
جهانگيري تكذيب شد
معاون اول رئیس جمهور در 3 مورد »تأیید رهبری بر لوایح FATF«،»تصمیم نظام بودن ارز 4200 تومانی« و 

»انتشار خبر گرانی بنزین در دو خبرگزاری بدون اعالم دولتی«  ادعای غیرواقعی داشته است 

رحیم زیادعلی
  گزارش

نيمه پنهان اعتراضات در عراق و لبنان
اعتراضات وآشوب هاي اخير در عراق ولبنان اگرچه به بهانه يك تصميم 
دولتي در افزايش ماليات ها در لبنان و يا عزل يك مقام نظامي در يكي 
از نهادهاي امنيتي در عراق آغاز و حتي ش��عارها نيز ابت��دا اعتراض به 
مشكالت معيشتي و اقتصادي مردم و يا فساد دستگاه هاي اداري و ضعف 
خدمت رساني دستگاه هاي مسئول بود، اما به سرعت ابعاد ديگر آن آشكار 
وبه آشوب تبديل و شعارهاي معيشتي به سرعت به شعار تغيير دولت و 

نخست وزير و حتي شعار تغيير حكومت و نظام سياسي تبديل شد . 
 با به خشونت كشيده شدن اعتراضات در عراق كه نقش عوامل وابسته و 
ضعف نيروهاي انتظامي وامنيتي در مديريت اعتراضات آشكار بود، آمار 
كشته ها به بيش از 140 نفر رسيد كه در ميان آنها تعدادي از نيروهاي 
انتظامي و امنيتي نيز ديده مي شدند. نكته مهم در اعتراضات عراق اين بود 
كه اعتراضات تنها به شهرهاي شيعه نشين خالصه مي شد و در شهرهايي 
كه اكثريت آنها اهل سنت يا كردنشين بودند، نشاني از اعتراضات نبود، اگر 
چه مشكالت مردم در آن شهرها نيز به دليل سلطه 20 ساله امريكايی ها 

وغارت اموال مردم محروم عراق كمتر از شهرهاي شيعه نشين، نيست. 
در لبنان نيز اعتراضات در آغاز به مس��ائل اقتصادي و معيشتي و ضعف 
خدمت رساني دستگاه هاي دولتي برمي گشت اما كم كم مطالبه استعفاي 
نخس��ت وزير و رئيس جمهور هم به آن اضافه ودر برخي از نقاط نيز به 
آشوب كشيده ش��د. نكته مهم در روند تحوالت لبنان اين بود كه دولت 
عربستان كه از حاميان اصلي دولت سعد حريري بود، در اقدامي مداخله 
جويانه ضرورت استعفاي وي را مطرح كرده و سمير جعجع رئيس حزب 
»القوات اللبنانيه« كه به عربستان سعودي بسيار نزديك است، استعفاي 
اين حزب از دولت لبنان )با چهار وزير( را اعالم كرده و خواستار استعفاي 

دولت لبنان شد.
اعتراضات در عراق به رغم هزينه هاي مادي و انساني سنگين آن به دليل 
قرار گرفتن در آستانه راهپيمايي اربعين با پيام آيت اهلل سيستاني متوقف 
گرديد، اما هواداران مقتدي صدر به رغم نقش تحريك كننده اي كه در 
جريان اعتراضات داشتند در ايام راهپيمايي اربعين ضمن تكرار برخي از 
شعارها براي آغاز تظاهرات از 25 اكتبر )سوم آبان( همراه با فضاي مجازي 
كه خاستگاه آن در خارج از عراق اس��ت فراخوان دادند كه به سرعت از 
سوي شبكه هاي معاند و به ويژه شبكه هاي وابسته به عربستان بازتاب 

داده شد. 
فارغ از برخي تفاوت های اقليمي و يا ماهيتي در اعتراضات عراق و لبنان، 
وجود برخي از عالئم و نشانه ها بيانگر نقش برخي از كشورها نظير عربستان 
و رژيم صهيونيستي و امريكا براي بر هم زدن امنيت و آرامش مردم و پياده 
كردن الگوي انقالب هاي مخملين براي ايجاد آشوب وبحران در اين دو 
كشور است كه مردم ونيروهاي انقالبي هر دو كشور در ماه هاي اخير نقش 
مهمي در پيروزي هاي جبهه مقاومت و شكست گروه هاي تروريستي و 

وهابي و صهيونيست ها داشتند.
برخي از مؤلفه هاي مهم در اين زمينه عبارتند از: 

1-وجود مشكالت اقتصادي و معيش��تي و ضعف ساختاري دولت های 
حاكم در اين دو كشور اگرچه بستر اجتماعي برخي از اين اعتراضات را 
توجيه پذير مي نمايد، اما آغاز اين اعتراضات در آستانه راهپيمايي اربعين 
در عراق و سپس در لبنان، نقطه آغازي بر خط توطئه در طراحي واجراي 

اين آشوب هاست.
2-لبنان و عراق دو كشور مهم عربي هستند كه برخالف ديگر كشورهاي 
عربی ساز و كار حكومت در آنها موروثي نبوده و مجلس و نخست وزير در 
آنها بر اساس رأي مردم انتخاب مي شوند و به دليل محور بودن شيعيان 
در اين دو كشور احزاب و گروه هاي شيعي نقش تعيين كننده اي در روند 
تحوالت دارند. ثبات وآرامش در اين دو كش��ور وحل مش��كالت مردم 
مي تواند نقشي الگويي براي ديگر كش��ورهاي مسلمان وعرب منطقه 

داشته باشد. 
3-نقش NGO ها وش��بكه هاي اجتماعي س��ازماندهي ش��ده توسط 
امريكايی ها و ارتجاع منطقه در تحريك و دامن زدن به اعتراضات وتبديل 
شعارهاي معيشتي به سياسي ودرخواست تغيير نظام آشكار بود. ادامه 
اين روند در گسست وحدت ملي ودامن زدن به انگيزه هاي قومي ومذهبي 
وتحريك احساسات توده های مردم مي تواند نقشي اساسي داشته باشد.

4-شبكه هاي مزبور به ويژه جريان ضد انقالب ايراني خارج از كشور تالش 
داشتند اين اعتراضات را معطوف به ايران كرده و با ادعاي دخالت ايران 
در مسائل اين دو كشور، حساس��يت های ناسيوناليستي وقومي را عليه 

ايران تحريك كنند. 
5-تالش امريكايی ها در سال های اخير براي كادر سازي در اين دو كشور 
وتغيير در جامعه مذهبي ودامن زدن به ولنگاري فرهنگي وهمجنس بازي   
از طريق NGO ها وش��بكه هاي اجتماعي و بهره گيري از اين ظرفيت 
دراعتراضات وارائه تصاويري متفاوت از جوانان با اصول ورفتارهاي اسالمي 

در اين دوكشور، بخشي از جنگ نرم طراحي شده در اين سناريو بود. 
6-موج س��واري برخي احزاب و گروه هاي داخلي در اين كش��ور ها در 
اعتراضات كاماًل آشكار بود. در عراق بعثي ها و عناصر سكوالر از يك سو 
و همراهي برخي از چهره هاي مذهبي فرصت طلب با اين اعتراضات در 
تشديد آن نقش اساسي داشت. در لبنان نيز اين مأموريت به سمير جعجع 
)متحد سعد حريري( وبرخي ديگر از گروه هاي افراطي سپرده شده بود . 
7-عصبانيت امريكايی ها ومتحدانش از هماهنگي ميان ايران با دولت عراق 
و قدرت حزب اهلل در دولت لبنان، از علل ديگر دامن زدن به اغتشاشات 
است نگاه ضد صهيونيستي اين دولت ها و به ويژه اقدامات دولت عراق در 
متهم كردن رژيم صهيونيستي به بمباران مركز حشد الشعبي و مخالفت 
دولت عراق با طرح معامله قرن امريكا و همچني��ن مقابله قدرتمندانه 
حزب اهلل با تجاوز صهيونيست ها بر لبنان، از ديگر عوامل ميداني است كه 
انگيزه هاي الزم را درآنها براي دامن زدن مجدد به آشوب ها در عراق وتداوم 

اعتراضات در لبنان حفظ كرده است. 
اگرچه هوشمندي سيد حسن نصراهلل وآگاهي وي نسبت به اين ترفند 
دشمنان، وسخنراني روشنگرانه اش در مراسم راهپيمايي اربعين و اعالم 
اينكه هر چند خواسته معترضان درخصوص اصالح طرح هاي مالياتي ، 
درست اس��ت، اما با توجه به وضعيت خطري كه اكنون لبنان دارد، اين 
جنبش در تظاهرات شركت نمي كند و با تغيير دولت نيز موافق نيست، 
ظرفيت های دشمنان در اين كشور را به ميزان زيادي تخليه كرد والبته 
انتظار اين است كه رهبران مذهبي در عراق نيز اينگونه رفتار كنند ، اما با 
توجه به اهداف امريكايی ها و سعودی ها صهيونيست ها در منطقه وتالش 
آنها در دامن زدن به اعتراضات، اقدامات جدي تر از س��وي دولت ها در 
رفع مشكالت مردم واز س��وي نيروهاي مقاومت در شناخت آسيب ها 
و چالش های فرهنگ��ي واجتماعي وكمك به حل آن ض��روري به نظر 
مي رسد.  با كاهش تهديدات امنيتي، اهتمام به كادر سازي و نهادسازي، 
متناس��ب با روند تحوالت و ظرفيت س��ازي براي مقابل��ه با جنگ نرم 
وعمليات رواني پيچيده دشمن، بخش اصلي وظايف نيروهاي مقاومت 

را تشكيل مي دهد. 

آقاي واعظي! 
اردوغان نمي تواند  يك ايراني را ساكت كند!

رئيس جمهور تركيه ناراحت است از برخي صداها كه از ايران مي شنود؛ 
گاليه دارد از رئيس جمهور حس��ن روحاني كه »بايد اي��ن صداها را قباًل 
ساكت مي كرد«. براي اين جمله اردوغان عالمت تعجب كفايت نمي كند؛ 
رئيس جمهور تركيه براي رئيس جمهور ايران »بايد« مي آورد، آن هم براي 
ساكت كردن صداهايي كه در ايران عليه تركيه و حمله اين كشور به مواضع 
كردهاي سوريه شنيده است. كار رسانه نيس��ت و بايد كسي هم سطح 
اردوغان پاسخ اين مداخله توهين آميزش را بدهد. يك نفر از دولت ايران 
بايد به رئيس جمهور تركيه يادآوري كند كه اينجا ايران است و رسانه ها 
آزادانه حتي در نقد مواضع رئيس جمهور خود هم مطلب مي نويسند، رئيس 
جمهور خارجي كه جاي خود دارد. يك نفر بايد به اردوغان يادآوري كند، 
اينجا تركيه نيست كه او بتواند هزار نفر، هزار نفر، مخالفان و منتقدانش را 
در زندان كند؛ اينجا ايران است كه رئيس جمهورش با جمله معروف »پناه 
مي برم به خدا از بستن دهان منتقدان« رأي آورده است. يك نفر بايد به 
 او يادآوري كند او هر كسي كه هست و تصميمش براي حمله به مواضع

 پ. ك.ك در شمال سوريه را هر قدر درست مي داند و برايش استدالل هاي 
منطقي دارد، اما در هر حال رئيس جمهور تركيه است و نمي تواند براي 85 
ميليون ايراني تعيين تكليف كند كه با تصميم او موافق باشند يا مخالف و 
نمي تواند به رئيس جمهور ايران »بايد« بگويد، آن هم براي ساكت كردن 

ايراني ها!
واكنش محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور كشورمان اما بيشتر 
نااميدمان كرد. او در موضعي منفعالنه ضمن بيان اين توضيح كه رئيس 
جمهور تركيه از مواضع دولت ايران ناراحت نشده، به رسانه ها تذكر داده كه 
به اين مسائل توجه كنند! انگار باز هم عالمت تعجب كافي نيست و بايد براي 
واعظي هم كه گويا در كنار رياست دفتر رئيس جمهور، مقام سخنگويي و 
اعالم مواضع دولت را هم بر عهده دارد، يادآور شويم كه اينجا ايران است، 
جايي كه رئيس جمهورش مي گويد: »ذره اي از ح��ق آزادي بيان كوتاه 
نخواهم آمد. « رس��انه هاي ايران مي توانند موافق يا مخالف حمله ارتش 
تركيه به مواضع تروريست هاي كرد باشند، در هر حال ناراحتي رجب طيب 
اردوغان نمي تواند يك ايراني را ساكت كند. يك خارجي نمي تواند براي 
رسانه هاي ايران تعيين تكليف كند چه بنويسند و با مداخله در امور داخلي 

ما براي رئيس جمهور ما »بايد« بياورد. 
اگر دولتمردان ايراني در رودربايستي هاي ديپلماتيك و انفعال سازشكارانه، 
نمي توانند از پس پاسخ به اردوغان بربيايند، قلم رسانه ها را شكسته نخواهند 
و حداقل اجازه دهند ما به رئيس جمهور تركيه يادآور شويم كه در مورد ايران 
و ايراني و مقامات ايران درس��ت صحبت كند. بله، مواضع كردهاي سوريه 
مورد تأييد ما نيست، هم رد خيانت هاي ش��ان در خاطرمان خوب مانده و 
هم مي دانيم سياست غلط و غيرهوشمندانه  سران كرد در اعتماد به امريكا و 
ايجاد تقابل با ايران و روسيه و دولت مركزي سوريه و رويكرد تروريستي كردها 
براي رسيدن به آنچه استقالل مي نامند، حاصلش شده اين جنگ و تنهايي 
كردها در چنين جنگي و هزاران زن و كودك آواره  كرد كه جهان انگار دغدغه 
و حوصله  دلسوزي هم براي شان ندارد! اما از آن سو رد خيانت هاي اردوغان 
هم از خاطرمان پاك نشده است. يادمان مانده چه كسي نفت مردم عراق را 
از داعش مي خريد، يادمان مانده چه كسي با غرور آرزوي نماز خواندن در 
مسجد اموي دمشق را كرد، يادمان مانده وقتي جوانان ما مقابل داعش شهيد 
مي شدند، چه كسي از تروريست هاي تكفيري حمايت لجستيكي مي كرد. ما 
خيانت پ. ك. ك را مي شناسيم، اما با خيانت هاي اردوغان هم غريبه نيستيم. 
جنگ سوريه و اشغال عراق توسط داعش براي چند قرن پيش نيست كه 
خاطره ها را غبار زمان گرفته باش��د؛ پس بهتر آنكه هر كس در قد و قامت 
خودش حرف بزند. هم كردها هنگام حرف زدن از ايران ما ياد نجات اربيل و 
موصل از دست داعش باشند و هم رجب طيب اردوغان وقتي نام ايران را بر 
زبان مي آورد، خاطرات شب كودتاي ژوئيه 2016 و سال هاي آغازين جنگ 
سوريه را از خاطر نبرد و گرچه از توابين محسوب مي شود و توبه اش را ايران و 

روسيه پذيرفتند، اما ادعاي پيش نمازي هم نكند! 

   عباس حاجي نجاري

كبري آسوپار

یك روز پس از آنكه اسحاق جهانگیري، معاون 
اول رئیس جمهور در اظهارنظري غیرمسئوالنه 
و تحكم آمیز از مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 CFT و FATF خواست » هرچه سریع تر« لوایح
را تصویب كند، مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در اطالعیه اي به اظهارات وي واكنش نشان داد. 
معاون اول رئيس جمهور روز سه شنبه و در جلسه 
هم انديش��ی با علما و روحانيون، با طرح اين ادعا 
كه »لوايح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه 
تصويب و به تأييد مقام معظم رهبري رس��يده از 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام خواسته بود هر 
چه سريع تر اين لوايح را تصويب كند! موضوعي كه 
با تعجب و تأمل منتقدان دولت مواجه شد و حتي 
جز اندك روزنامه هاي وابسته به دولت، با ترديد 

رسانه هاي همسو همراه بود. 
اظهارات جهانگيري گرچ��ه بالفاصله با واكنش 
غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مواجه شد و او در گفت وگو با ايسنا 
تصريح كرد: »رهبري معظم انقالب در اين زمينه 
هيچ دس��توري را به ما ابالغ نكرده اند. ايشان اگر 
تشخيص بدهند خودشان موضوع را به ما اعالم 
مي كنند. ما هم در همه ام��ور تابع فرمايش هاي 
ايشان هستيم. « با اين حال روابط عمومي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام روز گذشته در اطالعيه اي 
مواضع معاون اول رئيس جمهور درباره لوايح ياد 
شده را به كلي تكذيب كرد. در اين اطالعيه آمده 
است: »رهبر معظم انقالب، هيچ گونه اظهارنظر 
يا مكتوبي دال ب��ر موافقت با تصوي��ب و اجراي 
لوايح پالرم��و و CFT نداش��ته اند. انتظار مي رود 
مسئوالن دولتي در نقل قول از مقام معظم رهبري 
جانب امانتداري را رعايت كنند. مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، جلسات و بررسي هاي خود را در 
خصوص اين لوايح فارغ از هرگونه فشار و اعمال 
نظر و با در نظر گرفتن منافع ملي پيگيري خواهد 

كرد. « 
عطش معاون اول رئيس جمه��ور براي تصويب 
لواي��ح FATF در حالي اس��ت ك��ه محمد جواد 
ظريف وزير امور خارجه كش��ورمان يك ش��نبه 
15مهرم��اه 97 در جلس��ه علني مجل��س كه با 

موضوع بررسي پيوس��تن ايران به FATF برگزار 
شد، تأكيد كرد: »نه بنده و نه آقاي رئيس جمهور 
نمي توانيم تضمي��ن بدهيم با پيوس��تن به اين 

كنوانسيون مشكالت حل خواهد شد. «
      رضایي هم جهانگیري را تكذیب كرد

محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، هم روز گذش��ته در صفحه ش��خصي خود 
در توئيتر به اظهارات اسحاق جهانگيري معاون 
اول رئيس جمهور درباره تأيي��د لوايح مربوط به 
FATF واكنش نشان داد. او نوشت: صحبت آقاي 
جهانگيري تكذيب مي شود. رهبر معظم انقالب 
 CFT نه شفاهاً و نه كتباً كنوانسيون هاي پالرمو و

را تأييد نكرده است.
       تكذیب سخنگوي قوه قضائیه

سخنگوي قوه قضائيه هم با تأكيد بر اين نكته كه 
از زمان انتصاب آيت اهلل رئيس��ي به عنوان رئيس 
قوه قضائيه و حضور ايش��ان در جلسه سران قوا، 
هيچ گونه بحثي پيرامون FATF مطرح نگرديده 
اس��ت، گفت: برخ��الف ادعاهاي طرح ش��ده، از 
زمان انتصاب آيت اهلل رئيس��ي ب��ه عنوان رئيس 
قوه قضائيه و حضور ايش��ان در جلسه سران قوا، 
هيچ گونه بحثي پيرامون FATF مطرح نگرديده و 
ادعاي تصويب اين معاهده در جلسه سران قوا، در 

اين دوره نادرست است. 
      ایرنا جهانگیري را تأیید كرد یا تكذیب؟

از نكات جالب توجه درباره اظهار نظر جهانگيري، 
گزارش خبرگ��زاري دولتي ايرن��ا در اين زمينه 
بود كه كوش��يد در مقام تبيي��ن و تأييد مواضع 
معاون اول رئي��س جمهور برآيد، ام��ا عمال او را 

تكذيب كرد. 
ايرنا نوشت: ش��وراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا دس��ت كم دو بار اين لوايح را »بررسي« كرده 
و مصوبات اين ش��ورا پس از تأيي��د رهبر انقالب 

ابالغ مي شود. 
در اين جمله كوتاه دو نكته ظريف نهفته اس��ت. 
يكي اينكه صراح��ت دارد كه لوايح »بررس��ي« 
شده اند، بنابراين الزاما نمي توانند » تصويب« شده 
باشند، بر فرض هم كه به تصويب رسيده باشند، به 
اذعان گزارش » پس از تأييد« رهبر انقالب ابالغ 

مي ش��وند، يعني هنوز به تأييد معظم له نرسيده 
است و ش��رط ابالغ آن تأييد مقام معظم رهبري 
است. حال آنكه جهانگيري روز گذشته از جمله 
خبري استفاده كرد و مدعي شد كه لوايح به تأييد 

رهبري رسيده است!
 دروغ جهانگيري در جلسه هم انديشي با علما و 
روحانيون البته به همين موضوع خالصه نشد و او 
پس از دفاع چندباره از ارز 4200 توماني، ادعا كرد 
كه اين تصميم، » م��ورد تأييد همه اركان نظام« 
بوده است. اين در حالي است كه اين تصميم در 
دولت اتخاذ ش��ده و حتي رئي��س جمهور هم از 

مخالفان اجراي آن بوده است. 
روحاني دی ماه سال گذش��ته در جلسه شوراي 
اداري استان گلستان گفته بود: »همه اقتصاددانان 
در جلسه اي اعالم كردند كه بايد دالر تك نرخي 
شده و با 4200 تومان عرضه شود. من با اين اقدام 
و تك نرخي كردن قيمت ارز مخالف بودم، داليلم 
را گفتم و توضيح دادم اما وقتي 30 اقتصاددان اين 
خواسته را داشتند پذيرفتم و ديدم نمي شود روي 

نظر شخصی ام بايستم.«
مخالفت روحاني ب��ا ارز 4200 توماني، 22 مهر 
ماه امسال و در نشس��ت خبري با اصحاب رسانه 
بار ديگر يادآوري ش��د. رئيس جمهور وقتي كه 
مورد پرس��ش خبرنگاري درباره حي��ف و ميل 
شدن 18 ميليارد دالر ارز 4200 ماني قرار گرفت، 
گفت: »البته بنده در آن جلس��ه ) تصميم گيری 
درباره تك نرخي ش��دن ارز( با اين اقدام موافق 

نبودم. گفتم اگر تمام افراد اقتصادي  دولت اتفاق 
نظر دارند بنده مي پذيرم و چ��ون همه به اتفاق 
نظر داش��تند از آقاي جهانگيري خواستم اين را 

اعالم كند. «
اكنون باي��د از جناب معاون اول پرس��يد »همه 
اركان نظام« چه كس��ان يا دستگاه هايي بوده اند 
كه با اين سياست اقتصادي دولت همراه بوده اند. 
سياستي كه شخص رئيس جمهور، اولين مخالف 
آن بوده است. البته بعدها رئيس كل بانك مركزي 
به عنوان ركن اصلي سياستگذاري پولي و بانكي 
كش��ور نيز در اظهار نظري اذعان كرده بود كه او 
هم با اين تصميم مخالف بوده و حتي در اعتراض 
به اين تصميم تقاضاي كناره گيري كرده بود اما به 
خاطر حفظ مصالح به اين تصميم تن داده است. 

  سیف هم مخالف بوده!
ولی اهلل سيف، رئيس وقت بانك مركزي آبان 97 
در گفت وگو با روزنامه دنياي اقتصاد از مخالفت 
خود با اي��ن مصوبه دولت پرده برداش��ته و گفته 
بود: » بعضي مواقع مي توان با دقت نظر در اجرا، 
تبعات يك تصميم بد را به حداقل رساند. يادمان 
باشد كه برخي تصميمات خارج از بانك اخذ ولي 
براي بانك مرك��زي الزم االجرا مي ش��وند. براي 
مثال همين مصوب��ه 22 فروردين كه ارز 4200 
توماني را پايه گذاري كرد. بايد بگويم از لحظه اي 
كه تصميم دولت در اين خصوص ابالغ شد، من و 
همكارانم تالش كرديم با سرعت و دقت مقررات و 
بخشنامه هاي الزم را طوري تغيير يا اصالح كنيم 
كه كمترين آسيب به اقتصاد و فعاالن اقتصادي 
وارد ش��ود. « او حتي تلويحا مي گويد به نش��انه 
اعتراض به اين تصميم تقاضاي كناره گيري كرده 

كه مورد موافقت قرار نگرفته است. 
      ماجراي بنزین و اتهامي كه رفع شد

از ديگر حواش��ي س��خنان جهانگيري در روز 
سه شنبه اشاره او به داستان تصميم گيری درباره 
بنزين ب��ود. او در گريزي كه ب��ه خبر جنجالي 
ارديبهشت س��ال جاري درباره سوخت زد، به 
تصميم دولت در ماه هاي اخير درباره تغيير در 
نحوه توزيع بنزين اشاره و طي آن از عملكرد يكي 

از رسانه ها در زمينه انتشار خبر انتقاد كرد. 
ماجرا از آنجا آغاز شد كه ارديبهشت ماه به اتكاي 
اعالم مسئول روابط عمومي و سخنگوي شركت 
پااليش و پخش فرآورده های نفتي به عنوان مقام 
مسئول در اطالع رساني سهميه بندي سوخت از 
سوي خبرگزاري فارس و سپس تسنيم منتشر 
شد، البته خبري اختصاصي كه فقط به اين دو 

رسانه داده شد، اما حواشي جالبي ايجاد كرد. 
هجم��ه وزارت نفت و رس��انه هاي حامي دولت 
عليه دو خبرگ��زاري منتش��ركننده خبر مقام 
مسئول ش��ركت پااليش و پخش فرآورده های 
نفتي در نهايت به ش��كايت از آن دو منجر شد، 
كه بناب��ر اعالم س��خنگوي وقت ق��وه قضائيه 
بالفاصله مديران فارس و تس��نيم احضار شدند 
تا مشخص شود منبع خبرشان چه كسي بوده 
اس��ت؟ با توضيحات مدي��ران دو خبرگزاري و 
معرفي منبع خبر در زيرمجموعه وزارت نفت، 
سخنگوي ش��ركت پااليش و پخش احضار و به 
اقدام خود در اطالع رس��اني به فارس و تسنيم 
درباره س��هميه بندي بنزين اذع��ان كرد. البته 
وي تصريح كرد كه خبر را يك مقام باالدس��تي 
ديگر در وزارت نفت به او داده اس��ت. بر اساس 
اعالم س��خنگوي قوه قضائيه در همان مقطع، 
آن مقام باالدس��تي احضار و قرار تأمين براي او 
صادر شد، از اين رو از دو خبرگزاري در اين بابت 

رفع اتهام شد. 

ژه
وی

موسويالريخودشرانقضكرد! 
عبدالواح��د موس��وي الري، ناي��ب رئيس ش��وراي عالي 
سياس��تگذاري اصالح طلبان در بخش��ي از ي��ك مصاحبه، 
گفته: »چه اصولگرايان بخواهند و چه نخواهند، احمدي نژاد 
بخش��ي از جريان اصولگرايي اس��ت. درست اس��ت كه آنها 
تالش مي كنند بگوين��د كه احمدي نژاد ديگر با ما نيس��ت 
اما نيروهاي شان مشترك اس��ت و با هم كار مي كنند. حتي 
س��ايت ها و خبرگزاري هايي هم كه از آنها حمايت مي كنند 
مشترك است و به طور كل با هم هستند و شاخه اي جدا شده 

تلقي نمي شوند بلكه بخشي از جريان اصولگرايي هستند. «
براي پاسخ به سخنان موس��وي الري نيازي نيست راه دور 
برويم؛ چه آنكه او در همين مصاحبه س��خن جالب توجهي 
دارد و در مورد نسبت اصالح طلبان و دولت حسن روحاني 
مي گويد: »همين االن هم اگر بنا باش��د كه جريان راديكال 
اصولگرا س��ر كار بيايد، باز ه��م از دولتي مث��ل دولت آقاي 
روحاني حمايت مي كنيم  اما اي��ن دولت نماد اصالح طلبي 
نيست، دولت اصالح طلبي دولت 76 تا 84 است كه كارنامه 

روشن و قابل دفاعي دارد. «
آيا مي��ان روحاني و اص��الح طلبان نس��بت هايي كه الري 
ميان اصولگرايان و احمدي نژاد برش��مرد، برقرار نيس��ت؟ 
آي��ا نيروهاي اص��الح طلبان و دولت مش��ترك نيس��تند و 
با هم كار نمي كنن��د؟ آيا اص��الح طلب��ان و روحاني با هم 
نيستند؟ آيا سايت ها و خبرگزاري هاي شان كه از آنها حمايت 
مي كنند، يكي نيستند؟ اين است كه موسوي الري در يك 
مصاحبه، خودش، خودش را نق��ض مي كند. حال بماند كه 
محمود احمدي ن��ژاد، خودش بارها مرزبندي هاي ش��فاف 

و تندي با اصولگرايان داشته اس��ت. از سويي جريان اصالح 
طلبي خروجي هايي داشته كه ش��فاف كردن نسبت آنها با 
اصالح طلبان به نظر واجب تر مي آي��د. فاطمه حقيقت جو، 
كه با كش��ف حجاب و دفاع از ازدواج س��فيد در امريكا براي 
خود كمي ش��هرت خريد، آيا نماينده اصالح طلب مجلس 
نبود؟ اكبر گنجي كجاست؟ باطبي نماد جنبش دانشجويي 
اصالح طلبان كجاست؟ غيرآنكه در امريكا نشسته اند و براي 
هر سناتوري كه بيشتر حامي حمله به ايران باشد و بيشتر از 
تحريم ايران دفاع كند، محكم تر كف مي زنند؟! كاش خواص 
اصالح طلب نگاهي به خروجي هاي جريان شان بيندازند و 

دنبال تعيين نسبت ساير افراد و جريان ها نباشند. 


 شرطدولتبرايانتخاباتازطرفمردم؟!
علي ربيع��ي، س��خنگوي دولت در نشس��ت اخي��ر خود با 
خبرنگاران گفته اس��ت: »تازماني كه مردم احساس نكنند 
رأي ش��ان معنايي دارد، انگيزه رأي دادن نمي يابند در واقع 
بايد رأي مردم را براي تغيير، معني دار كرد. « همين عبارت با 
كمي تلخيص، يكي از تيترهاي روز سه شنبه روزنامه ايران به 
عنوان ارگان مطبوعاتي دولت شد تا همگان بدانند سخنگوي 
دولت حرف مهمي زده است. اما يك سؤال در اينجا قابل تأمل 
است؛ آيا دولت مي تواند از طرف مردم براي شركت آنان در 
انتخابات شرط تعيين كند؟ شايد بگوييم دولت، منتخب ملت 
است و نماينده مس��تقيم آنها، اما مشكل آن است كه سطح 
محبوبيت اين دولت، آنچنان كه نظرسنجي ها نشان مي دهد، 
بسيار پايين آمده و مردم ماه هاست در شرايطي هستند كه 
احساس مي كنند دو دوره رأي شان به حسن روحاني نه تنها 

سودي براي شان نداشته و رأي شان را از منظر سودمندي بي 
تأثير كرده، بلكه ضرر هم كرده اند. 
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روزنامه همش��هري در مطلبي كه مقدمه مصاحبه با سعيد 
شريعتي، عضو حزب اتحاد ملت است، نوشته: »حزب اتحاد 
ملت ايران اس��المي به عنوان تأثيرگذارتري��ن حزب جريان 
اصالحات دس��ت به كار ش��ده اس��ت و كارنام��ه 107عضو 
فراكس��يون اميد را طي چهارس��ال و هش��ت ماه گذشته از 
عمرمجلس دهم واكاوي كرده... براس��اس اي��ن پايش تنها  
س��ه نماينده در تهران و 14 نماينده از كل فراكسيون اميد 
مورد حمايت مطلق و بي چون و چراي اتحاد ملت هستند... 
و 14نفر را براي نامزدي به شورايعالي معرفي مي كند، 22نفر 
را رد نمي كند، 32نفر را محل چانه زن��ي مي داند و 34نفر را 
رفوزه مطلق مي داند. سنجشي كه اوايل هفته نتايج آن براي 
محمدرضا عارف، رئيس شورايعالي اصالحات ارسال شده و 
براساس شنيده ها او نيز نتيجه اين پايش را پسنديده است. «

اما سعيد ش��ريعتي، مس��ئول كميته پايش حزب در مورد 
اين 34 رف��وزه چ��ه مي گويد: »اي��ن افراد كس��اني اند كه 
پاكدستي شان زير سؤال است و از كرسي نمايندگي به سود 
خود استفاده كرده اند يا در عزل و نصب ها و امور غيرقانوني به 
سود خود نقش آفرين بوده اند و تخلفات مالي داشته اند؛  البته 
در كنار عامل مهم پاكدستي ما نمايندگاني را هم داشته ايم 
كه تخلف مالي نداشته اند اما در اين دوره عمال كاري نكرده اند 
و حمايت اصالحات را به خاطر حضور بي تأثيرشان زير سؤال 

برده اند. «

روحاني: بايد با فساد مبارزه كرد
رئیس جمهور با تأكی�د بر اینكه مبارزه با فس�اد به ط�ور واقعي در 
دولت پیگیري مي شود، گفت: سه الیحه ش�فافیت، مبارزه با فساد 
و تعارض منافع در این راس�تا، تدوین و به تصویب رس�یده اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري، دكتر حسن روحاني 
روز گذشته در جلسه هيئت دولت خطاب به ملت ايران،  اظهار داشت: سال 
گذشته، سال بسيار سختي بود، اما خوشبختانه از ابتداي سال جاري خداوند 
آرامشي را بر مردم نازل كرده كه مي توان آن را پاداش صبر، مقاومت و رفتار 

نجيبانه مردم ايران در برابر يك ظلم بزرگ دانست. 
رئيس جمهور با بيان اينكه ش��رايط اقتصادي در س��ال جاري نسبت به 
پيش بيني هايي كه اواخر سال گذشته كرده بوديم، بسيار بهتر است، گفت: 
آمار تورم نقطه به نقطه كه بعضاً تا 52 درصد باال رفته بود در شهريور ماه 
34/5 درصد و امروز به 28/3 درصد رسيده است و اين روند كاهش تورم 
نقطه به نقطه تا پايان سال ادامه خواهد يافت. تورم ساليانه نيز در بازه 12 
ماهه از41/9 درصد امروز 41/3 درصد شده اس��ت؛ بنابراين 0/6 درصد 
كاهش داشته ايم. روحاني قواي مقننه و قضائيه، رسانه ها، صدا و سيما و 
همه مسئوالن كشور را به همدلي و ياري فرا خواند و گفت: بي ترديد اگر 
در اين مسير همه با هم باشيم نه تنها شكست نخواهيم خورد، بلكه موفق 
شده و امريكا شكست خواهد خورد، بنابراين بياييد با برادري و اخوت بيشتر 

همديگر را ياري كنيم. 
رئيس جمهور با اشاره به اهميت ايجاد اشتغال در كشور، اظهار داشت: 
اقدامات خوبي در اين زمينه آغاز ش��ده اس��ت و آن را ب��ا قوت ادامه 
خواهيم داد چرا كه معتقديم بيكاري پايه همه گرفتاري ها و مفاس��د 
است. روحاني افزود: امروز همه كاالهاي ضروري در بازار موجود است 
و اين موضوع بسيار مهمي است و همه دستگاه هاي نظارتي بايد نظارت 
دقيق داشته باشند، تا ش��اهد وضعيت بهتري در زمينه قيمت كاالها 
نيز باشيم. وي با اش��اره به اينكه در زمينه ش��ركت هاي دانش بنيان 
نيز اقدامات خوبي آغاز ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: اين ش��ركت ها 
فارغ التحصيالن دانشگاهي را جذب مي كند و اين مي تواند براي جوانان 
روحيه بخش باش��د. با حمايت از اين شركت ها توانسته ايم بسياري از 
قطعاتي را كه تحريم بوده، در داخل كشور توليد كنيم. روحاني با تأكيد 
بر اينكه مبارزه با فساد به طور واقعي در دولت پيگيري مي شود، گفت: 
سه اليحه شفافيت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در اين راستا، تدوين 
و به تصويب رسيده اس��ت و معتقديم تا زماني كه در كشور شفافيت 
نباشد، بقيه امور در مسير مبارزه با فساد جنبه نمايشي دارد و به درد 
ملت نمي خورد. البته اگر اين گونه اقدامات براي انتخابات است، حرفي 
در آن نيس��ت اما اگر واقعاً به دنبال از بين بردن فس��اد هستيد، بايد 

شفافيت، رقابت سالم و صادرات غيرنفتي توسعه پيدا كند. 
رئيس جمهور تصريح كرد: بايد در مجامع و كنوانس��يون هاي جهاني 
در مسير تحقق منافع كشور و روان سازي مبادالت مالي و بانكي اقدام 
كرد و در اين مسير شعار، كارساز نيس��ت. دكتر روحاني خاطر نشان 
كرد: افتخار ما اين است كه با تروريست ها و فساد مي جنگيم و مقابله 
مي كنيم، بنابراين نبايد اجازه دهيم كه در سيس��تم بانكي مان اتهام 
پولش��ويي به ما بچسبد و اين به زيان كشور اس��ت، البته در خصوص 
FATF كه برخي به آن حساسيت دارند سخني نمي گويم، اما چرا يك 
عده در مقابل چهار اليحه اي كه در دولت و مجلس به تصويب رسيده، 
مانع تراش��ي مي كنند و جلوي دولت و مجلس ايس��تاده اند؛ اينگونه 

اقدامات به نفع كشور نيست. 
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      فارس: عليرض��ا معزي، مع��اون ارتباطات و اطالع رس��اني دفتر 
رئيس جمهور ب��ا رد هرگون��ه ارتباط مي��ان تغييرات اخي��ر در دفتر 
رئيس جمهور با دس��تگيري مؤس��س كان��ال »آمدني��وز«، ادعاهاي 
مطرح ش��ده در اين زمينه را كاماًل كذب، بي اساس و با اهداف سياسي 
خاص دانس��ت. معزي گفت: روند اداري ادام��ه بهره مندي از خدمات 
اسماعيلي به عنوان سفير كش��ورمان در يكي از كشورهاي اروپايي در 

حال تكميل است. 
      مهر: امير حاتمي، وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح با بيان 
اينكه س��خنان رئيس جمهور امريكا عليه ايران يك بلوف است، گفت: 

جمهوري اسالمي به هرگونه تجاوز پاسخي قاطع خواهد داد. 

حسین ظهروند | تسنیم  
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لوای�ح پالرمو و CFT نداش�ته اند. 
انتظ�ار م�ي رود مس�ئوالن دولتي 
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