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اخبار كشور
با موافقت نمایندگان مصوب شد

درمکتب امام

مقام ،شما را نگيرد

من باز هم به آقايان عرض مىكنم كه توجه بكنيد كه مقام ،شام را نگريد .ارزش
انساىن انسان به مقام نيست ،به اين نيست كه من نخست وزيرم ،من رئيسجمهورم،
من رئيس مجلسم ،من وكيل مجلسم؛ اينها ارزش نيست .ارزش انسان به اين است
كه توجه بكند كه چه بايد در مقابل خداى تبارك و بندگان خداى تبارك و تعاىل
بكند ،چه تكليفى انسان دارد در مقابل خدا و در مقابل بندگان خدا كه از خدا
هســتند؛ اين ارزش است .مادامى كه شام اين ارزش را حفظ بكنيد ،ارزش اسالمى
و انساىن را حفظ كردهايد .و اگر از اين ،انحراف حاصل بشود ،شام هر مقامى پيدا
كنيد؛ در علم بشويد باالترين علام ،در زهد هم هرچه مىشويد ،بشويد ،اما ارزش
را از دست داده باشيد ،شام نه پيش خدا ديگر ارزش داريد ،نه پيش خلق خدا.
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توزیع سیمان اهدایی رهبری
به سیلزدگان خوزستان

رئیس گروه برنامهریزی بازســازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور
گفت :سه هزار تن ســیمان رایگان اهدایی مقام معظم رهبری به صورت
رایگان در روســتاهای سیلزده خوزستان توزیع شد تا روند بازسازی این
مناطق سرعت گیرد.
توگو با ایرنا افزود :دوهزار تن ســیمان دیگر از کارخانه
حامــد روحانی ،در گف 
ســیمان نهاوند اهدایی مقــام معظم رهبری توســط کامیونهای بنیاد مســکن
انقالب اســامی در مرحله حمل به روســتاهای ســیل زده خوزســتان هســتند.
به گفته وی برای هر واحد مسکونی احداثی در مناطق سیلزده خوزستان هشت تن
سیمان رایگان و برای منازل تعمیری یک تن سیمان اهدا میشود.به گفته وی تامین
سهمیه سیمان مناطق روستایی سیلزده خوزستان در تعهد بنیاد مسکن است و این
بنیاد متعهد است سیمان مورد نیاز واحدهای مسکونی آسیب دیده را تامین کندوی
با بیان اینکه برای تأمین مصالح ساختمانی مشکل خاصی وجود ندارد افزود :مقادیری
میلگرد در انبار ستادهای بنیاد مسکن ذخیرهسازی شده تا در صورت گرانی آن و کمبود
در بازار ،برای بازسازی منازل سیلزده خوزستان به کار گرفته شود.

آیتاهلل محقق کابلی از فقهای مجاهد افغانستان
به ملکوت اعلی پیوست

سفارت لبنان در ایران
«بازگشت زاکا» به بیروت را تأیید کرد

نزار زاکا ،جاسوس آمریکایی -لبنانی آزاد شد و بعد از ظهر روز سهشنبه
تهران را به مقصد بیروت ترک کرد
یک مقام مسئول در سفارت لبنان در تهران با اعالم خبر آزادی «نزار زاکا» اظهار
کرد :نزار زاکا بعد از گذراندن مراحل قضائی آزاد شد و بعدازظهر روز سهشنبه تهران
را به مقصد بیروت ترک کرد.این منبع در سفارت لبنان در تهران به ایسنا گفت :این
تبعه لبنانی عصر سهشــنبه به همراه «عباس ابراهیم» مدیرکل اداره امنیت عمومی
لبنان تهران را به مقصد بیروت ترک کرده است .الزم به ذکر است ،نزار زاکا جاسوس
آمریکایی در سال  ۲۰۱۵توسط سازمان اطالعات سپاه دستگیر شده بود.

رایزنیهای نمایندگان ایران و روسیه
درباره سوریه و یمن در مسکو

دستیار ارشد وزیر خارجه ایران در امور ویژه سیاسی در دیدار با مقامات
روس درباره آخرین تحوالت سوریه و یمن گف 
توگو کرد.
علیاصغر خاجی ،دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی
که در راس هیئتی به منظور رایزنی و تبادلنظر درخصوص تحوالت خاورمیانه و خلیج
فارس بهویژه سوریه و یمن به مسکو سفر کرده است ،با سرگئی ورشنین ،معاون وزیر
خارجه و الکساندر الورنتیف ،نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور سوریه دیدار
کرد.به گزارش فارس ،در این دیدار طرفین ضمن ابراز پایبندی به حاکمیت ،تمامیت
ارضی و استقالل سوریه و با تاکید بر حل و فصل بحران سوریه از طریق گفتوگو و
راهحل سیاسی ،بر ضرورت مبارزه با تروریسم تا نابودی کامل این پدیده شوم و نقش
محوری چارچوب آستانه در حل و فصل سیاسی بحران سوریه همچون گذشته تاکید
کردند.همچنین در این مالقات ،دو طرف ضرورت حل و فصل سیاسی بحران یمن با
محوریت سازمان ملل متحد را خاطرنشان کردند.

امضای تفاهمنامه همکاری سازمان انرژی اتمی ایران
و کمیسیون انرژی اتمی افغانستان

تفاهمنامــه همکاری بین ســازمان انرژی اتمی ایران و کمیســیون
انرژی اتمی افغانســتان به منظور همکاری در زمینههای گوناگون به امضا
رسید.
هیئت عالیرتبه کمیســیون انرژی اتمی کشور افغانســتان ب ه منظور آشنایی
بــا توانمندیهای صنعت هســتهای کشــور و تعمیق و گســترش همکاریهای
دوجانبــه در زمینههای مختلف اســتفاده صلحآمیــز از انرژی هســتهای به ایران
ســفر کرد .به گزارش فارس ،در این ســفر که با هماهنگی آژانس بینالمللی انرژی
اتمی صورت پذیرفت ،تفاهمنامه همکاری بین سازمان انرژی اتمی ایران و کمیسیون
مذکور به منظور همکاری در زمینههای گوناگون ب ه ویژه ظرفیتسازی نیروی انسانی و
کاربردهای انرژی اتمی در سالمت و کشاورزی به امضای علیاکبر صالحی رئیسسازمان
انرژی اتمی و رئیسهیئت افغانستانی رسید.

وزیر دفاع :تولید بیشتر جنگنده کوثر
در دستور کار صنعت دفاعی است

وزیر دفاع گفت :متخصصین صنایع هوایی وزارت دفاع مصمم هستند با
همکاری کامل نیروی هوایی ارتش در کمترین مدت زمانی نسبت به تولید و
ساخت تعداد بیشتری از جنگنده کوثر در سال جاری اهتمام ورزند.
امیرسرتیپحاتمیوزیردفاعبههمراهامیرعزیزنصیرزادهفرماندهنیرویهواییارتشبا
حضور در شرکت صنایع هواپیماسازی وزارت دفاع (هسا) اصفهان از روند فعالیتهای حوزه
هوایی نیروهای مسلح بازدید و در جریان آخرین اقدامات ساخت و تولید جنگنده بومی کوثر
قــرار گرفت.وزیر دفاع در بدو ورود به شــرکت صنایع هواپیما ســازی وزارت دفاع
اصفهان (هســا) با حضور در جمع مدیران این صنایع با تأکید بر تحقق شــعار سال
مبنی بر (رونق تولید) در مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بخصوص
هســا ،این راهبرد اساســی را تنها راه برون رفت از چالشهــای موجود و مقابله با
تحریمهای ظالمانه نظام اســتکباری دانســت و افزود :متخصصین پرتالش سازمان
صنایــع هوایــی وزارت دفاع در طول  ۴۰ســال عمر پربرکت نظام اســامی با عزم
جــزم و اهتمام ویژه ،تمام تالش خود را در راســتای ارتقاء قدرت رزم هوایی به کار
گرفتند که نمونه آن ســاخت و تولید جنگنده بومی کوثر توسط فرزندان متخصص
و متعهد ســازمان صنایع هوایی در سال گذشته بود.امیر حاتمی پرواز عملیاتی جت
جنگنده کوثر در مراســم  ۲۹فروردین روز ارتش جمهوری اســامی ایران را بسیار
غرورآفریــن و عزتبخش دانســت و گفت :متخصصین صنایــع هوایی وزارت دفاع
مصمماند با همکاری کامل نیروی هوایی ارتش جمهوری اســامی ایران و حمایت
امیر ســرتیپ خلبــان نصیر زاده فرمانــده نیروی هوایی ارتــش در کمترین مدت
زمانی نســبت به تولید و ســاخت تعداد بیشــتری از جنگنده کوثر در سال جاری
اهتمــام ورزند.فرمانــده نیروی هوائی ارتش جمهوری اســامی ایــران نیز در این
بازدید با اظهار رضایت از فرایند ســاخت و تولید جت جنگنده بومی کوثر توســط
ســازمان صنایع هوایی وزارت دفــاع اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک شــاهد
تحویلگیــری ســایر فروندهای جت کوثــر و الحاق آن به نــاوگان عملیاتی نهاجا
باشیم.رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع نیز در ابتدای این بازدید با ارائه گزارش
از روند فعالیتها گفت :ســازمان صنایع هوایی به دنبال انجام راهبردهای مشخص
متناسب با الگوی مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در حوزه هواپیما ،بالگرد و باالخص
موتور انواع هواگردها است تا در زمینه استقالل صنعت هوایی کشور گامهای موثرتری
بردارد .به گزارش مهر ،امیر سرتیپ بنی طرفی تعامل این سازمان با نیروی هوایی ارتش
جمهوری اســامی ایران و سایر سازمانها و نهادهای هوایی ،هواپیمائی در کشور را
بسیار خوب ارزیابی و بر ادامه ارائه خدمات تخصصی به صنعت هوایی کشور تأکید کرد.

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند
تا بودجه شرکتهای تابعه خود را دو ماه قبل
از ارائه الیحه بودجه ساالنه کل کشور برای
بررسی به مجلس تقدیم کند.
جلسه علنی مجلس شــورای اسالمی دیروز
(سهشنبه 21خرداد ماه) به ریاست مسعود پزشکیان
برگزار شد .رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی
در مــورد الیحه اهداف ،وظایف و اختیارات وزارت
ورزش و جوانان و همچنین گزارش کمیسیون آیین
نامه داخلی مجلس در مورد بررسی طرح الحاق یک
تبصره به ماده ( )98قانون آیین نامه داخلی مجلس
شورای اسالمی از جمله مهمترین دستور کارهای
روز گذشته مجلس بود.
نمایندگان در جریان بررسی طرح الحاق یک
تبصره به ماده  182آیین نامه داخلی مجلس شورای
اسالمی مبنی بر ببرسی جداگانه بودجه شرکتهای
دولتــی با کلیات این طرح با  162رأی موافق30 ،
رأی مخالف و  2رأی ممتنع از مجموع  220نماینده
حاضر در صحن موافقت کردند.
موضوع حقوقهای نجومی
سروسامان نیافته است
علیرضا ســلیمی نماینده مــردم محالت در
جریان بررســی طرح الحاق یــک تبصره به ماده
 182آیین نامه داخلی مجلس شــورای اسالمی
برای بررســی جداگانه بودجه شرکتهای دولت
گفت  :دفاع از موضوع شفافیت و بررسی جداگانه
بودجه شرکتهای دولتی گفت  :عمده حقوقهای
نجومی در بخش شرکتهای دولتی وجود دارد و
با همه تالشهای مجلس هنوز حقوقهای نجومی
سروسامان نیافته است.
سلیمی در ادامه گفت  70 :درصد بودجه متعلق
به شــرکتهای دولتی است که این غیر از بودجه
عمومی اســت 100 ،درصد بودجه هم در اختیار
رئیسجمهور است 90 ،بودجه عمومی هم دست
خود رئیسجمهور است و دولت قدرت مانور دارد.
وی افزود :عمده حقوقهای نجومی در بخش
شرکتهای دولتی وجود دارد و با همه تالشهای

مجلس هنوز حقوقهای نجومی سروسامان نیافته
است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
گفت :وضعیت بازنشستهها هم به سروسامان نرسیده
است ،آنها از یکجا خارج میشوند و از سمت دیگر
وارد همین شرکتهای دولتی میشوند .امسال 4
درصد به بودجه جاری این شــرکتها اضافه شده
است و در موضوعات دیگر حدود  50درصد امسال
بودجه این شرکتها افزایش یافته است.
وی تاکید کــرد :مجلس باید به صورت مجزا
بودجه شرکتهای دولتی را پیگیری و بررسی کند
و این مشکالت حل شود.
با ایجاد دو قطبیهای کاذب
از وظایف خود طفره نروید
سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر
در نطق میان دستور خود خطاب به رئیسجمهور
گفت :آقــای رئیسجمهور با معذرت ،بیعرضگی
خودتــان را تحت عنوان نداشــتن اختیار توجیه
نکنید .آیا همین امروز اختیار ندارید که با توجه به
اینکه قانون بودجه  98مقرر کرده است و با توجه
به تحریمهای ظالمانه که قرار بود به ّمر پایان یابد
و صادرات قاچاق را به دلیل افزایش نرخ ارز و حجم
نقدینگی باال ،همان که دولت دهم را در سال 92
مورد تمسخر قرار دادی و  450هزار میلیارد تومان
در آن زمان و یک هزار و  800هزار میلیارد تومان
اکنون رساندهاید ،کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم
را سهمیهبندی کنید.
وی افــزود  :آیا همچنان فکــر میکنید که
علتالعلل مشکالت اقتصادی حل مسائل با غرب
است؟ ،آیا همه کشــورهایی که در حلقه اسارت
آمریکا هستند همه موضوعات و مشکالتشان حل
شده است؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شــورای اســامی افزود :آقــای رئیسجمهور به
سوگندتان بیندیشید ،دو مرتبه و سه مرتبه آن را
بخوانید و دقت کنید ،برگردید به خدمات صادقانه
برای ملت ،اگر واقعا شما اختیار نداشتید چرا مجددا

کاندیدای ریاستجمهوری شــدید ،یقینا دولتی
که در خدمت مردم باشــد اقتدار سیاسی الزم را
خواهد داشــت .آقای روحانی سعی نکنید با ایجاد
دوقطبیهای کاذب «مذاکره جنگ»« ،معیشــت
ِمذاکره»« ،حصــر و غیرحصر»« ،رفراندوم و غیره
آن»« ،اســام رحمانــی و غیررحمانی» از اجرای
وظایف اصلی خود طفره بروید.
بزرگترین مانع رونق تولید
اخذ سود مرکب و جرائم توسط بانکها
فــرج اهلل رجبی نماینده مردم شــیراز نیز در
نطق میان دستور خود گفت :بزرگترین مانع رونق
تولید و تحرک اقتصادی در حال حاضر محاسبه و
اخذ سود مرکب و جرائم توسط بانکها است که از
کمیسیونهای اقتصادی و برنامه بودجه درخواست
دارم که در اســرع وقت نســبت به تهیه و تدارک
طرحی در این باره اقدام کند.
وی ادامه داد :مگر میشــود نرخ ارز از  4هزار
تومان به  12هزار تومان برسد ولی من و شما مسئول
نباشیم ،مگر میشود نرخ تورم دو رقمی و فزاینده را
در کشور شاهد باشیم و من و شما مسئول نباشیم؟،
مگر میشــود در حوزههای اجتماعی ،سیاســی،
اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی اقداماتی صورت پذیرد و
من و شما فقط فرار رو به جلونماییم؟ برعکس وظیفه
ما این است که در شرایط فعلی ،وزن و مختصات
مجلس شورای اسالمی را برای مردم تبیین کنیم
تا حد مسئولیتمان معلوم و قدر ما مشخص شود.
رفتار قرون وسطایی با فرانسویها
واشک تمساح برای دیگران
حبیب اله دهمرده نماینده مردم زابل ،زهک و
هیرمند در مجلس نیز در جلسه دیروز بر ضرورت
تذکر و احضار سفیر فرانسه در ایران تاکید کرد و
گفت :این کشــور با مردمان خود به شــیوه قرون
وســطایی عمل میکنــد اما از آن طــرف برای
دیگراناشک تمساح میریزد
در تذکر شفاهی بر ضرورت پرداخت مطالبات
فرهنگیان به ویژه حق التدریسان و پرداخت پاداش
پایان خدمت آنها تاکید کرد و گفت :در شــرایط

سخنگوی قوه قضائیه:

کنونی اجــرای قانون رتبه بندی معلمان و اعمال
مدرک مجوز فرهنگیان ضروری است.
نماینده مردم زابل ،زهک و هیرمند در مجلس
شورای اسالمی با انتقاد از گرانی کمرشکن کاالهای
اساســی در بازار افزود :دولــت باید در جهت رفع
موضوع بسته شدن بازارهای مرزی سیستان و اجرای
مصوبات ایثارگران و پرداخت خسارت خشکسالی و
سیل به مردم سیستان اقدام کند.
تعویق بررسی سؤال از ظریف
در صحن علنی مجلس
علیرضا رحیمی در نشست علنی دیروز مجلس
همچنین از به تعویق افتادن بررســی ســؤاالت
نمایندگان از وزیر امور خارجه خبر داد گفت :دولت
به لحاظ زمانی درخواست تعویق بررسی سؤال از
وزیر امور خارجه را داشت .نمایندگان سؤالکننده
نیز با این امر موافقت کردند و سؤال از آقای ظریف
به زمان دیگری موکول شد.
پیــش از ایــن مقــرر بود ســؤال مصطفی
کواکبیان نماینده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات،
اسالمشهر ،سؤال عبدالکریم حسین زاده نماینده
مردم نقده،اشــنویه و سؤال محمدحسین قربانی
نماینده مردم آستانهاشــرفیه از وزیر امور خارجه
در صحــن علنی روز ســه شــنبه  21خردادماه
بررسی شود.
تعیین تعاریف ،وظایف و اختیارات
وزارت ورزش و جوانان
نمایندگان همچنین روز گذشــته در جریان
بررســی الیحه اهداف ،وظایف و اختیارات وزارت
ورزش و جوانان ،با ماده یک این الیحه با  171رأی
موافــق 2 ،رأی مخالف و  4رأی ممتنع از مجموع
 209نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در نشست دیروز ماده  2الیحه مذکور با 151
رأی موافــق 16 ،رأی مخالف و یک رأی ممتنع از
مجموع  214نماینده حاضر در صحن به تصویب
نمایندگان مجلس رســید که براساس آن تعاریف
مربــوط به وظایــف و اختیــارات وزارت ورزش و
جوانان تعریف شد.

«نزار زاکا» با وساطت حزباهلل لبنان آزاد شد

سخنگوی قوهقضائیه در چهارمین نشست
خبری خود با نمایندگان رسانهها به تشریح
آخرین وضعیت آراء و احکام قضایی پرداخت
و به پرسشهای خبرنگاران درباره پروندههای
مشهور پاسخ داد.
حمایت دستگاه قضا
از راننده «اسنپ»
بــه گزارش میــزان ،در ابتدای این نشســت
غالمحسین اسماعیلی با اشــاره به ماجرای تذکر
راننده اسنپ به مســافر بدحجاب خود گفت :هم
شرکت مزبور و هم خود مسافر خانم عذرخواهی و
اعــام کردند که خود را مقید به ضوابط و مقررات
جامعه میدانیم که این یک دستاورد ارزشمند برای
اجرای عملی امر به معروف توسط شهروندان در پرتو
حمایت متولیان بود.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئوالن
برای مچ گیری نیست
اسماعیلی با اشاره به ابالغ قانون رسیدگی به
دارایی مقامات و مســئوالن ،اظهارداشت :هدف از
اجرای این قانون صیانت از مقامات اســت و برای
مچ گیری نیســت .هدف از ایــن قانون ،صیانت از
ســامت رفتار مالی کارگزاران نظام است تا اثبات
کند کارگزاران نظام ما در کنار کار و مســئولیت از
خویشــتنداری و تقوا و اجتناب از دنیا و ظواهر آن
بهرهمند هستند و آلودگی به مسائل مادی ندارند.
در موضوع عفاف و حجاب
با ناجا موازیکاری نداریم
اســماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه
آیا اعالم شماره تلفن از سوی سرپرست دادسرای
ارشاد برای اعالم ناهنجاریهای اجتماعی از سوی
شــهروندان ،نوعی موازی کاری با نیروی انتظامی
محسوب نمیشود ،افزود :در این مشارکت اجتماعی
وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص
برای این قبیل امور ،اجازه داده نشــده .ما با نیروی
انتظامی همکار هستیم و پلیس ضابط ماست و بین
ما و پلیس کار موازی صورت نمیگیرد.
ماجرای آزادی«نزار زاکا»
وی در پاســخ به ســؤالی درخصوص آخرین
وضعیت نزار زاکا جاسوس لبنانی – آمریکایی و اینکه
آیا با آزادی وی موافقت شده یا خیر ،گفت :من ۴۸
ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعالم کردم و بیان
داشتم که تقاضاهایی در این مورد واصل شده است؛
هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط را داشته و
هم رئیسجمهور لبنان طی مکاتبهای ،درخواست
مساعدت را در مورد این تبعه خود داشته است.
ســخنگوی قوه قضائیه ادامــه داد :من اعالم
کردم که بررسی این تقاضاها در چارچوب مقررات
قانونی صورت میگیرد و ما هیچ مصلحتی را برتر
از اجرای قانون نمیشناسیم؛ لذا تقاضا برای آزادی
مشروط این تبعه لبنانی را نیز در چارچوب قانون
بررسی کردیم .تقاضای فرد محکوم از سیکل زندان،
دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و تقاضای
رئیسجمهور لبنان نیز از سیکل دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی کشور و همچنین هماهنگی با جبهه
مقاومت و حزباهلل لبنان مورد بررسی قرار گرفت.
اسماعیلی بیان داشت :بنابر این ما با درخواست
رئیسجمهور لبنان درخصوص آزادی مشروط این
تبعه آنها مواجه شدیم و حزباهلل لبنان هم اجابت
این خواسته را برای کشور خود به مصلحت دانست؛

لذا این درخواست را به دادگاه ارجاع دادیم.
وی افزود :مطابق قانون کســانی که ده سال
حبس داشته باشند ،اگر حداقل یک سوم از دوران
مجازات خود را ســپری کنند و در دوران مجازات
از خود حسن رفتار نشان دهند و قرائن ثابت کند
کــه بعد از آزادی ،مرتکب جرم نخواهند شــد ،در
صورت تأیید این وضعیت از سوی قاضی ،میتوانند
درخواست آزادی مشروط ارائه دهند.
اسماعیلی بیان داشت :فرد مورداشاره در دوران
زندان از خود حسن رفتار نشان داد؛ همچنین با تأیید
رئیسجمهور لبنان و حزباهلل این اطمینان حاصل
شــد که این فرد بعد از آزادی مرتکب جرم مجدد
نمیشود و در نهایت دادگاه ما امروز با آزادی مشروط
نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل نمایندگان
دولت لبنان شــد؛ بنابر این در رابطه با این امر ،نه
موضوع تبادل و نه موضوع سیاســی و نه موضوع
دیگری مطرح نبوده و اقدامات در این رابطه در یک
فرایند قانونی صورت گرفته است.
آخرین خبرها از دادگاههای مفاسد اقتصادی
وی در ادامه درباره آخرین وضعیت رسیدگی
بــه پرونده اخاللگران و مفســدان اقتصادی اظهار
داشت :در پرونده مســلم باللپور و همسر وی به
اتهام مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی و حیف
و میل اموال عدهای از مردم ،مسلم باللپور به تحمل
 ۲۰سال حبس و  ۵۰ضربه شالق در انظار عمومی و
متهم ردیف دوم این پرونده محبوبه صادقی به تحمل
 ۱۰سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم
و ر ّد مال به شکات محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود :در پرونده دو شرکت
به نامهای «توسعه آلیاژ کویر» و «تجارت و توسعه
گلبســت» به مدیریت امجدی کاشانی ،شرکتها
منحل و مدیران این شرکتها عالوهبر تحمل  ۸سال
حبس به جزای نقدی نیز محکوم شدند.
علت سرعت در پرونده نجفی
اســماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه
برخی میپرسند چرا سرعت عمل در رسیدگی به
پرونده محمد علی نجفی در رابطه با سایر پروندههای
قضایی دیگر نیز انجام نمیگیرد ،گفت :هر پروندهای
که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی
را جریحــهدار کند ،با ســرعت و بــه صورت ویژه
رسیدگی میکنیم .پرونده قتل میترا استاد از منظر
قضایی یک پرونده جنایت خانوادگی کامال روشن
است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا
با ابهامی مواجه نبود.
تالش برای شاهد تراشی در پرونده «میترا استاد»
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت :ما پروندههای

کیفرخواست صادر شــده و به دادگاه اخیرا ً ارسال
شده است؛ اما هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده و
براساس پیگیری که ما انجام دادیم ،در رابطه با سه
نفــر دیگر هم به احتمال زیاد تا پایان همین هفته
دادسرا تصمیم نهایی را خواهد گرفت .ما برای اعمال
مجرمانهای که اتفــاق میافتد ،چارهای جز اجرای
قانون نداشته و نداریم.
سرانجام
پرونده قاچاق بزرگ کولر گازی
خبرنگاری از ســرانجام ماجرای توقف اجرای
حکــم قاچاق  ۳۸هــزار کولر گازی توســط وزیر
دادگستری سؤال کرد که اسماعیلی در پاسخ گفت:
بنا به پیگیریها این دســتور موقت  ۱۰روزه بود و
اکنون این محدودیت برطرف شده و حکم قابلیت
اجرا پیدا کرده است.
با اخالگران بازار خودرو
برخورد جدی میشود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره
تخلفات عدیده شــرکتهای خودرویی و تاثیر آن
بر بازار گفت :در این حوزه دســتگاه قضایی ورود
جدی پیدا کرده و شرکتهای زیادی تحت تعقیب
قرار گرفتند.
اسماعیلی ادامه داد :اخیرا برای تعدادی از این
پروندهها کیفرخواســت صادر شده؛ مانند عظیم
خــودرو و کیمیا خودرو که  ٢٩خــرداد برای آنها
تعیین وقت شده است .پرونده موسوم به پرهام در
استان گلستان و سیستان و بلوچستان که رای آن
هم کیفرخواســت صادر شده و در دادگاه مشغول
رسیدگی هستند و برخی از شرکتهای خودرویی
دیگر که در حال رسیدگی است و شاهد این بودیم
که به نام یک خانم کشاورز در یک استان دورافتاده
یا یک راننده تاکسی شرکت خودرویی ثبت کرده
بودند و کار واردات خودرو انجام میدادند.
وی افزود :قطعا اقدامات مداخلهای ما بخشی در
حوزه رسیدگی قضایی و بخشی در حوزه حمایتی
و پیشــگیری از وقوع جرم ،تاثیراتی داشته؛ مانند
اقداماتی که در ارتباط با سایتها و پایگاههایی که
امر داللی و خرید و فروش خودرو و قیمتگذاری و
ایجاد حباب در قیمتها را داشتند که ورود دستگاه
قضایی ،آثار مثبتی داشت که باید این مسیر تداوم
پیــدا کند تا به قیمت واقعی اقالم و کاالهای مورد
نیاز مردم برسیم.
بازداشت منتشرکننده عکسهای «سد لفور»
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در
رابطه با جریان سد لفور سوادکوه و علت بازداشت
فردی که این ناهنجاریها را منتشر کرده بود ،گفت:
انتشــار این تصاویر در فضای مجازی را هیچکس
تاییــد نمیکند .اگر افراد فیلم و عکس و تصویری
از ناهنجــاری اجتماعی دارنــد آن را میتوانند به
افــراد مورد وثــوق و اعتمــاد در مراجع ذی ربط
منعکس کنند.
ارسال پرونده «حسین فریدون»
به دادگاه تجدیدنظر
وی دربــاره آخریــن وضعیت پرونــده برادر
رئیسجمهور ،اظهارداشــت :در مورد پروندهای که
در دادگاه بدوی رسیدگی شد ،حکم صادر و از این
پرونده تجدیدنظر خواهی شده ،اخیرا هم به دادگاه
تجدیدنظر ارسال شده که در نوبت رسیدگی است و
بخشی از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح میباشد.

عکس  :محمد علی شیخ زاده

به گزارش خبرگــزاری ابنا ،آیتاهلل «قربانعلی محقق کابلی» از مراجع
عالیقدر شیعیان افغانستان پس از ســالها خدمت به اسالم و مسلمین
دار فانی را وداع گفت و به لقاءاهلل پیوست.
مرحوم آیتاهلل محقق کابلی (ره) پس از قریب به بیست سال تحصیل ،تحقیق
و تدریس در حوزه علمیه نجفاشــرف ،در ســال  1351به وطن خویش افغانستان
برگشت و افقهای تازهای را در خودباوری ،اعتمادبهنفس ،وحدت و هماهنگی مردم
جامعه خویش ایجاد کرد .آیتاهلل محقق کابلی همچنین از اعضای برجسته مجمع
جهانی اهلبیت (ع) بود.
ایشان پس از سالها خدمت علمی و اجتماعی در عراق ،افغانستان و جمهوری
اسالمی ،نهایتاً شامگاه دیروز دوشنبه  20خرداد  1398در سن  91سالگی در شهر
قم چشم از جهان فروبست.
به گزارش ابنا ،شــورای علمای شیعه افغانستان به مناسبت درگذشت آیتاهلل
محقق کابلی ضمن انتشار پیام تسلیتی تمام حوزههای علمیه در سرتاسر افغانستان
را به نشان عزای عمومی به مدت  3روز تعطیل اعالم کرده است.

بودجه شرکتهای دولتی جداگانه در مجلس بررسی میشود

متعدد دیگری هم داشتهایم که رسیدگی به آنها در
کمال سرعت و دقت انجام گرفت؛ مانند پرونده قتل
بنیتا که احساســات عمومی را جریحهدار کرد و یا
پرونده موسوم به قتل سعادتآباد و یا پرونده مرتبط
با شهادت امام جمعه کازرون که بعد از پرونده آقای
نجفی تشکیل شد.
اسماعیلی افزود :یکی از نمایندگان مجلس به
خود من زنگ زد و گفت :میگویند از شــهود این
پرونده تحقیق نشده است .من به آن نماینده که اتفاقا
تحصیالت حقوقی دارد ،گفتم معنای شاهد چیست؟
شاهد یعنی کسی که به رأی العین صحنه جنایت را
به چشم خودش دیده باشد .احدی ادعا ندارد که در
صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته
باشد .بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره برخی انتشار
اتهامات ثابت نشده علیه میترا استاد از سوی برخی
از رســانهها گفت :مطالب منتشر شده اگر ناظر به
فرد خاصی باشد ،توهین ،اهانت ،افترا به فرد خاص
و برخی از این مصادیق باشــد ،برای اینکه ما ورود
کنیم ،نیازمند به شــاکی خصوصی هســتیم و در
صورتی که شــاکی خصوصی ناظر به این اظهارات
اعالم شکایت کند ،حتماً رسیدگی خواهیم کرد و اگر
موضوع از مواردی باشد که نیاز به شاکی خصوصی
نداشته باشد ،دادستان وظیفه برخورد با این قبیل
افراد را خواهد داشت.
پرونده «مهناز افشار»
شاکی خصوصی دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره
آخرین وضعیت شکایت یکی از روحانیون مازندران
از یک بازیگر در رابطه با پرونده قتل روحانی همدانی،
گفت :این پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی است و
هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی
جرم دادستان اعالم جرم کرده؛ ولی به لحاظ اینکه
متهم پرونده هنوز به ایران برنگشته ،اقدام قضایی
جدیدی در این ارتباط انجام نشده است.
صرف کارگر بودن
مانع از برخورد قضائی با مجرمان نمیشود
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین
وضعیت دستگیرشدگان روز کارگر اظهار داشت :برای
ما اینکه فرد دستگیر شده در زمان دستگیری چه
حرفهای داشته ،مالک نیست و مالک ،اتهام انتسابی
به فرد است .لذا اتهامات را با حرفهاشخاص گره نزنید،
عنوان اتهامی برای ما موضوعیت دارد.
وی ادامــه داد :اکثر قریب به اتفاق آنها تا االن
آزاد شــدهاند و عدد بازداشتیهای باقی مانده پنج
نفر اســت و درباره دو مورد از آنها از جانب دادسرا

قدردانی از راننده قانونمدار
راننده قانونمداری که اقدام وی در برخورد
با کشف حجاب یک مسافر و حواشی ایجاد
شده پس از آن خبرساز شد ،همچنان مورد
توجه رسانهها و مردم است.
سعید عابد راننده وظیفهشناس و قانونمدار یک
شرکت اینترنتی در روزهای اخیر تبدیل به یک چهره
ویژه خبری شده است.
چند روز قبل بود که یک خانم هنجارشکن پس
از آنکه به علت کشف حجاب در تاکسی یک شرکت
اینترنتی با تذکر راننده مواجه شــده بود ،عکس و
مشخصات این راننده را در فضای مجازی منتشر کرد.
این اقدام غیرقانونی که با انتقاد گسترده مردم و
کاربران فضای مجازی از این خانم و حمایت کمنظیر
از راننده قانونمدار همراه شــد موجی عظیم برای
دفاع از ارزشها و مقابله با هنجارشــکنان را در پی
داشت.
پــس از آن شــرکت مذکور کــه در ابتدا به
دلجویی از مســافر قانونشکن پرداخته بود ،اعالم
کــرد از اقدام قانونی این راننده دفاع کرده و از وی
تقدیر خواهد کرد.

مسافر هنجارشکن نیز
مجبور به عذرخواهی از راننده شد
در روزهای اخیر سیل حمایت مردم از این راننده
ادامه داشت و عالوهبر آن سازمانها و افراد مسئول
نیز به تقدیر از وی پرداختند.
از جمله سردار حاجیزاده ،فرمانده هوافضای
سپاه بود که با سعید عابد ،راننده ناهی از منکر دیدار
و از وی قدردانی کرد.

دیروز همچنین در مراسمی با حضور غالمرضا
حسنپور رئیسسازمان بســیج اصناف ،بازاریان و
فعاالن اقتصادی کشور مراسم تجلیل از سعید عابد
برگزار شد.حســنپور در این مراسم با بیان اینکه
خدا را شــکر میکنیم که هنوز عدهای هستند که
امر معروف و نهــی از منکر میکنند ،گفت :آقای
سعید عابد کار مخلصانهای را انجام دادند و خدا آن
را بزرگ کرد.وی افزود :برخی میگفتند یک دست

صدا ندارد اما در ماجرای اخیر دیدیم که یک دست
میتواند صدا داشــته باشد.دیروز همچنین مراسم
تقدیر و تشــکر از سعید عابد در محل ستاد امر به
معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد.در این مراسم
که با حضور حجتاالسالم میرزایی ،قائممقام دبیر
و جمعی از مدیران و کارکنان ســتاد برگزار شد ،از
اقدا م شایسته ،قانونی و قرآنی راننده آمر ب ه معروف
و ناهی از منکر قدردانی شد.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

حمله روزنامه شرق به ظریف؛
تندی با فرستاده آلماناشتباه مهلکی بود!
سرویس سیاسی-
روزنامه شــرق در ســرمقاله خود به قلم سفیر پیشین ایران در آفریقای جنوبی به خبر دیدارهای دیپلماتیک ایران با
آلمان و ژاپن پرداخت و نوشت« :مقامات دیپلماسی ایران باید بدانند میان ادبیات عالیترین مقام دیپلماسی با مسئوالن
بخشهای دیگر کشور باید تفاوت روشن وجود داشته باشد .اگر بنا باشد همگی با یک ادبیات سخن بگویند ،چه نیازی به
دستگاه دیپلماسی در یک کشور وجود دارد؟  ...هنر دیپلماسی این است که در شرایط دشوار ،راهگشا باشد و مرزبندی الزم
با وظایف دستگاهها از جمله دستگاههای نظامی را ایجاد کند».

با طرف آلمانی خوب حرف نزدیم!

در ادامه این مطلب آمده است« :نظامیان کار خود را با قدرت سخت و دیپلماتها با تکیه بر منطق مذاکره و قدرت
نرم به پیش میبرند تا برآیند آنها ،منافع ملی را تحقق ببخشد .گفتوگو حتی با فرعون با «قول لین» ،تجربهای است که
خداوند از پیامبر خود خواسته است .نشست خبری روز گذشته وزرای خارجه ایران و آلمان ،به نظر نگارنده همراه با این
ظرافتها از سوی طرف ایرانی نبود .بههرحال این یکاشتباه مهلک است که تصور شود با تندیکردن و نادیدهگرفتن ظرایف
دیپلماتیک و ادبیات مذاکره ،میتوان اروپا را وادار به ایستادن مقابل ایاالت متحده کرد»

حفظ برجام ،به تالش برای بازگرداندن آمریکا نیازمند است

شــرق نوشته است« :واقعیت دنیای موجود اســت و حفظ برجام ،به تالش برای بازگرداندن آمریکا به آن و پذیرفتن
مسئولیت توافق دولت ایاالت متحده با ایران ،نیازمند است .نباید اسیر ادبیات غیردیپلماتیک برخی محافل شد».

روحانی گالیه کند!

در این مطلب آمده اســت« :بخش عمدهای از روابط امروز ایران ،مدیون منطق مذاکراتی ایران و توافق برجام اســت
اما متأســفانه دولت در دفاع از بزرگترین دستاورد دیپلماسی کشور دچار تردید شده و جریانی توانسته با زیرسؤالبردن
دستاوردهای آن ،دولت را به الک دفاعی ببرد .آقای روحانی و ظریف باید از موضع طلبکارانه نسبت به برخی فرصتسوزیها
در استفاده از مواهب بزرگترین دستاورد دیپلماسی ،ابراز گالیه کرده و تأکید کند منافع ملی نباید خرج مصرف داخلی
مواضع برخی جریانها شود».
گویا مدعیان اصالحات که همواره به دنبال سیاست تنشزدایی بوده و حیات سیاسی خود را در حفظ برجام میدانند،
وقتی دیدند که روحانی و دستگاه دیپلماسی هم با آنان نسبتاً مرزبندی کرده ،سعی دارند با پیش کشیدن مسائلی مانند
اهمیت دادن به اروپاییها ،بر رویه سابق خود پافشاری کنند و دولت روحانی را در سراشیبی سازش و انفعال قرار دهند.

استقبال مدعیان اصالحات از فضولی آلمان و سانسور اظهارات گستاخانه «ماس»

روزنامه سازندگی با تیتر «تالش اروپا برای حفظ برجام» عکس یک خود را به دیدار هایکوماس ،وزیر امور خارجه آلمان
با حسن روحانی اختصاص داد و در یادداشتی هم نوشت« :آلمانها میانجیگران حرفهای هستند»
در این یادداشــت آمده است« :در چنین شرایطی آلمان بهعنوان یکی از قدرتهای اروپایی باهدف رفع جلوگیری از
تشدید تنشها پیشقدم شده است ...حاال آلمان در قامت بازیگر حامی چندجانبه گرایی...گامی جدید برداشته است .طبیعتاً
آلمان در ارتباط با ایران ،تجربهای تاریخی نیز دارد ...در شرایط کنونی یکی از اهداف آلمان حراست از برجام و به ادعای
مقامهای آلمانی ایجاد یک رژیم بینالمللی است».

سانسور اظهارات گستاخانه ماس در شوی میانجیگری

باید یادآور شویم که ادبیات و مواضع هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان نشان از نمایش شوی دیپلماسی بود نه میانجیگری
براساس اصل بینالمللی «حسن نیت» .به برخی از اظهارات گستاخان ه هایکو ماس در نشست خبری با ظریف که برخی
رسانههای مدعی اصالحات آن بخش را سانسور کردند ،توجه کنید:
« .1البته نمیتوانیم معجزهای داشته باشیم ولی تالش میکنیم برجام را حفظ کنیم» « .2مسئلهای که نمیخواهیم
بپذیریم این است که کسی مدعی شود اگر طرف مقابل تعهداتش را کامل اجرا نمیکند ،ما هم کامل اجرا نمیکنیم( ».یعنی
اگر در یک توافق یکی از طرفین ،تعهدات خود را انجام نداد ،طرف مقابل نمیتواند مقابل ه بهمثل و به عبارتی واکنش متقابل
داشته باشد ).و « .3در حال حاضر در سوریه و یمن جنگ وجود دارد ولی اینجا (ایران) جنگ نیست .ما تالش میکنیم تا
جنگ دیگری ایجاد نشود .تنش در منطقه خطرناک است و ممکن است براثر یک اتفاق ،مکانیسم و زنجیرهای از رویدادها
رخ داده و شــرایط از کنترل خارج شــود ».از طرفی تجربه تاریخی بهویژه مذاکره با ســه کشور اروپایی که به «تروئیکای
اروپایی» معروف شد ،ثابت کرده است که آنها همواره با دادن وعدههای کلی به ایران و با سوءاستفاده از حسننیت درصدد
تعلیق غنیسازی ،متهمسازی و صدور قطعنامه علیه ایران بودهاند.

«اصالحات» با سقوط و زوال و انحطاط اخالقی مواجه شده است

روزنامه سازندگی به قلم یک محکوم و زندانی امنیتی ،در یک صفحه تمام به ماجرای نجفی پرداخت و در بخشی از
آن نوشت« :فارغ از انگیزهکاوی و نیت خوانی این اتفاق دهشتناک اما امروز کالبد بیروح و خسته جریان اصالحات بیش
از همیشه در معرض سؤال است و این موضوع نشاندهنده این است که جریان اصالحات بیش از کاهش و زوال سرمایه
سیاسیاش و کاسته شدن از حضور مؤثرش در جامعه با سقوط و زوال و انحطاط اخالقی نیز مواجه شده است».

تنشها کاهش یابد تا هم منافع ایران تأمین شود هم منافع آمریکا!

حشــمتاهلل فالحتپیشه ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در روزنامه ایران نوشت« :سفر
نخستوزیر ژاپن به تهران فراتر از بحث مناسبات دوجانبه ،در اصل برای میانجیگری این کشور بین ایران و آمریکا انجام
میشود ...مذاکرهکنندگان کشورمان باید دو سناریو را برای نخستوزیر ژاپن ناظر به فضای پسازاین سفر ترسیم کنند؛ اول
سناریوی دیپلماسی و رفتن به سمت کاهش تنش است که در آن هم منافع ایران و هم آمریکا تأمین میشود و نتایج آن به
سود نظم بینالمللی است .سناریوی دیگر که جنبه هشداری دارد هم این خواهد بود که اگر توافق و رفع تنش صورت نگیرد،
پیامدهایی به دنبال خواهد داشت که یکی از آنها اجرای ضرباالجل تعیین شده است که در آن صورت دیگر میانجیگری
کشورهایی مثل ژاپن هم اثربخش نخواهد بود».
گستاخی و خباثتورزی آمریکا علیه ایران از سپیدهدم انقالب تاکنون ،فشار حداکثری و دهها مورد تحریم اقتصادی و
نفتی بهویژه تحریم اخیر پتروشیمی ،هنوز نویسنده را متوجه نساخته که منافع آمریکا در قبال ایران جز با براندازی و ایجاد
تنش در منطقه خاورمیانه تأمین نمیشود؟ وقتی نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشود ،آمریکا هم به تحریم و تهدید ادامه
میدهد ،میانجیگری چه اساس و بنیان عقالنی دارد؟ قابلتأمل آنکه مسئولیت نویسنده ریاست کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس است!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

شرطیسازی افکار عمومی؛ راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا

بقیه از صفحه۲
تروریسم اقتصادی
درباره واکنشهای تأملبرانگیز مدعیان اصالحات به گزارش اخیر کیهان ،گفتنیهایی است که به اختصار به آناشاره میکنیم.
در تیرماه  97و همزمان با افزایش سرسامآور قیمت دالر ،روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «تروریستهای اقتصادی
را اعدام کنید» نوشت«:در ماههای گذشته تروریستهای اقتصادی که تعداد آنها محدود و طبیعتا برای نهادهای اطالعاتی و
قضایی کشور شناختهشده هستند با اخالل در نظام اقتصادی کشور باعث باال رفتن شدید نرخ ارز و به تبع آن گران شدن ارزاق
عمومی مردم شدهاند ،این نوسانات لحظهای که در سفره مردم تاثیر آنی داشته است آنان را نسبت به آینده و دستاوردهای
فراوان و بیشمار جمهوری اسالمی در نزدیک چهار دهه گذشته مایوس ساخته است و این نهایت خواسته و آرزوی دشمنان
بیرونی این کشور است».در آن مقطع رسانههای زنجیرهای به خط شده و ضمن دفاع از تروریستهای اقتصادی ،این مفسدان
را فعاالن اقتصادی جا زده و به گزارش کیهان اعتراض کردند .طیف مدعی اصالحات پیش از این نیز مفســدان دانه درشــت
اقتصادی را کارآفرینانی در حد«استیو جابز» نامیده بود!برخالف ادعای رسانههای زنجیرهای ،در گزارش اخیر کیهان به هیچ
عنوان« ،دستکاری مصنوعی قیمت دالر» به دولت نسبت داده نشده است .بررسی روند کلی قیمت ارز طی ماههای اخیر نشان
میدهد برخالف ادعای رسانههای زنجیرهای ،تحوالت بازار ارز ربطی به رفت و آمدهای دیپلماتیک ندارد.
راهاندازی بازار متشکل ارزی ،یکی از گامهای مؤثر بانک مرکزی برای ساماندهی بازار اسکناس انواع ارز است و بر مبنای
آن قرار است نرخ پایه بازار آزاد در یک فاصله زمانی مشخص ،از سوی این بازار تعیین شود .اگر بازار به خوبی شکل گرفته و
براساس سیاستهای کام ًال اقتصادی و به دور از دخالتهای غیراقتصادی پیش رود ،میتوان امیدوار بود که بساط تعیین نرخ
در بازار ارز ایران از سوی هرات و سلیمانیه ،برچیده شود .البته تا کنون چند بار وعده راهاندازی این بازار به تعویق افتاده است و
همین موضوع تا امروز بزرگترین ایراد اجرایی به عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی این بازار محسوب میگردد.
حمایت از کاهش قیمت دالر
کیهان هیچگاه از کاهش قیمت دالر ناراحت و عصبانی نشده است .اتفاقا قیمت دالر باید کاهش یابد و قیمت واقعی دالر
کمتر از نصف قیمت حبابی این روزهاست .اما کاهش واقعی و پایدار با روشهای اقتصادی رخ میدهد ،نه نوساناتی که کارشناسان
آن را ناشی از عوامل غیراقتصادی و گاهاً مصنوعی میدانند .نوساناتی که هم مردم را شرطی میکند و هم تولیدکنندگان را
نگران و متضرر میکند.
شرطیسازی مردم
جدیّت دنبال

رهبر معظم انقالب-تیر ماه  ۱۳۹۷-در دیدار هیئت دولت فرمودند«:کار را در
محدوده مقدورات کشــور با ّ
بکنید؛ منتظر این و آن نباشــید .ما یک روز مشــکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام[ ،ا ّما] برجام نتوانست مشکل
توجهی بکند؛ و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند ،که
اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل ّ
مدتی که او میگوید خارج میشوم ،ما همینطور دچار
وقتی آن بابا (رئیسجمهور آمریکا) میخواهد از برجام خارج بشود ،تا ّ
درباره بسته
«بسته اروپایی»؛ مردم را 

تالطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شدهایم دیگر ،مردم را ما شرطی کردهایم .حاال هم
اروپایی شرطی نکنید .البتّه اروپاییها مجبورند ،ناچارند ،چشمشان چهارتا! بایستی بگویند چگونه خواهند توانست از منافع
بسته اروپایی بیاید ،نیاید .ما
ما دفاع کنند -که اسمش همان بسته است -ا ّما این را جزو موضوعات اصلی کشور قرار ندهید؛ 
کارهایی در کشور داریم ،مقدوراتی در کشور داریم ،این مقدورات بایستی تحقّق پیدا کند؛ دنبال این مقدورات بروید؛ گره نزنید
بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است».یکی از مضرات و خسارتهای بزرگ در گره زدن معیشت مردم
به سیاست خارجی ،شرطی کردن مردم است.
التهابات سال گذشته در بازار ارز ،سکه ،خودرو ،مسکن ،لوازم خانگی ،که در سال جاری نیز با شدت کمتری ادامه داشت،
بخشی از نتایج خسارت بار شرطی کردن مردم و گره زدن اقتصاد به سیاست خارجی است.
طیف مدعی اصالحات در سالهای به طرق مختلف با غفلت از ظرفیتهای عظیم داخلی ،به شرطیسازی مردم روی آورد.
یک روز با برجام ،روز دیگر با هواپیما ،یکبار با قرارداد نفتی توتال ،بار دیگر با قرارداد پژو و رنو و موارد متعدد دیگر .مصادیقی که
هم ظرفیتهای عظیم داخلی در آن مورد غفلت قرار گرفت و هم بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ایران خارج است،
گره زد.متاسفانه طیف مدعی اصالحات بارها و بارها ،معیشت مردم را به اخم و لبخند آمریکا گره زده است .برای نمونه ،روزنامه
زنجیرهای همشهری -مرداد  97-با اشاره به زمزمه مذاکره ایران با آمریکا در مطلبی نوشته بود« :واکنشها به پیشنهاد مذاکره
بدون پیش شرط ترامپ؛ اول بازگشت به برجام ،صعود انفجاری بورس روی موج توافق و ریزش قیمتها در بازار سکه و ارز»!
راهبرد اتاق جنگ آمریکا
شــواهد موجود حاکی از آن است که آمریکا پس از امتحان روشهای مختلف برای براندازی نظام جمهوری اسالمی -از
تهدیدهای سخت نظامی گرفته تا صرف صدها میلیو ن دالر برای براندازی نرم و اجرای پروژه نفوذ ،در حال حاضر قصد دارد
فعالیتهای «دفتر تروریسم و اطالعات مالی» ،بهعنوان مرکز فرماندهی اتاق جنگ اقتصادی را علیه ایران گستردهتر کند.
یکی از اهداف اصلی اتاق جنگ آمریکا ،انجام عملیات روانی و شرطیسازی مردم ایران است .اتاق جنگ اقتصادی آمریکا
در پی آن است تا اینگونه القاء کند که اگر ایران به باجخواهی واشنگتن پاسخ مثبت دهد ،قیمت دالر کاهش یافته و مشکالت
اقتصادی رفع میشود و اگر در مقابل زیادهخواهی واشنگتن مقاومت کند ،قیمت دالر افزایش یافته و به دنبال آن مشکالت
اقتصادی نیز تشدید میشود .هدف اصلی تروریستهای اقتصادی ،پیش بردن این نقشه شوم ضدایرانی است .راه مقابله با این
نقشه شوم نیز اهتمام جدی به اجرای اقتصاد مقاومتی و تالش برای رونق تولید و بهرهمندی از ظرفیتهای عظیم داخلی است.
آنهایی که نمیخواهند این گزاره ساده و منطقی را بفهمند یا باید در عقل و درک خود شک کنند یا باید در نیت آنها شک کرد.

