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ن اقتصادي از خود سلب مسئوليت نکند.ناصر
ت در بحرا 
کارشناس مسائل سياسي گفت :دول 
ايماني در گفت و گو با خبرنگار احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا در رابطه با چگونگي
شکلگيري آرايش جنگ اقتصادي از سوي دولت با هدف مهار بحران ،گفت :شرايط اقتصادي
امروز هيچ ربطي به شرايط بينالمللي ندارد و همه صاحبنظران تأکيد ميکنند که عمده
مشکلهاي اقتصادي امروز ريشه در داخل دارد.وي با بيان اينکه بحران اقتصادي امروز کشور
ناشي از ضعف در برنامهريزيها و سوءمديريتهاست ،تصريح کرد :بخش بسيار کمي از آن
مربوط به مسئله تحريمها و ساير مسائل خارجي است.وي ادامه داد :در سالهاي گذشته رشد
نقدينگي در کشورمان بيش از  300درصد بوده يعني سه برابر قبل شده و معلوم است اين
ت کاالها و ارز ميشود و اين ربطي به مسائل بينالمللي
رشد نقدينگي منجر به افزايش قيم 
مثل تحريمها ندارد .بايد در داخل تدابيري از سوي دولت و مجلس انديشيده شود تا از اين
مشکلهاي اقتصادي موجود خارج شويم.وي با تأکيد بر اين موضوع که همه دولتها همواره

سياسي

تالش کردهاند تا از مشکلهاي بزرگ اقتصادي سلب مسئوليت کنند ،اظهار کرد :دولتها
تالش کردهاند تا موضوع را بهجاي ديگري ارجاع دهند و اين قابل قبول نيست؛ زيرا در اين
زمينه مسئوليت دارند.اين فعال رسانهاي اصولگرا خطاب به افرادي که خواهان مذاکره مجدد با
آمريکا هستند ،گفت :مذاکره به اندازه کافي صورت گرفته که برجام نمونه آن است ،اما مشکلي
حل نشد و به تعبيري بدتر از قبل هم شد و آن کسانيکه ميگويند بايد مذاکره مجدد انجام
شود بدانند که طوالنيترين مذاکرات خارجي صورت گرفته که در تاريخ سياست خارجي ما
بيسابقه بوده ،اما نتيجه چه شد؟وي با بيان اينکه نميخواهم بگويم نبايد مذاکره کرد و يا
ارتباط نداشت ،اما مذاکره تنها راهکار حل مشکل نيست و تجربه اينرا ثابت کرده است به
دولت پيشنهاد کرد :بايد هرگونه اميد به خارج از کشور براي رفع چالشهاي اقتصادي را قطع
کرد و دولت توجه ويژهاي به تقويت توليد داخلي داشته باشد؛ زيرا با تقويت توليد داخلي
خواهيم توانست از گردنههاي سخت اقتصادي بهسالمت عبور کنيم.

ادامه از صفحه اول

اپيدمي خطرناک دوئل توئيتي مسئولين

»

دو شنبه  19شهريور 1397
 29ذي الحجه  10-1439سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9308

حجتاالسالم حاجابوالقاسم:

» خبر

کوثري:

آمريکا هر جا با ملت ايران روبهرو شد
شکست خورد
جانشين فرمانده قرارگاه ثاراهلل تهران گفت :آمريکا هر جا با ملت ايران روبهرو شد
شکست خورد.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري
آنا ،سردار اسماعيل کوثري در مراسم گرامي داشت چهلمين سالگرد شهداي 17
شهريور با اشاره به اينکه انتظار از مسئوالن اين است که وابستگي به خدا داشته
باشند و نه کدخدا ،گفت :اگر مردم در روز يوماهلل  17شهريور به خيابانها آمدند
و سينه مقابل گلوله سپر کردند به خاطر خدا بود و لذا اينجاست که بايد توجه
کنيم استکبار هيچگاه حکومتي که مردم دينپرست و خداجو دارد را تحمل
نخواهد کرد.وي تأکيد کرد :اگر مقام معظم رهبري دائماً بحث اقتصاد مقاومتي،
تقويت صنعت و فضاي دشمنيهاي آمريکا و استکبار را گوشزد ميفرمايند
مسئوالن هم بايد در همين خط حرکت کنند.
کوثري با بيان اينکه اگر اقتصاد مقاومتي را در کشور پياده کنيم ،ديگر دچار
مشکل نخواهيم بود ،خاطرنشان کرد :اين روزهاي سخت شرايط اقتصادي
که دشمن گمان ميکند ميتواند کاري از پيش ببرد هم ميگذرد ،چرا که
ما تجربه اين روزها را داريم.وي با اشاره به سال  65و اوج جنگ تحميلي
گفت :روزهاي جنگ و محاصره همهجانبه و تحريمهاي نفتي با نفت بشکهاي
هشت دالر جنگ را اداره کرديم ،گروهک منافقين را سرکوب کرديم و کشور
را از شرايط سخت اقتصادي نجات داديم .امروز که وضعيت فروش نفت قطعاً
مانند آن روزها نخواهد بود.جانشين فرمانده قرارگاه ثاراهلل تهران با بيان اينکه
مسئوالن با روحيه انقالبي و مردمي مسائل را حل کنند و يقين داشته باشند
اين مقاومت باعث نااميدي دشمن خواهد شد تأکيد کرد :آمريکاييها هر جا با
ملت بزرگ ايران روبهرو شدهاند شکست خوردهاند و اين بار هم به فضل خداوند
آنها را شکست خواهيم داد.

نقويحسيني:

سپاه ،پاسخ دندان شکني
به تروريستهاي کومله داد
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت :سپاه پاسخ دندان شکني به تروريستهاي
کومله داد.سيد حسين نقويحسيني در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه سياسي
باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به شليک هفت فروند موشک زمين به زمين به
محل استقرار و جلسه سران تروريستها ،گفت :گروهکهاي تروريستي وابسته
به استکبار جهاني از اقليم کردستان هرازچندگاهي با حمالت ناجوانمردانه
تالش ميکنند تا بر اراده مردم ايران تاثير بگذارند.وي با بيان اينکه سپاه ها پ
اسداران انقالب اسالمي هم پاسخ دندان شکني به آنها داد و معتقدم که
تروريستها تا مدتها قادر نخواهند بود که حرکت اضافي انجام دهند تصريح
کرد :ضروري است که مسئوالن امنيتي کشورمان در جهت تقويت و نظارت
بيشتر بر مرزها اقدامات الزم را انجام دهند تا حتي شاهد چنين حرکاتي از
سوي تروريستها نباشيم.

افتخاري:

مقصر اصلي مشکالت اقتصادي امروز ،جريان غربگراي
داخلي است

نماينده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبري گفت:
مقصر اصلي مشکالت اقتصادي امروز جريان غربگراي
داخلي است.حجتاالسالم محمد حاجابوالقاسم دوالبي
در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري رسا ،با اشاره به
مشکالت اقتصادي و معيشتي در کشور ،بيان داشت:
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران ،کشور ما در تقابل
با استکبار جهاني قرار گرفت به همين علت از همان
زمان وابستگي سياسي ايران به کشورهاي ديگر از بين
رفت.وي با بيان اينکه به موازات قطع وابستگي سياسي
جمهوري اسالمي ايران به ساير کشورها ،الزم بود تا
در عرصه اقتصاد هم اقداماتي صورت گيرد که نظام
اقتصادي ايران در برابر هجمههاي خارجي آسيبپذير
نباشد گفت :متأسفانه در طول  40سال گذشته به ويژه
در دولت قبلي و کنوني به تقويت نظام اقتصادي کشور
در راستاي قطع وابستگي از ديگر کشورها ،توجه کافي
به عمل نيامده است.وي اظهار داشت :هر چند که در
برخي از دورهها براي حل مشکالت اقتصادي در کشور

اقداماتي به عمل آمده است اما بيترديد اين اقدامات
کافي نبوده است ،چرا که عملياتي کردن مسئله اقتصاد
مقاومتي در ادوار مختلف از سوي مسئوالن مفغول واقع
شده است.وي با اشاره به مذاکرات برجام ،ابراز داشت:
دولتمردان حل مشکالت اقتصادي کشور را در گرو مذاکره
با غرب ميديدند ،از اين رو در چند سال گذشته تمام هم
و غم خود را به برقراري ارتباط با غرب معطوف کردند.
حاجابوالقاسم با تاکيد بر اينکه کشورهاي مستکبر جهان
اساساً با ذات جمهوري اسالمي ايران که بخواهد کشوري
مستقل باشد ،مشکل داشته و دارند .بنابراين از همان
ابتدا آشکار بود که تصور حل مشکالت اقتصادي کشور
توسط تعامل با غرب ،نادرست است تصريح کرد :متأسفانه
برخي از مسئوالن عليرغم پيشبينيها و توصيههاي رهبر
معظم انقالب تالش کردند تا با مستکبران جهاني پاي
ميز مذاکره بنشينند که نتيجه قهري آن مغفول ماندن
از اقتصاد مقاومتي شد و در نهايت نيز دولتمردان به
ل بسته بودند ،دست نيافتند.
آنچه در مذاکرات برجام د 

عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت :برخي به بهانه مذاکره با آمريکا
به دنبال فرافکني هستند.الله افتحاري در گفت و گو با خبرنگار احزاب و
تشکل هاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران ،در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه
عليرغم تاکيدات مکرر رهبر معظم انقالب مبني بر بي فايده بودن مذاکره
مجدد با آمريکا برخي فعاالن سياسي اصالحطلب درصدد زمينهسازي براي
ايجاد بستري براي مذاکرات مجدد با آمريکا هستند ،اظهار کرد :اين افراد يا
توان کار ندارند و يا به دنبال اين هستند ،که به بهانه مذاکره با آمريکا فرافکني
کنند.عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان اينکه اين افراد برنامه و
کارشناسان مناسبي ندارند ،گفت :متاسفانه برخي مقامات و مسئوالن شيفته
اروپا و آمريکا هستند و فکر ميکنند که در آنجا خبري است ،در حالي که
همه اين موارد در جمهوري اسالمي براي يک مسئول يک ايراد بزرگ و جدي
محسوب ميشود.اين فعال سياسي اصولگرا ادامه داد :اين افراد دليل بيشتر
مشکالت کشور را مربوط به عوامل خارجي و نه ناکارآمدي دستگاهها و بعضا
مديران آنان ميدانند ،درحالي که طبق فرمايشات مقام معظم رهبري تحريمها
ميتواند ،تاثير داشته باشد ،اما با مديريت مناسب تحريمها يک فرصت طاليي
است.افتخاري خاطرنشان کرد :مسئوالن کشور بايد با پا فشاري روي ظرفيت
و توانمنديهاي داخلي قدرت الزم را به دست بياورند ،مقامات کشورهايي
مانند هند و چين طبق فرهنگ داخلي خود عمل ميکنند ،متاسفانه مسئوالن
کشور ما به فرهنگ ديني و مصالح کشور بي توجه هستند.

حسيني:

پاسخ سپاه به جنايات گروههاي تروريستي
مقتدرانهبود
عضو هيئت رئيسه جمنا گفت :پاسخ سپاه به جنايات گروههاي تروريستي مقتدرانه
بود.سيد محمد حسيني در گفت و گو با خبرنگار احزاب و تشکل هاي گروه
سياسي باشگاه خبرنگاران ،با اشاره عملکرد مقتدرانه سپاه در مقابل گروهکهاي
تروريستي اظهار کرد :با توجه به اينکه مدتي قبل شاهد فعاليتهاي تروريستي
برخي گروهها در کردستان ايران بوديم ،که در همان برهه هم اعالم شد که پاسخ
آنها داده ميشود ،سپاه پاسخ مقتدرانهاي به گروههاي تروريستي داد.وي با اشاره
به جنايات فجيع گروههاي تروريستي افزود :اين گروهها سابقه جنايتهاي فجيعي
را در کارنامه خود دارند و ايران اعالم کرده است که حتي اگر در خارج از مرزهاي
ما حضور داشته باشند ،به حسابشان ميرسد که نظير اين عملکرد را در سوريه
شاهد هستيم.حسيني با انتقاد از سکوت و حمايت مجامع بينالمللي از فعاليتهاي
ددمنشان ه گروههاي تروريستي خاطرنشان کرد :جنجالي که گاهي اوقات مجامع
بينالملل به راه ميافتد ،متاسفانه کامال در حمايت از گروههاي تروريستي است.
وي خاطرنشان کرد :گروههاي تروريستي همواره به دنبال ايجاد مشکل هستند و
اين مسئله ميتواند درس عبرتي براي آنها باشد ،همان طور که در گذشته هم
با گروههاي تروريستي مانند داعش که در ايران تحرکاتي داشتند برخورد شد و
شاهد اقدامات مقتدرانه ايران در برابر گروههاي تروريستي هستيم.

کوهکن:

دولت ،وزراي پيشنهادي کار و اقتصاد را
تا مهرماه معرفي کند
عضو شوراي مرکزي فراکسيون نمايندگان واليي از دولت خواست هفته اول مهر
ماه وزراي اقتصاد ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعي را به مجلس معرفي کند.محسن
کوهکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکيد بر لزوم معرفي سريع وزراي اقتصاد
و تعاون،کار و رفاه اجتماعي به مجلس گفت :رئيسجمهور طبق قانون اساسي
سه ماه فرصت دارد که وزراي پيشنهادي را به مجلس معرفي کند ،اما توصيه و
خواهش ما اين است که در کمترين زمان ممکن دولت وزراي پيشنهادي خود
را به مجلس معرفي کند.وي ادامه داد :اجراي امور در دستگاه هاي اجرايي قائم
به شخص است و زماني که وزير در وزارتخانه حضور ندارد ،مديران وزارتخانه
در ترديد و سردرگمي هستند و همه کارها را منوط به دستورات وزير ميکنند
لذا براي پايان دادن به اين وضعيت ،تعيين تکليف سريع وزارتخانههاي اقتصاد و
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ضروري است.عضو شوراي مرکزي فراکسيون نمايندگان
واليي از دولت خواست هفته اول مهر ماه وزراي پيشنهادي را به مجلس معرفي
کند و گفت :در مسائل اقتصادي تاکيد بر تخصص و تجربه مهم است .وزير
پيشنهادي اقتصاد بايد به مسائل اقتصادي و بانکي مسلط باشد و از توانمندي
الزم براي ايجاد هماهنگي در زير مجموعه خود برخوردار باشد.

وي عنوان کرد :وقايع چند سال خير در کنار تحريمهاي
ظالمانه و بيتدبيريهاي داخلي منجر به آسيبپذير شدن
اقتصاد کشور شد که فشار اصلي آن به دوش آحاد مردم
به ويژه اقشار ضعيف جامعه افتاد.نماينده مردم زنجان
در مجلس خبرگان رهبري با تأکيد به اين که مقصر

اصلي مشکالت اقتصادي امروز کشور جريان غربگراي
داخلي است ،گفت :متأسفانه حاميان اين جريان تصور
ميکردند که توسط تعامل با غرب ميتوانند مشکالت
اقتصادي کشور را برطرف کنند ،به همين علت از توان
و ظرفيتهاي داخلي کشور غافل شدند.

ملت ايران ،آمريکا را به عقبنشيني کشاند

برخي به بهانه مذاکره با آمريکا
به دنبال فرافکني هستند

و استکبار ابراز مي کند و همين مسئله علت اصلي دشمني ظالمان جهاني
با ملت بزرگ ايران است.حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به ناامني و
بي ثباتي در مناطق مختلف جهان بويژه منطقه غرب آسيا افزودند :استکبار و
در رأس آن آمريكاي ظالم و ستمگر ،منافع خود را در گرو ايجاد جنگ هاي
خانگي ،افزايش و توسعه فجيع فعاليتهاي تروريستي و درگيريهاي
منطقه اي مي بينند و متأسفانه برخي کشورهاي منطقه به آنها کمک
مي کنند.رهبر انقالب اسالمي جلوگيري از سربلند کردن يک قدرت اسالمي
در منطقه را هدف آمريکا و رژيم صهيونيستي خواندند و افزودند :آنها
مي دانند که پيام جذاب اسالم دفاع از مستضعفين و محرومين است ،بنابراين
از شکل گيري قدرتي بر مبناي اسالم بيم ناکند.حضرت آيت اهلل خامنه اي
ايستادگي مقتدرانه جمهوري اسالمي در مقابل استکبار را موجب شکست
عمده اهداف ظالمان جهاني در منطقه برشمردند و خاطرنشان کردند:
تحليلگران سياسي و هوشمندان عالم از اينکه ايران با اتکاء به خداوند و
تکيه بر قدرت ملي ،قدرت هاي جهاني را در منطقه ناکام گذاشته است،
شگفت زده اند و به اين واقعيت اذعان مي کنند.
رهبر انقالب اسالمي ،تهديد و اخم و تشر و قدرت نمايي در حرف و سخن
را روش عمده قدرت هاي ستمگر براي ترساندن ملتها خواندند و تأکيد
کردند :اگر ملتي از اين روشها نهراسيد و با شجاعت و اعتماد و اطمينان
به توانايي هاي خود در راه حق و عدالت حرکت کرد ،ابرقدرتها را وادار
به عقب نشيني و شکست مي کند.ايشان جمهوري اسالمي را نمونه اي
روشن از اين واقعيت دانستند و خاطرنشان کردند ۴۰ :سال است ايران آماج
خرابکاريهاي آمريكا و همدستانش قرار دارد اما اکنون از نهالي کوچک به
درختي برومند و پرثمر تبديل شده و با وجود اکراه شديد و اقدامات فراوان
مستکبران ،دلهاي ملتها را به پيام انقالب جذب و جلب کرده و توطئه هاي

آمريکا را در منطقه به شکست کشانده است.رهبر انقالب اسالمي ،سوريه،
عراق و لبنان را نمونه هايي از شکست توطئه هاي آمريكا در منطقه
خواندند و افزودند :اينها نشانه هايي از قدرت پروردگار و صدق وعده هاي
الهي است که مي فرمايد اگر خدا را ياري کنيد ،خدا شما را نصرت
مي دهد و ثابت قدم مي دارد.فرمانده کل قوا در بخش ديگري از سخنان شان
نيروهاي مسلح را به افزايش روزافزون ابتکارات ،آمادگي ها و توانايي ها
در ميدانهاي علمي ،سازماني ،رزمي و پيشرفت هاي گوناگون توصيه
کردند و افزودند :براساس آيه شريفه قرآن هرچه مي توانيد بر قدرت خود
بيفزاييد که اقتدار شما دشمن را مي ترساند و به عقب نشيني وا مي دارد.
ايشان در بخش ديگري از سخنان شان همه مردم به ويژه جوانان را به
مراقبت و جلوگيري از تأثيرگذاري وسوسه هاي دشمن در فضاي عمومي
زندگي توصيه کردند و افزودند :اجازه ندهيد نفوذ دشمن درصفوف يکپارچه
جوانان مؤمن اختالل ايجاد کند.رهبر انقالب تالش هاي دشمنان در فضاي
مجازي و ديگر عرصه ها را مأيوسانه خواندند و افزودند :با وجود اين دشمن
بشدت در زمينه هاي مختلف فعال است که بايد با هوشياري ،وحدت و
تکيه بر خداوند در مقابل او ايستاد.در اين مراسم ،امير دريادار حبيب اله
سياري معاون هماهنگ کننده ارتش ،به پاس خدمات شايسته و صيانت
از مرزهاي آبي کشور در مدت تصدي فرماندهي نيروي دريايي ارتش ،به
دريافت نشان درجه يک فتح از دست فرمانده معظم کل قوا مفتخر شد.در
اين مراسم فرماندهان ،استادان و دانشآموختگان نمونه ارتش جوايز خود
را از دست فرمانده معظم کل قوا دريافت کردند و نمايندگان دانشجويان
و دانشآموختگان نيز درجه و سردوشي دريافت کردند.سپس گوشه هايي
از آمادگي عملياتي دانشجويان ارتش به نمايش درآمد و يگان هاي حاضر
در ميدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.

وارد بحث خيانت خاتمي نميشوم
گرفت ،افزود :جمهوري اسالمي نظامي است که با آن و در کنار
آن بزرگ شديم .براي تشکيل آن هم پدر و هم خانواده من تالش
کردهاند .لذا به آن تعصب داريم .هنوز به اين نتيجه نرسيدهام که
نظام اصالحشدني نيست .با توجه به شرايطي ميتوان اصالحاتي
را در نظام انجام داد.فائزه هاشمي يکي از موانع پيشرفت جمهوري
اسالمي را گزينش هاي عقيدتي در جمهوري اسالمي دانست و
گفت :اين مسئله منجر به خروج نخبگان و شايستگان از کشور
ميشود.وي با اشاره به انتخاب يک فرد سياه پوست به عنوان
رياست جمهوري آمريکا و شهردار شدن يک پاکستاني در انگلستان،
مدعي نبود گزينشهاي عقيدتي در برخي کشورها دانست و گفت
که در آمريکا گزينش بر اساس اعتقاد وجود ندارد.مجري کارشناس
برنامه نيز با ارائه مثال نقض از نبود امکان اظهار نظر در ارتباط با
هولوکاست در آمريکا اين مورد را يکي از اصول و معيار گزينش هاي

اعتقادي و فکري در آمريکا دانست اما فائزه هاشمي در اين باره
گفت :اين مسئله مربوط به آمريکا نيست و اين مسئله در آلمان
وجود دارد.وي افزود :مگر کسي گفته است که همه چيز در آمريکا
يا انگلستان عالي است! مثال همچنان که حقوق سياهپوستان در
آمريکا تضييع ميشود .همه کشور ها يک ايراداتي دارند.هاشمي در
پاسخ به اينکه معيار شما براي مرزبندي در حاکميت چيست گفت:
من فقط مبارزه مسلحانه را مالکي براي مرزبندي مي دانم ،حتي
معتقدم عدهاي ميتوانند اسالم را نيز نقد کنند.فائزه هاشمي در
پاسخ به سؤالي درباره فايل صوتي که سال  88از وي درباره خيانت
خاتمي پخش شد ،گفت :وارد اين بحث نميشوم.وي همچنين در
ارتباط با انتخابات رياست جمهوري سال  96و شبهه در ارتباط با
تخلفات دولت گفت :هواداران آقاي رئيسي اگر شبههاي نسبت به
انتخابات داشتند بايد به خيابان ميريختند.

فالح تپيشه:

حمله به کنسولگري ايران در بصره ،اقدام سياسي با پشتيباني بعثيها بود

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت:
حمله به کنسولگري ايران در بصره اقدام سياسي با پشتيباني
بعثيها بود.حشمتاله فالحتپيشه در گفت و گو با ايسنا ،در
واکنش به حمله به کنسولگري ايران در بصره گفت :بايد منتظر
مشخص شدن نتيجه تحقيقات باشيم .اولين گامي که ايران بايد
در قالب کنوانسيونهاي بينالمللي همچون ژنو و وين بردارد
احقاق حقوق ايرانيهاست .يعني فارغ از مناسبات خاصي که
بين ايران و عراق وجود داشته و با هم با تروريستها ميجنگند،
بايد احقاق حق صورت گيرد.
وي با تاکيد بر اينکه «حمله به کنسولگري ايران خالف کنوانسيونهاي
بينالمللي است» تاکيد کرد :به طور طبيعي دولت عراق مسئوليت
حفاظت از کنسولگري و سفارت ايران در اين کشور را دارد .لذا

بايد خسارات معنوي و مادي وارد شده به کنسولگري ايران در
بصره را بر اساس کنوانسيونهاي بينالمللي پرداخت کند.
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس موضوع
ديگر حمله به کنسولگري ايران در بصره را ابعاد سياسي آن دانست
و توضيح داد :بايد بررسي کرد چه اتفاقي افتاد ،در شرايطي که
مناسبات خاصي بين ايران و عراق وجود دارد نيروهاي افراطي
تالش کردند مناسبات را به سمت اختالف پيش ببرند .به همين
دليل بايد طرفين مراقب باشند تا اختالف افکنيها باعث از بين
رفتن شرايط بين ايران و عراق نشود.
فالحت پيشه يادآور شد :ما در آستانه اربعين يعني برگزاري
بزرگترين همايش مردمي بين ايران و عراق هستيم .لذا انجام
اينگونه اقدامات و حتي برخي شايعات و اخبار در کشورمان بايد

مورد بررسي قرار گيرد .نمونه آن مطرح شدن شايعاتي همچون
اينکه عراقيها در اربعين ايرانيها را به خانههايشان راه نميدهند
و يا اينکه مسائل جنسي را درباره ايرانيها مطرح ميکنند و
در طرف مقابل مطالبي درباره زائران بيان ميکنند همه اينها
نشان ميدهد که افرادي ميخواهند روابط بين ايران و عراق را
در سطح دولت و ملت خراب کنند.
وي با تاکيد بر اينکه «بازگشت ناآرامي اولين ضربه را به عراقيها
ميزند» گفت :اين شرايط در فضاي دولت جديد عراق شکل
گرفته است که ميتواند اثرگذار باشد ولي حتما عراقيها ميدانند
که بازگشت ناآرامي اولين ضربه را به آنها خواهد زد .البته چنين
اقدامات ايذايي نميتواند سابقه همکاري بين ايران و عراق در
مقابله با تروريستها را زير سوال ببرد.

سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام:

کار مجدد شوراي عالي سياستگذاري اصالحطلبان اظهار داشت:
مجمع نيروهاي خط امام تقريبا از پايان انتخابات مجلس دهم
به بعد ،در جلسات شوراي عالي اصالحطلبان شرکت نکرده و
شرکت نخواهد کرد.وي با بيان اينکه نه تنها ايرادي که به ساختار
اين شورا (شوراي عالي اصالحطلبان) وارد بود ،برطرف نشد بلکه
اين اشکاالت بيشتر هم شده است .اين اشکاالت از قبل هم بود و
بعد که معلوم شد جدي است ،براي رفع آن ،اقدام خاصي انجام
نشد اضافه کرد :ما نقدهاي خود را نسبت به عملکرد شوراي عالي

اصالح طلبان ،به افراد عضو اين شورا گفتيم اما اتفاق خاصي نيفتاد.
ما با هر ساختاري که فعاليت احزاب را محدود کند و ساختارهاي
«من درآوردي» و «غير پاسخگو» را گسترش دهد ،مخالف هستيم
و در آن شرکت نميکنيم.قزويني با تاکيد بر اينکه ما در جلسات
شوراي هماهنگي جبهه اصالحات شرکت ميکنيم اما در جلساتي
که به نام شوراي عالي برگزار ميشود ،شرکت نخواهيم کرد گفت:
شوراي عالي اصالح طلبان مورد تاييد ما نيست و معتقديم که
مشروعيت هم ندارد.

شوراي عالي اصالحطلبان از نگاه ما
مشروعيت ندارد
سخنگوي مجمع نيروهاي خط امام گفت :شوراي عالي اصالحطلبان
از نگاه ما مشروعيت ندارد.
حميد قزويني در گفت و گو با خبرنگار مهر ،با اشاره به آغاز به

چند نکته پيرامون
سخنان اخير رئيس جمهور

ادامه از صفحه اول
اين منت گذاري رئيس جمهور بر سر منتقدان ،اعم از چپ و راست،
ستودني است ،چون به نوعي متضمن وحدت ملي است .اما بايد
گفت؛ جنگ ملت ما با آمريکا امروز شروع شده است ،ما بيش از
چهل سال است با توطئه هاي نرم و سخت آمريکا رو به رو بوده ايم
و هستيم و در تمام اين سال ها براي پيروزي در جنگ ،نيازمند
وحدت ملي و انسجام اسالمي بوديم ،هستيم و خواهيم بود.
دوقطبي هاي مصنوعي سال هاي  92و  94و  96براي جلب چند
رأي بيشتر ،نوعي جفا و ستم به مردم و امنيت و منافع ملي بود.
امروز منتقدين با نجابت وصف ناشدني ،کرکره اعتراض را پايين
کشيده اند و با نقد مشفقانه و پيشنهادهاي راهگشا مي خواهند به

دولت کمک کنند .اما دولت گوشه چشمي هم به آنها ندارد.
رئيس جمهور از چپ و راست نام برد .همه مي دانند چپ ها با اين
دولت در تقسيم قدرت به توافق رسيده و اکنون در برخي پست
هاي کليدي جا خوش کرده اند و بخشي از مصيبت هاي اقتصادي
که گريبانگير مردم است از ناکارآمدي همين چپ هاست .جالب
اينکه اخيرا ً چپ ها از دولت که جزء شرکاي اصلي قدرت هستند
از در مخالفت درآمده اند و هر چه که اليق خودشان است به او
نسبت مي دهند .راست ها ،به قول رئيس جمهور ،و اصولگرايان و
منتقدين مشفق به قول ما ،زير بار تهمت هاي ناجوانمردانه قرار
گرفتند و در تبليغات انتخاباتي سال  96گفته شد مي خواهند در
پياده روها ديوار بکشند و چوبه هاي دار برپا کنند! حرف هايي
که ضد انقالب را خوشحال کرد و دشمن ترين دشمنان کشور
را به وجد آورد.
اآلن از اين مرحله گله گذاري عبور کرده ايم و بايد همه متوجه ترفندها
و توطئه هاي آمريکا باشيم .دولت در صف مقدم جنگ اقتصادي با

به گزارش صداي آمريکا ،تحقيقي به خرج بنياد مليندا و بيل گيتز که نتايج
آن اخيرا در نشريه علمي «النست» به چاپ رسيد ،نتيجهگيري کرده است که
حد نصاب ايمن براي مصرف الکل وجود ندارد .اين ابرپژوهش ،حاکي است که
مصرف  ۱۰گرم الکل ،تقريبا يک پياله ،طي  ۲۶سال اخير ،عامل اصلي مرگ
و مير زودرس در انسانهاي باالتر از  ۱۵سال بوده است .در محدوده زماني
مورد نظر ،از هر ۱۰مرگ زودرس در گوشه و کنار دنيا ،يک مورد مستقيما
به مصرف الکل ارتباط داشت .در  ۲۶سال اخير در جهان ۲.۸ ،ميليون نفر
در اثر مصرف الکل به مرگ زودرس دچار شدند.
***

آمار عجيب رشد تجارت ايران و آمريکا
يک ماه قبل از بازگشت تحريمها!

جديدترين آمار منتشر شده از سوي دفتر آمار آمريکا نشان مي دهد مبادالت
تجاري ايران و آمريکا يک ماه قبل از بازگشت تحريم هاي غيرنفتي تغيير قابل
توجهي داشته است .به گزارش تسنيم ،تجارت ايران و آمريکا پيش از بازگشت
تحريم هاي غيرنفتي  ۶برابر شد و آمريکا در جوالي  ۲۰۱۸بالغ بر  ۲۵ميليون
دالر کاال از ايران وارد کرد که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۵
برابر شده است .دولت آمريکا در پي خروج يک جانبه از برجام اعالم کرد از
 6اوت تحريم هاي غيرنفتي مثل تحريم خودرو ،طال و فرش و پسته ايران
را از سر مي گيرد .بر اين اساس در ماه جوالي يعني پيش از بازگشت اين
تحريم ها صادرات آمريکا به ايران و واردات اين کشور از ايران رشد قابل توجهي
داشته است .صادرات آمريکا به ايران در جوالي  2018نسبت به مدت مشابه
سال قبل  5برابر شده و به  35/7ميليون دالر رسيده است .آمريکا در جوالي
سال قبل تنها  6/9ميليون دالر کاال به ايران صادر کرده بود .واردات آمريکا
از ايران در جوالي  2018نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل  7/5برابر شده
و به  25ميليون دالر رسيده است .آمريکا در جوالي سال  2017بالغ بر 3/3
ميليون دالر کاال از ايران وارد کرده بود .مجموع تجارت دو کشور در جوالي
 2018نيز بالغ بر  60/7ميليون دالر بوده که اين رقم نسبت به تجارت 10/2
ميليون دالري مدت مشابه سال قبل رشد حدود  6برابري داشته است .رشد
 6برابري تجارت ايران و آمريکا پيش از اجرايي شدن تحريم ها نشان دهنده
مخالفت و عدم رضايت جامعه تجاري اين کشور از اقدام يک جانبه واشنگتن
در خروج از توافق هسته اي است.
***

دو کلمه هم از مهره جذب شده
سازمان منافقين و بهائيت

فائزههاشمي:

دختر مرحوم هاشمي رفسنجاني گفت :وارد بحث خيانت خاتمي
نميشوم.به گزارش خبرگزاري تسنيم ،اولين قسمت از سلسله
برنامه " رو در رو" که با چهره هاي مختلف سياسي و اجتماعي
به گفت و گوهاي صريح و چالشي مي پردازد ،با حضور فائزه
هاشمي رفسنجاني در آپارات منتشر شد.فائزه هاشمي در ارتباط
با سوالي مبني بر اينکه در سال  97نقش برانداز يا اصالحطلب را
در جمهوري اسالمي ايفا ميکند ،گفت که هميشه به عنوان يک
چهره اصالحطلب مطرح بوده است.وي افزود :نقش اصالح را ايفا
ميکنم .براي براندازي که بايد سراغ کارهاي ديگري مي رفتم ،من
دنبال اصالح هستم ،به نظر من جمهوري اسالمي نظامي است که
قابليت اصالح را دارد ،من هميشه به عنوان يک چهره اصالح طلب
مطرح بودم.وي در پاسخ به اين سوال که ويژگي مثبت جمهوري
اسالمي چيست که نبايد در قبال آن اقدامات براندازي را در پيش

جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران معتقد است مسئوالن فکر ميکنند که
همه موضوعات و مسائل کشور را ميدانند و در اين ارتباط به کمک جامعه
شناسان هم احتياجي ندارند و در ادامه همان اطالعات غلط را در توئيتر منتشر
ميکنند تا نامشان در جامعه پخش شود .به گزارش برنا ،علي اصغر سعيدي با
انتقاد از برخي مسئوالني که در توئيتر حضور دارند ،ميگويد :جامعه ايران در
برخورد با اطالعات مختلف دچار عقب ماندگي است و اطالعاتي که از طريق
مختلف به جامعه ميرسد باعث پريشاني مردم ميشود و متاسفانه مسئوالن
در مورد منتشر کردن اخبار داغ سعي ميکنند از يکديگر سبقت بگيرند .وي
در مورد چالش اخبار بي دقتي که عده اي از مسئوالن کشور براي انتشار
آنها با هم گويي مسابقه مي دهند و اکثرا هم موجب تشويش درجامعه
مي شوند ،گفت :يکي از موضوعاتي که در ايران رخ داده اين است که مسئول
اطالعات مختلفي را از حوزه فعاليت خود به دست ميآورد اکثرا با ندانستن
علم درست استفاده از رسانه  ،بدون هيچ تحقيقي منتشر ميکنند .افرادي که
پستهاي کليدي کشور را دارند چون اخبار دسته اول به دستشان ميرسد
فکر ميکنند همه چيز را ميدانند ولي در اين مورد بايد بدانند که هر خبر
را چگونه بايد منتشر کنند و علم آن را يا ياد بگيرند يا از کمک دانشگاهيان
و محققاني که جامعه را ميشناسند هم استفاده کنند ولي متاسفانه در
ارتباطهايي که با مسئوالن داريم اکثرا هيچگاه براي ارائه گزارش هايي که
ميخواهند بدهند به نظرات کارشناسان و دانشگاهيان توجهي نميکنند و
اين اتفاق تلخي است که پيامدهاي خطرناکي دارد.
***

اذعان غربي ها به مضرات الکل

فرمانده کل قوا در مراسم دانشآموختگي دانشگاه هاي ارتش:

فرمانده معظم کل قوا فرمودند :ملت ايران آمريکا را به عقبنشيني کشاند.به
گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا حضرت آيت اهلل خامنه اي فرمانده معظم
کل قوا صبح روز يک شنبه در شانزدهمين مراسم مشترک دانشآموختگي
و تحليف دانشجويان دانشگاه هاي افسري ارتش جمهوري اسالمي ايران،
لباس ارتش را لباسي مبارک و افتخار آفرين ناميدند و با اشاره به سياستهاي
شرارت بار استکبار براي ايجاد ناامني و بي ثباتي در منطقه تأکيد کردند:
جمهوري اسالمي و ملت ايران با ايستادگي در مقابل آمريكا ثابت کرده
است اگر ملتي از اخم و تشر زورگويان نترسد و به توانايي هاي خود اعتماد
و اتکا کند ،ابرقدرتها را به عقب نشيني و شکست مي کشاند.در ابتداي اين
مراسم که در دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) در نوشهر برگزار شد،
حضرت آيت اهلل خامنه اي با حضور بر مزار شهيدان گمنام و قرائت فاتحه،
به شهيدان سرافراز انقالب و دفاع مقدس اداي احترام کردند.رهبر معظم
انقالب سپس از يگانهاي مستقر در ميدان سان ديدند.فرمانده کل قوا در
اين مراسم ،حضور هزاران جوان رشيد و مؤمن در دانشگاه هاي ارتش را
موجب اميدواري بيشتر هر انسان خردمند به آينده ايران خواندند و افزودند:
بار سنگين آيندهي روشن ميهن عزيزمان بر دوش جوانان است و جوانان
غيور ارتشي ،يکي از بخشهاي مهم و حساس اين مسئوليت را بر عهده
دارند.ايشان ملت ايران را پرچمدار آزادگي و عدالت در جهان برشمردند
و افزودند :نيروهاي مسلح از چنين ملتي و چنين کشوري دفاع مي کنند
که بايد اين افتخار بزرگ را با همه وجود و با انگيزه هاي عميق ديني و
ملي ادامه دهند.رهبر انقالب اسالمي با اشاره به مردمان بسياري که در
کشورهاي مختلف دوستدار عدالتند اما راهي براي ابراز عدالتخواهي و آزادي
از چنگ استکبار ندارند ،افزودند :در چنين دنيايي ،جمهوري اسالمي و ملت
ايران با زبان رسا و بدون هيچ پنهان کاري ،ايستادگي خود را درمقابل ظلم

اخبار برگزيده »

آمريکاست .بايد به او کمک کنيم .اما سؤال اين است؛ آيا رئيس جمهور،
خود را در صف اول اين مقابله تاريخي حس مي کند؟
 -3سخنگوي قوه قضائيه که توطئه هاي اقتصادي دشمنان نظام
را در اندازه «اخالل در نظام اقتصادي» دنبال مي کند ،گفته است:
«شواهدي از تصميم سازي سرويس هاي اطالعاتي بيگانه براي
مديران داريم ».رئيس جمهور بايد در جريان اين شواهد قرار گيرد
تا بتواند با دستگاه قضائي همکاري کند .بسياري از مشکالت پديد
آمده ،ناشي از «تصميمات نادرست» در حوزه مسائل پولي و مالي
و نيز مديريت ضعيف اقتصادي کشور است .امروز که مجلس و
دستگاه قضائي براي برخورد با نفوذي ها و متخلفين ،دست به
کار شده اند ،دولت هم بايد با اين دو قوه ،همصدا شود و همان
طور که رئيس جمهور در نشست با کارگزاران دولت گفته است،
بايد کساني که باعث التهاب در بازار ارز شده اند ،عزل شده و به
دادگاه معرفي شوند ،تا در مجازات و برخورد با متخلفين ،تسهيل
صورت گيرد.

يک عضو کارگزاران که به سازمان منافقين و بهائيت آلوده است ،از روحاني
خواست در پاسخ نمايندگان مجلس بگويد حل بسياري از مسائل از حيطه
اختيارات او خارج است .فائزه هاشمي به سايت جماران گفته است :آقاي روحاني
بايد از اين فرصت استفاده کرده و واقعيات را به مردم بگويد .چرا که ديگر همه
ميدانند حل بسياري از مسائلي که دولت با آن مواجه است ،خارج از حيطه
اختيارات آن بوده و در دست دولت نيست .براي نمونه ،سياست خارجي مان
که باعث بخش عمدهاي از فشارهاي اقتصادي به جامعه است و مانع ورود دالر
به کشور شده و تحريمها را ايجاد کرده ،در اختيار رئيسجمهور نيست .وي
اضافه کرد :يکي از نمونههاي اين بياختياري دولت ،موضوع کنوانسيونهاي
 ۴گانه «افايتياف» است که يکي از داليل آن ،عدم تعامل بانکهاي خارجي
با ماست .با پيوستن به کنوانسيونهايي نظير مبارزه با پولشويي و مبارزه با
تأمين مالي تروريسم و تطبيق اين قوانين ،مشکالت ميتوانند حل شوند .مشرق
در اين باره نوشت :اين اظهارات در حالي است که اوالً همين طيف در دوره
مديريت احمدينژاد ميگفتند  ۱۰تا  ۳۰درصد مشکالت اقتصادي به تحريم
و سياست خارجي برميگردد و  ۷۰تا  ۹۰درصد آن به سوء مديريت دولت
برميگردد .ثانياً ادعاي ايجاد فشار اقتصادي و ممانعت از ورود دالر به خاطر
سياست خارجي در حالي است که طيف بزک کننده غرب مدعي بودند به
واسطه انعقاد برجام ،همه تحريمها برداشته ميشود و  ۲۰۰ميليارد دالر پول
بلوک شده و  ۱۵۰ميليارد دالر سرمايهگذاري خارجي به کشور ميآيد و چنان
رونقي ايجاد ميشود که مردم بينياز از يارانه شوند .اما حاال که حرفشان دروغ
از آب درآمده و دالر  ۳۷۰۰توماني ماقبل برجام ۳ ،برابر افزايش قيمت داشته،
اکنون ميگويند امتيازات جديد به آمريکا بدهيم تا همان وعده قبلي را بتوانيم
اجرا کنيم .اما چه تضميني هست که نوبت بعدي نگويند باز هم نشد و بايد
قباله مملکت را به نام آمريکا و استکبار بزنيم و کار بنسلمان را بکنيم؛ هيچ!
ثالثاً مشکالت اقتصادي امروز اتفاقاً به ديپلماسي منفعل ،التماسي و خوشخيال
نسبت به شيطان بزرگ  -و بياعتنا به ظرفيتهاي بومي و ملي -برميگردد.
اما با اين وجود طيفهاي آلوده همچنان که آدرس غلط ميدهند و همين
آدرس غلط ،سوء ظن نسبت به آلودگي عناصر مذکور به سرويسهاي جاسوسي
غربي را بيشتر ميکند .يادآور ميشود فائزه هاشمي بارها به ديدار سران حزب
صهونيستي و انگليسي بهائيت رفت و حتي گفت که در زندان با دوستان خوب
بهايي و سازمان مجاهدين خلق (منافقين) رفيق شده است!
***

کاهش  56هزار نفري کارمندان دولت

جمشيد انصاري رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور از ابالغ مرحله دوم
برنامه جامع اصالح نظام اداري از سوي رئيس جمهور خبر داد .به گزارش مهر،
وي گفت :در سال گذشته  ۵۶هزار نفر از نيروي انساني دولت را کم کردهايم،
يعني دو و نيم درصدي که منهاي آموزش و پرورش طبق ماده  ٢٨قانون برنامه
ششم مکلف بودهايم ،کم کنيم ،شاغالن در دولت را کاهش دادهايم .اين در
حالي است که در جهت ايجاد عدالت ،براي مناطقي که نيازمندي بيشتري
داشتهاند ،طبق قانون نيروي انساني مورد نياز را تامين کردهايم .در سال ۱۳۹۳
و بر اساس تجربيات سابق ،برنامه اصالح نظام اداري را براي يک دوره سه ساله
از سال  ۱۳۹۴تا پايان  ۱۳۹۶در هشت محور اجرا کرديم.
***

هرچه در باره تغيير رويکرد مي گوييم  
روحاني نمي پذيرد

عضو شوراي مرکزي جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي گفت :دولت قبول
دارد که راه مسدود است اما حاال بايد برگردد و وارد جاده جديدي شود ضمن
آنکه راه بلد خود را نيز تغيير دهد اما هرچه به آقاي روحاني گفته مي شود
اين تيم اقتصادي براي وضعيت جديد رويکرد متناسب نمي تواند ارائه دهد و
بايد نيروهاي ديگري به کار گرفته شوند ،او نمي پذيرد .يحيي آل اسحاق در
گفت و گو با نامه نيوز درباره علت موج سوم التهاب در بازار ارز گفت :در روزهاي
اخير شاهد موج سوم گراني ارز هستيم .البته خودم به جمع بندي روشني درباره
علل و عوامل اين اتفاق نرسيدم .از نظر منابع ارزي نبايد اين طور مي شد .از نظر
عرضه و تقاضا اگر مديريت ارز انجام شود ،موجودي ارزي ما تا پايان سال 210
ميليارد دالر و نياز ارزي  80ميليارد دالر است اما به نظر مي رسد نظام تدبير
ديگر دارد .نظام تدبير درست بايد سامان بپذيرد و بتواند درست تنظيم کند.
اگر تدبير درستي داشته باشيم امکان کنترل بازار ارز وجود دارد.
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