رئي سجمهور:

رهنمودهاي
رهبرمعظمانقالب
راهنمايحرکت
دولت است
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رئيس جمهور گفت :رهنمودهاي رهبر معظم انقالب راهنماي حرکت دولت است.به گزارش ايسنا،
حجتاالسالم والمسلمين حسن روحاني با اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب مبني بر اينکه دولت
در وسط گود و خط مقدم حل مسائل و مشکالت است ،توصيه ايشان به همه براي کمک به دولت
در اين مسئوليت خطير را بهعنوان پشتوانهاي ارزشمند براي دولت در انجام بهتر مسئوليتها
برشمرد.وي با يادآوري تاکيدات مقام معظم رهبري در افزايش ارتباط بين قوا براي همافزايي و
هماهنگي بيشتر و بهرهگيري از ظرفيت خوب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ،اين رهنمودها
را از جمله رهنمودهاي کارساز در مديريت اقتصادي کشور برشمرد و ارشادات و حمايتهاي
ايشان در مورد مصوبات اين شورا را ،کمک بسيار خوبي براي دولت دانست.رئيس جمهور اعضاي
دولت را به تالش مضاعف براي اجراي کامل رهنمودهاي رهبر معظم انقالب توصيه کرد و افزود:
ضرورت دارد به گونهاي عمل شود که پس از مدت کوتاهي گزارش اقدامات خود را در اجراي اين

سياسي
» گفتوگو

کنعاني مقدم در گفتوگو با رسالت:

کريمي قدوسي در گفتوگو با رسالت:

با سوال از رئيس جمهور به دنبال
نمايش رسانه اي نبوديم
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس گفت :رسانه هاي زنجيره اي مدعي هستند
که ما مي خواستيم نمايش رسانه اي به راه
بيندازيم و رئيس جمهور را گوشمالي بدهيم در
صورتي که اين ادعا از اساس غلط است.
جواد کريمي قدوسي اظهار کرد :جمع بندي
نمايندگان اين بود که سوال از رئيس جمهور
توانسته اثرگذار باشد ،ضمن اينکه در شرايط
موجود انتظار اين است که رئيس جمهور براي
حل معضالت اقتصادي تصميم بگيرد و در مقابل
تحريم ها و بازگرداندن آرامش به فضاي اقتصاد و مديريت اقتصاد کالن مثل
مسائل حوزه پولي-بانکي و ارز اقداماتي را انجام دهد.
وي تاکيد کرد :به نظر بنده اين جلسه اثر خود را گذاشته و ادامه اين بحث
و رفتن پرونده به قوه قضائيه باعث التهابات سياسي مي شود آن هم در
شرايطي که رسانه هاي معاند به دنبال اختالف افکني و بزرگنمايي مسائل
داخلي هستند .اين نماينده مجلس درباره اين مسئله که برخي رسانه ها
گمان مي کنند ما به دنبال نمايش رسانه اي بوده ايم ،گفت :رسانه هاي
زنجيره اي مدعي هستند که ما مي خواستيم نمايش رسانه اي به راه
بيندازيم و رئيس جمهور را گوشمالي بدهيم در صورتي که اين ادعا از
اساس غلط است .وي ادامه داد :اين ها هميشه دنبال فضاسازي کاذب
و حاشيه سازي هستند ،گوشمالي در خور شأن همين رسانه ها است،
مجلس جايگاه وزيني داشته و در مقام سوال از رئيس جمهور قرار دارد.
پاسخ رئيس جمهور هم براساس قانون اساسي شنيده شد و هيچ گونه نگاه
قبيله گي بين نمايندگان و دولت وجود نداشت .عضو کميسيون امنيت ملي
و سياست خارجي مجلس تصريح کرد :بخشي از رسانه هاي زنجيره اي که
ما آنها را در البي هاي مجلس مي بينيم دنبال ايجاد نزاع حتي بين خود
نمايندگان هم هستند ،چه برسد به مجلس و قواي ديگر ،حتي مسائل را
از زبان اين و آن مي گيرند و در کنار هم قرار مي دهند و تيتر درست مي
کنند و فضاي جامعه را غبارآلود مي کنند در هر صورت ما تشخيص داديم
جلوتر نرفته و سواالت را به قوه قضائيه ارسال نکنيم.

»

محسن رفيق دوست در گفتو گو با رسالت :

سازمان جهادي ،موتور محرک قطار
پيشرفت است

ادامه از صفحه 3
دوران دفاع مقدس نياز حياتي به موشک داشتيم .براي وارد کردن
موشک به کشور در دوران تحريم چه کرديد؟
در زمان جنگ کاري که ما جهادي ها کرديم و بقيه نکردند ،تبديل تحريمها
به فرصت بود .من رفتم خدمت حضرت امام و  15دانشگاهي هم با خودم بردم
که همه تحصيالت عاليه داشتند و بچههاي متدين و نماز شب خواني بودند.
خدمت امام عرض کردم که آقا – يعني ميخواهم بگويم اولين چيزي که
پيدا کردم اين بود -اگر مغزهاي آلوده به الکل اروپايي و آمريکايي ميتوانند،
اين مغزهاي نماز شب خوان زودتر ميتوانند .امام اين را تأييد کردند .ما در
مورد بعد نظامي مطمئن بوديم که دنيا هيچوقت تکنولوژي و دستاورد به ما
نمي دهد ،چون به اين معتقد شديم ،امروز مي بينيم که کشور در زمان تحريمهاي
نظامي که هنوز هم ادامه دارد ،بهجايي رسيده که از نظر نظامي صد در صد
خودکفا است و به ديگرانهم ميتواند دانش خود را صادر کند.
عجيب است .مثال ما در ساخت موشک اسکات ،B1کمي از کرهايها کمک
گرفتيم چون قبل از ما ساخته بودند ،اما امروز دانش موشکهاي اسکات سي و
ج هستند.
انواع موشکهاي ديگر را درا ختيارداريم .امروز کرهايها به ما محتا 
لذا با اين ديد که ما احتياج به دفاع داريم و قبول هم نداريم که آنها از ما
هوشيارتر هستند گام در مسير بزرگي گذاشتيم.
همه ميگفتند که ما با سرعت هم حرکت کنيم ،چگونه مي خواهيد به آمريکايي
برسيد که  50سال از ما جلوتر است .خب ،اين فکر جهادي نيست .درحالي
که ما حرکت کرديم ،امروز در خيلي از مسائل نظامي هم شانه آمريکا به پيش
ميرويم و در برخي موارد مث ً
ال در برد پهپاد ،توان حمل مهمات و رادارگريز
کردن پهپادها حتي از آمريکا جلوتر هستيم.
ببينيد .ما امروز مشکل دانههاي روغني داريم .من نميدانم چرا نميگذارند
کسي بيايد و اين مسئله را حل کند 80 .درصد از دانههاي روغني ما بايد از
ي که دانشمندان ميگويند اگر دور کشور را ديوار بکشند
خارج تهيه شود ،درحال 
 200ميليون نفر را ميتوان کام ً
ال تغذيه کند .از اين دست موارد فراوان است
که تنها راه عالج خروج از اين شرايط و بن بست هاي ايجاد شده ،روي آوردن
به مديريت و تفکر جهادي است.

ي کشد
مغز انسان سوت م 

»
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افتخاري:

فالح تپيشه:

قطعا منافع اروپا با آمريکا گره خورده است

استيضاح هاي دومينويي مشکلي را
حل نمي کند
کنعانيمقدمدرگفتوگوبارسالتگفت:استيضاحهاي
دومينويي مشکلي را حل نمي کند.
يک فعال سياسي اصولگرا گفت :بعد از برگزاري
جلسه سوال از رئيس جمهور بايد نگاه دولتمردان
به مسائل تغيير کند زيرا کشور نياز به تحول
دارد ،تحول با تغيير فرق دارد ،لزوما هر تغيير
منجر به تحول نمي شود.
حسين کنعاني مقدم اظهار کرد :براساس قانون
اساسي در سه حالت امکان ارسال پرونده رئيس
جمهور به قوه قضائيه وجود دارد ،يکي از طريق
کميسيون اصل  90است که بر اين مبنا به تخلفاتي که ممکن است رئيس
جمهور انجام بدهد ،رسيدگي مي شود.
وي ادامه داد :دوم در صورتي که رئيس جمهور مسئله عدم کفايت سياسي
اش مشخص شده و سوم اينکه خالف قانون اساسي عمل کرده باشد يا به
مواردي که از نظر قانوني ملزم به اجراي آن بوده ،عمل نکرده باشد.
وي افزود :اگر اين موارد باشد مي توان سواالت را به قوه قضائيه ارسال کرد و
ظاهرا در اين جلسه سوال از رئيس جمهور ،هيچ کدام از نمايندگان نگفته اند
که رئيس جمهور خالف قانون عمل کرده يا از انجام وظايف قانوني اش
سرباز زده است .اين فعال سياسي اصولگرا با بيان اينکه به نظر مي رسد
در اين جلسه هم رئيس جمهور و هم نمايندگان مجلس خويشتن داري
کردند ،تصريح کرد :بحث اين است که فشارها و استيضاح هاي دومينويي
مشکلي را حل نمي کند يا خير و حتي ممکن است اين مسئله پديدآورنده
مشکالت کشور باشد .وي بيان کرد :من مخالف استيضاح هستم چون
معتقدم در قالب استيضاح تنها يک مهره تغيير مي کند اما در مقابل دو
اتوبوس مدير جديد وارد مي شوند در حالي که آنچه بايد تغيير کند ،نگاه
دولتمردان به مسائل کشور است .اين فعال سياسي اصولگرا يادآور شد:
کشور نياز به تحول دارد ،تحول با تغيير فرق دارد چون لزوما هر تغيير
منجر به تحول نمي شود .تحول تعالي گراست و حل مشکل مي کند .بايد
دولتمردان اول نگاهشان به مسائل تغيير کند ،در گذشته نگاهشان اين
بوده است که با برجام مي توانند مشکالت را حل کنند.

فرمايشات خدمت ايشان ارايه کنيم.روحاني همچنين رهنمودهاي مقام معظم رهبري در مديريت
اقتصادي ،واگذاري طرحهاي نيمهتمام ،توسعه خصوصيسازي و حمايت کامل از بخش خصوصي،
پشتيباني از بنگاههاي اقتصادي ،اصالح نظام بانکي ،مديريت نقدينگي ،پرهيز از خامفروشي و توسعه
همکاريهاي منطقهاي و ارتباط بيشتر با همسايگان را ،از اولويتهاي مهم دولت دانست که با تمام
توان در دستگاههاي مسئول پيگيري خواهد شد.وي در پايان ضمن تشکر از تالش ارزنده وزارت
ورزش و جوانان و کميته ملي المپيک و ورزشکاران و مربياني که با کسب موفقيتهاي درخشان،
موجب شادي و نشاط جامعه بهويژه نسل جوان شدند ،بهطور ويژه از حضور فعال بانوان ورزشکار
که با موفقيت بيشتري در مقايسه با گذشته همراه بوده است ،قدرداني کرد.در ادامه اين جلسه،
وزير ورزش و جوانان گزارشي از نتايج تيمهاي ايراني حاضر در بازيهاي المپيک آسيايي ۲۰۱۸
دراندونزي به هيئت وزيران ارائه داد.

اخبار برگزيده »

عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت :قطعا منافع
اروپا با آمريکا گره خورده است.الله افتخاري در گفتوگو با
خبرنگار احزاب و تشکلهاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران
جوان با اشاره سخنان رهبري درباره قطع اميد از اروپا
اظهار کرد :مانند گذشته به اروپا اعتماد نداريم ،چراکه
اروپايي ها سياست دوگانه دارند و قطعا منافع آنها با
آمريکا گره خورده است ،از سوي ديگر شفاف کار نمي
کنند.وي با بيان اينکه اروپاييها سابقه خوبي در عمل
به تعهداتشان ندارند ،خصوصا انگليس ،همچنين ديگر

عراق به دنبال تعديل فضاي منفي عليه ايران است

کشورهاي اروپا هم قابل اعتماد نيستند ،اگرچه به آنها
اميدي نيست ،اما ما بايد پيگير برجام باشيم تا محکي
براي صداقت و وفاي به عهد کشورهاي مختلف ۵+۱
باشد گفت :نبايد روي اروپايي ها سرمايه گذاري کرد،
چرا که در گذشته نتيجه اين کار را ديده ايم و آزموده
را آزمودن خطا است ،با اروپايي ها قهر نيستيم ،اما
عبرت از گذشته امري الزم و ضروري است و تا زماني
که صداقت و حسن نيت اروپايي ها ثابت نشده ما بايد
شکاکانه با آنها رفتار کنيم.افتخاري با اشاره به سخنان
رهبري مبني بر به کارگيري نيروهاي جهادي در دولت
تصريح کرد :دولتمردان خصوصا رئيس جمهور بايد
جهادي کار کنند ،به اين معنا که بدون فوت وقت و
فرصت سوزي وارد عرصه شوند ،مديران اجرايي بايد با
روحيه جهادي ،شبانه روز ،خستگي ناپذير ،با تخصص
و مردمي باشند ،چراکه ما در جنگ اقتصادي با دشمن
هستيم.وي افزود :پيروزي در دفاع مقدس به دليل روحيه
جهادي رزمندگان آن زمان بود ،اکنون در بحث اقتصاد
بايد با روحيه جهادي مشکالت را حل کرد.

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
گفت :عراق به دنبال تعديل فضاي منفي عليه ايران
است .به گزارش خبرگزاري مهر ،حشمتاهلل فالحتپيشه
در خصوص اظهارات اخير نخست وزير عراق مبني بر
اعزام هيئتي به آمريکا براي انجام تفاهم بر سر تعامالت
مالي با ايران ،اظهار داشت :اين هيئت به عراق ميرود
تا خزانهداري آمريکا آنها را مشمول تحريم و اقدامات
تنبيهي نکند و بتوانند معامالتي با ايرانيان داشته باشند،
ايران يکي از سه کشوري است که بيشترين تعامل را با
عراق دارد.وي با بيان اينکه از سوي ديگر ،اين هيئت
سعي دارد تا فضاي منفي را که در رابطه با ايران در
عراق ايجاد شده ،تعديل کند افزود :مناسبات ايران و
عراق فراتر از تصميم آمريکا است و اگر عراق وارد
فضاي تحريمي عليه ايران شود ،استانهاي شرقي
عراق با بحران مالي مواجه ميشوند.رئيس کميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه
استانهاي شرقي عراق حدود  ۱۳ميليارد دالر مناسبات
اقتصادي با ايران دارند لذا ايجاد فضاي تحريم در عراق

عليه ايران ،آنها را دچار بحران جدي اقتصادي ميکند
تصريح کرد :از سوي ديگر ،دولت عراق عالوه بر داليل
سياسي و تاريخي بعد از سال  ۲۰۰۳به لحاظ اقتصادي
هم تحت فشار قرار گرفته و به روابط با ايران نياز دارند.
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
شوراي اسالمي ،يادآور شد :آمريکاييها اهداف اقتصادي
از اين نوع تصميم گيري ها ندارند ،آنها با اهداف سياسي
که در سر دارند به دنبال بر هم زدن روابط ايران با
متحدان و همسايگان خود است.

روحاني:

عناصر متحجر هنوز هم در حوزه حضور دارند

رئيس بنياد تاريخپژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي گفت :عناصر متحجر
هنوز هم در حوزه حضور دارند.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم،
حجت االسالم سيد حميد روحاني در نشست خبري خود با اشاره به بخشي
از صحيفه اما م خميني(ره) که درباره خطر عناصر متحجر سخن گفتند،
گفت :اينکه امام(ره) درباره اين عناصر هشدار ميدهند بايد ديد اين مارهاي
ط وخال از بين رفتند يا همچنان در حال توطئه و نقشه هستند.
خوشخ 
مسلماً اين عناصر بهشدت فعال بوده و هستند .به همين دليل حضرت
امام درباره اين عناصر هشدار دادند.وي با بيان اينکه عناصر متحجر هنوز
هم در حوزه حضور دارند افزود :براي شناخت اين عناصر ابتدا بايد بهسراغ
ويژگيهاي اين عناصر متحجر برويم .نخستين ويژگي اين عناصر سکوالر
بودن آنها و اينکه اسالم و حوزه علميه را بهدور از سياست نگه دارند و به
دوران سياه قبل از انقالب برگردانند .دومين ويژگي اينکه اهل اشرافيت
هستند و سعي ميکنند با رفاهطلبي ،اسالم حوزه علميه را از راهي که طي
کرده منحرف کنند و بهطور کلي اسالم ارتجاعي و آمريکايي را حاکم کنند.
از خبرنگاران درخواست ميکنم به حوزه بروند و زندگي اين عناصر را مورد
بررسي قرار دهند.روحاني با بيان اينکه سومين ويژگي آنها اين است که
تالش ميکنند آينده حوزه و جهان اسالم را ب ه دست گيرند ،اظهار داشت:
آمريکا از جهان اسالم ضربات جبرانناپذيري خورده؛ بنابراين مترصد اين
هستند که عناصر خودخوا ِه جاهطلب و خواه رفاهطلب را در حوزهها پرورش
داده و با مرجعسازي از اين عناصر آينده اسالم را تحتالشعاع قرار دهند.

ويژگي ديگر اين عناصر اين است که بهطور کلي حرفي از ظلم و استکبار
آمريکا و رژيم صهيونيستي نميزنند.رئيس بنياد تاريخپژوهي و دانشنامه
انقالب اسالمي تصريح کرد :ويژگي ديگر آنها اين است که نهتنها بهفکر
مردم نيستند بلکه اگر ببينند کساني در حوزه ب ه فکر مردماند تا منافع
مردم را تأمين کنند با آنهامخالفت ميکنند .در تجمع فيضيه در مرداد
 97ديديد که چگونه خواب عناصري که بهدنبال سازش با آمريکا هستند،
آشفته شد .چه اتفاقي افتاد که از روزنامههاي زنجيرهاي تا عناصر آمريکا
در حوزه و آنهايي که بهفکر مرجعيت خود در آينده بودند ،دچار استيصال
شده و به صحنه بيايند؟وي افزود :حوزويان تنها به وظيفه اسالميشان
يدانيد که آمريکا
عمل کردند و گفتند که مردم در فشار اقتصادي هستند .م 
از حوزه و فيضيه انقالبي ميترسد .آمريکا از فيضيه ناآرام وحشت دارد و
ميداند اگر فيضيه به وضعيت سابق خود برگردد ،روز بدبختي او خواهد
بود .سازشکاران و طرفداران برجام از فيضيه خروشان وحشت دارند .آمريکا
فيضيهاي را دوست دارد که خاموش باشد و حوزهاي را ميطلبد که آرام و
طالبي را که برده و گوشبهدهان باشند.روحاني گفت :در نهضت امام(ره)
ديديم که نقش نيروي پيادهنظام را جوانان ايفا کردند .امامخميني(ره)
اشتباهات جوانان را تحمل کرده و سعي ميکرد آنها را هدايت کند .روزي
که انقالب شد هم دانشگاهيان از حوزويان متنفر بودند و هم حوزويان از
دانشگاهيان ،در حالي که امامخميني(ره) در مدتي کوتاه ،کاري کردند اين
دانشگاهها بزرگترين تظاهرات را ب ه نفع انقالب برگزار کردند.رئيس بنياد

تاريخپژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي تأکيد کرد :دشمن ،خوب دريافته
است که نقش جوانان در انقالب چقدر مهم است .آنچه در فيضيه ديده
شد ،خيزش جوانان بود که موجب وحشت آمريکا شد چراکه ميدانند اگر
جوانان حوزه و ديگر جوانان از فيضيه شروع به خيزش عليه آمريکا کنند
ي
کار آنها تمام است .مگر چه شعارهايي در فيضيه داده شد که به برخ 
برخورد؟وي ادامه داد :دستگاه تبليغاتي دولت تالش کرد با دروغ و ايجاد
توطئه جوي را عليه حوزه ايجاد کند که بگويند عدهاي ميخواهند دولت
و رئيسجمهور را تهديد به مرگ کنند و نهضتي بهراه بيندازند که اين
نقشه تيم رسانهاي دولت نيز به جايي نرسيد.روحاني در پاسخ به سؤال
خبرنگاري درباره روزنامه سازندگي که "نهضت آزادي" را اصالحطلب
کالسيک خوانده بود ،گفت :اين کساني که تحت عنوان اصالحطلب در
صحنه سياسي هستند بيراههگويي و افکار ضدانقالبيشان آنقدر گسترده
است که ارتباط با نهضت آزادي برايشان ناچيز است.کساني که وقتي شعار
انقالبي ميشنوند بهشدت منزجر ميشوند ،آنهايي که هدفشان اين است
که امام و انديشههايش را به موزه ببرند ،ارتباط با نهضت آزادي موضوع
ناچيزي است.رئيس بنياد تاريخپژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي درباره نظر
آيتاهلل مکارم درباره اتفاقات فيضيه اضافه کرد :نظر بزرگان و مراجع بايد با
گفتوگو از نزديک کسب شود و از دور نميتوان قضاوت کرد .باالخره آنها
شايد برپايه مصلحتي اين مواضع را اتخاذ کردند اما انتظار ما از مراجع اين
است که به جوانان حاضر در حوزهها بهاي بيشتري دهند.

فالحتي:

طرح مذاکره با آمريکا انحراف افکار عمومي از مطالبهگري است
عضو کميسيون آموزش مجلس گفت :طرح مذاکره با آمريکا انحراف افکار عمومي
از مطالبهگري است.فرهاد فالحتي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري رسا ،درباره
اين که آيا مشکالت کشور با ديدار مقامات ايراني و آمريکايي حل ميشود ،گفت:
اگر قرار بود مشکالت اقتصادي کشور با مذاکره و گفتوگوي با آمريکا حل شود
بايد در طول چهل سال گذشته حل ميشد اتفاقا تمام مشکالت امروز کشور
ناشي از ضعفهايي است که ما در فواصل مختلف تاريخ انقالب از خودمان در
مقابل آمريکا نشان داديم.وي افزود :بنابراين از کوتاه آمدن ايران در  28مرداد تا
حوادثي که بعد از انقالب در مواجهه با رژيم آمريکا براي ما پيش آمد گوياي اين
نتيجه است که حتي اگر مذاکره با آمريکا صورت بپذيرد نه تنها حتي يک مشکل
از مشکالت اقتصادي ما را حل نميکند بلکه دهها مشکل و گره اقتصادي را نيز
براي ما بهوجود ميآورد.فالحتي با اشاره به مذاکرات برجام ،ابراز کرد :مگر در اين
چندسال اخير ما با آمريکا مذاکره نداشتيم،مگر وزير امور خارجه ما با جان کري
وزير امور خارجه آمريکا بر سر ميز مذاکره نرفتند ،مگر برجام به امضا نرسيد ،مگر
هر دو وزير دست يکديگر را به گرمي نفشردند؟ هنوز ملت شادي برخي سياسيون
داخلي بعد از امضاي برجام را فراموش نکردهاند و يادشان است که ميگفتند اگر
ما با کدخدا ببنديم همه مشکالت رفع ميشود همچنين برجام را بزرگترين

تعهدنامه چند سده اخير مطرح ميکردند و درصدد آن بودند که جشن شادي
بگيرند و بگويند ديگر تمام مشکالت حل شده ،آيا امروز مشکالت واقعا حل شده
است؟عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد :اگر امروز نيروهاي
انقالبي و کساني که دلسوز نظام هستند از سر دلسوزي سخني نميگويند به
خاطر آن نيست که حافظه خود را از دست دادهاند و مسئله برجام را فراموش
کردهاند بلکه با توجه به شرايط خاص کنوني سکوت پيشه کردهاند تا امنيت کشور
حفظ شده و از حواشي اجتناب شود ،در غير اين صورت براي همگان واضح و
روشن است که در چندسال گذشته ما به بهانه هستهاي سر ميز مذاکره با آمريکا
نشسته بوديم و آمريکا به راحتي از آن کنار رفت.وي اضافه کرد :امروز الزم است
دولتمردان پشت پرده مذاکرهاي را که ترامپ براي ما مطرح ميکند براي مردم
به صورت روشن بيان کنند و بگويند که سناريوهايي آمريکا براي مذاکره و بعد از
آن چيست؛ انتهاي اين مذاکره نه بحث نظام بلکه مذلت کشور ايران است بر اين
اساس آيا بعد از چند دهه مقابله با آمريکا مصلحت است ما خودمان را لگد مال
و قرباني تفکرات ليبرالي آمريکا که ترامپ داعيه دار آن است ،کنيم.فالحتي با
بيان اينکه مشکالت کنوني کشور هيچ ربطي به جريان تراشي آمريکا ندارد ،اظهار
داشت :مشکالت اقتصادي کشور ربطي به تحريم آمريکا ندارد ،برخي مسئوالن

چگونه ميتوانند فضاي اقتصادي کشور را طوري جلوه دهند که همه مشکالت به
تحريمها ربط دارد آنان چون نميتوانند مديريت ثابت و قوي در مسائل اقتصادي
داشته باشند فلش خودشان را به سوي مذاکره با آمريکا ميگيرند.عضو کميسيون
آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد :هنوز تحريم سنگيني از سوي آمريکا عليه
ايران صورت نگرفته همچنين اقتصاد کشور نيز هيچگاه وابسته به آمريکا نبوده
پس دليل گره زدن تحريم به مذاکره آمريکا چيزي جز انحراف افکار عمومي از
مطالبه گري نيست؛ مردم به طور قطع هوشياري و بصيرت الزم را نسبت به امور
دارند.وي بيش از  80درصد از مشکالت کشور را مربوط به مديريتهاي ناکارآمد
اقتصادي دانست و عنوان کرد :حتي اگر ما پاي ميز مذاکره بنشينيم و با فساد
داخلي مبارزه نکنيم مشکالت ما رفع نمي شود و شرايط را بدتر هم ميکند بنابراين
رفع مشکالت معيشتي مردم در گرو مبارزه با فساد اقتصادي است نه در مذاکرات
با آمريکا.فالحتي ادامه داد :اگر به ارزش پول ملي و توليد داخلي توجه نکنيم و
از فرصت طاليي نقدينگي به نفع پيشرفت و آباداني کشور بهره نبريم و مديريت
نداشته باشيم حاصلي جز مشکالت و تخريب اقتصاد کشور در پي نخواهد داشت؛
از اين رو نيروهاي اقتصادي بايد بر اساس مديريت قوي و برنامه ريزي صحيح
اقدام به رفع مشکالت کنوني کشور کنند.

چمران:

استانداردهاي خود در اين زمينه تصميم ميگيرد.وي تنها تغيير وزيران را کافي
ندانست و تصريح کرد :اگر وزيري تغيير کند و فرد جايگزين همچون افراد گذشته
تصميم بگيرد ،اين تغييرات هرگز به نفع مردم و انقالب نخواهد بود ،بايد وزيران با
مطالعه و دقت بيشتر بر مسائل کشور تصميم بگيرند تا مردم بيش از اين گرفتار
نشوند.وي درباره برخورد قوه قضائيه با مفسدان اقتصادي گفت :اجازهاي که رهبر
معظم انقالب اسالمي براي مبارزه با مفسدان اقتصادي دادند ،بسيار مهم بود و
انتظار ميرود قوه قضائيه نيز طبق اين اجازهنامه با دانهدرشتها برخورد کند .گرچه
برخورد با مفسدان اقتصادي از سوي قوه قضائيه بسيار مهم و ضروري است؛ اما
مسئله مؤثر و مهمتر از برخورد ،اصالح نگاهها در دولت است .بايد قبل از اينکه
با افراد برخورد شود در دولت اصالحاتي صورتي بگيرد که چنين افرادي اجازه

تعدي و اختالس را به خود ندهند.وي با بيان اينکه چرا اجازه ميدهند برخي
اينگونه ارز بگيرند و در بازار آشفتگي ايجاد کنند و حاال بخواهند با افراد مبارزه
کنند؟ ادامه داد :چرا بانک مرکزي بهگونهاي رفتار ميکند که ارز ب ه راحتي در
اختيار افراد قرار بگيرد و آنها سوءاستفاده کنند؛ اصل اين مسئله بايد اصالح
شود .اينکه افرادي تخلف کنند و قوه قضائيه بخواهد با آنها مقابله کند ،کفايت
نميکند .با اين شيوه افراد متخلف آمارشان افزايش مييابد و قوه قضائيه توان
مقابله با آن را نخواهد داشت.چمران گفت :درست است که قوه قضائيه بايد راه
تخلف را ببندد و هراس بازدارندگي دارد؛ اما بهطورکلي بايد اين مسير را از ابتدا
مسدود کرد و افرادي به کار گرفته شوند که هرگز به چنين تفکري نينديشند تا
اينکه بخواهند با آنها مقابله کنند.

به کارگيري نيروهاي سالم مهمتر از
برخورد با مفسدان اقتصادي است
نايبرئيس جبهه مردمي نيروهاي انقالب (جمنا) گفت :به کارگيري نيروهاي سالم
مهمتر از برخورد با مفسدان اقتصادي است.مهدي چمران در گفتوگو با خبرنگار
حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا با اشاره به استيضاح برخي وزيران در
مجلس گفت :درست و غلط تغييرات در دولت را مجلس نظر ميدهد و بر اساس

بختيار:

براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد هيچ خط قرمزي باشد

عضو فراکسيون اميد مجلس گفت :براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد هيچ
خط قرمزي باشد.علي بختيار در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به تاثير برگزاري
دادگاههاي مفسدان اقتصادي در جامعه بيان کرد :يک معضل بزرگي که در
کشور ما وجود دارد اين است که هرازگاهي تعدادي از مفسدان و اخاللگران
اقتصادي را دستگير ميکنيم .اما با دستگيري اين افراد فساد تمام نميشود
چرا که راه از بين بردن فساد ،ايجاد سالمت اداري است.وي با بيان اينکه

مقابله با فساد بخشي از راه از بين بردن مفاسد است .درست است که ما بايد
با مفسدان برخورد کنيم اما مهمتر از برخورد شفاف سازي در حوزه بانکي،
گمرک و بخشهاي مختلف اقتصادي کشور است .کشورهايي که مانند ما
ميزان مفاسد اقتصادي در آن ها باال بوده است از اين نگاه توانستند فساد را
مديريت کنند تصريح کرد :البته مسير برخورد با هر کسي که به حقوق عمومي
دستاندازي ميکند بايد به شکل جدي ادامه يابد .هيچ خط قرمزي نبايد

براي مبارزه با فساد وجود داشته باشد .با هر کسي در هر منصب و پستي و
با هر گرايش سياسي که به حقوق مردم دست اندازي کند بايد برخورد شود.
بختيار خاطرنشان کرد :وظيفه سازمانهاي نظارتي و بازرسي اين است که با
دقت بيشتري ريشههاي اصلي مفاسد را شناسايي کند .افرادي که به صورت
شبکهاي اقدام به فساد ميکنند بايد شناسايي شده و با آنها برخورد شود .مردم
انتظار دارند با اخاللگران و مفسدان به طور جدي برخورد شود.

مقصر ناكارآمدي ها كيست؟
ادامه از صفحه اول
قوه قضائيه نيز همانند قوه مجريه کوتاهي ها و ناکارامديهايي
داشته و دارد و بخشي از اين وضعيت نامناسب اقتصادي برآمده
از عملکرد ضعيف قوه قضائيه مي باشد .قوه قضائيه طبق اصل
 156قانون اساسي ،قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق
فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده
دار وظايف زير است:
-1رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات،تعديدات،شکايات ،حل
و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام الزم.
–2احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.
–3نظارت بر حسن اجراي قوانين
-4کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود
و مقررات مدون جزايي اسالم.
-5اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمين حال
باکمي تعمق و تفکر در بخشي از شرح وظايف قوه قضائيه در قانون
اساسي به وضوح مي توان دريافت اين قوه با اين همه سازمانها و
دستگاههاي زير مجموعه عالوه بر اينکه نظارت درستي بر اجراي
قانون توسط قوه مجريه نداشته بلکه در زمينه پيشگيري وقوع جرم

از قبيل اختالس ،دزدي و  ....و برخورد قاطع با مجرمان که به گفته
اخير رئيس قوه اين مجرمان در زمره مفسدين اقتصادي و  ...بوده و
مجازاتشان اعدام است ،تا کنون انجام نشده است و با داليل مطروحه
مسئولين قوه به باد فراموشي سپرده شده اند .آيا مردم با اين عملکرد
ضعيف قوه قضائيه حق دارند تظلم خود را به رسانه ها و متن جامعه
ببرند.مردم در اين شرايط به طور قطع انتظار عملي شدن قانون
و شرع اسالم را دارند و آن هم اعدام مفسدين با هر نوع ارتباط
و جايگاهي كه دارند.قوه مقننه هم که به قول فرمايشات حضرت
امام(ره) در راس امور مي باشد و با کمي مطالعه قانون اساسي اين
مهم را بطور قطع مي توان پي برد ،نتوانسته آن طور كه شايسته است
به وظايف قانوني خود عمل نمايد و يکي از عوامل اصلي در ايجاد
وضعيت کنوني اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و سياسي کشور است.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي طبق اصل  167قانون اساسي قسم
خورده اند پايبند به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم باشند که
متاسفانه در تصويب ناگهاني برجام و استيضاح هاي وزيران ناتوان و
نظارت بر قوه مجريه کامال مشهود است.مجلس طبق اصل  76قانون
اساسي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد ،چرا تا به
حال اين همه فساد اقتصادي و  ...در دستگاههاي دولتي و قضائي

صورت گرفته و مجلس عملکرد مناسبي نداشته و به مردم گزارش
نداده است .نمايندگان محترم مجلس طبق اصل  84در برابر تمام
ملت مسئول هستند و حق دارند در همه مسائل داخلي و خارجي
کشور اظهار نظر نمايند.
نمايندگان مردم در مجلس طبق اصل  88حق دارند با حداقل
يک چهارم درخواست نمايندگان در تمامي مقاطع زماني از رئيس
جمهور براي بهبود و ارتقائ همه جانبه کشور سوال نمايند و دولت
را در ريل انقالب نگهدارند.
خوشبختانه مجلس اخيرا ً با طرح سوال از رئيس جمهور بش عظيمي
از مطالبات مردم را وفق اصل  88مطرح كردند و يك روشنگري
در سطح ملي در مورد كاركرد دولت بوجود آوردند.
مسئوالن ارشد قواي سه گانه بايد با پايبندي بيشتر به اهداف
مقدس انقالب وانجام وظايف قانوني خود و توجه ويژه به رهنمودهاي
مقام معظم رهبري ،از تنگناها عبور کرده و با خدمت واقعي به
مردم شريف کشور روح اميد و شادي را بر اين ملت بزرگ و
شريف به ارمغان بياورند.ملت مطمئن است اگر به سياست ها
و راهبرد هاي مقام معظم رهبري عمل شود از اين مشكالت
عبور خواهيم كرد.

رامبد جوان ،هنرمند پرتالش کشورمان اخيرا در نشست خبري برنامه
خندوانه دستمزد خودش را در برنامه خندوانه اعالم کرده و گفته است:
«دستمزد من در فصل يک به عنوان طراح ،کارگردان ،سرپرست گروه
اتاق فکر ،مجري ،براي هر برنامه سه ميليون و در فصل دوم پنج ميليون
بود و سالهاي بعد به مرور به آن افزوده شد ».خبرگزاري رسا در اين
باره نوشت :البته به گفته آقاي رامبد جوان اين هزينه از بيت المال نيست
و قاعدتا از طرف اسپانسرهايي بوده که در اين چند سال داشته؛ مثل
ايرانسل و هف هشتاد .شبي سه ميليون براي فصل اول خندوانه است که
سال  93توليد شد .يعني در آن سال و با توجه به اينکه به طور ميانگين
حداقل در ماه 20 ،شب خندوانه پخش ميشد ،در آمد ماهيانه ميشد
 60000000تومان! انسان وقتي چنين رقم هايي را ميبيند مغزش سوت
ميکشد که چه هزينههايي بابت چه کارهايي در اين مملکت ميشود؛ در
حالي که خيلي از مردم با هزار جان کندن به زور ماهي دو ميليون درآمد
دارند .درست است که حوزه نمايش هزينههاي سنگيني دارد و اجماال
ميدانيم که دستمزدها در اين وادي باال است؛ از طرفي ساخت برنامهاي
مثل خندوانه ،آن هم هفتهاي چند شب کار سخت و پر دردسري است؛
ولي آيا اين عدالت است که فقط يک نفر از اعضاي آن  -هرچند اصلي
ترين فرد هم باشد  -چنين دستمزدي بگيرد؟ به نظر ميرسد که اگر اين
افراد دستمزدشان را اعالم نکنند خيلي بهتر باشد؛ چرا که اعالم چنين
دستمزدهايي در اين اوضاع نابسامان اقتصادي و کم شدن قدرت خريد
و دست و پنجه نرم کردن بخش زيادي از جامعه با مشکالت اقتصادي،
داغ بيشتري را بر دل اين بخش وسيع وارد ميکند.
***

ت دادن
فراکسيون اميد در حال از دس 
اعضاست

عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد با بيان اينکه فراکسيون اميد
ت دادن اعضايش است ،به نامه نيوز گفت :نمايندگان
در حال از دس 
در استيضاحهاي اخير و سوال از رئيسجمهور نشان دادند که
فراکسيوني عمل نميکنند .هادي بهادري افزود :فراکسيون اميد
در حال از دست دادن اعضايش است؛ استعفاي حضرتي نمونه
بارز اين موضوع بود .علت اين موضوع ،عدم شنيده شدن برخي
حرفهاست .برخي اعضاي فراکسيون شنيده و ديده نميشوند
و فراکسيون تنها با محوريت چند اثر محدود ميچرخد؛ همين
موضوع موجب کدورت حضرتي و استعفاي وي شد .ما در تجربه
کار تيمي ضعيف هستيم منتها در جلسه سوال از رئيسجمهور،
سياست فراکسيون اميد اين بود که تا جاي ممکن از رئيسجمهور
حمايت کند اما در برخي از موضوعات نميتوان حمايت کرد؛ چگونه
ميتوانستيم از سياستهاي ارزي دولت حمايت کنيم؟
***

ايران ،ميزبان بزرگترين جامعه يهوديان
در خاورميانه

روزنامه «يو اس اي تودي» آمريکا در گزارشي نوشت :اعضاي
جامعه يهوديان در ايران با احساس امنيت و آرامش زندگي مي
کنند و با احترام با آنها برخورد مي شود .در اين گزارش آمده
است :دولت ايران به هزاران يهودي در اين کشور اجازه مي دهد
در صلح و آرامش به عبادت بپردازند و با اين کشور همنشيني
داشته باشند.نجات گلشيرازي ،خاخام يک کنيسه در ايران در اين
زمينه گفت :ما تمامي امکانات الزم را براي مراسم خود در اختيار
داريم و مي توانيم دعا و نيايش مان را بسيار آزادانه انجام دهيم.
هرگز مشکلي نداشته ايم و بسيار مورد احترام قرار مي گيريم.
مي توانيد مشاهده کنيد که ما هيچ نيروي امنيتي براي محافظت
از اين مکان نداريم.يو اس اي تودي در ادامه اين گزارش عنوان
کرد :بر اساس اعالم جامعه يهوديان در ايران ،امروز بين  12تا
 15هزار يهودي در ايران زندگي مي کنند .اگرچه يهوديان يک
اقليت کوچک در ايران  80ميليوني محسوب مي شوند اما ايران،
ميزبان بزرگترين جامعه يهوديان در خاورميانه است.
***

ت هاست
علت عدم شفافيت ،سياسي بودن دول 

عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمي گفت :اطالعاتي که مردم بايد
در جريان آن قرار بگيرند تا امکان نظارت همگاني بر اساس اصل  8قانون
اساسي فراهم شود نيازمند آن است که اوال قانون انتشار و دسترسي آزاد
به اطالعات که در مجلس تصويب شده ،اجرا شود .االن دسترسي رسانهها
به اطالعات مربوط به بودجه ،اعتبارات دستگاهها ،معامالت و  ...مطلوب
نيست و به همين دليل ابهامات فراواني در دخل و خرج دستگاهها يا
قراردادهايي که دولت منعقد ميکند وجود دارد .ثانيا عامل ديگر عدم
ت هاست .در واقع دولتها بيش از آنکه
شفافيت ،سياسي بودن دول 
اجرايي باشند ،سياسي هستند .به همين دليل پشت پرده اين سياست
زدو بندهايي صورت ميگيرد که همين به مانعتراشي در مقابل شفافيت
براي جلوگيري از آتو گرفتن رقباي سياسي ميشود .حميد رضا ترقي
در گفتوگو با خبرنگار ايکنا اظهار کرد :طبيعتا وقتي که اطالعات شفاف
و روشن نيست امکان سوء استفاده ،اختالس و فساد اقتصادي براي
عواملي که در سايه اين فضاي غير شفاف فعاليت ميکنند بسيار راحت
ميشود .ترقي تأکيد کرد :در واقع نگاه سياسي دولتها و آلوده شدن
آنها به زد و بندهاي سياسي و اقدامات مفسدين اقتصادي نقش مهمي
در عدم شفافيت در دولتها دارد.
***

دولتمردان حتي مصوبات دولت را
زير پا مي گذارند

بيژن عبدي ،اقتصاددان در گفتوگو با فارس با يادآوري اينکه حتي دولت
به آنچه خود مصوب کرده هم عمل نکرده است ،تاکيد کرد :زماني که ارز
 ۴۲۰۰توماني مطرح شد اولويتهاي يک ،دو و سه تعريف کردند و بعد از
آن اولويت چهار را اضافه کردند که هر کاال با چه ارزي بايد وارد شود؛ اما
همين را هم شکستند و فارغ از همپوشاني هايي که برخي از ليستها با
هم داشت اما آنچه در عمل ثبت سفارش شد هيچ ربطي به اين ليستها
نداشت .در حالي که در ليستهاي اوليه موبايل يا خودرو ديده نميشد
اما ديديم گفته شد که  ۱۸ميليارد دالر ثبت سفارش شد و مشخص
شد که بخش عمده آن مربوط به موبايل و برخي اقالم غير موجود در
ليستها بوده اين نشان ميدهد که دولتمردان نه تنها به قوانين مجلس
بي توجه اند بلکه حتي مصوبات دولت را زيرپا مي گذارند.
***

بزرگ ترين آرزوي کمدين ايراني

محمد جواد رضايي از نفرات برتر مسابقه خنداننده شو  97در گفتوگو با
فرهيختگان ،هدف اصلي خود براي حضور در خندوانه را شاد کردن دل
مردم عنوان کرد و گفت :دوست داشتم بگويم آدمهايي که حزباللهي
هستند ميتوانند در اين مسير قرار بگيرند ،نميخواهم بگويم کساني
که حضور داشتند ،ايمانشان کم بود؛ اما خب دلم ميخواست راه
مستقيمي را که با شهدا ميرفتيم در تلويزيون به گوش همه برسانم.
وي در پاسخ به اين سوال که برخي در اين طور برنامه ها از شهدا
نام نمي برند ولي شما اين کار را کرديد ،گفت :همان شهدايي که
مرا تا اين مرحله آوردند ،بعد از اين هم کمکم ميکنند ،چه شهداي
مدافع حرم و چه شهداي دفاع مقدس .اگر آنها نبودند االن ما آن قدر
راحت کار انجام نميداديم ،اگر مدافعان حرم نبودند ،داعش االن بعد
از سوريه به ايران آمده بود .به نظرم کار من ،هيچ هم عجيب نبود؛
حتي خودم بزرگترين آرزوي زندگيام شهادت است .يک آرزوي ديگر
هم دارم؛ اينکه اگر بشود براي مدافعان حرم در مناطق جنگي مثل
سوريه استندآپ اجرا کنم .شنيدم که ميشود اين کار را انجام داد،
االن فعال درگير اين هستم که چه طور ميتوانم به سوريه بروم ،هم
استندآپ داشته باشم ،هم اگر بشود همانجا بمانم.
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