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سرویس سیاسی-
روزنامه دولتی ایران که جریان تحریف در آن خیمه زده است، روز گذشته نیز طی یادداشتی سیاق تحریف و فریب 
را پی گرفت و نوشت: موفقیت دیپلماسی ایران در چهار سال نخست دولت آقای روحانی سبب گشایش های بسیاری 
در حوزه اقتصادی شــد. کمترین البته و مهم ترین اتفاقی که افتاد این بود که از ســال ۹۲ تا ۹۶ دچار تورم های شدید 
و غیرمتعارف نبودیم. قیمت بســیاری از کاالها و نیازهای اساسی مردم مانند مسکن تقریبا سیر ثابتی را طی می کرد، 
ارزش پول ملی کاهش نداشت و ده ها اتفاق مطلوب دیگر در حوزه اقتصادی روی داد. بازتاب پیروزی های دیپلماتیک 
آن دوره که به صورت ثبات و پایداری خود نمایی می کرد، سبب رونق اقتصادی شد و اشتغال بیشتری ایجاد کرد و به 
شهادت آمارها در آن زمان تعداد کمتری از مردم زیر خط فقر نسبی و مطلق بودند. مطلوبمان باشد یا نباشد نمی توان 
انکار کرد که آن همه از آثار دیپلماسی بود و نشان داد که می توان با گفت و گو در عرصه سیاست خارجی تا چه حد به 

تامین منافع ملی کمک کرد.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اتفاقاتی که به نفع جمهوری اسالمی ایران در شورای امنیت سازمان ملل 
رخ داد، موضعی که آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از سفر دبیرکلش به تهران و رایزنی های او با مقامات ایران اتخاذ کرد 
و بسیاری دیگر از موضعگیری ها و رابطه های جاری بین کشورهای توسعه یافته جهان با ایران نشانه امتداد یافتن همان 
موفقیت ها است که با ابزار گفت و گو و رایزنی های مستمر از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان پیگیری شده است... اگر قرار 
بود مذاکره ای ما را تحت سلطه دیگری قرار دهد، این اتفاق در جریان گفت و گو های برجام رخ می داد. البته که آن مذاکرات، 
گفت و گوهای پایاپایی بود. در غیر این صورت جمهوریخواهان آمریکایی پس از به دســت آوردن ریاست جمهوری نتیجه 
آن را توافق بد توصیف نمی کردند... امروز ما باید پرچم دار گفت و گو در جهان باشیم. با تمامی کشورهای دنیا بجز اسرائیل 

می شود مذاکره کرد و جهانی را به حمایت از خود برانگیخت.
درباره تحریف های ارگان دولت در یادداشت مذکور گفتنی است؛ اوال، دولت یازدهم تورم را به قیمت رکود مطلق در 
کشور کاهش داد تا آنجا که تعداد زیادی از کارخانه ها و مراکز تولیدی به ورشکستگی کشیده، تعطیل شد و هزاران کارگر 
بیکار شــدند. مدعیان اصالحات که مصادر اجرایی کشــور را در اختیار دارند، می گفتند تورم را کاهش دادیم! اما همزمان 

نفس تولید گرفته شده بود.
ثانیا، اگر اوضاع اقتصادی در دولت یازدهم خوب بوده، پس چرا شهریور ۹۴ وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای 
مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند »اگر تصمیم ضرب 
االجل اقتصادی گرفته نشود، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن 

شاید مدت ها وقت الزم باشد.«)؟!(
افزون بر این، مقامات دولت و دست اندرکاران برجام به عدم امکان افتتاح یک حساب بانکی در انگلیس، دستاورد تقریبا 

هیچ و دستاورد نزدیک صفر آن اعتراف کرده اند.
ثالثا، رأی منفی اروپایی ها به تمدید تحریم   تسلیحاتی به دلیل تقالی خصمانه آنها برای نگه داشتن ایران در برجام و 
تداوم محدودیت های هســته ای در مقابل بدعهدی و پشت هم اندازی آنها بود. مدعیان اصالحات که برای رأی منفی اروپا 
به تمدید تحریم تسلیحاتی معرکه گرفته اند، همان طیفی اند که بر طبل برجام ۲ و 3 می کوبیدند و خائنانه، نابودی توان 
موشکی و نفوذ منطقه ای ایران را دنبال می کردند. از سوی دیگر، لغو تحریم تسلیحاتی با تأخیر پنج ساله اتفاق می افتد که 
بنابر اعالم دیپلمات های روسیه و چین، این دو کشور خواستار لغو تحریم های تسلیحاتی در همان سال ۹۴ بودند اما مذاکره 

کنندگان ایرانی، مطالبه طرف غربی برای تعویق پنج ساله لغو این تحریم ها را پذیرفته  بودند!
رابعا، نویسنده با عبارت »اگر قرار بود مذاکره ای ما را تحت سلطه دیگری قرار دهد، این اتفاق در جریان گفت و گو های 
برجام رخ می داد«، دست پیش گرفته که پس نیفتد. می نویسد در برجام تحت سلطه قرار نگرفتیم که خسارت محض توافق 

یکطرفه هسته ای و فجایع به بارآمده از آن را بپوشاند.
خامسا، اگر برجام برای آمریکا بد بوده، چرا هم آمریکا و هم اروپا می خواهند تعهدات ایران ادامه، بلکه افزایش یابد؟ چرا 

ترامپ خواستار حذف بند غروب برجام و دائمی شدن تعهدات ایران است؟
سادسا، مدعیان اصالحات باید پاسخگوی وعده های کذایی خود، خسارات تحمیل شده به مردم در اثر برجام و معطل 

گذاشتن کشور پای وعده های پوچ غرب باشند نه اینکه درباره مذاکره مجدد گنده گویی کنند.
مدعیان اصالحات تاکنون بارها ادعا کرده اند که دولت روحانی موفق بوده و مواردی همچون ترامپ، کرونا، سیل، زلزله 
و...نگذاشتند موفقیت های دولت استمرار یابد و این نشان از بدشانسی دولت روحانی است! این طیف در اقدامی تأمل برانگیز، 

امور کشور را که مستلزم تدبیر و مدیریت صحیح است، به شانس تقلیل داده است!
تناقضات جدید مدعیان اصالحات؛ همه برگردیم به خاتمی!

روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران به موضوع انتخابات 1۴00 پرداخت و 
نوشت: ازآنجایی که جناب آقای محمد خاتمی محور الفت، پیوند و وحدت نظر قاطبه نیروهای ذیل چتر اصالحات هستند 
و نظر این بزرگوار تقریباً می توان گفتمان تمام کننده و سخن پایانی جمع است، تصمیم نهایی را باید از زبان ایشان شنید.

در ادامه مطلب آمده است: اصالح طلبان باید حول محور ایشان جهت گیری، سیاستگذاری و رفتار انتخاباتی سال آینده 
را از ناحیه ایشان دریافت کنند و آن را مبدأ فعالیت های جبهه ای خود قرار دهند.

الزم به ذکر است که چندی پیش سخنگوی کرباسچی حزب کارگزاران حمالت تندی را متوجه عارف و خاتمی کرده 
و گفته بود: با خاتمی و عارف تعارف نکنیم، سرمایه اجتماعی اصالح طلبان از بین رفت.

دبیر حزب کارگزاران با بیان اینکه »کار سیاسی که رودربایستی ندارد«، گفته بود: »درباره بقیه بزرگان هم همین طور 
است. حتی دیگر کسانی که شاید برای ما کاریزما بوده و شخصیت موردعالقه ما باشند. حاال آقای خاتمی یا هرکدام از رفقا.«

کرباســچی همچنین در ۲۲ مردادماه ســال ۹8 در مصاحبه ای گفته بود »نه آقای خاتمی ادعای رهبری اصالحات را 
داشته و نه جریان اصالحات باهم بر سر رهبری این جریان توافق کرده اند.«

گفتنی است حزب کارگزاران سازندگی و تیم رسانه ای آن ها، بعد از انتخابات اخیر مجلس )اسفند ۹8( بارها به شورای 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان، عارف و خاتمی انتقادات تندی را مطرح کرده است.

روزنامه سازندگی ارگان این حزب طی چند ماه گذشته در یادداشت هایی به نقد اظهارات خاتمی درباره طرح مجدد 
آشتی ملی پرداخته است.

جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی این حزب چندی پیش با بیان اینکه »اصالحات از دولت سازندگی آغاز شد« 
گفته بود »محدود کردن اصالحات به خاتمی خطای استراتژیک است«

هدایت آقایی عضو دیگر حزب کارگزاران نیز تیرماه سال جاری در گفت وگویی اظهار کرده بود »اصالح طلبان مقبولیت 
اجتماعی را از دست داده اند و حتی اگر خاتمی هم می توانست نامزد شود، نمی توانست رأی مردم را جلب کند.«

همچنین اوایل ماه جاری، علی محمد نمازی از دیگر اعضای این حزب در مصاحبه ای گفته بود »این که امثال خاتمی 
و حجاریان یا دیگران از ورود به احزاب استقبال نمی کنند به این دلیل است که اعتماد به کار حزبی ندارند و فکر می کنند 

که حزب جواب نخواهد داد«.
هزینه سوءمدیریت آخوندی بر دوش مستأجران

روزنامه آفتاب یزد در شماره دیروز خود در گزارشی به موضوع مسکن پرداخته و نوشته است: »دغدغه قیمت و تهیه 
مسکن در تهران که در شاخص نسبت قیمتش به درآمد جزو گران ترین شهرهای دنیاست، امروز دردی جانکاه را نشان 
می دهد که درمان آن به گفته قریب به اتفاق فعاالن حوزه مسکن در حل مسئله عرضه زیاد مسکن به عنوان راه حل اصلی 

نجات از این شرایط عنوان شده است.«
در ادامه این نوشتار آمده است: »کما اینکه امروز کیست که انکار کند بازار مسکن به عنوان سرپناه و نیاز اولیه خانوار 
سهم اصلی سبد خانواده را به خود اختصاص داده است و نوسان  های قیمتی به ویژه افزایش سریع قیمت در این بازار می تواند 
تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن را که ازجمله آرمان های توافق شده در قانون اساسی کشورمان )اصول 3، 31 و ۴3( 

است، مورد چالش اساسی قرار  دهد و حتی ممکن است به عنوان تهدید برای امنیت ملی نیز مطرح شود.«
این روزنامه اصالح طلب گفته است درمان موضوع مسکن عرضه زیاد مسکن است. با این اوصاف دلیل خیزش طوفانی 
قیمت مسکن در تابستان 13۹۹ تمام آن 7سالی است که کار ساخت مسکن تعطیل شد آن هم توسط وزیر سابق راه و 
شهر سازی یعنی عباس آخوندی و دردناکتر آنکه این شخص پس از استعفا گفت که به خانه نساختن خود افتخار می کند!
متاسفانه هزینه سوءمدیریت امثال آخوندی را اکنون قشر مستاجر پرداخت می کنند و بدتر آنکه روزنامه های اصالح طلب 

)روزنامه شرق( آخوندی را به عنوان یکی از گزینه های انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 معرفی کرده بود.
قصاص نوید افکاری روح و روان جامعه را جریحه دار کرد!

روزنامه اعتماد به مدیر مســئولی الیاس حضرتی نماینده رد صالحیت شده انتخابات مجلس یازدهم در یادداشتی با 
عنوان »پوســت موز زیر پاي قوه قضاییه« نوشــت: »با اجراي حکم اعدام نوید افکاري، روح و روان بخش زیادي از جامعه 
ایران جریحه دار و فضاي رواني جامعه را به ناامیدي و خشم از اقدام قوه قضاییه و حاکمیت هدایت کرد...مجریان و موافقین 
اجراي حکم اعدام مرحوم نوید افکاري بدون توجه به هزینه هاي سیاسي و رواني این اعدام در پاسخ مي گویند که اجراي 
ُمِرّ قانون، مافوق احساســات و عواطف و اقناع جامعه اســت و ضرورتي وجود ندارد تا مردم درباره اجراي یک حکم قضایي 
اقناع شده و اعالم رضایت کنند یا نکنند. این پاسخ و ادله شاید با مباني قانوني ناسازگار نباشد، اما با وجود »قاعده درء و 

انصاف قضایي« ماجرا فرق مي کند.«
گفتنی است نوید افکاری، که جریان نفاق و تحریف همصدا با مریم رجوی ترامپ و پمپئو به حمایت از آن برخاسته اند ، 
یک قاتل جنایتکار است که پدر یک خانواده را به عمد با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده، وی اذعان کرده که دوستانش 
به او گفته اند که آن قدر ضربه چاقو به مقتول زدی که وی ســالخی شــده است.نوید افکاری با این اقدام جنایتکارانه، سه 
بچه را یتیم کرده و خانواده ای را عزادار و داغدار، اما مدعیان اصالح طلب معتقدند که اجرای حکم قصاص او روان جامعه 

را جریحه دار کرده است. 
نکته قابل تامل در این ماجرا آنجاست که جریان تحریف و نفاق مدتهاست که پروژه مشروعیت زدایی از قوه قضائیه آن 
هم به روش بسیار خطرناک »قدیس- سازی« از متهمان را در پیش گرفته که تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
گسترده ای دارد و حیات کشور را مورد تهدید قرار می دهد. و این دقیقا نقطه ای است که »سناریونویسان« سرویس های 
جاسوسی دشمن دو سه سالی است که آن را به صورت عملیاتی در دستور کار قرار داده اند. این سناریوی عملیاتی به نحوی 
پیش رونده و تکمیلی، بر حسب مقتضیات روز، شکل و جامه ای جدید به خود می پوشاند و حول محوری تازه فعال می شود.

قدیس  سازی از محکومان جرایم امنیتی حتی از نوع سخت چون قتل و جنایت، به انفعال کشاندن قوه قضائیه و انداختن 
آن در یک روند فرسایشــی مداوم برای کلنجار بی وقفه در برابر افکار عمومی تحریک شده، کند کردن تیغ اجرای عدالت، 
خالی کردن زیرپای احکام شرعی منصوص و موکد چون قصاص، ایجاد فشار روانی و عاطفی برای عوامل امنیتی و قضایی 
به ویژه قضات در مواجهه با جرایم ضدامنیتی، قبح زدایی از قانون شکنی و عبور از خط قرمز حمله و هجمه فیزیکی و حتی 
حذف نیروهای حافظ امنیت و در یک نگاه کلی، »مشروعیت زدایی« از دستگاه قضایی، به ویژه در سال های اخیر به عنوان 

کار ویژه طیف مدعی اصالح طلبی در دستور کار قرار گرفته است ، که ضرورت دقت نظر نهادهای مربوطه را می طلبد.
بانیان وضع موجود،تقصیر و قصورهای خود را به FATF ربط دادند

 FATFروزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»برخي نمایندگان گاه چوب الي چرخ دولت هم گذاشته اند. یکي از نمونه ها قانون
بود که نه تنها مشکلي براي کشور ایجاد نمي کند بلکه مي توانست ارتباط ما با بانک هاي بین المللي را برقرار کند، امروز این 
امکان بسته شده و بانک هاي با ایران در حد مطلوب کار نمي کنند. حتي دارو که از حیاتي ترین اقالم است به همین دلیل 

به سختي وارد مي شود ولي آقایان مي گویند به فکر مردم و مشکالت جامعه هستند«.
بانیان وضع موجود مدعی هستند که اگر ایران دستورات FATF را اجرا می کرد، فتح الفتوح عظیمی رخ می داد. این ادعا 

در حالی است که دولت روحانی در سال های اخیر بیش از ۹5 درصد دستورات این سازمان را اجرا کرده است.
در شرایطی که دولت اقدامات خود را به صورت نقد انجام داد، هیچ گامی از سوی طرف مقابل برداشته نشد و حتی 

FATF رویکرد سخت تری نیز اعمال کرد.
ماجرای FATF دقیقا تکرار برجام بود. اقدامات نقد از سوی دولت آقای روحانی و وعده های نسیه از طرف مقابل. ظریف 
پیش از این اذعان کرده بود که »نه من و نه رئیس جمهور تضمین نمی دهیم که با اجرای دستورات اف ای تی اف مشکالت 

کشور حل شود«.
اجرای دستورات FATF موجب خودتحریمی در داخل کشور می شود و کارشناسان و صاحبنظران بارها بر آن تاکید کرده اند. 

اطالعیه ستاد مرکزی اربعین: 

عزیمت به عراق در ماه صفر
 ممنوع است

ستاد مرکزی اربعین حسینی در اولین اطالعیه پس از نپذیرفتن 
زائر خارجی از سوی عراق برای اربعین امسال، هر گونه عزیمت زوار 
به کشــور عراق در ماه صفر و حتی برپایی راهپیمایی را در شرایط 

کرونا ممنوع اعالم کرد.
ستاد مرکزی اربعین حسینی طی اطالعیه ای از نپذیرفتن زائر خارجی 
از سوی عراق به دلیل شــیوع بیماری کرونا برای انجام مراسم راهپیمایی 
اربعین خبر داد و تصمیمات ستاد ملی مدیریت مبارزه با بیماری کرونا در 

این خصوص را الزم االجرا دانست.
در اطالعیه شــماره)1( ســتاد مرکزی اربعین آمده اســت: »به اطالع 
مردم شریف و دینمدار و عاشقان خط سرخ شهادت ابا عبداهلل الحسین)ع( 
می رســاند در سال جاری علیرغم آماده ســازی تمام زیرساخت ها و اتخاذ 
تمهیدات برای برگزاری یک حماسه باشکوه دیگر در ایام اربعین حسینی)ع(، 
اما به دلیل شیوع بیماری کرونا در عراق و اعالم عدم پذیرش زائرین دیگر 
کشور ها برای انجام مراسم راهپیمائی اربعین و اعمال سیاست های قرنطینه ای 
در آن کشــور همچنین تصمیم ستاد ملی مدیریت مبارزه با بیماری کرونا 
در کشور مبنی بر اعمال سیاست ها و شیوه نامه های پزشکی، بهداشتی ماه 
محرم که بنحواحســن توســط مردم عزادار و فهیم کشور اجرا گردید فلذا 

بدینوسیله اعالم می گردد:
1. هرگونه عزیمت زوار به کشــور عراق در ایام ماه صفر ســال جاری 

امکان پذیر نبوده و مرز های کشور برای تردد زوار مسدود می باشد.
۲. برگزاری هرگونه راهپیمایی و پیاده روی گروهی و کاروانی تحت هر 
عنوان به ســمت مرز های غربی ممنوع و بر خالف شیوه نامه های بهداشتی 

ستاد ملی کرونا می باشد.
3. از عزاداران عزیز درخواست می شود به شایعات و مطالب طرح شده 
در فضای مجازی و سایت های غیر معتبر توجه نکرده و صرفا اطالعیه های 
صادره ازســوی ستاد مرکزی اربعین وستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا را 

مالک عمل قرار دهند.
۴. برنامه های جایگزین مراســم راهپیمایی اربعین سال جاری با هدف 

زنده نگه داشتن فضای ارزشی اربعین متعاقباً اعالم خواهد شد.«

۶۷۰ واحد صنعتی راكد كشور
 امسال به چرخه تولید بازگشت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: ۶۷۰ واحد تولیدی و صنعتی 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور از ابتدای سال تاکنون 

به چرخه تولید بازگشت. 
به گــزارش ایرنا، محســن صالحی نیا، در حاشــیه بازدیــد از گروه 
صنعتی سازان در شهرک صنعتی بزرگ سمنان در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهار داشــت: ۴۶ هزار واحد تولیدی در بخش های مختلف شــیمیایی، 
بهداشــتی، و فلزی در بالغ بر 8۶0 شهرک و ناحیه صنعتی مستقر است 

که براساس آمارها حدود 10 هزار از این واحدها راکد است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران ادامه داد: طبق برنامه ها تاکنون ۶70 واحد 

صنعتی از این مجموع احیا شد.
وی تصریح کرد: احیای 30 واحد صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک 

و نواحی صنعتی استان سمنان در دستور کار است.
صالحی نیا ابراز داشت: از ابتدای سال تاکنون 13 واحد صنعتی استان 

سمنان احیا و به چرخه تولید بازگشت.
وی با  اشاره به مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، تصریح کرد: 
با توجه به شرایط ویژه  واحدهای تولیدی، اقدامات سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران در راستای تامین اولیه و زیرساخت هایی همچون 
برق و گاز، رفع کمبود نقدینگی و برقراری تعامل با ســایر دســتگاه های 

اجرایی است.
وی بــه ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی با هدف رونق 
تولید و توسعه اقتصادی، خاطرنشان کرد: بنگاه های صنعتی کشور نیازمند 
تامیــن بازارهای صادراتی و نیز مصرف داخل هســتند که ضرورت دارد 

برنامه ها با توجه به این مسائل اجرا شود.
معــاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران یادآور شد: واردات کاالهای مشابه 
ساخت داخل یکی از مشــکالت اساسی واحدهای صنعتی کشور بود که 
 امروز، این معضل برطرف شد و این پیام خوبی برای فعاالن حوزه صنعت و

تجارت است.

درمکتب امام

در قصاص زندگی است
در قصاص زندگی است. اگر ما درِ قصاص را ببندیم، هر کسی بکشد 
کارش نداشــته باشیم، قتل زیاد می شود؛ زندگی مردم از بین می رود؛ 
هرکس دلش خواســت هر کســی را می کشد. قصاص برای این است 
که زندگی بشر تأمین بشود. تربیت است، برای مصلحت جامعه است.
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سوگواری قاتالن بین المللی به بهانه قصاص یک قاتل!

بقیه از صفحه 2
سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: متأســفانه پیمانــکاران ایرانی از فاز 11 پارس 
جنوبی کنار گذاشته شدند، توتال فرانسه در آنجا کار کردند، 
اطالعات کشورمان را جمع آوری کردند و از این اطالعات به 
ضرر ما استفاده شد؛ باید از همان ابتدا کار در پارس جنوبی 
را به ایرانی ها می دادیم. متأسفانه با عدم تثبیت گاز در صادرات 
به کشورهای همسایه مواجه هستیم و مشکالتی در قرارداد با 

کشورهای همسایه به ویژه  ترکمنستان به وجود آمد.
وی با انتقاد از اینکه در بهینه سازی مصرف سوخت کار 
جدی انجام نشده است، گفت: در شدت مصرف انرژی قرار 
بود که به رتبه خوبی برســیم اما متأسفانه وضعیت خوبی 
نداریم و همچنین در مســئله گاز فلر وعده هایی داده شده 
بود که هیچ یک از این وعده ها محقق نشد و صرفاً ۲/5 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
خساراتی

 به تبع حذف کارت  سوخت
علیرضا زاکانی در جلســه علنی دیــروز مجلس و در 
جریان بررســی طرح های توســعه ای وزارت نفت، با  اشاره 
به خســارت هایی که در حوزه قراردادهــای نفت و گاز به 
کشــور وارد شده است، گفت: کشور ما تحریم پذیر نیست، 
ما می توانیم از شرایط فعلی فرصت هایی را ایجاد کرده و در 
مسیر پیشرفت کشور گام برداریم. متأسفانه این خسارت ها 
مربــوط به قراردادهای نفــت و گاز مانند قرارداد با توتال و 
قرارداد با  ترکمنستان اســت و ضرر و زیان هایی را متوجه 

کشور ما کرده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: کوتاهی هایی در توسعه میعانات انجام شده به گونه ای که 
طی هفت سال گذشته در پارس جنوبی حدود 35 میلیارد 
دالر به دلیل سیاست های غلط خسارت برای ما ایجاد شده 
اســت. وزیر نفت و این وزارتخانه  ترجیح شان آن است که 
واگذاری ها به افراد خارجی باشد این مسئله به معنای عدم 
توجه به توان داخلی است و خسارت هایی را برای کشور به 

همراه داشته است.
وی با بیان اینکه حــدود 150 هزار میلیارد تومان در 
سهمیه بندی بنزین دچار خسارت شدیم، گفت: این در حالی 
است که ما می توانستیم از این منابع در جهت سازندگی کشور 

استفاده کنیم اما این اتفاق محقق نشد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: وزارت نفت باید احداث ذخیره سازها، احداث پاالیشگاه 
و همچنین پتروپاالیشگاه، تنوع فروش نفت خام و توجه به 
ظرفیت های داخلی را در دستور کار خود قرار دهد. وزیر نفت 
نسبت به انعقاد قرارداد سیراف اصرار زیادی دارد درحالی که 
این قرارداد زمان بسیار زیادی را می برد و همچنین مشکالتی 
را در پی خواهد داشت. انتقال خط لوله گاز به عمان باید در 
دستور کار وزارت نفت قرار گیرد، وزیر نفت باید دیپلماسی 
انرژی را در دستور کار خود قرار دهد و در ارتباط با پاکستان 

باید تجدیدنظر جدی شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه در تولید پتروشیمی  کشور سیاست های غلطی اعمال 

شده که باید مرتفع شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این 
است که کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون انرژی 
مجلس، مسئوالن مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگانی 
از وزارت نفت تشکیل شود تا این افراد مشکالت حوزه انرژی 
را طی 10 روز مورد بررســی قرار دهند و پیشنهاد عملیاتی 

به مجلس ارائه شود.
زنگنه سال 95: کارت سوخت 

هیچ تأثیر ندارد
در حالی زنگنه از دخالت در تصمیم خسارت بار حذف 
سهمیه بندی و کارت سوخت شانه خالی می کند که در تاریخ 
5 اردیبهشت ماه سال ۹5 در گفت وگو با رسانه رسمی  وزارت 
نفت )شانا( با  اشاره به اینکه موافق بنزین دو نرخی نیست، 
اعالم کرده بود: »دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می آورد 
و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با 

دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.«
همچنین زنگنه در مورد کارت سوخت و سامانه هوشمند 
ســوخت در تاریخ 7 تیرماه ۹5 در گفت وگویی با  اشاره به 
ضروری نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین، عنوان 
کرد: »نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما 
از کارت سوخت و بنزین سهمیه ای استفاده می کردیم که االن 
هیچ کدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می شود 
که یک میلیون خودرو به ســامانه حمل و نقل کشور اضافه 
شــده است و این درحالی است که تنها 1/7 درصد مصرف 
بنزین رشــد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که 
مردم به صورت معقول بنزین مصرف می کنند و کارت سوخت 

هیچ گونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.«
اینکه زنگنه برای تأیید اقدمات خود در پارس جنوبی، از 
امضای ارکان نظام مایه می گذارد، شیوه جدیدی نیست. یکی 
از روش هایی که مسئوالن در سال آخر دولت برای توضیح 
اقدامات خود به کار می گیرند، این است که تصمیمات خود 
را مورد تأیید نظام معرفی می کنند و با این حربه، خود را از 
پاسخگویی تبرئه می کنند. حال آنکه حکایت همراهی نظام با 
بسیاری تصمیمات دولت، صرفا به معنای تأیید صد درصدی 
آن نیست، بلکه نوعی فراهم کردن زمینه برای دولت است تا 

بتواند دیدگاه های خود را در میدان عمل پیاده کند.
نمونه آن، برجام است که هرچه بسیاری از دلسوزان و 
بزرگان نظام هشدار دادند که به غربی ها اعتمادی نیست و 
به محض اینکه به نتیجه رسیدند، به ریش شما می خندند 
و همچنین برای محکم کردن این قرارداد، شروط و خطوط 
قرمزی  ترسیم کردند، اما دولت در اجرا چه کرد؟ برخی از این 
خطوط قرمز را زیر پا گذاشته و بسیاری از هشدارها فراموش 
شــد. در نهایت هم با خروج آمریکا از برجام، چنین القا شد 
که این تصمیم و شیوه اجرای آن، عملکرد مجموعه نظام بوده 
است، بدون اینکه به چارچوب های تعیین شده  اشاره ای شود.
یــا در همین ماجرای قرارداد توتال که در کنار قرارداد 
خرید هواپیماهای خارجی، به عنوان گل سرسبد دستاوردهای 
برجامی، از سوی دولتی ها حلوا حلوا می شد، شبیه این اتفاق 

رخ داد که این بار با واکنش رهبری نقش بر آب شد.
در ماجرای توتال کــه در چارچوب قراردادهای جدید 
نفتی - و البته مانند بسیاری دیگر از قراردادهای این دولت، 

محرمانــه - منعقــد گردید، چنین القا شــد که همه چیز 
مورد تأیید رهبری اســت، اما رهبر انقالب در دیدار رمضان 
ســال ۹5 دانشجویان با ایشان و در پاسخ به مطالبه یکی از 
دانشــجویان برای ورود رهبری به قراردادهای جدید نفتی، 

روشنگری کردند.
ایشان با  اشاره به ایرادات مطرح شده به این پیش نویس 
که تا ویرایش شــانزدهم هم پیش رفته بود، تأکید کردند: 
»بعد که به دفتر ما مراجعه شــد، دفتر ما گفتند این کافی 
نیســت، چون بعد از این باز اصالحات دیگری هم الزم بوده 
کــه انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی که 
این اصالحات انجام نگیرد و این کار به معنای واقعی کلمه، 
مطابق منافع کشور نباشد این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع 
قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته ایم که تا وقتی قضیه 
نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتفاقا در جلسه  
اســاتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، 
همان شــخصیت محترمی  بود که در آن جلسه  مسئولین 
دولتی شــرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که 
نظرات کاماًلً متین و مســتحکمی  بود، در  اشکاالت بر آن 

شیوه  قرارداد مفصل ذکر کرد.«
حــال تصــور کنید اگــر این هوشــیاری نبــود چه 
بهره برداری هایی از آن می شد و مدام می گفتند IPC مورد 
تایید نظام اســت و همه چیز با هماهنگی کامل انجام شده 
اســت! در پایان باید به آقای زنگنه یادآوری کرد که حذف 
کارت ســوخت و قرارداد توتال دستپخت دولت و به صورت 

خاص وزارت نفت دولت تدبیر و امید بوده است و نه نظام.

سرویس اجتماعی- 
رژیم صهیونیستی در حالی  نخست وزیر 
در کنار برخی کشورهای غربی خود را سوگوار 
قصاص قاتل یک شهروند ایرانی جا زده است که 
نگاهی به کارنامه وی و دوستانش واژه انسانیت 

را شرمنده می کند.
ســاعت ۲3 روز 11 مردادماه سال ۹7 بود که 
فردی از کارمندان ســازمان آب منطقه ای شیراز در 
محله شاه داعی اهلل و مقابل منزل خود، با چاقو مورد 
ضرب و جرح قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان 

جان خود را از دست داد.
مرحوم  ترکمان دارای دو فرزند دختر خردسال 

و یک پسر نوجوان بود.
پدر مرحوم  ترکمان پس از وقوع حادثه و حضور 
در مرجع انتظامی، اظهار داشــت؛ فرزندش بعد از 
فراغت از امور شغلی در حال بازگشت به منزل بوده 
که با چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفته و در نهایت 
به جهت صدمات وارده جان خود را از دســت داد. 
پزشکی قانونی هم ضمن معاینه از جسد مقتول، علت 
مرگ را خونریزی شدید متعاقب بریدگی عروق حیاتی 
گردن، در اثر اصابت جسم نوک تیز و برنده اعالم کرد.

تحقیقــات درخصوص این پرونــده قتل ادامه 
داشــت تا اینکه با بازبینی فیلم دوربین مداربسته 
واقع در خیابان محل تعقیب مقتول، شــخصی به 
نــام »نوید افکاری« درخصوص این پرونده به عنوان 

متهم دستگیر شد.
بر اســاس اطالعات موجــود در پرونده، متهم 
پس از دســتگیری، در بدو تحقیقات اعالم می کند 
»مقتول را با برادرم تعقیب کردم و در حالی که من 
 ترک موتور نشسته بودم با چاقو اقدام به قتل مقتول 
کردم«. همچنین متهمان پرونده در پلیس آگاهی و 
مرحله دادرســی با دست خط خود به تفصیل اقرار 
به جرم انتســابی کرده اند. عالوه  بر این، شاهدی که 
متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد 

وی کرده اند به صراحت ادای شهادت کرده است. 
پس از انجام تحقیقات پیرامون متهم ردیف اول 
پرونده، مشخص می شود، نوید افکاری قصد  ترور یک 
بسیجی را نیز داشته، اما به لحاظ اینکه  تردد فرد مورد 
نظر به صورت نامنظم بوده، موفق به  ترور وی نمی شود.

نوید افکاری همراه برادر دیگر خود به نام حبیب 
افکاری در اغتشاشات سنوات قبل نیز شرکت داشته 
و برادر وی با اســتفاده از کاتر پای یکی از مأموران 
انتظامی  را مورد جــرح عمدی قرار داده که بالغ بر 

۲00 بخیه خورده است.
اقدام به ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت اموال 

از دیگر سوابق متهم است.
صدور حکم قصاص

در نهایت، پرونده قتل مرحوم ترکمان با صدور 
قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست از سوی 
دادسرای عمومی و انقالب شیراز نزد محاکم کیفری 

یک استان فارس ارسال و با ارجاع پرونده به شعبه اول 
دادگاه کیفری یک استان رسیدگی های قضایی الزم 
شد. در شرایطی که علی رغم ادعا های مطرح شده، 
متهم نوید افکاری، دارای وکیل تعیینی در دادسرا بود 
و در دادگاه نیز دارای وکیل بوده است، پس از برگزاری 
دادگاه به صورت علنی، به شــرح دادنامه مورخ 1۴ 
مهرماه سال ۹8، وقوع قتل توسط نوید افکاری محرز 
و از حیث مباشــرت در ارتکاب قتل عمدی حکم به 
قصاص نفس نامبرده صادر شد که این حکم از سوی 

دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
اما دوباره ابزار رسانه ای  اشرار و  تروریست ها وارد 
معرکه شــدند و طبق معمول با عوض کردن جای 
جالد و شهید و قلب واقعیت، در جهت مظلوم نمایی 
و تطهیــر یک قاتل اقدام کردنــد. تطهیر قاتالن و 
بی گناه جلوه دادن اشراری که امنیت جانی مردم را 
تهدید کرده اند، یکی از کارویژه های تعریف شده برای 
رســانه های ضدانقالب مانند »بی بی سی  فارسی« و 
»اینترنشــنال« و... در اجرای پروژه تحریف وتحریم 

علیه جمهوری اسالمی ایران است.
شبه رســانه های معاند با سردستگی بی بی سی 
فارســی و اینترنشــنال در این پروژه بــا کلید واژه 
»کشــتی گیر« برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب، 
به ســراغ پرونده نوید افکاری رفتند؛ قاتلی که یک 
شهروند بیگناه را به طرز فجیعی به قتل رسانده بود.

رسانه های ضدانقالب همچنین مدعی شکنجه 
متهمان پرونده شدند. این در حالی بود که بر اساس 
بررســی های انجام شده و اسناد موجود، بعد از اقرار 
نوید افکاری وکیل تعیینی وی مراجعه و اظهار داشته 
خانواده متهم مدعی شکنجه وی هستند. در همان 
روز در زمان تحقیقات بنابر تقاضای وکیل متهمان 
دستور اعزام آنها به پزشکی قانونی صادر تا چنانچه 
اگر اقرار تحت شکنجه بوده مراتب مجدداً مورد بررسی 
قرار گیرد؛ اما متهم در اداره آگاهی و در حضور وکیل 
تعیینی خود اعالم کرده که شــکنجه نشده ام و به 
پزشــکی قانونی نمی روم. این موضوع در رسیدگی 
دیوان عالی کشــور نیز مورد بررســی قرار گرفته و 
با توجه به عدم درخواســت متهم منتفی تشخیص 
داده شــده است که وکیل تعیینی متهم نیز به این 

موضوع اذعان دارد.
اما با وجود اقرار متهم به انجام قتل و انتشار سند 
اعالم وی مبنی بر شکنجه نشدن، رسانه های معاند 
در کنار برخی جریان های فعال در فضای مجازی با 
همراهی عده ای از سلبریتی ها شروع به ایجاد جو منفی 
علیه دستگاه قضایی کشور کردند. ماجرا وقتی جالب 
شد که قاتل فاسدی همچون  ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا نیز با انتشار توئیتی به حمایت علنی از نوید 

افکاری پرداخت.
در گرماگرم این جریان رسانه ای و مجازی بود 
که انتشار فیلم بازسازی صحنه قتل مرحوم ترکمان 
به دست نوید افکاری و همراهی برادر وی و اعتراف 

صریح این قاتل به انجام قتل در کنار تشریح جزء به 
جزء این جنایت تا حد زیادی زبان رسانه های معاند و 
برخی جریان های مشکوک داخلی را دچار لکنت کرد.

اجرای حکم قصاص
اما ســر انجام پس از گذشت بیش از دو سال از 
زمان وقوع قتل مرحوم ترکمان، ۲۲ شهریور ماه جاری، 
حکم قصاص نوید افکاری با اصرار اولیاء دم با عنوان 
حق الناس و حق شخصی آنها به مرحله اجرا درآمد.
امــا با اجرای حکم قصاص نوید افکاری به جرم 
قتل یک شــهروند بیگناه ایرانی، یک بار دیگر خط 
رســانه ای و فشــارهای نامتعارف دیپلماتیک علیه 

کشورمان فعال شد.
در کنــار آمریکا، برخی کشــورهای اروپایی از 
جمله فرانســه، آلمان و. .. اجرای این حکم قانونی 
قصاص را محکوم کردند. از همه مضحک تر  واکنش 
نخست وزیر رژیم کودک کش صهیونیستی بود که با 
ژست انسان دوستانه برای خانواده نوید افکاری پیام 

تسلیت صادر کرد!
کارنامه خونین مدعیان انسانیت

همه این واکنش ها در حالی است که نگاهی به 
کارنامه این مدعیان دروغین حقوق بشر، کارنامه ای 

مملو از جنایت علیه بشریت را پیش رو می گذارد.
کشور آلمان که حاال سفارت خانه آن در تهران 
گســتاخانه پیام محکومیت قصاص یــک قاتل را 
صادر می کند هنوز پاسخ روشنی به جنایت تحویل 
سالح های کشتار جمعی و شیمیایی به رژیم جنایتکار 
صدام در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران نداده است، 
بر اثر این جنایت، دست کشور آلمان به خون هزاران 
رزمنده و شهروند ایرانی و حتی عراقی قربانی جنایات 

صدام آلوده است.
فرانسه ای که اکنون با خشونت تمام شهروندان 
معترض خود را سرکوب می کند، و حال قصاص نوید 
افکاری را محکوم می کند، هنوز پاسخ جنایت کشتار 
عظیم مردم مسلمان و مظلوم الجزایر را نداده است. 
به گفته رئیس جمهوری الجزایر، استعمار فرانسه طی 
1۲3 سال )1830- 1۹۶۲( یعنی تا پیش از استقالل 
الجزایر بیش از پنج و نیم میلیون نفر یعنی نیمی از 
جمعیت آن زمان این کشور را در جریان »جنایاتی که 
مشمول مرور زمان نخواهد شد«، به قتل رسانده است.
رژیم  اشــغالگر قــدس طی چنــد دهه اخیر 
سفاکانه ترین جنایات را علیه مردم منطقه مرتکب 
شده اســت، اکنون چطور نخست وزیر آن می تواند 
برای قصاص یک قاتل اشــک تمساح بریزد؟ جنایت 
کشتار بی رحمانه سه الی پنج هزار نفر در دو اردوگاه 
فلسطینیان پناهنده در صبرا و شتیال در سال 1۹8۲ 

تنها یک نمونه از جنایات این رژیم جعلی است.
از ســوی دیگر به شهادت رســاندن مظلومانه 
دانشمندان هسته ای کشورمان به دست عوامل این 
رژیم داغی است که از قلب مردم ما پاک نمی شود؛ 
حال چطور نخست وزیر قاتلی همچون نتانیاهو به خود 

جرأت می دهد در جایگاه دلسوز مردم ایران بنشیند؟
آیا می توان تصاویر عیادت نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی از زخمی های داعشی که برای مداوا به 
سرزمین های  اشغالی منتقل شده بودند را فراموش 
کرد؟ مداوای   تروریست هایی که به اعتراف هیالری 
کلینتون )وزیرخارجه اسبق آمریکا در زمان اوباما( به 
دســت آمریکا برای اجرای سیاست های غیرانسانی 
غرب ایجاد شــدند و وحشیانه ترین جنایات را علیه 

مردم سوریه و عراق به نمایش گذاشتند.
در کنار اینها دولت آمریکا در شرایطی به خود 
اجازه دخالت در مجازات یک قاتل در کشــورمان را 
می دهد که هنوز مردم ما عزادار ســردار بزرگ خود 
حاج قاسم سلیمانی پرچمدار جهانی مبارزه با  تروریسم 
هستند که به دستور رئیس جمهور این کشور مظلومانه 

به شهادت رسید.
جنایت های دولت آمریکا علیه ملت ما در طول 
بیش از 70 سال گذشته بر کسی پوشیده نیست. آیا 
مردم ما جنایت همدستی آمریکا با رژیم بعث عراق 
علیه ایران در جنگ تحمیلی یا سرنگونی هواپیمای 
مسافربری ایران بر فراز خلیج  فارس و شهادت قریب 
300 مســافر از جمله ده ها زن و کودک را فراموش 

می کنند؟
طــی همین ســال های اخیر در کنار کشــتار 
بی رحمانه مردم مظلوم عراق، افغانستان و سوریه به 
دست   تروریست های آمریکایی، چراغ سبز آمریکا و 
کشورهای اروپایی به رژیم قاتل سعودی در جنگ علیه 
مردم یمن و مشارکت در کشتار بی رحمانه کودکان 
این کشور را شاهد هستیم؛ آیا چنین جنایتکارانی 
شایسته دلســوزی برای یک قاتل یا گرفتن ژست 
انسان دوستی هستند؟  آیا چشم پوشی این دولت ها 
از اعدام شهروندان بیگناه در عربستان و بحرین اتفاقی 

است یا آنها همیشه حامی قاتالن هستند؟
جالب اینکه  ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی 
با اعدام نوید افکاری مخالفت می کند که همین چند 
روز قبل در گردهمایی انتخاباتی اش در الس وگاس 
با  اشــاره به تیراندازی به دو پلیس در لس آنجلس، 
مهاجم را حیوان خطاب کرد و گفت: هر شخصی که 

پلیسی را بکشد مجازاتش اعدام است.
مردم ما دشمنان خود را 

خوب می شناسند
مردم ما همچون همیشــه متوجــه نیرنگ و 
فریبکاری پنهان شده پشت حمایت پوشالی قاتالن 
بین المللی از یک قاتل و سوگواری مضحک آنها برای 
اجرای این حکم قصاص هستند، اما جا دارد برخی 
چهره های و سلبریتی های آلت دست دشمن دالیل 
این همه همسویی با دشمنان این کشور را توضیح 
دهنــد و بگویند حال که خود را دلســوز این قاتل 
نشان می دهند چرا از خانواده و فرزندان یتیم شده 
مرحوم ترکمان که پدرشان به دست نوید افکاری به 

قتل رسیده است حرفی نمی زنند؟!

گزارش کیهان از فرافکنی های وزیر نفت در مجلس

قرارداد توتال و لغو كارت سوخت، دستپخت دولت بود نه نظام

ربیعی گفت: دولت جمهوری اســالمی 
ایران ضمن هشدار به هرگونه ایجاد ناامنی 
رژیم صهیونیســتی در منطقه خلیج فارس 
مســئولیت عواقب هرگونه اقــدام در این 
ارتباط را متوجه دولت بحرین و دولت های 
دیگر که پای رژیم صهیونسیتی را به منطقه 

باز کردند، می داند.
علــی ربیعی ســخنگوی دولت ظهــر دیروز 
)سه شنبه( در نشست خبری با اهالی رسانه با بیان 
اینکه اولین جلسه سران قوا بعد از مجلس یازدهم 
روز یکشنبه تشکیل شد، اظهار داشت: به اعتقاد ما 
هماهنگی سه قوه موجب حل سریع تر مشکالت در 
کشور خواهد شد. ایران در شرایط کرونا، تنها کشوری 
است که هم با تحریم و هم با موضوع کرونا مواجه 
شده اســت و نیاز به تصمیماتی دارد که همه این 

تصمیمات با قوه مجریه و دولت نیست .
وی عنوان کرد: بنابراین حضور دو قوه قضائیه 
و مقننــه در کنار دولت، هم به کوتاه کردن فرآیند 
تصمیم گیری ها کمک خواهد کرد و هم به همکاری 
در اجرا منجر خواهد شد که ضرورت اجتناب ناپذیر 
در این دوره تاریخی اســت. سران سه قوه در این 

جلسه مسائل مختلفی را مطرح کردند.
ننگ ترور سردار سلیمانی

 توسط آمریکا پاک شدنی نیست
ربیعی در پاســخ به سؤالی در رابطه با توئیت 
ســاعات پیش رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه 
ایران قصد دارد اقدام تالفی جویانه دیگری در مقابل 
ترور شهید سلیمانی انجام دهد، افزود: شاید ساعاتی 
پیش این موضوع و متن را دیدم و واقعاً متاســفم 
رئیس جمهور یک کشور که داعیه مدیریت و نظم 
جهانی را دارد بر چنین پایه ای سست اظهار نظری 
سریع، مخدوش و شاید هم سفارشی انجام می دهد. 
به این متن نگاه کنیــد، یک گزارش بنابر گزارش 
دستگاه سیاست خارجی یا سرویس اطالعاتی نیست، 
آنها چیزی را شنیدند و سریع واکنش نشان می دهند، 
ما متاســف هستیم و در تجربه تاریخی منطقه ای 
خود هم شــاهد بودیم اظهارات دولتمردان آمریکا 
براساس گزارشــات مخدوش بوده که جنگ های 

عراق و افغانستان را آغاز کردند.

پاسخ ایران درصورت خطای راهبردی آمریکا
وی بیان کرد: ما در جنگ عراق شــاهد بودیم 
که بنا بر اظهارات مخدوش اظهار کردند چیزی به 
دســت نیامد. متاسفانه این سنت آمریکایی ها و به 
خصوص سنت رئیس جمهور فعلی آمریکا است که 
به جز برهــم زدن منطقه و آرامش روانی دنیا کار 
دیگری ندارند و شاید هم بخاطر اقدامات تبلیغاتی 
و خوراک انتخاباتی این موارد انجام می شود و توصیه 
ما اجتناب از ماجراجویی های جدید است. به خاک و 
خون کشیدن و ایجاد ناامنی روانی در منطقه برای 
به دســت آوردن کرسی ریاســت جمهوری، امری 

نابخشودنی و خیانت به بشریت است.
سخنگوی دولت ادامه داد: سردار شهید ما سردار 
صلح در منطقه و نماد مبارزه با تروریســت بود که 
دولت ترامپ نماد مبارزه با تروریست و صلح منطقه را 
ترور کرد و این ننگ پاک شدنی نیست و ملت ایران 
هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. امیدوار هستیم که 
خطای راهبردی جدیدی را صورت ندهند و قطعاً در 
صورت هرگونه خطای راهبردی مقاومت ایران پاسخ 

مناسب خود را خواهد داشت.
روابط با رژیم غاصب صهیونیستی

 یک خطای راهبردی بزرگ
سخنگوی دولت در ادامه این نشست در پاسخ به 
سؤالی در رابطه با اینکه با توجه به توافق جدید بین 

یکی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس )بحرین با 
اسرائیل( واکنش ایران در این باره چیست و واکنش 
ایران در قبال معامله مشابه احتمالی اسرائیل با سایر 
کشــورهای منطقه چگونه خواهد بود؟ گفت: الزم 
است ابتدا مواضع دولت را ارائه کنم. دولت جمهوری 
اسالمی ایران ضمن هشدار به هرگونه ایجاد ناامنی 
رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج فارس مسئولیت 
عواقب هرگونه اقدام در این ارتباط را متوجه دولت 
بحرین و دولت های دیگر که پای رژیم صهیونیستی 

را به منطقه باز کردند، می داند.
وی ادامه داد: دولت ایران هر تحرکی در جهت 
رسمی کردن روابط با رژیم غاصب صهیونیستی را 
یک خطای راهبردی بزرگ می داند و البته موجب 
افزایش بینش مســلمانان منطقه و اهداف شــوم 
افرادی که تن به ایــن قراردادها می دهند خواهد 
شــد. ما معتقدیم که این اقدام وضعیت منطقه را 
خطرناک تــر خواهد کرد و به صلح و ثبات منطقه 
کمــک نمی کند و قطعاً اینکه نیروهایی در منطقه 

شکل بگیرد وجود خواهد داشت.
صدای ترامپ 

از حلقوم روزنامه مدعی اصالح طلبی!
نشست سخنگوی دولت روز گذشته یک حاشیه 
قابل تامل هم داشت و آن تکرار بی شرمانه ادعاهای 
چند روز اخیر دشمنان در ماجرای قصاص یک قاتل 

جنایتکار از سوی روزنامه اعتماد بود. این روزنامه از 
سخنگوی دولت پرسید: »صبح شنبه نوید افکاری 
که احتماالً همه ما می شناســیم، اعدام شد. بنا بر 
توضیحات وکالیی که این پرونده را بررسی کرده 
و کسانی که از جزئیات آن با خبر بودند نقص های 
واضحی در فرآیند دادرسی و حتی اعدام او وجود 
داشته است و با توجه به اینکه هم وزارت اطالعات 
اینجا به نوعی ضابط محسوب می شده و هم با توجه 
به مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی و البته 
واکنش های بین المللی چرا دولت و شخص آقای 
روحانی پیش از اعدام نوید افکاری و حتی پس از 
آن ســکوت کرده و هیچ واکنشی نداشتند؟ اظهار 
کرد: اوالً این موضوع در حیطه وظایف قوه قضائیه 
است. آن چنان که قوه محترم قضائیه اعالم کرده 
اساساً جرم این فرد مربوط به سال 13۹7 بوده و این 
پرونده شاکی خصوصی داشته است. بنابراین فرآیند 
پیگیری پرونده هم در حیطه اختیارات دولت نبوده 

و از اختیارات و وظایف قوه قضائیه است.
ربیعی در پاسخ به ادعاهای این روزنامه ، گفت: 
اوالً این موضوع در حیطه وظایف قوه قضائیه است. 
آن چنان که قوه محترم قضائیه اعالم کرده اساســاً 
جــرم این فرد مربوط به ســال 13۹7 بوده و این 
پرونده شاکی خصوصی داشته است. بنابراین فرآیند 
پیگیری پرونده هم در حیطه اختیارات دولت نبوده و 

از اختیارات و وظایف قوه قضائیه است.
وی افزود: از کم و کیف مطالبی که بیان کردید 
و بیانات شما اطالعی ندارم و قوه قضائیه کار خود 
را انجام می دهد و حتماً اطالع رسانی کامل خواهد 
داشت. برای آنها که بیشتر به مغشوش کردن داخل 
می پردازند می دانم که این پرونده شاکی خصوصی 

داشته است.
گفتنی اســت این روزنامــه زنجیره ای که ید 
طوالیی در حمایت از اغتشاشــگران و آشوبگران ، 
جاسوسان، محکومان و مجرمان امنیتی، مفسدان 
اقتصــادی و جانیان ســابقه دار و تریبون دادن به 
عناصر نشــان دار ضد انقــالب را دارد، در ماجرای 
قصاص یک قاتل جنایتکار نیز علنا به همصدایی با 
معاندین ، منافقین و دشمنانی همچون مریم رجوی، 

ترامپ و پمپئو در پرداخته است.

سخنگوی دولت:

مسئولیت هرگونه ناامنی رژیم صهیونیستی در منطقه متوجه بحرین و امارات است


