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اخبار كشور

چهارشنبه  ۲۰تیر ۱۳۹۷
 ۲۷شوال  - ۱۴۳۹شماره ۲۱۹۴۹

در گفتوگو با کیهان

درمکتب امام

ما میتوانیم

عمده اين است كه شام دو جهت را در نظر بگرييد كه من كراراً عرض كردم،
يــى اعتــاد به خداى تبارك و تعاىل ،كه وقتى كه براى او بخواهيد كار بكنيد به
شــا كمك مىكند ،راه را براى شــا باز مىكند ،در هر رشته كه هستيد راههاى
هدايت را به شــا الهام مىكند ،و يىك اتكال به نفس ،اعتامد به خودتان .شــا
خودتان جوانهايى هستيد كه مىتوانيد همه كارها را انجام بدهيد .مخرتعني ما
مىتوانند در ســطح باال اخرتاع بكنند .مبتكرين ما مىتوانند در سطح باال ابتكار
كنند ،به رشط اينكه اعتامد به نفس خودشــان داشته باشند ،و معتقد بشوند به
اينكه «مىتوانيم».
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احمد توکلی:

ق برخی مدیران
حقو 
غیرقانونی پرداخت میشود

نماینده ســابق مجلس با بیان اینکه حقوق برخی مدیران معقول
نیســت ،گفت :در شرایطی که مردم گرفتار هستند ،برخی از حقوقها
غیرقانونی پرداخت میشود.
احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسالمی در میزگردی با موضوع
«بررسی فساد در کشور» در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا فساد سازمانیافته
در کشــور وجود دارد یا نه؟ توضیح داد :فســاد سازمانیافته ،شبکهای است که
هوای یکدیگر را دارند و اگر از مجلس بپرسید چرا میزان حقوق و مزایای مدیران
را طبق قانون برنامه ششــم در سامانه بارگذاری نمیکنند ،میگویند دولت هم
این کار را انجام نمیدهد و اگر از دولت هم بپرســید چرا بارگذاری نمیکنند،
میگویند قوه قضائیه هم این کار را انجام نمیدهد.
نماینده سابق مجلس تصریح کرد :حقوقها معقول نیست ،در شرایطی که
مردم گرفتار مشکالت اقتصادی هستند ،دیگر مسئوالن نمیتوانند حقوق و مزایای
مدیران را بارگذاری کنند ،برخی از حقوق مدیران نیز غیرقانونی پرداخت میشود
به همین دلیل سختشان است میزان حقوق را اعالم کنند.
وی با بیان اینکه به لطف خدا فع ًال در سطوح باالی مدیریتی کشور گرفتار
فســاد نشــدیم ،گفت :ممکن اســت افراد پاکی در مجلس کم و زیاد شوند اما
متأســفانه امروز اهمیت فراجناحی نیز در مجلس کم شده است به عنوان مثال
نمایندهای فردی را میخواهد پیش وزیری ببرد و حقالقدم میگیرد یا برخی از
نمایندگان نفوذ را پیشفروش میکنند به عنوان مثال فردی از آنها در انتخابات
حمایت میکند و سپس آن نماینده در مجلس ،دِین خود را به آنان ادا میکند.
توکلی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤالی درباره مواجهه جناحی
با فســاد و تسویه حساب جناحی در زمینه فساد ،گفت :ما گرفتاری جناحی در
کشور داریم ،به جای اینکه یکدیگر را متهم کنیم بهتر است برای مبارزه با فساد
با یکدیگر همکاری کنیم ،اگر مبارزه با فساد را سیاسی کنیم سیستم فلج میشود.
به گزارش فارس وی خاطرنشان کرد :فساد به جایی رسیده که مفسدین به
هم چسبیدهاند و نمیگذارد ساختار کشور اصالح شود ،همان رئیسکمیسیون
اقتصادی مجالس هشتم و نهم نمیگذاشت ما کارمان را انجام دهیم و در جاهایی
هم موفق میشد اما باالخره در جایی هم موفق نمیشد.

امیر حاتمی در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع:

وزارت دفاع  200هزار فناوری به روز را
در جهت تولید محصوالت دفاعی اجرائی میکند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :وزارت دفاع با عبور از
مهندسی معکوس و تکیه بر توان داخلی در تالش است حدود  200هزار
فناوری بهروز را مبتکرانه و خالقانه در جهت رشــد ابتکار و خالقیت و
تولید محصول بومی و منحصر به فرد اجرائی کند.
به گزارش فارس ،امیر ســرتیپ حاتمی در همایش مدیران ارشد وزارت
دفاع یادآور شد :رویدادهای 4دهه گذشته نشان داد جمهوری اسالمی ایران با
عبور از گردنههای سختی همچون جنگ و ناآرامیهای داخلی ،جنگ تحمیلی،
تحریم و اجماع جهانی و نظام بینالملل علیه خود ،توانست در آوردگاهی کامال
نابرابــر و با کمبود منابع و امکانات ،با ســاح ایمان و توکل به قدرت الیزال
الهی بر دشمن فائق آید و این درحالی است که امروز ایران اسالمی نسبت به
ادوار گذشته بسیار منسجمتر ،مقتدر و دارای قدرت بازدارندگی فعال است.
وی گفت :جمهوری اســامی ایران به دلیل داشــتن ظرفیتهای عظیم
انســانی و منابع متعدد با تحریم متوقف نمیشود و بر این اساس آمریکائیها
«تاکتیک ایجاد فاصله بین مردم و نظام» را به عنوان روشــی مهندسی شده
برای ضربه به نظام اسالمی ارائه دادهاند .امیر حاتمی در ادامه با اشاره به تدابیر
مقام معظم رهبری درخصوص جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران ،تصریح کرد:
تحریم و تهدیدات مالی برای ما قابل تبدیل به یک فرصت است؛ چرا که باعث
خود اتکایی ،خودکفایی و تکیه بر توان بومی میشود و بارور شدن ظرفیتهای
عظیم داخلی را به همراه خواهد داشــت و این میتواند به الگویی برای سایر
کشورهای آزادیخواه مبدل شود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به جایگاه و عملکرد وزارت
دفاع در دوران تحریم و استفاده بهینه از ظرفیتهای بومی ،اظهار داشت :وزارت
دفاع با عبور از مهندسی معکوس و تکیه بر توان داخلی و استفاده حداکثری از
ظرفیتهای عظیم نیروی انسانی متناسب با تهدیدات و نیاز نیروهای مسلح،
در تالش است حدود  200هزار فناوری به روز را مبتکرانه و خالقانه در جهت
رشد ابتکار و خالقیت و تولید محصول بومی و منحصر به فرد اجرائی کند.
وی گفت :بخش اعظمی از مشکالت اقتصادی ما ناشی از عدم بهرهبرداری
درست منابع و سرمایههای انسانی است و انشاءاهلل به حول قوه الهی با اتخاذ
تصمیمات راهبردی ،اتحاد ملی و بسیج همگانی ،نقشه و دسیسه دشمنان در
عرصههای اقتصادی را نیز با شکست مواجه خواهیم کرد.
امیر حاتمی با بیان حوادث ناگوار جنگ ا ُ ُحد و سستی و غفلت مسلمانان
در آن نبرد ،به آیه شریفه «و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید
اگر ایمان داشته باشید!» (آل عمران ـ )139اشاره کرد و بیان داشت :در مقابل
جبهه دشمن نباید سســتی و غفلت کرد و نباید اجازه داد تهدیدات دشمن
منجر به آسیب دیدن وحدت و انسجام داخلیمان شود و در این مسیر پر فراز
و نشــیب تنها راه نجات و سعادت کشــور تبعیت از راه نورانی قرآن و والیت
فقیه در مقابل دشمنیهای نظام سلطه است.
سخنگوی وزارت بهداشت:

واردات خودرویی غیر از آمبوالنس با ارز دولتی
به بیآبروییاش نمیارزد

سخنگوی وزارت بهداشــت گفت :در موضوع خودروهای
وارداتــی حتــی اگر فرض کنیــم به جــای آمبوالنس ،چیز
دیگری وارد شــده باشد ســود چندانی برای وزارت بهداشت
نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،ایرج حریرچی در نشست خبری،
با اشــاره به  ۲۵هزار میلیارد تومان بودجه دولتی وزارت بهداشت گفت:
در موضوع  ۴۰۰خودرو وارداتی مطرح شده حتی اگر فرض کنیم به جای
آمبوالنس ،چیز دیگری وارد شده باشد سود چندانی برای وزارت بهداشت
نخواهد داشت و به بیآبرویی آن نمیارزد.
حریرچی افزود :اســناد شــفافی داریم که  ۴۰۰آمبوالنس بنز وارد
شده و نامهها و قراردادهای خرید کامال مشخص است ،در سامانه دولتی
ذیحســاب وجود دارد و همه چیز به طور رسمی ثبت شده و حتی در
شــرکت خارجی تولیدکننده آمبوالنس هم که ما از آنها خرید کردهایم
همه اسناد وجود دارد.
وی ادامــه داد :آیا مامور گمرک فرق آمبوالنس و خودرو را نمیداند
که ما بخواهیم چنین کاری کنیم ،این اظهار نظرهای بیپایه برای متهم
کردن تمام سامانهها از گمرک تا وزارت صنعت و وزارت بهداشت است.
سخنگوی وزارت بهداشــت گفت :درباره واردات تجهیزات پزشکی،
هم تولیدکننده و هم واردکننده متخلف داریم ،مثال اخیرا دو شرکت که
انحصاری یک کاالی پزشکی تولید میکردند بیش از  ۷۰درصد قیمت
را باال برده بودند و ما ناچار شدیم واردات کنیم.
حریرچی اظهار داشت :هر کسی با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد کرده باید
بر مبنای همین قیمت بفروشــد و سود کند ،هر شرکتی که ارز دولتی
گرفته اگر باالتر از نرخ مصوب بفروشد ،هم فروشنده و هم خریدار مقصر
هســتند و ما فروشنده را به محاکم قضایی معرفی میکنیم و واردات او
را تعلیق میکنیم.

نمایندگان :وزارت خارجه در برابر اقدام خصمانه هلند
باید مقابله به مثل کند

سرویس سیاسی-
چند تن از نمایندگان مجلس ضمن
اعتراض نسبت به انفعال وزارت خارجه
در برابر اقدام خصمانه هلند در اخراج
 2دیپلمات کشــورمان ،خواستار اقدام
متقابل شدند.
در روزهایی که یک طیف رسانهای خاص
در کشــور مشــغول مدح اروپا بود ،سازمان
اطالعات و امنیت کشــور هلنــد روز جمعه
اعالم کرد که این کشــور دو کارمند سفارت
ایران را اخراج کرده است و در مقابل سخنگوی
وزارت امور خارجه کشورمان تنها به این بسنده
کــرد که اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند را
غیرسازنده و غیردوستانه عنوان کند!
این واکنشهــا در حالی رخ داد که یک
ماه از وقوع این ماجرا گذشته و وزارتخارجه
ایران ســکوت اختیار کرده بود تا اینکه این
ماجرا توسط سازمان امنیت و اطالعات هلند
و به منظور خوش رقصی برای آمریکا و رژیم
صهیونیستی این خبر را اعالم کرد.
کیهان در شماره دیروز (سه شنبه 19تیر)
در گزارشی به تفصیل گوشههایی از آنچه به
وقوع پیوســته را منتشــر کرد که متاسفانه
از عمق بیتدبیری وزارتخارجه کشــورمان
حکایت میکرد .عمــل وزارتخارجه باعث
شــد که زبان دولت هلند علیــه ایران دراز
باشد ،هلندی که علیالقاعده در موضوع یک
تروریست متواری و بیش از 3دهه پناه دادن
به او باید در جایگاه متهم بنشیند و پاسخگو
باشد امروز لباس شــاکی بر تن کرده است.
کدام مسیر غلط و تفکراشتباه لباس متهم را
از تن دولت هلند درآورده و در جایگاه شاکی
او را نشانده است؟!
ت نمایندگان ملت را در این
در ادامه نظرا 
باره بخوانید:

صحنهگردانیهای دیپلماتیک

سیدحسین نقوی حسینی ،نماینده مردم
شریف ورامین در گفتوگو با خبرنگار کیهان
نــکات قابل تاملی را دربــاره موضوع صحنه
گردانیهای دیپلماتیک علیه ایران و ســابقه
اروپا در این مورد عنــوان کرد .او در ابتدای
سخنانش گفت :تجربه 40سال بعد از پیروزی
انقالب اسالمی و رویارویی نظام سلطه در این
سالها با کشــور ما به ویژه آمریکاییها که از
تهدید ،تحریم و فشار استفاده میکنند نشان
میدهد که اینها هر وقت که میخواهند دور
جدیدی از فشارها و تهدیدها را علیه جمهوری

اسالمی دنبال بکنند و به تبع آن کشورها را
علیه ما منسجم کنند یک بازی دیپلماتیک
راه میاندازند و برخورد با دیپلماتهای ما را
شروع میکنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
تاکید کرد :در همین راســتا یا دیپلماتهای
خودشان را فرامی خوانند یا دیپلماتهای ما
را اخراج میکنند .خالصه یک صحنه گردانی
دیپلماتیک و یک فضــای تبلیغاتی را به راه
میاندازند تا کشــورها را بــه مقابله با ایران
ترغیب کنند .این فضاسازی به منظور تقویت
کــردن حس درگیری و تنــش با جمهوری
اســامی ایران در دیگر کشورها است .البته
آنها در این مسیر از هر روش ناجوانمردانهای
هم استفاده میکنند.
وی در ادامه یادآور شــد :ما قبال هم این
مشکالت را داشــتهایم که همین کشورهای
اروپایی اتهام وارد کردهاند و سفیر ما را احضار
کردنــد و یا دیپلماتهای ما را اخراج کردند،
در آن تجربیات گذشــته وزارت امور خارجه
هم برخورد متقابل انجام داد و حتی سفیر و
دیپلمات اخراج کرد یا اینکه سفیر را فراخوانده
و برخورد کرده است .یعنی آن عزت اسالمی و
ملی را وزراتخارجه حفظ کرد ،اما این موارد
اخیر نشــان میدهد که وزارتخارجه واقعا
بیتدبیری کرده است.

درسی که برای دستگاه دیپلماسی
عبرت نمیشود

نماینده ورامین گفت :یک کسی در هلند
به قتل رسیده خب دولت هلند برود و قاتل آن
فرد را بیابد چرا باید انگشت اتهامشان به سمت
سفارت ایران باشــد؟ حاال آنها برای توجیه
افکار عمومی خودشــان که یک تروریست را
نزدیک 3دهه به صورت ناشناس پناه دادهاند
انگشت اتهام به سمت سفارت ایران گرفتند
به چه دلیــل وزارتخارجه این را میپذیرد
ن واقعا
که 2دیپلمات خــود را اخراج کند .ای 
برخورد ضعیف و منفعالنهاینســبت به این
موضوع است.
وی متذکر شد :مگر دیپلمات ما مرتکب
جرمی شده که ســفیر ایران در هلند این را
پذیرفته است؟ اینها نشان میدهد که در این
موضوع خیلی منفعالنه و بد برخورد شــده و
آنها هم از این برخوردهای منفعالنه دارند سو
استفاده میکنند.
نقوی حسینی در پایان تصریح کرد :البته
این هم برای دســتگاه دیپلماســی ما درس

نمیشود که هر جا ما در برابر این قدرتهای
سلطه گر و متجاوز محکم ایستادیم و برخورد
انقالبــی کردیم ،آنها عقبنشــینی کردند و
هرجا که منفعل بودیم رفتار آنها خصمانهتر
شده است .این باید برای دستگاه دیپلماسی
ما درس شــود .چرا باید وزارتخارجه اینقدر
منفعالنه و بد با قضیه اخراج دیپلماتهای ما
برخورد کند؟!

سوءاستفاده اروپا
شزُدایی مسامحهگران
از خیال تن 

عباس گــودرزی ،نماینده مردم بروجرد
در مجلس شــورای اسالمی نیز در گفتوگو
با خبرنگار کیهان به موضوع مهمی در رابطه
با تصوراشــتباه و روش نادرست برخیاشاره
کرد که در برابر فریبکاران و اســتعمارگران
میخواهند با لبخند کار را پیش ببرند .او در
ابتدای ســخنانش گفت :وقتی میگوییم که
رفتار دولتمــردان و وزارتخارجه جمهوری
اســامی ایران باید بر پایه آیه شریفه قرآن
ين
کریم که میفرماید :و لن يَ ْج َع َل اهلل لِلْ َكافِ ِر َ
ِين َسب ً
ِيل باشد و بر پایه حفظ عزت
َعلَى ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ملی برای چنین روزهایی است که متهم دست
پیش نگیرد.
گودرزی در ادامه افزود :کشــور هلند به
خاطر پنــاه دادن به یک تروریســت متهم
است؛ تروریستی که با بمبگذاری خود باعث
شهادت 80نفر در حزب جمهوری اسالمی شد
و بهشتی و یارانش را به شهادت رساند .حاال
هم هلند باید پاسخگو باشد اما طلبکار شده و
کار را به جایی رسانده که تقاضای اخراج دو
دیپلمات ایران را مطرح کرده و ســفیر ایران
در هلند پذیرفته است! این یعنی چه؟ کجای
این اعمال بر پایه قاعده نفی ســبیل و عزت
ملت ایران است؟
نماینده بروجرد در مجلس خاطر نشــان
کرد :وقتی سفیر ایران و دستگاه دیپلماسی
ما این را میپذیرد به آن خیال که تنش میان
کشورها به وجود نیاید از این نکته غافل است
که آنکه این تروریســت را 30سال پناه داده
و حاال در کشــته شدن او چنین نیرنگی بنا
کرده و خواهان اخراج دیپلماتهای ما شده
نیت شومی دارد که با تفکر غلط جلوگیری از
تنش جور در نمیآید چرا که او نقشه ریخته
تا این چنین تنش ایجاد کند.
گودرزی در پایان تاکید کرد :اصال از کجا
معلوم که آنها (دستگاههای امنیتی غربیها)
خودشان این قتل را مرتکب نشده باشند چرا

که تاریخ مصرف این افراد (کالهی عامل انفجار
حزب جمهوری اســامی) ســرآمده و امروز
کشــتن این خیانتکاران به میهن ،نقشههای
غرب را پیش میبرد .در چنین حالتی پذیرش
اخراج دو دیپلمات بدون عمل متقابل ،دقیقا
بازی در زمین همانها است.

وزارتخارجه  ۲دیپلمات هلندی را
اخراج کند

عالءالدین بروجردی ،عضو کمیســیون
امنیت ملی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری
خانهملــت ،در واکنش به اخراج دو دیپلمات
ایرانی از هلند ،گفت :اصل «عمل متقابل» یکی
از شناخته شدهترین اصول روابط بینالملل
اســت ،بنابراین چنین حقی برای جمهوری
اســامی ایران محفوظ اســت که دو تن از
دیپلماتهای هلندی را از کشور اخراج کند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای
اسالمی ،تصریح کرد :توصیه میشود وزارت
امورخارجــه اقدام مذکور را بــرای حمایت
از دیپلماتهای جمهوری اســامی ایران و
شئونات آنها انجام دهد.
وی ادامه داد :هم اکنون جای تامل کردن
نیســت از این رو براساس روابط دیپلماسی،
ضرورت دارد این اقدام انجام شود.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان
کــرد :عمومــا چنیــن اقداماتی براســاس
گزارشهــای واهی ســازمانهای اطالعاتی
آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام میشود.
در این راستا سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند را
غیرسازنده و غیردوستانه عنوان کرد و گفت
:حق عمل متقابل برای تهران محفوظ است.
تشکیل جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی
حشمت ّ
الل فالحتپیشه رئیسکمیسیون
امنیــت ملی و سیاســت خارجــی مجلس
شورایاســامی در گفتوگو بــا خبرگزاری
تسنیم بااشاره به اخراج  2دیپلمات کشورمان
از ســفارت ایران در هلند از سوی دولت این
کشور اظهار داشــت :بررسی این موضوع در
دستورکار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار
گرفته است.
وی افــزود :ابعاد بیشــتر موضوع اخراج
این  2دیپلمات از ســفارت ایران در هلند در
نشست ویژه هیئترئیسه کمیسیون امنیت
ملــی مجلس که به زودی برگزار میشــود،
بررسی خواهد شد.

واکنش حضرتی به نامه منتجبنیا:

منتجبنیا نامه را از روی عصبانیت نوشته
بعيد ميدانم در جريان نامه بوده باشد!

حضرتی در واکنشی دارای تناقض به
منتجبنیاکه جلسه انتخاب وی به عنوان
قائممقام حزب اعتماد ملی را غیر قانونی
و بیاعتبار دانسته بود ،از سویی تعلق
این نامه را به منتجبنیا بعید دانسته و از
سوی دیگر نوشته «بعضيها گفتند شايد
چون از روي عصبانيت نوشته شده لذا با
آنچه شما در ذهن داريد متفاوت است»
باالخره از نظر حضرتی نویســنده نامه
کیست؟ دفتر منتجبنیا یا منتجبنیا از
روی عصبانیت؟
رســول منتجبنیا طی چند روز گذشته
در دو نامه به جلســه انتخاب الیاس حضرتی
به عنوان قائممقام حزب اعتماد ملی واکنش
نشــان داده بــود .دیروز امــا حضرتی طی
یادداشــتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر
کرد ،در پاسخ به منتجبنیانوشت:

آقاي منتجبنيا بزرگ ما هســتند و من
شــخصا احترام زيادي براي ايشــان قائلم و
همچنان جزو دوستدارانشان هستم .سابقه
دوســتي و همكاري ما با ايشان به سالهاي
قبل برميگردد و با شناختي كه من از ايشان
ع ايشان دارم بعيد ميدانم در جريان
و از مواض 
اين نامه يا بيانيه بوده باشند .اين نامه يا بيانيه
منتسب به دفتر ايشان است و البته من شخصا
نويسنده نامه را كه به اعتباري مسئول دفتر
ايشان هم هست ،نميشناسم .آنچه ميدانم
اين است كه اين ادبيات و اين نگاه نميتواند
متعلق به آقاي منتجبنيا باشد.
حضرتی افزود :ايشــان همواره بر اتحاد و
همدلي نيروهاي اصالحطلب تاكيد داشتهاند و
روندهاي قانوني را دنبال كردهاند .براي همين
اين نامه عجيب مينمايد .بعضيها گفتند شايد
چون از روي عصبانيت نوشته شده لذا با آنچه

شما در ذهن داريد متفاوت است .اما من حتي
اين حد از عصبانيت را از جانب ايشــان بعيد
ميدانم .به هــر حال اين نامه نهفقط به نفع
اصالحطلبان نيست بلكه در شأن حزب اعتماد
ملي و دبيركل محترم آن نيســت .اين وسط
بعيد نميدانم كه عدهاي شيطنت كرده باشند
اما باالخره آنچه در حزب اتفاق افتاده ،قانوني
است و اسناد و مدارك آن هم موجود است و
ما چيزي براي پنهان كردن نداريم.
الیاس حضرتی ،عضو شــورای مرکزی
حزب اعتماد ملی در جلســه روز جمعه 15
تیر این حزب به عنوان قائممقام جدید حزب
اعتماد ملی و جایگزین رســول منتجبنیا
انتخاب شــد که متعاقب آن ،جلسه مذکور
طی دو نامه از سوی منتجبنیا غیرقانونی و
بیاعتبار دانسته شد و برخی اعضای شورای
مرکزی حزب اعتماد ملی این اقدام را کودتا

در حــزب خواندند .واکنش حضرتی به نامه
منتجبنیا دارای تناقض است .وی از سویی
تعلق این نامه را به منتجبنیابعید دانسته و
از سوی دیگر نوشته «بعضيها گفتند شايد
چون از روي عصبانيت نوشته شده لذا با آنچه
شــما در ذهن داريد متفاوت است» باالخره
از نظر حضرتی نویسنده نامه کیست؟ دفتر
منتجبنیایــا منتجبنیا از روی عصبانیت؟
این در شرایطی است که منتجبنیا دو روز
قبــل در نامهای که با امضای وی خطاب به
اعضای این حزب در سراسر کشور صادر شد،
جلســه انتخاب حضرتی به عنوان قائممقام
حــزب اعتماد ملی را غیر قانونی و بیاعتبار
دانست و تأکید کرد که هیچگونه تغییری در
ارکان حــزب صورت نپذیرفته و احدی حق
کمترین تغییر ،تبدیل و حتی تغییر جلسات
را نخواهد داشت.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

وکیلالدولهها تیغ نظارتی مجلس را ُکند کردهاند

ابوترابــی با بیان اینکــه به عملکرد
نظارتی مجلس نمره صفر میدهم ،گفت:
متاسفانه در مجلس دهم به لحاظ تعداد
نمایندگان وکیلالدوله ضعف نظارتی خیلی
پررنگتر شده است.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و
عضو فراکسیون نمایندگان والیی در گفتوگویی
بــا خبرگزاری مهر میگوید« :در همه مجالس
ضعف نظارتی وجود داشته است ،در مجلس دهم
متاسفانه به لحاظ تعداد نمایندگان وکیلالدوله
ضعف نظارتی خیلی پررنگتر شــده است .در
مجلس دهم برای حل مشــکالت معیشتی و
اقتصادی مردم سرسوزن گامی برداشته نشده
اســت به عبارت دیگر مجلــس در این زمینه
کارنامه قابل قبولی ارائه نداده است».
ابوترابی علت ضعف نظارت در این دوره از

مجلس را وجود «وکیلالدوله»هایی میداند که
هیچگونه انتقادی را نسبت به دولت برنمیتابند
و به جای پرداختن به مشکالت اصلی مردم ،از
موضوعاتی همچون حضور زنان در ورزشگاهها
و مسئله حصر سران فتنه سخن میگویند.
وی در اینبــاره میافزایــد« :نمایندگان
انقالبی و اصولگــرای مجلس دهم در اقلیت
هستند .هر چه حرص میخوریم ،میگوییم
طرحی ،الیحهای ،فشاری ،جلسه ویژهای در
مورد مســائل اصلی مملکت ،شــکل بگیرد،
امــا فایدهای ندارد .تعــدای از نمایندگان به
موضوعاتی مثل حضور زنان در ورزشــگاهها
میپردازنــد حاال اینکه بانوان به ورزشــگاه
بروند یا نروند ،واقعا مشــکالت مردم است؟!
یا به عنوان نمونه مســئله حصر در نطقهای
اکثر نماینــدگان جریان اصالحطلب مجلس

دیده میشود .امروز مشکالت مردم دالر است
که قیمت آن تا حدود  ۸هزار تومان افزایش
یافته است ،مشکل مردم افزایش شدید قیمت
خودرو و اجاره بها است ،قشر مستضعف هر روز
در بحث تامین اجاره خانههایشان دچار مشکل
هستند .مجلس واقعا ورود پیدا نمیکند».
او همچنیــن بهاشــرافیت بســیاری از
نمایندگان مجلساشــاره کــرده و میگوید:
«زندگیاشــرافی در میــان نمایندگان نیز
رسوخ کرده است .وقتی شکم نمایندهای سیر
است ،میرود ورزشگاه از عدم حضور بانوان در
ورزشگاهها انتقاد میکند در حالی که مشکل
مردم این نیست».
ابوترابی همچنین میافزاید« :مجلس دهم
در زمینه بررســی رای اعتمــاد به وزرا ضعیف
عمل کــرد .وزرای هزار میلیاردی و میلیاردی

رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس:

نمیتوانند درد مردم را بفهمند ،نمایندگانی که
به این وزرا رای اعتماد دادهاند نیز مثل همین
وزرا هستند».
نماینــده مــردم نجفآبــاد کابینه دولت
دوازدهم را در جنگ اقتصادی ناتوان میداند و
اعتقاد دارد« :با این کابینه فشل،اشرافی و تنبل
در ایــن جنگ اقتصادی راه به جایی نمیبریم؛
کابینهای جوان میخواهیم».
ابوترابی همچنین در مورد ماجرای برجام
میگوید« :از مجلسی که نمایندگانش به بهانه
حمایــت از برجــام رای میآورند ،نباید انتظار
داشته باشیم سؤال از وزرا مطرح کنند»
او معتقد است« :نفوذیهای داخلی اینقدر
مردم را به برجام امیــدوار کردند تا یک دفعه
بعد از خــروج آمریکا از برجــام امید از مردم
گرفته شود».

تغییر نرخ ارز باعث افزایش قاچاق سوخت در کشور شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
گفت :تغییر نرخ ارز در اقتصاد در چند
هفته اخیر باعث شده که موضوع قاچاق
سوخت در کشورانگیزه بسیار بیشتری
پیدا کند.
توگو
محمدرضــا پورابراهیمــی در گف 
با تســنیم در کرمان اظهارداشــت :افزایش
کشــفیات کاالی قاچاق در کشــور و استان
کرمــان از جهتی جای خوشــحالی دارد که
عوامل مبارزه با قاچاق کاال در استان به وظایف
خود بهخوبی عمل میکنند.
وی بیــان کرد :اما اینکه شــاهد افزایش
پدیده شوم قاچاق در اقتصاد کشور هستیم،
مسئله ناراحتکنندهای است و باید ریشههای
قاچاق کاال در کشــور را خشکاند تا تولید در

کشور زنده شود.
رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اســامی با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا
رونق اقتصادی پیدا نکرده مگر آنکه تولید خود
را مدیریت کرده و با قاچاق کاال مبارزه جدی
داشــته است گفت :یک عامل اساسی که در
داخل کشور باید مدیریت میشد تا مبارزه با
قاچاق کاال نتیجه بدهد قانون مبارزه با قاچاق
کاال بود که البته با اجرایی شــدن آن شاهد
نواقصی در قانون شدیم.
وی یادآور شــد :با روی کار آمدن دولت
یازدهــم موضوع مبارزه با قاچاق کاال را برای
تغییر ماهیت قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
بهگونهای مطرح کرد که ما اعالم کردیم قانون
باید اجرا شــود و اگر دولت پیشنهاداتی دارد

باید در قالب الیحه به مجلس بیاورد.
پورابراهیمی با اشــاره به اینکه بازنگری
در قانــون قاچاق کاال و ارز ضــروری بود و
خوشبختانه دولت الیحه خود را در سال 95
به مجلس ارائــه کرد و ما نیز از همان تاریخ
کار را شروع کردیم گفت :یکسال و نیم تالش
شبانهروزی در کمیسیون اقتصادی انجام شد
و توانســتیم در پایان سال  96اصالح قانون
انجام شود.
وی بیان کرد :اما با توجه به اینکه بر اساس
اولویتها قرار بود در صحن مطرح شــود که
روبهرو شــدیم با موضوعات کالن اقتصادی
مانند ارز و مشکالت بازار که اخیرا هم مطرح
است و بههمین دلیل نتوانستیم این قانون را
به صحن علنی بیاوریم.

پورابراهیمی با بیان دالیلی که باعث قاچاق
کاال میشود گفت :یکی از دالیل آن در زمانی
است که قیمتها معنادار است و قاچاق کاال
مقرون به صرفه میشود یعنی اگر سوخت در
کشــور ما با قیمتی عرضه میشود که قیمت
ســوخت در سایر کشورهای همجوار کمتر و
یا چند برابر قیمت اســت باعث ایجاد انگیزه
برای قاچاق سوخت از داخل کشور به خارج
از کشور میشود.
نماینده مردم کرمــان و راور در مجلس
شورای اسالمی اظهارداشت :یکی از اقدامات
خوب دولت در ماههای اخیر تعریف سامانهای
تحت عنوان سامانه واردات کاال به کشور بود
که بسیار خوب و یک اتفاق مثبت در راستای
مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

دیکتاتور و کودتاچی در برابر هم
مدعیان اصالحات تحمل صدای یکدیگر را ندارند!
سرویس سیاسی-
اختالف میان احزاب و شــخصیتهای جریان اصالحات همچنان ادامه دارد و آنها همدیگر را با ادبیاتی
سخت مورد نوازش و هجمه قرار میدهند ،روزنامه شرق در شماره دیروز خود طی گزارشی به این اختالفات
پرداخته و نوشت  « :دفتر رسول منتجبنیا ،در جوابیهای که به مصاحبه «الیاس حضرتی» با روزنامه اعتماد
ارسال کرده ،چندینبار از لفظ کودتا استفاده کرده و او را متهم اصلی این کودتا خطاب کرده است .رسول
منتجبنیا در این جوابیه ،نسبت به جلسه هفته گذشته شورای مرکزی این حزب اعتراض کرده و انتخاب
الیاس حضرتی به قائممقامی حزب اعتمادملی را از جمله کودتاهای انجامشــده در حزب اعتمادملی عنوان
کرده اســت .این نامه در حقیقت جوابیهای به مصاحبه الیاس حضرتی درباره جلســه هفته گذشته شورای
مرکزی حزب بوده است».
روزنامه اعتماد نیز در دو یادداشت مجزا منتجب نیا را مورد حمله قرار داده و او را دیکتاتور خوانده است!
در یکی از این یادداشتها با عنوان «قائممقام یا فرمانده لشکر؟» منتجب نیا دیکتاتور و خودرای نامیده
شده و در دیگری با تیتر «رای اکثریت را بپذیریم» منتقدان انتخابات اخیر حزب اعتماد ملی به عدم پذیرش
رای اکثریت متهم شدهاند.
در یکی از یادداشتها آمده است...« :آقاي منتجبنيا در دفاع از خود تاكيد داشت كه من قائممقام هستم
و تصمي م ميگيرم .عده زيادي هم تالش كردند ايشــان را مجاب كنند تا به رفتار حزبي و جمعي تن دهد،
متاسفانه ايشان قانع نشد .بنده شخصا در اين راستا تالش بسيار زيادي كردم .عدهاي از دوستان در حزب را
مجاب كردم كه وارد گفتوگو و تعامل با ايشان شويم ...متاسفانه آقاي منتجبنيا همراهي نكرد و ادعاهايي
داشت كه قابل اثبات نبود .تصور ايشان از حزب هم اين بود كه ايشان به عنوان فرمانده لشكر دستور دهد و
باقي اعضا به عنوان سربازان لشكر از او حمايت كنند گويي هيچ دركي از كار حزبي ندارند».

تعدد احزاب بالی جان اصالحات!

روزنامه زنجیرهای شرق در یادداشتی به تعدد احزاب اصالحطلب به عنوان بالی جان این جریان پرداخته
و نوشته است  :وزارت کشور به ماشین امضای صدور مجوز برای احزاب بدل شده است!
در بخشی از این یادداشت آمده است  :پرسش اساسی حول این موضوع است که در شرایط واقعی ساخت
فرصتهای سیاسی در ایران بهغیر از احزابی نظیر حزب اتحاد ایران اسالمی و حزب کارگزاران سازندگی و
حزب اعتماد ملی که تا حدود زیادی هر کدام سالیق متفاوتی از جریان اصالحطلبی را نمایندگی میکنند،
سایر احزاب اسمی کدام طیف از قشرهای گوناگون مردم را نمایندگی میکنند و خأل ناشی از نبود نمایندگی
را با گرفتن مجوز بدون فعالیت سراسری تشکیالتی پر میکنند؟!
در ادامه این یادداشت تصریح شده است« :مسئله اساسی و محوری در ضرورت شکلگیری تحزب،
ایفای اصل نمایندگی مؤثر است.در این میان آنچه محل تأمل و درخور توجه جدی است اینکهاز میان
بخشهای مختلف وزارت کشــور که علیالقاعده درخصوص پروژه توســعه سیاسی اهتمام جدی داشته
باشــد ،اما به جای تالشهای اصولی برای دستیابی شهروندان به حقوقی نظیر حق اجتماع و اعتراض و
تالش برای بهرسمیتشناختن فعالیتهای مدنی و سیاسی ،بدون مالحظات مرسوم در عمل به ماشین
امضاي صدور مجوز برای احزاب بدل شده است که بهلحاظ امنیتی نیز حساسیت چندانی بر متقاضیان
حزبی متمرکز نیست».
درباره تعدد احزاب با نام و نشان شاید با نویسنده این یادداشت موافق یا مخالف باشیم که چون موضوع
اصلی نیست از آن میگذریم ولی در این میان سؤالی مطرح است که مدعیان اصالحات تمایلی برای پاسخگویی
به آن ندارند ،در میان جریان اصالحات احزاب متعددی وجود دارند که هر کدام این احزاب شــاخه شــاخه
شده و خود را به انواع اتهامات نوازش میکنند ،نمونه اخیر آن را میتوان در درگیریهای حزب اعتماد ملی
مشــاهده کرد ،سؤال و نکته اینجا است زمانی که مدعیان اصالحات خود را نمیتوانند تحمل کنند چگونه
شعار رواداری و تحمل مردم و شنیدن صدای ملت را مطرح میکنند؟!
موضوع نوشتار روزنامه شرق انتقاد از وزارت کشور به دلیل تبدیل آن به ماشین امضای مجوز احزاب بوده
است ،درباره روزنامههای پرتعداد زنجیرهای نیز این انتقاد را میتوان مطرح ساخت ،در دوره اصالحات تعداد
فراوانی روزنامه زنجیرهای منتشر شد که اکثریت آنها به قوانین کشور اعتنایی نداشتند و به مجرد برخورد با
این روزنامهها مدعیان اصالحات فریاد سر میدادند که آزادی به فنا رفت!
به نظر میرسد انتقاد مدعیان اصالحات به وجود تعدد احزاب انتقاد صادقانهای نیست چرا که هر یک از
احزاب طرفدارانی دارند که میتوانند مدعی نمایندگی آنها باشند ،سخن اینجا است که در جریان اصالحات
عادت به شنیدن صدای خودیها هم نیست!

اعتراف پس از دو سال بزک برجام؛
راهی جز اتکا به ظرفیتهای داخلی نداریم !

روزنامه بهار در گزارشــی با عنوان محکی برای بســته اروپایی به جای خالی راهکارهای عملی در بیانیه
پایانی کمیســیون مشترک برجاماشــاره کرد و نوشت« :اروپاییها بدنبال خرید زمان هستند.ظرف یک ماه
گذشــته ایران خود را آماده خروج از برجام و هر ســناریوی ممکن کرده بود اما فعال منتظر مانده تا نتیجه
مذاکرات با طرفهای اروپایی همراه با چین و روســیه را ارزیابی کند.از نشست وین که خیلی سریع هم به
پایان رسید میتوان اینگونه استنباط کرد که بسته اروپایی بیش از هر چیز دنبال خرید زمان برای تعویق
خروج ایران از برجام است».
روزنامه ابتکار هم در ســرمقاله خود با عنوان انتخاب ســخت با طرح این پرســش که ایران چگونه و با
همراهی چه کسانی میتواند دربرابر سیاستهای آمریکا بهطور موثر ایستادگی کند؟ نوشت« :اجالس جمعه
گذشته وین نشان داد که قدرتهای چهارگانه گروه  4+1یا آمادگی مشاجره کامل با آمریکا را درباره برجام
ندارند و یا مکمل خواســتهای واشــنگتن از ایران درباره برجام هستند .اروپا و آمریکا در مطالبات خود از
ایران دچار اختالف اصولی نیســتند .اختالف در نوع نگرش آنان به ایران و تفاوت ارزیابی آنان از این کشور
اســت .بنابراین اختالف میان اروپا و آمریکا به دامنه واکنشها دراینباره مربوط میشود .به تبع آن چین و
روسیه نیز از منظر منافع خود به دامنه اختالفها مینگرند».
این روزنامه اصالحطلب ســپس نتیجهگیری میکند « :الزم است ایران با نگاه به واقعیتهای جاری
در صحنه بینالملل ،توقعات خود را از گروه  4+1براساس امکانات بسنجد و اتکای خود را بیش از همه
در داخل قرار دهد .مشــروعیت مواضع ایران در جامعه جهانی نیز باید قادر باشد منافع جامع بینالملل
را بازتاب دهد».
گفتنی است روزنامههای مدعی اصالحطلبی طی  5سال گذشته با کوبیدن بر طبل تو خالی مذاکره با
آمریکا و گره زدن همه مشــکالت کشور به برجام و نیز تضعیف توان و ظرفیتهای عظیم داخلی هزینهای
بســیار ســنگین به ملت تحمیل کردند و حال پس از تجربه خسارت محض برجام به قیمت از دستن رفتن
دستاوردهای هستهای و درگیر شدن کشور به بحرانهای متعدد در حوزه اقتصاد اذعان میکنند که باید واقع
بین بود به ظرفیتهای داخلی تکیه کرد ،موضوعی که طی سالهای گذشته به کرات از سوی منتقدان دلسوز
مطرح میشد اما با انواع تهمتها و توهینها و برچسبها پاسخ داده میشد .اما هنوز هم دیر نیست و باید
به جبراناشتباهات گذشته پرداخت .راهحل بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم در همان سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است ،هرچند  6سال این سیاستها اسیر بازی مذاکره و رفع صوری تحریمها ماند.

بیبرنامگی و آشفتگی در بخش دولتی موج میزند

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت« :بیبرنامگی و آشفتگی در بخش دولتی موج میزند...هم در رویکردها و
هم در افراد و وزرا نیازمند تغییر هستیم .زیرا تعدادی از وزرای کابینه اهل تغییر رویکرد و بهبود عملکردشان
نبودهاند و همچنین پاســخگوی عملکرد حوزه مســئولیت خود هم نیستند .بخشی از وزرا یا معاونان دولت
باید برای حفظ وجهه و آبروی خودشــان و دولت ،سیاســتها و روشهای مدیریتی خود را تغییر دهند که
به نظر میرســد اهل چنین کاری نیستند .حتی رئیسجمهور به عنوان رئیسکابینه با بخشنامه ،آییننامه
و یا دســتور رویکردها و سیاستهای جدیدی را هم در دولت ابالغ کرد اما تعدادی از وزرا از اجرای صحیح
دستورات رئیسدولت ناتوان بودند .بنابراین هم رویکردها و هم افراد باید تغییر پیدا کنند و افراد توانمندی
برای بهبود اوضاع انتخاب شوند».
جریانی که روزی خود را عامل رأی آوردن رئیسجمهور میدانست و سهم خود را تمام و کمال از دولت
دریافت کرد ،با مشاهده واقعیتهای جامعه ،علیرغم تصاحب اکثریت مطلق کابنیه ،به منتقد وضع موجود
تبدیل شده است.

در ماجرای نوسانات ارز دولت به توصیههای مشفقانه توجه نکرد

روزنامه دولت دیروز طی یادداشتی به برخوردهای انفعالی و گاه همدالنه مقامات پولی در التهابات اخیر
ارزاشاره کرد و بازار ثانویه ارز را موجب خلق رانت ،گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابریهای
ناموجه دانست.
در یادداشت «روزنامه ایران» آمده است« :در ماجرای نوسانات شدید و بحرانآفرین قیمت ارز با کمال
تأســف توصیههای مشــفقانه کارشناسان مستقل و دلسوز در زمان خود مورد توجه قرار نگرفت و تا همین
جا رانتهای بزرگی خلق شــد و انتظارات آیندههراســانه به گسترش و تعمیق کمسابقه رکود عمقیافته و
پتانسیلهای تورمی منجر شد و هنگامی که شدت التهابات از حدود متعارف فراتر رفت ،مسئوالن امنیتی
و قضایی نیز وارد ماجرا شدهاند و هرکدام نکاتی را مطرح میکنند که در جای خود شایسته تأمل است .اما
اگر هماهنگیهای بایسته میان قوای سهگانه و بویژه مقامات قضایی و امنیتی با مسئوالن اجرایی به وجود
نیاید ،بیم آن میرود که خود این ناهماهنگیها ،نیروی محرکه خسارتآفرینیهای جدید و آیندههراسیهای
شدیدتر شود».
ارگان دولت افزود« :پدیده نامیمون افزایش نرخ ارز در دیماه سال گذشته و پدیده بدیع جهش شدید
آن در تعطیالت آغاز سال نو ،یک عالمت جدی در زمینه رونقگیری فعالیتهای شبهمافیایی و دستکاری
ذهن و معاش مردم اســت و تســری این فعالیتها به بازارهای ســکه ،طال و مسکن در سطوح باال و قیمت
مواد اولیه تولید و هزینههای خوراک و پوشــاک مردم نشــاندهنده آن است که سلطه بانکهای خصوصی
بر بازار پول کشور و دنبالهروی و برخوردهای انفعالی و گاه همدالنه مقامات پولی ،اوضاع و احوال نقدینگی
را به آستانههای نگرانکننده و غیرقابل کنترل نزدیک ساخته است .در چنین شرایطی بیش از هر چیز به
هماهنگی نیاز داریم؛ هم هماهنگی میان اجزای ســاختار قدرت و هم هماهنگی حکومتگران با مردم...اگر
چنین مالحظهای رعایت شــود ،باید در نهایت خضوع و احترام به مقامات اصلی کشــور گوشزد کنیم که از
تجربههای گذشته درس بگیرند و اجازه ندهند ماجرای بازار ثانویه ارز نیروی محرکه جدیدی برای تالطمها
و نابسامانیها و آیندههراسیهای جدید شود».
در ادامه این مطلب آمده اســت« :حتی در صورت کنترل فعالیتهای سوداگرانه ارزی مسئله در کوتاه
مدت قابل حل و فصل نخواهد بود مگر آنکه دولت محترم به شــکل اصولی فکری برای ســاختار به غایت
ناکارآمد هزینههای دولت و فکری برای مناســبات غیرتوســعهای و ضدتوسعهای مربوط به واردات رسمی
و قاچاق کند».

