
بزرگ ترين آورده برجام براي ملت و دولت 
از پي توافق هسته اي ميان ايران و كشورهاي گروه موسوم به 1+5 تاكنون، 
قضاوت هاي متفاوت و بعضاً متضادي در خصوص آثار و پيامدهاي اين توافق 
در داخل و خارج كشور انجام شده است. ماهيت توافق هسته اي كه از آن با 
عنوان برجام )برنامه جامع اقدام مشترك( ياد مي شود، نوعي معامله بين ايران 
و كشورهاي مقابل است؛ معامله اي كه هر يك از طرفين طبق آن، تعهداتي را 
پذيرفته اند. در خصوص اين توافق سه نكته قطعي و غير قابل انكار را مي توان 

مطرح كرد: 
1� قصد ايران از ورود به مذاكره مس��تقيم با امريكا از س��ال 1392 به بعد، 
گره گشايي از مشكالت اقتصادي كشور بود. اصل مذاكره در خصوص موضوع 
هسته اي، سياست نظام از سال 1382 با طرح اين موضوع با مختصات خاص 
در آژانس بين المللي انرژي هسته اي بود و بر همين اساس دولت هاي هشتم، 
نهم و دهم، هر كدام به شكلي مذكرات هسته اي را با كشورهاي غربي انجام 
دادند. اما دولت يازدهم قبل از شكل گيري و پس از شكل گيري، گره گشايي از 
مشكالت اقتصادي كشور را، در گرو مذاكره مستقيم با امريكا دانست و با تمركز 

بر اين موضوع، در نهايت مذاكرات در 23 تير 1394، به برجام منتهي شد. 
2 � طبق برجام از زمان اجرايي ش��دن تاكنون، جمهوري اس��المي تمامي 
تعهدات خود را، به طور كامل انجام داده و اين موضوع در تمامي گزارش هاي 
منتش��ره آژانس بين المللي انرژي هس��ته اي منعكس ش��ده است. آژانس 
بين المللي انرژي هسته اي، تنها مرجع رسمي پذيرفته شده بين المللي، در 
خصوص داوري براي انجام تعهدات ايران طبق برجام است. اين سازمان در 
تمامي گزارش هاي خود، پايبندي ايران به برجام و عمل به تعهدات را تأييد 

كرده است. 
3� امريكايي ها از زمان اجراي برجام تاكنون، به تعهدات خود طبق اين توافق، 
نه تنها عمل نكرده اند، حتي به شكل هاي مختلف، از جمله با وضع تحريم هاي 
جديد، به صورت فاحش نقض برجام كرده اند. اكنون قضاوت عمومي در ايران، 
نقض برجام از سوي امريكا است. با توجه به اين سه نكته، اكنون اين سؤال 
مطرح است كه آورده بزرگ برجام براي دولت و ملت ايران تاكنون چه چيزي 
بوده است؟ پاسخ اين سؤال را اوالً با توجه به انگيزه و هدف ايران از انجام مذاكره 
به صورت مستقيم با امريكا و ثانياً با نگاه كارشناسانه و منطقي بايد داد. بعضي ها 
با انگيزه ها و داليل سياسي به دنبال دستاورد تراشي   هاي غير واقعي براي برجام 
هستند. به عنوان مثال، اينكه گفته مي شود با برجام امنيت كشور تأمين شد و 
اگر برجام نبود كشور درگير جنگ شده بود، صرفاً يك ادعاي بي مبنا با انگيزه ها 
و اهداف سياسي است. دستاوردهاي برجام را بايد در حوزه هاي اقتصادي مورد 
بررسي قرار داد. سؤال اين است كه آيا برجام متناسب با هزينه اي كه كشور 
و ملت در برجام با انجام تعهداتش پرداخت كرده اند، توانسته از اقتصاد ايران 
مشكل گشايي نمايد؟ به طور قطع براي پاسخ به اين سؤال، بايد شاخص هايي 
را مورد توجه قرار داد. شاخص هايي چون؛ حجم سرمايه گذاري خارجي در 
كشور، آزاد شدن پول هاي بلوكه ش��ده ايران در بانك هاي خارجي و امكان 
گردش اين پول ها با اختيار ايران از بانكي به بانك ديگر و از جمله وارد شدن 
آن به كشور، دريافت پول فروش نفت  و وارد كردن اين پول به داخل، عبور 
از ركود اقتصادي و بهبود فضاي كس��ب و كار، ايجاد اشتغال و كاهش نرخ 
بيكاري، افزايش قدرت خريد مردم و كاهش فشارهاي معيشتي به ويژه در 
ميان اقشار ضعيف و كم درآمد، نمونه هايي از شاخص ها براي اين سنجش 
است. يكي از شاخص هاي قابل توجه در اين ميان، افزايش درآمدهاي دولت 
است كه مي تواند معيار و مالك مناسبي براي سنجش ميزان تأثير برجام بر 
اقتصاد ايران باشد. آيا تمامي اين شاخص ها به صورت مثبت بر اقتصاد ايران اثر 
گذاشته است؟ پاسخ بسيار روشن است و خيلي نياز به آوردن ادله و ارائه ارقام 
نيست. با توجه به آخرين شاخص يعني افزايش درآمد دولت ، بيانات سخنگوي 
دولت جناب آقاي نوبخت، وضعيت را روشن مي كند. چندي قبل آقاي نوبخت 
با صراحت اعالم كرد، درآمدهاي دولت نصف شده است! اصل بر پذيرش اين 
سخن از سوي سخنگوي دولت است. توجه به اين نكته تصريح شده از سوي 
آقاي نوبخت از يك طرف و توجه به ميزان افزايش نقدينگي در دولت يازدهم به 
صورت بي سابقه از طرف ديگر، از حال و روز اقتصاد ايران خبر مي دهد. بنابراين 
مي توان گفت، آن انتظارات از برجام براي گره گشايي از اقتصاد ايران برآورده 
شده است. همان انتظاراتي كه در مقطع قبل از انتخابات رياست جمهوري 
سال 92، از سوي نامزد پيروز در انتخابات مطرح شد و پس از آن نيز بر دامنه و 
ابعاد آن افزوده گشت. نگاهي كه جوهره آن، گره گشايي از مشكالت اقتصادي 
كشور، با كمك غرب از طريق مذاكره است. با توجه به آنچه مطرح شد، حال 
بايد به اين سؤال پاسخ داد كه آيا برجام هيچ دستاورد قابل اعتنايي براي دولت 
و ملت ايران نداشته است؟ به نظر نگارنده، بزرگ ترين آورده برجام براي ملت 
و دولت ايران، پيدا كردن شناخت بيشتر و دقيق تر نسبت به ماهيت دولت 
استكباري حاكم بر اياالت متحده امريكاس��ت. برجام اين واقعيت را آشكار 
ساخت كه امريكا تحت هيچ شرايطي قابل اعتماد نبوده و نخواهد بود. برجام 
ثابت كرد كه امريكايي ها به راحتي تعهداتشان را به بهانه منافع ملي و امنيت 
ملي امريكا زير پا مي گذارند. آري، بزرگ ترين آورده برجام اين است كه در 
هيچ موضوعي و تحت هيچ شرايطي، نبايد با امريكايي ها به صورت مستقيم و 

مستقل وارد مذاكره و معامله شد. 

رئيسكميتهديوانمحاسباتكميسيونبرنامه:
نجومي بگيران 4 درصد بودند!

رئيسكميت�هدي�وانمحاس�باتكميس�يونبرنام�ه،بودجهو
محاس�باتمجلسش�وراياس�اميازصدور93حكمقطعياز
117پروندهحقوقهاينجوميدرديوانگفت:4درصدازمديران
حقوقهاينجوميدرياف�تميكردندكهب�اپيگيريهايديوان
محاس�باتبيشاز24ميلياردتومانبهخزانهكش�وربازگشت.
به گزارش ايرنا، محمد خدابخش��ي در تشريح نشس��ت كميته ديوان 
محاسبات كميسيون بودجه با فياض ش��جاعي با ذكر اين موضوع كه 
فرآيند رسيدگي به پرونده ها در ديوان محاسبات شامل چهار مرحله 
است، افزود: در مرحله نخست پرونده ها توسط بخش فني و حسابرسي 
ديوان كه زير نظر رئيس ديوان محاسبات است، بررسي مي شود. رئيس 
كميته ديوان محاسبات كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ادامه داد: در صورتي كه تخلفي مش��اهده ش��ود پرونده به دادسراي 
ديوان محاسبات ارسال مي شود كه دادسرا نيز زيرنظر دادستان ديوان 
محاسبات پرونده را بررسي كرده و در صورت تأييد تخلف دادخواست 
تنظيم ش��ده و براي صدور رأي پرونده به هيئت مستش��اري ارس��ال 
مي شود. خدابخشي با اشاره به اينكه اعضاي هيئت مستشاري منتخب 
كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هس��تند، اظهار داشت: 
روند كار به اين صورت بوده كه هيئت مستشاري براي صدور رأي اقدام 
مي كند و اگر محكومين نس��بت به رأي صادره اعتراض داشته باشند، 
پرونده در مرحله نهايي به محكمه تجديدنظر ارسال مي شود كه محكمه 

تجديدنظر زيرنظر حاكم شرع منصوب رئيس قوه قضائيه است. 
رئيس كميته ديوان محاسبات كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با بيان اينكه با توجه به حساس��يت جامعه نس��بت به موضوع 
حقوق هاي نجومي ديوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسي قرار داد، 
ادامه داد: در مرحله نخست مديراني كه حقوق هاي نامتعارف دريافت 
كرده بودند، شناسايي شدند كه ش��امل 397 نفر از مديران مي شود و 
معادل 4 درصد از مديران اس��ت كه با پيگيري هاي ديوان محاسبات 
بيش از 24 ميليارد تومان به خزانه كشور بازگشت. وي يادآور شد: در 
مرحله بعد ديوان محاسبات حقوق دس��تگاه هاي اجرايي را براساس 
قوانين و مقررات خاص حاكم بر دس��تگاه ها در سطح استان ها و ملي 
مورد بررسي قرار داد كه 117 پرونده تشكيل شد و از اين 117 پرونده 
تاكنون براي 93 پرونده حكم قطعي صادر شده و به اجرا درآمده است 
كه ميزان ريالي اين 117 پرونده بالغ بر هزارو4٠٠ ميليارد تومان بوده و 

مابقي پرونده ها نيز در مراحل نهايي صدور نهايي است. 
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سرلشكرباقريدرديدارباوزيردفاع:
اقتدار نيروهاي مسلح را ارتقا مي دهيم

رئي�سس�تادكلنيروه�ايمس�لحدردي�دارب�ااميرس�رتيپ
متخصص�انصنع�ت ك�رد: تأكي�د دف�اع وزي�ر حاتم�ي،
دفاع�يپش�توانهايخ�وبب�راينيروه�ايمس�لحهس�تند.
به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، سردار سرلشكر پاسدار محمد 
باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با حضور در ستاد وزارت دفاع 
در ديدار با امير سرتيپ حاتمي، وزير دفاع، وي را  فرمانده اي شناخته 
شده در بين نيروهاي مسلح، برادري مؤمن ، واليي ، سختكوش، كاردان 
و توانا در انجام مسئوليت ها دانس��ت  و گفت: اميدواريم با حضور شما 
در وزارت دفاع روند روبه رشد صنعت دفاعي كشور تداوم يابد. رئيس 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح در بخش ديگري از س��خنان خود مسير 
حركت پيش��رفت هاي دفاعي ايران را  پرش��تاب قلمداد كرد و افزود: 
نيروهاي مسلح اقتدار و توانايي خود را در دفاع از نظام و ميهن اسالمي 
و صيانت از امنيت و منافع ملي به خوب��ي مديريت كرده و آن را ارتقا 
مي دهند و در اين مسير متخصصان صنعت دفاعي نيز پشتوانه بسيار 
خوبي براي نيروهاي مسلح هستند. وي با اشاره به انتظارات فرمانده 
معظم كل قوا از وزارت دفاع اظهار داشت: وزارت دفاع بايد براي تقويت 
بنيه دفاعي و قدرت بازدارندگي جمهوري اسالمي به كيفيت، كميت 
و نوآوري محصوالت دفاعي توجه ويژه اي داشته باشد چرا كه دشمنان 
امروز براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمي ايران از هيچ تالشي 
فروگذار نخواهند كرد. باقري  تصريح ك��رد: وزارت دفاع براي ارتقاي 
توان دفاعي كشور بايستي تمامي تمهيدات الزم را به كارگيرد و براي 
تقويت و تامين سالح هاي مورد نياز نيروهاي مسلح تالش مضاعف را 
در دس��تور كار خود قرار دهد. امير حاتمي، وزير دفاع نيز با تقدير از 
حمايت هاي ستاد كل نيروهاي مس��لح از حوزه صنعت دفاعي گفت: 
متخصصان صنع��ت دفاعي براي تحقق منوي��ات و انتظارات فرمانده 
معظم فرمانده كل قوا در ظرفيت افزايي دفاعي و تأمين نيازمندي هاي 
نيروهاي مسلح از هيچ تالشي فروگذار نخواهند كرد. وي با بيان اينكه 
حمايت از سپاه پاسداران، ارتش جمهوري اسالمي و نيروي انتظامي 
را پرقدرت تر از گذشته ادامه خواهيم داد، افزود: در برنامه چهار ساله 
پيش بيني شده در حوزه موش��كي، هوايي، پدافندي، رزم زميني و ... 
تالش بيشتري خواهيم داش��ت تا قدرت بازدارندگي و اقتدار دفاعي 
جمهوري اسالمي ايران ضمن تأمين امنيت پايدار ملي، پيام الزم را به 

دشمنان ماجراجو بدهد. 

احمد وحيدي 
رئيس دفتر آيت اهلل هاشمي شاهرودي شد

احمدوحيدي،رئيسدفترآيتاهللهاشميشاهرودي،رئيسمجمع
تشخيصمصلحتنظامشد.

به گزارش فارس، اين براي نخستين بار است كه يك عضو مجمع رياست 
دفتر رئيس مجمع تش��خيص مصلحت نظام را عهده دار مي شود. احمد 
وحيدي در س��ال 1337 در ش��يراز به دنيا آمد و س��مت هايي همچون 
فرماندهي سپاه قدس، معاون طرح و برنامه ريزي وزارت دفاع، وزير دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح، رئيس كميته دفاعي_ امنيتي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، نماينده نيروهاي مسلح در تدوين برنامه پنجم توسعه كشور 
را تجربه كرده است. وزير سابق دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحصيالت 
آكادميك خود را در رشته »الكترونيك« و »علوم استراتژيك« به پايان 
رسانده و در حوزه مديريت نظامي و راهبردي در حوزه تحصيالت تكميلي 
تخصص دارد. از سال 1392 و پس از اتمام دوره وزيري دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح، با حكم سرلشكر حسن فيروزآبادي رئيس وقت ستاد كل 
نيروهاي مسلح، »احمد وحيدي« به سمت رئيس مركز تحقيقات راهبردي 

دفاعي منصوب شده است.

محمدرضاعارف:
تركيب شوراي عالي سياست گذاري اصالح طلبان 

وحي منزل نيست
پسازانتقاداتشديدفعاالناصاحطلبوشورايسياستگذارياين
جريانبهعملكردفراكسيوناميددرمجلس،حاالمحمدرضاعارف،
رئيساينفراكسيونلبگشودهوباشكستنسكوتخود،ضمنپاسخ
بهاتهاماتمطرحشده،انتقاداتیجديمتوجهاينجريانكردهاست.
بر اين اساس، محمدرضا عارف رئيس فراكسيون اميد در ديدار با اعضاي 
تشكل دانشجويي انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شيراز عنوان كرد كه در 
دور اول فعاليت شوراي عالي سياست گذاري اصالح طلبان تالش زيادي 
براي توقف فعاليت اين شورا از طريق تهديدهاي مختلف صورت گرفت ولي 
از آنجا كه عملكرد شفاف و روشني داشتيم به فعاليتمان ادامه داديم. در 
مقطع فعلي متأسفانه با جعل برخي گفتمان ها به دنبال فروپاشي شوراي 
عالي اصالح طلبان هستند كه البته موفق نخواهند شد و جريان اصالحات با  
ساز و كاري كه انديشيده مي شود بايد انسجام و وحدت خود را حفظ كند. 
عارف با هشدار به افرادي كه با برخي اظهارنظرها به دنبال ناديده گرفتن 
هويت اصالح طلبي هستند، تأكيد كرد: فعاًل براي حفظ انسجام جريان 
اصالح طلب در برابر برخ��ي اظهارنظرهايي كه به دنب��ال عبور از هويت 
اصالح طلبي و فروپاشي وحدت و انسجام هستند سكوت مي كنم ولي در 
صورت تداوم آن مطمئنا نسبت به اهداف اينگونه اظهارنظرها سخن خواهم 
گفت.  وي با اشاره به سفرهاي خود در دور دوم انتخابات مجلس دهم به 
استان ها، تصريح كرد: سفرهاي صورت گرفته صرفاً براي تبليغ كانديداها 
نبود چرا كه استقبال صورت گرفته در آن سفرها نوعي رفراندوم مردمي 
براي گفتمان اصالحات بود.  رئيس فراكسيون اميد تأكيد كرد: تركيب 
شوراي عالي سياس��ت گذاري اصالح طلبان و  س��از و كار آن وحي منزل 
نيست، به همين دليل عالوه بر تعيين كارگروه ارزيابي عملكرد و پيشنهاد 
اصالح در ساختار و روند فعاليت ها از حدود ۶٠ نخبه اصالح طلب كه بعضا از 
منتقدان شوراي عالي بودند در قالب پرسشنامه هايي نظرخواهي شده است 
كه تداوم فعاليت اين شورا و تغييرات احتمالي در ساز و كار آن با استفاده از 

تجميع اين نظرات انجام خواهد شد.  
عارف با اشاره به ليست شوراي عالي سياست گذاري اصالح طلبان براي 
انتخابات مجلس دهم، گفت: در انتخابات مجلس دهم رويكرد اصلي ما 
همراهي با جريان حامي دولت بود به همين دليل در آن انتخابات به دنبال 
ائتالف با جريان حامي دولت بوديم به رغم اينكه قابل پيش بيني بود كه 
برخي از افراد حاضر در ليست در مجلس راهشان را از ما جدا خواهند كرد 
ولي پيش بيني نمي كرديم كه برخي از آنه��ا در مجلس رودرروي ما قرار 

بگيرند. 
وي با انتقاد از برخي تعابيري كه نسبت به ليست اميد شوراي شهر تهران 
صورت گرفت، گفت: مردم به احترام گفتمان اصالحات به تمامي 21 نفر 
ليست اميد رأي دادند، چرا با برخي اظهارنظرها به مردم توهين مي كنيد و 

زمينه بي اعتمادي به گفتمان اصالحات را فراهم مي كنيد؟
رئيس فراكسيون اميد به عملكرد اين فراكسيون اشاره كرد و با بيان اينكه 
در سال اول فعاليت فراكس��يون اميد جهت گيري اصلي انسجام بخشي 
بود، گفت: در سال دوم فعاليت فراكسيون اميد به دنبال عملياتي كردن 
برنامه هاي وعده داده شده به مردم هستيم تا در پايان فعاليت مجلس دهم 
كارنامه قابل قبولي براي ارئه به افكار عمومي داشته باشيم.  عارف با اشاره به 
بخشي از عملكرد فراكسيون اميد، يادآور شد: حضور نمايندگان فراكسيون 
اميد در كميسيون ماده 1٠ احزاب، هيئت نظارت بر مطبوعات و هيئت 
نظارت بر انتخابات شوراها دستاورد كمي براي جريان اصالح طلب نيست 
چه بسا در نبود افراد عضو فراكسيون اميد در اين مجامع مجوز برخي احزاب 
اصالح طلب، مطبوعات و رسانه هاي مرتبط با اين جريان و نيز صالحيت 

كانديداهاي اصالح طلب با چالش جدي رو به رو مي شد. 

دكتر يداهلل جواني 

جانشينسازماناطاعاتسپاهبااشارهبهمصوبهشورایعالیامنيتملی:

حصر سران فتنه  يك مخالف هم نداشت

حصرس�رانفتن�هبادرخواس�ترئي�سقوه
قضائي�هدرش�ورايعاليامنيتمل�يمطرح
ش�دوحتييكنفره�مباآنمخالف�تنكرد.
به گزارش فارس، س��ردار حسين نجات، جانشين 
رئيس س��ازمان اطالعات س��پاه پاس��داران طي 
سخناني در جمع مسئوالن بسيج دانشجويي كشور 
ضمن تشريح موضوع فتنه 88 و اقدامات منتهي به 
تصميم نظام براي حصر سران فتنه، با بيان اينكه از 
چند ماه قبل يك جريان سازمان دهي شده و يك 
كميته  براي احياي جريان فتن��ه و ملتهب كردن 
فضاي سياسي كشور تشكيل شده كه مي خواهد 
جاي متهم و مدعي را در موضوع فتنه عوض كند، 
اظهار داشت: ما معتقديم كه فتنه جنايات بزرگي 
را مرتكب شد، امنيت ملي را خدشه دار و در مردم 
ايجاد انشقاق كرد و دشمنان خارجي ما را اميدوار 
نمود و حاال هم مي خواهند از موضع طلبكار، نظام 

را بدهكار نشان دهند. 
      همهاسنادازطراحيفتنهحكايتدارد

س��ردار نجات كه در جريان فتنه 88 در دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي مسئوليت داشته است، با 
بيان اينكه شايد تعداد زيادي از علت حصر يا روال 
قانوني آن مطلع نباشند، اظهار داشت: همه اسناد 
مي گويد اردوكشي هاي خياباني در جريان فتنه از 
قبل طراحي شده بود و طبق اطالعاتي كه ما داشتيم، 
در جريان فتنه اتاق هاي فكري تشكيل شد و اين طور 
برنامه ريزي كردند كه اگر ما در انتخابات پيروز شويم 
و هواداران مان در خيابان باشند، مي توانيم مطالبات 
ديگر را مط��رح كنيم و اگر در انتخابات شكس��ت 
خورديم، بايد با مطرح كردن تقل��ب در انتخابات، 
خواستار ابطال شويم و وقتي اين خواسته محقق شد، 
در واقع پيروزي ما است و مي توانيم مطالبات بعدي 
را هم مطرح كنيم. سردار نجات در ادامه گفت: اينها 
از آذرماه سال 87 شروع به ايجاد تشكيك در سالمت 
انتخابات كردند و گفتند قرار است در انتخابات تقلب 
شود. آقايان مرعشي، آرمين، هاشمي رفسنجاني، 
كروبي، سالمتي و نبوي از جمله كساني بودند كه 
در سخنراني هايش��ان متعرض تقلب در انتخابات 
شدند و در انتخاباتي كه قرار بود شش ماه بعد برگزار 
شود تشكيك كردند و براي همين يك ستاد صيانت 
از آرا ب��ه ابتكار بهزاد نبوي با مس��ئوليت علي اكبر 

محتشمي پور تشكيل شد. 
جانشين رئيس سازمان اطالعات سپاه پاسداران در 
تشريح واقعي بودن فتنه و اينكه فتنه گران جرائم 
بزرگي انجام دادند، گفت: مهندس موس��وي ظهر 
روز شنبه فرداي انتخابات، بيانيه اي داد و بعد از آنكه 
نتايج اوليه اعالم شده بود به اين نتايج اعتراض كرد 
و گفت: من تسليم اين صحنه آرايي هاي خطرناك 
نمي شوم و اظهار داشت كه به چيزي كمتر از ابطال 
انتخابات راضي نيس��ت. نجات اضافه كرد: در همه 

بيانيه هاي بعد از آن و بيانيه هايي كه از سوي حزب 
مشاركت، س��ازمان مجاهدين انقالب، كارگزاران، 
مجمع روحاني��ون مبارز يا اف��رادي مثل خاتمي، 
موسوي و كروبي صادر مي شد، همه مبني بر متهم 
كردن نظام به تقلب در انتخابات بود و همه خواهان 

ابطال آن بودند. 
     فتنهگراندشمنرااميدواركردند

وي گفت: موسوي و كروبي بدون مجوز وزارت كشور 
از مردم درخواست كردند كه روز 25 خرداد از ساعت 
سه عصر از ميدان انقالب تا ميدان آزادي راهپيمايي 
كنند كه اين راهپيمايي مفصل هم بود. وي با بيان 
اينكه در اين راهپيمايي ها و راهپيمايي 3٠ خرداد 
حدود 37 نفر كشته شدند، گفت: در همين جريانات 
بود كه دهها اتوبوس به آتش كشيده شد، دهها بانك 
آتش زده و غارت شد و به دهها مؤسسه و نهاد حمله 
ش��د و خيابان ها را نيز به آتش كشيدند. جانشين 
رئيس س��ازمان اطالعات سپاه پاس��داران با بيان 
اينكه بيشترين كشته ها در روز 3٠ خرداد 88 كه 
بيشترين حضور عناصر ضدانقالب را همراه داشت، 
اتفاق افتاد، افزود: به  رغم اين اتفاقات، فرداي آن روز 
مجدداً موسوي و كروبي بيانيه دادند و به نيروهاي 
نظامي و انتظامي به دليل برخورد با مردم اعتراض 
و از اقدامات غيرقانوني ص��ورت گرفته معترضين 
تجليل كردند. سردار نجات گفت: ادامه دادن به اين 
روند تا روز قدس يا 13 آبان و در مقاطع ديگر موجب 
شد كه دشمن احساس كند كه مي تواند در داخل به 
برخي افراد تكيه كند و برنامه هاي خود را پيش ببرد. 
سردار نجات گفت: بالفاصله بعد از همين حوادث بود 
كه تحريم ها عليه كشورمان بيشتر شد و براي مثال 
قانون جامع تحريم ها در كنگره امريكا يعني تنها چند 

ماه پس از فتنه تصويب شد. 
      اگرامامب�ودچگونهبافتنهگرانبرخورد

ميكرد
س��ردار نجات در پاس��خ به اين س��ؤال كه اگر اين 
حوادث در زمان امام)ره( رخ مي داد چه برخوردي 
با فتنه گران مي ش��د، گفت: فتنه گران دائم از خط 
امام س��خن مي گفتند. در زمان ام��ام)ره( اليحه 
قصاص در سال ۶٠ در مجلس تصويب شد كه جبهه 
ملي اطالعيه داد و از مردم خواست عليه اين اليحه 
راهپيمايي كنند. امام)ره( بالفاصله جبهه ملي را مرتد 
و منحل اعالم كردند و فرمودند اگر جريان هاي ديگر 
هم اعالم موضع نكنند مرتد هستند و ديديم كه مثاًل 
نهضت آزادي در آن مقطع مجبور شد به نفع اليحه 
قصاص موضع بگيرد. سردار نجات همچنين با اشاره 
به برخورد قانوني و محكم امام)ره( با قانون شكنان و 
مخالفان شوراي نگهبان كه پس از اعالم نظر شورا 
در شهرستان ها قصد اعتراض يا راهپيمايي داشتند، 
اظهار داشت: اينها مشي امام)ره( بود و اگر اين اتفاقات 
در زمان حيات امام)ره( مي افتاد ايشان فتنه گران را 

باغي و اين كارها را شورش عليه حكومت مي دانستند 
و حكم باغي هم در اسالم معلوم اس��ت و امام)ره( 
هيچ گونه مماشاتي نمي كردند كه كسي عليه قانون 
يا شوراي نگهبان مردم را دعوت به راهپيمايي كند. 
مقام معظم رهبري به دليل اينكه اوالً اين افراد مدعي 
خط امام بودند و ثانياً با فتنه انگيزي توانسته بودند 
فضا را غبارآلود و بعض��ي از خواص را منفعل كنند 

مصلحت نديدند به روش امام برخورد كنند. 
     كاراصليرهبريبازكردنفضايغبارآلود

بود
جانشين رئيس سازمان اطالعات سپاه پاسداران با 
بيان اينكه از خرداد 88 تا 9 دي آن سال كار اصلي 
رهبري تبيين ابعاد فتنه و بازكردن فضاي غبارآلود 
بود، گفت: ايشان به دنبال نشان دادن حق و باطل 
بودند و مي فرمودند امروز به عمارهايي نياز است كه 
بتوانند اين حق و باطل را به مردم نشان دهند. وي 
با بيان اينكه از نظر ما فتنه در 9 دي 88 تمام شد، 
گفت: اما موسوي تا 25 بهمن 89 يعني 2٠ ماه بعد 
از انتخابات دائم بيانيه مي داد و اين بار ديگر موضوع 
او انتخابات نبود و مردم را به ايستادن در برابر نظامي 
كه او مي گفت ديكتاتور است، دعوت مي كرد. سردار 
نجات با قرائت بخش هايي از بيانيه هاي موس��وي 
تا آن مقطع گفت: او در همه اين بيانيه ها به نظام، 
دولت مستقر، رهبري، قوه قضائيه و ديگران حمله 
مي كرد و مردم را به سازمان دهي و ايجاد تشكيالت 
جهت پيروزي بر نظامي كه او از آن عبور كرده بود 
دعوت مي كرد اما نظام از خودش خويش��تنداري 
نش��ان مي داد تا اينكه ماجراي بيداري اسالمي در 
تونس و مصر به وجود آمد وامريكا و عربستان شورش 
مسلحانه در سوريه را به وجود آوردند. در آن مقطع 
يكي از فعاالن فتنه از داخل زن��دان اطالعيه داد و 
تظاهرات مردم تونس و مصر عليه ديكتاتوران آن 
كشورها را همان راه جنبش سبز اميد عنوان كرد و 
نظام جمهوري اسالمي را با نظام هاي مستبد مصر و 

تونس مقايسه نمود. 
     فتنهگراندنبالتونس�يزهك�ردنايران

بودند
وي گفت: وقتي داعش و جبهه النصره در س��وريه 
عليه بشار اس��د قيام كردند همين فرد فتنه گر كه 
امروز كميته احياي فتنه را راه انداخته از زندان پيام 
داد، به اسد حمله كرد و از جريان معترضين يعني 
جبهه النصره و داعش حمايت كرد. يعني از همان 
كساني كه امروز حججي ها را مثله مي كنند. جانشين 
رئيس سازمان اطالعات سپاه پاسداران افزود: در 1۶ 
بهمن 89 موسوي و كروبي به قصد ايجاد فتنه جديد 
با اينكه مي دانستند روز 22 بهمن راهپيمايي برگزار 
مي شود، از وزارت كشور درخواست مجوز راهپيمايي 
در حمايت از انقالب تونس و مصر از ميدان انقالب 
به سمت آزادي را كردند. اين در حالي بود كه مردم 

ايران به طور طبيعي در 22 بهمن حمايت خود را از 
اين انقالب ها اعالم مي كردند. س��ردار نجات ادامه 
داد: وزارت كشور با اين راهپيمايي مخالفت كرد اما 
رسانه هاي خارجي و ضدانقالب همين درخواست را 
تبديل به بيانيه راهپيمايي و به شدت بازتاب دادند 
و آن را منعكس كردند. اطالعاتي كه به دس��ت ما 
مي رس��يد حاكي از آن بود اينها قصد داش��تند در 
اقدامي مشابه كار مصر در ميدان تحرير، در ميدان 
آزادي چادر بزنند و آنجا مستقر شوند و اعالم كنند 
تا برآورده شدن مطالبات شان خارج نخواهند شد 
و اين آغاز فتنه جديد بود. ام��ا نهايتاً 35٠٠ نفر به 
خيابان آمدند و با نيروي انتظامي درگير شدند كه 
منجر به شهادت دو نفر شد. وي گفت: فرداي آن روز 
موسوي و كروبي بيانيه داده و از اين اقدام غيرقانوني 

حمايت كردند. 
     حصرسرانفتنه

حتييكمخالفنداشت
جانشين رئيس س��ازمان اطالعات سپاه پاسداران 
افزود: در اين مقطع بود كه قوه قضائيه به دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي نامه زد و گفت نظام 2٠ ماه 
در مقابل اين افراد مماشات كرده اما آنها قصد پايان 
دادن به ماجرا و اصالح رويه خود را ندارند و به دنبال 
فتنه جديد هستند. اينجا بود كه رئيس قوه قضائيه 
از رئيس شوراي عالي امنيت ملي درخواست حصر 
كرد. س��ردار نجات گفت: اين موضوع در دبيرخانه 
بررسي و در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و 
حتي يك نفر هم مخالفت نكرد، در حالي كه افرادي 
مانند آقاي روحاني كه آن روز نماينده رهبري بودند، 
رؤساي قوا، وزير خارجه، وزير كشور، رئيس ستاد 
كل و... عضو بودند همه بدون حتي يك نفر مخالف، 
همانطور كه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اعالم 
كرد، اصل مجرم بودن اينها را تأييد كردند، محاكمه 
را به مصلحت ندانستند )با اينكه محاكمه حق قوه 

قضائيه بود( و حصر را تأييد كردند. 
جانشين رئيس س��ازمان اطالعات سپاه پاسداران 
در خصوص نحوه حصر س��ران فتنه نيز گفت: آنها 
در خانه خودشان اسكان داده شدند كه يك طبقه 
كامل در اختيار آنها ب��ود و در يك طبقه ديگرهم 
نيروهاي امنيتي حضور دارند البته بعدها فرزندان 
و اعضاي خانواده ش��ان هم اجازه يافتند كه با آنها 
ديدار كنند و خدمات پزشكي كه سران فتنه داده 
مي شود به سران قوا داده نشده است. استخر و سونا 
رفتن ش��ان به جا است، به ش��مال و اسب سواري و 
س��رعين مي روند و همين آقايي كه گفته مي شد 
پايش شكسته اسب سواري اش را هم رفته است. آن 
يك نفر ديگر هم خودش نخواسته چون مي خواهد 

مظلوم نمايي كند. 
     رهبريهيچگاهدرمسئلهحصردخالتي

نداشتهاند
وي با اشاره به برخي جوسازي ها در خصوص نامه 
نوشتن به رهبري براي رفع حصر گفت: اصالً رهبري 
در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. درخواست 
رئيس قوه قضائيه و مصوبه ش��وراي عالي امنيت 
ملي بود. امروز هم اگر بنابر مصالحي فرضاً شوراي 
عالي امنيت ملي تصميم گرفت در ش��رايط حصر 
تغيير ايجاد كند )كه البته تاكن��ون طبق گزارش 
سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي هيچ 
تصميم جديدي در مورد حصر گرفته نش��ده( باز 
حق قوه قضائيه براي محاكمه آنها سرجاي خودش 
است چرا كه هر سه نفر اين افراد پرونده مجرميت 

مفتوح دارند. 
جانشين رئيس سازمان اطالعات سپاه پاسداران بيان 
داشت:  االن هم جريان فتنه با ميان داري دو نفر از 
زندانيان فتنه كميته اي را راه اندازي كرده كه ما به آن 
كميته احياي فتنه مي گوييم. اين كميته مي خواهد 
برخي رسانه هاي داخلي و خارجي را سرخط كند و 
جريان ها و كمپين هاي اجتماعي با كمك رسانه هاي 
ضدانقالب ايجاد كند و اينطور وانمود كند كه رفع 
حصر مطالبه مردم است. سردار نجات در پاسخ به 
اين سؤال كه چرا سران فتنه محاكمه نمي شوند، 
اظهار داشت: به هر حال مصلحت  انديشي هم يك 
اصل است، شوراي عالي امنيت ملي طبق قانون يك 
مرجع بزرگ صالحيت دار براي اين امر است و اين 

شورا اينگونه تصميم گرفته است. 

ژه
وی

   خبر

اعتراضب��هنقشژنخوبدرليس��ت
اميد

سعيد رضوي فقيه، فعال سياس��ي اصالح طلب در نشستي به 
نقش ژن خوب در بسته شدن ليست اميد اعتراض كرد و مشخصاً 
فاطمه حسيني، دختر صفدر حسيني را نام برد. او در مورد بسته 
ش��دن ليس��ت اميد براي مجلس گفت كه »بايد سراغ كساني 
مي رفتيم كه به اصالحات نه فقط به عنوان يك شعار براي ورود به 
ليست بلكه به معناي واقعي اعتقاد داشتند. ولي متأسفانه رفتيم 
سراغ اصالح طلبان سببي و نسبي! خانم حسيني با چه اساسي 
بايد وارد ليستي شوند كه پش��توانه اصالحات را دارد و عملكرد 
ايش��ان چه بوده اس��ت؟ به طور كلي زنان مجلس براي اصالح 
ساختار زن ستيزانه چه كرده اند؟ دختراني كه در بهزيستي مورد 
تجاوز قرار گرفتند كدام يك از نماين��دگان زن مجلس موضع 
خود را اعالم كرده اند؟ در خصوص حقوق نجومي آقاي حسيني 
كه به هر سوء نيتي منتشر شد خانم حسيني از تريبون مقدس 
مجلس از حقوق پدرشان دفاع كردند.« او مجلس دهم را كه با نام 
اصالح طلبان است، مجلس بي هويت ناميد و اضافه كرد: »آقاي 
عارف با سكوت خود فقط نمك بر زخم تمام كساني مي زنند كه 
به ايشان رأي داده اند. بهتر نيس��ت آقاي عارف منافع ملي را به 
منافع شخصي ترجيح دهند؟« نقش آقازاده ها در پيشبرد اهداف 
اصالح طلبان آنقدر پررنگ ش��ده كه صداي خود اصالح طلبان 

هم درآمده است و البته شوراي سياستگذاري اصالح طلبان هم 
پاسخي براي آن ندارد. 

مامدی��رغيربوم��يميگذاریم،اماش��ما
پروازينباشيد!

رئيس جمهور در جلسه روز گذش��ته هيئت دولت از استانداران 
جديد خواست كه همه زندگي شان در همان استان باشد: »خواهش 
مي كنم از استانداران كه هر كس االن وارد استان مي شود به كماله 
وارد استان شود؛ يعني نيمي از بار و بنه در يك استان ديگر نباشد. 
زن و فرزند و زندگي در همان اس��تان باشد. اگر با همه زندگي در 
يك استان رفتيم، معلوم است كه ما از همه جا دل كنديم و آمديم 
در اين استان براي خدمتگزاري كامل...« درخواست روحاني البته 
درخواست درس��ت و موجهي اس��ت؛ مدير پروازي و مديري كه 
زندگي اش در استاني غيراز استان محل كارش است، نمي تواند به 
خوبي بر كارش تمركز كند و كارآيي او پايين خواهد بود؛ اما سوال 
اين است كه آيا دولت نمي تواند از استانداران بومي استفاده كند 
تا ضمن برطرف كردن اين مشكل، موجب نارضايتي مردم را هم 
فراهم نكند؟ درخواست روحاني منطقي است، اما زمينه پروازي 
شدن مديران و استانداران را خود دولت بر انتصاب هاي غيربومي 
فراهم مي كند. يقيناً هر استاني آنقدر نيروي شايسته دارد كه بتواند 
حداقل مقام استانداري خود را تأمين كند. طبيعتاً مدير بومي با 

الزامات و نيازهاي استان آشناتر هم است. 

مظلومنمایيباچاشنيدروغ  
اصالح طلبان كه از نبود وزير زن در كابينه روحاني عصباني هستند، 
تالش مي كنند در عين اعتراض به عملي نش��دن خواسته شان، 
توجيهاتي براي اين كار روحاني بتراشند كه توده هاي اصالح طلب از 
رئيس جمهور روي گردان نشوند. فاطمه راكعي فعال سياسي اصالح 
طلب از اعتراضاتي به روحاني مي گويد كه باعث شده او نتواند وزير 
زن داشته باشد و بعد گله مي كند كه چرا براي احمدي نژاد چنين 
اعتراضاتي نبوده است: » جالب است كه در دوره آقاي احمدي نژاد 
هيچ يك از اين اعتراضات را شاهد نبوديم. نه تفسير واليت داشتن 
مطرح شد و نه برخي مانند زمان دولت اصالحات تهديد به حرام 
اعالم نمودن ماليات كردند.  به هرحال اين سوالي است كه براي ما 
هم مطرح است و هيچ جوابي هم براي آن نداريم. اين برخورد دوگانه 
با دولت ها اصال شايسته نيست و افرادي كه چنين رفتار كرده اند 
بايد پاسخگوي مردم باشند. « اين در حالي است كه وقتي محمود 
احمدي نژاد وزير زن معرفي ك��رد، برخي علما و مراجع معترض 
شدند و از قضا بحث واليت مرد بر زن را مطرح كردند و ... اينكه دولت 
وقت به اين اعتراضات چه واكنشي نشان داد، بحث ديگري است؛ اما 
اينكه بدون اطالع دقيق از مواضع علما، آنان را به برخورد دوگانه با 

دولت ها متهم كنيم، شايسته يك فعال سياسي نيست. 

زهراپاكروش|فارس


