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با  جنگ رسانه اي   و تبلیغاتی دشمن

استمرار ناكامي نظام سلطه در مهار توان و اقتدار منطقه اي و شکست انسجام 
داخلي ايران، هدف گذاری كاخ سفيد بر شکست روح مقاومت و ايستادگي 
ملت ايران در اين جنگ همه جانبه را با بهره گيری از همه ظرفيت هاي ممکن 
در پي داشته است. ادعاي اعمال شديدترين تحريم هاي تاريخ عليه ايران كه 
پمپئو وزير خارجه امريکا هفته گذشته در سفر به هند بر آن تأكيد كرده و 
طراحي و اجرای فراگيرترين شکل جنگ رواني عليه ايران با بهره گيری از 
رس��انه هاي حقيقي و مجازی براي برهم زدن امنيت داخلي با تمسك به 
صهيونيست ها، گروه هاي مطرود و درمانده نظير منافقين و سلطنت طلب ها 
و استمداد از قارون های فرتوت و رو به اضمحالل خليج فارس براي تشکيل 
ناتوي عربي عليه ايران، نشانگر اهميت شرايط و ابعاد اين جنگ همه جانبه 
اس��ت. اين هدف گذاری اگر چه دش��منان ملت ايران را دچار توهم كرده، 
به گونه ای كه ترامپ در ديدار اخير خود با شيخ كويت، مدعي شده كه ايران 
اكنون در تالطم است، اما همان گونه كه رئيس جمهور امريکا در همين ديدار 
اصرار بر مذاكره با ايران را دارد و وزير خارجه فرانسه نيز آرزوي اين كشور براي 
تحقق برجام هاي موشکي و منطقه را كتمان نمي كند، بيانگر برتري ايران در 
مواجهه با امريکا و ديگر متحدان منطقه اي و فرا منطقه ای نظام سلطه است. 
اما به رغم آن، هوشياري و كسب آمادگي در برابر تهديدات دشمن و تقويت 
ظرفيت هاي ملي براي برون رفت از شرايط تهديد در عين تقويت روح اميد 
براي استحکام بنيان هاي نظام، در شرايط كنوني ضرورتي انکارناپذير است. 
مقام معظم رهبري در ديدارهاي اخير نقشه راه مردم و مسئوالن را براي مقابله 
با اين جنگ همه جانبه ترسيم نموده اند، بيانات ايشان در ديدار با هيئت دولت 
در هفتم شهريورماه، نسخه عملي براي مقابله با جنگ اقتصادي و مديريت 
اقتصادي كشور در شرايط جنگ همه جانبه اقتصادي بود و بيانات ايشان در 
ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان در روز پنج شنبه 15 شهريور ماه نيز به 
عنوان الگويي عملي براي مقابله با جنگ رسانه اي و تبليغاتی دشمن بايد 
توسط مسئوالن و نخبگان و رسانه ها موردتوجه قرار گيرد. ايشان در اين ديدار 
مي فرمايند:  امروز نظام اسالمي با يك جنگ همه جانبه   اقتصادي مواجه است 
كه از يك اتاق جنگ و با دقت و اهتمام كامل هدايت مي شود اما در كنار اين 
جنگ، يك جنگ مهم رس��انه اي و تبليغاتي نيز در جريان است كه بيشتر 
اوقات از آن غفلت مي ش��ود. رهبر انقالب آنگاه تأكيد مي كنند كه: شرايط 
امروز ما، شرايط حساسي است اما اين حساسيت به دليل تعداد زياد دشمنان 
و يا قدرت باالي آنها نيس��ت زيرا اين دش��منان از ابتداي پيروزي انقالب 
اسالمي همواره بوده اند و حتي در آن زمان، قدرت بيشتري نيز داشته اند، 
بلکه حساسيت شرايط از اين جهت است كه نظام اسالمي با قدم گذاشتن در 
يك راه نو و طرح ديدگاه ها و نظريات متفاوت، در 40 سال گذشته، برخالف 

جريان كلي استکبار و نظام سلطه حركت كرده است .
ايشان س��پس با برش��ماري اركان مؤثر در اين جنگ يادآور مي شوند: بر 
اساس اطالعاتي كه در اختيار داريم، دستگاه هاي جاسوسي امريکا و رژيم 
صهيونيستي با حمايت مالي قارون هاي منطقه  اطراف كشور ما، تشکيالتي را 
براي اين جنگ رسانه اي راه اندازي كرده اند و به طور جدي در حال برنامه ريزي 

و تالش براي آلوده كردن فضاي تبليغاتي و فکري جامعه هستند.
يك بررسي اجمالي نشانگر اين اس��ت كه دشمن اين جنگ رسانه اي 
را كه با هدف كاهش تاب آوری اجتماعي مردم اي��ران و دامن زدن به 
يأس و بدبينی مردم به نظام و ايجاد ش��کاف ميان مردم و حاكميت و 
كاهش سرمايه اجتماعي و مشاركت و همکاری مردم با نظام، طراحي 
و توسط رسانه هاي ديداري و نوشتاری و مجازی به اجرا در آمده است، 
رهبر معظم انقالب اس��المي در اين ديدار در مورد اهداف اين جنگ 
رسانه اي يادآور ش��دند: اهداف اين جنگ رس��انه اي، ايجاد اضطراب، 
يأس، نااميدي و احساس بن بست و بدبين كردن مردم نسبت به يکديگر 
و نسبت به دس��تگاه هاي مسئول و همچنين بيش��تر و بزرگ تر نشان 
دادن مش��کالت اقتصادي در ذهن جامعه است. ايش��ان به يك نمونه 
اشاره كردند و گفتند: در همين مس��ائل مربوط به سکه و ارز و كاهش 
ارزش پول ملي، جنگ رسانه اي و فضاسازي هاي تبليغاتي بدخواهان، 
تأثيرگذار بوده است كه البته از دش��من، توقعي جز رذالت نيست اما 
بايد مراقب باشيم ما به اين فضاسازي ها براي آلوده كردن ذهن مردم 
كمك نکنيم. ايشان با تأكيد بر اينکه گاهي اوقات در بيان مشکالت و يا 
انتقادها مبالغه مي شود، خاطرنشان كردند: اين مبالغه موجب تشديد 
اضطراب افکار عمومي و همچنين موجب گسترش »ويروس بدبيني« 

در جامعه خواهد شد.
مقام معظم رهبري در اين ديدار با تأكيد بر اينکه ما همواره نيازمند اقتدار 
ايماني و تکيه بر حقانيت نظام اسالمي در مقابل استکبار هستيم، با اشاره به 
اهميت و ضرورت وحدت و انسجام ملي و شکل دهي افکار عمومي و تأكيد 
بر اينکه اگر در هر اوضاع و اقتضائي، آحاد مردم به ويژه نخبگان، نسبت به 
شرايط و جايگاه نظام غفلت كنند، قطعاً ضربه خواهيم خورد، بر نکاتي چند 
كه بايد توسط مسئولين و رسانه ها براي مقابله با اين جنگ رعايت شود 

تأكيد فرمودند:
-نکات مثبت و منفي دولت و ديگر دستگاه ها در كنار يکديگر ديده شود؛ 
بيان عمل سيئه در كنار عمل صالح موجب مي شود كه مردم بدانند كارها و 

اقدامات خوب هم وجود دارد و نااميد نشوند.
-مبالغه در بيان مشکالت و يا انتقادها موجب تشديد اضطراب افکار عمومي 

و همچنين موجب گسترش »ويروس بدبيني« در جامعه خواهد شد.
-نبايد فضاي عمومي كشور به گونه اي شود كه اقدامات و تبليغات مثبت، 
قابل باور نباشند اما سخن دروغ دش��من قابل باور شود زيرا اين وضعيت 

بسيار خطرناك است.
-هيچ دولتي بدون كمك و پشتيباني مردم قادر به فعاليت نيست و نبايد 

اعتماد مردم از دستگاه هاي دولتي، قضايي و نيروهاي مسلح سلب شود
-راه عالج مشکالت كشور، خالي كردن پشت دولت و ابراز برائت از فعاليت 
دستگاه هاي مسئول نيس��ت، بلکه راه عالج، ايجاد رابطه  سالم بين افکار 
عمومي و دستگاه هاي مسئول، سخن گفتن و انتقاد كردن و درعين حال 

كمك فکري و عملي كردن است.
-پرهيز از ايجاد فضاي يأس و نااميدي در مردم؛ اينکه به گونه اي صحبت 
كنيم كه بنِد دِل شنونده پاره شود و همه چيز را ازدست رفته تلقي كند، كار 

صحيحي نيست.
-پرهيز از ايجاد احساس بن بست نظام در مردم و اينکه نحوه   گفتن و نحوه   

اقدام كردن نبايد به گونه اي باشد كه مردم دچار بيماري بدبيني شوند.
-با توجه به ضرورت تقويت »انسجام مردم و دستگاه هاي مديريتي كشور« 
در ش��رايط كنوني، بخش مهمي از اعتمادس��ازي و جلب اعتماد در گرو 
اقدامات دستگاه هاي مختلف است البته تريبون داران نيز بايد به اين كار 

كمك كنند.
-دعوا كردن راه اصالح نيست، همچنان كه ايجاد تشکيالت و كار موازي با 
دولت نيز به صالح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت كرده است كه كار بايد 

به وسيله ي مسئوالن آن، در مجاري قانوني انجام بگيرد.
-وظيفه  دولتي ها، اس��تفاده از نظرات كارشناس��ان و تح��رك براي حل 
مشکالت است. وظيفه  ما، هدايت دولتي ها به سمت استفاده از ديدگاه هاي 
كارشناسان و حل مشکالت و خوش بين كردن مردم نسبت به تالش هاي 

آنها است كه در چنين صورتي، گره هاي افکار عمومي باز مي شوند.
-مسئوالن بايد كار را جهادي انجام دهند، البته در موارد خاص همچون نامه   
اخير رئيس قوه    قضائيه كه ممکن است قانون جوابگو نباشد و احتياج به اجازه  

رهبري باشد، يقيناً همراهي و كمك خواهيم كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان به نمونه اي از پيشرفت نظام اسالمي در 
عرصه   معنويت و شرح حال يکي از شهيدان مدافع حرم اشاره و با استناد به 
آياتي از قرآن كريم تأكيد كردند: اگر در مقابل دشمنان بايستيم، مجبور به 
عقب نشيني خواهند بود و به توفيق الهي استکبار را به زانو در خواهيم آورد و 
اين الگو را به همه  دنيا نشان خواهيم داد كه اگر طرفداران اسالم آماده    دفاع و 

مجاهدت باشند، قطعاً پيروز خواهند شد.

عباس حاجي نجاري

رئيس جمهور در جشنواره شهيد رجايي: 

 التهاب ارزي منشأ داخلي دارد

  امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد كه بخشي 
از آن ب�ه خاطر فش�ار امريكا و خارجي اس�ت 
اما به عن�وان رئي�س دولت اع�ام مي كنم كه 
بخش�ي از اي�ن الته�اب منش�أ داخل�ي دارد.

به گ��زارش ايرن��ا، دكت��ر روحاني روز گذش��ته در 
چهاردهمين جش��نواره ش��هيد رجايي با تأكيد بر 
اهميت بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار اعضاي 
مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت: ايشان در اين 
ديدار تصريح كردند در روز سخت كسي حق ندارد 
پشت دولت را خالي كند. بنابراين، امروز مردانگي، 
مروت، اخالق و اصول انق��الب و منافع ملي، اقتضا 
مي كند كه در كنار يکديگر و ياور يکديگر باشيم. وي 
با بيان اينکه دولت نمي توان��د از يك طرف با امريکا 
بجنگد و از طرفي حواس��ش به راست و چپ باشد، 
افزود: امروز روبه روي دولت، رژيم صهيونيستي قرار 
دارد و بايد راست و چپ در اين ميدان جنگ حامي 

دولت باشند. 
     كسي با حرف زدن عليه دولت 

محبوب نمي شود
رئيس دولت دوازدهم به انتخابات پيش رو در سال 
آينده اشاره كرد و گفت: شرايط انتخابات را به خوبي 
درك مي كنم، امروز بايد همه موارد را كنار بگذاريم و 
شرايط كنوني روز آزمايش ملي است. در اين شرايط 
اگر جناحي تصور كند كه چنانچه عليه دولت حرفي 
بزند، محبوب مي شود، در خطا و اشتباه است و بدانيد 
كه مغضوب خواهيد شد و مردم به شما پشت خواهند 
كرد. روحاني ادامه داد: چرا كه مردم به انس��ان هاي 
غيور احترام مي گذارند و در زمان جنگ غيرت اقتضا 
مي كند كه در مقابل دش��من در كنار و پش��تيبان 

يکديگر باشيم. وي با بيان اينکه امروز دشمني به جز 
امريکا، رژيم صهيونيس��تي و اذنابش نداريم، تأكيد 
كرد: امروز بايد راست و چپ همه با هم باشيم. رئيس 
قوه مجريه در بخش ديگري از سخنان خود شهيدان 
رجايي و باهنر را بهترين الگو و اسوه توصيف كرد و 
اظهار داشت: اين شهيدان بزرگوار مخصوصاً شهيد 
رجايي، روزهاي بسيار سختي را پشت سر گذاشتند. 
در سال 59 اگر چه شهيد رجايي نخست وزير بود، اما 
از طرفي با مشکالتي در درون دستگاه اجرايي مواجه 
بود. از طرفي در داخل نيروهاي مسلح و از طرف ديگر 
با مش��کالت جنگ تحميلي و نيز با كشتار مردم در 
كوچ��ه و خيابان از طرف گروهك ه��اي ضدانقالب 

مواجه بود. 
     امريكا يي ها  پيغام مذاكره مي فرستند

رئيس جمهوري ادام��ه داد: گروه جدي��دي كه در 
كاخ سفيد مستقر ش��دند نه تنها با نظام جمهوري 
اسالمي ايران بلکه با دوستان قديمي و سنتي شان و 
با كشورهايي كه با آنها روابط اقتصادي باال دارند نيز 
دچار درگيري هستند. روحاني خاطرنشان كرد: آنها 
از يك طرف ملت ايران را تحت فشار قرار مي دهند و از 
طرف ديگر از طرق مختلف پيغام مذاكره مي دهند كه 
مي خواهيم مسئله را حل كنيم، در اين شرايط قسم 
حضرت عباس را قبول كنيم يا دم خروس را؟ پيغام و 
نرمش در پيام شما را ببينيم يا عمل ددمنشانه  شما 
را مالك قرار دهيم؟ وي خطاب به سردمداران كاخ 
سفيد گفت: اگر راس��ت مي گوييد و دوستدار ملت 
ايران هستيد چرا مي خواهيد به زندگي مردم ايران 
فشار وارد كنيد. اگر تصور مي كنيد با فشار و اقدامات 
شما مردم به خيابان ها آمده و دستان خود را به نشانه 

تسليم در مقابل امريکا و كاخ سفيد باال مي برند در 
خطا و اشتباه هستيد. 

    امروز روز جنگ با دشمن است
روحاني با يادآوري اينکه دولت در صف مقدم جنگ 
اقتصادي اس��ت، افزود: امروز، روز جنگ اقتصادي، 
رواني و تبليغاتي اس��ت و دول��ت در صف مقدم اين 
جنگ است، در اين ش��رايط از همه احزاب ، گروه ها، 
قوا و ارگان هاي مختلف مي خواهم بدانند كه امروز 
نه روز گله مندي، نه روز رقابت و نه خداي ناكرده روز 
انتقام است، چرا كه همه در ميدان مبارزه قرار داريم.  
رئيس شوراي عالي امنيت ملي تأكيد كرد: زماني كه 
جنگ شروع شد، اختالف نظر و اختالف سليقه معنا 
نداش��ت، بايد همه در كنار هم و پشتيبان يکديگر 
باش��ند. روحاني با يادآوري اينکه پ��س از حضور و 
سخنراني در مجلس شوراي اسالمي، نامه اي دريافت 
كرده كه در آن توصيه شده كه  اي كاش در آن جلسه 
چنين و چنان س��خن مي گفتي، اظهار داش��ت: در 
پاسخ به اين نامه اعالم كردم كه همه حرف هاي شما 
درست اس��ت، اما اينها براي شرايط صلح مي باشد و 
اگر چنين شرايطي بود و دشمن به ميدان نيامده و 
امريکا شمش��ير را از غالف بيرون نياورده بود، قطعاً 
به گونه ديگري سخن مي گفتم، اما امروز روز جنگ 
با دشمن است و همه بايد با انسجام و يکدلي در كنار 
يکديگر باشيم. امروز مجلس، دولت و قوه قضائيه با 

هم هستند. 
 رئيس جمهوري در ادامه سخنان خود با تأكيد بر اينکه 
بار سنگيني بر دوش دولتی ها، قرار دارد، گفت: امروز 
بايد آستين ها را براي خدمت به كش��ور و مردم باال 
بزنيم، به گونه ای كه آنها احساس كنند اگر به اداره اي 

مراجعه مي كنند، كارشان نسبت به گذشته زودتر 
انجام مي شود و از احترام بيشتري برخوردار هستند و 
در اين راستا بايستي مسابقه خدمت به اين استان ها 
ايجاد كرد و چنانچه استاني خدمت بهتري به مردم 
ارائه مي كند، مسئوالن آن مورد تشويق قرار بگيرند. 

روحاني ادامه داد: بايد زمان خدمت رساني به مردم كوتاه 
و دقيق شود، نبايد مهر و امضايي كه در دست مسئولي 
قرار دارد به ابزاري براي قدرت نمايي و فخرفروش��ي 
تبديل شود و نبايد بر س��ر مردم براي كاري كه انجام 
مي دهيد، منتي بگذاريد، چرا ك��ه مردم ولي نعمت 
و آقاي ما هس��تند. وي همچنين گفت: مي دانيم كه 
كارمندان دولت در فشار معيشتي و اقتصادي هستند، 
 چرا كه از حقوق ثابتي برخوردار هستند و مسئوالن 
وظيفه دارند به فکر كارمندان ب��وده و از آنها حمايت 
كنند و در اين راستا هفته گذشته از ابتداي هفته تا شب 
پنج شنبه بخش بزرگي از موضوعات جلسات چگونگي 

تهيه بسته هاي حمايتي بود. 
    التهاب ارزي منشأ داخلي دارد

رئيس قوه مجريه در ادامه بر تقويت دولت الکترونيك 
تأكيد كرد و گفت: دولت الکترونيك شفافيت ايجاد 
مي كن��د، امروز در ب��ازار ارز التهاب وج��ود دارد كه 
بخشي از آن به خاطر فش��ار امريکا و خارجي است 
اما به عنوان رئيس دولت اعالم مي كنم كه بخش��ي 
از اين التهاب منش��أ داخلي دارد. يعني صادركننده 
دولتي و خصولتي، ارزي را كه بايد در اختيار سامانه 
نيما قرار دهد با تأخير 48 ساعته انجام مي دهد و اين 
كار خيانت به كشور است. روحاني تصريح كرد: ديروز 
به يکي از مسئوالن تأكيد كردم كه اگر كسي اين كار 
را انجام داد در قدم اول او را ع��زل كند و در قدم دوم 
به دادگاه معرف��ي كند كه چرا اي��ن كار را كرده و به 
خاطر افزايش س��هم خود به مردم ايران صدمه وارد 
كرده اس��ت. وي افزود: مجموع ص��ادرات غيرنفتي 
كشور حدود 40 ميليارد دالر است كه امروز پس از 
گذشت شش ماه از سال بايد 20 ميليارد دالر آن به 
بانك مركزي و سامانه ارزي وارد مي شد اما چه كسي 
مسئول است؟ آيا مي خواهيم اين را هم گردن امريکا 
و رژيم صهيونيس��تي بيندازيم؟  اگر چه آنها همواره 
به دنبال ضربه زدن به نظام اس��المي ما هستند، اما 
خودمان چه كار كرده ايم؟ رئيس جمهوري از سازمان 
امور اداري و استخدامي خواست كه معيار بزرگ براي 
تمام وزارتخانه و شركت ها را زمان تحويل دادن ارز 
صادراتي قرار دهد تا اگر دستگاهي يك ساعت زودتر 
ارز خود را تحويل داد، تشويق شود و از طرف ديگر اگر 

دستگاهي يك ساعت تأخير داشت هم تنبيه شود. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود ب��ا تأكيد بر 
اينکه بايد حضور زنان و جوانان را در عرصه مديريت 
تقويت كنيم، خاطرنشان كرد: اگر قرار نيست از زنان 
در پست هاي مديريتي استفاده شود، پس چرا رنج 
تحصيل و حضور در دانشگاه را به آنان مي دهيم؟ بايد 
فتيله مرد ساالري را پايين بکشيم. وي تأكيد كرد: زنان 
قدرت فهم، فراگيري علم، توان مديريتي و ذوق هنري 
و توانايي هاي خوبي دارند كه در برخي عرصه ها حتي 
از مردان نيز باالتر هستند، پس بايد همه تالش كنيم 

به جوان ها و زنان بيشتر ميدان دهيم. 

سپاه انتقام شهداي  مریوان  را گرفت
فرمان�ده س�پاه بيت المق�دس اس�تان كردس�تان ب�ا تش�ريح 
جزئي�ات انه�دام تي�م تروريس�تي ضدانق�اب در كامي�اران 
گف�ت: در اي�ن درگي�ري ش�ش تروريس�ت ب�ه هاك�ت رس�يدند 
و تعقي�ب تروريس�ت ها همچن�ان به ص�ورت م�داوم ادام�ه دارد.

سردار محمدحسين رجبي در گفت وگو با تسنيم، با تشريح جزئيات انهدام 
تيم تروريستي ضدانقالب در كردستان اظهار داش��ت: يك تيم از اعضاي 
گروهك پژاك كه در شامگاه بيست و نهم تيرماه سال جاري به پايگاه »دري« 
واقع در منطقه مريوان استان كردستان حمله كرده بود، عصر جمعه شانزدهم 
ش��هريور، در يك عمليات پيچيده و دقيق اطالعاتي، در كمين رزمندگان 
بيت المقدس استان كردستان در منطقه عمومي كامياران گرفتار و منهدم 
شد. در جريان اين درگيري شش تروريست به دست نيروهاي سپاه كردستان 
به  هالكت رسيدند، تعدادي نيز مجروح و متواري شدند و از اين تيم مسلح 
»سالح، مهمات و تجهيزات ارتباطي« ضبط شده است. عمليات نيروهاي 
سپاه كردستان به نام »حيدر كرار« است و تعقيب تروريست ها نيز همچنان 

به صورت مداوم ادامه خواهد داشت.
در همين زمينه ماموستا محمد امين راستي، امام جمعه موقت سنندج در 
گفت وگو با تسنيم، با اشاره به انهدام تيم تروريستي ضدانقالب توسط نيروهاي 
سپاه كردستان اظهار داشت: به هالكت رسيدن تروريست ها اقدامي بسيار 
مثبت، انقالبي، بج��ا و به موقع بود. دليرمردان و نيروهاي جان بركف س��پاه 
كردستان با انهدام تيم تروريستي، انتقام 11 شهيد مظلوم »روستاي دري« 
مريوان را كه به دست آن جنايتکاران به شهادت رسيدند، گرفتند. امام جمعه 
موقت سنندج تصريح كرد: به هالكت  رساندن تروريست ها، به تمام مردم استان 
كردستان كه در راستاي اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي گام برمي دارند، 
»دلخوشي« داد و همه مردم خوشحال و قدردان زحمات و تالش هاي حافظان 
امنيت هستند. ماموستا راستي افزود: انهدام تيم تروريستي ضدانقالب پيام 
بزرگي براي دشمنان داشت و اش��راف اطالعاتي و آمادگي هاي همه جانبه 
نيروهاي سپاه كردستان براي مقابله با دشمنان نظام و جيره خواران استکبار 

جهاني را به دنيا نشان داد كه بار ديگر مرتکب چنين جنايتي نشوند.
اواخر تيرماه عوامل گروهك تروريستي پژاك به پايگاه بسيج روستايي »دري 
روي« حمله كردند، در اين درگيري 11 تن از نيروهاي بسيج و سپاه كه از 
بوميان منطقه و اغلب كرد اهل سنت بودند، به شهادت رسيدند. همان زمان 

سپاه اعالم كرد انتقام خون شهدا را از تروريست ها خواهد گرفت.
 

 عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد
احتمال بازگشت طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي

عض�و هيئت رئيس�ه مجل�س ب�ا اع�ام اينكه موض�وع از دس�تور 
كار خارج ش�دن طرح مبارزه با مفاس�د اقتصادي در هيئت رئيس�ه 
مجلس بررس�ي مي ش�ود، گفت: طرح هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي 
گاه ب�ه خاط�ر تش�كيل برخ�ي پرونده ه�ا درآم�دزا هم هس�تند.

اكبر رنجبرزاده در گفت وگو با فارس با اش��اره به خارج ش��دن طرح مبارزه 
با مفاس��د اقتصادي از دستور كار مجلس، اظهار داش��ت: كليات اين طرح 
مي توانست در صحن علني مطرح و تصويب شود و سپس در جزئيات، ايرادات 
آن برطرف شود؛ ضمن اينکه طرح هايي كه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي 
مطرح مي شوند، گاه به خاطر تشکيل برخي پرونده ها درآمدزا هم هستند، 
جز در برخي موارد اندك، بقيه آن بار مالي نداشت، مناسب تر بود كليات اين 
طرح در صحن علني تصويب مي شد و سپس در جزئيات، ايرادات آن اصالح 
مي شد. وي افزود: باالخره رئيس جلس��ه كه آن روز آقاي پزشکيان بودند، 
اين طور تش��خيص دادند كه طرح مذكور از دستور كار پارلمان خارج شود 
و طبق آيين نامه داخلي مجلس، هر طور رئيس  جلسه تشخيص دهد، آن 

طور عمل مي شود.
اين عضو هيئت رئيس��ه مجلس با بيان اينکه اين موضوع مجدداً در هيئت 
رئيسه مجلس بحث و بررسي مي شود، تصريح كرد: در شرايط فعلي ضرورت 
دارد قوانين سخت گيرانه اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته باشيم، 
بايد با اصالحاتي دوباره همين طرح را در صحن علني مطرح كنيم و بتوانيم 
دوباره با هم فکري و همکاري ديگر نمايندگان مسير ديگري برايش باز كنيم، 
چرا كه كشور به چنين طرح و قانوني نياز دارد تا بتوانيم با مفسدان اقتصادي 
و كساني كه تحت تحريکات خارجي و براي رسيدن به منافع خودشان در 
اقتصاد كشور اختالل ايجاد مي كنند، برخورد قاطعانه اي انجام شود؛ براي 
قضات مجرم نيز در اين طرح ُجرم هايي در نظر گرفته ش��ده بود و دوستان 
زحمت كشيده بودند، اميدواريم مشکل بار مالي اين طرح حل و مجدداً در 

صحن علني مطرح شود. 

درباره بيانيه حزب كارگزاران سازندگي
هاشمي: اظهارات واعظي را

 نظر دولت تلقي نمي كنیم
رئيس ش�وراي مركزي ح�زب كارگزاران س�ازندگي ب�ه اظهارات 
محم�ود واعظي، رئي�س دفت�ر رئيس جمه�ور در خص�وص بيانيه 
انتق�ادي اي�ن ح�زب نس�بت ب�ه دول�ت واكن�ش نش�ان داد.

محسن هاشمي رفسنجاني در گفت وگو با مهر و در واكنش به اظهارات محمود 
واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور در خصوص بيانيه حزب كارگزاران، اظهار 
داشت: احزاب سياسي وظايف خود را انجام مي دهند و مي توانند در بيانيه 
مواضع خود را ارائه كنند و حزب كارگزاران سازندگي هم در قالب بيانيه اي 
نظرات خود را اعالم كرده اس��ت. وي افزود: اظه��ارات آقاي واعظي را نبايد 

واكنش دولت تلقي كرد، بلکه واكنش و نظر شخصي ايشان است.
محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور چهارشنبه گذشته در حاشيه 
جلسه هيئت دولت پيرامون بيانيه حزب كارگزاران سازندگي با بيان اينکه 
ما در درون دولت آن قدر بالغ هستيم كه اسير يك بيانيه  و جوي كه در پي 
آن ايجاد مي شود نباشيم، گفت: اينکه در خارج از دولت يك گروه سياسي 
بيانيه اي منتش��ر كند هيچ ربطي به دولت ندارد و هيچ اث��ري بر راه دولت 
نگذاشته و نمي گذارد. حزب كارگزاران سازندگي روز چهارشنبه )۷ شهريور( 
بيانيه اي انتقادي نسبت به عملکرد دولت منتشر كرد و در اين بيانيه ضمن 
انتقاد از تيم اقتصادي دولت، از رئيس جمهور خواست »محمدباقر نوبخت« را 
به دليل عملکرد ضعيفش، از رياست سازمان برنامه و بودجه كنار بگذارد. چند 
ساعت پس از انتشار اين بيانيه، حزب اعتدال و توسعه كه نوبخت دبيركلي 
آن را به عهده دارد، با انتشار بيانيه اي، به مواضع كارگزاراني ها نسبت به دولت 
واكنش نشان داد. اعتدال و توسعه با تأكيد بر ناتواني حزب كارگزاران در ارائه 
نسخه و پيشنهاد مشخص براي برون رفت از وضعيت موجود تصريح كرد: 
»جاخالي دادن هاي سياسي در شرايط و مقاطع حساس كه نيازمند ايثار و 

هزينه دادن است، از سوي اين حزب امري مسبوق به سابقه است.«

       مهر: رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين طي پيامي اعطاي نشان 
نصر از سوي فرمانده معظم كل قوا به فرمانده سابق نيروي هوايي ارتش 

جمهوري اسالمي ايران را تبريك گفت. 
       تس�نيم: خانواده شهداي ترور كردس��تان و قربانيان تروريسم و 
افراطي گري در بيانيه اي از مسئوالن قضايي و حافظان امنيت و تماميت 
ارضي كشور درخواس��ت كردند با قاطعيت و صالبت با هرگونه حضور 
تروريست هاي تجزيه طلب و خشونت طلبي كه هدفشان آسيب رساندن 

به شهروندان كرد ايراني است مقابله كنند. 
      ايرنا: حسن كامران نماينده مردم اصفهان از علي الريجاني، رئيس 
مجلس به دليل تحميل 39 هزار ميليارد تومان در تخصيص منابع به 
استان ها و بخش هاي مختلف كشور در بودجه 9۷ به هيئت نظارت بر 

رفتار نمايندگان مجلس شکايت كرد.

ژه
وی

خاندانهاشميعليهروحاني 
دلخوري هاي خانواده مرحوم هاشمي از حسن روحاني از همان 
چند ماه پس از درگذش��ت او و تبليغات انتخاباتي ارديبهشت 
96 و بعد مراسم تحليف و تنفيذ شروع شد. وقتي انتظار آنها از 
روحاني براي گراميداشت ياد و نام هاشمي رفسنجاني كه رياست 
جمهوري روحاني را مديون او مي دانستند، برآورده نشد و او حتي 
از هاشمي نام هم نبرد! اين هفته ها اما خانواده هاشمي تند و تيزتر 
عليه روحاني مي تازند. اوايل مردادماه بود كه محمد هاشمي در 
نقد كاهش توليد و افزايش نقدينگي در كشور، در مصاحبه اي 
گفته بود كه »آقاي روحاني هم اقدامي در اين خصوص انجام 
ندادند و نتيجه كشور هميني است كه مي بينيم و بسياري از 
روستاها و شهرهاي كوچك به اطراف تهران مهاجرت كردند كه 
اين هم معضل بزرگي است؛ چرا كه توليدي در هيچ جاي كشور 
صورت نمي گيرد. آقاي روحاني همواره از كساني بودند كه نسبت 
به اين موضوع انتقاد داشتند و توقع مي رفت كه ايشان اين اوضاع 
را بهبود بخشند، اما ايشان هم راه آقاي احمدي نژاد را رفتند و 

براي اقتصاد كشور اقدامي نکردند.«
چندي بعد هم حسين مرعشي در گفت وگويي از عمل نکردن 
روحاني به توصيه هاي آيت اهلل مرحوم گف��ت: »از ديدگاه من 
حتي اگر آيت اهلل هاشمي در حال حاضر حضور داشتند، باز هم 
حريف برخي سياست هاي روحاني نمي شدند و نمي توانستند او 
را در عدم عقب نشيني در بعضي مسائل مجاب كنند. چراكه او 

در دوره اول دولت خود هم به توصيه هاي آيت اهلل هاشمي جدي 
عمل نمي كرد. «

روز گذشته هم فائزه هاشمي در مصاحبه با آرمان و در جواب 
سؤال نکند به شرايط سال 84 برسيم، گفته كه »مگر عملکرد 
آقاي روحان��ي تفاوت زيادي ب��ا س��ال 84 دارد؟ البته نبايد 
فراموش كنيم آقاي روحاني مشکالت بيروني هم دارد و كسان 
ديگر هم اجازه نمي دهند كه او كارهايش را انجام دهد اما خود 
او هم به ويژه در دولت دوم تالشي نکرد كه بتواند موانع را دور 
بزند يا براي منصوب كردن مديران موفق و شايس��ته تالش 
نکرد. همچنين در مقابل فشارهايي كه به ايشان براي تغيير 
تيم و افراد وارد شد تالشي نداش��ت.« و در جايي ديگر هم از 
عمل نکردن روحاني به توصيه هاي بابا! گفته است: »تا جايي 
كه من مطلع هس��تم آقاي روحاني در همه موضوعات از بابا 
مشورت نمي گرفت و در خيلي از مواردي كه مشورت مي كرد 
و بابا به ايش��ان نظر مي داد، آن را انجام نمي داد و آنچه را كه 
خودش با آن موافق بود، انجام مي داد. معتقدم آقاي روحاني 
مي توانست از تجربيات، سوابق، توانايي ها و علم و دانش بابا 
در اداره دولت استفاده كند اما چنين نکرد و مي توانست بهتر 
از اين باشد. اين طور نبود آقاي روحاني به هر چه بابا مي گفت 

عمل كند يا مشورت بگيرد.«
دلخوري هاي بعد از درگذشت هاشمي حاال به عملکرد ضعيف 
دولت و به هم ريختگی اوضاع اقتصادي رس��يده و روشن است 

هاشمي ها دارند حساب خود و مرحوم بابا! را از اين به هم ريختگی 
جدا مي كنند. البته در مورد مرعشي كه ضدونقيض گويي هم 
دارد، يك خبر هم جالب توجه است و آن اينکه يك وام چند هزار 
ميلياردي قرار بوده براي عمران كرمان بگيرد كه گويا با دخالت 

قوه قضائيه ناكام مانده است...


 بازهمرفتارخارجازعرفنماینده
روزنامه شهروند به رفتار غيرديپلماتيك يك نماينده مجلس 
در س��فر رئيس مجلس به بالروس واكنش نش��ان داده است. 
اين روزنامه مي نويس��د: »روز گذش��ته تصويري از سيدناصر 
موسوي الرگاني منتشر ش��د كه در حين مراسم اداي احترام 
الريجاني به كشته ش��دگان جنگ جهان��ي دوم در بالروس، 
مشغول فيلمبرداري با موبايل است و اين تصوير سوژه رسانه هاي 
بالروس شده است و بار ديگر بحث عدم آموزش اعضاي خانه ملت 
توسط تشريفات مجلس زمان حضور در چنين مجالسي را پيش 
كشيده است. پيش از اين هم رفتارهايي خارج از عرف در مراسم  
رسمي از نمايندگان مجلس سر زده بود كه عجيب ترين نمونه 
آن سلفي  سال گذشته نمايندگان با موگريني، مسئول سياست 
خارجه اتحاديه اروپا بود.« گرچه انتقاد روزنامه شهروند درست 
است، اما به نظر مي رسد اين آداب ساده اي است كه هر كس بايد 
بلد باشد در فضاي رسمي چگونه رفتار كند؛ چطور يك نماينده 

مجلس مي تواند اين موارد ساده را بلد نباشد؟!

دادگاه ه�اي  محكوم�ان  از  ت�ن  س�ه  اع�دام  حك�م 
انق�اب ته�ران و س�نندج، س�حرگاه دي�روز اج�را ش�د.
به گزارش ميزان، اين سه محکوم عليه، لقمان مرادي فرزند عثمان، 
زانيار مرادي فرزند اقبال و رامين حسين پناهي فرزند محمد ميرزا 
هس��تند كه دو نفر اول در تاريخ 1388/4/14 با اقدام تروريستي در 
شهرستان مريوان منجر به فوت سه نفر و از جمله فرزند امام جمعه 
مريوان ش��ده اند. لقمان و زانيار مرادي كه از اعضاي گروهك كومله 
مي باشند، داراي سوابق دستگيري به اتهامات عليه امنيت بوده اند و 
از جمله لقمان داراي دو فقره سابقه  دستگيري در سال هاي 1386 و 
138۷ بوده و زانيار نيز داراي يك فقره سابقه محکوميت به سه سال 
حبس بابت ارتکاب جرم عليه امنيت ملي داشته است. محکوم ديگر 
به نام رامين حس��ين پناهي، عضو گروهك كومله اس��ت كه حسب 

گزارش مورخ 1396/4/2 سازمان اطالعات سپاه كردستان در قالب 
يك تيم نظامي، به قصد عمليات خرابکارانه به كش��ور وارد شده و با 
مشکوك شدن مأموران به اعضاي اين تيم در ايستگاه بازرسي ورودي 
شهرستان سنندج، رامين حسين پناهي و همراهانش اقدام به پرتاب 
نارنجك جنگي و شليك تير به سمت مأموران نمودند كه اين درگيري 
منتهي به هالكت سه تن از اعضاي تيم مذكور و مصدوم شدن رامين 

حسين پناهي گرديد.
بازپرس دادسراي س��نندج به نامبرده اتهامات محاربه، عضويت در 
گروه هاي معاند نظام و حمل مهم��ات جنگي را تفهيم كرده و متهم 
تحت قرار بازداش��ت موقت قرار مي گيرد. وي اقرار كرده اس��ت كه 
مسلحانه وارد كشور ش��ده و قصد عمليات در داخل كشور را داشته 
است. همچنين پذيرفته است كه يك خشاب 30 تيري را به سمت 

مأموران شليك كرده و افزوده است براي انجام مأموريت گروهکي به 
منطقه دهگالن وارد ش��ده بود. پس از صدور قرار جلب به دادرسي 
و متعاقب آن كيفرخواست، براي متهم مس��تند به ماده 28۷ قانون 
مجازات اسالمي به اتهام بغي تقاضاي مجازات شده و رسيدگي به اين 
كيفرخواست به دادگاه انقالب اسالمي سنندج محول گرديده است. 
براي متهم ابتدا وكيل تسخيري تعيين ش��ده و متعاقباً خود وكيل 
معرفي كرده است. جلسات محاكمه با حضور متهم و وكيل وي برگزار 
شده و دادگاه طي دادنامه ي مورخ 1396/10/30 حکم بر اعدام متهم 
صادر نموده و اين حکم در ديوان عالي كشور ابرام شده است؛ و متعاقباً 
اجراي حکم رامين حسين پناهي به دادسراي عمومي و انقالب تهران 
نيابت داده شده و بر همين اساس سحرگاه روز شنبه 1۷ شهريورماه 

حکم اعدام محکومان به شرح فوق در تهران اجرا گرديد.

سحرگاه ديروز در سنندج و تهران اجرا شد

حكم اعدام 3 عضو گروهك تروريستي كومله

رياست جمهوری


