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 در يادداشت روز يك شنبه ۱۶ ارديبهشت ماه گفتيم شعله هاي خشم 
محور ش��رارت »عبري غربي وهابي« از پيروزي هاي محور مقاومت در 
سوريه و توسعه عمق استراتژيك و تفوق و اقتدار ايران بر محور شرارت 
در منطقه غرب آس��يا موج��ي از فتنه ها و توطئه ه��اي رنگارنگ عليه 
جمهوري اسالمي ايران را از سوي آنان برانگيخته است. غرب در راهبرد 
جديد خود اصطالحاً سوراخ دعا را يافته و خوب مي داند كه توطئه ها و 
نقشه هايش عليه ايران زماني اثربخش خواهد بود كه فروپاشي نظام در 
انديش��ه مردم ايران ش��كل گرفته و مردم در حوزه خيال و فكر منتظر 
فروريختن حكومت باش��ند. غرب مي داند كه فروپاش��ي در انديش��ه، 
مستلزم انجام اقدامات س��خت افزاري و نرم افزاري و زيرساختي متنوع 

از جمله موارد زير است: 
۱ - تش��ديد فش��ار و تحريم ه��اي اقتص��ادي، سياس��ي و... با هدف 
ازهم پاشيدگی امور كشور. ۲ - اس��تفاده از تمام ظرفيت هاي رسانه اي 
به منظور پروپاگاندا و موج س��نگين تبليغاتي مبني ب��ر واگرايي مردم 
از حكوم��ت. ۳ - برپايي جن��گ دالر و مديريت رواني اف��كار عمومي. 
٤ - اس��تفاده از ظرفيت موج شايعه س��ازی عليه نظام و ظرفيت هاي 
نظام ديني. ۵ - بهره برداری از س��وءمديريت ها ناشي از اقدامات شبكه 
نفوذ۶ - بهره برداری از ظرفيت شبكه عوامل داخلي و سفارت خانه هاي 

غرب در ايران. 
غرب در برنامه فروپاشي در انديش��ه انجام مراحل زير را در دستور كار 
قرار دارد: ۱ - لجام گس��يختگی ام��ور اقتصادي. ۲ - به دس��ت گرفتن 
مديريت رسانه فضاي مجازي كش��ور و انجام عمليات رواني هماهنگ 
و پرحجم. ۳ - تحكيم بخش��ي و ترويج ليبرال س��رمايه داري و برپايي 
مسابقه اشرافيت. ٤ - بزرگنمايي و تصويرسازي و گسترش تنفر مردم از 
بي عدالتي و تبعيض و نظام طبقاتي توسط دولتمردان. ۵ - تصويرسازي 
و بزرگنمايي ناتواني و س��وء مديريت دولتمردان و مس��ئوالن در حل 
مش��كالت و معضالت كش��ور و مردم. ۶ - نااميد كردن مردم نسبت به 
آينده و تخريب باورها و ايمان مردم. ۷ - ترويج بي اعتمادي مردم نسبت 
به نظام و تحقق دوقطبي »مردم/نظام«. ۸ - تحقق پروژه پشيمان سازي 
از وقوع انقالب اسالمي ۹ - سكوالريزه كردن افكار عمومي و ايجاد موج 
تنفر از دين و آرزوي منجي از جنس رضاخان قلدر. ۱۰ - تحقق پروژه 
فروپاشي در انديشه همراه با جسارت مبارزه، نافرماني مدني، اعتراض، 

اغتشاش و شورش. 
با اين وصف دولتمردان و مس��ئوالن نظ��ام بايد بدانند ك��ه: ۱ - هيچ 
حكومتي در جهان فرو نخواهد پاش��يد مگر آنكه در انديش��ه مردم آن 
كشور حكومت فروپاشيده باشد. ۲ - هيچ حكومتي در انديشه مردم فرو 
نخواهد پاشيد مگر آنكه مردم نسبت به عملكرد دولتمردان و مسئوالن 
در نظام به هر دليلي بي اعتماد شده باشند. ۳ - ريشه بي اعتمادي مردم 
را بايد در درون همان كشور و عملكرد دولتمردان و مسئوالن جست وجو 
كرد و عامل خارج��ي به عنوان علت مم��ده از نقص ها و ضعف عملكرد 
و سوء مديريت مسئوالن كش��ور در راس��تاي اهداف استعماري خود 
استفاده مي كنند. ٤ - فرجام و ميوه تلخ بي اعتمادي مردم به حكومت 
قبول بن بست و نااميدي و مأيوس شدن از مس��ئوالن در اصالح امور و 
حل مشكالت و معضالت كشور است. ۵ - شرط موفقيت جريان برانداز 
عقيم كردن و از اعتبار و اقتدار ساقط كردن اركان مقوم امنيت و آرامش: 
»قوه قضائيه«، »نيروي انتظامي«، »دستگاه اطالعاتي«، »رسانه ملي« و 

»سپاه پاسداران انقالب اسالمي« است. 
خنثي كردن توطئه برنامه ريزي شده دشمن و ترميم باورها و بازگرداندن 
اعتماد به مردم و ارتقای روحيه اميد مستلزم شناخت دقيق تر برنامه هاي 
دشمن و شبكه همكار داخلي آنها و بررسي نقش عناصر و عوامل داخلي 

بوده كه در نوشتاري ديگر به آن خواهيم پرداخت. 

 دعوت نمایندگان  به وحدت مسئوالن
 براي مقابله با تهدیدات

يك�ي از نماين�دگان مجل�س از تهيه و تدوي�ن نام�ه نمايندگان 
مجلس به س�ران ق�وا درب�اره ضرورت وح�دت مس�ئوالن براي 
مقابله ب�ا تهدي�دات خارجي و رفع مش�كالت داخل�ي خبر داد. 
به گزارش فارس، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نامه اي 
خطاب به س��ران قوا درباره ضرورت وحدت قواي س��ه گانه براي حل 
مشكالت مردم نوشتند. در همين زمينه، حجت االسالم احد آزاديخواه، 
نماينده مردم مالير و سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس در گفت وگو 
با فارس با اعالم اين خبر بر ضرورت هماهنگي تمامي قواي س��ه گانه 
براي رفع مشكالت مردم تأكيد كرد. وي با اشاره به تهديدات خارجي 
كشورمان تصريح كرد: در شرايط فعلي مقامات كشورمان بايد تمامي 
اختالف سليقه ها و مسائل سياس��ي را كنار گذاشته و با جديت به رفع 
مش��كالت مردم بپردازند تا ضمن دفع تهديدات خارجي دغدغه هاي 

عمومي هم محقق شود. 
اين نماينده مردم در مجلس مبحث يادش��ده را يكي از محورهاي اين 
نامه عنوان كرد و افزود: در نامه م��ا به عنوان وكالي ملت در خانه ملت 
تأكيد كرده ايم كه آمادگي هرگونه همكاري با ساير قوا و نهادهاي كشور 
را براي رفع مش��كالت مردم به خصوص در حوزه ارز، بيكاري و تأمين 
نيازهاي اساسي داريم. »نمايندگان در اين نامه خواستار اين شدند كه 
قواي سه گانه با همبستگي و تش��كيل كارگروه ها و كميته هاي الزم با 
جديت رفع مشكالت معيش��تي مردم را در دس��تور كار قرار دهند.« 
آزاديخواه در پايان تأكيد كرد ك��ه نمايندگان مجلس ضمن آگاهي از 
ش��رايط جامعه اعالم مي كنند كه بايد تمامي قوا تمام تالش خود را با 
همبستگي و وحدت به كار گيرند تا شاهد ادامه يافتن برخي مشكالت 

اقتصادي براي مردم نباشيم. 

  مطهري: توان موشكي ایران قابل مذاکره نیست
ناي�ب رئي�س مجل�س ش�وراي اس�المي، گف�ت: به هيچ وج�ه 
نظ�رم  ب�ه  البت�ه  نيس�ت  قابل مذاک�ره  موش�كي  ت�وان 
کني�م.  مذاک�ره  منطق�ه  مس�ائل  در  ک�ه  ن�دارد  اش�كالي 
به گزارش ايلنا، علي مطهري در حاشيه جلسه علني ديروز در جمع 
خبرنگاران درباره آين��ده برجام بدون امريكا، گف��ت: اگر اروپايي ها 
ضمانت مس��تحكمي به ايران بدهند كه در مقابل فش��ارهاي امريكا 
ايس��تادگي مي كنند و به برجام ادامه مي دهند بهتر است در برجام 
بمانيم. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: اين ضمانت بايد شامل 
آن باشد كه اروپايي ها در مقابل جريمه هايي كه امريكايي ها آنها را به 
دليل خارج نشدن از برجام مي كنند، ايستادگي كرده و از بانك هايشان 
حمايت كنند، بنابراين اين اتفاق اگر بيفتد ماندنمان در برجام ارزش 
دارد، اين يك پيروزي براي ايران است چون توانسته شكافي بين اروپا 

و امريكا ايجاد كند.
 اين نماينده مردم در مجلس دهم، تصريح ك��رد: البته به نظرم بايد 
مهلت يك يا دو ماهه به اروپا براي دادن ضمانت قوي به ايران بدهيم تا 
آنها خسارت هاي احتمالي وارد شده به ايران را جبران كنند البته اگر 
از طرف ديگر اروپايي ها بخواهند ما را دو سه سال بين زمين و آسمان 
معلق نگه دارند به نظرم بهتر است ظرف يكي دو ماهه از برجام خارج 
شويم. نايب رئيس مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا توان موشكي 
قابل مذاكره اس��ت؟ گفت: به هيچ وجه توان موش��كي قابل مذاكره 
نيست البته به نظرم اشكالي ندارد كه در مسائل منطقه مذاكره كنيم، 
همان طور ك��ه اكنون مذاكره درباره يمن در جريان اس��ت و تاكنون 

درباره سوريه هم مذاكره كرديم.  

تصمیم گیری در دولت باید اصالح و تسریع شود 

ب�ه نظ�ر مي رس�د ش�رايط فعل�ي اص�الح 
س�اختارهاي تصميم گي�ری در قوه مجري�ه را 
بي�ش از پي�ش ض�روري ک�رده و باي�د ب�راي 
مقابل�ه با برخي تح�والت احتمالی آماده ش�د. 
تحوالت بهار امسال چنان پر فراز و نشيب بوده كه 
اگر از آن به عنوان بهاري داغ در سالي غير انتخاباتی 
نام ببريم، چندان ب��ه بيراهه نرفته ايم. نوس��انات 
اقتصادي، همچون تحوالت حوزه سياست خارجي 
درباره پرونده برجام و رويدادهاي مرتبط با منطقه 
چنان به هم گ��ره خورده اند كه حتي رس��انه ها از 
واكنش به موقع نيز جا مي مانند. اين در حالي است 
كه رسانه ها قاعدتاً بايد سريع ترين واكنش را نشان 
بدهند اما س��رعت تحوالت هم��ه را غافلگير كرده 
است. حاال سؤال اينجاست كه تكليف دستگاه هاي 

دولتي و نهادهاي اقتصادي چيست؟
   انعطاف پذيری يك ضرورت انكارناپذير

انعطاف پذيری نسبت به فشارهاي بيروني و مقابله 
با آنها جزو بديهی ترين خصايص يك سيستم موفق 
است. طبيعي اس��ت كه اگر در قبال يك تحول و يا 
يك اتفاق واكنش به موقعي صورت نگيرد، ممكن 
است زمان براي جبران خس��ارات وارده بسيار دير 

شده باشد.  روش��ن ترين مثال مربوط به اين ماجرا 
را مي توان در ضرب المثلی ديد كه مي گويد اگر يك 
نشتي كوچك در زمان صحيح برطرف نگردد، ممكن 
است با كمي تأخير و با تواني دهها برابر امكان مهار 

آن به وجود نيايد. 
حاال سؤال اصلي اينجاست كه در چنين شرايطي 
كه سير پر ش��تاب تحوالت همه را غافلگير كرده 
آيا سيكل تصميم گيری در كش��ور و به خصوص 
در دولت مي تواند پاس��خ به موقع و دقيقي به اين 

ماجرا بدهد؟
واقعيت اين اس��ت كه تجربيات پنج سال گذشته 
نش��ان داده كه دولت در مواقع حس��اس نتوانسته 
به خوبی در مقابل تحوالت داخلي و خارجي واكنش 
مناسب نشان دهد. گاه يك مس��ئله به ظاهر ساده 
آن چنان مورد بی توجهی قرار گرفته كه در نهايت 
كش��ور را با يك بحران تمام عيار روبه كرده اس��ت. 
شايد يك مثال روشن در اين باره بحث ساماندهي 
مؤسس��ات مالي و اعتباري غيرمجاز باش��د كه در 
نهايت منجر به اعتراضات گسترده سپرده گذاران 
اين مؤسس��ات ش��د و دولت در نهايت با پرداخت 
هزينه هاي هنگفت از سوي بانك مركزي تا حدي 

توانست اين ماجرا را فيصله بدهد. يا مثال ديگري 
كه مي توان در اين باره به آن رسيد، بی توجهی دولت 
به بحث گرد و غبار و عدم اهتمام جدي به حل آن 
بود كه در نهايت در زمستان سال ۹۵ منجر به يك 
بحران همه جانبه شد و يك طوفان كوچك به قطع 

برق و آب تعداد بسياري از شهرستان ها انجاميد. 
نمونه ديگري كه اخيراً روي داد، واكنش دولت به باال 
و پايين رفتن قيمت ارز بود. اگرچه در نهايت دولت 
پس از پايان تعطيالت عيد وارد ميدان شد و تالش 
كرد با فريز كردن شرايط از طوفاني شدن مجدد بازار 
ارز بپرهيزد، اما در نهايت بس��ياري از اقتصاددانان 
باور داشتند كه دولت به موقع وارد مهارسازی بحران 
ارز نشد و همين ماجرا به ابعاد رشد غيرواقعي آن هر 

چه بيشتر دامن زد. 
اگر بخواهيم مصاديق بيش��تري را به اين ليس��ت 
بيفزاييم كه تا روشن ش��ود حركت حلزوني دولت 
نسبت به اتفاقات جاري امري مسبوق به سابقه است 

و تنها محدود به چند ماه اخير نمي شود. 
   ستادهايي که تعطيل شده است

حاال و در شرايطي كه ممكن است فشارها با بدعهدی 
امريكا در خصوص ماجراي برجام تشديد شود، آيا 

ادامه چنين روندي به صالح دولت است. آيا سيستم 
تصميم گي��ری دولت مي تواند به چني��ن اتفاقاتي 
واكنش صحيح و به موقع نش��ان دهد. در گذشته و 
در دولت های قبلي به منظور رتق و فتق س��ريع تر 
امور برخي ساختارهاي تصميم گيری اصالح شده 
و مراجع جديدي ايجاد شدند. يكي از اين ابتكارها 
تشكيل ستاد تدابير ويژه اقتصادي با مصوبه شوراي 
عالي امنيت ملي بود. اين ستاد در حقيقت با هدف 
متمركز كردن مس��ير تصميم گيری براي مقابله با 
تحريم هاي يكجانبه عليه ايران تأسيس شد و به رغم 
برخي كاستي ها توانست نقش مهمي در حل برخي 

مشكالت ايفا كند. 
مصوبات اين ستاد بالفاصله بعد از تأسيس دولت 
يازدهم ابطال شد و در دولت فعلي نيز توجهي به 
تشكيل اين شورا نشد. چندي پيش سعيد جليلي 
نماينده مقام معظ��م رهبري در ش��وراي عالي 
امنيت ملي به اين مس��ئله اشاره كرد كه شوراي 
فوق نزديك به ۹ ماه اس��ت كه جلسه اي نداشته 
است. البته چنين مس��ائلي تنها محدود به اين 
شورا نيس��ت، بلكه هم اكنون نزديك به چندين 
ماه اس��ت كه بر طب��ق گفته جهانگيري س��تاد 
مبارزه با مفاس��د اقتصادي جلسه نداشته است. 
تالش براي اصالح س��اختارهاي تصميم گيری 
تنها محدود به ايران نيست، بلكه ساير كشورها 
نيز به دنبال اصالح ساختارهاي موجود هستند. 
به عنوان مث��ال  چينی ها هم اكن��ون به دنبال 
اصالح ساختارهاي دروني خود هستند تا بتوانند 
بالفاصله در مقابل شرايط فعلي مقاومت بيشتري 

داشته باشند. 
   ساختارهاي تصميم گيری بايد اصالح شود

حاال در شرايط فعلي بايد دولت بر بهبود ساختارهاي 
فعلي متمركز شود. اين س��اختارها بايد به سرعت 
تغيير كند، و با شرايط جديد متناسب شود. ازجمله 
اين موارد مي توان به احياي ستاد تدابير اقتصادي 
فكر كرد؛ ستادي كه بايد   براي مقابله با شرايط فعلي   
احيا شود تا بتواند با مشكالت اقتصادي مواجه شود. 
اين ساختارهاي تصميم گيری بايد در ساير حوزه ها 
به سرعت احيا شود.  به عنوان مثال مشكالت كشور 
در حوزه آب از جمله مسائلي اس��ت كه بايد مورد 
توجه قرار بگيرد. متأسفانه در اين حوزه بی توجهی ها 
صورت گرفته كه مي تواند برخي مشكالت را بيفزايد. 
طوالني كردن س��يكل تصميم گيری هاي كش��ور 
و به خصوص دولت مي تواند مش��كالت فراواني را 
متوجه كش��ور كند. مش��كالتي كه نمونه آن را در 
مواردي همچون بحران مالي كشور و يا بحران گرد 

و غبار مي توان ديد. 

دريابان شمخاني: 
امریكا از نابودي برجام  سودي نخواهد برد

دبير ش�وراي عالي امنيت ملي با بي�ان اينكه اگر امري�كا مقابله 
با اي�ران را کلي�د بزند، منفع�ل نخواهيم ب�ود، گفت: اگ�ر برجام 
ب�ا هجمه امري�كا ناب�ود ش�ود، قطعًا ب�ه نفع آنه�ا نخواه�د بود. 
به گزارش خبرگزاري مهر، علي شمخاني، دبير ش��وراي عالي امنيت ملي 
طي گفت وگويي در آس��تانه اعالم نظر دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت 
متحده امريكا پيرامون توافق هسته ای، تأكيد كرد: اگر امريكا مقابله با ايران 
را كليد بزند منفعل نخواهيم بود. وي در تحليل اقدام احتمالي ترامپ درباره 
توافق هسته ای، تأكيد كرد: به نظر مي رسد ترامپ و دولت امريكا، در رابطه با 
برجام سه راهبرد موازي را دنبال مي كنند. راهبرد حداقلي، فرسايش منافع و 
بی خاصيت كردن برجام براي ايران است. راهبرد دوم گرفتن امتيازات بيشتر 
از جمهوري اسالمي ايران از مسير برجام و راهبرد سوم، تخريب برجام است. 
عضو هيئت نظارت بر برجام با بيان اينكه اشتباه بزرگ تر اروپايي ها همراهي 
نسبي با راهبرد دوم ترامپ است، خاطرنش��ان كرد: اين احتمال وجود دارد 
كه ترامپ، دل به اين همراهي ببندد و در نطق اعالم نظرش، ظاهراً از راهبرد 
سوم فاصله بگيرد. اما مسلم است و آنها كم و بيش درك كرده اند كه جمهوري 
اسالمي ايران با قاطعيت تمام در مقابل اين راهبرد ايستادگي كرده و دست رد 
به هرگونه زياده طلبی و امتيازخواهی جديد از قبل برجام، خواهد زد. شمخاني 
تصريح كرد: اين راهبرد قطعاً شكست خواهد خورد و شكست بزرگ تر در اين 
مسير براي اروپايي ها خواهد بود. دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: بعيد 
نيست ترامپ، بي اعتنا به نظر اروپايي ها در اعالم نظرش، راهبرد سوم را نيز 
كليد بزند؛ هرچند كه راهبرد دوم نيز نهايتاً به همين نقطه خواهد رسيد. وي در 
پايان گفت: اگر برجام با هجمه امريكا نابود شود، قطعاً به نفع آنها نخواهد بود. 

رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح: 
قدرت دفاعي ایران مانع هر تهدیدي است

رئيس ستاد کل نيروهاي مس�لح امنيت پايدار و قدرت دفاعي باالي 
جمهوري اس�المي را مانع هر تهديدي دانس�ت و گف�ت: هماهنگي 
نيروهاي مس�لح در مرزهاي کش�ور به وي�ژه در خوزس�تان امنيت 
پايداري را در مرزها برقرار کرده و مردم نگران هيچ تهديدی نباشند. 
به گزارش ايرنا، سردار سرلشكر محمد باقري روز گذشته در جمع خبرنگاران 
در محل ستاد فرماندهي انتظامي خوزستان اظهار كرد: مي توان به مردم اين 
تضمين را داد كه نيروهاي مسلح در تمامي ابعاد مأموريت های خود را به خوبي 
انجام داده و هيچ تهديدي ما را نگران نمي كند.  سرلش��كر باقري همچنين 
به برنامه هاي سفر سه روزه خود به خوزستان اش��اره كرد و گفت: برنامه ها و 
بازديدهاي خوبي در اين س��ه روز از يگان هاي ارتش، سپاه و نيروي انتظامي 
داشتيم و مالقات هاي مفيدي نيز با نماينده ولي فقيه و استاندار خوزستان و 
ساير مقامات اين استان داشتيم. وي افزود: در اين سفر تصميماتي در جهت 
تقويت نيروهاي مسلح در خوزستان گرفته شد و اميد مي رود مأموريت ها با 
توان بيشتري انجام شود. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص آخرين 
وضعيت مرزهاي خوزستان گفت: با توجه به بازديدهايي كه در اين سه روز از 
واحدهاي مرزباني خوزستان داشتيم، وضعيت مناسبي را در مرزهاي استان از 
نظر مراقبت و دفاع مشاهده كرديم. وي بيان كرد: مرزباني وظيفه دفاع از مرزها 
را بر عهده دارد و در بخش هايي كه احتمال تهديد نظامي باشد، ارتش و سپاه در 
كنار مرزباني و درياباني حضوري مؤثر دارند و مي توان گفت كه در اين مرزها 
تدابير دفاعي بااليي وجود دارد.  سرلشكر باقري گفت: هم اكنون قاچاق سالح 
و مواد مخدر در خوزستان كاهش يافته و كشفيات نيز افزايش پيدا كرده است. 
وي در ادامه اظهار كرد: خوزستان محل مناسبي براي سرمايه گذاری و توسعه 
فعاليت هاي اقتصادي است و از منابع طبيعي مطلوبي برخوردار است. وي گفت: 
آرامش، امنيت و قطب اقتصادي بودن، خوزستان را به يكي از استان هاي مهم در 

زمينه سرمايه گذاری تبديل كرده است. 
 

وزير دفاع در ديدار با هيئت نظامي عمان: 
صلح و دوستي، پیام ایران به منطقه است

وزير دفاع کش�ورمان پيام ايران ب�ه منطقه را پيام صلح و دوس�تي 
دانس�ت و گفت: هم�واره آمادگ�ي خودم�ان را جهت ايج�اد فضاي 
مثب�ت و س�ازنده و ت�وام ب�ا اطمين�ان و اعتم�اد اع�الم  کرده اي�م. 
به گزارش فارس، امير سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
در ديدار با سرتيپ ستاد البلوشي معاون ستاد كل نيروهاي مسلح سلطنت 
عمان و هيئت نظامي � دفاعي همراه، كشور عمان را يكي از بهترين همسايگان 
جمهوري اسالمي ايران در   منطقه دانست و اظهار داشت: روابط دو كشور و دو 
ملت ايران و عمان در سايه پيوندها و اشتراكات ديني، تاريخي، حسن همجواري 
و اراده سياسي رهبران دو كشور در طول چند دهه گذشته، در تمامي ابعاد ممتاز 
و حسنه بوده است. وزير دفاع با ابراز خرسندي از برگزاري چهاردهمين كميته 
مشترك نظامي دو كشور خاطرنشان كرد: اين نشست ها و تعامالت عامل مهمي 
در تحكيم ثبات و امنيت منطقه  به شمار مي رود. امير حاتمي همكاري جمهوري 
اسالمي ايران با سلطنت عمان را نمونه و الگوي موفقي از روابط دوجانبه دانست 
و تصريح كرد: اين روابط مي تواند الگويي براي روابط ساير كشورهاي منطقه 
باشد. وزير دفاع جمهوري اسالمي ايران با بيان اينكه اعتقاد داريم گفت وگو و 
همكاري جمعي كشورهاي منطقه مي تواند زمينه هاي صلح و اعتماد متقابل 
را فراهم آورد، تأكيد كرد: پيام ما به منطقه، پيام صلح و دوستي است و همواره 
آمادگي خودمان را جهت ايجاد فضاي مثبت و سازنده و توام با اطمينان و اعتماد 
اعالم  كرده ايم. سرتيپ ستاد البلوشي معاون عمليات ستاد كل نيروهاي مسلح 
سلطنت عمان نيز در اين ديدار با بيان اينكه روابط تاريخي ايران و عمان بسيار 
مستحكم و پايدار است، اظهار داشت: سلطنت عمان بر توسعه دوجانبه روابط 

با جمهوري اسالمي ايران اهميت فراواني قائل است.  

سخنگوي سپاه:  
سپاه نمي تواند نسبت به مشكالت مردم

  بي تفاوت باشد
سخنگوي سپاه با تأکيد بر اينكه سپاه نمي تواند نسبت به مشكالت 
مردم بي تفاوت باش�د، تصري�ح کرد:  حض�ور و ايفاي نق�ش مؤثر و 
تعيين کننده س�پاه در عرصه س�ازندگي ، با اجراي پروژه هاي عظيم 
ملي کمك به دولت ها در خدمت به مردم بوده اس�ت و س�پاه همواره 
با اقت�دار و دغدغه مندي براي حل مش�كالت م�ردم گام برمی دارد. 
به گزارش سپاه نيوز؛ سردار سرتيپ رمضان شريف سخنگو و مسئول روابط 
عمومي كل سپاه در همايش ساالنه مديران روابط عمومي و تبليغات رده های 
نيروي زميني سپاه در مشهد مقدس از پايبندي به مباني ديني، تبعيت از 
رهبري و مردمي بودن به عنوان مؤلفه های اقتدار سپاه ياد كرد و گفت: هر 
چه اين عناصر را تقويت كنيم توفيقات بيشتر و تيغ دشمن كند تر مي شود. 
سخنگوي سپاه در ادامه خاطرنشان كرد: امروز در شرايطي قرار داريم كه 
جبهه رسانه اي و دستگاه هاي سخن پراكنی نظام سلطه،  با سرمايه گذاری 
همه جانبه و به كارگيری ترفند هاي مختلف درصدد هستند چهره افتخارآميز 
و امنيت آفرين س��پاه نزد افكار عمومي را تخريب و بين نهاد هاي انقالبي و 

مردمی در بين مردم عزيز كشورمان شكاف و فاصله ايجاد كنند. 
سردار شريف ارائه تصوير واقعي از سپاه به جامعه و تالش هوشمندانه در 
صيانت از آن را مسئوليت سنگين و خطير روابط عمومي ها دانست و با اشاره 
به نقش آفرينی سپاه در عرصه هاي نياز انقالب اسالمي و نظام، تصريح كرد: 
بحمداهلل حضور و ايفاي نقش مؤثر و تعيين كننده سپاه در عرصه سازندگي   
با اجراي پروژه هاي عظيم ملي كمك به دولت ها در خدمت به مردم بوده 
است و سپاه همواره با اقتدار و دغدغه مندي براي حل مشكالت مردم قدم 
برمی دارد. وي افزود: سپاه نمي تواند نسبت به مشكالت مردم بي تفاوت باشد 
زيرا از جنس مردم است و ما نمي توانيم نظاره گر باشيم. سپاه زاده انقالب 

است و هويت انقالبي خود را از  واليت پذيري ومردمي بودن مي گيرد. 

سيد عبداهلل متوليان

سخنگويدولت:بودونبودامريكادربرجامبرايايراننفعيندارد
      خبر یک 

س�خنگوي دولت با بيان اينكه حض�ور امريكا 
در برج�ام نفعي براي کش�ور نداش�ته اس�ت، 
گفت: بابت خ�روج رئي�س جمه�ور امريكا از 
برج�ام نگراني نداري�م، چراکه مان�دن امريكا 
در برج�ام ب�راي م�ا نفع�ي نداش�ت و ح�اال 
خروجش�ان ه�م تأثي�ري نخواه�د داش�ت. 
به گزارش رسا، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، 
پيش از ظهر ديروز در جلس��ه س��تاد راهبردي و 
مديريت اقتصاد مقاومتي استان اصفهان، با اشاره 

به ن��گاه راهبردي رهب��ر معظم انق��الب در ابالغ 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي گفت: سند چشم انداز 
۲۰ ساله قرار بود كشور را به قدرت اول منطقه تبديل 
كند، اما دو برنامه پنج ساله نخست به دليل نرسيدن 

به رشد پيش بيني شده به موفقيت نرسيد. 
نوبخ��ت در ادامه به مس��ائل سياس��ت خارجي و 
موضوع برجام اشاره داشت و اظهار كرد: بابت خروج 
رئيس جمهور امريكا از برجام نگراني نداريم چراكه 
ماندن امري��كا در برجام براي ما نفعي نداش��ت و 

حاال خروج شان هم تأثيري نخواهد داشت. معاون 
رئيس جمهور رفع اتهام از پرونده هسته اي كشور 
را دستاورد دولت دانست و عنوان كرد: دولت موفق 
شد پرونده اي را كه در آن به كشور اتهام زده مي شد، 
تبرئه كند و امروز تأييد شده است كه فعاليت هاي 
هس��ته اي ايران صلح آميز بوده و نظامي نيس��ت. 
براي تمامي شرايطي كه ممكن است با آن روبه رو 
شويم برنامه خواهيم داشت و بودجه را با تصور به 
برنامه هاي پيش رو تنظي��م كرده ايم، تراز تجاري 

ما مثبت ۶۰۰ ميليون دالر اس��ت و در اين زمينه 
مشكلي نخواهيم داشت. 

سخنگوي دولت به مشكالت اخير بازار ارز كشور 
اشاره كرد و افزود: بنا بر اعالم نهادهاي بين المللی 
ذخاير ارزي كش��ور از ۹۵ ميلي��ارد دالر به ۱۰۸ 
ميلي��ارد دالر افزايش يافته اس��ت، اين درس��ت 
نيست كه هركسي هر پولي دارد بخواهد تبديل 
به ارز كند اگرچه براي نيازهاي كش��ور ارز الزم را 

در دست داريم. 

ژه
وی

بيوفایيكدخدا
موضعروحانيراعوضكرد

  رئيس جمهور در س��فر به خراس��ان رضوي در مورد احتمال 
خروج امريكا از برجام گفت كه »يا آنچه در برجام مي خواهيم، 
توسط غير امريكا تأمين مي ش��ود و يا اگر ببينيم آنچه مورد 
نظر ما در برجام است، تأمين نشده راه و برنامه خود را خواهيم 
داشت.« تأمين توسط غير امريكا همان كليدواژه اي است كه 
نش��ان مي دهد مواضع روحاني در مورد مذاكره با امريكا و نيز 
نقش امريكا در تأمين اهدافي كه ايران دارد، تغيير كرده است. 
اين غير امريكا كه روحاني مي گويد، يعني اروپايي ها؛ و اين اول 
بار نيست كه روحاني تلويحي اشاره مي كند كه پس از خروج 
امريكا از برجام، آن را با اروپايي ه��ا ادامه مي دهد. اين ماه هاي 
اخير حس��ن روحاني تأكيد مي كند كه برجام را بدون امريكا 
پيش مي برد. اما پنج سال پيش روحاني در مورد مذاكره با اروپا 
يا امريكا نظري ديگر داشت. او معتقد بود كه اتفاقاً بايد اروپايي 
را رها كرد و با امريكا مذاكره كرد! جمالت روحاني در اين زمينه 
بسيار معروف شد: »مذاكره با امريكا امكان پذير و شدني است 
اما سخت است هرچند بنده معتقدم مذاكره با امريكا راحت تر از 
مذاكره با اروپاست چراكه اروپايي ها به دنبال آقا اجازه از امريكا 
هستند. امريكايي ها كدخداي ده هس��تند، با كدخدا بستن 
راحت تر است. « حاال امريكا بدعهدي كرده و روشن  شد بستن 

با كدخدا راحت تر نبود. 

حمایتبهزادنبوي
ازمواضعاخیراحمدينژاد

بهزاد نبوي، از اعضاي ارشد سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 

ايران و از محكومين امنيتي فتنه سال ۸۸ اخيراً در مصاحبه اي با 
خبرگزاري ايلنا تأكيد مي كند كه مواضع اخير محمود احمدي نژاد 
را ساختارشكنانه نمي داند. او در پاسخ به اين سؤال كه چرا قبل 
از اين احمدي نژاد چنين مواضعي نداشت، با دفاع تلويحي از او و 
رد مطالبه برخورد با احمدي نژاد، مي گويد: »من كاري به علل و 
انگيزه موضع گيری های چند ماه اخير آقاي احمدي نژاد ندارم، 
ولي معتقدم نقدهاي دوس��تان عمدتاً عكس العملی و يا خالف 
مواضع خودشان است. اگر مواضع آقاي احمدي نژاد صحيح است، 
اوالً چه اشكالي دارد كه قباًل اتخاذ نشده و امروز مطرح شود. خود 
ما هم نظراتمان دستخوش تغيير مي شود. ثانياً چرا بايد از برخورد 
با ايشان استقبال و با طرح مسائلي نظير »ساختار شكنانه بودن 
مواضع ايشان« برخورد با ايشان را تشويق و ترغيب كنيم. ما بايد 
از آزادي حقوق همه حتي مخالفين مان دفاع كنيم. « او در ادامه 
تأكيد مي كند كه »ضمناً من مواضع آقاي احمدي نژاد را به هيچ 

وجه ساختار شكنانه نمي دانم. «
گفتني است مواضع اخير محمود احمدي نژاد موجبات تأييد و 
خوشحالي مخالفان سابق و حتي عوامل ضدانقالب شده است. 

چكهايمیلیارديدخترانوزیر
برگشتخورد

سايت تابناك اسنادي را منتشر كرده كه نشان مي دهد دختران 
محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت اول 
روحاني، بدهي هاي ميلياردي در معامالت دارويي باال آورده اند 
و حاال بايد به دادگاه بروند. تابناك مي نويسد: »شركت پخش 
توسعه دارويي رسا شركتي فعال در زمينه پخش دارو است كه 
طبق اسناد متعلق به دختران محمدرضا نعمت زاده وزير سابق 
صنعت، معدن و تجارت مي باشد. « صورت هاي مالي منتهي 

به ۲۹ اس��فند ۱۳۹۶ شركت راموفارمين نش��ان مي دهد كه 
مطالبات معوق اين شركت از شركت پخش رسا به مبلغ ۲۶۹. ۲ 
ميليارد ريال شامل مبلغ ۱۸۹ ميليارد ريال چك هاي برگشتي 
مي باشد. به دليل آنكه تعهدات شركت پخش رسا به شركت 
راموفارمين انجام نشده است طبق مفاد قرارداد في مابين براي 
حل اختالفات از طري��ق داوري، ش��ركت راموفارمين با ارائه 
اظهارنامه از طريق قوه قضائيه و دادخواست طي پرونده كالسه 
۹۶۱۲۵۷ به ترتيب درخواست معرفي داور توسط شركت پخش 
رسا و سرداور توسط قوه قضائيه را داشته است كه مراحل فوق 
انجام و داور و سرداور طرفين تعيين شده و جلسه داوري قرار 
بوده است كه در ارديبهشت ۹۷ تشكيل شود. نكته حائز اهميت 
در اين بين اين است كه شركت راموفارمين تنها ۱۹۰ ميليارد 

ريال از شركت پخش رسا اسناد تضميني در اختيار دارد. «
و بعد سايت تابناك سوالي طرح مي كند: »آيا شركت راموفارمين 
حاضر بود به شركت پخش دارويي ديگري كه   وابستگي به وزرا 
و مسئولين نداشته و فاقد هر گونه رانتي بود، ۲۶۹. ۲ ميليارد 

تومان دارو با اسناد تضميني ۱۹۰ ميليارد ريالي بدهد؟«
گفتني است سال گذش��ته و در جريان رقابت هاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري هم بحث دختر وزير آموزش و پرورش آمد 
وسط و اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور كه نقش 
كانديدايي انتخاباتي را بازي مي كرد، به حمايت از دختر وزير 
گفت: »يك دختري اين وزير دارد فوق ليسانس داشته، بيكار 
بوده و كار واردات انجام داده است؛ فقط ۲۰۰ ميليون تومان كل 
ارزش اين لباس هايي بوده كه وارد كرده است. يك باره كالنتري 
مي  رود و مي  گيرد و اين مي  شود موضوع مصاحبه معاون قوه 
قضائيه و كانديداي رياس��ت جمهوري. « گرچه بعداً اسناد و 

مدارك تخلف دختر وزير سابق آموزش و پرورش رو شد... 

    قضائی 

قاضي پرونده تروريست هاي دستگيرشده داعشي 
مهاجم به مجلس، گفت: دادسرا براي اين مجرمان 
تقاضاي اعمال ماده286 به عنوان مفسد فی االرض 
کرده که رأي قطعي هفته آينده مشخص مي شود. 
قاضي ابوالقاسم صلواتي در گفت وگو با خبرگزاري 

خانه ملت پس از بازديد خود، رئيس دادگاه انقالب 
تهران و هيئت همراه از مسير تروريستي داعشي هاي 
مهاجم به مجلس، درباره نحوه رسيدگي به پرونده 
تروريس��ت هاي داعشي دست گير ش��ده، گفت: در 
جريان رسيدگي به پرونده جنايات داعش در مجلس 

تمام متهمين در حضور وكال و مستشار دادگاه به جرم 
خود اقرار صريح داشتند. وي ادامه داد: تالش مي كنيم 
تا پايان هفته رسيدگي ها به پايان برسد و يك هفته 
پس از آن حك��م نهايي صادر ش��ود. قاضي صلواتي 
درباره حكم صادره براي تروريست هاي داعشي، گفت: 

دادسرا براي اين مجرمين تقاضاي اعمال ماده۲۸۶ 
به عنوان مفسد فی االرض كرده است و هيئت قضايي 
پس از اتمام رس��يدگي ها وارد شور مي شود و حكم 
نهايي يك هفته پس از اعالم رسيدگي ها به صورت 

رسمي اعالم مي شود. 

احيای ستاد تدابير اقتصادی و سرعت تصميم گيری درباره مسائل آب از ضرورت های اين تصميم گيری هاست

مهدي پورصفا
    گزارش


