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33916546 تمام ساعات شبانه روز نگاهی ب�ه وضعیت و مقرراتی که بر ش�ئون اقتصادی 

کش�ورمان حاکم است، نش�ان می دهد که در بسیاری از 
موارد راه طی ش�ده و مس�یر طراحی ش�ده ب�ا الزامات و 
اقتضائ�ات اقتصاد مقاومتی، تفاوتی معنی دار و تاس�ف بار 
دارد. در حالی که رهبر معظم انقالب، در دیدار سران سه 
قوه با ایشان و صدور دستوراتی در اجرای این سیاست ها، 
مشکالت و مسائل اقتصادی را در رأس امور کشور معرفی 
می فرمایند، شاهد مسائل نادرستی هستیم که عمالً تبدیل 
به نوعی س�نت در مسائل اقتصادی شده است! سنت ها و 
روش های غلطی که از س�وی حضرت آقا به درستی مورد 
هش�دار قرار گرفته اند و غفلت از آن در آینده نه چندان 

دور رمق اقتصاد ما را خواهد گرفت.
از بی�ن ای�ن تذک�رات مش�فقانه و ای�ن راهکاره�ای 
کااله�ای  بی روی�ه  واردات  موض�وع  دو  تعیین کنن�ده، 
غیرضروری و لزوم جلوگیری از آن و همچنین به کارگیری 
مجری�ان معتقد و پایبند به مبانی مردمی و انقالبی در راه 
تحق�ق و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی، در زمره مس�ائلی 
است که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در صورت وجود 
عزمی جدی، به سهولت و سرعت می توان به آن جامه عمل 

پوشاند. در این خصوص باید گفت:
1- یکی از موارد نگران کننده  که علی رغم رکود تولید 
داخل و افزایش نگران کننده بیکاری در کش�ور شاهد آن 
هستیم و آثار سوء آن در عرصه های مختلف قابل مالحظه 
است، روند غلط و نگران کننده واردات بی رویه، به خصوص 

واردات کاالی غیرضروری است.
رهبر معظم انقالب در حالی که مس�ئوالن را به اهمیت 
تامین مواد غذایی و ذخایر راهبردی آن توصیه می کنند، 
صراحتا ب�ر جلوگیری از ورود بی روی�ه اقالم دیگر تاکید 
می کنند. همین تاکید کافی اس�ت تا مس�ئوالن در قوای 
مختلف را به تدبیری سریع و راهگشا برای عملیاتی شدن 
آن س�وق دهد. به خصوص وقتی از منظر آماری به میزان 
نگران کننده واردات کشور نگاه کنیم ضرورت تسریع در 

این امر بیشتر روشن می شود.
2- بر اساس آمار رسمی، میزان واردات ایران در طول 
یک دهه گذشته با رشد نگران کننده و غیر قابل باوری، 3 
برابر شده است! این همه در حالی است که کشور عزیزمان 
درگیر ش�دیدترین تحریم هاست و به طور طبیعی امکان 
وارد کردن بسیاری از کاالها و صنایع مهم و حیاتی وجود 
ندارد. پس ما در حال وارد کردن چه چیزی هستیم!؟ چه 
چیزی سیل آسا به کشور وارد می شود که به خاطر آن 18 
میلیارد دالر واردات س�ال 80 به ح�دود 54 میلیارد دالر 

سال 91 افزایش پیدا کرده است!؟
3- صرف نظر از اینکه بخش�ی از این سرمایه هنگفت 
صرف واردات کاالهای اساس�ی شده، تردیدی نیست که 
س�هم قابل توجهی از آن ص�رف ورود کاالهای بی کیفیت 
و یا تجملی و اساس�ا غیرضروری شده است. کاالهایی که 
ع�دم ورود آنها نه تنها هی�چ تاثیر منفی در زندگی مردم 
نداشت بلکه می توانست صنایع داخلی را به تحرک وادارد.
به عنوان مثال واردات خودرو یکی از این موارد اس�ت 
که افزون بر دامن زدن به تفاوت و تفاخر طبقاتی، سرمایه 
ملی را با غیرضرورتی ترین کاال معاوضه می کند. آمارهای 
رسمی حکایت از آن دارد که در 10 ماه نخست سال جاری 
نزدیک یک میلیارد دالر صرف واردات خودرو شده است 
که این رقم در مقایس�ه  با سال قبل به لحاظ ارزش 37/2 

درصد و به لحاظ تعداد 60 درصد افزایش داشته است.
4- موضوع وقتی قابل توجه تر می شود که به یاد بیاوریم 
یکی از به ظاهر امتیازاتی! که 1+5 در توافقنامه ژنو در قبال 
آن همه امتیاز طرف ایرانی داده است، آزادی واردات خودرو 
به کش�ور بوده است! یعنی باز هم زمینه ای برای واردات و 

تجمل گرایی بیشتر!
وقتی مسئوالن برای تامین دارو و اقالمی بسیار ضروری 
با مش�کالتی مواجه هستند و متاس�فانه با بی تدبیری در 
م�أ عام دم از نداری می زنند، واردات این همه کاال با این 
شرایط ارزی به کشور چه مفهومی دارد؟ و اگر این سرمایه ها 
صرف اش�تغال و کارآفرینی می ش�د، چ�ه حجم عظیمی 
از مش�کالت از سر راه برداشته می ش�د؟ رژه خودروهای 
چن�د صد میلیونی و حتی باالتر از یک میلیارد تومانی در 
خیابان ها، چهره نظام را در چشم مردم موجه و خوشایند 
می کند یا آنها را به فکر فرو می برد که چه کسی در دولت 
موافق این مانور تجمل هاست!؟ برای فرزندانشان اشتغال 

درست می کند یا حسرت و آه!؟
5- از این روی اجرای تحول مهم اقتصاد مقاومتی صرفا 
از مدیران�ی برمی آید که به فرموده رهبر معظم انقالب »از 
انگیزه ه�ای انقالبی و مردمی و اعتق�اد الزم و کافی برای 
اجرا« برخوردار باشند نه کسانی که همدرد مردم نیستند 
و زندگی ش�ان س�راپا خارجی و وارداتی است! امام راحل 
عظیم الش�أن، ساده زیستی و برخاستن از طبقه محروم و 
فقیر را شرط امکان خدمت به مردم می دانستند و معتقد 
بودند بدون این شرط، اساساً امکان درک حال مردم وجود 
ندارد. ایش�ان حتی برای لباس کارگزاران نظام و مدعیان 
خدمت به مردم هم حرف داشتند و درباره مرحوم مدرس 
به عنوان نماد وطن دوستی و مسلمانی می فرمودند »لباس 
کرباس ایش�ان زبانزد بود. کرباس�ی که باید از خود ایران 
باش�د، کدامیک از این وطن خواه ها، کدام لباس شان مال 

ایران است؟«
با توجه به این معیار کلیدی و شاخص تعیین کننده باید 
مسئولیت های اقتصادی کشور به کسانی سپرده شود که 
از طیف سرمایه داران نبوده و درد محرومان و مستضعفان 
را کش�یده باش�ند تا بتوان از آنان انتظار داشت روی ریل 
مقاومت و ایس�تادگی و بی نیازی از بیرون و نگاه به درون 

حرکت کنند.
6- یقینا اگر مدیر الیق و دردمند و دغدغه داری برای 
تحق�ق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گمارده ش�ود، نه از 
تش�ر و اخم دش�منان بیرونی می هراسد و جا می زند و نه 
در میان�ه راه، درد مردم را فراموش می کند و همه راه ها را 
به غرب و بیرون مرزها ختم ش�ده می داند. در این صورت 
است که  مدیر اقتصادی، نه یارانه  دادن به مردم را صدقه 
می داند و بابت آن بر سر مردم منت می گذارد و نه گرفتن 
4/2 میلی�ارد دالر از پول خودمان- یعنی 56 دالر به ازای 
ه�ر نفر ایران�ی!- را از طرف غربی، آن هم طی ش�ش ماه 

فتح الفتوح! تلقی می کند!
اس�تفاده از  مدیر الیق و ش�جاع و ت�الش برای  قطع 
وابس�تگی و کاه�ش واردات، 2 گام اولی�ه و محوری برای 
تحق�ق آرمان بلند اقتصاد مقاومتی اس�ت که نمی توان و 

نباید از آن غفلت کرد.

نََفس!دو گام اول 

حسین شمسیان

* از مسئولین دولت و نمایندگان مجلس می خواهم با اقتصاد مقاومتی مانند 
فرمان 8 ماده ای برخورد نکنند و از شعار بدون عمل پرهیز کنند. این سیاست ها 
حالل مشکالت اقتصادی کشور خواهد بود مشروط بر اینکه مسئوالن، آنها را 

اجرا کنند.
نجفی قشم و 6263---0938
* اگر دولت مصمم به اجرایی ش��دن سیاست های اقتصاد مقاومتی است باید 
از ایج��اد ای��ن گونه ذهنیت ها در بین مردم که ارتباط با آمریکا می تواند باعث 
شکوفایی و رشد اقتصادی شود خودداری کند و حداقل همان مقدار که درباره 
مذاکرات ژنو تبلیغات می کند به حماس��ه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی 
بپردازد. مردم آماده هرگونه همکاری در این زمینه هستند. این انتظار کوچک 
مردم اس��ت همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند افرادی را وارد میدان 
نمایند که دارای انگیزه و خمیر مایه انقالبی و مصمم به پایداری اقتصاد ایران 
اسالمی بدون وابستگی به غیر باشند در شروع سال جدید می تواند این پروژه 

مهم و اساسی و زیربنایی کلید بخورد.
محمودی
* با تجربه ای که در طول این سالها از دشمنان قسم خورده خود پیدا کرده ایم 
باید بدانیم طرف های ما در مذاکرات هس��ته ای خواسته های حداکثری مطرح 
می کنند تا بتوانند ما را به داش��تن حداقل غنی س��ازی راض��ی نگه دارند ولی 
صرف نظر از همان حداقل ها به دنبال خود بکش��انند. اعضاء تیم مذاکره کننده 

باید هوشیار باشند و فریب این گونه بازی های دشمن را نخورند.
عباس پور
* از دول��ت انتظار می رود با ملت صادقان��ه برخورد نماید. در مورد متقاضیان 
دریافت یارانه طوری سخن گفته می شود که الزمه دریافت یارانه این است که فرد 
واقعاً خود را فقیر و گدا و نیازمند بداند! پس شعار حفظ کرامت مردم چه شد؟
گرافر
* این چه جنگ اعصابی اس��ت که دولت یازدهم در مورد یارانه ها راه انداخته 
است. یک روز صحبت از تداوم پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه می کند روز 
دیگ��ر فقیر بودن افراد را مالک پرداخت یارانه می داند. ایجاد آرامش روانی در 

جامعه الزمه فعالیت سازنده برای مردم است.
0917---3912
* حاضرم به کوری چش��م عوامل فتنه و به جای آقای قدیانی هر حکمی که 
برای وی صادر می شود آن را قبول کنم الحمدهلل امثال قدیانی در کشور زیادند 
ولی نکته دردآور این اس��ت که به کارهای غیرقانونی امثال مهدی و فائزه و... 

رسیدگی نمی شود.
0912---5594
* در ای��ن مرحله هم به ما کارگران فصلی که درآمدمان چهارصد هزار تومان 
اس��ت سبد کاال تعلق نگرفته اس��ت حتی توان بیمه کردن خود را هم نداریم. 
چرا به امثال ما سبد کاال تعلق نگرفته ولی برای بسیاری از افراد متمکن تعلق 

گرفته است؟
مرادی از کرمانشاه
* آقای روحانی ریاست محترم جمهوری در تبلیغات انتخاباتی گفته بود سفرهای 
استانی هزینه روی دوش مردم می گذارد خوب است امروز که به قدرت رسیده 
و به سفرهای استانی می رود یک بار آن سخن خود را تصحیح کند تا مردم از 

این رفتارها تناقض برداشت نکنند.
0914---4331
* اگر حکم امام خمینی)ره( درباره اعدام س��لمان رش��دی مرتد توسط دولت 
س��ازندگی جدی گرفته می شد و مس��ئولین وقت با سکوت معنادار خویش از 
کنار این حکم عبور نمی کردند بعدها دشمنان جرات آن را نداشتند که علیه 
پیامبر اکرم)ص( کاریکاتور وهن آمیز بکشند و منتشر کنند و یا توسط کشیش 
آمریکایی به قرآن جسارت نمایند و در داخل بار دیگر حکم قرآن را غیرانسانی 

معرفی کنند.
0912---6775
* مصطف��ی العقاد برای فیلم »الرس��اله« در هالیوود برای نش��ان دادن چهره 
بزرگان اس��الم از امام موس��ی صدر)ره( کس��ب تکلیف کرد. اما آقای درویش 
ظاهراً برای نش��ان دادن چهره اهل بیت)ع( الزم ندانس��تند از نظر فقها مطلع 

شوند! این باعث تاسف است.
رحیمی-  از دورود
* از پایتخ��ت معنوی ایرانی محب اهل بیت یعنی مش��هد مقدس ضمن ابراز 
عالقه برای اداره این قطعه از بهشت با مدیریت اسالمی- ایرانی مخالفت خود 

را با طرح اجاره دادن دوچرخه به خانم ها ابراز می دارم.
0915---9020
* در خبرها آمده بود دولت پاکس��تان با تطمیع از س��وی عربستان قصد دارد 
به تروریست های بی آبرو در سوریه سالح سنگین تحویل بدهد. دولت به ظاهر 
مسلمان پاکستان اگر خیلی هنر دارد فکری برای امنیت کشور خودش بکند 
ک��ه نیروه��ای طالبان نتوانند قتل و غارت بکنند و از آن طرف خانه های مردم 

این کشور توسط آمریکا بمباران نشود.
0912---1052
* چرا شرکت گاز جایگاه های سوخت سی ان جی را به دستگاه های کارتخوان 
ش��بکه ش��تاب مجهز نمی کند تا رانندگان برای پرداخت وجه گاز مش��کلی 

نداشته باشند.
0910---8125
* از مس��ئولین پلیس راهور که در زحمات آنها تردیدی نیست انتظار می رود 
به وضع ناهنجار تردد خودروها و موتورس��یکلت های س��طح شهر تهران توجه 
بیش��تری نمایند. وقتی متخلف احس��اس کند در برابر او سکوت حاکم است 
جری تر خواهد ش��د. طوری رفتار ننمایند که متخلف احس��اس امنیت بکند. 
در تاری��خ 92/12/7 همین موتورسیکلت س��واران متخلف با عبور از خط ویژه 
در خیابان جمهوری حدفاصل چهارراه فردوس��ی تا چهارراه اس��المبول باعث 

ترافیک سنگین شده بودند.
هاشمی
* مدت زمان زیادی اس��ت که صدور کارت یکساله استفاده از مترو و اتوبوس 
متوقف ش��ده اس��ت. هر از چندگاه فرمول هایی برای صدور کارت های یکساله 
جدید در رسانه ها مطرح می شود ولی سرانجام مسئله، سودی است که نمی توانند 
از آن بگذرن��د. در حال��ی که باید در خدمات دهی اصل جلب رضایت خداوند و 

مردم باشد نه چیز دیگر.
احمدزاده
* حدود 2 سال است که در شرکت نفت به صورت قراردادی خدمت می کنم. 
در بهمن ماه 92 طبق دس��تور وزیر نفت از کل حقوق یک میلیون و دویس��ت 
هزار تومان مبلغ چهارصد هزار تومان را کسر نموده اند )دستور وزیر در سایت 
شرکت نفت هست( با توجه به پایان سال و تورم 35درصدی تصور کنید به جای 
افزایش حقوق کاهش یک سوم حقوق فرد متاهل با دو فرزند چه شوک بزرگی 
بر او وارد می کند. انتظار می رود وزیر محترم در دستور خود تجدید نظر کند. 
یک کارگر شرکت نفت
* از مسئولین شرکت واحد اتوبوسرانی انتظار می رود میزان توقف اتوبوس های 
خط خاوران- آزادی در مبدا را که از ساعت 7 به کندی حرکت می کنند کوتاه تر 
نمایند. چرا که مسافران زیادی مدت ها باید در مسیر خط منتظر اتوبوس باشند 

و اغلب دیر به محل کار و تحصیل خود می رسند.
0918---1607
* هم��راه اول در تاریخ 92/11/29 پیامی با عنوان قبض دی و بهمن توس��ط 
پس��ت ارس��ال کرده و اعالم داشته در صورت عدم دریافت قبض با این شماره 
تلفن تماس بگیرید. ولی کسی پاسخگو نیست. وقتی شماره ای پاسخگو نیست 

چرا اعالم می کنند؟
0912---7933
* بعضی از تعاونی های مس��کن برای تحویل س��ند مبالغ غیرمتعارفی دریافت 
می کنند. به عنوان مثال تعاونی مسکن شهرک 22 بهمن واقع در کیلومتر 12 
جاده مخصوص کرج برای تحویل هر س��ند مبل��غ 20 میلیون تومان دریافت 

می کند. آیا نباید مشخص شود که دریافت این پول ها چه دلیل قانونی دارد.
0912---0530
* از مسئوالن شبکه پویا انتظار می رود برنامه این شبکه را طوری تنظیم کنند 

که به خواب و درس و مشق کودکان آسیب نزند.
0916---5077
* از ناحیه سر، هر دو گوش و هر دو پا مجروح جنگ هستم و بیش از 30 عدد 
ترک��ش در ب��دن دارم. مع الوصف جانبازی بنده را 25 درصد تعیین کرده اند و 
بدین ترتیب از بسیاری از تسهیالت و خدمات درمانی محروم شده ام. در حال 

حاضر با هزینه خودم درمان می شوم. چرا باید چنین باشد؟
0911---2096
* تصمیم جدید دولت مبنی بر حذف یارانه بخش قابل توجهی از مردم همه 

را عصبانی ساخته.
0917---3912

بولدوزر افراطیون
اول ویران می کند بعد تدبیر!

وزیر علوم گفت: برای انتخاب رئیس دانش��گاه تهران قرار است 
شورای مشورتی از اساتید این دانشگاه بنشینند و یک نفر را انتخاب 

و به ما معرفی کنند.
فرجی دانا در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
گزینه هایی برای ریاس��ت دانش��گاه تهران منتشر می شود و برنامه 
وزارت علوم برای ریاس��ت این دانشگاه چیست؟ گفت: هیچ اسمی 
از جانب ما نیس��ت. قرار است ش��ورای مشورتی از اساتید دانشگاه 
تهران بنشینند و منتخب شوند و همه رای می دهند و یک نفر را 

انتخاب و به ما معرفی کنند.
وی گفت: مثل آن چیزی که در مجلس داریم. از 30 نفر عضو 
هیئت علمی یک نفر انتخاب می شود و ان شاءاهلل این شورا می نشینند 
و یک نفر را انتخاب می کنند. این اولین بار است که این کار را انجام 

می دهیم و امیدواریم با موفقیت همراه باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا تا قبل از عید گزینه 
ریاس��ت دانشگاه تهران معرفی می شود؟ گفت: این مسئله بستگی 
به این دارد که دوستان چقدر در کارشان جلو روند و برنامه زمانی 

آن را سرپرست محترم دانشگاه انجام می دهد.
فرجی که به عنوان گماشته افراطیون در وزارت علوم محسوب 
می ش��ود، پیش از این حدود 30 رئیس دانش��گاه و پژوهش��گاه را 
برکنار کرده و در این ناپرهیزی و زیاده روی ظاهرا حواسش نبوده 

که انتخاب این روسا را به عهده شورای مشورتی کذایی بگذارد.
ابهام و تردید بعدی، درباره رفتار فرجی دانا نس��بت به ریاس��ت 
دانش��گاه تهران است. فرجی دانا 10 روز قبل با وجود موفقیت های 
کم س��ابقه علمی در دانش��گاه تهران در دوران ریاست دکتر فرهاد 
رهبر و صرفا به خاطر تاثیرپذیری افراطیون، اقدام به برکناری وی 
کرد و از آن زمان این دانشگاه به سرپرست )دکتر امید از معاونین 
فرجی دانا( سپرده شده است. در این میان باید پرسید اگر قرار بود 
اس��اتید دانشگاه و شورای مش��ورتی درباره ریاست دانشگاه تهران 
تصمیم بگیرند، چرا وزیر علوم از اساتید دانشگاه تهران نظرسنجی 
نکرده و راس��ا اقدام به برکن��اری دکتر فرهاد رهبر کرده و بعد که 
صدای اعتراض اعضای هیئت علمی درآمده تظاهر می کند که قائل 
به انتخاب دموکراتیک است؟! بدتر اینکه در میان گزینه های مورد 
نظر فرجی دانا، اس��امی کسانی چون کوالیی از افراطیون متحصن 
در مجلس ششم و از آلت دست های حزب مشارکت دیده می شود 

که فاقد کمترین سابقه مدیریت هستند.
نکته جالب بعدی نامزدی جناب سرپرست است که باعث شد 
س��ایت امید وابس��ته به عارف نیز زبان به انتقاد بگشاید و بنویسد: 
مشخص نیست دکتر امید گفته که هنوز پیرامون ماندن در وزارت 

علوم یا رفتن به دانشگاه تهران تصمیم نگرفته است.
حس��ن ظن و رای اعتماد چند م��اه پیش نمایندگان مجلس به 
فرجی دانا - به رغم فقدان صالحیت های علمی و مدیریتی و سیاسی 
در نامبرده - در حالی صورت گرفت که صاحب نظران دانشگاهی و 
رسانه ای بر آلودگی وی به فتنه سال 88 و فقدان استقالل رای نزد 
فرجی تاکید داشتند. مرور زمان صحت این ارزیابی ها را ثابت کرد.

راه اندازی تاسیسات پرهزینه
برای توزیع موقت سبد کاال!

معاون برنامه ریزی استانداری تهران گفت: به دنبال آن هستیم 
مراکز توزیع کاال در تهران تاسیس کنیم.

ب��ه گزارش عصر ایران نعمت اهلل ترکی در حاش��یه آغاز به کار 
نمایشگاه های بهاره در شهر تهران اظهار داشت: هفته آینده جلسه ای 
با شهرداری داریم تا زمین هایی را در اختیار ما قرار دهد و بتوانیم 

مراکز دائمی توزیع کاال در تهران ایجاد کنیم.
وی افزود: تفاهم اولیه با سرمایه گذاران انجام گرفته است تا در 

این زمین ها مراکز توزیع را ایجاد کنند.
معاون برنامه ریزی استانداری تهران گفت: تهران با 8/5 میلیون 
نفر جمعیت باید مراکز دائمی توزیع کاال داش��ته باشد و صرفا 20 

فروشگاه زنجیره ای نمی تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.

وی در عین حال در خصوص زمان توزیع س��بد دوم کاال گفت: 
براساس هماهنگی  صورت گرفته وزارت صنعت زمان توزیع را می داند 

و ما در این خصوص اطالعی نداریم.
این اظهارات در حالی است که معلوم نیست توزیع سبد کاال به 
عنوان مسّکن تا کی ادامه پیدا می کند. با این وصف جای شگفتی است 
که هزینه های هنگفتی برای تاسیس مراکز توزیع کاال در جهت انجام 
یک کار موقت صورت گیرد. از سوی دیگر طبق اظهارنظر مسئوالن 
ارشد دولت، قرار است اساسا نظام هدفمندی یارانه ها دچار تغییر شود 
و بخش قابل توجهی از یارانه بگیران حذف ش��وند. با این وصف، آیا 
عقالنی است برای کاری که حاشیه اصلی هدفمندسازی یارانه هاست، 
ساختمان ها، و مراکز و بوروکراسی گسترده و جدیدی تاسیس شود؟!

آمریکا انگلیس را تحقیر می کند
وگرنه از زعفران نمی شود بمب ساخت

یک روزنامه معتبر انگلیس، انفعال و تسلیم پذیری دولت این کشور 
در برابر فشارهای آمریکا و تحریم های ضد ایرانی را »تحقیرآمیز« و 

»آزار دهنده« خواند.
روزنام��ه تلگراف ب��ا تأکید بر این که دولت انگلیس به یک ارباب 
رجوع محض آمریکا تبدیل شده، نوشت: »دولت انگلیس به خصوص 
در زمینه تجارت با ایران و به تبع آن اعمال قانون دولت آمریکا علیه 
شهروندان انگلیسی که نقض آشکار حاکمیت ملی انگلیس است، از 
حق شهروندان خود دفاع نمی کند. دولت کامرون بدون هیچ اعتراضی 
کنترل تجارتش با ایران را به یک اداره آمریکایی به نام »اداره کنترل 
دارایی های خارجی« در وزارت خزانه داری آمریکا س��پرده است. این 
فقط افراد حقیقی انگلیسی نیستند که از سوی آمریکا به جرم تجارت 
با ایران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند بلکه شرکت های خصوصی 
و بانکه��ا هم هدف همین آزارها و ارعاب آمریکا قرار دارند. این اداره 
تا به حال بانک های بزرگ انگلیسی را تحت تعقیب قرار داده و این 
بانک ها بابت تجارت با ایران مجموعاً بیش از یک میلیارد دالر جریمه 
ب��ه وزارت خزانه داری آمریکا پرداخت کرده اند، در حالی که رفتاری 

مغایر قوانین انگلیس انجام نداده اند.«
تلگراف با برش��مردن بانک اس��تاندارد چارترد، لوی��دز، بارکلیز، 
»اچ اس بی سی و ش��رکت پی پال« می نویسد: مصداق عینی مداخله 
آشکار آمریکا در تجارت انگلیس، شرکت بین المللی انگلیسی به نام 
پی پال است که زعفران ایرانی را در انگلیس به فروش می رساند. این 
شرکت از سوی اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا یک 
پیام ایمیل تهدیدآمیز دریافت کرده و متهم به نقض قوانین آمریکا 
ش��ده است. این در حالی است که اقدام این شرکت انگلیسی کاماًل 
منطبق با قوانین دولت انگلیس بوده و منعی قانونی نداش��ته است؛ 
مبلغ قرارداد هم به پوند پرداخت ش��ده اس��ت. خریدار یک شهروند 
انگلیسی است و کاری که انجام داده در کشورش کاماًل قانونی است 

و او از سوی کشوری بیگانه مجرم محسوب شده است.
روزنامه معروف چاپ لندن در ادامه خاطرنش��ان کرد: سستی و 
انفع��ال دولت انگلیس در قبال این قلدری و زورگویی دولت آمریکا 
و دخال��ت در قوانین داخلی انگلیس حقیقتاً آزار دهنده اس��ت. این 
وظیفه دولت انگلیس اس��ت که از حق شهروندان حقیقی و حقوقی 
خ��ود دفاع کند و مان��ع از دخالت قدرت های خارجی در سیس��تم 

تجاری کشور شود.
تلگراف در پایان می نویسد: آزار دهنده ترین بعد قضیه این است 
که هیچ یک از سیاستمداران انگلیسی به دخالت و زورگویی آشکار 
آمریکا اعتراض نمی کنند. »دیوید کامرون« نخس��ت وزیر و »ویلیام 
هیگ« وزیر خارجه اتحادیه اروپا را متهم به نقض حق حاکمیت ملی 
انگلیس می کنند؛ اما هنگامی که این نقض آش��کار از س��وی آمریکا 
صورت می گیرد، کاماًل سکوت می کنند. این، نوعی از حقارت و پستی 

است که حتی مارگارت تاچر نیز به آن تن نمی داد.

سوریه جنگ را برد
هر چند که غرب کنار تروریست ها بود

یک روزنامه انگلیسی اذعان کرد: سوریه جنگ را برده است.
روزنامه تلگراف در تحلیلی به قلم پیتر ابورونت نوشت: برخالف 
اظهارات مقامات انگلیسی و آمریکایی، سوریه جنگ 3 ساله را برده 

است، هر چند که تثبیت اوضاع مدتی زمان می برد.
نویسنده خاطرنشان کرد: کشوری که امنیت و ثبات خاورمیانه را 
تهدید می کند ایران نیست بلکه عربستان، هم پیمان نزدیک انگلیس 

است که از جنبش های تکفیری حمایت مادی می کند.
تلگراف معتقد است: نظام اسد باقی خواهد ماند و غرب نمی تواند 
نظام اس��د را س��رنگون کند و یا با القاعده بجنگد بلکه می تواند با 
مشارکت سوریه با القاعده مبارزه کند نه با همکاری با نظام سعودی 

که از القاعده حمایت مالی می کند.
تلگراف رژیم سعودی را به خاطر حمایت از جریان های تکفیری 

تهدیدی برای ثبات در خاورمیانه توصیف کرد.
حضرتعالی کجا بودید؟!

ش��یخ آلت دست فتنه گران در سال 88 نسبت به ضعیف شدن 
فرهنگ امام خمینی)ره( اظهار نگرانی کرد.

به گزارش س��ایت جماران، آقای صانعی در مالقاتی گفته است: 
»ع��ده ای فرصت طل��ب که در مبارزه نبودند به دنبال این هس��تند 
ک��ه فرهنگ مخالف ام��ام امت)ره( و ضد انقالب را به نام حمایت از 
ایشان حاکم کنند. اینان در حقیقت با امام و انقالب دشمنی دارند 
و همیشه حرکتشان به نفع یک عده ای است که با حرکت انقالب و 
نهضت سازگاری نداشتند، متاسفانه می بینیم چنین جریان هایی در 

حال تقویت شدن هستند.«
صانعی اگرچه توضیح نداد که منظورش از »عده ای فرصت طلب« 
چه کسانی است؟ ولی باید گفت که وی نه تنها به هنگام حرمت شکنی 
فتنه گران علیه اسالم، جمهوری اسالمی و حضرت امام خمینی)ره( 
کمترین موضعی نگرفت، بلکه از برخی سران فتنه نیز همانند آمریکا 
و رژیم صهیونیستی و رژیم انگلیس حمایت کرد. درست به همین 
دلیل، فتنه گرانی که روی عنوان اس��الم در شعار جمهوری اسالمی 
خط کش��یده و به تصویر حضرت امام و مراسم سوگواری عاشورای 
حسینی)ع( بی حرمتی کرده بودند و می گفتند »انتخابات بهانه است، 
اصل نظام نش��انه است«، از جمله در حمایت از صانعی شعار داده و 

می گفتند »روحانی واقعی، منتظری- صانعی«؟!
گفتنی است آقای صانعی چند سال قبل، سخنان حضرت امام)ره( 
را تحریف کرده بود که متاسفانه بعد از تذکر کیهان و مقایسه آنچه 
صانعی نقل کرده بود با آنچه به صورت مکتوب در صحیفه حضرت 
امام)ره( آمده بود، نه فقط آقای صانعی حاضر به عذرخواهی از مردم 
و ساحت مقدس حضرت امام)ره( نشد، بلکه مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار حضرت امام)ره( که مسئولیت پیشگیری از تحریف نظرات امام 
راحل)ره( را دارد نیز کمترین اعتراض و عکس العملی از خود نشان 

نداد.
60 درصد مردم آمریکا از اوباما ناامید شده اند

ناامیدی از باراک  اوباما در میان مردم آمریکا ش��دت گرفته و رو 
به تصاعد است.

به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، براس��اس تازه ترین نظرس��نجی 
که یک هفته پیش از س��وی شبکه تلویزیونی سی بی اس و روزنامه 
نیویورک تایمز انجام گرفت فقط 30 درصد مردم آمریکا از عملکرد 
اوبام��ا رضایت دارند اما 60 درصد آنه��ا اعالم کرده اند از برنامه های 

اوباما ناامید شده اند.
به گفته برخی کارشناس��ان عدم موفقیت باراک اوباما در اجرای 
مرحله اصلی اصالحات اقتصادی و همچنین برخورد انفعالی دولت وی 
در رابطه با مسائل مهم خاورمیانه مانند پروسه صلح اعراب- اسرائیل و 
یا بحران سوریه، از مهمترین دالیل اصلی این ناامیدی به شمار می رود.

پیشتر مجله آمریکایی »کومنتری« نیز در یک نظرسنجی اعالم 
ک��رد، 54 درصد آمریکایی ها از اوباما ناراضی هس��تند و این تعداد 
همچنین جان  کری را بدترین وزیر امور خارجه تاریخ ایاالت متحده 

آمریکا توصیف کردند.

سخنگوی وزارت کشور به 
تهدید و ادعای اخیر گروهک 
جیش العدل مبن�ی بر اعدام 
یکی از پنج س�رباز گروگان  
گرفت�ه ش�ده ایرانی واکنش 

نشان داد.
وی اظه��ار ک��رد: م��ا از این 
موضوع اطالع��ات الزم را داریم 
و در همی��ن رابطه نیز در محل، 
اقداماتی در حال انجام است که 
نمی ت��وان به ذک��ر جزئیات آن 

پرداخت.
حسینعلی امیری در گفت وگو 
با ایسنا خاطرنشان کرد: به محض 
به نتیجه رسیدن این اقدامات و 
فعالیت هایی ک��ه در این رابطه 
در حال انجام است، نتیجه را به 

اطالع مردم خواهیم رساند.
وی همچنی��ن با بیان اینکه 
»ب��ه آزادی س��ربازان گ��روگان 
گرفته ش��ده امیدواریم«، درباره 
آخری��ن اقدامات و فعالیت ها در 
این زمینه گفت: جزئیات اقدامات 
انجام شده قابل طرح نیست اما 
می توان به آزادی این س��ربازان 

امیدوار بود.

سخنگوی وزارت کشور درباره 
فعالیت های هیئت اعزام شده به 
بلوچستان پاکستان نیز اظهار کرد: 
ای��ن هیئت اقدامات الزم را انجام 
می ده��د و دولت پاکس��تان نیز 

همکاری هایی با ما داشته است.
فیلم��ی  درب��اره  امی��ری 
ک��ه اخی��را از س��وی گروهک 
جیش العدل منتشر و ادعا شده 
بود که آن فیلم مربوط به لحظه 
ایرانی  مرزبان��ان  گروگان گیری 
است، گفت: این فیلم که از یکی 
از رسانه  های خارجی پخش شد، 
نی��از به نگاه کارشناس��ی دارد و 
ب��رای آن فرض ه��ای مختلفی 
متصور اس��ت از جمله این فیلم 
ممکن اس��ت ساختگی یا مونتاژ 
باش��د ی��ا اینکه بخش��ی از آن 
درس��ت و بخش دیگ��ری از آن 

نادرست باشد.
صفحه منتس��ب به گروهک 
تروریستی جیش العدل در توئیتر، 
با انتش��ار پیامی تهدید کرده که 
قص��د دارد یکی از پنج س��رباز 
ایرانی را که اخیرا ربوده است، به 

شهادت برساند.

واکنش سخنگوی وزارت کشور
 به تهدید اخیر جیش العدل:

به آزادی گروگان ها امیدواریم

تسلیت به همکار
بانهایت تاس��ف مطلع شدیم همکارمان آقای اباذر فضلعلی در غم از 
دس��ت دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان 

و دیگر خانواده های عزادار برای آن مرحومه رحمت الهی خواستاریم.

در گزارش ساالنه حقوق بشر مطرح شد

آمریکا: انتخابات ریاست جمهوری ایران
آزاد نبوده است!

وزارت امور خارجه آمریکا 
در گزارش سالیانه خود درباره 
حقوق بش�ر، انتخاب�ات اخیر 
ریاست جمهوری ایران را نشانه 
نبود آزادی دانس�ته و در عین 
حال از سیاس�ت های مقامات 
بحرینی در برخورد با معترضان 

تقدیر کرد!
گ��زارش س��االنه وزارت امور 
خارجه آمریکا مدعی نقض حقوق 
بش��ر در ایران شد. در این گزارش 
که هر س��ال به س��فارش کنگره 
تهیه می شود، آمریکا درباره حقوق 
بش��ر در 80 کشور دنیا اظهار نظر 

کرده است.
این گ��زارش ضم��ن اعتراف 

ب��ه حض��ور گس��ترده م��ردم در 
انتخاب��ات خ��رداد ماه س��ال 92 
درب��اره این انتخاب��ات نیز مدعی 
حض��ور  اس��ت: »علی رغم  ش��ده 
گس��ترده م��ردم در انتخابات 14 
ژوئن، فراین��د رد صالحیت ها که 
هیئت ه��ای غیرمنتخ��ب آنها را 
دلبخواهی  معیاره��ای  براس��اس 
اعم��ال می کنند و همچنین وضع 
محدودیت علیه انجمن های مدنی، 
رسانه های نوشتاری و الکترونیکی 
و نظارت ناظران معتبر غیردولتی 
باعث ش��د آزادی ه��ا و بی طرفی 
نظام انتخاباتی همچنان زیر سؤال 

باشد.«
در این گزارش از رد صالحیت 

اف��راد در انتخاب��ات  پیش��ین از 
جمله هاشمی رفس��نجانی انتقاد 

شده است.
وزارت خارج��ه آمریکا در این 
گ��زارش ضم��ن دف��اع از بهائیان 
ایرانی، از تبعیض های قانونی علیه 

همجنس بازان انتقاد کرده است.
همچنی��ن در این گ��زارش از 
ع��دم جدایی دین از سیاس��ت و 
تاثیر روحانیون بر حکومت انتقاد 

شده است.
عذرا ضیا، مدیر کل دموکراسی، 
حقوق بشر و امور کارگری وزارت 
امور خارجه آمریکا، مدعی ش��د؛ 
در ماه های نخست فعالیت دولت 
جدی��د در ایران، موارد اعدام هایی 

که »ب��دون ط��ی رون��د صحیح 
قضایی« به اجرا گذاشته شده اند، 

افزایش یافته است.
ضیا گفت:  »قدم هایی برداشته 
از  بعض��ی  آزادی  مانن��د  ش��ده، 
زندانیان سیاسی در پاییز گذشته 
ولی به طور کلی باید بگویم وضع 
)حقوق بش��ر در ایران( همچنان 

بد است.«
اتهام��ات به اصط��الح حقوق 
بش��ری آمری��کا علی��ه جمهوری 
اس��المی در حال��ی اس��ت که در 
این گزارش از تالش های حکومت 
پادشاهی بحرین برای دور شدن از 
سیاست سرکوب و استفاده از زور، 

قدردانی شده است!

رویت�رز در آس�تانه س�فر 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ب�ه آمری�کا گزارش�ی درباره 
فعالیت های البی صهیونیستی 
اختالف�ات  نی�ز  و  آیپ�ک 
آمریکا و اس�رائیل در موضوع 
گفت وگوهای هسته ای با ایران 

منتشر کرد.
به گزارش تس��نیم، رویترز در 
آستانه س��فر نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی به آمریکا طی 
اواسط هفته جاری گزارشی درباره 
فعالیت ه��ای البی صهیونیس��تی 
آیپ��ک و نیز اختالف��ات آمریکا و 
اسرائیل در موضوع گفت وگوهای 
هسته ای با ایران منتشر کرده است.

ب��ه گ��زارش رویترز ب��ه طور 
معمول س��فر مقامات اسرائیلی به 
واش��نگتن با همراه��ی مهمترین 
البی صهیونیستی در آمریکا موجب 
تقوی��ت نفوذ بر سیاس��ت آمریکا 
در خاورمیانه می ش��ده اس��ت. در 
ای��ن س��فر و زمانی ک��ه نتانیاهو 
در نشس��ت حامیان اس��رائیل در 
آمریکا س��خنرانی خواه��د کرد، 
متوجه خواهد شد که این گروه در 
تالش اند تا نشان  دهند نفوذ خود 
را پس از مخالفت کاخ سفید برای 
اعمال تحریم های جدید در کنگره 

هنوز از دست نداده اند.
هیچ تردیدی نیست که البی 
آیپک یک نیروی سیاسی قدرتمند 

است، اس��رائیل و آیپک به دنبال 
کسب حمایت در واشنگتن هستند. 
بزرگترین البی حامی اسرائیل در 
زمانی گرد هم می آیند که رهبران 
محافظه کار آن با باراک اوباما درباره 
راهب��رد دیپلماتیک وی در حل و 
فصل بن بس��ت موضوع هسته ای 

ایران اختالف نظر دارند.
آیپک همچنین با مش��کالتی 
درباره چگونگی پیشبرد مهمترین 
شکس��ت قانون گ��ذاری خود طی 
سالهای اخیر روبه رو است. موضوع 
ایران همچنین اولویت اول امنیتی 
نتانیاهو و البی طرفدار اس��رائیل 

است.
آیپک که حدود 10 هزار عضو 

سفر نتانیاهو به واشنگتن و تالش آیپک برای البی گری علیه ایران
طی 60 س��ال فعالیت گرد آورده 
است، برای کمک به اینکه اسرائیل 
اولویت کمک های خارجی آمریکا 
باقی بماند تالش زیادی می کند و 
طی سال جاری توانسته 3 میلیارد 
دالر کم��ک آمری��کا را که غالباً به 

صورت نظامی است کسب کند.
البی گ��ری آیپ��ک همچنی��ن 
توانس��ت موافقت 59 سناتور از هر 
دو حزب را برای الیحه تحریم های 
جدید علیه ایران در صورت شکست 
مذاکرات کسب کند. اما به گفته یک 
مقام سابق آمریکا پیشنهاد آنها در 
زمانی که رئیس جمهور دموکرات و 
نیز مجلس سنا با اکثریت و هدایت 
دموکرات ها برقرار است پیشاپیش 

شکست خورده است.
آیپک پش��ت صحن��ه فعالیت 
می کن��د و اغلب اقدامات این البی 
با مخالف��ت اندک��ی در کنگره به 
تصویب می رسد، اما این بار آیپک 
حتی در برنامه پربیننده طنز جان 
استوارت به تمس��خر گرفته شد، 
وی نمایندگان کنگره و س��نا را به 
کار کردن برای اسرائیل متهم کرد.

اوباما الیحه تحریم های جدید 
را تهدی��د به وتو کرد و نمایندگان 
دموک��رات حمایت خ��ود را پس 
گرفتن��د اما برخ��ی اعضای آیپک 
همچنان امیدوارند بتوانند این طرح 

را احیا کنند.

مناب�ع آگاه از دیدار س�فیر انگلیس با س�فیر 
جمهوری اسالمی ایران در محل سفارت ایران در 
بیروت و بررسی تحوالت لبنان و سوریه خبر دادند.

منابع وابسته به سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
بیروت اعالم کردند: تام فلچر سفیر انگلیس در لبنان با 
غضنفر رکن آبادی سفیر ایران در لبنان در محل سفارت 

جمهوری اسالمی در بیروت دیدار و گفت وگو کرد.
تام فلچر در این دیدار از حادثه انفجار تروریس��تی 
ضد رایزنی فرهنگی ای��ران در بیروت که اخیرا رخ داد 
ابراز تاسف کرد و افزود: عملیات تروریستی که گروه های 

تکفیری انجام دادند تهدیدی برای همه است.

منابع وابسته به سفارت ایران در بیروت اعالم کردند: 
طرفی��ن در این دیدار به بی��ان دیدگاه های خود درباره 
لبنان، س��وریه و منطقه پرداختند و بر ضرورت حمایت 
از ثبات و امنیت در لبنان و حل مشکالت منطقه از راه 

گفت وگو تاکید کردند.
به گزارش تسنیم، در این دیدار غضنفر رکن آبادی 
ط��رح 6 بندی جمهوری اس��المی ایران ب��رای خروج 
س��وریه از بحران کنونی را تش��ریح و بیان کرد: توقف 
حمایت مالی و تس��لیحاتی از گروه های تروریستی در 
س��وریه اولین و مهمترین گام برای حل مسالمت آمیز  

بحران سوریه است.

با حضور در سفارت ایران در بیروت

سفیر انگلیس با رکن آبادی دیدار کرد

گفت: وزیر خارجه آمریکا بار دیگر ادعا کرده است که همه 
گزینه ها روی میز است!

گفتم: مگر طی سی و چند سال گذشته، همه گزینه ها 
و از جمل�ه گزینه نظامی روی میز نبوده اس�ت؟! در این 
سی و چند س�ال چه غلطی کرده اند که حاال الف حمله 

نظامی می زنند؟!
گفت: از سران فتنه هم حمایت کرده است.

گفتم: خودش را به آن راه زده است که مرگ فتنه 88 
را به روی خود نیاورد!... یارو کنار اس�تخر نشسته بود و 
می گفت؛ آفرین، آفرین، بنازم به این نََفس! پرسیدند به 
چه کس�ی آفرین می گویی؟! گفت؛ رفیق�م را می گویم، 
چند س�اعته که رفته زیر آب  هنوز بیرون نیامده! ایول! 

بنازم به این نََفس!


