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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

با »سرا« نمی توانیم دوباره سر مردم شیره بمالیم
سرویس سیاسی- 

هر از چندگاهی آتش اختالفات میان اصالح طلبان شعله ور می شد و فاصله میان این شعله ور شدن ها در یکی دو 
سال اخیر کمتر شده است. روزنامه شرق، دیروز در گزارشی به مهم ترین اختالف های میان اصالح طلبان پرداخته بود.

در ابتدای این گزارش آمده: »دی ماه سال گذشته بود که برخی رسانه ها از تصویب کلیات تشکیل پارلمان اصالحات 
در شورای هماهنگی جبهه اصالحات خبر دادند... اما توافق بر سر پارلمان اصالحات در حد همان کلیات باقی ماند... 
قرار بود که این بنیان نهادی باالدستی در جبهه اصالحات باشد در همان زمان طرح پارلمان اصالحات با مخالفت های 

متعددی رو به رو شد.«
این گزارش در ادامه آورده: »در کنار طرح های اجرایی اصالح طلبان در حوزه نظری هم دچار اختالف های زیادی 
شده بودند شاید سرآغاز این دوره از اختالفات اصالح طلبان را بتوان ایده مشارکت مشروط سعید حجاریان دانست... 
همین ســخنان کافی بود تا در ابتدا اکثریت اصالح طلبان هجمه هــای تندی به حجاریان وارد کنند که او می خواهد 
انتخابات را تحریم کند با چنین تفکری افرادی مانند بهزاد نبوی مدام بر حضور بی قید و شرط اصالح طلبان در انتخابات 

تأکید کردند...«
اصالحات در تنگنای اختالف

موضوع دیگری که مورد  اشاره این نوشتار قرار گرفته بحث ائتالف است: »موضوع دیگری که همچنان محل مناقشه 
قرار دارد بحث تکیه بر هویت اصالح طلبی یا ائتالف اصالح طلبان با نیروهای معتدل غیراصالح طلب است. محمدرضا عارف 
و شخصیت های متعدد دیگر این جبهه بارها گفتند که اصالح طلبان در این دوره به هیچ وجه با سیاست ائتالفی نمی آیند 

در واقع گویا اصالح طلبان از  ترس تکرار تجربه لیست امید مجلس می خواهند دیگر تن به ائتالف ندهند.«
دیگر موضوع این گزارش به طرح سرا  اشاره دارد: »برخی از نیروهای اصالح طلب طرح سرا را مطرح کردند این طرح 
با مخالفت دو حزب کارگزاران و اعتماد ملی مواجه شد همین طرح باز هم آتش اختالفات میان اصالح طلبان برافروخته 
مهدی کرباسیان را نامناسب دانست و گفت که روند انتخابات را معکوس می کند و گرامی مقدم هم گفت طرح هایی مانند 
سرا نمی توانند اصالح طلبان را از وضعیتی که دارند رهایی بخشند اینکه فکر کنیم با چنین طرح هایی مردم و بدنه اجتماعی 
دوباره برای انتخاب یک لیست قرار است به اصالح طلبان اعتماد کنند و در صحنه حاضر شوند باید بگویم این طور نیست 
به صراحت عرض می کنم کال انگیزه موجود پشت این طرح این است که بتوانند لیست را به نوعی سازماندهی کنند تا افراد 

خاص خودشان خروجی آن باشند.«
آقای روحانی شما چرا؟

روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود مقایسه ای جالب توجه میان احمدی نژاد و روحانی انجام داده است. در این سرمقاله 
که به قلم مدیرمسئول این روزنامه نوشته شده آمده است: »داشتیم از یاد می بردیم لیست مفسدان اقتصادی که در جیب 
رئیس دولت های نهم و دهم، ۸ سال تمام جا خوش کرد و هیچ کس در نهایت نفهمید که در آن لیست چه اسم هایی نوشته 

شده و چرا آن اسامی  به رئیس قوه قضائیه تحویل داده نمی شود؟!«
این سرمقاله افزوده است: »چرا باید در همه سفرهای استانی و شهرستانی و در همه جمع هایی که رئیس  دولت های 
نهم و دهم در آن حضور داشت بخشی نیز به لیست مفسدان اقتصادی مربوط می شد اما لیستی که تنها در هوا چرخانده 
می شد و هرگز افشا نشد! با آنکه مقامات ارشد قوه قضائیه بارها و بارها از رئیس دولت خواسته بودند تا آن اسامی  را حتی 
بی هیچ ابایی علنی اعالم کند تا آنها پیگیر این مسائل شوند؛ بازهم کسی در جایی نشنید که احمدی نژاد، نامی  را برده باشد 

یا شخصی را افشا کرده باشد؟!«
این نوشتار در ادامه خطاب به حسن روحانی نوشته است: »باور کنید، شنیدن اعداد و ارقام بزرگ فساد هرگز مردم را 
خوشحال نمی کند! حتی افشای نام مفسدان و رقم فساد آنها نیز برعکس کسانی که فکر می کنند باعث خوشحالی مردم 
می شود آنها را خسته و ناامید و عصبانی می کند و صدها پرسش پیش روی آ نها قرار می دهد که چرا مسئوالن زودتر از 
این ها به فکر مبارزه با فســاد نیفتاده اند؟ با آنکه فضا برای گفتن حقایق مهیا بود اما حســن روحانی با ذکر اعداد و ارقامی 
 مبهم! بدون آنکه به اسامی  اشاره کند باز هم برای مردم عالمت های سؤالی درست کرد و مردم حاضر در میدان امیرچخماق 

را  هاج و واج راهی خانه کرد...«
مدیرمسئول آفتاب یزد در ادامه افزود: »به راستی هدف از این مبهم گویی ها، هدف از این اعداد و ارقام ردیف کردن ها 
چیست؟ اینکه معلوم نیست ریشه اسامی  از کجا آب می خورد چه دردی از دردهای مردم را دوا خواهد کرد!؟ مگر رئیس 
قوه مجریه با رئیس قوه قضائیه تعارف دارد؟ یا خدای ناکرده گفتن نام مفسدینی که دست در جیب مردم و خزانه دولت و 
بیت المال کرده اند عواقبی می تواند در پی داشته باشد؟ اساساً مگر نه اینکه مردم محرمند و باید همه حقایق کشور را بدانند؟!«
الزم به ذکر است که بسیاری از افراد از طیف های مختلف سیاسی ضمن انتقاد نسبت به سخنان روحانی تأکید کردند 

که اگر این اطالعات را در مورد فساد داشته چرا تاکنون به قوه قضائیه اعالم نکرده است.
کارنامه غیرقابل دفاع لیست امید

عبداهلل ناصری، مشاور رئیس دولت اصالحات در مصاحبه با روزنامه آرمان با  اشاره به انتخابات مجلس شورای اسالمی 
گفت: »شرایط تهران براي اصالح طلبان بسیار پرریسک خواهد بود. شواهد و قرائن نشان مي دهد که اصولگرایان به دنبال 
شرایطي هستند که با قدرت کامل در انتخابات تهران حضور پیدا کنند تا اتفاقي که در سال94 براي لیست اصالح طلبان 

افتاد براي آنها بیفتد و با همه اعضاي لیست خود در مجلس حضور پیدا کنند«.
ناصری در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: »در شرایط کنوني گفتمان اصالحات دچار بالتکلیفي شده است«.

مدعیان اصالحات بارها به کارنامه ضعیف لیست امید اذعان کرده اند. واقعیت این است که لیست امید نه در مجلس و 
نه شورای شهر نتوانسته کارنامه قابل دفاعی ارائه کند. 

پرداختن به مسائل حاشیه ای و غفلت از رسیدگی به مطالبات اصلی مردم، یکی از نقاط ضعف جدی مدعیان اصالحات 
است.

مدعیان اصالحات اکنون و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در پی آن هستند تا با حمله به نظارت استصوابی شورای 
نگهبان و ایجاد دوقطبی سازی، ضمن شانه خالی کردن از ارائه کارنامه، کرسی های مجلس در دور بعد را از آن خود کنند.

FATF دروغ های تکراری مدعیان اصالح طلب برای تصویب
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته خود در یادداشتی درباره تصویب لوایح FATF نوشت: »رسالت اصلي اف اي تي اف؛ 
شفافیت مالي جهت ارتقاي سالمت مالي یک کشور است. جلوگیري از اختالس هاي بزرگ مالي و فرارهاي مالیاتي که امروز 
اتفاقا اقتصاد و سرمایه اجتماعي کشور را نشانه گرفته است. اینکه ورودي و خروجي سرمایه هاي یک کشور مشخص شود؛ 
في نفسه امر مثبت و پسندیده اي است. از سوي دیگر باید توجه داشته باشیم که شرکاي سیاسي ما مثل روسیه و چین 
هم عضو اصلي کارگروه اف اي تي اف هستند و هم اسناد بین المللي مربوطه را تصویب کرده اند. بانک هاي این کشورها اعالم 
کرده اند که براي انجام  تراکنش هاي مالي با ایران باید تاییدیه اف اي تي اف باشد. این بانک ها اکنون به سبب نامشخص بودن 

وضعیت مان در اف اي تي اف از تجارت و معامله با تهران اکراه دارند.«
این روزنامه در ادامه نوشت: »خرد جمعي یک فضیلت است و حاصل تجربه بشري است. امروز در مسئله اف اي تي اف باید 
توجه داشت که چه کشورهایي عضو و چه کشوري مخالف این سازمان هستند. تنها در دنیا،کره شمالي در لیست سیاه این نهاد 
بین المللي قرار دارد و تنها چند کشور مثل کره شمالي، سودان جنوبي، سومالي، چاد، توالو، اریتره و بروندي کنوانسیون هاي 
مربوطه را نپذیرفته اند. این واقعیتي بزرگ است که کشورهاي توسعه یافته و دموکراتیک دنیا یا عضو اف اي تي اف بوده یا 
مقررات مربوطه را پذیرفته اند و این نشان از آن دارد که این سازوکار مزایا و سود بیشتري نصیب کشورهاي عضو مي کند.«
چنین ادعاهای مضحکی در حالی است که اوال به دلیل سازوکار تصمیم گیری »اجماع موثر« )یعنی برای اتخاذ یک 
تصمیم یا همه باید موافق باشند، یا فقط یک مخالف وجود داشته باشد( در مجمع عمومی FATF و وجود چهار عضوی 
که برخورد کاماًل سیاســی با ایران دارند و مخالف سرســخت خروج کشورمان از لیست سیاه هستند، خروج از این لیست 

عمالً غیرممکن است.
در ثانی FATF در بیانیه های خود حرفی از خروج ایران از لیست سیاه نزده و صرفا درباره گام  های بعدی )که احتماال تأمین 
مالی صنعت موشکی خواهد بود(، سخن گفته است. دیوید لوئیس دبیر اجرایی FATF در مصاحبه با بی بی سی در تاریخ ۲۳ 
مهرماه صریحا گفته است هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران پس از اجرای خواسته های FATF، از لیست سیاه خارج شود.
از سوی دیگر کره شمالی از ۲5 جوالی ۲01۳ عضو کنوانسیون CFT و از 17 ژوئن ۲016 عضو کنوانسیون پالرمو 

شده اما هنوز از لیست سیاه FATF خارج نشده است!
اقدامات تحسین برانگیز قوه قضائیه 

اکبر  ترکان، مشاور پیشین رئیس جمهور دیروز در روزنامه دولتی ایران نوشت: »... اقدامات قوه قضائیه در دوره جدید 
هم قابل تحسین است. اما باید به رئیس آن مهلت دهیم تا به بقیه موارد هم رسیدگی کند. من به ابراهیم رئیسی امیدوارم، 
چرا که از درشت دانه ترین فرد در قوه قضائیه مبارزه با فساد را شروع کرد... حال چون فساد را از مبارزه با آنان شروع کرده، 

باور دارم که در کار خود جدی است. اگر به او زمان بدهیم به نفرات بعدی هم خواهد رسید.«
چندی پیش نیز ارگان دولت گفت وگویی را با  ترکان منتشر کرد که خبرنگار در آن مصاحبه از او می پرسد؛ رئیس جمهوری 
در بخشی از صحبت هایشان گفتند که مبارزه با فساد بدون تحقق شفافیت را مبارزه ای نمایشی می دانند. ارزیابی شما از 

روند مبارزه با فسادی که از سوی قوه قضائیه آغاز شده چیست؟
ترکان اما برخالف روحانی، مبارزه با فساد را نه امری نمایشی که ایجابی و در حال وقوع می داند و به آن امید دارد. وی 
در پاسخ می گوید: »به باور من مبارزه با فساد آغاز شده است. این را از آن جهت می گویم که رئیس قوه قضائیه این کار را 
از معاونت قوه قضائیه و از قضات فاسد آغاز کرد. پس به نظرم جدی است و من امید بسته ام که این مبارزه به جایی برسد. 

زیرا اگر این مبارزه خدایی ناکرده به جایی نرسد ما باید نگران به خطر افتادن اصل نظام مان باشیم.«
مشاور پیشین رئیس جمهور پیش از این نیز به همین قرار در مصاحبه ای به ارگان دولت گفته بود: »در چند وقت اخیر 
و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد 
درون سیستم شده اند، درحال شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی هستند بسیار 

خشنودم.... باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند.«

درمکتب امام

وقتی مسئوالن تقوا ندارند...
اينهايى كه در رأس امورند، اگر تقوا نداشته باشند، اين به همه كشور رسايت 

مى كند، همه كشور را يك وقت- خداى نخواسته- به باد مى دهد و لهذا، براى آنها 

اهميت تقوا بسيار بيشرت است تا براى اشخاص. آنها، هم براى خودشان خوب است، 

هم براى دوستانشان خوب است و هم براى كشورشان خوب است، براى متام كشور... 

همه اين اختالفات كه مى بينيد گاهى پيش مى آيد، هامنطورى كه اختالفاىت كه در 

دولت هاى بزرگ پيش مى آيد، براى اين ]است [ كه تقوا ندارند؛ تقواى سياىس ندارند، 

تقواى اجتامعى ندارند، تقواى شخىص و اخالقى ندارند.
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استقبال دبیرکل حزب اهلل از آمادگی بدرالدین برای حمله به اسرائیل

نصراهلل: با پیوستن یمن به جبهه مقاومت
قدرت این جبهه دو چندان شد

دبیرکل حزب اهلل لبنان در واکنش به اعالم آمادگی دبیرکل انصاراهلل برای 
حمله به اسرائیل، اظهار داشت، با پیوستن یمن به جبهه مقاومت، قدرت 

این جبهه دو چندان شد.
»سید حسن نصراهلل« که عصر دیروز به مناسبت روز شهید سخنرانی می کرد، از 
اظهارات اخیر »سید عبدالملک البدرالدین« که گفته بود اگر اسرائیل علیه یمنی ها 
دست به حمله بزند، انصاراهلل به آن پاسخ خواهد داد، استقبال کرد و گفت: موضع 
گیری سید عبدالملک بدرالدین، اعالم اضافه شدن عامل قدرت جدید، یعنی یمن، به 
محور مقاومت است. موضع او، تحول بسیار مهمی است و دشمن و فرزندان مقاومت از 
اهمیت آن آگاهی دارند. صدها هزار نفر ساعت ها در صنعا منتظر سخنرانی عبدالملک 
بدرالدین، که پیام مهم سیاسی را می خواست اعالم کند، در انتظار به سر می بردند. 
اهمیت موضع سید عبدالملک بدرالدین آن است که از زبان فرمانده ای بیان شد که 

پنج سال است با متجاوزان می جنگد.
روز شهید

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرکل حزب اهلل لبنان در ارتباط با روز 
شــهید گفت: ما این روز را به مناسبت عملیات شهادت طلبانه »احمد قصیر« در 
سال 19۸۸ که هالکت بیش از 100 افسر و نظامی اسرائیلی در شهر »صور« را به 
دنبال داشت، گرامی می داریم. وی افزود: عملیات احمد قصیر، بزرگترین عملیات 
تا امروز در نبرد با دشــمن صهیونیستی و مهم ترین عملیات در تاریخ مقاومت در 
برابر اشغالگران بوده است. دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: در روز شهید به یاد می آوریم 
)آریل( شارون چگونه در پی شکست ارتش وی پس از عملیات شهادت طلبانه احمد 

قصیر، تحقیر و ناامید شد.
وی افزود: شهدا ما را به زمان پیروزی ها و موفقیت ها رساندند و از آنها برای این 
اقدامات، تشکر می کنیم. یکی از دستاورد های شهدا آن بود که خطرات بزرگی را از 
کشور ما دور کرده اند، مانند آنچه که طی سال های گذشته در برابر حمالت تروریستی 
شاهد بوده ایم. مهم ترین ویژگی شهدا آن است که اهل ایمان و باور بودند. شهدا در 

راه خدا و برای دفاع از مقدسات و مظلومان، جنگیدند.
عبور ایران از تحریم ها

سید مقاومت افزود: در چند ماه گذشته شاهد سایه جنگ آمریکا علیه ایران بودیم، 
اما امروز چنین احتمالی 99 درصد از بین رفته است. بعضی گروه های لبنانی منتظر 
جنگ افروزی آمریکا علیه ایران بودند، اما امروز وقوع چنین جنگی بسیار بعید است.

نصراهلل افزود: تهدیدات آمریکا درباره جنگ علیه ایران پایان یافت و امروز ایران 
قوی تر شده است. ایران ایستاد و از دشواری تحریم ها عبور کرد.

وی گفت: ایستادگی ایران بعد از گذشت مدتی از خروج ترامپ از توافق هسته ای 
و اعمال تحریم های شدید علیه ایران، واضح و روشن بود؛ ایران ایستادگی کرد و این 
مرحله را پشت سرگذاشت. این بدان معنا نیست که ایران از دشواری ها رنج نمی برد، 

بلکه بر دشواری ها غلبه خواهد کرد.
نصــراهلل ادامــه داد: امروز ناظران راهبردی در آمریــکا و غرب و حتی در رژیم 
دشمن)صهیونیســتی( مقاله هایی می نویســند و می گویند راهبرد ترامپ در ایران 

شکست خورده است.
ترامپ یک ســال است که منتظر مکالمه تلفنی از طرف ایران است، اما هرگز 

چنین چیزی رخ نخواهد داد. 
وی افزود: تنها چیزی که برای ترامپ اهمیت دارد، نفت، دالر و پول است، چیز 
دیگری اهمیت ندارد. در شرق فرات سوریه دیدیم که در یک لحظه هم پیمانانش که 

در کنارش جنگیده بودند، را رها کرد.
سید حسن نصراهلل افزود: ترامپ در تصمیم عقب نشینی از شرق فرات تجدید 
نظر کرد و نیروهای آمریکایی را به خاطر چه چیزی نگه داشت؟ به خاطر میدان های 
نفت در شــرق فرات. یعنی نفت همان چیزی است که از نظر ترامپ ارزش دارد نه 
اینکه مهم تر و با ارزش تر باشد بلکه این همان چیزی است که از نظر او ارزش دارد 
اما انســان حتی اگر هم پیمان و دوســت باشد ترامپ هر لحظه به او پشت می کند 
و او را تنهــا می گذارد. نصراهلل افزود: دونالد ترامپ با ارتش آمریکا مانند یک ارتش 

مزدور برخورد می کند.
حمایت از مبارزه با فساد در لبنان

دبیرکل حزب اهلل لبنان در ادامه سخنرانی خود، به مناسبت روز شهید گفت: هیچ 
کسی از این به بعد نمی تواند از فاسدان حمایت کند و این مسئله، تحول بزرگی در 
لبنان است. در تبلیغات انتخاباتی خود تاکید کردیم که در مبارزه با فساد مشارکت 
خواهیم کرد. مبارزه با فســاد در درجه اول، به دســتگاه قضایی و قضات سالم نیاز 
دارد،کسانی که تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرند. مبارزه با فساد همچنین 
مستلزم محاکمه های عادالنه و سازوکاری برای استرداد اموال غارت شده است. هیچ 

تردیدی نیست که قضات سالمی در لبنان وجود دارند.
نصراهلل افزود: شورای عالی قضایی باید درباره مسئله مبارزه با فساد موضع گیری 
کند. از قضات می خواهم تا به شهدا اقتدا کنند و گام شجاعانه ای برای نجات کشور 
به دور از فشارها بردارند. به شورای عالی قضایی می گویم که اگر هر نوع پرونده فساد 
علیه هر یک از مسئوالن حزب اهلل وجود داشت، ما از این فرد هیچ حمایتی نخواهیم 

کرد، فاسد مانند مزدور، هیچ دین و طایفه ای ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: دولت آمریکا مانع از آن می شود که لبنان شرایط عادی 
پیدا کند و واشنگتن به دنبال تعمیق بحران اقتصادی در کشور است. بخش تولید 
در کشــور ما در بدترین شرایط قرار دارد و اگر چرخ اقتصاد راه نیفتد، فرصت های 

شغلی ایجاد نخواهد شد.
دبیرکل حزب اهلل خطاب به »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا گفت: ایران فساد 
را وارد لبنان نکرد، کشور تو، فساد را وارد کرد و اگر در کشور )لبنان( افراد فاسد وجود 

دارند، آنها دوستان شما هستند.

بقیه از صفحه 2
جــدا از این بحث که با رجوع به تاریخ و 
مطالعه اجمالی می توان به این موضوع پی برد 
که در بســیاری از موارد پیامبر اسالم)ص( با 
جدیت با برهم زنندگان پیمان نامه ها برخوردی 
قاطع داشته است، اما این سخنان از کسی که 
پیش از این از عاشــورا و قیام امام حسین)ع( 
درس مذاکره و سازش گرفته بود اصاًل عجیب 
نیست که امروز نیز درس های دیگری به فراخور 
نیازش )این بار توجیه ماندن در برجام با وجود 
نقض عهدهای طرف مقابل( از تاریخ بگیرند. 

تناقض گویی ها بی انتهای
 دولت تدبیر و امید 

از ســوی دیگر روحانی یک شنبه شــب 
و در جلسه شــورای اداری، توسعه و افتتاح 
همزمان طرح هــای اقتصادی و زیربنایی که 
در ســالن شهید عباسپور برق منطقه ای یزد 
برگزار شد، گفت: دولت نباید شغل ایجاد کند 
بلکه زیرســاخت ها را آماده می کند و بانک ها 
نیز تسهیالت را ارائه می دهند پس اگر کسی 

بیکار باشد مقصر خودش است.
این در حالی اســت که به طور مشخص 
در موضوع بیکاری، قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران در اصل ۲۸ تأکید دارد: دولت 
موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل 
گوناگــون برای همه افراد امکان  اشــتغال به 
کار و شرایط مســاوی را برای احراز مشاغل 

ایجاد نماید.
همچنین روحانی در حالی از زیر بار ایجاد  
اشتغال شــانه خالی می کند که پیش از این 
در ۲۸ آذر 96 در همایش حقوق شــهروندی 
اظهار داشت:  اشتغال برای ما اصل است ما باید  

اشتغال را جلو ببریم.
رئیس جمهــور در روز ۲9 مــرداد 96 
در اولین جلســه هیئت دولــت دوازدهم نیز 
گفته بود: دولت وظیفــه ای باالتر از تولید و  
اشتغال ندارد و رشــد باال و تحول اقتصادی 
جز با هماهنگی و جذب ســرمایه و فناوری 

ممکن نیست.
با این تفاســیر گویــا تناقض گویی ها در 
دولت تدبیر و امید تمامی  ندارد و بارها و بارها 
در زمینه اقتصاد و تــورم، آمارها و اظهارات 
دولتمردان متناقض بوده است. این تناقض ها 
در شرایطی مطرح می شود که به نظر می رسد 
با توجه به دست خالی دولت در زمینه اقتصاد 
و ایجــاد  اشــتغال، روحانی درصــدد فرار از 
پاسخگویی و شانه خالی کردن از زیر بار این 

وظیفه مهم است.
آغاز عملیات اجرایی فاز 2 

مجتمع احیاء استیل فوالد شهرستان بافت
رئیس جمهور در ســفر به استان کرمان 
برخی از طرح هــای عمرانی و صنعتی را نیز 
افتتاح کرد و کارخانه تولید آهن اســفنجی 
فوالد شهرستان بافت با ظرفیت تولید ۸00 

هزار تن در سال با حضور روحانی رئیس جمهور 
به بهره برداری رسید.

روحانــی در بازدید از فاز اول پروژه آهن 
اسفنجی بافت به عنوان کامل ترین واحد تولید 
آهن اســفنجی با فناوری ایرانی بهینه سازی 
فرآیند تولید فوالد تحت عنوان»پِِرد«، با توضیح 
مسئوالن و مدیران این طرح در جریان روند 
احداث و چگونگی تولیدات این پروژه عظیم 

فوالد در استان کرمان قرار گرفت.
همچنیــن با دســتور روحانی عملیات 
اجرایی فاز ۲ مجتمع احیاء استیل فوالد بافت 
به منظور گندله سازی به ظرفیت ۲/5 میلیون 
تن در ســال و تولید بریکت گرم به ظرفیت 

۸00 هزار تن در سال، آغاز شد.
کارخانه تولید آهن اسفنجی بافت یکی 
از مجهزترین واحدهای تولید آهن اسفنجی 
کشــور محســوب می شــود که با مشارکت 
ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع 
معدنــی ایران)ایمیــدرو( و بخش خصوصی 

ساخته شده است.
طــرح فوالد بافــت از جمله هفت طرح 
استانی فوالد است که با هدف محرومیت زدایی 
و ایجاد  اشتغال در شهرستان بافت از سال ۸6 
در زمینی به مســاحت 61۲ هکتار آغاز و با 
بهره برداری از آن در حال حاضر برای ۳00 نفر 
به طور مستقیم و برای حدود ۸00 نفر به طور 

غیرمستقیم  اشتغال زایی شده است.

رئیس جمهور در کرمان: از برجام خارج نمی شویم!

روحانی گالیه مردم را شنید
 اما به غرب دلداری داد!

دادستان کل کشور:

مناطق آزاد به مركز قاچاق كاال تبدیل شده است
دادستان کل کشور گفت: مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز نیازمند همکاری همه دســتگاه ها 
است ولی متأسفانه این عزم در همه حوزه ها 

دیده نمی شود.
 به گزارش روابط عمومی دادستان کل کشور، 
حجت االسالم محمدجعفر منتظری یکشنبه شب 
با حضــور در برنامه تلویزیونی پایش با اشــاره به 
سوءاستفاده برخی در زمینه کارت های بازرگانی و 
فــروش و وکالت دادن آن ادامه داد: با توجه به این 
اقدامات، بخشــنامه ای ابالغ شد تا واگذاری کارت 
بازرگانی به غیرممنوع شــود و دفاتر اسناد رسمی 

باید از وکالت در این زمینه اجتناب نمایند.
به گفتــه منتظری، این بخشــنامه ربطی به 
وکالت کاری ندارد و دفاتر اســناد رســمی فقط از 
انتقال کارت های بازرگانی به افراد دیگر منع شده اند.
وی با اشاره به اعالم گزارش فساد گفت: مبارزه 
با فساد جزو وظایف قوه قضائیه است و دستگاه های 
اجرایی مکلف هســتند وقتی از وجود فســاد در 
مجموعه خودشان مطلع شدند، به دستگاه قضایی 
ارجاع دهند. کسانی ممکن است جایگاه مدیریتی 
نداشته باشند ولی از وقوع فساد اطالع داشته باشند 
کــه وظیفه دارند اطالعات مســتند خود را به قوه 
قضائیه اعالم نمایند، این افراد باید مورد تشــویق 

قرار گیرند و از آنها حمایت می کنیم.
دادســتان کل کشــور درباره سرانجام پاسخ 
پرونده قضات متخلف اظهارداشت: با قاضی فاسد 
برخورد خواهیم کرد و البته باید توجه داشت که 
نزدیک یازده هزار قاضی داریم که قریب به اتفاق 
آنها پاکدست و پاکدامن هستند و خدمت می کنند. 
در این مجموعه با یازده هزار قاضی، ممکن است 
اندک قاضی هم وجود داشته باشند که دچار لغزش 

شــوند ولی دســتگاه قضایی خط قرمزی ندارد و 
اغماض نمی کند. برخورد با تعدادی قاضی فاسد و 
اعالم آن، برای این اســت که مردم بدانند که قوه 
قضائیه با هیچ کس تعارف ندارد و با هر فسادی در 

هر سطحی برخورد می کند.
منتظری با اشاره به ارسال نامه به بانک مرکزی 
برای اســتفاده از رمزهای یک  بار مصرف و تکلیف 
بانک هــا در این زمینه افــزود: بانک ها برای مدتی 
مقاومت کردند ولی دادستانی کل تاریخی مشخص 
و اعالم کرد بعد از این تاریخ در صورت استفاده از رمز 
عادی و عدم استفاده از رمز یک  بارمصرف، بانک ها 

باید پاسخگو باشند. 
وی در مــورد حقوق های نجومی نیز گفت: در 
این زمینه پرونده هایی تشــکیل و برای برخی در 
مرحله دادسرا منع تعقیب صادر شد و برای برخی 
دیگر در مرحله دادگاه برائت صادر شد و بعضی نیز 
محکوم شدند و مبالغ بسیار زیادی به خزانه دولت 

برگردانده شد.
دادستان کل کشــور در مورد مناطق آزاد نیز 
اظهارداشت: مناطق آزاد متأسفانه به مرکزی برای 
قاچاق کاال تبدیل شده است. فلسفه تشکیل مناطق 
آزاد برای آن بود که صادرات کشور رونق پیدا کند 
ولی متأســفانه به محل واردات تبدیل شده است. 
مســئولین مناطق آزاد باید به دنبال تحقق قانون  
بروند تا مناطق آزاد را به مرکزی برای رونق تولید و 

صادرات تبدیل کنند.
ورود دادستانی به فرار مالیاتی پزشکان

همچنین به گزارش فارس، منتظری در مورد 
فرار مالیاتی برخی پزشــکان و وکال گفت: وزارت 
بهداشت و دستگاه های اجرایی مسئول پیگیری این 
امر هستند و هرکجا که نیاز به اجرای تکالیف هستند 

و نیاز به مساعدت دستگاه قضا باشند ما وظیفه داریم 
به آنها کمک کنیم.

وی افزود: چرا باید افرادی با درآمد متوســط 
موظف به پرداخت مالیات باشند اما افرادی با درآمد 
میلیاردی از پرداخت مالیات فرار کنند، از پزشکان 
درخواســتم این است که خودشــان در کمک به 
مدیریت کشور از این موضوع استقبال کنند چراکه 
اگر پرداخت نکنند دادستانی بعد از اعالم جرم، به 

آن ورود می کند.

انتقادات کارشناسان و تحلیلگران سیاسی 
و اقتصــادی و همچنیــن چهره ها و فعاالن 
سیاسی از اصولگرا تا اصالح طلب حاکی از آن 
است اظهارات جنجالی رئیس جمهور در یزد، 
نتیجه معکوسی داشــته و ادامه راه را برای 

روحانی ناهموارتر کرده است.
اظهارات رئیس جمهور در جمع مردم شهر یزد 
و انتقادات تند او به قوه قضائیه از سوی چهره های 
سیاسی و کاربران شبکه های اجتماعی با واکنش های 
بسیاری همراه شد، گرچه عده ای از مقامات دولتی و 
رسانه های رادیکال به استقبال سخنان حجت االسالم 
روحانی رفتند اما اغلب کارشناســان و تحلیلگران 
سیاســی و اقتصادی و همچنین چهره ها و فعاالن 
سیاسی از اصولگرا تا اصالح طلب به سخنان او انتقاد 
کردند؛ انتقاداتی که نشان می دهد اظهارات جنجالی 
رئیس جمهور در یزد، نتیجه معکوسی داشته و ادامه 

راه را برای روحانی ناهموارتر کرده است.
گفتنی اســت هنگام سخنرانی رئیس جمهور، 
مردم و دانشجویان شعارهایی مانند؛ »اقتصاد، اقتصاد؛ 
مشکل اول کشــور«، »راه حل مشکالت اطاعت از 
رهبری«، »روحانی حاشیه را رها کن؛ فکر به حال 
ما کن«، »حاشیه ها رو رها کن، مشکل کار رو حل 
کن!«، »مشکل اقتصادی با سخنرانی حل نمی شود«، 
»تدبیــرت ناامیدم کرد«، »چه به ما گفتی با ما چه 
کــردی«، »از خدا بترس نــه از کدخدا« و »مردم 
گله مندند« ســر دادند. حجت االســالم روحانی در 
بخشی این سخنرانی-  آنجا که عده ای از حاضران در 
میدان امیرچخماق یزد در اعتراض به نابسامانی های 
اقتصادی شعار دادند- با طرح این سؤال که مبارزه 
با فساد دانه درشت ها کجاست؟ گفت: »چرا به این 
پول ها رسیدگی نمی کنید؟ چند نفر را به دادگاه بردند 
و تبلیغ و سروصدا کردند. مردم باید بدانند؛ قضات 
شریف ما نترسند، دادستان های شریف ما نترسند 
بــه این جناح و آن جناح نگاه نکنند. این پول هایی 
که امروز اعالم کردم باید برای مردم توضیح دهند. 
من در سفر به استان های مختلف این رقم ها را اعالم 
می کنم.« رئیس جمهور در واکنش به شــعارهای 
اقتصادی مردم گفت: »صدای شــما مردم صدای 
این چند نفر جوان نیست. اختالف و فاصله خواست 
آمریکاست. نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده ای 
معدود بلند شود؛ گرچه آن عده در کشور بسیار کم و 
معدود هستند، اما درعین حال آن گروه کم و کوچک 

را هم به اسالم، وحدت و پیامبر دعوت می کنیم.«
وی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به 
سؤال یک ماه پیش کیهان درخصوص »بر باد رفتن 
1۸ میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشور« گفت: »یک 
عده آدم بداخالق در روزنامه ها نوشــتند این دولت 
با ارز 4۲00 تومانی 1۸ میلیارد دالر را بر باد داد.«

همین ســخنان و مواضع روحانی باعث شد تا 
از سوی کارشناسان و چهره های نظامی، سیاسی، 
اقتصادی، رسانه ها و کاربران فضای مجازی، موجی 

از انتقادات علیه وی روانه شود.
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
روز گذشته در همایش حکمرانی اسالمی بی آنکه 
به اظهارات رئیس جمهور  اشــاره مستقیمی  بکند ، 
اظهار کرد: »مبارزه با فساد به مذاق برخی ها خوش 

نیامده است.«
همچنین سرلشــکر جعفری، فرمانده سابق 
ســپاه نیز طــی توئیتی درباره اظهــارات روحانی 
نوشت: »جناب رئیس جمهور اگر در مسیر مبارزه 
با بی عدالتی ها کاری نمی کنند، الاقل کارهایی که 

دیگران انجام می دهند را تخریب نکنند!«
واکنش قوه قضائیه

غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه 
چند ساعت بعد از سخنرانی رئیس جمهور در یزد 
به اظهارات او واکنش نشان داد و گفت: »ما تعجب 
می کنیم که آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری های 
دستگاه قضا در این پرونده بی اطالع است« و »چرا 
باید این قبیل از مسائل در تریبون عمومی و در جمع 
مردم بیان شود و موجبات یاس و ناامیدی مردم را 

فراهم کند.«
او گفت: »این سؤال را هم داریم که امروز بیش از 
6 سال از استقرار این دولت می گذرد؛ چرا اگر فسادی 
رخ داده االن و تــازه باید اعالم کنند که بروید و در 

دستگاه قضایی شکایت کنید.«
پس از ســخنگوی قوه قضائیه، حجت االسالم 
منتظری دادستان کل کشور روز گذشته در برنامه 
تلویزیونی پایش در واکنش تلویحی به سخنان اخیر 
رئیس جمهور گفت: مسئولین در اظهاراتشان دقت 
بیشتری کنند تا ما مجبور نشویم با اسناد و مدارک 
به مردم اعالم کنیم که اطالعات آنها نادرست است.
همچنین موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه های 
انقالب نیز به حرف های رئیس جمهور واکنش نشان 
داد و گفت: »ما انتظار داشتیم آقای رئیس جمهور 

نیز همچون عموم مردم از اقدامات قوه قضائیه در 
برخورد با مفاســد خوشحال و خشنود باشد؛ البته 
احساس درونی ایشان به خودشان مربوط است، اما 
به لحاظ قاعده حکمرانی برای آقای رئیس جمهور 
خوب نیست که مردم احساس کنند ایشان از برخورد 
قوه قضائیه با مفسدین اقتصادی نگران شده است.«

انتقاد اصولگرایان به روحانی
روز گذشته اغلب رسانه های داخلی و چهره های 

سیاسی به انتقاد از سخنان روحانی پرداختند.
آقای روحانی! از برادر خودتان شروع کنید

نقوی حســینی، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان با  اشاره 
به ســخنان رئیس جمهور در یــزد مبنی بر اینکه 
کشاندن چند نفر به دادگاه، مبارزه با فساد نیست، 
تصریح کرد: آقای روحانی! شــما 6 ســال فرصت 
داشــتید و می توانستید با فساد مبارزه کنید، پس 
چرا مبارزه با فساد در دستگاه های شما اجرا نشد؟ 
اگر به این مســئله اعتقاد دارید، بهتر است از برادر 

خودتان شروع کنید.
مواضع روحانی 

در طراز رئیس جمهور نیست
همچنین محســن کوهکن، عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس در جلســه علنی دیروز 
پارلمان گفت: گاهی اوقات »روحانی« حرف هایی 
می زند که در طراز رئیس جمهور یک کشور نیست.
وی افــزود: پس از پیروزی انقالب اســالمی، 
دولت های مختلفی سر کار آمده اند که بنده، دولتی 

را به ناکارآمدی و نابلدی دولت روحانی ندیده ام.
کوهکن بیان کرد: کسانی که خود را در طراز 
ریاست جمهوری می دانند و در زمان تبلیغات وارد 
صحنه می شوند و برای حل مشکالت کلید نشان 
می دهند، نباید فقط در دور اول کاری خود عملکرد 
دولت سابق را به توپ ببندند و در دور دوم کاری خود 

هم بگویند که ما اختیار الزم را نداشتیم.
وی تصریح کرد: دولت روحانی کاماًلً ناکارآمد 
است چراکه حتی نمی دانست که ذخایر ارزی کشور 
چقدر است و با وجود آنکه در این زمینه اطالعات 
کافی را نداشت، درباره ارز دولتی تصمیم گرفت و 

تمام نقدینگی در دست مردم به سمت ارز رفت.
دالر گم نشده؛ یورو گم شده!

 احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیســه مجلس 
شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشــت: »آقای روحانی گفته در دولتش یک دالر 
هم گم نشده!!! راست میگه دالر گم نشده یورو گم 
شده نمونه: 1۸6 میلیون یورو شرکت جاهد وزارت 

جهاد کشاورزی.«
حرف های روحانی، انتخاباتی است

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس شــورای اســالمی با  اشــاره به 
صحبت های دیروز رئیس جمهور درباره فســاد به 
خبرنگار آنا، گفت: »چرا وزارت امور خارجه دولت 
روحانی برای بازگشــت اموال بابک زنجانی به قوه 
قضائیه کمک نکرد؛ پس این موضوع نشان می دهد 

حرف های ضد فساد روحانی انتخاباتی است«.
روحانی می خواهد نسبت به اطرافیانش 

اغماض کنند
سیدمهدی  هاشمی  نماینده دوره نهم مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو با فارس بیان کرد: 
با توجه به اینکه در آســتانه انتخابات مجلس قرار 
داریم پسندیده نیست مســئولین ارشد اجرایی و 
علی الخصوص رئیس جمهور نسبت به موضوع مبارزه 
با فساد که مطالبه عمومی  مردم بوده و هست اقدام 
تقابلی داشته باشــند.  آقای رئیس جمهور حداقل 
برای حفظ ظاهر هم که شده از روند مبارزه با فساد 
حمایت کند و در مورد اطرافیان خود ولو به صورت 
نمادین هم که شده کار مبارزه با فساد را شروع کند.
نماینده دوره نهم مجلس اظهار داشــت: آقای 
رئیس جمهور باید هرچه زودتر موضع خود را نسبت 
به مفاسدی که اطرافیانش داشته و دارند اعم از آنها 
که دستگیر شده اند و کارشان در سیر مراحل قضایی 
اســت و چه افرادی که تحت نظر و تحت بررســی 

هستند مشخص کند.
هاشمی  خاطرنشان کرد: بعضاً خبرهایی شنیده 
می شود مبنی بر اینکه آقای رئیس جمهور به دنبال 
این است تا با مفاسد مربوط به اطرافیانش با اغماض 
رفتار شود که این در شأن یک رئیس جمهور نیست و 
انتظار می رود موضع خود را نسبت به این مفاسدی 

که نزدیکانش مرتکب شده اند اعالم کند.
اصالح طلبان هم

 از روحانی انتقاد کردند
گفتنی اســت که برخی مدعیــان اصالحات و 
رسانه های زنجیره ای به استقبال حرف های روحانی 
رفتنــد و در عکس و تیتر خود به برجسته ســازی 
اظهارات و انتقادات او علیه قوه قضائیه پرداختند. البته 

رسانه های زنجیره ای شعارهای مردم علیه روحانی و 
همچنین هجمه روحانی علیه منتقدان- آنجا که گفت 
یک عده آدم بداخالق و بی ایمان در روزنامه ها نوشتند 
این دولت با ارز 4۲00 تومانی 1۸ میلیارد دالر را بر 
باد داد- را سانسور کردند! و شعاردهندگان را »عده ای 

خودسر«، »اقلیت« و »سازمان یافته« نامیدند.
آقای روحانی! شما چرا؟

شایان  ذکر آنکه برخی رسانه های اصالح طلب هم 
به انتقاد از اظهارات روحانی پرداختند. آفتاب یزد در 
یادداشت صفحه اول خود با عنوان »آقای روحانی! 
شما چرا؟« نوشت: »باور کنید، شنیدن اعداد و ارقام 
بزرگ فساد هرگز مردم را خوشحال نمی کند!« و »چرا 
شما آقای روحانی همان راهی را در پیش  گرفته اید که 

پیشینیان رفته اند و هیچ نفعی نبرده اند؟!«
اظهارات روحانی 

قطعاً جزو اشتباهات اوست
حجت االســالم دعایی مدیرمسئول موسسه 
اطالعات در گفت وگو با فارس در پاســخ به سؤالی 
درباره سخنان روحانی در یزد و تالش وی برای ایجاد 
فضای دوقطبی و هجمه وی به دستگاه قضا گفت: 
»رئیس جمهور نباید مرتکب اشتباه شود و نباید سد 
راه کسانی شود که در حال حاضر با قدرت و قوت 
خدمات ارزشمندی را ارائه می دهند. این صحبت ها 

قطعاً از اشتباهات آقای روحانی است.«
مدیرمسئول موسسه اطالعات خاطرنشان کرد: 
»اگر خدای  نکرده آقای روحانی مطالبی را بیان کرده 
که تعریضی به قوه قضائیه و آیت اهلل رئیسی است، 

قطعاً این مورد از اشتباهات وی است.«
رئیسی، سیاسی عمل نمی کند

 باید انصاف به خرج دهیم
آیت اهلل  هاشــمی  هاشــم زاده هریسی نیز در 
گفت وگویی درباره طرح موضوع فساد چند میلیارد 
دالری و دالیــل طرح آن اضافه کرد: آن قدر که ما 
آقای رئیسی را می شناسیم و چندین سال با ایشان 
مرتبط بوده ایم به این نتیجه رسیدیم که ایشان در 
مسئله فساد و مبارزه با آن نه سیاسی عمل کرده و 
نه عمل خواهد کرد. ایشان در این زمینه هیچ تفاوتی 
قائل نمی شوند، حال اگر برخی بر عدم سیاسی کاری 
و قائل نشدن تبعیض تأکید می کنند، جای  اشکال 
و ایراد ندارد و می تواند کمک کند تا چنین روندی 
در مبارزه با فســاد نهادینه شود، اما باید انصاف به 

خرج دهیم.
عضو مجلس خبــرگان رهبری در عین  حال 
ادامه داد: من گرایش سیاسی آقای رئیسی را نفی 
نمی کنم، اما می گویم که ایشان چنین چیزی را در 
کارش دخالت نمی دهد؛ بنابراین گفتن حرف هایی در 
زمینه سیاسی کاری قوه قضائیه مفهومی  ندارد، ولی 
می تواند توصیه ای برای دیگران باشد تا حواسشان را 

جمع کنند و سیاسی کاری نداشته باشند.
آقای روحانی! فرافکنی نکنید

محمود صادقــی، نماینده اصالح طلب و عضو 
فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی هم در توییتر 
نوشت: »آقای روحانی! فساد فساد است، چه میلیونی 
چه میلیاردی؛ به جای فرافکنی با غده های فســاد 
در دستگاه های زیرمجموعه خودتان مقابله کنید. 
بعضی از همکاران شما در هیئت دولت دست کمی از 

همتایانشان در دولت سلف ندارند.«
روحانی االن 2۴۰ هزار رأی هم ندارد

صادق زیباکالم فعال سیاســی اصالح طلب با 
انتقاد از سخنان رئیس جمهور گفت: »آقای روحانی 
اگر برادر شــما به زندان نیفتاده بــود، باز هم این 

حرف ها را می زدی؟«
وی در ادامــه با بیان اینکه از ۲4 میلیون رأی 
ســال 96، االن روحانی ۲40 هزار رأی هم ندارد، 
گفت: »این فقط روحانی نبوده که ســقوط کرده 

اصالح طلبان هم دچار بحران شدند.«
زیباکالم همچنین گفت: »االن روحانی بیاید و 
از خاتمی  اسم ببرد، کسی آن را باور نمی کند، این 

رفتار فقط یک فرصت طلبی سیاسی است.«
بازنده این بازی روحانی است

عباس عبدی، فعــال اصالح طلب درخصوص 
صحبت های روحانی گفته است که با فساد نیز مثل 
مسائل دیگر می توانیم هم سیاسی برخورد کنیم هم 

به شکل منطقی و قانونی.
عبدی اظهار داشت: آقای روحانی فکر می کند 
این شــیوه می تواند به او کمک کند اما به اعتقاد 
بنده این راه نمی تواند به او کمک کند، برای اینکه 
شــما وارد بازی طرف مقابل خودتان شده اید. در 
بازی طرف مقابل، شما بازنده هستید. درحالی که 
باید بازی خودت را انجام بدهی! بازِی خود یعنی 
اینکه مبارزه با فســاد را در قالب قانون درآورد تا 
طرف مقابل اگر نمی خواهــد در قالب این قانون 
عمل کند بازنده شود، بنابراین، این بازی به باخت 
آقای روحانی و کلیت جامعه منجر خواهد شــد. 

من فکر نمی کنم این شیوه سخنرانی دستاوردی 
داشــته باشد دستاوردی هم داشته باشد موقت و 

تاکتیکی است.
عبدی گفت که نمی توان درک روشنی از این 
نوع رفتارها داشت، من هم درکی از این ماجرا ندارم.

جا داشت »روحانی« از گوش های مخملی ما 
هم یاد می کرد!

یکی از روزنامه نگاران اصالح طلب نیز در صفحه 
توئیتری خود نوشــت: حسن روحانی سخنرانیش 
در یزد رو این طوری تموم کرد: »ســالم و درود بر 
ســیدمحمد خاتمی  افتخار این دیار و کشور« جا 
داشــت یه وعده رفع حصر هم می داد و در ادامه از 

گوش های مخملی ما هم یاد می کرد.
بیشتر شبیه نطق انتخاباتی بود

 یکی از فعــاالن اصالح طلب هم با انتخاباتی 
خوانــدن اظهارات روز گذشــته روحانی نوشــت: 
»سخنرانی امروز روحانی بیشتر شبیه نطق انتخاباتی 
بود. از روحانی در این موقعیت انتظار می رود به جای 
نطق و تهدید به افشــا، به اقدام عملی دست بزند. 

فرصت به سرعت از دست می رود.«
روحانی ذهن ها را بدبین نکند

احــد آزادی خــواه، نماینده مــردم مالیر در 
مجلس شــورای اسالمی هم در مصاحبه ای گفت: 
»رئیس جمهور در ماه های منتهی به انتخابات فضای 
کشور را به سمت و سوی خاص نبرد که ذهن ها به 

وی بدبین شود«.
سخنان روحانی جدی گرفته نشود!

همچنین یکی دیگر از فعاالن اصالح طلب در 
صفحه شخصی خود نوشت: »وقتی در دولت از وزیر 
و سخنگو تا معاون اول و شخص رئیس جمهور دارای 
نزدیکان و اقربائی با مفسده های جدی مالی هستند 
طبیعی است سخنان رئیس آن دولت در مبارزه با 

فساد از سوی ملت جدی گرفته نشود.«
فعاالن و کارشناســان اقتصادی 

چه گفتند؟
گفتنی اســت که برخی فعاالن و کارشناســان 
حوزه اقتصادی نیز به انتقاد از سخنان رئیس جمهور 

پرداختند. 
روحانی درباره مدیریت خود 
در حوزه اقتصاد حرفی نزد!

محمد کهندل اقتصاددان و تحلیلگر مســائل 
اقتصــادی در گفت وگو با نود اقتصادی درخصوص 
سخنان اخیر رئیس جمهور در جمع مردم یزد اظهار 
کرد: اینکه آقای رئیس جمهور کشف مخازن نفت را 
به عنوان گزارش عملکرد خودشان اعالم می کنند و 
به حرکت رو به جلو و ثمربخشــی که قوه قضائیه 
در مبارزه با فساد شروع کرده هجمه وارد می کند، 

تعجب آور است.
وی افزود: رئیس جمهور به عنوان نگهبان قانون 
اساسی باید از حرکت قوه قضائیه حمایت کند و در 
برابر عملکرد خودش پاســخگو باشد. کاش ایشان 
دیروز می گفت در 6 ســال اخیر چه اقداماتی برای 
مردم و اقتصاد ایران کرده است. آیا ایشان می داند 
که قدرت خرید مردم کاهش یافته اســت؟ ضریب 
جینی به باالترین عدد در ســال های اخیر رسیده 
اســت؟ نقدینگی و پایه پولی رکورد زده است؟ آیا 

این ها تقصیر تحریم است؟
رئیس جمهور آدرس غلط می دهد

همچنین ساسان شاه ویسی، تحلیلگر مسائل 
اقتصادی اظهار کــرد: آقای رئیس جمهور به دنبال 
فرافکنی است، زیرا در حال حاضر اقتصاد کشور از 

حداقل های الزم هم برخوردار نیست.
به گزارش نود اقتصــادی، وی افزود: مدیریت 
اقتصادی کشــور به عدم توانمندی در بهره برداری 
از ظرفیت های داخلی کشــور دچار شده و بخش 
اعظم فسادهایی که آقای رئیس جمهور از آنها یاد 
می کند در دســتگاه اجرایی یعنی همان دولت رخ 
داده اســت. ایشان با دادن آدرس غلط و استفاده از 
ادبیات سیاسی می خواهند مسئولیت اشتباهات خود 

را به گردن سایرین بیندازند.
هجمه روحانی به دستگاه قضا

 به دلیل کارنامه بد اقتصادی است
ابوالقاسم حکیمی پور، استاد اقتصاد دانشگاه هم 
گفت: به نظرم اظهارات اخیر آقای روحانی و هجمه به 
قوه قضائیه ناشی از نداشتن عملکرد مناسب در حوزه 
اقتصاد اســت. وی افزود: سؤال این است اگر امروز 
آقای روحانی عملکرد مناسبی در اقتصاد داشت، باز 
هم با قوه قضائیه دعوا می کرد؟ نباید رئیس جمهور 
ناکامی های اقتصادی را به سایر نهادها مرتبط بداند. 
فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا اضافه کرد: 
برجام اکنون شکست خورده است و دولت که تمام 
توان خود را برای برجام گذاشته بود، امروز چیزی 
برای عرضه ندارد، بنابراین طبیعی است که ایشان 

عصبانی باشند!

گزارش کیهان از نتیجه معکوس اظهارات جنجالی رئیس جمهور در یزد

حمله روحانی به قوه قضائیه
صدای حامیان دولت را هم درآورد

می گوید  مجلس  هیئت رئیســه  سخنگوی 
نمایندگان مجلس اموال و دارایی خود را در سامانه 
مذکور ثبت می کنند و از طریق این سامانه، قوه 

قضائیه صفر تا صد مسئوالن را رصد می کند.
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسالمی به 
ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور 

۲06 نماینده آغاز شد. 
صبح دیروز ســتاد »سامانه ثبت اموال نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی«  آغاز به کار کرد، تعدادی 
از نمایندگان مجلس، اطالعات خود را در این ســامانه 
بارگذاری کرده و ُکدی را جهت بارگذاری لیست اموال 

و دارایی های خود دریافت کردند.
اسداهلل عباسی ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی دیروز پس از آغاز به کار ستاد ثبت اموال 
و دارایی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جمع 
خبرنگاران،گفت: از قوه قضائیه و به ویژه رئیس قوه قضائیه 
تشکر می کنم که تعامل و همکاری خوبی با مجلس در 
راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئوالن داشتند. 

طرح ثبت اموال و دارایی مسئوالن در مجلس به تصویب 
رســید و مراجع قضایی هم این مصوبه را ابالغ کردند و 
نمایندگان مجلس همان طور که اعالم کرده بودند اموال 
و دارایی خود را در سامانه مذکور ثبت می کنند، از امروز 

اموال خود را در این سامانه ثبت کردند.
ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه 
حدود ۲50 تا ۳00 هزار نفر از مســئوالن مشمول این 
قانون می شــوند، تصریح کرد: هر کسی که از تاریخ ۲۳ 
دی 94 مســئولیتی گرفته است شامل این قانون است 
و موظف اســت اموال و دارایی خود را در این ســامانه 
ثبت کند از آنجایی که در سال آخر کاری مجلس دهم 
هســتیم، ابتدا اموال و دارایی های خود در سال ورودی 
خود بــه مجلس را ثبت می کنیم و ســپس در هفتم 
خرداد 99 یعنــی زمان پایان مجلس دهم هم یک بار 
دیگر اموال و دارایی خود را در این سامانه ثبت کرده و 

به قوه قضائیه اعالم می کنیم.
وی افــزود: بنده و جمعــی از نمایندگان در حال 
حاضــر کد ثنا را دریافت کرده و اموال و دارایی خود و 

خانواده مان را باید ثبت و به قوه قضائیه اعالم کنیم که 
شــامل اموال منقول و غیرمنقول، حقوق و دارایی ها و 
اوراق بهادار، منبع درآمد مستمر و دیگر مواردی است 

که در قانون ذکر شده است.
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس تصریــح کرد: 
امیدواریم با ثبت اموال و دارایی مســئوالن مردم اعتماد 
بیشتری به مسئوالن داشته باشند و قوه قضائیه دارایی های 
مسئوالن را تحت نظارت خود قرار دهد و قطعا این مسئله 
منجر به پیشگیری از برخی جرایم و همچنین شبهات در 

مورد دارایی و اموال مسئوالن می شود.
عباسی با بیان اینکه از طریق این سامانه، قوه قضائیه 
صفر تا صد مسئوالن را رصد می کند، خاطرنشان کرد: 
ســتاد ثبت اموال و دارایی نمایندگان تا پایان آبان ماه 
در مجلس مســتقر خواهد ماند اما از آنجایی که هفته 
آینده نمایندگان به حوزه انتخابی خود می روند پیشنهاد 
می دهیم هر چه ســریع تر کد ثنــا را دریافت کرده و 
ســپس اموال و دارایی های خود را در ســامانه مذکور 

به ثبت رسانند.

از صبح دیروز و با استقرار در مجلس

ستاد سامانه ثبت اموال نمایندگان آغاز به كار كرد


