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     اين غذا خوردن ندارد
بهمن هدايتي در توئيتي با هشتگ دختر آبي نوشته: از 
رنج هاي روحي و ويرانه هاي رواني آدم ها، خوراك سياسي 
نس��ازيم، اين غذا خوردن ندارد... دخت��ري كه به خاطر 
فوتبال، خودكش��ي مي كند، يك بيمار بوده نه قهرمان مل��ي. اونهايي كه 
خودكشي اين دختر را تلويحاً تأييد و تصديق مي كنند و از او قهرمان سازي 
و الگو سازي مي كنند، به دختران نوجواني فكر كنند كه با ديدن اين حجم 
تأييد و تصديق و توجه، با كوچك ترين مشكل عاطفي و روحي ممكن است 

خودكشي را انتخاب كنند. باور كنيد مسئله به اين سادگي ها نيست. 
........................................................................................................................

     حق حساب گيري از دزد و قاچاقچي و مفسد!
هاني هاش��مي در توئيتي نوش��ته: با جاس��وس برخورد مي كنن- راه 
برخورد با جاسوس دس��تگيري جاسوس نيس��ت. با مفسد اقتصادي 
برخورد مي كنن- راه برخورد با مفاس��د اقتصادي دس��تگيري مفسد 
نيست. با قاچاقچي برخورد مي كنن- راه برخورد با قاچاق دستگيري 
قاچاقچي نيست. يه دفعه بفرماييد حق حساب گيري از دزد و قاچاقچي 

و مفسد سبك دولت داريه!
........................................................................................................................

     10روز پس از سفر رئيسي به زنجان
محمد فراهاني، سردبير خبرگزاري ميزان نوشته: 10روز پس از سفر رئيس 
ق. ق به زنجان امروز يك ماه حقوق معوق كارگرهاي نبات س��ازي جهان 
پرداخت شد. مقرر شد تا پايان شهريور سه ماه و تا پايان مهر سه ماه طلب 
ديگر كارگرها پرداخت شود. ۳۴ماه بيمه كارگرها واريز نشده بود كه اين 

مشكل هم امروز حل شد. خبر بهتر اينكه خط توليد كارخانه فعال شد.
........................................................................................................................

     زنگنه هم به حرف منتقدان رسيد
 اميرحسين ثابتي در توئيتي نوشته: بيژن  زنگنه ديروز در جمع خبرنگاران 
گفته: »رجزخواني نمي كنيم اما امريكا نمي تواند صادرات نفت ما را صفر 
كند.« همين جناب زنگنه 16 ارديبهش��ت96 چند روز قبل انتخابات 
گفته بود: »اگر برجام نبود فروش  نفت ايران به صفر مي رسيد!« فقط چند 

سال زمان نياز بود تا ايشان به حرف منتقدان  برجام برسد!
........................................................................................................................ 

    وعده تحقق الهي
حجت اهلل عبدالملكي در توئيتي نوش��ته: دولت هايي رو داريم، ذليل 
و حقير و ب��رده امريكا و غرب و جريان هايي مث��ل  انصاراهلل يمن، پيرو 
ج. ا. ايران كه با يك حمله مح��دود ظرف دو روز قيمت جهاني نفت رو 
20درصد باال مي برن و ارزش قدرتمندترين پول دنيا )دالر( رو پايين 

ميارن! اين يعني تحقق وعده الهي: و لينصرن اهلل من ينصره... 
........................................................................................................................

    ضعف پترو- دالر
پوريا آستركي در توئيتي نوشته: يك حمله كوچك پهپادي )يا موشك 
كروز( نيمي از توليد بزرگ ترين صادركننده اوپك را از كار انداخت. تصور 
كنيد يك جنگ سه ماهه در خليج فارس، چه باليي سر توليد و زيرساخت 
نفت، اقتصاد جهان، تورم كاال و خدمات وابسته به نفت، بدهي ملي امريكا 

و نظام پترو- دالر مي آورد؟

نقوي حسيني: 
رياض در باتالق جنگ با يمن فرو خواهد رفت 
عربستان اكنون در تأمين س�هميه نفت خود درمانده و در آينده 
نزديك تاثير حمله يمن بر بازار نفت جهاني مش�خص مي ش�ود. 
سيدحسين نقوي حسيني س��خنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حمله اخير 
يمن به مواضع نفتي عربستان و تاثير آن بر وضعيت بازار نفت، اظهار كرد: 
عربستان وارد باتالقي به نام جنگ با يمن شده كه اگر دامنه آن را جمع نكند 
قطعاً در باتالق اين جنگ فرو خواهد رفت. او افزود: عربستان با حمايت هاي 
رژيم صهيونيستي و امريكا رژيم مستقل يمن را مورد تجاوز قرار داد و امروز 
نيرو هاي مقاومت يمن درس خوبي به متجاوزان اين كشور و همپيمانانش 
داد. نقوي حسيني تصريح كرد: حمله پهپادي يمن به تاسيسات اقتصادي 
و نفتي عربستان نشان دهنده عبور اين پهپاد ها از خطوط دفاعي و امنيتي 
عربستان است. هدف قرار گرفتن مهم ترين مراكز اقتصادي و نفتي عربستان 
پيام هاي بسياري دارد و نشان مي دهد كه اين كشور در عجز و ناتواني است 

و بايد منتظر حمالتي بسيار پيچيده و سخت تر از اين باشد. 
او ادامه داد: بهتر اس��ت كه عربس��تان دامنه اين جنگ را جمع كند و 
دست از تجاوز بردارد، وگرنه اين حمله تبعات بسياري براي اين كشور و 
همپيمانان آن خواهد داشت. نقوي حسيني بيان كرد: عربستان هنگام 
خروج امريكا از برجام تعهد داد كه كسري نفت ايران را در بازار جهاني 
تأمين كند، اما اكنون در تأمين سهميه نفت خود نيز درمانده و در آينده 

نزديك تاثير اين حمله بر بازار نفت جهاني مشخص خواهد شد.  
........................................................................................................................

 مؤمني: ترامپ رأي بياورد
اروپا از برجام خارج مي شود

اگ�ر »ترام�پ« در انتخاب�ات ۲0۲0 مج�دداً رئيس جمه�ور 
ش�ود به اطمين�ان مي گوي�م، اروپ�ا از برج�ام خارج مي ش�ود. 
ميرقاسم مومني كارشناس مس��ائل بين الملل در گفت وگو با مهر، در 
خصوص اينكه آيا اروپايي ها مي توانند اقدامي عملياتي در قالب برجام 
را در مدت زمان تعيين شده از س��وي ايران در گام سوم انجام دهند يا 
خير، گفت: ما از زمان خروج امريكا از برجام، شاهد تالش اروپايي ها در 
راستاي حفظ برجام و تداوم همكاري ها با ايران بدون پرداخت هزينه اي 

در قبال آن بوديم. 
وي گفت: آنها عالقه مند به حفظ برجام به عنوان مهم ترين دس��تاورد 
ديپلماتيك خود پس از جنگ جهاني دوم هستند، آنها مي دانند كه با 
حفظ برجام مي توانند سطح باالتري از امنيت خود را تأمين كنند، اما 
تمايل صرف به انجام كاري، لزوماً منجر به تحقق آن نمي شود تا زماني 
كه عزم، اراده و توان كافي براي تحقق آن امر وجود داش��ته باش��د. به 
اعتقاد م��ن اروپايي ها به رغم ميل خود در خص��وص حفظ برجام، بنا 
به وابستگي ش��ديد امنيتي و اقتصادي به امريكا نمي توانند آنطور كه 

مي خواهند سياست هاي خود را اتخاذ كرده و مستقل پيش روند. 
كارشناس مسائل بين الملل گفت: كش��ورهاي اروپايي باقي مانده در 
برجام سياس��تگذاري زمان يا به اصطالح از اين ستون به آن ستون را 
پيش گرفتند تا ببينند در اين مسير چه پيش مي آيد. اروپايي ها منتظر 
نتيجه انتخابات 2020 امريكا هس��تند تا بر اساس آن اقدام و تصميم 
نهايي و قطعي خود را انجام دهند. به اطمينان مي گويم كه اگر ترامپ 

مجدد رئيس جمهور شود، اروپا از برجام خارج مي شود. 
مومني با بيان اينكه »اينستكس« و طرح تخصيص 1۵ميليارد دالر از 
سوي فرانسه تا كنون عملياتي نشده و به نظر هم نمي آيد كه اين قبيل 
اقدامات براي ما س��ودي در پي داشته باشد، گفت: اروپايي ها هيچ كار 
عملياتي و مثبتي در راستاي تحقق منافع ايران در قالب برجام انجام 
نداده اند و به نظر مي آيد آنها به دنبال راهي هستند كه به بهانه اي ايران 

را مقصر جلوه داده و متهم به عدم اجراي تعهداتش كنند. 
وي با بيان اينكه برجام در ش��رايط فعلي همچون ماشين بدون موتور 
مي ماند كه نمي تواند حركتي كند، افزود: اروپايي ها صرفاً حرف مي زنند 
و اين دقيقاً آن چيزي است كه امروز به كار ما نمي آيد، بلكه ما منتظر 
اقدامي عملياتي از سوي آنها بوده و هستيم و فرصت هاي 60روزه اي كه 
در مسير گام هاي اول تا سوم ايران به آنها داده شده هم به اين منظور 
است، اما با توجه به آنچه تاكنون شاهد بوديم، به نظر نمي آيد كه آنها 

كار خاصي در اين 60روزه سوم هم انجام دهند.

در طول س�ال هاي پس از پاي�ان جنگ تحميلي 
يكي از دغدغه هاي مهم جامعه ايراني و مسئوالن 
جمهوري اس�امي مب�ارزه ب�ا فس�اد در داخل 
سيس�تم اقتصادي و سياسي كش�ور بوده است. 
شايد با قاطعيت بتوان گفت هم اكنون ده ها نهاد 
اطاعاتي، قضايي و سياس�ي مبارزه با فس�اد را 
به عنوان يكي از مهم تري�ن وظايف خود تعريف 
كرده اند و آن را جزو دلمش�غولي هاي جدی خود 
می  دانند. صرف نظ�ر از اينكه خروج�ي فعاليت 
نهادهاي مختلف در اين حوزه چه بوده اين سؤال 
به عنوان يك چال�ش جدي ب�راي جامعه مطرح 
شده كه ممكن است تسويه حساب هاي سياسي 
تبديل به عاملی براي تشكيل پرونده هاي جدي 
براي مقابله با فساد باشد؛ اتهامي كه گاه از سوي 
مدعيان اصلي مبارزه با فساد نيز مطرح مي شود. 
آيا مي توان راهي يافت تا اطمينان به نحوه مبارزه با 

فساد را در افكار عمومي افزايش داد. 
زماني كه غالمحسين كرباسچي شهردار اسبق تهران 
به اتهام اخت��الس و حيف و ميل ام��وال عمومي در 
دادگاه حضور پيدا كرد و اتفاقاً مجرم نيز شناخته شد 
بسياري از روزنامه هاي جناح دوم خرداد اين تصميم 
را نتيجه پيروي اصالح طلبان در انتخابات رياس��ت 
جمهوري سال 76 و انتقام از شهردار اسبق تهران به 
دليل حمايت از اين جناح در انتخابات دانستند. بعدها 
در اين داستان عالوه بر ماجراي سياسي بحث شكنجه 
برخي مديران شهري نيز مطرح شد كه مدعيان هرگز 

برای ادعاهای خود سندی ارائه نكردند. 
از آن زمان ب��ه بعد در اغلب پرونده هاي مهم فس��اد 
كه پاي محافل سياسي به ميان كشيده مي شد، اين 
فرضيه كه پاي يك تسويه حس��اب سياسي در بين 
اس��ت به ميان كشيده مي شد. ش��ايد اخباري كه از 
مجادله رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه در شوراي 
هماهنگي اقتصادي به بيرون درز كرده را هم بتوان 
ادامه همين روند دانس��ت، با اين تف��اوت كه اين بار 
مجادله ها نه از طريق رس��انه ها و شبكه هاي مجازي 

بلكه مستقيماً توسط رؤساي قوا صورت مي پذيرد. 
   انتظارات بيجاي مديران دولتي

براي حمايت در پرونده هاي قضايي 
واقعيت اين اس��ت كه مهم ترين ريشه پرونده هاي 
ب��زرگ فس��اد در نظ��ام اقتص��ادي بح��ث رانت و 
سوءاس��تفاده از جاي��گاه دولتي بوده اس��ت، البته 
طبيعي است كه در كشوري كه دولت و شركت هاي 
خصولتي بر 80درصد اقتصاد تسلط داشته باشند، 
امكان سوءاستفاده و فراهم كردن از طريق دسترسي 

به منابع دولتي و عمومي بيشتر باشد. 
نتيجه طبيعي چنين مسئله ای اين است كه در اغلب 

پرونده هاي فساد پاي مديران و سياستمداران دولتي 
نيز به ميان مي آيد. هر چقدر حجم فس��اد بزرگ تر 
باشد امكان ايجاد چنين روابطي نيز بيشتر مي شود، 
براي مثال مي توان به فساد در صندوق سرمايه گذاري 
فرهنگيان اشاره كرد. نگاهي به متهمان اين پرونده 
در راهروي دادگاه نشان مي دهد كه تا چه اندازه پاي 

مديران دولتي يا وابستگان آن به ميان آمده است. 
به طور حتم در شرايط عادي نيز مديران و وابستگان 
دولتي انتظار دارند حمايت حداكثري از سوي مقامات 
ارش��د از آنها صورت بپذيرد و چني��ن امري را الزمه 
انجام ريس��ك و انجام وظايف خود مي دانند. نتيجه 
چنين اتفاقي نيز بلند شدن فرياد اعتراض در هنگام 
رسيدگي به پرونده هاي جدي فساد است و گاه شدت 
اين فشارها به قدري باال بوده كه پرونده به طور كامل 
از مسير رسيدگي خارج شده كه نمونه آن را مي توان 
در بس��ياري از پرونده ها مش��اهده كرد، البته اتهام 
سياسي كاري در پرونده هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي 
تنها محدود به كشور ما نيست بلكه در ساير كشورها 
و نظام هاي سياسي دنيا نيز اين مسئله به عنوان يك 
اتهام به دستگاه برخوردكننده با فساد نسبت داده شده 

است، به عنوان مثال كشور چين براي مقابله با فساد 
اقتصادي موج جديدي را براي مبارزه با فساد اقتصادي 
آغاز كرده كه تاكنون منجر به محكوميت ميليون ها 
مدير و كارمند سياسي شده است. همچنين برخي از 
آنها براي محاكمه به س��كوي اعدام سپرده شده اند. 
برخي از معارضان نظام سياسي اين كشور و همچنين 
قدرت هاي معارض اين اتهام را به صورت جدي مطرح 
مي كنند كه اين اقدامات با هدف پاكسازي در نظام 

سياسي اين كشور انجام مي شود. 
   هاي و هوي بيجاي متهمان 

مقام معظم رهبري در سال 88 و در جمع مجاوران 
حرم رضوي در اين باره مي فرمايند: »مبارزه  با فساد، 
كار دشواري است؛ كاري است كه انسان، مخالف پيدا 
مي كند. شايعه درست مي كنند، دروغ مي گويند و آن 
كسي كه در اين ميدان جلوتر از ديگران حركت كند، 
بيشتر از همه مورد تهاجم قرار مي گيرد. اين مبارزه 
هم الزم اس��ت و بايد انجام بگيرد. خب، كساني كه 
بخواهند اين كارهاي بزرگ را چه در زمينه  پيشرفت، 
چه در زمينه  عدالت انجام دهند، بايد مديراني باشند 

كه به اين چيزها معتقد باشند.« 

در كنار اين يكي از مشكالت مهم در خصوص مبارزه 
با فساد اين است كه برخي از عامالن مفاسد اقتصادي 
ت��الش مي كنند با مراج��ع قدرت سياس��ي ارتباط 
بگيرند. اين مس��ئله را به وضوح در طبقه نوكيس��ه 
مي توان ديد؛ طبقه اي كه عمدتاً ريش��ه در مديراني 
دارد كه طي سال هاي اخير از طريق دستيابي به رانت 
اطالعاتي و يك بازار ناقص و دولت��ي به ثروتي انبوه 
دست يافته اند و منشأ انباشت و تكثر ثروت خود را از 
طريق رانت هاي دولتي مي بينند و از اين طريق رشد 

و ارتزاق مي كنند. 
اين طبقه جديد عالوه بر استفاده از رانت هاي دولتي 
پيوندهاي محكمي نيز با طبقه حاكم ايجاد مي كند 
تا هرگونه برخورد و تعقيب قضايي را به شدت براي 
نظام حاكم هزينه بردار كند و از سويي ديگر با ايجاد 
البي هاي گسترده با مراكز قدرت به دنبال جلوگيري 
از هرگونه تغييري اس��ت كه بتواند منافع خود را به 

خطر بيندازد. 
طبيعي است كه برخورد با چنين طبقه اي به معناي 
درگيري با برخي احزاب و حتي مراجع سياس��ي در 

داخل كشور است. 

   مفاس�د اقتص�ادی در تاريكي بهتر رش�د 
مي كنند

شايد اولين نكته اي كه بتواند هر فرآيندي در مبارزه با 
فساد را از چنين اتهامي دور كند شفافيت در رسيدگي 
به چنين پرونده هايي اس��ت. همان گونه كه قارچ ها در 
تاريكي رشد مي كنند، مفاس��د اقتصادي نيز در فضاي 
تاريك و غيرش��فاف بهتر مي توانند عمل كنند. اگرچه 
قدم هاي خوبي در نحوه مبارزه با فساد و علني كردن آن 
در كشور برداشته شده اما الزم است تا قدم هاي بيشتري 
در اين باره برداش��ته شود. اس��تفاده از ظرفيت فعاالن 
مردمي ضدفساد مي تواند كمك خوبي براي دور كردن 
اتهام سياسي كاري در پرونده هاي فساد اقتصادي باشد. 
در كنار اين آگاه كردن مردم از اطالعات پرونده ها نيز 
مي تواند كمك خوبي در اين باره باش��د. مقام معظم 
رهبري در خص��وص آگاه كردن م��ردم از اقدامات 
ضدفس��اد مي فرمايند: »ما بايد برخ��ورد كنيم بعد 
برخورد را به مردم بگوييم. بگوييم اين كار اتفاق افتاد، 
اين خوب است، اين درست است... در همين چيزهايي 
كه شركت هاي صوري اي كه درست كردند و آمدند 
به  عنوان اينها ارز گرفتند، دستگاه امنيتي بايد دنبال 
كند، فعال باشد، اينها را شناسايي كند برخورد جدي 

بكنيد، مردم استقبال مي كنند از اين برخورد.«
البته اين مس��ئله بايد با درك ش��رايط الزم صورت 
پذيرد. تأكيد آيت اهلل رئيسي در جلسه شوراي عالي 
اقتصادي كشور در خصوص معرفي پرونده هايي كه 
با سياسي كاري با آنها برخورد مي شود، قدم درستي 

است كه نتايج آن بايد به اطالع افكار عمومي برسد. 
   جنجال بي موقع ممنوع 

گاهي وقت ها نيز الزم است تا زماني كه اقدامات اصلي 
براي كشف پرونده به نتيجه قطعي نرسيده از رسانه اي 
كردن آن خودداري شود، حتي گاهي وقت ها نشت 
اطالعات به صورت پيشدستانه از سوي برخي متهمان 
صورت مي گيرد تا امكان جو سازي در خصوص نهاد 
برخورد كننده با فساد امكانپذير شود. در اين باره نيز 
رهبري خطاب به مس��ئوالن مربوطه در قوه قضائيه 
مي فرمايند: مراقب باشيد اول، كار انجام گيرد و بعد 
مردم از كاري كه انجام گرفت، مطلع شوند. جنجال 
تبليغاتي نسبت به كاري كه هنوز انجام نگرفته است، 
نه فقط مفيد فايده نيست بلكه ضررهايي هم ايجاد 
مي كند. كار را بكنيم، بعد اطالع دهيم اين كار شد نه 
اينكه قبل از آنكه كاري صورت گيرد، جنجال كنيم. 

اين مس��ئله به اين نياز دارد تا مقامات قوه قضائيه به 
خوبي فضاي رس��انه اي را مديريت كرده و اقدامات 
الزم براي مديريت فضاي رسانه اي را به عمل بياورند؛ 
مس��ئله اي كه خوشبختانه نش��انه هاي اميدبخشي 

درباره آن ديده مي شود.

تهمت سياسی کاری در پرونده های فساد اقتصادی
مدعيان برخورد سياسی و جناحی با پرونده های مفاسد اقتصادی چرا برای ادعاهای خود مصداق ارائه نمی دهند؟

مهدی  پورصفا
   گزارش

سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت مخالف دوقطبی سازی 
است، گفت: آنچه رئيس جمهور در مورد انتخابات بيان كرد 
چيزی نبود جز فراخواندن مردم برای مشاركت در انتخابات.

علي ربيعي سخنگوي دولت در نشست خبري خود با خبرنگاران 
با اشاره به نشست سه جانبه ايران، روسيه و تركيه گفت: همانگونه 
كه مطلع هستيد رئيس جمهور يك شنبه شب براي شركت در 
اجالس سه جانبه سران سه كشور ايران، روسيه و تركيه به آنكارا 

سفر كرد. 
س��خنگوي دولت تصرح كرد: اين س��فر در ادامه ابتكار مذاكرات 
آستانه است و مربوط به ايجاد صلح و ثبات در سوريه و برقراري نظم 
و ثبات سياسي در اين كش��ور و راه تعميق ارتباطات سياسي سه 
كشور و موضوعات ديگر منطقه است. كشورهاي اثرگذار هستند 

بيشترين حق را براي حل و فصل منازعات منطقه اي دارند. 
ربيعي تصريح كرد: خود مذاكرات آستانه قطعاً الگويي براي حل 
و فصل بحران هايي است كه در منطقه يا ساير مناطق بحران خيز 
وجود دارد. كشورهاي مهم منطقه و كشورهايي كه اثرگذار هستند 
در منطقه بيشترين حق را براي حل و فصل موضوعات منطقه اي 
دارند و مي توانند مؤثر باشند براي آنكه الگوهايي ساخته شود كه 
تعامل هاي منطقه اي بتواند مسائل منطقه را در درون خود حل و 
فصل كنيم. وي ادامه داد: خوشبختانه روابط ما با تركيه و روسيه 
در بهترين دوران تاريخي خود به سر مي برد و استراتژي اصلي ما 
در سياس��ت خارجي، تعميق روابط گسترده با همسايگان است، 
شايد هيچ گاه روابط با همسايگان و جدي بودن كار با همسايگان 

به بركت تحريم ها آنقدر جدي پيگيري نمي شد. 
   يكي از بركات تحريم ارتباط بيشتر با همسايگان است

ربيعي تأكيد كرد: امروز من مي گويم يكي از بركات تحريم اين است 
كه رويكرد ما در كار با همس��ايگان متعدد، امكان بسيار خوبي را 
براي ما فراهم كرده است. وي با توجه به سفر رئيس جمهور به آنكارا 
گفت: در ديدارهاي دوجانبه با روسيه و خريدهايي كه از اين كشور 
داريم و صادرات كه به روسيه خواهيم داشت صحبت خواهد شد و 
همين طور كميسيون هاي مشترك ما با تركيه و روسيه تفاهم هايي 
صورت داده اند كه در اين سفر بخشي از آنها عملياتي خواهد شد. 

ربيعي با اشاره به طرح چهار ماده اي ايران در همان ابتداي بحران 
يمن اظهار داشت: ايران آمادگي همكاري با سازمان ملل متحد را 

براي صلح در يمن دارد. 
سخنگوي دولت بيان داش��ت: در چند روز گذشته مسائل مهمي 
اتفاق افتاده كه مهم ترين آن بحث يمن است. در حالي كه برخي 
بدانديشان منطقه با طرح اتهامات بي اساس در مسير ايجاد تفرقه 
حركت و تالش مي كنند اعتماد بين همسايگان را افزايش دهند، 
ما يك نمونه از اين اقدامات مخرب را در روزهاي گذش��ته در پي 
حادثه پيش آمده براي شركت آرامكوی عربستان مشاهده كرديم 
كه متأسفانه به جاي فرافكني ها به ريشه هاي اين جنگ و ناامني و 

بي ثباتي منطقه توجه نمي شود. 

   در جنگ يمن فرافكني نشود
ربيعي تأكيد كرد: ما معتقد هستيم يمني كه پنج سال است مورد 
هجوم قرار مي گيرد و زير شديدترين حمالت و رفتارهاي ضدانساني 
قرار دارد و كش��ته هاي زياد و كودكان آواره بسيار و بي سرپرست 
محصول اين عمليات پنج ساله عليه مردم بي دفاع است، ريشه ها و 

بنيادهاي ناامني در منطقه است و نياز به فرافكني ندارد. 
   روحاني به نيويورك مي رود

ربيعي بيان داشت: رئيس جمهوري براي شركت در سازمان ملل 
به نيويورك سفر مي كند، اميدواريم در اين سفر حقانيت و صبر 
استراتژيك ايران بيان شود. ديگر تحت تحريم مذاكره نخواهيم 
كرد. هيچ نشانه اي از صداقت در امريكايي ها نمي بينيم و با ادامه 
وضع موجود امكان ديدار ميان رؤساي جمهوري ايران و امريكا 
وجود ندارد. ما زماني مالقات خواهيم كرد كه اطمينان حاصل 
كنيم مشكالت مردم ما حل مي شود. توقف تحريم ها اصلي ترين 

موضوع مورد تأكيد ماست. 
   استراتژي ما تعهد در برابر تعهد است

وي خاطر نشان كرد: همان طور كه گفتيم استراتژي ما تعهد در 
برابر تعهد است. هر كشوري بخواهد براي خريد نفت ما پيشنهاد 
بدهد، ما آن را رد نمي كنيم. مطالب نادرستي در مورد جلسات 
سران سه قوه در صدا و سيما منتشر ش��د. در خصوص مبارزه 
با مفاسد هر تصميمي گرفته شد احترام مي گذاريم. ما دلمان 
مي خواهد هيچ نگاهي به سمت رسانه هاي خارجي نرود. ربيعي 
با تأكيد بر اينكه به مصلحت كشور است كه اعتماد به رسانه هاي 
داخلي مان افزايش يابد و ما به آن معتقد هستيم، اظهار داشت: 
هر چقدر اعتبار رسانه هاي داخلي افزايش يابد، امنيت ملي ما 

هم افزايش مي يابد. 

   ما دنبال آرامش منطقه ايم
سخنگوي دولت در پاسخ به اتهام امريكايي ها در مورد دست داشتن 
ايران در حوادث اخير عربستان تأكيد كرد: متأسفانه اين اظهارنظر 
عجوالنه وزير خارجه امريكا بود كه به صورت تلويحي ايران را متهم 
كرد. اين اظهارنظر ها يك س��نت امريكايي اس��ت. اين اظهارنظر 
غيردقيق است. بايد ببينيم چه كسي از اين اقدامات سود مي برد. 
ريش��ه اين اقدامات سركوب يك جامعه اس��ت. ما دنبال آرامش 

منطقه ايم و از اين قبيل اقدامات نفع نمي بريم. 
سخنگوي دولت درباره حواشي جلسه هماهنگي اقتصادي سران 
قوا گفت: چيزي كه در آن برنامه درباره جلسه سران سه قوه مطرح 
شد، نادرست بود. الزم است بگويم كه دولت واقعاً مي خواهد هيچ 
نگاه و چشمي به سمت رسانه هاي بيگانه نباشد. امنيت ملي ايران در 
گرو نوشته هاي خبرنگاران است، بنابراين بايد اعتماد به رسانه هاي 
داخلي افزايش پي��دا كند. وي افزود: اعتراض ما نه به يك رس��انه 
و روزنامه بلكه اين اعتراضات به بخش هاي خاصي اس��ت چراكه 
برخي برنامه ها در يك شبكه خاص با خطي متفاوت جلو مي روند، 
البته اين مسير از 92 آغاز شد ولي اخيراً تشديد شده است. ربيعي 
خاطر نشان كرد: تخريب هايي كه صورت مي گيرد واقعاً عجيب و 
برخي مسائلي كه مطرح مي شود واقعاً نادرس��ت است ولي ما در 
حال صحبت و مذاكره هستيم تا از نقدهاي درست بيشتر استفاده 
ش��ود. نبايد مطالب جعلي و نااميدكننده مطرح شود. وي درباره 
حواشي اخير جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي و انتقاد 
رئيس جمهور از رئيس قوه قضائيه در جريان اين جلسه نيز بيان 
كرد: اين موضوع براي جلسه روز شنبه است و از قبل چنين بحثي 
وجود نداشته است. تعجب كردم چرا روز يك شنبه و ديروز اخبار 

جهت دار منتشر و اخباري سازمان يافته به بيرون رسيده بود. 

    اختاف نظري در جلسه هماهنگي اقتصادي قوا وجود 
نداشت

ربيعي افزود: جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي جلسه اي 
براي مقابله با جنگ اقتصادي است، بنابراين اخباري كه پشت ستاد 
جنگ را تضعيف كند، برخالف مصالح ملي است. اخبار منتشر شده 
در اين زمينه مخدوش بوده است. دادگاه هاي مبارزه با فساد جايي 
براي صيد سياسي كسي نيس��ت. اختالف نظري وجود نداشت و 

خبر، خبر ناقصي بوده است. 
وي با تأكيد بر اينكه جلسه هماهنگي اقتصادي سران قوا به دستور 
مقام معظم رهبري براي ايجاد هماهنگي در جنگ اقتصادي بوده 
است، بيان كرد: در دو جلسه اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
درباره شيوه انعكاس مطالب دادگاه بحث شد و موضوع جلوگيري 
از انعكاس نامتوازن اين موضوع بود كه آقاي رئيسي هم متواضعانه 
گفت موارد را مطرح كنند. آقاي روحاني هم گفت كه آيين دادرسي 
كيفري رعايت شود و اخبار گزينشي منتشر نشود. اختالف نظري 

وجود نداشت و اين خبر به صورت ناقص منتشر شده است. 
سخنگوي دولت گفت: بحث مطرح شده اين بود كه تبليغات نبايد 
صورت بگيرد بلكه بايد براي ريشه كن شدن فساد اقدام شود. بحث 
درباره نحوه انعكاس اخبار بوده تا غوغاي رسانه اي شكل نگيرد. بايد 
با اقدامات درست آگاهي مردم در زمينه فساد افزايش پيدا كند. 
سران س��ه قوه تأكيد كردند كه هيچ خط قرمزي در هيچ قوه اي 
نبايد وجود داشته باشد. وي ادامه داد: آيين دادرسي كيفري بايد به 
نحو صحيح در دادگاه ها عملياتي شود. پخش اخبار دادگاه ها نبايد 
به شكلي باشد كه موجب بي اعتمادي عمومي شود. گاهي اوقات 

خبري ناقص تالشي عظيم را به سمت انحراف مي كشاند. 
    مخالف دوقطبي سازي هستيم

وي اظه��ار داش��ت: مخال��ف دوقطبي س��ازي هس��تيم. آنچه 
رئيس جمه��وري در مورد انتخابات بيان كردن��د چيزي نبود جز 
فراخواندن مردم براي مش��اركت در انتخابات. حض��ور مردم در 
انتخابات در اين دوره و در اين شرايط مي تواند يك پيام مهم داشته 
باشد؛ ما به حضور مردم نياز داريم و آقاي رئيس جمهور هم از اين 
منظر اين بحث را مطرح كردند. ما يادمان نمي رود بعد از انتخابات 
96 دوقطبي ها شروع شد. آنجايي كه گفتند كسي كه رأي آورده 
مقابل فالن جريان خواهد ايستاد. دوقطبي سازي از ديد دولت به 
ضرر جامعه است. برگردند و ببينند دوقطبي  سازي ها را چه كساني 
انجام مي دهند. دوقطب��ي مذاكره و مقاومت، دوقطبي فس��اد و 

سالمت و امثالهم توسط چه كساني انجام مي شود؟
ربيعي در پاس��خ به س��ؤال ديگري مبني بر چگونگي امضاي 
برجام با تأكيد بر اينكه برجام مس��ير شوراي عالي امنيت ملي 
را طي كرد و مطابق قانون، ب��دون امضاي رهبري مصوبات اين 
شورا قابل اجرا نخواهد بود، گفت: امكان تصميم گيري دولت به 
تنهايي درباره اين موضوعات وجود ندارد و برخي گفته ها جفا 

در حق رهبري است.

سخنگوي دولت در نشست خبري با خبرنگاران بيان كرد

بحث رئیس جمهور دوقطبي سازي نبود دعوت به انتخابات بود

دولت


