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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

 روحانی برنامه بزرگی دارد
اما نمی تواند درباره اش حرف بزند!

سرویس سیاسی- 
روزنامه سازندگی در یادداشت تیتر یک خود با عنوان »مصائب روحانی« نوشت: »رسم برجام اما مهم تر از اسم برجام 
است. می توان صورت بندی های تازه ای را انجام داد. دولت جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک حاکمیت یکپارچه حتی با 
همین دولت کنونی ایاالت متحده آمریکا در دوره وزارت ریچارد تیلرسون در آغاز به کار دونالد ترامپ در قالب ۱+۵ مذاکره 
کــرد و حاکمیــت ایران برای دولت و وزارت امور خارجه جهت انجام این گفت وگوهای چندجانبه )نه دوجانبه( هیچ منعی 
قرار نداده و نخواهد داد. برجام یک سند شورای امنیت سازمان ملل متحد است و ایران در چارچوب معاهدات بین المللی 
و چندجانبه مشکلی با مذاکره ندارد اما نه مذاکره در برجام علیه برجام یا افزودن برجام های تازه ای )موشکی( در حالی که 

برجام اصلی هنوز به درستی از طرف مقابل )نه ایران( اجرا نشده است.«
در ادامه این یادداشت آمده است: جمهوری اسالمی هرگز برجام را نقض نکرده و از آن خارج نشده است. با مذاکره »در 

برجام« هم مخالفتی ندارد اما »بر برجام« مذاکره نمی کند.
به نظر می رســد طرح و تأکید مدعیان اصالحات بر گزاره هایی مانند »مذاکره در برجام«، »ادامه رسم برجام« تا القای 
»تأیید حاکمیت« صرفاً بازی و سناریویی برای عادی سازی اصل مذاکره است؛ سناریویی که پیش از این طراحی شده تا در 

یک بستر زمانی نسبتاًً معین، قبح مذاکره با آمریکا و سَم مهلک بودن آن را از بین ببرد.
ماکرون بیشتر از همه روحانی را می فهمد؟

در ادامه این مطلب که به قلم سردبیر سازندگی نوشته شده، آمده است: »همین تحلیل راهبردی است که سبب می شود 
امانوئل ماکرون بیش از اصولگرایان و انحالل طلبان مخالف روحانی حرف رئیس جمهور ایران را بفهمد و در پی مذاکره طوالنی 
چندســاعته روز شــنبه به روحانی بگوید من نسبت حرف های روز اول و دوم شما را درک می کنم و در حال مطالعه دقیق 
آن هستم. روحانی مخالف مذاکره نیست اما نه مذاکره برای مذاکره و نه مذاکره به هر قیمتی و نه مذاکره بی پایان.... دروغ 
بزرگی است اگر فکر کنیم محمدجواد ظریف بدون هماهنگی وارد بیاریتز شد و دروغ بزرگ تر آن است که جمله شرطیه 
او که گفته بود »مالقات روسای جمهور ایران و آمریکا متصور نیست مگر آنکه مقدمات آن طی شود« را مخدوش بخوانیم. 
به همین علت است که روحانی نه تنها در افکار عمومی که نزد سران قوا به صراحت سخن خود را تکرار کرده است که از 

مذاکره ابایی ندارد به شرط آنکه منافع ملی ایران حفظ شود.«
روحانی نمی تواند ناگفته هایش را بیان کند

در بخش پایانی این مطلب آمده است: »مشکل روحانی فقط این نیست که رسانه های دولتی در بیان مواضع دولت نارسا 
هستند، مشکل اصلی در اینجاست که روحانی نمی تواند ناگفته هایش را بیان کند چراکه حرف های او بخشی از برنامه بزرگی 

است که باید برای صلح، توسعه و آزادی ایران انجام شود و بیان این سخنان ممکن است تحقق آنها را به تأخیر بیندازد.
این در حالی است که مدعیان اصالحات پیش از این و البته هنوز هم با طرح موضوعاتی مانند »دولت پنهان«، »دولت 
در سایه«، »بدشانسی«، »اختیارات ویژه« و. .. در پی فرار از پاسخگویی بوده اند و حاال هم »روحانی نمی تواند حرف هایی را 
بیان کند« در صدد توجیه مشکالت کشور هستند؛ توجیهی که چند روز پیش هم مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس در 
مصاحبه با سازندگی به آن پرداخت و با بیان اینکه »دولت، مظلوم است و مشکالت کشور را پای دولت ننویسید!« گفت: 

»جای روحانی بودم همه چیز را شفاف می گفتم.«
از لغو بالمّره و همزمان همه تحریم ها تا التماس برای فروش نفت!

روزنامه اعتماد در یادداشتی با  اشاره به موضوع گام سوم کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران نوشت: »مذاکرات بین 
جمهوری اسالمی و طرف های اروپایی از یک سو و از سوی دیگر با مقامات کشورهای چین و روسیه به عنوان دو کشور دیگر 
باقیمانده در توافق هسته ای موسوم به برجام در حالی ادامه دارد که تنها 3 روز تا پایان مهلت تعیین شده از سوی جمهوری 
اسالمی باقی مانده است و با توجه به اطالعاتی که نگارنده در اختیار دارد، می توان ادعا کرد که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، 

مانع خاصی بر سر برداشتن سومین گام از مجموعه گام های کاهش تعهدات هسته ای ایران ایجاد نخواهد شد.«
این روزنامه ادامه داد: »امروز نیز جمهوری اسالمی اصراری بر ادامه راه کاهش تعهدات خود ندارد و صرفاً خواستار تأمین 
منافعش در راستای توافق هسته ای است. ایران صراحتاً به طرف مقابل اعالم کرده که امروز موضوعی که برایش در اولویت 
است، مسئله فروش نفت و بازگشت مبالغ حاصل از آن به حساب هایی است که ایران امکان استفاده از آنها را داشته باشد. 
ایران خواستار دریافت پول حاصل از فروش نفت خود و استفاده از آن در امور تجاری و بازرگانی است که خود صالح می داند.«
گویا همین دیروز بود که دولتمردان و طیف مدعی اصالحات، جشن و پایکوبی به راه انداخته و مدعی بودند که با امضا 
و اجرای برجام، تمام مشکالت اقتصادی کشور حل خواهد شد. روزی که روحانی در نطق تلویزیونی گفت »امروز به ملت 
شریف ایران اعالم می کنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی 
هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل ونقل، پتروشیمی 

 و فلزات گرانبها بالمره )یک  باره( لغو خواهد شد و نه تعلیق...«
همین روزنامه های اصالح طلب نیز با هیاهوی فراوان به تعریف و تمجید از برجام پرداختند. این روزنامه ها با تیترهایی 
همچون »فتح الفتوح دیپلماسی ایران«، »کلید چرخید، ایران خندید«، »انفجار اتمی، بدون بمب«، »خورشید درخشان شد«، 
»آغاز عصر ایرانی«، »انفجار امید«، »پیروزی بدون جنگ«، »حصر ایران شکست«، »خجسته باد این پیروزی«، »ُمهر تدبیر 
بر پیشانی تحریم«، »توافق قهرمانانه ایران«، »ظریف گل زد، ایران خندید«، »ایران بر قله توافق«، »توافق قهرمانانه ایران«، 
»غروب تحریم، ساحل توافق« و...از برجام استقبال کردند. اما امروز کار به جایی رسیده که همین مدعیان تمام وعده های 
دروغین و ادعاهای عجیب و غریب خود درباره توافق هسته ای را صرفاً به اجازه فروش نفت و دریافت پول آن تنزل داده اند 

و آن را از طرف اروپایی التماس می کنند.
رئیس جمهور از اختیارات فعلی استفاده کند، بعد سراغ اختیارات بیشتر برود

مصطفی  هاشمی طبا در مصاحبه با روزنامه زنجیره ای آرمان گفت: »رئیس جمهور بهتر است از اختیارات خود استفاده 
کند و مشکالت را کاهش دهد، بعد به سراغ اختیارات بیشتر برود.«

هاشمی طبا در ادامه گفت: »معتقدم آقای رئیس جمهور به جای اینکه هر بار به صورت کلی بگویند که اختیارات باید افزایش 
پیدا کند و مشخص نکنند منظورشان از اختیارات چیست، بهتر است بگویند کدام اختیار را برای نیل به چه مقصود و هدفی 
نیاز دارند. ایشان که حتی از اختیارات خودش هم استفاده نمی کند. برای مثال در همین مسئله یارانه ها قرار بود دولت به 
کسانی که توانایی مالی دارند یارانه ندهد اما هنوز این یارانه ها پرداخت می شوند. ۵ سال گذشته و تغییری حاصل نشده است.«
چندی پیش علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصالحات گفته بود: »مدت هاست که شاهد تشکیل نهاد جدیدی تحت عنوان 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا و به ریاست رئیس جمهور با اختیارات بسیار باال و فراقانونی هستیم. 
بدین نحو که اگر چیزی را مصلحت دیدند که در قانون وجود نداشته می توانند اجرا کنند و بعداً به مجلس مراجعه کرده و 

آن را قانون کند. آقای رئیس جمهور در این حد اختیارات دارد اما اتفاق خاصی نیفتاده است.«
کارشناسان معتقدند که دولت اختیارات و امکانات گسترده ای دارد اما مسئله اصلی سوءمدیریت در دولت است.

گام سوم را برنداریم که آمریکا خوشحال می شود
روزنامه آفتاب یزد تیتر ۱ شماره اخیر خود را به گفت وگو با یک کارشناس مسائل بین الملل اختصاص داد. در بخشی از 
این گفت وگو، خبرنگار این روزنامه زنجیره ای می پرسد: »فکر می کنید برداشتن گام های اول و دوم تا چه میزان برای منافع 
ایران مؤثر بود که اکنون ایران از گام سوم سخن می گوید؟ آیا به نظرتان گام سوم روش خوبی برای تغییر رویه اروپاست؟« 
این یعنی این روزنامه عمالًً اقدام متقابل را زیر سؤال می برد و گویا آنها رویه گردن نهادن بر بدعهدی غرب را  ترجیح می دهند!

اما مصاحبه شونده در پاسخ می گوید: »ببینید! ظاهراً آنها نیز به این جمع بندی رسیدند که اگر ایران با همین فرمان گام ها 
را بردارد، نهایتاً با خروج ایران از برجام و سپس بردن پرونده ایران به شورای امنیت، کشور را دوباره پای میز مذاکره دیگری 
می آورند. یکی از ابزارهایی هم که در راستای این اقدام دارند وقت کشی و سوزاندن زمان در برابر عمل به تعهداتشان در فاصله 
بین برداشته شدن این گام هااز سوی ایران است، وگرنه اروپا می توانست حق ما را بیشتر از این بدون اینکه دردسری از سوی 
آمریکا برایش داشته باشد به ما بدهد. بنابراین آنها از سوختن زمان و گام های ایران نگرانی آن چنانی ندارند وگرنه حقوق 
زیادی به ایران می دادند. اروپایی ها بر این باورند که دست ایران بسته تر از آنهاست برای همین است که منفعل عمل می کنند.«

قابل تأمل آنکه این گزارش با این عنوان که »مراقب باشیم آمریکا را خوشحال نکنیم« در صدد القای این گزاره است 
که برداشتن گام سوم، بازی در زمین آمریکاست. حال با آنچه در سطرهای فوق گفته شده و نیز عنوان این گزارش نخست 
باید پرســید: پس چه کاری باید انجام داد؟ آیا گردن نهادن بر روند زیاده خواهی غرب درســت است؟ باید گفت که در آن 
صورت نه منافع اقتصادی خواهیم داشت و نه انرژی هسته ای. دوم اینکه اگر کشور در چنین حالتی قرار گرفته این دست 

پخت نادیده گرفتن خطوط قرمز و اعتماد بی جا به آمریکا و اروپا و امضای این و آن است.
داِد مدعیان اصالحات از خصوصی سازی های مسئله دار هم در آمد!

روزنامه زنجیره ای ابتکار در یادداشت صفحه اول خود با عنوان »زخم چرکین مدیریت دولتی« نوشت: »خصوصی سازی 
در ایران، آن قدر با فراز و نشیب ها و البته سرخوردگی ها روبه رو شد تا این اقدام، به یک شعار تهی از معنا تبدیل شد. مدیریت 
بنگاه های اقتصادی توسط دولت ها طی دهه های گذشته تنها به ایجاد رانت، فساد، ناکارآمدی و البته از دست رفتن سرمایه های 
عمومی منجر شد. نکته اما در این است که تالش های دولت ها برای کوچک سازی دولت و واگذاری اقتصاد به مردم آن قدر 
در فضایی غیرشفاف و پرابهام صورت گرفت که حاال بر پالکاردهای اعتراضی کارگران کارخانه های خصوصی شده »نه به 

خصوصی سازی« نقش می بندد.«
این روزنامه در ادامه آورده است: »عملکرد بی برنامه و از سر رفع تکلیف مسئوالن دولتی در واگذاری ها سبب شد تا یک 
اقدام اقتصادی بالذات مفید برای اقتصاد، تبدیل به زخم چرکین جدید در سپهر اقتصادی کشور شود. اما از منظر دیگر این 
تبحر، در لوث کردن مفاهیم ارزشمند اقتصادی توسط دولت ها طی چند دهه اخیر، تنها حامل یک پیام برای آیندگان خواهد 

بود و آن هم افتادن ارزش های علمی اقتصاد در چاه سیاست های عوام فریبانه اقتصادی است«
شایان ذکر است اگرچه روزنامه ابتکار پر بیراه نگفته ولی بهتر بود این روزنامه مدعی اصالح طلبی به موضوع واگذاری های 
مسئله دار و اساساًً عملکرد دولت روحانی درخصوصی سازی هم  اشاره ای می کرد به طور مثال روند غلط خصوصی سازی، مفت 
فروشی و واگذاری های مسئله دار در آلومینیوم المهدی هرمزگان، هپکو، پاالیشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون 
خوزستان، نیشکر هفت تپه شوش، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مجتمع صنعتی گوشت اردبیل و واگذاری 
ســهام دولتی ۱۸ شــرکت بزرگ که شامل صنایع بزرگ و مادر، بیمه و بانک می شود مانند شرکت هلدینگ خلیج  فارس، 
شرکت ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری ملی ایران، شرکت کشت و صنعت دامپروری پارس و 

شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا و دهها مورد دیگر.
»اینستکس« را به جای »تعهد برجامی« اروپا جا نزنید!

روزنامه همدلی در یادداشت صفحه اول خود با عنوان »استراتژی تعهد در برابر تعهد« نوشت: »اصرار تهران به استراتژی 
تعهــد در برابــر تعهد چیزی جز دعوت اروپا از بی عملی و خروج آن از انفعال و حرکت به اقدامات طوالنی مدت حمایتی در 
حفظ برجام نیست. لذا در استراتژی جدیدی که تهران به دنبال آن است، هم چالش های فروش نفت ایران مرتفع می شود 
و هم آنکه تهران می تواند به پول آن از طریق راه اندازی و گشایش یک خط اعتباری دسترسی یابد. این استراتژی موجب 
نفع و فواید راهبردی برای اروپا نیز می شود، چراکه هرگونه تعهد اروپا موجب تعهد ایران به نقطه صفر یا همان مرحله قبل 

از قرار گرفتن در کاهش تعهدات برجامی می شود.«
در ادامه این یادداشت آمده است: »به  این  ترتیب به نظر می رسد که با توجه به ابتکار عمل پاریس و همچنین چراغ سبز 

تهران به قبول نقشه راه پاریس ما شاهد بقا و حفظ برجام در چارچوب برنامه فریز در برابر فریز باشیم.«
شایان ذکر است اینستکسی که نویسنده و مدعیان اصالحات به آن اصرار می کنند و به وعده تزریق ۱۵ میلیارد دالری 
اروپا به این کانال مالی دل خوش کرده اند، اساساًً جزو تعهدات برجامی اروپا نیست! چنانچه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 
هم پیش ازاین و در جمع خبرنگاران به این نکته  اشاره و با بیان اینکه »در هیچ کدام از تعهدات ۱۱ گانه اروپا اینستکس وجود 
ندارد«، گفته بود: »اینستکس اگر عملیاتی بشود، تازه مقدمه ای می شود بر ۱۱ تعهد اروپا که باید انجام دهد!« و »توجه ما 
بیشتر به تعهدات واقعی است« به عبارتی و در راستای راهبرد »استراتژی در برابر استراتژی« بایستی اجرای تعهدات ۱۱گانه 

اروپا را موردنظر قرار داده و آن را مطالبه کنیم نه اینکه از آنها غافل شویم و یا اینستکس را تعهد اصلی جا بزنیم!

درمکتب امام

هيچ قدرتى نمى تواند شما را عقب بزند
ما از همین اسالم و مظاهر اسالم و شهدای اسالم می توانیم کارهاي مان 
را انجــام بدهیم، وااّل نه توپ ما و نه  تانک ما مقابله با  تانک و توپ امریکا 
ندارد، شــوروی ندارد. ما یک ملتی می خواهیم که برای اسالم همدست 
بشوند. مطمئن باشــید که وقتی یک ملت در یک امر اسالمی همدست 
شدند- که چنانچه می بینید شدند- هیچ قدرتی نمی تواند شما را عقب بزند.
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وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و گردشگری 
از مجلس رأی اعتماد گرفتند

سرویس سیاسی- 
دیروز مجلس با اکثریت آرا به گزینه های 
پيشنهادی دولت رای اعتماد داد و به این 
ميراث  وزارت  تصدی  مونســان  صورت 
ميرزایى  و حاجى  و گردشگری  فرهنگى 
تصدی وزارت آموزش و پرورش را عهده دار 
شدند، همچنين رئيس جمهور طى سخنانى 
در مجلس گفت: مقاومت و ایستادگى جواب 

مى دهد. 
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
به بررســی صالحیت دو وزیــر پیشــنهادی؛ 
»علی اصغر مونســان« بــرای وزارتخانه جدید 
»میراث فرهنگی و گردشــگری« و »محســن 
حاجی میرزایــی« برای »آمــوزش و پرورش« 
اختصاص داشــت.در این جلســه  موافقین و 
مخالفیــن و همچنین دو وزیر پیشــنهادی به 
ایراد نطق پرداختنــد و ســپس رأی گیری از 

نمایندگان مجلس آغاز شد.
پیش از رای گیری احمد ســالک کاشانی، 
نماینده اصفهان؛ ســیدناصر موسوی الرگانی، 
نماینده فالورجان، مهرداد بائوج الهوتی، نماینده 
لنگــرود، یوناتن بت کلیــا، نماینده هموطنان 
آشــوری در موافقت با وزیر پیشنهادی وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری و حسن نوروزی 
نماینده رباط کریم؛ سیدمرتضی خاتمی، نماینده 
ماهنشان و ایجرود؛ جالل محمودزاده، نماینده 
مهاباد و سلحشــوری در مخالفت با مونســان 

سخن گفتند.
در پایان سخنان مخالفان و موافقان دو وزیر 
پیشنهادی رای گیری انجام شد، نمایندگان از 
مجمــوع ۲۵۵ رأی با ۱۶3 رأی موافق، ۸۷ رأی 
مخالف و ۵ رأی ممتنع، به »علی اصغر مونسان« 
برای تصدی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 

رأی اعتماد دادند. 
همچنین محمدرضا منصوری، نماینده ساوه 
و زرندیه؛ محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز؛ 
ســیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران و 
حمید بنایی، نماینده مردم گناباد و بجســتان 
در موافقــت بــا گزینه پیشــنهادی آموزش و 
پرورش و سیدتقی کبیری، نماینده مردم خوی؛ 
محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، 
آذرشهر و اسکو؛ محمود نگهبان سالمی،  نماینده 
مردم خواف و رشتخوار و نادر قاضی زاده نماینده 
مردم ارومیه در مخالفت با حاجی میرزایی به ایراد 

سخن پرداختند. 
در نهایت »محســن حاجی میرزایی« وزیر 
پیشــنهادی آموزش و پرورش از مجموع ۲۵۵ 
رأی با ۲۰۰ رأی موافــق، ۴۸ رأی مخالف و ۷ 
رأی ممتنع موفق به کسب مجوز مجلس برای 

تصدی وزارت آموزش و پرورش شد.
سخنان رئيس جمهور

حســن روحانی در نشســت علنی دیروز 
مجلس شــورای اســالمی در جریان بررســی 
صالحیت وزرای پیشــنهادی آموزش و پرورش 
و میراث فرهنگی در قــوه مقننه، گفت: امروز 
در خدمت نمایندگان محترم مجلس شــورای 
اسالمی، اعضای هیئت رئیسه و ریاست محترم 
مجلس برای معرفی دو وزیر از کابینه هستیم، 

اما در آغاز الزم می دانم ایام سوگواری و شهادت 
موالیمان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، اهل بیت 
و یارانش را به ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان 

تسلیت عرض کنم.
وی تصریح کرد: شرایط امروز کشور، شرایط 
سخت و پیچیده ای است که نیاز به نقش آفرینی 
استثنایی از سوی مجلس شورای اسالمی، دولت، 
قوه قضائیه و سایر ارکان کشور دارد. من به یاد 
ندارم که هیچ کشــوری در تاریخ در دهه های 
گذشــته همانند ایران، امروز در فشار اقتصادی 
بی حد و حداکثری اســتکبار جهانی و دشمنان 
قرار گرفته باشد. طراحی دشمنان بر این بود که 
در ۱۶ ماه پیش با اعمال تحریم های شدید علیه 
ایران، جمهوری اســالمی حداکثر ۶ ماه بیشتر 

نتواند تاب آوری داشته باشد.
 یأس دشمن

رئیــس کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: 
آنها به این واقعیت رسیده اند که امروز نگاه دنیا 
حتی کشور آمریکا بعد از ۱۶ ماه مقاومت به ایران 
عوض شده است، آنها هم به این نتیجه رسیده اند 
که با فشار حداکثری نمی توانند ملت را به زانو 
درآورند. اینکه آنها به ما با واسطه در سراسر جهان 
پیغام می فرســتند، به خاطر یأس دشمن است. 
آنها می دانند این راه پاسخ نخواهد داد، از طرف 
دیگر این جنگ تحمیلی اقتصادی همانند جنگ 
تحمیلی نظامی 3۰ سال قبل هیچ نتیجه ای نداده 

و ملت ما در برابر دشمن به پیروزی می رسد.
وی با  اشــاره به اینکه مقاومت داخلی و به 
کارگیری دیپلماســی فعال دو استراتژی اصلی 
کشــورمان در مواجهه با غربی ها است، گفت: 

بدون مقاومــت داخلی راه به جایی نمی بریم و 
بدون دیپلماسی فعال مسیر دشوار خواهد بود.

رئیس جمهــور افزود: البته در این راســتا 
رهنمودهای مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و 
تشکیل جلسه سران قوا و شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی که با تدبیر ایشان بود، موجب خیر و 
برکات فراوانی شــد که حتماً در آینده نیز این 

امر ادامه دارد.
وی خطاب به نمایندگان قوه مقننه به عنوان 
حامیان دولت گفت: شــما به وزرا رأی دادید و 
دولت با رأی اعتماد شما کار خودش را آغاز کرد 
و تشکیل شــد از این رو با کمک شما می توان 
در شرایط سخت امروز و با وحدت و یگانگی از 
مشکالت عبور کنیم ولو اینکه روزهای سختی 
بر مردم گذشــته و روزهای ســختی نیز وجود 

خواهد داشت.
روحانی اظهــار کــرد: آمریکایی ها بعد از 
اردیبهشــت سال 9۸ تحریم هایشــان را علیه 
کشــورمان تشدید کردند و به قول خودشان به 
ســمت تحریم صد درصــدی حرکت کردند و 
آنچنان فشاری را بر کشورهای دیگر وارد کردند 
که اگر یک هواپیما به سمت ایران پرواز می کرد 
یا از ایران به ســمت کشور دیگری می رفت، آن 
را کاماًلً رصد می کردند حتی اگر یک کشتی یا 
قایق از بندرهای ایران و بالعکس حرکت می کرد، 
مراقب آن بودند که چنین فشاری بی سابقه است.

در ماه های اخير وضعيت بهتر شده
رئیس جمهور با  اشاره به اینکه شاخص های 
اقتصادی کشــورمان می تواند گواه خوبی باشد 
مبنی بر اینکه مقاومت مردم نتیجه داده یا خیر، 

گفت: آمار و ارقام اقتصادی نشان می دهد در ۲ 
الی 3 ماه اخیر وضع کشورمان از ماه های گذشته 
بهتر است، اخیراً بانک مرکزی نامه ای خطاب به 
من نوشت و ذکر کرد: شاخص بهای تولید کننده 
نشان می دهد در ماه گذشته نسبت به ماه قبل 
۰.۷ درصد بوده که این رقم نســبت به شاخص 
نقطه به نقطه در ماه گذشــته و نســبت آن به 
سال گذشته ۸ واحد درصد کاهش داشته است.

وی در این راســتا افــزود: اگر کاهش را در 
شــاخص بهای تولیدکننده می بینیم اثر آن در 
ماه های آینده در شــاخص بهای مصرف کننده 

مشخص می شود.
روحانی با  اشاره به اینکه خوشبختانه قیمت 
ارز در یک ماه اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده 
که نشــان دهنده آرامش اســت، ادامه داد: بازار 
سرمایه  نیز امیدوارکننده است و نشان می دهد که 
مردم امید به تولید دارند. همچنین شاخص های 
صنعتی نیز نشان می دهد در زمینه اخذ مجوز، 
افتتاح کارگاه های صنعتی نسبت به سال گذشته 
شاهد رشد ۱۸ الی ۲۰درصدی هستیم که این امر 
برخالف تمام تبلیغات جهانی است که می خواهند 
روحیــه مردم را تضعیف کنند و نشــان دهنده 

حرکت در مسیر آبادانی است.
رئیس جمهور با  اشــاره به اینکه در شرایط 
ســخت اقتصادی پروژه های مختلفی را افتتاح 
کرده ایم و قرار اســت در بخش مســکن شاهد 
 ترمیم و ساخت 9۰۰ هزار واحد مسکونی باشیم 
که معنای حرکت مثبت اقتصادی جامعه است، 
تصریح کرد: این مهم در حالی است که این امور 
توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد و دولت 

تسهیل کننده و ناظر خواهد بود.
مقاومت جواب مى دهد

وی بــا  اشــاره به اینکه امــروزه با چندین 
کشــور بزرگ توافق کرده ایم مبادالتمان با پول 
ملی مان انجام شود که معنای ضربه زدن به دالر 
و برنامه ریزی های آمریکا علیه کشورمان است، 
اظهار کرد: امروزه نسبت به 3 ماه پیش، شرایط 
آرامی  را طی می کنیم و حتماً شرایط بهتری هم 

در ماه های آینده تجربه خواهیم کرد.
روحانی با بیان این که در شش سال دولت 
یازدهــم و دوازدهم با وجــود تحریم ها ۱۴ فاز 
پــارس جنوبی و ۱۵ پتروشــیمی بزرگ افتتاح 
شــد، عنوان کرد: در کشاورزی تحوالت بزرگی 
به وجود آمد، ۶۰۰ هزار هکتار زمین زیر آبیاری 
قطره ای و سامانه های نوین قرار گرفت. گازرسانی، 
آبرســانی، برق رسانی، تلفن و اینترنت روزانه به 
روستاها می رسد. دولت همه توان خود را برای 
حل مشکالت زلزله 9۶ و سیل امسال بکار گرفت.

رئیس جمهور افزود: همه اینها نشــانه این 
است که مقاومت و ایستادگی جواب می دهد و 
در کنار آن دیپلماسی فعال می تواند مسیر را برای 
ما آسان تر کند؛ ما هیچ گاه دروازه دیپلماسی را 

نبستیم و نخواهیم بست.
وی با بیان اینکه سیاست این دولت تعامل 
ســازنده با جهان بوده و ایــن را ادامه خواهیم 
داد، افزود: ما معتقد نیســتیم مقاومت ملی با 
دیپلماســی فعال در تضاد است بلکه این دو را 

مکمل هم می دانیم.
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شورای عالى انقالب فرهنگى جزئيات سند اجرایى حجاب و عفاف را 
به عنوان متمم مصوبات قبلى تصویب کرد.

جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی روز گذشته به ریاست حجت االسالم حسن 
روحانی تشــکیل شــد و اعضاء، جزئیات سند اجرایی حجاب و عفاف را به عنوان 
متمم مصوبات قبلی در ۶ ماده شــامل اهداف، تصریح بر اصالت مصوبات قبلی، 
راهبردها، ناظر بر وظایف دســتگاه ها، ناظر بر وظایف عمومی دســتگاه ها و ماده 

مربوط بر نظارت، ارزیابی و پایش مقررات حجاب و عفاف به تصویب رساندند.
به گزارش فارس، کلیات این سند در جلسه قبلی شورا به تصویب رسیده بود.
اعضای شورای انقالب فرهنگی همچنین در این جلسه انتخاب ۸ تن از روسای 
جدید دانشگاه های کشور را تصویب کردند. بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی، آقایان ســید مهدی ابطحی برای دانشگاه صنعتی اصفهان، حمید رضا 
رضایی آشتیانی برای ریاست دانشگاه صنعتی اراک، منصور زراءنژاد برای دانشگاه 
علوم و فنون دریایی خرمشــهر، کوروش نوذری برای دانشگاه مازندران، محمد 
کریمیان برای دانشــگاه علوم پزشکی ایالم، سید محمد جمالیان برای دانشگاه 
علوم پزشــکی اراک، حسین فرشیدی برای دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان و 

رشید حیدری مقدم برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان انتخاب شدند.

جزئیات سند اجرایی حجاب و عفاف
 در نشست شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد

سرویس سیاسی-  
بعد از فتنه ۸۸ همواره این واقعيت 
در ميان تحليل گران و نخبگان سياسى 
مطرح مى شود که با انجام اقدامات خالف 
امنيت ملى و غيرقانونى جریان اصالحات 
عيله جمهوریت و همچنين اسالميت نظام، 
این جریان دیگر صالحيت ورود به مناصب 
حاکميتى و دولتى را ندارد، در مقابل اما 
اصالح طلبان تا همين امروز، برای سرپوش 
گذاشتن بر رفتارهای غيرقانونى خود در 
سال ۸۸ با عبارت هایى همچون »آشتى 

ملى«، »وحدت ملى«، تالش مى کنند. 
این جریان همچنین در آستانه انتخابات در 
تناقضی آشکار از یک سو با هجمه به شورای 
نگهبان با شاه بیت نظارت استصوابی، برگزاری 
آزاد انتخاباتــی را فریــاد می زنند که خود به 
وسیله آن در مســند قدرت نشسته اند! و از 
سوی دیگر اظهاراتی بر زبان جاری می کنند 
که نشان می دهد اصالحات همان راه و روش 
را طی می کند؛ چه در قدرت باشــد یا نباشد. 
بــه اظهارات و مواضع برخی از چهره های این 

جریان توجه کنید:
روزنامه ســازندگی در یادداشتی به قلم 
ســعید حجاریان نوشــت: »در ترکیه، به رغم 
اینکه دموکراســی دوام و قــوام کافی نیافته 
است و فرایند های سیاسی کمابیش از اشخاص 
تأثیر می پذیرد، شاهد هستیم به دلیل توازن 
قوا »صدا«ی مردم به وضوح شنیده می شود، 
انتخابات معنا می یابد و نتیجه ای خالف میل و 
ابتکارات حزب حاکم پدید می آید. از این منظر، 
می توان برگه رای آن کشور را اسکناس عرصه 
سیاست خواند؛ اسکناسی که به صدای مردم 
سنجاق شده است و چنانچه فاقد کارکرد شود و 
یا اساساً به حساب نیاید، گویی به صدا درمی آید؛ 

صدایی که نمی توان آن را خفه کرد.«
وی در این مطلب بعد از   اشاره به اعتراضات 
مردمی  علیه نظام حاکم در ترکیه نوشته است: 
»اکنون نمی توان تغییر کلمه رأی را به انتظار 
نشست زیرا اساساًً تغییری پدید نمی آورد. از 
اینرو باید به رأی محتوا بخشید و آن را به صدا 
تبدیل کرد. رویه ای که ذیل آن، نگاه به نظارت 
تبدیل می شود و سپس سازمان پیدا می کند و 
این نظارت سازمان یافته، از ابتدا تا انتهای پروسه 
انتخابات جاری و ساری و با سیستم های مدرن 

پشتیبانی می شود.«
دستور »اعتراض«

 با طعم جنبش اجتماعى!
علیرضا علوی تبار در همین روزنامه ارگان 
حزب کارگزاران سازندگی می نویسد: »نظام 
سیاســی ما هنوز یک اندک ســاالری است. 
تغییر ترکیــب نهادهای انتخابــی و تغییر در 
میــزان کارآمدی نهادهای مردم ســاالری در 

آن هنوز در محدوده مردم ساالری نمایشی و 
شبه مردم ساالری در حرکت است.«

نویســنده با ادعای اینکــه نظام ما، نظام 
مردم ســاالر نیســت، برای رسیدن به آن دو 
راهبرد را مطرح کرده و نوشــته اســت: »دو 
راهبرد کلی برای گذار مسالمت آمیز و متکی بر 
شهروندان به سوی مردم ساالری باقی می ماند: 
»بهبودخواهی حکومتی و جنبش اجتماعی. 
تاکتیک اصلی راهبرد بهبودخواهی حکومتی، 
انتخابات و تاکتیک اصلی جنبش اجتماعی، 

اعتراض است.«
وی همچنیــن می افزاید: »به دلیل وجود 
صافی های مختلف بر سر راه شرکت در رقابت 
انتخاباتی و به دلیل محاصره شــدن نهادهای 
انتخابی یا مجموعــه ای از نهادهای انتصابی، 
تقویت بهبودخواهان درون حکومت از طریق 
صندوق رأی دشــوار اســت، اما تجربه نشان 
می دهد که ممکن اســت. آن چه که زمینه را 
برای ورود بهبودخواهــان به درون حکومت 
می گشاید و به آنها امکان اقدام اصالحی داده 
و از فلج شــدن آنها جلوگیری می کند، وجود 
یک جنبش قدرتمنــد اجتماعی در بیرون از 
حکومت اســت. جنبش اجتماعی مستقل از 
حکومت اســت، اما لزوماً مخالف و دشمن آن 
نیست. تاکتیک اصلی جنبش های اجتماعی، 
اعتراض اســت و تنها خط قرمــز آنها از نظر 
روش، خشــونت )آسیب زدن به افراد و اموال( 
است. جمع بندی تجربه مجموعه تالش های 
جمعی در ایران بعد از جنگ، نشان می دهد که 
تقویت سازوکارهای مردم ساالرانه تنها از طریق 
حضور یک جنبش اجتماعی قدرتمند در کنار 
بهبودخواهی حکومتی میســر شده است. هر 
گاه این  دو از یکدیگر جدا شده اند و تنها یکی 
از آنها در صحنه سیاســی حضور داشته است 
فرجام کار استمرار و حتی تقویت سازوکارهای 

اندک ساالرانه و آمرانه بوده است.«
علوی تبار تصریح می کند: »برخوردار نشدن 
معترضان مجلس ششــم از حمایت جنبش 
اجتماعی به مجلس هفتم می انجامد. دلسردی 
و ناامیدی جنبش اجتماعی دوران اصالحات 
به ســربرآوردن دولت مهرورزی )ســال ۸۴( 
ختم می شــود. این که گمان کنیم با تکیه بر 
انتخابات و صندوق رأی به تنهایی می توانیم 
تغییری در ســاختار اندک ساالر قدرت و حل 
معضالت کشور ایجاد کنیم، با تجربه ۲۵ سال 

گذشته ناهمخوان است«!
الگوی پيشنهادی فائزه؛ 
تحول از جنس گورباچف!

مرحــوم  دختــر  هاشــمی  فائــزه  
 هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای در پاسخ به 
اینکه »شما نه اصالح طلبان را تایید مي کنید و 
نه اصولگرایان را. پس چه باید کرد؟« می گوید: 

تحول جدي! خوش بینانه ترین وضعیت مي تواند 
تکرار شــرایط شوروي باشــد که گورباچف 
به عنوان رئیس جمهــور و رهبر حزب حاکم، 
همین شرایط در کشورش را تشخیص داد و 
با شجاعت وارد اجرایي کردن این تحول شد.

او کــه نماینده  مجلس هم بوده اســت، 
تصریح می کند:  مــردم از روش هاي مختلف، 
ناراضي هستند و مشکالت را گفته اند. شرایط 
از نظر سیاسي و فشار بر جامعه روزبه روز بیشتر 
مي شود و انتظار من باالست که واقع بینانه تر و 
با توجه جدي تر به منافع ملي تصمیم بگیرند.

فائزه  هاشــمی  دقیقاً مدلی از اصالحات 
را برای کشــور توصیه می کنــد که یکی از 
عوامل اصلی فروپاشــی و سرنگونی اتحادیه 
جماهیر شــوروی بود. دلبستگی گورباچف 
بــه غرب تا حدی بود که بــه گفته ناظران 
و پژوهشــگران سیاســی وی حرف هــا و 
سیاســت های آمریکایی ها را به زبان روسی 
بیان می کرد. گورباچف برای نجات شوروی، 
به شــکل فاجعه بار اتکا به رقیب دیرین آن 
یعنــی آمریکا را مورد توجه قرار داد. در این 
میان و پس از شعارهای روزافزون گورباچف 
در زمینه اصالحــات اقتصادی و آزادی های 
سیاســی اجتماعی، یک عنصر دیگر به نام 
»یلتسین« به عنوان معاون وی بر سر کار آمد. 
نقش یلتسین، نقش بسیار تعیین کننده ای در 
فروپاشــی هر چه سریع تر شوروی بود. او از 
جمله کسانی بود که اصالحات را به تندترین 
و افراطی ترین شکل ممکن پیگیری می کرد.

یلتسین در نزدیکی روزافزون خود به آمریکا 
و با کمک مشاوران آمریکایی خود، شوروی را 
به سوی تجزیه پیش برد و پروژه نابودی اتحاد 

شوروی را تکمیل کرد.
اصالح سيستمى  ممکن نيست،
 مردم و حاکميت مقابل هم اند!

همچنیــن  هاشــم آغاجــری از فعالین 
اصالح طلــب کــه از توهین به مقدســات تا 
تمســخر و هتاکي به ســاحت مراجع عظام 
تقلید، علما و فقها را در ســابقه خود دارد، در 
یادداشتی برای یکی از سایت های ضدانقالب 
می نویسد: به میزانی که رابطه سیستم و زیست 
جهان پارادوکسیکال می شود کار اصالح طلبان 
حکومتی هم دشوارتر می شود. به میزانی که به 
سیستم نزدیک می شوند از مردم دور می شوند 
و به میزانی که به مردم نزدیک می شــوند از 
سیستم دور می شــوند. من هم بنا به دالیل 
تاریخی یعنی تاریخ اصالحات در دو دهه اخیر 
و هم بنا به دالیل منطقی فکر می کنم که اصالح 

در سیستم ایران کنونی ناممکن است.
این فعال اصالح طلب در ادامه خأل رهبری 
برای هدایت آشوب ها و اعتراضات در ایران را 
مورد نقد قرار داده و می نویسد: همانند سیستم، 

دو نیروی سیاسی اصولگرایی به معنای مرسوم 
جاری و اصالح طلبی از جامعه عقب و هیچ کدام 
جامعه ایران را نمایندگی نمی کنند و جامعه 
امــروز در یک خأل فقدان نمایندگی به ســر 
می برد. تا زمانی که خأل رهبری برای هدایت 
اعتراضات و جنبش گسترده اجتماعی پر نشود 
جنبش های اجتماعی تنها می توانند به اصطالح 
در مرحله نفی مؤثر واقع شوند اما گذر از نفی به 
اثبات و جایگزین کردن یک نظم نوین به جای 
نظم قدیم ناممکن است. نمونه شورش های دی 
9۶ یک نمونه خیلی مهم است. جنبش 9۶ هیچ 
رهبری معینی نداشت هیچ کانون نمایندگی 
مشخصی نداشت یک جنبش خود به خودی 

پراکنده در حدود ۱۰۰ شهر ایران بود.
وی اصالحاتــی را اصیــل می دانــد که 
پــروژه آشــوب را رهبری کــرده و در ادامه 
می نویسد: »اصالح طلبان دیگر توان و امکان 
چنیــن نمایندگی را ندارنــد و گفتمان آنها 
هم آن چنان ســیر تنازلی پیداکرده اســت 
که حتی مترقی ترینشــان یعنی به  اصطالح 
رادیکال ترینشــان خواســته اش نبود نظارت 
اســتصوابی در انتخابات است به عبارتی این 
خواســته اوج رادیکالیزم اصالح طلبی است. 
مردم نیز در تجربه زیستی و زندگی روزمره خود 
گام هایی را در این مسیر برداشته اند. مقاومت 
مردم در مقابل پدیده های مختلف مثل ماجرای 
ورود خانم ها به استادیوم ها، اعتراض و تحصن 
کارگران و مال باختگان همه نمونه های مقاومت 
مردم است. درهرصورت ما نیازمند یک نیروی 

آلترناتیو در داخل ایران هستیم.«
راهبرد انتخاباتى مدعيان اصالحات،

اعالم جنگ عليه نظام
ایــن اظهارات که به زعم محافل تحلیلی 
»تئوریزاسیون اغتشاش« یا نسخه »اوکراینیزه 
کردن ایران« است اما در حالی صورت می گیرد 
که اصالح طلبان در یک عملیات فریب آشکار! 
ابــراز می کنند که ما با برانــدازان مخالفیم و 

اصالح طلبان هم قصد ایجاد فتنه ندارند.
ایــن کالف در هم پیچیــده جالب تر نیز 
می شود وقتی که بدانیم یکی دیگر از مدعیان 
اصالحــات نیز چندی قبل گفته بود خیلی از 

حرف های ما و براندازان یکی است.
همچنین اظهارات فوق به روشنی نشان 
می دهد که در نگاه اصالحات، هدف وسیله را به 
راحتی توجیه می کند و در این قرائت، رسیدن 
به قدرت از ُطُرق دموکراتیک دیگر این جریان 
را ارضا نمی کند و باید از دوزهای باالتری آرامش 
کردن روح سرکش اصالحات و همچنین ماندن 
در عرصه قدرت استفاده کرد. مدعیان اصالحات 
با این اظهارات آخرین میخ را بر تابوت اعتماد 
حداقلی کوبیدند و دیگر نباید انتظار داشــته 

باشند که مردم آنها را جدی بگیرند.

گزارش تحليلى کيهان از یک کجراهه

راهبرد انتخاباتی مدعیان اصالحات؛
از پیشنهاد اصالحات گورباچفی تا تهدید به آشوب خیابانی

بقيه از صفحه2 
سوءاستفاده از قدرت هم نوعی فساد است. سیستم آموزشی و اداری و قومی 
و ترویج خرافه و ... هم چهره های دیگری از فســاد هســتند و مبارزه با فقط یکی 
از آن ها در حقیقت تداوم فساد به اسم مبارزه با فساد است. مبارزه با تمام مظاهر 
فساد و هر نوع رانت و ویژه خواری می تواند دریچه امیدی بر نتیجه بخشی آن باشد«.

یک سایت خبری اصالح طلب در مطلبی نوشت: »برخورد با مفاسد گرچه مدتی 
است با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است اما واکنش های عمومی بیانگر 
آن است که این برخوردها چندان کمکی به افزایش اعتماد عمومی نکرده و به جای 
اعتماد زایی منجر به اعتمادزدایی شده است.« و محمدرضا خباز، عضو اعتماد ملی 
همان روز در مصاحبه با آن ســایت خبری گفت: »در شرایطی که مبارزه با ریشه 
شــکل گیری رانت ها دنبال نشود، بگیروببندهای بعدی به تنهایی چاره ساز نبوده و 

اعتمادسازی الزم را هم ایجاد نخواهد کرد«
چندی پیش پروانه سلحشوری، نماینده اصالح طلب در توییتی نوشت: »از ریاست 
محترم قوه قضاییه تقاضا دارم که اگر به روال معمول قرار است در عید سعید فطر، 
عفوی شامل حال زندانیان شود، همه زنان و مردانی که به جهت ابراز عقیده در بند 
هستند نیز مشمول آن گردند.« وی چند روز پیش در اظهاراتی از برخوردهای قوه 
قضاییه با نوشین جعفری، هتاک به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت )ع( انتقاد کرد.

همچنین اوایل ماه جاری بود که مســعود پزشــکیان، نایب رئیس مجلس در 
خصوص بازداشــت دو نماینده مجلس به خاطر اخالل و فســاد در پرونده شرکت 
خودروسازی سایپا گفت: »به باور من، در حق این دو نفر ظلم شده است!!« یا صادق 
زیباکالم، فعال اصالح طلب هم در توییتی، از بازداشت و پیگرد قضایی دو نماینده 

متهم به رانت خواری، انتقاد کرد!
روز گذشته هم عده ای از نمایندگان اصالح طلب مجلس )علی مطهری، الیاس 
حضرتی، محمود صادقی، مصطفی کواکبیان، پروانه سلحشــوری، سیده حمیده 
زرآبادی و ...( در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواســتار اصالح احکام صادره برای 
محکومان امنیتی و هتاکان به اهل بیت )ع( شده و تأکید کردند احکام صادرشده 

»اقناع جامعه را با مشکل مواجه کرده است«!
قوم »یأجوج و مأجوج«

نکته مهم ماجرا پاسخ به این سؤال است که دلیل تالش گسترده برای تحریف 
مطلب کیهان و همچنین دلیل کوشــش محکوم به شکست آنان برای تضعیف و 
مخدوش سازی و حتی کمرنگ کردن اقدامات اخیر قوه قضائیه چه چیزی می تواند 
باشد؟ و البته برای پاسخ آن باید در اقدامات اخیر قوه قضائیه و جریان های سیاسی 
منتقد آن جســت و کاوید و دقیق شد که چرا آنان از مشت آهنین قانون در برابر 
فســاد نگران اند؟ و این قوم »یأجوج و مأجوج« و هواداران آنها چه کسانی هستند 

که اینچنین برآشفته اند.
اقدامات 6 ماهه قوه قضائيه

برای پاسخ به این سؤاالت، عملکرد ۶ ماهه آیت اهلل رئیسی که تنها بخش هایی 
از آن در ذیل می آید، بایســتی در ترازوی نقد افکار عمومی قرار گیرد و ماهیت و 

پشت پرده اقدامات و انتقادات علیه آیت اهلل رئیسی روشن تر شود.
۱. آغاز اصالح ســاختار قوه قضاییه، ۲. انفصال ۶۰ قاضی متخلف از خدمت، 
3. دستور برای بررسی ویژه تحقیق و تفحص های ارجاعی به قوه قضاییه، ۴. عزل 
و بازداشــت علی اکبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه، ۵. حکم حبس 
حســین فریدون، برادر رئیس جمهور، ۶. حکم ۱۵ ســال حبــس بهروز و فیروز 
ریخته گران از متهمان بانک سرمایه، ۷. حکم ۲۰ سال حبس هادی رضوی، یکی از 
متهمان پرونده بانک سرمایه و داماد آقای وزیر!، ۸. حکم حبس ابد محسن پهلوان 
مقدم، مدیرعامل پیشین شرکت پدیده شاندیز، 9. حدود هزار و ۲۰۰ حکم قطعی 
برای مفســدان اقتصادی، ۱۰. حکم ۱۱۰ سال حبس برای 9 متهم پرونده کیمیا 
خودرو، ۱۱. حکم عامالن قتل شــیر محمدعلی، زندانی امنیتی، ۱۲. اجرای فوری 
حکم دادگاه متهمان پرونده توزیع گوشت وارداتی، ۱3. بازداشت ۲ نماینده مجلس 
به اتهام اخالل در بازار خودرو، ۱۴. بازداشت پوری حسینی، رئیس سابق سازمان 
خصوصی سازی، ۱۵. بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، ۱۶. پیگیری 
پرونده ۱۷ متهم جاسوسی، ۱۷. پیگیری پرونده واردکنندگان خودروهای لوکس، 
۱۸. پیگیری پرونده دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱9. پیگیری پرونده شهرام 
جزایری، ۲۰. پیگیری پرونده فعاالن محیط زیســتی، ۲۱. حکم تخریب ویالهای 
غیرمجاز )به طور مثال تخریب بزرگ ترین ســازه ویالیی در رشت(، ۲۲. راه اندازی 
ســامانه ثبت اموال و دارایی های مسئوالن، ۲3. راه اندازی سامانه پرداخت آنالین 
هزینه های قضائی، ۲۴. فرمان ۱۰ بندی به روسای دادگستری ها و دادستان ها در 
خصوص مبارزه جدی با فساد و ...، ۲۵. پیشنهاد ارائه طرحی در رابطه با ممانعت 
از تحصیل فرزندان مسئوالن در خارج از کشور، ۲۶. دستور برای تهیه الیحه جامع 
احترام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شهروندی، ۲۷. بررسی الیحه مقابله 
با خشونت علیه زنان، ۲۸. توقف استفاده از چادر برای پوشش متهمین، ۲9. ابالغ 
آیین نامه اجرای احکام کیفری، 3۰. دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در 
ق.ق با 33 ماده، 3۱. آغاز گزارش دهی فساد و یا همان سوت زنی، 3۲. دستور اعالم 
نتیجه و روند بررسی احکام به مردم، 33. ممنوعیت مطالبه وجه در دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی، 3۴. شفاف سازی حساب های قوه قضاییه و تقلیل به ۵ حساب، 
3۴. تحول جدی در راه های ارتباطی قوه قضائیه با مردم به خصوص در فضای مجازی، 
3۵. بررسی امکان اعدام و قصاص به روشی غیر از طناب دار و اهدای عضو محکوم، 
3۶. بررسی پرونده تمامی زندانیان بدهکار مالی و اعمال حداکثر مساعدت قضایی و 
قانونی، 3۷. برکناری رئیس زندان به خاطر قتل فشافویه، 3۸. پیگیری برابری، 39. 
کاهش زندانیان مهریه، ۴۰. اجرایی کردن برابری دیه مرد و زن با حکم دیوان عالی 
کشور ۴۱. پیگیری نظارت در قوه قضاییه و انجام بازدیدهای سرزده، ۴۲. عزم جدی 

برای ورود به فساد خودروسازان و...
با توجه به آنچه در فوق آمد، این سؤال را فراروی مخاطبان قرار می دهیم که 
چه کسانی از قوم »یأجوج و مأجوج« هستند و چرا از جدیت دستگاه قضا در مبارزه 
با مفاسد اقتصادی وحشت دارند؟ چرا اکنون که چوب مبازره با مفسدان برداشته 
شده، عده ای به جنجال و حاشیه سازی می پردازند؟ هواداری از یأجوج و مأجوج های 

زمانه، به چه هدفی صورت می گیرد و چه منفعتی برای جنجال آفرینان دارد؟

گزارش خبری تحليلى کيهان درباره حمایت بعضى ها از مفسدان اقتصادی

كوروش را بهانه كرده اند
برای یأجوج و مأجوج  اشک می ریزند!


