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   دليل گراني خودرو و مسكن از نگاه مسئوالن چيست

يك فعال فضاي مجازي به نام س��یدعلی موسوی در 
توئیت��ر درباره علت گراني خودرو و مس��كن نوش��ت: 
مسئوالن دولتي اخیراً كشف كرده اند كه دلیل گراني 
خودرو و مسكن درج قیمت در سايت ديوار است، بنابر 
اين دستور ممنوعیت درج قیمت را صادر كرده اند اما علم اقتصاد مي گويد علت 

گراني ها ناشي از نقدينگي بالغ بر 2هزار هزار  میلیارد توماني است. 
----------------------------------------------------------

    بازتاب نگراني رهبري 
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان طي توئیتي نسبت به دغدغه اي 
كه دوش��نبه ش��ب رهبر انقالب در ديدار با ش��اعران درباره زبان فارسي بیان 

فرمودند، واكنش نشان داد. 
وي در توئیتي نوش��ت: وقتي در طرح ه��ا و لوايح قانوني گاه��ي وقت ها لغات 
غیرفارسي ديده مي ش��ود، نگراني رهبر معظم انقالب اس��المي از حفظ زبان 
فارسي قابل درك است. هر چند شوراي نگهبان مطابق اصل 15 قانون اساسي 
اجازه تأيید چنین مصوباتي نمي دهد، الزم است صدا و سیما نیز نظارت مؤثري 

را بر برنامه هاي خود اعمال كند. 
----------------------------------------------------------

    تهديد تكراري ترامپ كه عاقبت خوبي ندارد
يك فعال فضاي مجازي در توئیتر درباره اظهارات عجیب ترامپ در مورد جنگ با 
ايران نوشت: ترامپ مي گويد اگر ايران مي خواهد بجنگد اين پايانش خواهد بود. 
اين حرف تكراري است، كساني كه اين حرف را قبل از ترامپ زده بودند، امروز 

بدنشان در خاك گنديده و غذاي مورچه ها شده است. 
----------------------------------------------------------

    اصلي ترين آفت وزارت خارجه چيست
مهدي خانعلي زاده در توئیتي نوش��ت: تحلیل غلط اصلي ترين آفتي است كه 
وزارت خارجه به آن مبتالس��ت. اين متن كه در سال 82 توسط اين وزارتخانه 
نوش��ته ش��ده را با وضعیت كنوني اتحاديه اروپا مقايس��ه كنید.»امضاي كري 
تضمین است« و »مگر رئیس جمهوري بعدي امريكا مي تواند برجام را لغو كند« 

را هم به آن اضافه كنید. 
----------------------------------------------------------

    واكنش وزارت امورخارجه چيست
سید عباس موسوي سخنگوي وزارت امورخارجه در واكنش به تهديد توئیت 
ترامپ مبني بر تهديد ايران در صفحه كاربري شخصي )توئیتر( خود نوشت: با 

ايرانیان بايد با احترام و تكريم سخن گفت نه تهديد. 
موسوي ادامه داد: در طول تاريخ زبان زور و تهديد هیچ گاه روي ايرانیان جواب 

نداده و نخواهد داد!
----------------------------------------------------------

    اينستاگرام حساب هاي ضدترامپ را مسدود مي كند
مشرق طي گزارشي با اشاره به س��ركوب مخالفان ترامپ در 
اينستاگرام نوشت: برخي حساب هاي كاربري در اينستاگرام با 
استفاده از هشتگ هايي مانند من از ترامپ متنفرم در اقدامي 

هماهنگ براي انتشار مطالبي منفي علیه وي فعال شده اند. 
اينستاگرام كه در مالكیت فیس بوك است از تحقیق و بررسي اين موضوع خبر 
داده و البته تأيید كرده كه تعدادي از پست هاي ارسالي با چنین هشتگ هايي 

را نیز پاك كرده است. 
پیش از اين و در سال 2۰1۶ نیز حمالت بر ضد ترامپ در شبكه هاي اجتماعي 
همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري امريكا به شدت افزايش يافته بود. 
بعدها امريكايي ها مدعي شدند اين حمالت با تحريك روسیه صورت گرفته است 
 Ghost Data اما اين ادعاها هرگز اثبات نشد. بررسي هاي مؤسسه تحلیل داده
نش��ان مي دهد اگر چه تالش هايي هدفمند براي انتقاد از ترامپ در اينستگرام 
در جريان است، اما دامنه و شدت آنها محدود اس��ت و در اين مورد اغراق شده 
است. برخي نمايه هاي دروغین نیز با همین هدف در اينستاگرام ايجاد شده اند 

و حمالت بر ضد ترامپ را هماهنگ مي كنند. 
س��خنگوي اينس��تاگرام از تحقیقات در اين زمینه خبر داده و تأيید كرده كه 
حساب هاي مهاجم به ترامپ كه قوانین اين شبكه اجتماعي را نقض كنند، پاك 
مي شوند. يك مؤسس��ه تحلیلي ديگر به نام Stroppa نیز از شناسايي حدود 

52هزار حساب كاربري ضدترامپ در اينستاگرام خبر داده است.

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس:
اروپا »اينستكس« را هم اجرا نخواهد کرد

مجل�س  خارج�ي  سياس�ت  و  مل�ي  امني�ت  كميس�يون  رئي�س 
گف�ت: اروپايي ه�ا فق�ط ب�ه برج�ام آوي�زان ش�ده اند و اقدام�ي براي 
حف�ظ آن نمي كنن�د و بعيد اس�ت »اينس�تكس« را ه�م اجراي�ي كنند. 
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با مهر، با اشاره به بدعهدي هاي اروپايي ها 
براي حفظ برجام، اظهار داشت: اروپايي ها تاكنون نشان داده اند بازيگر مستقلي 
در تحوالت نیستند و منتظرند بین ايران و امريكا شرايط تازه اي شكل گیرد. در 
واقع كشورهاي اروپايي تا آن زمان صرفاً مي خواهند به عنوان يك بازيگر باقي 

بمانند اما اقدامي در تحوالت انجام نخواهند داد. 
رئیس كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس تصريح كرد: كساني كه 
فكر مي كنند اروپا بايد برجام را نجات دهد، اش��تباه مي كنند زيرا اروپايي ها به 
برجام آويزان هستند و برجام را حفظ نكرده اند چراكه توان حفظ آن را ندارند. 

فالحت پیشه درباره احتمال اجراي »اينستكس« از سوي اروپايي ها گفت: بعید 
مي دانم نتیجه اي در اين باره از سوي اروپا شكل گیرد. 

.......................................................................................................................................
 مجلس براي طرح هاي دوفوريتي 

معيشت مردم وقت ندارد!
ب�ا  را  پالرم�و  مجل�س،  گف�ت:  مجل�س  رئيس�ه  هيئ�ت  عض�و 
ايراده�اي  آن  ب�ه  نگهب�ان  ش�وراي  و  ك�رد  بررس�ي  عجل�ه 
ترجم�ه و امالي�ي گرف�ت ك�ه اي�ن ب�راي مجل�س خ�وب نب�ود. 
به گزارش فارس، احمد امیرآبادي فراهاني عضو هیئت رئیس��ه مجلس شوراي 
اسالمي در جلس��ه علني ديروز مجلس، در مخالفت با دوفوريت بررسي اليحه 
الحاق يك تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشويي اظهار داشت: ما قانون مبارزه 
با پولشويي و تأمین مالي تروريسم را قباًل اصالح كرديم و پیش از اين هم آن را 
تصويب كرده بوديم. هیچ كدام ما مخالف مبارزه با پولشويي نیستیم، بنابراين 
مسئله را جوري مطرح نكنید كه مخالفان اين اليحه موافق پولشويي در كشور 

هستند. ما علم شفافیت را پیش از اين در مجلس برداشتیم. 
عضو هیئت رئیسه مجلس شوراي اسالمي با بیان اينكه دولت شش ماه پیش اليحه 
آورد و ما قانون مبارزه با پولشويي را اصالح كرديم، بنا نیست هر هفته چیزي ياد دولت 
بیفتد و آن را در حالت دو فوريت به مجلس بیاورد، گفت: حدود ۳۰طرح دوفوريتي 
نمايندگان با عناوين معیشت مردم و رونق تولید در نوبت است كه مجلس وقتي براي 
آن ندارد. امیرآبادي با تأكید بر اينكه قانون مبارزه با پولش��ويي پس از رسیدگي در 
مجلس به شوراي نگهبان رفت و چون ماهیت قضايي داشت و قوه قضائیه بايد روي 
آن نظر مي داد، محل ايراد ش��وراي نگهبان قرار گرفت. نماينده مردم قم با تصريح 
اينكه ما قوانین مربوط به FATF را در مجلس بررسي كرديم اما در تحريم ها چه 
تأثیري داشت. س��ازمان هاي بین المللي با دش��منان ما همراه هستند، اكنون هم 
اين اليحه اي كه دولت به مجلس آورده بس��یار مهم است و قضات برجسته، وزارت 
اطالعات و وزارت امور خارجه بايد روي آن نظر داشته باشند، بنابراين فوريت اليحه 
را به صالح نمي بینیم و بايد به صورت عادي در كمیسیون قضايي و حقوقي بررسي 
شود. وي خاطرنشان كرد: مجلس پالرمو را با عجله بررسي كرد و شوراي نگهبان به 

آن ايرادهاي ترجمه و اماليي گرفت كه اين براي مجلس خوب نبود.

آشوب اخیر در دانشگاه تهران به بهانه مخالفت با قانون حجاب 
ادامه جرياني اس��ت كه از زمان آشوب هاي امريكايي سال 9۶ 
وارد فاز جديدي ش��ده اس��ت. مباحث مرتبط با زنان يكي از 
محورهايي اس��ت كه به موازات تمامي تحريم ها و فش��ارهاي 
مختلف بر ايران از سوي دولت امريكا به صورت سازمان يافته 
پیگیري مي شود. در پروژه هاي جديد براندازي، نیت شوم امريكا 
در مس��یر مقابله با حجاب به عنوان يكي از بارزترين نمادهاي 
اسالمي ديده مي شود. وزارت خارجه امريكا با پرداخت مبالغ 
كالن به برخي از مزدوران خود كه عمدتاً عضو سازمان منافقین 
يا فرقه ضاله بهائیت هستند سعي دارد دست تجاوزكارانه خود 

را به سوي حجاب زنان ايراني دراز كند. 
وزير خارجه امريكا 1۶ اس��فندماه س��ال گذش��ته در مراسم 
س��یزدهمین دوره »جواي��ز بین المللي زنان ش��جاع« كه در 
واشنگتن برگزار شد، اظهار داشت: »سال گذشته همین روزها 
بود كه ده ها زن در سراسر ايران براي اعتراض به قانوني كه آنها را 
به داشتن حجاب در اماكن عمومي در همه حال ملزم مي سازد، 
اعتراض كردند. اين زنان ش��جاع از حق آزادي استفاده كردند 
و حجاب خود را مقابل دوربین ها برداشتند.« او بارها اظهارات 

ديگري در اين زمینه داشته است. 
بهمن ماه سال گذشته، يك سايت امريكايي كه مأموريت انتشار 
قرارداد هاي دولت امريكا را بر عهده دارد، فاش كرد كه »مسیح 

علینژاد« براي پیشبرد پروژه هاي هنجارشكنانه و ضدفرهنگي 
در ايران، مبل��غ 2۳1هزار دالر از دولت امري��كا دريافت كرده 
است. »مس��یح علینژاد« عامل پروژه ضد فرهنگي امريكا در 
تدارك اقدامات ضدايراني و ضداس��المي، از جمله افراد فعال 
در بال و پر دادن به اقدام كش��ف حجاب در تهران و حمايت از 

اين پروژه بود. 
وي بارها با انتشار تصاوير خود با وزير امور خارجه امريكا نشان 
داد كه دولت امريكا با تمركز بر مقوله حجاب و امنیت اجتماعي 
قصد دارد همزمان با ايجاد اخ��الل در عرصه هاي اقتصادي و 
سیاسي و امنیتي، با تحركات خاص در عرصه عفت عمومي نیز 
دستاويزي براي اقدامات حقوق بشري علیه ايران فراهم آورد. 
س��ازمان عفو بین الملل نیز همزمان ب��ا وزارت خارجه امريكا 
حجاب زنان ايراني را هدف قرار داد. اين س��ازمان در بخش��ي 
از گزارش خود، به تحركات س��ازمان يافته برخي از زنان علیه 
قوانین حجاب اشاره كرده و در ادعايي دروغین آورده است: »در 
سال 2۰18 مدافعان شجاع حقوق زنان در سراسر كشور به اين 

جنبش اعتراضي پیوستند.« 
اين گزارش به تحركات زنان عضو سازمان منافقین و برخي از 
زنان بهائي معروف به »دختران خیابان انقالب« اشاره كرده كه 
در خیابان ها و بر فراز برخي اماكن عمومي با چوب حراج زدن به 

حجاب خود به اين قانون اعتراض كردند. 

با بررس��ي س��وابق زناني كه نقش پیاده نظام امريكا را در اين 
جريان بازي مي كنند، سازماندهي اين جريان توسط سازمان 
منافقین يا فرقه ضاله بهائیت به وضوح آش��كار گرديده است. 
پیگیري خ��ط حمايت از اين قانون ش��كنان م��ا را به كاركرد 
اين افراد در جريان اخالل هاي گوناگون امنیتي و سیاس��ي و 
اقتصادي و فرهنگي رهنمون مي سازد. اگرچه سابقه استفاده 
از اراذل و اوباش و زنان بدنام توس��ط استعمارگران در ايران به 
سال ها قبل از كودتاي 28مرداد و به دوران آغاز فعالیت بهائیان 
برمي گردد اما اجیر كردن اين طیف در جريان ملي شدن صنعت 
نفت و در مقابل نهضت حضرت ام��ام و پس از پیروزي انقالب 
و در خالل عملیات هاي تروريس��تي و اخاللگري هاي مختلف 
خصوصاً در فتنه هاي 78 و 88 به وضوح عیان بوده اس��ت اما 
به نظر مي رسد در فاز جديد براندازي زنان فتنه گر به خطوط 

جلويي رانده شده اند. 
نكته اصلي در اين میان واكنش مقامات امنیتي و سیاسي به اين 
تحركات است. در سوابق فعالیت گروه هاي لیبرال، بهره بردن 
از افراد ناهنجار براي كس��ب رأي به وفور به چشم مي خورد و 
در همین راستا در مقاطعی بر مسند قدرت بودن اين جريان ها 
بیش��ترين حمايت از اين طیف هاي ناهنجار ديده مي شود. به 
صورت واضح مي توان گفت س��كوت مقامات مس��ئول درباره 
اخالل هاي عمدي در فضاي اخالقي و فرهنگي جامعه و عدم 

تالش براي شفاف س��ازي در اين عرصه باعث ايجاد شبهه در 
اين زمینه است. 

ناگفته پیداست همانگونه كه در مباحث فضاي مجازي تغافل 
عمدي در زمینه برخورد قاطع با باندهاي هدفمند گس��ترش 
فساد وجود دارد و هیچ حركت بازدارنده اي به چشم نمي خورد، 
در عرصه سیاسي، اجتماعي و امنیتي نیز فعالیت قابل توجهي 
براي جلوگیري از شیوع حركات س��ازمان يافته علیه حجاب 

ديده نمي شود. 
در كن��ار س��كوت مقام��ات سیاس��ي اي��ران، اظه��ارات و 
دست اندازي هاي وزير خارجه امريكا درباره حجاب زنان ايراني 
و عدم شفاف س��ازي مقامات امنیتي در مورد گروهك هاي 
فعال در عرصه اخالل هاي اخالقي، امنیتي، حتي در مقامات 
مسئول دررده هاي پايین تر نیز س��كوت معناداري به چشم 
مي خورد. اگرچه شائبه همراهي برخي از آنان براي اجرايي 
كردن سند 2۰۳۰ چنین تغافل هايي را در حد موضع فرهنگي 
آنان توجی��ه مي نمايد اما ب��ه طور مث��ال عدم موضع گیري 
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري علیه تحركات 
مداخله جويانه وزارت امور خارجه امريكا در زمینه حجاب و 
حمايت از قانون ستیزي س��ازمان يافته برخي از زنان را نمي 

توان ناديده گرفت. 
* مدير بانوان حزب مؤتلفه اسالمی

نبرد سياسي و امنيتي امريكا با حجاب زنان ايران
يادداشت  | نرگس قديري *

حسن روحاني در ديدار با تعدادي از روحانيون 
دولت اول خود را كارآمد دانس�ت كه توانس�ته 
تورم را مهار كند و رش�د اقتص�ادي را افزايش 
دهد و تأكيد كرد: هنوز هم همان دولت هستيم 
و كارآمدي  ما فرقي نكرده است. او از رسيدگي 
بيشتر به اقشار آسيب پذير و خودكفايي در توليد 
كاالهاي اساسي گفت و از اينكه مشكالت به دليل 
تحريم هاست و دولت نياز به اختيارات ويژه دارد. 
او در عين ح�ال گفت كه گرچه حام�ي مذاكره 
است اما در ش�رايط كنوني از آن دفاع نمي كند. 
حجت االسالم حسن روحاني دوشنبه شب در ديدار 
با جمعي از علما و ش��خصیت هاي ح��وزوي اظهار 
داش��ت: روحانیت همواره براي منافع ملي دنیاي 
اسالم، نقش پیشتاز و مبارز داشته است و اين نقش و 
مبارزه با استعمار و استثمار از زمان شیرازي بزرگ، 
مبارزه علم��اي نجف با اس��تعمار انگلیس و علما و 
فضالي ايران در مشروطه و نهضت اسالمي، بسیار 

اساسي بوده است. 
  يكي از اقدامات دولت اين است كه جمهوري 

اسالمي آغازگر تنش نبود
رئیس جمهور با اش��اره به ش��رايط پیچیده كنوني 
تأكید كرد: كساني در كاخ س��فید هستند كه طي 
4۰سال گذشته همیش��ه علیه جمهوري اسالمي 
ايران و نظام اسالمي عمل مي كردند و راه مقابله با 
كشور ما را فش��ار و جنگ مي دانستند و امروز همه 

اين افراد در كاخ سفید يكجا جمع شده اند. 
روحاني با تأكید بر اينكه خوشبختانه مردم باور دارند 
كه در اين برخ��ورد و تنش ما آغازگ��ر نبوديم، افزود: 
دشمن همواره به دنبال اين بود كه ما آغازگر باشیم و 
يكي از اقداماتي كه از اين دولت در تاريخ ثبت خواهد 
ش��د، همین مهم است كه جمهوري اس��المي ايران 
آغازگر تنش نبود، البته برخي نیز در كشور با استدالل 
و داليل��ي به دنبال اي��ن بودند كه م��ا از برجام خارج 
شويم و ايس��تادگي در اين زمینه هم كار سختي بود. 
رئیس جمهور با تأكید بر اينكه اگر با تحريك هاي امريكا 
از برجام خارج مي شديم، امروز دفاع از اقدامات دولت 
در برابر مردم بسیار سخت تر و پیچیده تر بود، افزود: در 
چنین فضايي عالوه بر امريكا جهان و سازمان ملل نیز 

تحريم هايي را علیه كشورمان اعمال مي كرد. 
  تالش هم�واره دولت رس�يدگي به قش�ر 

آسيب پذير بوده است
روحاني با اشاره به احاطه و اطالعات كافي دولت بر 
شرايط اقتصادي مردم و توجه به اقشار آسیب پذير، 
گفت: تالش دولت همواره اين بوده كه به وضعیت 

اين قش��ر آس��یب پذير جامعه رس��یدگي نمايد و 
5۰۰میلیارد توم��ان براي ياري اين قش��ر جامعه 
اختصاص داديم تا با پرداخت مبلغ 1۰۰هزار تومان 

و باالتر فشار و مشكالت آنها كمتر شود. 
رئیس جمهور ادامه داد: طي 2/5سال گذشته میزان 
پرداختي به اين اقش��ار را ۳/5 تا چهار برابر افزايش 
داديم و همواره تالش ب��ر اين بوده تا حقوق بگیران 
همانند كارگ��ران و كارمندان بی��ش از نرخ تورم، 
اضافه حقوق داشته باشند كه اين امر در دولت هاي 
گذشته سابقه نداش��ته اس��ت و حقوق كارمندان 

2۰درصد و كارگران ۳۶درصد اضافه شد. 
وي اف��زود: ت��الش دولت بر اي��ن بوده كه اقش��ار 
آس��یب پذير، آس��یب كمتري ببینند اگ��ر چه در 
ش��رايط امروز مردم با سختي و مش��كالت زيادي 
مواجه هس��تند، اما آيا همه اين مشكالت از ناحیه 

دولت است؟

  كارآمدي دولت با گذش�ته فرق�ي نكرده 
است

رئیس جمهور خاطر نش��ان كرد: برخي  در زمینه 
مش��كالت اقتصادي كارآمدي دول��ت را مطرح 
مي كنند اما چطور همین دولت در دوره يازدهم 
توانس��ت تورم را مهار و رش��د اقتص��ادي را ارتقا 
دهد؟ لذا كارآمدي دولت فرقي با گذش��ته نكرده 
و ما همان دولت هس��تیم ول��ی در دوره يازدهم 
مردم امیدوار بودند كه مشكالت شان حل و فصل 
مي شود، اما در اين دوره و به هر دلیل مقداري امید 
مردم نسبت به رفع مشكالت كمتر شده است، لذا 
همه براي ارتقاي امید و نشاط اجتماعي مسئولیت 

سنگیني دارند. 
  در كاالهاي اساسي خودكفا هستيم

روحاني كاه��ش درآم��د دولت و محدود ش��دن 
ارتباطات بانكي با دنیا را از جمله مشكالت موجود 

دانست و اظهار داشت: 87درصد گردش پول دنیا 
با دالر انجام مي شود و امروز گردش تجاري با دالر 
براي كش��ورمان به ش��كل يك جانبه و غیرقانوني 

تحريم است. 
وي ب��ا تأكید بر اينك��ه امروز در تولید بس��یاري از 
كاالهاي اساس��ي از جمله گندم، خودكفا هستیم 
و نیاز ب��ه واردات نداريم، اظهار داش��ت: اگر چه در 
كاالهاي اساسي خودكفا هستیم، اما براي آنچه نیاز 
به واردات داريم به محض اينكه برخي سودجويان 
در داخل كشور متوجه مي شوند كه به فرض مثال 
حمل كاال به تأخیر افتاده اس��ت، قیمت آن كاال را 
افزايش مي دهند. رئیس جمهور خاطر نشان كرد: 
اگر چه امروز مردم در زندگي خود احساس سختي 
و مشكل مي كنند، اما دولت با اقدامات خود اجازه 
نداده كه كاالهاي ضروري كه براي مردم حساسیت 

دارد، با كمبود مواجه شود. 

  دولت نياز به اختيارات ويژه دارد
روحاني با تأكید بر اينك��ه امروز براي مديريت بهتر 
شرايط نیازمند تمركز قدرت و تصمیم گیري هستیم، 
اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلي نیز در مقطعي 
كه با مشكل مواجه شديم، شوراي عالي پشتیباني 
جنگ ايجاد شد و همه اختیارات در دست اين شورا 
بود و حتي مجلس شوراي اسالمي و قوه قضائیه نیز 
در تصمیم گیري آن شورا دخالتي نداشتند و امروز 
هم در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم. وي تصريح 
كرد: همانگونه كه در جنگ هش��ت ساله اختیارات 
ويژه اي را از امام راحل گرفته و توانس��تیم جنگ را 
اداره كنیم و حتي موفقیت هاي بسیاري را به دست 

آوريم امروز هم به چنین اختیاراتي نیاز داريم. 
  در شرايط كنوني مذاكره را قبول ندارم

رئیس جمهور با بیان اينكه امروز وارد دوره و صحنه 
جديدي شده ايم، اظهار داشت: خوشبختانه امروز 
اتفاق نظر داري��م كه بايد در براب��ر امريكا و تحريم 
بايس��تیم و در اين زمینه هیچ اختالف نظري بین 

مردم و مقامات كشور وجود ندارد. 
وي با اشاره به اينكه بنده طرفدار مذاكره و ديپلماسي 
هس��تم، اما انجام آن را در ش��رايط كنوني به هیچ 
عنوان قبول ندارم، گفت: در مهرماه س��ال گذشته 
در جريان سفر به س��ازمان ملل، پنج نفر از رهبران 
معروف دنیا واسطه شدند كه با رئیس جمهور امريكا 
مذاكره كنیم و س��ال پیش از آن نیز وزارت خارجه 
امريكا هشت بار درخواست مذاكره داد، اما شرايط 
امروز به هیچ عنوان شرايط مذاكره نیست و امروز 

شرايط ما شرايط مقاومت و ايستادگي است. 
      

برنامه ريزي و اتخاذ اقدامات الزم براي تبیین مسائل 
ديني در بین نسل جوان، تأكید بر ضرورت وحدت و 
انسجام بین همه اركان كشور براي مقابله با تحريم ها 
و تهديدهاي خارجي، مقابله جدي و اساسي با پديده 
رانت و فساد، سرمايه گذاري بیشتر در حوزه امنیت 
فضاي اينترنت، تأكید بر ايج��اد رابطه قوي تر بین 
دولت و مردم، توجه بیشتر دولت به رفع دغدغه هاي 
معیشتي و مشكالت اقتصادي مردم، نظارت بر روند 
افزايش��ي قیمت برخي كاالهاي اساسي و ضروري 
مردم، ضرورت توجه بیشتر به فضاي مجازي، لزوم 
تبیین خدمات و دس��تاوردهاي حوزه هاي علمیه 
در جامعه و تأكید بر رس��یدگي به وضعیت حجاب 
در جامعه به عنوان يك اص��ل مهم قرآني، از جمله 
درخواست ها، پیشنهادات و دغدغه هاي مطرح شده 

میهمانان حاضر در اين جلسه بود.

روحاني در ديدار برخي شخصيت هاي حوزوي:

کارآمدي دولت فرقي با گذشته نكرده است

   گزارش   

   چهره ها

نايب رئي�س كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي 
مجلس شوراي اس�المي گفت: عربس�تان با اتهام زني به 
اي�ران و ط�رح ادعا هاي بي اس�اس مي خواه�د توجهات 
جامع�ه جهان�ي را از جناي�ات خ�ود منح�رف كن�د. 
كمال دهقاني فیروزآب��ادي در گفت وگو با خانه ملت، تصريح 
كرد: اين عربس��تان اس��ت كه روزانه مردم يم��ن را بمباران 
مي كند، كودكان را در مدرس��ه ها و خانواده ها را در مراس��م 
عروسي به عزا مي نشاند و در تركیه انسان اتباع خود را تكه تكه 
مي كند و در مقابل چشمان جامعه جهاني شیعیان و كودكان 

را گردن مي زند. 
وي افزود: چنین كش��وري هر روز به ايران��ی حمله مي كند و 
جنگ لفظي راه مي اندازد كه هم��واره با عقالنیت تصمیمات 
اصولي گرفته و هیچ گاه از مسیر ايجاد صلح و امنیت در منطقه 
و حفظ حقوق مظلومان منحرف نشده است، آيا اين عربستان 
بود كه براي مقابله با تكفیري ها و تروريست ها در منطقه صدها 
ش��هید تقديم كرد يا ايران؟ پاسخ روشن است عربستان مهد 
داعش بود و روزنامه نگار عربستاني به روش داعشي در خاك 
ديپلماتیك عربستان كشته شد و همه فهمیدند تفكر داعش از 

كجا الگو برداري شده است. 
نماينده تفت تأكی��د كرد: اينها 
وابس��تگي كامل به امريكا دارند 
و از خودش��ان هی��چ اختیاري 
ندارند و هر روز يك ادعای جديد 
را مط��رح مي كنن��د ت��ا اربابان 
امريكاي��ي از گاو ش��یرده خود 

راضي باشند. 
 وي خاطر نش��ان كرد: عربستان در همه مس��ائل منطقه راه 
اشتباه رفته و داعش و القائده را تربیت كرده اند كه همه دنیا را 
به چالش كشیده است و اگر اين مسیر اشتباه را اصالح نكند، 

همه منطقه آسیب خواهد ديد. 
عادل الجبیر وزير مش��اور س��عودي در امور خارجه سعودي 
دوشنبه در مصاحبه اي با جمعي از خبرنگاران و در اظهاراتي 
خصمانه مدعي ش��د ايران امنیت منطقه را به خطر انداخته 
و اقدامات تروريس��تي در جهان عرب انجام داده و خطاب به 
مقامات ايراني گفته: امیدوارم ايران به حكمت و عقالنیت روي 

آورد تا مانع وقوع جنگ در منطقه شود. 

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با تأكيد بر اينكه امريكايي ها 
مرد جنگ و مذاكره با ايران نيس�تند، گف�ت: فرافكني و بيان 
اظهارات گوناگون ترامپ  با هدف جنگ رواني در داخل ايران است. 
سیدحسین نقوي حس��یني در گفت وگو با خانه ملت، در توضیح 
اظهارات رئیس جمهور امريكا در مصاحب��ه با فاكس نیوز، گفت: 
امريكايي ها سیاست چماق و هويج را به كار مي برند؛ به نوعي كه 
يك روي آن جنگ، حركت ناو هواپیما بر، اعزام نیرو و درخواست از 
كشورهاي ثالث براي مقابله با ايران است و روي ديگر آن مذاكره، 
دادن ش��ماره تلفن، واسطه تراشي سوئیس و س��اير كشورهاي 
ديگر و سردادن ش��عار راه اندازي جنگ اقتصادي است. نماينده 
مردم ورامین و پیشوا در مجلس ش��وراي اسالمي، تصريح كرد: 
امريكايي ها در هر دو مورد دروغ مي گويند و فرافكني مي كنند زيرا 
آنها مرد جنگ نیستند چون نسبت به توانايي جمهوري اسالمي 

در دفاع از خود و ضعف خودشان كاماًل واقف هستند. 
وي افزود: از س��وي ديگر اهل مذاكره هم نیستند همانطور كه 
تجربه اين را ثابت كرد، آنها در برجام با ما مذاكره كردند و بعد از 
مدتي همه توافق را زير سؤال بردند، لذا هدف امريكا ايجاد جنگ 

رواني در داخل كشور ماست. 

نقوي حس��یني ي��ادآور ش��د: 
امريكايي ه��ا مي خواهن��د ملت 
ايران را تحت فش��ار و ذيل سايه 
جنگ قرار دهن��د و جامعه را به 
دو گروه موافق و مخالف مذاكره 
با امريكا تبديل كنن��د تا بتوانند 
تنش داخلي ايجاد كنند، ادعايي 
كه هر روز از سوي آنها مطرح مي شود هم در همین راستاست. 
عضو كمیسیون امنیت ملي و سیاس��ت خارجي مجلس شوراي 
اسالمي، معتقد است: امريكايي ها تمايل دارند كه حادثه اي چون 
11سپتامبر را در منطقه راه بیندازند يا صدامي در منطقه به وجود 

بیاورند تا مأموريت جنگ نیابتي را بر عهده بگیرد. 
به گزارش خانه ملت، دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امريكا در 
گفت وگو با شبكه فاكس نیوز گفت: من به دنبال جنگ نیستم 
اما وقتي وضعیتي مانند وضعیت ايران وجود دارد، نمي توان به 
آنها اجازه داد كه تسلیحات هس��ته اي داشته باشند، نمي توان 
اجازه وقوع چنین چیزي را داد اما اگر بخواهم وارد جنگي شوم 

آن جنگ اقتصادي خواهد بود.

 عربستان با اتهام زني به ايران
قصد انحراف افكار عمومي از جنايات خود را دارد

نقوي حسيني در واكنش به مصاحبه ترامپ با فاكس نيوز:

امريكايي ها مرد جنگ و مذاكره با ايران نيستند
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