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عباس حاجي نجاري

چراييتمسكبهطنابپوسيدهحلقهانحرافي

در روزهاي اخير ،موضوع تحركات سياسي عوامل حلق ه انحرافي مرتبط
با دولت گذش��ته به يكي از محورهاي اصلي خبري رس��انههاي جريان
اصالحطلب و حامي فتنه تبديل شده و اصرار اين جريان رسانهاي بر اين
است تا با خبرسازي يا بازتاب دادن به مواضع و تحركات عوامل آن حلقه،
آنها را به محور اصلي جريان اصولگرايي كشور تبديل كند و از اين طريق
به اين بهانه جريان اصولگرا را مورد هجمه قرار دهد و جالبتر اين است كه
در اين خبررسانيها معموالً به چهرهسازي از برخي عوامل حلقه انحرافي
ميپردازند و سعي در چهرهسازي از آنها دارند كه در دوران گذشته مورد
نقد اصلي اصولگرايان بودهاند.
اگرچه در گذشته در زمينه نقد ديدگاهها و مواضع حلقه انحرافي متصل
شده به دولت دهم به كرات سخن گفته شد و در اين دوران نيز ضرورتي
به طرح مجدد آن نيست ،ولي از آنجا كه جريان اصالحات و حاميان دولت
طي ماههاي اخير مهمترين راهبردشان در عين نقد و سياهنمايي گذشته،
حفظ و تقويت اين حلقه براي برهم زدن آرايش اصولگرايان است،به نكاتي
چند در اين زمينه اشاره ميشود:
 -1دولتهاي نهم و دهم در طول س��الهاي  84تا  92منش��أ خدمات
ارزشمندي در كشور بودهاند كه آن خدمات را بايد محصول تالشهاي
خالصانهترين مديران و دلسوزاني دانس��ت كه همچون همه دورانهاي
گذشتهحفظوتقويتنظاماسالميوحلمشكالتمردمدغدغهاصليآنها
بود ،اگرچه ممكن است در اين مسير دچار ضعفهايي نيز همچون ديگر
دولتها شده باشند ،اما تحركات حلقه انحرافي متصل به دولت و مشكالتي
كه در اين سالها و به ويژه در دولت دهم براي كشور ايجاد كرد ،موضوع
جداگانهاي است كه باب پرداختن به آن مفتوح است.
 -2پس از روي كار آمدن دولت يازده��م انتظار طبيعي مردم اين بوده و
هس��ت كه جريانهاي حامي دولت ،محور اصل��ي تالشهاي خود را بر
شناسايي و رفع مشكالتي قرار دهند كه با اس��تناد به آن توانسته بودند
آراي مردم را به خود جلب كنند ،اما به رغم آن همه اصالحطلبان و حاميان
فتنه و حاميان دولت ،ضمن سياهنمايي افراطي گذشته ،محور اصليترين
تالشهاي خود را بر سازماندهي شبكههاي اجتماعي و تحركات زودرس
انتخاباتي براي مجلس شوراي اسالمي و مجلس خبرگان قرار دادهاند كه دو
سال تا برگزاري آن فاصله داريم و اين در حالي است كه تجربه ثابت كرده و
تاريخ انقالب نيز آن را نشان ميدهد كه براي مردم و دلسوزان نظام دغدغه
اصلي رفع مشكالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور است نه آرايش
سياسي گروهها و جريانات در كشور.
-3اصالحطلبانوحامياندولتبارهابرايننكتهتأكيدكردهاندكهپيروزي
خود در انتخابات يازدهم را مديون تكثر و رقابت نامزدهاي متعدد اصولگرا
و خط تخريبي هواداران و نامزدهاي اصولگرا عليه يكديگر هستند كه البته
حلقه انحرافي در دامن زدن بر آن اختالفات نقش اساسي داشت .بر اين
اساس اصالحطلبان و حاميان دولت ،راهبرد اصلي خود براي انتخابات آينده
را نيز همين الگو قرار دادهاند .به همين دليل در ماههاي گذشته خط اصلي
تبليغي خود را قرار دادن نام برخي از چهرههاي منتسب به اصولگرايان در
صدر فهرست انتخاباتي خود قرار داده بودند كه پس از شكست آن سناريو،
اكنون حلقه انحرافي و طرح برخي از چهرههاي مرتبط با آن را مطلوبترين
گزينه براي دامن زدن به اختالفات درون اصولگرايان ميدانند.
 -4نزديكي فكري عوام��ل حلقه انحرافي و عناصر جري��ان اصالحات و
ديدگاههاي نزديك آنها با هم در موضوعاتي نظير پلوراليسم ديني ،واگرايي
فرهنگي ،نوع رابطه با غرب ،ايرانگرايي و ...حمايت و نزديكي اين دو طيف
را توجيهپذيرتر ميكند .حمايتهايي كه در جريان دولت دهم ،عناصر اين
حلقه انحرافي از برخي از رسانهها و عوامل اصالحات و فتنه داشتند ،خود
گواهي بر اين مدعاست.
 -5اما از سوي ديگر يكي ديگر از عواملي كه حلقه انحرافي را به دور جديد
تحركات اميدوار كرد و به تشكيل شبكههايي نظير مجمع رسانهاي هما
(هواداران محمود احمدينژاد) واداشته ،آشكار شدن برخي از ضعفها و
نارساييها در دولت يازدهم است .مردم فراموش نكردهاند كه در تبليغات
انتخاباتي ،حمايت از مسكن مهر ،پرداختن يارانه و ...جزو شعارهاي اصلي
انتخاباتي آقاي روحاني و ستادهاي حامي ايشان بود اما اكنون روند عملكرد
دولت در موضوع سبد كاال ،مسكن مهر ،ماجراي اخير ثبتنام و پرداخت
يارانه ،عالوه بر رقبا ،حتي حاميان دولت را نسبت به اين بيتدبيريها به
انتقاد واداشته اس��ت .بنابراين و در اين شرايط خبرسازي در مورد حلقه
انحرافي ميتواند به عنوان تاكتيكي براي درگيرسازي افكار و مشغولسازي
رسانهها مورد بهرهبرداري قرار گيرد.
 -6به رغ��م تالشها و خدم��ات دولتهاي نهم و ده��م ،عملكرد حلقه
انحرافي در ماجراي خانهنشيني يازده روزه ،خط تقابل ميان قواي نظام كه
ماجراي  15بهمنماه سال  91مجلس شوراي اسالمي مصداق بارز آن بود
و همچنين ميدان يافتن برخي از مفسدان اقتصادي در حاشي ه اين حلقه
و ...سبب شد كه پايگا ه دولت دهم به شدت در ميان نخبگان و تودههاي
اجتماعي و دلسوزان نظام تنزل يابد ،اما به رغم آن وضعيت آرام در انتخابات
يازدهم و حتي انتخابات رياس��ت جمهوري از ميان نيروهاي باس��ابقه
اصولگرايي نشاندهنده ظرفيت باالي اين جريان است و همين امر است
كه جريان اصالحات و حاميان فتنه را از روز بعد از انتخابات يازدهم رياست
جمهوري به تكاپو براي انتخابات مجلس دهم واداشته است و مبتني بر اين
واقعيت است كه چرايي تمسك اين جريان حلقه انحرافي براي بر هم زدن
آرايش اصولگرايان براي انتخابات آينده را ميتوان درك كرد .در اين زمينه
باز هم ناگفتههايي وجود دارد كه مجال خود را ميطلبد.

هيچ مجرم ايراني در مالزي اعدام نخواهد شد

رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و مالزي گفت :با تالشهاي صورت
گرفته مس�ئوالن ،هيچ مجرم ايراني در مالزي اعدام نخواهد شد.

محمد مهدي زاه��دي در گفتوگو با واحد مرك��زي خبر افزود :طبق
قانون مالزي ،مجازات حمل و نگهداري بيش از  30گرم از هر نوع مواد
مخدر در اين كشور اعدام است اما تاكنون هيچ ايرانياي به جرم مواد
مخدر اعدام نشده است.
وي با اشاره به برخي خبرها درباره احكام اعدام براي  86نفر از ايرانيان
زنداني در مال��زي به جرم مواد مخدر گفت :ه��م اكنون تالشها براي
ممانعت از اعدام آنان ادامه دارد به گونهاي كه در اين كشور كنسولگري
ايران به شدت فعال است و از طرفي با ابتكار هموطنان مان انجمن دفاع
از ايرانيان زنداني در مالزي تشكيل شده است.
زاهدي تصريح كرد :از  86زنداني كه به اعدام محكوم ش��دهاند  80نفر
مرد و  6نفر زن هستند كه تا كنون يك نفر از محكومان همه مراحل اجرا
را طي كرده است كه براي اين فرد نيز از پادشاه مالزي طبق عرف اين
كشور ،تقاضاي تخفيف يا تبديل به حبس شده است .وي اضافه كرد:
با تالشهايي كه به صورت مداوم صورت ميگيرد هيچ يك از زندانيان
ايراني اعدام نخواهند شد اما بايد به برخي هموطنان كه آبروي كشور با
عظمت ايران را با برخي اقدامات خود ميبرند هشدار داد كه با حيثيت
ايران اسالمي بازي نكنند .سفير سابق ايران در مالزي خاطرنشان كرد:
هم اكنون حدود  220نفر از هموطنان مان به جرم حمل و توزيع مواد
مخدر در زندانهاي مالزي به سر ميبرند كه متأسفانه با توليد و توزيع
مواد مخدر از جمله انواع خطرناك آن ،مش��كالتي ب��راي نام و جايگاه
ايران ايجاد ميكنند .وي همچنين با بي��ان اينكه احكام صادره اعدام
براي ايرانيان طي چهار سال صورت گرفته است گفت :بيشتر جرائم را
ايرانيان ساكن در مالزي مرتكب شدهاند و با توجه به اقدامات مناسب،
خوشبختانه در دو س��ال اخير هيچ ايراني در مرزهاي دريايي و هوايي
مالزي به جرم مواد مخدر دستگير نشده است.
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روحاني :ميتوان در مدت توافق اوليه
بهنتيجهنهايي رسيد

سخنگوي قوه قضائيه مصرف مشروبات الكلي در بند جنجالي را تأييد كرد

بند 350بيبند و «بار» بود!

درنشستخبريسخنگويقوهقضائيهبهمطالبي
نظيرسيديمنروحانيهستم،سعهصدرنظام
با فتنهگران ،فساد اقتصادي در نفت ،مشروبات
الكلي در بند ،۳۵۰كوتاهي دست زمينخواران
و بازداش�ت مديرعامل يك بانك مطرح ش�د.

بازرس�ي از بنده�اي هر زن�دان يك امر
متداول ،معمول و الزم است
به گزارش فارس ،حجتاالس�لام و المس��لمين
ي اژهاي سخنگوي قوه قضائيه
غالمحسين محسن 
اظهار داش��ت :يكي از مس��ائلي كه در هفتههاي
اخير شاهد آن بوديم ،رسانههاي بيگانه و مغرض و
افراد ضد انقالب خارجنشين بودند كه با هماهنگي
اصحاب فتنه غائلهآفريني در م��ورد موضوع اوين
كردند .اژهاي تصريح كرد :بازرس��ي از بندهاي هر
زندان يك امر متداول ،معمول و الزم اس��ت كه در
پي ساليان گذشته مكرر اتفاق افتاده و از اين پس
نيز انجام خواهد شد.
س��خنگوي قوه قضائيه افزود :اگر احياناً زنداني در
زمان بازداشت مرتكب جرم جديد شود يا اشياي
ممنوعباهمدستيهركسيواردزندانشودخودش
جرم است و قابل تعقيب است.
وي تصريح كرد :جريان ضد انقالب خارجنشين از
اين مسئله سوءاستفاده كرده و در جهت اهداف خود
بهرهبرداري ميكند.
اژهاي ادامه داد :قوه قضائيه نسبت به اصول ،قوانين
و مقررات پايبند اس��ت و هرگاه در زندان يا خارج
زندان ،كارمند يا زنداني طبق مقررات عمل كند،
حمايت ميكند و اگر خالف مق��ررات عمل كند
برخورد ميكند و به هيچ هياهو و سروصداي دشمن
توجه نميكند.
وي گفت :كس��اني كه غائلهآفريني كردند ،چه در
داخل زندان ،چه در خارج زندان يا در زندان تخريب
انجام دادن��د يا حرف زدند حتماً پروند ه برايش��ان
تشكيل ميشود و تعقيب ميشوند.
محاكمه غيابي 4فتنهگر فراري
اژهاي در ادام��ه اظهار داش��ت:جابهجايي رئيس
س��ازمان زندانها و انتصاب ايش��ان به رئيس كل
دادگستري تهران مسئلهاي ديگر است كه بايد در
مورد آن صحبت كرد.
وي گفت :جناب آقاي اسماعيلي كه به سمت رئيس
كل دادگستري منصوب ش��ده گزينهاي بود كه از
مدتها قبل مطرح بوده است و به لحاظ شايستگي
و اهميت رئيس كلي دادگستري از بين گزينههاي
مختلف ايشان انتخاب شد و ايشان از مدتها قبل
براي اين منظور در نظر گرفته شده بودند كه اين امر

مصادف شد با اين مسئله.
سخنگوي قوه قضائيه افزود:ما به خاطر غوغاساالري
كار خ��ود را به عق��ب نمياندازيم و ب��ه هيچ وجه
جابهجايي رئيس س��ازمان زندانه��ا ارتباطي با
اين موضوع نداشته اس��ت و اين مسئله و رياست
دادگستري وظايف و اختياراتي و جايگاهي دارد كه
براي اسماعيلي ارتقا محسوب ميشود.
اژهاي به مبلغ ديه در سال  93اشاره كرد و گفت :ديه
در سال  150 ،93ميليون تومان تعيين شده كه در
ماه حرام يك سوم به آن اضافه و 200ميليون تومان
ميشود و اين مسئله از اول فروردين قابل اجرا است
اگرچه رياست قوه قضائيه ميتواند تا آخر فروردين
اعالم كند ،اما اجرا از فروردين جاري و ساري است.
وي به اتفاقات هفته گذشته اشاره كرد و گفت :در
اين هفته چهار نفر از افراد فتنه كه به خارج از كشور
متواري ش��دهاند غياباً محاكمه و محكوم شدند و
تعدادي هم ممنوعالخروج شدهاند.
سخنگويقوهقضائيهدرپاسخبهپرسشخبرنگاران
مبني بر اعالم اس��امي افراد گفت :موضوع قطعي
نيست چراكه غيابي اس��ت ،بنابراين اسامي اعالم
نميشود.
بازداش�ت مديرعام�ل بان�ك در پرونده
زنجاني
غالمحسين محسني اژهاي سخنگوي قوه قضائيه
در شصت و يكمين نشس��ت خبري خود در پاسخ
به سؤالي مربوط به آخرين وضعيت پرونده مديران
سابق ستاد سوخت و باشگاه پرسپوليس گفت :من
جزئيات اتهامي را نميتوانم بيان كنم ،چراكه ممكن
است اين موارد كم يا زياد ش��ود يا متهمان تبرئه
شوند .وي ادامه داد :آنچه مشخص است اين است
كه در اين زمينه پروندهاي تشكيل شده كه هشت
نفر تحت تعقيب قرار گرفتند كه سه نفر اين افراد با
وجود اينكه قرار بازداش��ت براي آنها صادر شده به
دليل عدم تأمين قرار بازداش��ت هستند و پنج نفر
ديگر نيز با قرار وثيقه آزاد هستند.
اژهاي در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از او
پرسيد «آيا دستگيري يكي از مديران بانكي استان
آذربايجان شرقي» را تأييد ميكنيد يا خير؟ گفت:
در اين زمينه اطالعي ندارم ،اما در چند وقت اخير
مديرعامل يكي از بانكها كه سابقاً پرونده مفتوحي
در فساد  3هزار ميلياردي داشت در رابطه با پرونده
بابك زنجاني بازداشت شده است.
آزادسازي  122هزار هكتار زمين از دست
زمينخواران
اژهاي از آزادس��ازي  122هزار و  193هكتار زمين
از دست زمينخواران طي س��ال  92خبر داد .وي

نگاه

گفت :يكي از مس��ائلي كه در سالهاي اخير مورد
توجه مسئوالن قرار گرفته است كه بايد تقويت شود،
مسئله زمينخواري و مبارزه با آن است.
س��خنگوي قوه قضائيه افزود :اقدام��ات خوبي از
س��وي قوه قضائيه انجام ش��ده و اين قوه به عنوان
مدعيالعموم در مس��ئله زمينخواري ورود پيدا
كرده است .وي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده
بابكزنجاني گفت :تا جايي كه ميدانم چك ارزي
صادر شده بابك زنجاني پاس نشده و تا زماني كه وي
يا هر كسي كه همدست او است وجوه مصادره شده
را بازنگرداند ،پرونده به همين شكل باقي ميماند.
اژهاي تأكيد كرد :اگر زنجاني براي رد مال تالش كند
طبق قانون شامل ارفاق ش��ده و قرار بازداشت وي
تبديل ميشود .در ادامه نشست ،اژهاي در پاسخ به
سؤالي مبني بر اينكه يكي از نمايندگان مجلس
مدعي شده كه در ميان كشفيات بند  350زندان
اوين مشروبات الكلي وجود داشته است آيا اين
موضوع را تأييد ميكنيد و اگر تأييد ميكنيد با
توجه به نظارتهاي س��ازمان زندانها اين مواد
چگونه به داخل زندان راه پيدا كرده است ،گفت:
در رابطه با مش��روبات الكلي هم من اين موضوع
را تأييد ميكنم اما ميزان و مقدار آن را نميدانم.
در مورد اينكه اين مش��روبات چگون��ه به زندان
راه يافتند بايد بگوي��م در بعضي موارد زندانيها
سعي ميكنند با استفاده از ميوه و وسايلي كه در
اختيارش��ان قرار ميگيرد مشروبات الكلي تهيه
كنند كه گاهي موفق به اين كار ميشوند و گاهي
نيز موفق نميشوند.
اژهاي همچني��ن در رابط��ه با آخري��ن وضعيت
پروندههاي اسكانيا و سد كارون گفت :پرونده سد
كارون خيلي خوب پيش رفت همان ابتدا ديه به
تمام صدمه ديدگان پرداخت شد و اقداماتي مانند
ايجاد روشنايي در مسير صورت گرفت.
وي ادام��ه داد :اكنون نيز دولت بايد نس��بت به
قوه قضائيه نسبت به اصول،
قواني�ن و مق�ررات پايبند
اس�ت و ه�رگاه در زندان
ي�ا خ�ارج زن�دان ،كارمند
ي�ا زندان�ي طبق مق�ررات
عمل كن�د ،حمايت ميكند
و اگر خالف مق�ررات عمل
كند برخ�ورد ميكن�د و به
هي�چ هياهو و س�روصداي
دش�من توج�ه نميكن�د

تأس��يس پل روي س��د و رودخانه اقدام كند در
كل وزارت ني��رو در آن زمان هم��كاري خوبي با
ما داشت.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد پرونده اسكانيا نيز
گفت :وضعيت اين پرونده متفاوت است بخشي از
آن مرتبط ميشود به نقايص اتوبوسهاي اسكانيا
و اينكه پيشگيري از حوادث بعدي و بخشي هم
مربوط ميشود به خود حادثه تهران  -قم.
اژهاي گفت :پرونده اسكانيا هنوز به نتيجه نهايي
نرسيده و بايد بگويم برخالف آنچه كه در پرونده
كارون ص��ورت گرف��ت آنچنان در اي��ن پرونده
همكاري خوبي صورت نگرفته است.
پرونده فساد اقتصادي در حوزه نفت در
تهران و اصفهان در حال رسيدگي است
حجتاالسالم والمس��لمين غالمحسين اژهاي
سخنگوي قوه قضائيه در پاس��خ به پرسشي در
مورد اظهارات يك��ي از مس��ئوالن وزارت نفت
درب��اره يك پرونده ب��زرگ فس��اد اقتصادي در
حوزه نفت و در يك��ي از ش��ركتهاي صندوق
بازنشستگان وزارت نفت اظهار داشت :قسمتي از
اين پرونده در تهران و قسمت ديگري در اصفهان
مطرح است و بنده جزئيات را نميگويم ،اما آنچه
كه قابل بيان است آن اس��ت كه اقدامات خوبي
دادستان اصفهان انجام داده و پرونده در اصفهان
است و به دادگاه نرسيده اس��ت .سخنگوي قوه
قضائيه در مورد پرون��ده بابك زنجاني گفت :اگر
كل اموالي را كه دراختيار دارد ،برگرداند ،ممكن
اس��ت قرار بازداش��ت به وثيقه تبديل ش��ود اما
پرونده تمام نيست.
نظام با فتنهگران با سعه صدر رفتار كرد
سخنگوي قوه قضائيه در شصت و يكمين نشست
خبري در مورد س��يدي «من روحاني هستم»
اظهار داش��ت :اگر مطالب خالفي پخش شود و
جنبه عمومي داشته باشد ،دادستان وارد ميشود
و اگر توهين نسبت به مقامات باشد آنجا هم خود
مدعيالعموم وارد ميشود و اگر توهين و جنبه
عمومي وجود نداش��ته باش��د با فرض شكايت
انجام ميشود.
س��خنگوي قوه قضائيه گفت :نكته اين اس��ت
كه خيلي وقتها اف��راد نديده قضاوت ميكنند.
من خودم از محتواي س��يدي مطلع نيس��تم،
اما دادس��تان عمومي تهران موضوع را بررس��ي
ميكند .وي تصريح كرد :دادستان عمومي تهران
سيدي «من روحاني هستم» را بررسي ميكند
و اگر جنبه عمومي داشت و توهين بود ،به عنوان
مدعيالعموم وارد ميشود.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در مورد
ش��هادت علي خليلي و اعالم س��ازمان پزشكي
قانوني در مورد ارتباط مرگ با ضربه گفت :بايد
ديد كه واقع��اً دادگاه به چه ميرس��د؟ اگر واقعاً
براي دادگاه اثبات شود كه ناشي از جراحت اول
است ،قتل عمد ميشود؛ بايد ديد پرونده به كجا
منتهي ميشود .سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ
به پرس��ش خبرنگاري در م��ورد حبس خانگي
كروبي ،موس��وي و رهنورد گف��ت :در انتخابات
 88عدهاي به كشور و مردم ظلم كردهاند و اموال
مردم و دولت را تخريب كردند ،مسجد را به آتش
كشيدند و افرادي از مردم و بسيج را كشتند و آب
به آسياب دشمن ريختند و به طور قطع و يقين
قابل مجازات هستند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد :حقيقتاً نظام
با يك نگاه رأفت با آنها عمل كرد و خيلي بيشتر
از اين قانون اجازه ميداد و نظام با سعه صدر نگاه
كرد ،اما تصميمي كه گرفته شده عوض نشده و
به قوت خود باقي است.
اژهاي ادام��ه داد :برخ��ي تقاض��اي رف��ع حصر
كردهاند و برخي نيز اش��د مجازات را خواستهاند
و اخيرا ً تومار باالبلند امضا كردند با اسامي زياد و
مشخصات و شماره تلفن و خواستار اشد مجازات
ش��دهاند ،اما بايد بگويم تصميم جديدي در اين
مورد گرفته نشده است.

نماينده ولي فقيه در سپاه:

ايستادگي مقابل فتنهگران وظيفه سپاه است

نماين�ده ول�ي فقي�ه در س�پاه ب�ا بي�ان اينك�ه درخواس�ت
س�پاه ب�راي هم�كاري ب�ا دول�ت و تقوي�ت زيرس�اختهاي
س�ازندگي س�همخواهي نيس�ت ،عن�وان ك�رد كه رس�الت
ذات�ي س�پاه اقتض�ا دارد بخش�ي از ت�وان خ�ود را در زمينه
س�ازندگي كش�ور عرضه كند ت�ا اه�داف نظام تأمين ش�ود.

به گزارش فارس ،حجتاالسالم والمسلمين علي سعيدي با اشاره
به راهبرد دش��منان كش��ور براي براندازي نظام و وظيفه سپاه در
اين زمينه گفت :راهبرد دش��منان و نظام سلطه استحاله انقالب و
براندازي نظام اسالمي است و تهديدات و شيوههاي جبهه استكبار
براي براندازي متفاوت و متنوع است .گاهي تاكتيك سختافزاري
اس��ت همانند راهان��دازي جنگ رژي��م بعثي عليه اي��ران و گاهي
نيمهسخت است همانند آشوبها و غائلههاي گوناگون در مرزهاي
برخي استانها و گاهي نرمافزاري و به ش��يوه آنچه كه در اوكراين
(درگذش��ته) يا گرجس��تان اتفاق افتاد و تالش براي تكرار آن در
سال  88در ايران بوده است .ايس��تادگي مقابل كساني كه زير نام
امام درصدد ايجاد فتنه و زير پا گذاش��تن آرمان امام هستند ،جزو
وظايف سپاه است.
نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران ،پيرامون فعاليتهاي اقتصادي
سپاه پاس��داران نيز گفت :اين فعاليتها ماهيت سازندگي دارند و
هدف مستقيم آنها اقتصادي و درآمدزايي نيست .اينگونه فعاليتها

محدود به پروژههاي زيرس��اختي و ملي است كه بخش خصوصي
كمتر ظرفيت ورود در آن و ريسكپذيري براي اينگونه فعاليتها
را دارد .ثالثاً ورود سپاه در اين مأموريت در راستاي مأموريت ذاتي
سپاه بوده و هست يعني پاسداري از انقالب و دستاوردهاي آن زيرا
كشوري كه هشت سال جنگ را پشت سر گذاشته و نياز به بازسازي
در عرصههاي گوناگون دارد و در برنامههاي چشمانداز ،اهداف كالني
را دنبال ميكند و از سوي ديگر فش��ار و تحريم نظام سلطه همه و
همه ما را به اين واقعيت ميرساند كه اگر نظام نتواند در جبهههاي
گوناگون اهداف خود را محقق كند ،انق�لاب و نظام با چالشهاي
جدي مواجه ميشود.
ّ
وي تصريح كرد :از اين رو رسالت ذاتي س��پاه اقتضا دارد بخشي از
توان خود را در اين زمينه عرضه كند تا بتواند اهداف نظام را تأمين
كند .درخواست سپاه براي همكاري با دولت و تقويت زيرساختهاي
سازندگي سهمخواهي نيست.
نماينده ولي فقيه در س��پاه همچنين با اش��اره به پرونده هستهاي
كشورمان و اهداف امريكا در اين مورد عنوان كرد :در شرايط حاضر
تحليل درس��ت رفتار امريكا و انگيزههاي پشت صحنه اقدامات آن
حائز اهميت و زمينهساز موفقيت تيم مذاكرهكننده خواهد بود .به
نظر ميرسد در ش��رايط فعلي تمركز فش��ار روي مسئله هستهاي
جزو اولويت امريكا نباشد و بنا دارد فشار را به شكل ديگري به امور

ديگر منتقل كند زيرا تحريم با شرايطي كه امريكا و همپيمانانشان
اعمال كردند ،نه تنها برنامه هستهاي را محدود و تعطيل نكرد بلكه
برنامه هستهاي به رشد كمي و كيفي رسيد؛ از نظر كمي به  18هزار
سانتريفيوژ و از جهت كيفي به غناي 20درصد دست يافت.
وي تصريح كرد :اگرچه تحريم نتوانست ضربه محكمي به نظام وارد
كند اما در عين حال اهداف گوناگوني در حركت جديد امريكا وجود
دارد از جمله محدود كردن چرخه سوخت و جلوگيري از گسترش
كميت و كيفيت موجود ،همچني��ن تخليه روحيه انقالبيگري در
جامعه و هدف س��وم القاي اين موضوع كه مردم در اثر فشار كوتاه
آمدند در نهايت به دنبال دستيابي به همه توان جمهوري اسالمي
هستند كه اين موضوع هوشياري تيم مذاكره كننده در اين زمينه را
ميطلبد .البته هدف جمهوري اسالمي دو مسئله اصلي است؛ يكي
پذيرش حق هس��تهاي ايران و دوم رفع تحريمها با حصول اين دو
شرط خواست نظام تأمين شده است.
سعيدي افزود :مسئله اصلي ما با امريكا ماهيت انقالب اسالمي است
كه ماهيت ضد استكباري و كفرستيزي و رسالت آن مقابله با هژموني
نظام سلطه است و موضوع ديگر گسترش منطقه نفوذ معنوي انقالب
به اقصي نقاط منطقه و جهان اس��ت .اختالف ما با امريكا مبنايي،
اعتقادي ،استراتژيكي و امنيتي است .مسئله اصلي ما با امريكا فقط
هستهاي نيست بلكه مسائل مهم ديگري است.

معتقديم اگر اراده كافي ميان كش�ورهاي  5+1وجود داش�ته باش�د،
ميتوان در همين م�دت توافق اوليه به نتيجه نهايي دس�ت پيدا كرد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري ،حسن روحاني رئيسجمهور
پيش از ظهر ديروز در ديدار سباس��تين كورتس وزير امور خارجه اتريش با
اشاره به وجود استعدادهاي فراوان براي گسترش روابط اقتصادي ميان دو
كشور تصريح كرد :نبايد تحريمهاي يك جانبه اتحاديه اروپا ،مانعي در روابط
اقتصادي دو كشور باشد و اين در حالي است كه امروز شرايط ايران در موضوع
هستهاي و گفت و گو با 5+1نسبت به گذشته متفاوت است.
رئيسجمهوري خاطر نشان كرد :جداي از نتيجه مذاكرات بايد تبادالت
مواد غذايي و دارويي با سهولت انجام شود ،چراكه اعمال اين گونه فشارها در
حقيقت عليه مردم و بيماران در يك كشور بوده و با موازين حقوق بشري در
تعارض است .روحاني با بيان اينكه در شرايط كنوني كه بسياري از كشورها
درحال رايزني براي فعاليت و مشاركت اقتصادي در ايران هستند ،موقعيت
براي شركتهاي اتريشي هم در اين راستا فراهم است ،گفت :جمهوري
اس�لامي ايران هيچ مانعي براي توس��عه روابط با اتريش ندارد .روحاني
همچنين با اشاره به موضوع مذاكرات هستهاي ايران با  5+1گفت :امروز
طرفين به اين نتيجه رسيدهاند كه تهديد و تحريم راه حل مناسبي نيست و
بايد از طريق مذاكرات سياسي اقدام شود و معتقديم اگر در اين زمينه اراده
كافي ميان كشورهاي 5+1وجود داشته باشد ميتوان در همين مدت توافق
اوليه به نتيجه نهايي دست پيدا كرد .رئيسجمهوري ادامه داد :مطمئناً اين
توافق به نفع طرفين ،منطقه و جهان خواهد بود چراكه امروز ايران در يك
جايگاه حساس منطقهاي قرار گرفته و با وجود منابع غني و تاريخ و تمدن
عميق نميتوان آن را در انزوا ق��رار داد .روحاني با بيان اينكه فعاليتهاي
جمهوري اسالمي ايران كام ً
ال صلح آميز و درچارچوب مقررات بينالمللي
بوده و عالوه بر اينكه نميخواهيم كشوري نسبت به فعاليتهاي ما نگران
باشد ،خواستار امتياز اضافهاي نيز نيستيم ،گفت :در چارچوب مقررات و
حسننيتطرفين،ميتوانبهتوافقنهاييرسيد.رئيسجمهوريهمچنين
بااشارهبهمعضالتومشكالتمنطقهايوگسترشافراطيگريوتروريسم
در منطقه بر ضرورت جديت همه كشورها در مبارزه با تروريسم تأكيد كرد و
گفت:نسبتبهحلبلندمدتمشكالتدرمنطقهنااميدنيستيم.سباستين
كورتس وزير امور خارجه اتريش نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از
مالقات با رئيسجمهور كشورمان روابط ايران و اتريش را مثبت توصيف
كرد و با اشاره به لزوم گسترش همكاريها از جمله ارتقاي روابط دانشگاهي
ميان دو كشور گفت :عالقه فراواني براي توسعه همكاريهاي دانشگاهي و
اقتصادي ميان دو كشور وجود داشته و دولت اتريش از گسترش مناسبات
با جمهوري اسالمي ايران استقبال ميكند.

درپاسخ به سؤالي درباره تشكيل فراكسيون اعتدال
حداد عادل :با هرگونه تفرقه در انقالب موافق نيستيم

اگ�ر ع�د هاي از نماين�دگان بخواهن�د فراكس�يون اعت�دال
تش�كيل بدهن�د ،كس�ي نميتوان�د جل�وي آنه�ا را بگي�رد ،البته
م�ا ب�ا هرگون�ه تفرق�ه و تكث�ر در كل انقلاب مواف�ق نيس�تيم.

غالمعلي حدادعادل در حاشيه مراسم ختم والده حسين طال نماينده مردم
تهران در مجلس شوراي اسالمي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال
فارس درباره تشكيل فراكسيون حاميان دولت در مجلس اظهار داشت :اگر
عدهاي از نمايندگان بخواهند اين اقدام را انجام دهند كسي نميتواند جلوي
آنها را بگيرد ،البته ما با هرگونه تفرقه و تكثر در كل انقالب موافق نيستيم.
اما اگر عدهاي تصميم بگيرند خودش��ان ميدانند و ما نيز در آن دخالتي
نخواهيم كرد .وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا براي انتخابات هيئت رئيسه
مجلس كانديدا خواهيد شد ،گفت :هنوز در اين زمينه تصميم نگرفتهام.
حداد عادل در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري درباره مستند «من روحاني
هستم» تصريح كرد :من اين مستند را نديدم و چون نديدهام اظهارنظري
پيرامون آن نخواهم كرد ،بعد از تماشاي مستند اظهارنظر خواهم كرد اما
در مجموع معتقدم حفظ حرمت رئيسجمهور در جمهوري اسالمي امري
است كه همه بايد آن را مراعات كنند.

عارف :سفرهاي استاني من انتخاباتي نيست
رئيس بنياد اميد ايرانيان با بيان اينكه سفرهاي استاني
اخير بنده ربطي به انتخابات مجلس ندارد خاطرنشان
كرد :هدف از اين سفرها افتتاح دفاتر بنياد اميد ايرانيان است .محمدرضا عارف،
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس بنياد اميد ايرانيان در حاشيه
مراسم روز معلم در دانشكده مهندسي برق دانشگاه خواجه نصير ،با اشاره به
پيشنهاد منتجبنيا مبني بر تشكيل جبهه واحد اصالحطلبان اظهار داشت:
ما به دنبال راهكاري براي تش��كيل يك جبهه واحد هستيم ،اما اينكه اين
سازوكار چگونه باشد بحث كردن درباره آن زود است و در آينده اعالم خواهد
شد .وي در پاسخ به سؤال ديگري درباره اينكه آيا با ريشسفيدان اصولگرا و
معتدلتر ائتالف خواهد كرد بيان داشت :من اين مسئله را مطرح كردهام و
راهبردي را براي ائتالف بين اصولگرايان و اصالحطلبان اعالم خواهم كرد.
همچنين ازپيشنهاد منتجبنيا استقبال ميكنيم.
چون قافيه تنگ آيد
يكي از سايتهاي نزديك به دولت روز گذشته در واكنش به تيتر
يك روزنامه جوان مدعي شد كه روزنامه جوان از ساخت مستند
«من روحاني هستم» حمايت كرده است.
س��ايت انتخاب به يادداش��ت صادق زيبا كالم تح��ت عنوان
«ماكياولي را بايد از قبر درآورد و به كالس اين دوس��تان برد» اش��اره كرده
و از قول اين عنصر ش��يفته غرب و امريكا ،سازندگان مس��تند مورد نظر را
مخالفان رئيسجمهور معرفي كرده كه دچار س��قوط اخالقي شدهاند كه
در بهترين حالت بايد آنها را غايت ماكياوليستي بودن يك جماعت و گروه
سياسي دانست .زيبا كالم درباره آن بخش از مستند مورد نظر كه به ماجراي
مكفارلين پرداخته و از قول هاشمي رفس��نجاني سه نفر از جمله فريدون
وردينژاد ،دكتر هادي و دكتر روحان��ي مأمور مذاكره با اين گروه امريكايي
شده بودند ،بدون هيچ توضيحي ،از ماجراي مك فارلين به صورت تمام قد
حمايت كرده و نوشته كمترين فايده جريان مك فارلين اين بود كه خون و
جاني تازه در دفاع ضدهوايي ما كه عمال به واسطه نداشتن قطعات وتجهيزات
زمينگير ش��ده بود به وجود آورد .حال آنكه در مستند مورد اشاره كمترين
تحليل و تفسيري درباره اين مسئله صورت نگرفته و بر اساس خاطرات سال
 65هاشمي با نام «اوج دفاع» فقط به روايت اين ماجرا پرداخته است .پس از
موضعگيريهاي فراوا ن برخي مسئوالن و فعاالن سياسي درباره اين مستند،
كه بسياري از آن برگرفته از خاطرات هاشمي رفسنجاني است ،روزنامه جوان
در گزارشي متفاوت بدون اينكه درباره اين مستند قضاوتي كرده باشد ،اين
سؤال را مطرح كرده بود كه اگر اصالت اين مستند مورد ترديد است ،در واقع
بايد خاطرات هاشمي رفسنجاني را مورد ترديد قرار داد.

