابهاینطریق

خودراازپاسخگوییفراریدهند.
امیرآبادی،نمایندهمردمقمدرمجلسشــورای
اســالمیپیرامونحاشیههاییکهعلیهطرحسؤالاز
رئیسجمهورســاختهمیشود؛میگوید:»ازسؤالاز
رئیسجمهورنبایدبتساختهشود.اینیکموضوع
کامالعادیاست.هرنمایندهایمیتواندازوزراسؤال
کندومجموعنمایندگانبهتعدادیکهدرآییننامه
وجودداردمیتوانندطرحســؤالازرئیسجمهوررا

بدهند.«
قطعادربابطرحسؤالشرایطتعیینکننده
اســت.امابهرغمشرایطچراتاکنونسؤالیطرح
نشــد؟چندینبارطرحســؤالازرئیسمحترم
جمهوربهجریانافتاد.دردفعاتپیشــینطیف
خاصیازنمایندگانباپسگرفتنامضاهایخود
آنراازحــدنصابانداختنــد.ابوالفضلابوترابی
درگفتوگوبــاخبرگزاریمهرگفتهبودکه»به
عملکردنظارتیمجلسدهمنمرهصفرمیدهم«.
ابوترابیعلتضعفنظارتدرایندورهازمجلسرا

وجود»وکیلالدوله«هایی
بودکههیچگونه دانسته
انتقادیرانسبتبهدولت
بهجــای و برنمیتابنــد
پرداختــنبهمشــکالت
اصلیمردم،ازموضوعاتی
همچــونحضورزناندر
ورزشگاههاومسئلهحصر

سرانفتنهسخنمیگویند.«
اینباراماسؤالگروهیازنمایندگانتوانستاز
میانشــرایطسختیکهبرایامضاهاپیشآمدهبود
بگذردوبهمنزلبرسد.طرحسؤالنمایندگان5محور
اصلیداردکههمگیمشکالتامروزجامعههستندو
بههمینسببدرحیطهمسایلاقتصادیقراردارند.

سیاسیکارینمایندگانلیستامید
بهجایدفاعازمنافعملی

بهرغمایناماهیچکداماز3۰نمایندهتهرانو
نمایندگانلیستامیدطرحسؤالازرئیسجمهور
راامضانکردندوحتیبهحاشیهســازیدرمورد
آنپرداختند.اینگــروهازنمایندگانمیگویند
کهاینسؤاالتسیاســی!!هستند.واکنشمردم
درشــبکههایمجازیبهاینادعــاجالبتوجه
بود.برخینوشــتهبودندگویاایننمایندگاناصال
مشکلاقتصادیندارندوبرخیدیگرگفتهبودند
اگرلیستامیددقایقیبهخودزحمتمیدادودر

خیابانازمردممیپرسید
کهآیــااینپنــجمحور
ســؤالازرئیسجمهــور
مشــکلامروزآنهاهست
یانهدیگرادعایسیاسی
بــودننمیکردند.برخی
دیگــرهمامضــانکردن
لیستامیدرا»سیاسی«

و»حزببازی«خواندهبودند.
»احمدامیرآبادی«نمایندهمردمقمدرمجلس
دهماســت.اواکنوندبیرهیئترئیسهمجلساست
کهیکیازوظایفاواعالموصولسؤاالتنمایندگان
است.ازاینعضوفراکسیوننمایندگانوالییدراین

بارهسؤالکردیم.
امیرآبادیدرپاسخبهکیهانگفت:»سؤاالتیکههم
اکنونازرئیسجمهورمطرحشدهکامالاقتصادیاستو
مشکالتروزکشوراست.ماازاطرافیانرئیسجمهورو
معاونینایشانمیخواهیمکهسؤالرابهحاشیهنبرند.
بهمتنبپردازند؛آیامشکلمردمامروزتورمنیست؟آیا
مشکلمردمکاهشارزشپولملینیست؟آیاقاچاق
اینروزهاجزومشکالتمردمنیست؟آیابیکاریجوانان
مشکلجامعهنیســت؟اگراینهامشکلمردمنیست
پسمشکالتمردمچیست؟اگرهمدوستاندردولت
قبولدارندکهاینمشکالتمردماستپسبرچسب

»سیاسی«زدنچراانجاممیشود؟«

ویافزود:»متاسفانهآنچهدیدهمیشودایناست
کهمیگوییماینمســئلهسیاسیاست،اینمسئله
جناحیاســتتابهاینطریقخودراازپاسخگویی

فراریدهند.«
اینعضوهیئترئیسهمجلسپیرامونحاشیههایی
کهدرموردحدنصابطرحســؤالایجادکردهاندنیز
یادآورشد:»آئیننامهداخلیمجلسکامالروشنهمه
چیزرابیانکردهاســت.درآنهفتروزیکهمهلت
نمایندگانبرایانصرافاســتتعدادیانصرافدادند
وتعــدادیماندند.امضاهایباقیماندهدرحدنصاب
بودبنابراینسؤالاعالموصولشد.رئیسجمهورهم
یکماهوقتدارد.پسازآنبایدبهمجلسبیاید.در
مجلسسؤالهاتکتکخواندهمیشودورئیسجمهور
همیکساعتزمانبرایپاسخگوییدراختیاردارد
واگرنمایندگانازپاسخرئیسجمهورقانعنشونداین
سؤالبهقوهقضائیهمیرودوآنجابررسیمیشودکه
اگراستنکافازقانونباشدواگررئیسدولتقانونرا
بهدرستیاجرانکردهباشــددرقانونبرایآنجرم

تعریفشدهاست.«
نماینــدهمردمقمگفت:»انتظارمجلسازآقای
روحانیکهشــعارقانونمداریسردادندوگفتندمن
حقوقدانهستمسرهنگنیستم؛ایناستکهقانون
رادرنظرداشتهباشــندوحققانونینمایندگانرا.
ایشــانحتمامیدانندکهرئیسجمهوربایددربرابر

مجلسپاسخگوباشد.«

امیرآبادیدرگفتوگوباکیهان:

می گویند سؤال از رئیس جمهور سیاسی است
تا از پاسخگویی فرار كنند

همدان-خبرنگارکیهان:
معاونفرهنگیواجتماعیسپاهپاسدارانانقالب
اسالمیگفتکههیچکشوریدردنیاتنهاباروابطخارجی
بهشکوفاییوتوسعهدستنیافتهاستودرطولتاریخ

نیزاینمهماثباتشدهاست.
ســرتیپمحمدرضانقدیدرمراســم»خاکیانافالکی«
بزرگداشتسومینسالگردخاکسپاریشهدایگمنامبوستان
مردمبههمراهیادوارهشــهدایپایگاهمقاومتشهیدیوسفیو
یادبودشهدایمدافعحرمبهقافلهساالریسردارحاجحسین
همدانی،اظهارکرد:اینافرادگمانمیکنندایجادرفاهدرکشور
درگروهمکاریباکشــورهایغربیوقدرتهاستوبرایهر

اصالحوتغییری،چشمبهخارجازمرزهادارند.
ویافــزود:درایرانهمهمنابعوجودداردوتنهابانگاهبه
ظرفیتهایدرونیوتاســیبهفرهنگشهادتوانقالبیگری
مشــکالتبرطرفمیشــود.ویعنوانکرد:دشمناناززمان
پیروزیانقالباســالمیتاکنونهمراههاوتوطئههاراامتحان
کردندتابتوانندنظاممقدسجمهوریاسالمیرابهزانودرآورند

امابهدلیلوجودفرهنگشهادتهرگزموفقنشدند.
معاونفرهنگیاجتماعیسپاهپاسدارانانقالباسالمیبا
اشارهبهاینکهفرهنگشهادتآزادیانسانهاراتضمینمیکند
وجامعهبشریرانجاتمیدهد،افزود:بههمیندلیلاستکه
رسانههایبیگانهباتمامتواندرراهازبینبردنفرهنگشهادت
ودعوتملتهابهلذتجوییتالشمیکنندتابتوانندهمواره
اختیارآنهارابهدستداشتهباشند.ویتصریحکرد:کشورهای
غربیوشــبکههایجاسوسیباکشورهایمرتجععربمتحد
شــدندتایکبندرکوچکدریمنرابگیرندونتوانستندچرا
کهفرهنگشــهادتدرمیانملتیمنوجودداردکهمانعاز
ذلتپذیریمیشود.سردارنقدیبابیاناینکهاز5۰۰سالبهاین
سونقشهایراننصفشدهاست،اظهارکرد:فرهنگلذتجویی
وشاهنشاهیباعثکوچکشدنسرزمینایرانشدوهیچکس
بهدنبالدفاعنبود.ویبااشارهبهاینکهدرجنگتحمیلیجای
هیچابرقدرتیعلیهایرانخالینبود،افزود:امادشمنانبهدلیل
وجودفرهنگشهادتدربینملتایران،ذرهایازخاککشور

رانتوانستندجداکنند.

سردارنقدی:
هیچکشوریدردنیاتنهاباروابطخارجیبهشکوفاییوتوسعهدستنیافتهاست


