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   چرا يك ثروتمند نبايد مسئول ارشد باشد؟ 
حجت اهلل عبدالملكي، كارشناس اقتصاد مقاومتي در 

صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت:
 »چند س��ال پيش از يك��ي از ب��زرگان انقالبي 
پرس��يدم: اگر حالل باش��د، چه اش��كالي دارد يك مسئول ارشد 

مولتي ميلياردر باشد؟
گفت: ثروتمندب��ودن از راه حالل اش��كالي ن��دارد، اما چنين 
كسي نبايد مسئول باشد، زيرا نمي تواند تصميمي بگيرد، مگر 
اينكه ناخودآگاه يا خودآگاه تاثير آن بر ثروت خودش را لحاظ 

مي كند!«
........................................................................................................................

      7 سال زندان براي آرزوي آزادسازي فلسطين!
كانال تلگرامي دلنوشته هاي يك عراقي نوشت:

يكي از دوستانم در مركز اطالعات وپژوهش هاي عراق، 
تصوير سندی را برايم فرستاد.

 بع�د از مطالع�ه مت�ن، دي�دم انتشار آن خ�ال�ي 
از لط�ف ني�ست. 

 از مجموعه س��ندهاي دادگاه انقالب عراق در ي��ك قضيه مربوط به 
ش��خص عراقي )آقاي صاحب الجبوري( در سال هاي رژيم بعث است 
كه جرمش تمناي ورود ارتش ايران به عراق )ايام جنگ تحميلي رژيم 
صدام به ايران( است و ادعاي اين مطلب كه ارتش ايران تنها نيرويي 
است كه توانايي آزادسازي فلسطين و از بين بردن رژيم صهيونيستي و 
اينكه ارتش ايران اگر پيروز ميدان شد، براي امام حسين نذر و قرباني 
خواهد كرد و... دارد، البته محكوميتش هفت س��ال زندان و مصادره 

تمام دارايي هايش بود... 
........................................................................................................................

   آقاي روحاني از كدام پيغمبر سخن مي گوييد؟ 
سيدياسر جبرائيلي تحليلگر مسائل سياسي در كانال تلگرامي خود در 

مورد اظهارات اخير رئيس جمهور نوشت: 
من نمي دانم آقاي روحاني از كدام پيغمبر س��خن مي گويد. اما پيامبر 
اس��الم حضرت محمد)ص( هرگز چنين كه آقاي روحاني مي گويند 
عمل نكرده اند، بلكه دقيقاً عكس اظهارات رئيس جمهور ما رفتار كردند. 
پيامبر)ص( هرگز پس از پيمان شكني كفار ساده لوحي نكردند و پيمان 

مجدد نبستند. 
رهبر حكيم انقالب اس��المي، حضرت آيت اهلل خامنه اي در تفس��ير 
سوره برائت، به زيبايي نحوه مواجهه پيامبر)ص( با پيمان شكني كفار 
را ش��رح داده اند كه مطالعه آن براي هر فردي كه بناست مسئوليتي 
در حوزه سياست خارجي جمهوري اس��المي به عهده بگيرد و البته 
شخص آقاي روحاني كه اينك رياس��ت جمهوري اسالمي را به عهده 

دارند، ضروري است:
»در سال ششم هجرت »صلح حديبيه« منعقد شد، ولي مشركان 
نقض عهد كردند و اين سبب ش��د كه پيامبر)ص( براي فتح مكه 

به پا خيزد. 
در سال هشتم، مكه به دست سپاهيان اسالم فتح شد. پس از فتح 
مكه پيامبر اكرم)ص( به امر خداوند تصميم گرفت شبه جزيره را از 
لوث كفر و شرك پاكسازي كند. بعضي از قبايل كه بعد از فتح مكه 
با مسلمانان پيمان بسته بودند، همان سال شروع به انجام كارهايي 
برخالِف پيمان و قراردادشان نمودند، از اين  رو اميرالمؤمنين)ع( 
با فرمان آيات ابتدايي س��وره برائت به مكه رفت و در موس��م حج 

اعالميه را خواند.«
چنانكه مالحظه مي كنيد، پس از پيمان شكني كفار، پيامبر)ص( 
مجدداً با آنها پيمان نبست! بلكه واكنش ايشان به اين پيمان شكني، 
اقدام متقابل ب��ود كه فتح مكه، نتيجه آن ش��د. م��ن فقط از اين 
درمانده ام كه علماي اسالم كجاي معادالت امروز قرار دارند كه به 
امام حسين)ع( تهمت مذاكره با يزيد و به پيامبر)ص( تهمت پيمان 
مجدد با كفار پيمان شكن زده مي شود، اما فرياد وااسالما از جايي 

بلند نمي شود...

جانشين فرمانده كل سپاه: 

 پارامترهاي قدرت ايران 
با زمان پيروزي انقالب قابل مقايسه نيست 

جانشلين فرمانلده كل سلپاه پاسلداران انقاب اسلامي گفت: 
پارامترهاي قدرت جمهوري اسامي ايران با زمان پيروزي انقاب 

قابل مقايسه نيست. 
به گزارش تسنيم، سردار سرتيپ پاسدار علي فدوي در آيين تكريم و 
معارفه فرمانده سپاه بيت المقدس استان كردستان با گراميداشت ياد 
و خاطره شهداي انقالب اس��المي اظهار داشت: هر وقت در كردستان 
حضور پيدا مي كنيد، ابتدا بايد ياد و خاطره بزرگمردان و جوانمرداني 
كه بيش از 40 سال در اين خطه حضور، ايستادگي و جانفشاني كردند، 
گرامي داشته شود. جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
با تأكيد بر ضرورت گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقالب تصريح كرد: 
بسياري از بزرگان همچون شهيدان بروجردي، همت و خرازي در خطه 

كردستان حضور داشتند و به شهادت رسيدند. 
وي با يادآوري ايس��تادگي رزمندگان در برابر دشمنان گفت: از همان 
روزهاي اول انقالب تاكنون، نظام جمهوري اسالمي بر اساس و مبناي 

قرآن و مبارزه با كفر و استكبار پيش رفته و همواره پيروز بوده است. 
سردار فدوي با بيان اينكه استكبار جهاني از 40سال گذشته تاكنون با 
ايران دشمني داشته     اند، به نقشه ها و توطئه هاي آنان اشاره كرد و گفت: 
پارامترهاي كنوني قدرت ايران با زمان پيروزي انقالب قابل مقايس��ه 
نيست. در اين مراسم از زحمات 9 ساله س��ردار محمدحسين رجبی 
قدردانی و سردار سيدصادق حس��ينی به عنوان فرمانده جديد سپاه 

بيت المقدس كردستان معرفی شد.
........................................................................................................................

 وزير دفاع :

تحريم فرماندهان نظامی اثري ندارد 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تحريم تعدادي از فرماندهان 
نيروهاي مسللح ايران از سلوي دولت امريكا واكنش نشلان داد. 
به گزارش فارس، امير سرتيپ امير حاتمي در حاشيه نشست هيئت 
دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: نيروهاي مسلح ما همواره به 
عنوان خار چشم دشمنان مورد هدف امريكايي ها بوده اند و اين بار هم 
تعدادي از فرماندهان عزيز ما را مورد تحريم قرار دادند كه هيچ اثري 
نخواهد داشت. وي خاطرنش��ان كرد: در واقع امروز از منظر نيروهاي 
مسلح كسي كه تحت تحريم امريكايي ها قرار بگيرد مانند كسي است 
كه مورد اصابت گلوله دشمن قرار مي گيرد و در چشم نيروهاي مسلح 
مثل يك جانباز در جنگ با دشمن به او نگاه مي شود و آنها موجب افتخار 

مردم و نيروهاي مسلح هستند. 
وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح با بيان اينكه تحريم برخي از 
فرماندهان تأثيري در اداره نيروهاي مسلح هم نخواهد داشت، گفت: 
ما اصوالً نيروهاي مسلح را به شكل خودكفا و متكي بر توانمندي هاي 
داخل اداره مي كنيم كه اين نوع حركات اثري بر اداره نيروهاي مسلح 

نخواهد داشت.

مرگ 15كلودك ايراني به دليلل تحريم دارويي 
امريكا عليه ايران خبر تلخ اين روزهاست؛ خبري 
كه مي توانسلت صرفًا يك رويداد پزشلكي تلخ 
باشلد، اما وقتي علت آن تحريم هلاي اقتصادي 
به داليل سياسلي اسلت، در چارچوب اقدامات 
تروريسلتي بايلد ملورد بررسلي قلرار بگيرد. 
   گلوله هاي نامرئلي امريكا روي تن كودكان 

ايراني
پانس��مان »ميپلكس« نوع خاصي از پانسمان براي 
كودكاني است كه مبتال به بيماري »اي بي« موسوم 
به بيماري »پروانه اي« هس��تند. اين نوع پانس��مان 
در ليس��ت داروهاي تحريمي امريكا ق��رار گرفته و 
حاال به تلخي خبرساز شده اس��ت. سيدحميدرضا 
هاش��مي گلپايگاني، مديرعامل خانه »اي بي« گفته 
كه: »۱۵نفر از ك��ودكان پروانه اي ب��ه دليل همين 
كمبودها كه ناش��ي از تحريم هاي امريكاست، جان 
باختند.« او توضيح داده كه: »اگر پانسمان ميپلكس 
در اختيار ك��ودكان مبتال به »اي بي« ق��رار نگيرد، 
آنها درد شديدي را در اندام شان متحمل مي شوند. 
بيماران »اي بي« بي نهايت به اين پانسمان نيازمند 
هستند و متأس��فانه براي  آنها درمان جايگزيني هم 
وجود ندارد. امروز در شرايط تحريم اين پانسمان ها، 
مجبور هستيم از پمادهاي تركيبي و گاز وازلينه هاي 
چرمي اس��تفاده كنيم، اين در حالي است كه تمام 
اين پانس��مان ها يك دهم تاثير پانسمان ميپلكس 
را ندارند.« هاش��مي در ادامه توضيحاتش گفته كه: 
»ميپلكس از س��ال 9۵ توسط وزارت بهداشت براي 
كودكان »اي بي« تهيه مي شد، ولي بعد از بازگشت 
دوباره تحريم ها در ارديبهشت س��ال 9۷، ما با عدم 
واردات پانسمان ميپلكس مواجه شديم. سعي كرديم 
خودمان به عنوان يك نهاد غيرسياس��ي با شركت 
توليد كننده وارد مذاكره شويم. ما با شركت سوئدي 
كه تنه��ا توليدكننده اين پانس��مان در دنياس��ت، 
نامه نگاري كرديم. اين شركت سوئدي طي نامه اي 
رسماً اعالم كرد كه كش��ور شما در تحريم است و ما 
نمي توانيم سهميه پانسمانتان را ارسال كنيم. براي 
تهيه پانسمان ها مشكل نقل و انتقال ارز نيست، بلكه 
آن شركت سوئدي مش��خصاً از ارسال ميپلكس به 
ايران خ��ودداري مي كند. به خاطر عدم دسترس��ي 
كودكان »اي ب��ي« به پانس��مان ميپلكس، حداقل 
۱۵نفر به خاطر عفونت فوت كرده اند و ما اين موضوع 
را به گوش مس��ئوالن مربوطه، وزارت بهداش��ت و 
وزارت كشور رس��انده ايم، ولي بيش��تر از اين كاري 

نمي توانيم انجام دهيم.«
اين اولين بار نيس��ت كه ك��ودكان ايران��ي قرباني 
تروريسم مي شوند. از تصاوير معروف حمله نيروهاي 
داعش به مجلس ش��وراي اس��المي، تصاوير نجات 

كودكی خردسال توسط نيروهاي امنيتي كشورمان 
از پنجره است اما هميشه كودكان ايراني از حمالت 
تروريستي جان س��الم به در نبرده اند. محمد طاها 
پسر خردساني بود كه در حمله عوامل داعش به رژه 
نيروهاي مس��لح در اهواز قرباني شد. سال ها پيش 
هم وقتي هواپيماي مس��افربري را دول��ت امريكا با 
موشك مورد هدف قرار داد، كودكاني قرباني شدند. 
در سال هاي جهل و ترور منافقين عليه مردم ايران 
در دهه60 هم كودكاني قرباني تروريس��م ش��دند. 
نزديك 3هزار كودك ه��م در جريان حمالت ارتش 
بعثي صدام عليه مردم قرباني شدند. كودكان ايراني 
هم در كنار همه ملت ايران قربانيان مظلوم تروريسم 
بوده اند. اين بار اما امريكا س��رفصل جديدي را براي 
تروريسم عليه مردم و كودكان ايران به وجود آورده 
است؛ تروريسمي كه گلوله هاي آن نامرئي هستند، 
اما در نهايت، مرگ را براي مردم ايران رقم مي زند و 
قربانيان مظلومي را به وجود مي آورد كه حتي صداي 

فريادشان گويي به جايي نمي رسد. 
   تأثير تحريم ها بر سامت مردم ايران

س��ازمان ديده بان حقوق بش��ر در يك گزارش تازه 
4۷صفحه اي اذعان مي كند كه: »تحريم هاي امريكا 

به رغم معافيت هاي بشردوستانه اي كه در آن در نظر 
گرفته ش��ده باعث رنج ش��مار زيادي از شهروندان 
ايراني مبتال به طيف وسيعي از بيماري ها شده است... 
تحريم هاي بي پايان و فراگير از نوع تحريم هايي كه 
دولت ترامپ بر ايران تحميل كرده است، بر نيازهاي 
انسان دوستانه و حق اوليه سالمت ميليون ها ايراني 

تأثير منفي داشته است.« 
اين گزارش به ط��ور خاص به تحريم ه��اي دارويي 
مي پردازد و »احتياط بيش از ح��د« برخي بانك ها 
و شركت ها در زمينه تحريم هاي امريكا را از عوامل 
وجود معضل دارويي براي برخ��ي بيماران در ايران 
عنوان مي كن��د. مطابق آمار 96درص��د از داروهاي 
مورد نياز مردم اي��ران در داخل خود اي��ران توليد 
مي ش��ود اما بيش از نيمي از مواد اوليه براي ساخت 
اين داروها از خارج وارد مي شود و تأمين مالي براي 
واردات با دشواري مواجه شده است. آنچنان كه گفته 
شد، هميشه هم مشكل تبادل مالي نيست و برخي 
شركت ها از دادن عين اقالم دارويي و لوازم پزشكي 

دريغ مي ورزند. 
به گفته سازمان ديده بان حقوق بشر »با وجودي كه 
دولت امريكا معافيت هايي براي واردات بشردوستانه 

در رژيم تحريمي خود عليه اي��ران منظور كرده، در 
عمل اين معافيت ها نتوانسته است از ترس شركت ها 
و بانك هاي امريكايي و اروپايي براي تأمين مالي دارو 
و كاالهاي بشردوستانه براي ايران بكاهد. اين ترس در 
ميان شركت ها و بانك ها قوي است و نتيجه آن ناديده 

گرفتن حق ايرانيان براي سالمتي بوده است.«
  حقوق بشر امريكايي عليه ملت ايران

دكت��ر مه��دي ش��ادنوش، رئي��س مرك��ز پيوند و 
بيماري هاي وزارت بهداشت مي گويد: »در اين شكي 
نيس��ت كه تحريم هاي غيرانس��اني و ناجوانمردانه 
امريكا وجود دارد. آنها ادع��ا مي كنند كه غذا و دارو 
مورد تحري��م قرار نگرفته، اما اين دروغي اس��ت كه 
از س��وي امريكايي هاي مط��رح مي ش��ود... بعد از 
پيگيري هايي كه ما از طريق سفارت مان انجام داديم، 
شركت سوئدي كه مسئول تأمين پانسمان ميپلكس 
در دنياست، در نامه اي رسمي طي ماه هاي قبل، اعالم 
كرد كه به دليل تحريم ها نمي تواند اين پانسمان ها را 

در اختيار ما قرار دهد.«
او از تالش ها ب��راي تأمين اقالم پزش��كي مورد نياز 
بيماران پروانه اي مي گويد؛ از اينكه شركت سوئدي 
راضي به ارس��ال اين اقالم به ايران نمي ش��ود و در 

نهايت، وزارت بهداشت از طريق ديگري آن را تأمين 
مي كند اما مش��كل هم فقط اين بيماران نيس��تند، 
آنچنان كه دكتر شادنوش توضيح مي دهد: »به عنوان 
مثال الزم بود كه امكانات دس��تگاه هاي دياليزمان 
را طبق تدابيري به روز كني��م و مراكز دياليزمان را 
مقداري توس��عه دهيم. بر اين اس��اس براي واردات 
تعدادي دستگاه برنامه ريزي كرديم. با زحمات زيادي 
كار را پيش برديم و در تهيه ارز، انتقال ارز و... اقداماتي 
انجام داديم، اما در لحظه آخر با اينكه پول را پرداخته 
بوديم، شركت تأمين كننده اروپايي با عنوان تحريم، 

دستگاه ها را در اختيار ما قرار نداد.«
خلف وعده ش��ركت هاي اروپايي همراه تروريس��م 
اقتصادي و تحريمي دولت امري��كا عليه ملت ايران 
شده است. ش��ادنوش البته خبر خوش هم مي دهد 
كه به روزرس��انی تجهي��زات ديالي��ز از طريق ديگر 
انجام شده است، اما اين رويداد هيچ چيز از تروريسم 
دارويي عليه ملت ايران كم نمي كند كه شادنوش بر 
آن با كليدواژه حقوق بشر امريكايي صحه مي گذارد: 
»اين حقوق بشر امريكايي اس��ت كه حتي به بيمار 
خاص و بيماراني كه تجهيزات، دارو و وس��ايل مورد 
نيازشان مانند هوايي مي ماند كه افراد عادي به آن نياز 
دارند، در راستاي اهداف عجيب سياسي اش به اين 
انسان هاي نيازمند كمك، رحم نمي كند و براي آزار 

دولت ها، بيماران را هم تحت فشار قرار مي دهد.«
   تحريم عليه دولت يا ملت؟

امريكايي ها، اروپايي ها، رسانه هاي غربي و گروه هاي 
ايراني مخالف جمه��وري اس��المي از تحريم ايران 
استقبال مي كنند. آنان تحريم را اهرم فشاري عليه 
دولت )حكوم��ت( ايران مي دانند و مدعي هس��تند 
براي تغيير رفتار حكومت ي��ا تغيير اصل حكومت و 
براي نجات! ملت ايران از آن به��ره مي برند. در واقع 
امر اما فشار تحريم ها بر ملت ايران هم وارد مي شود، 
گرچه در اصل قضيه دولت و ملت از هم جدا نيستند 
و سختي يكي، سختي ديگري  است اما در اين ميان 
مردم ايران قربانيان تروريسم اقتصادي و تحريمي و 
دارويي مي شوند كه حتي قدر همان اخبار جهت دار 
در مورد قرباني شدن ايرانيان با گلوله هاي تروريستي 
هم بازتاب نمي يابد و امريكا و اروپا همچنان مناديان 

حقوق بشر باقي مي مانند!
اين گزارش را ب��ا جمالتي از رهبر انق��الب به پايان 
می بريم: »ملت ايران مورد ظلم قرار گرفته - همين 
تحريم هاي ظالمانه، ظلم بارزي است به ملت ايران- 
ملت ايران مظلوم واقع ش��ده لكن ضعيف نيس��ت، 
ملت ايران مقتدر اس��ت. به فضل اله��ي، به حول و 
قوه الهي همه مقاصدي كه ملت ايران براي خودش 
ترسيم كرده، با قوت و اقتدار، خودش را به آن مقاصد 

خواهد رساند.«

15كودك ايراني قرباني تروريسم تحريمي امريكا شدند

قربانيان تروريسم اقتصادي فرياد نمي زنند!

بازسلازي زيرسلاخت هاي سلوريه در دوره كنوني ضروري 
اسلت و شلركت هاي ايرانلي بلراي تعاملات اقتصلادي 
بلا سلوريه در دوران بازسلازي آمادگلي كافلي دارنلد. 
به گزارش مهر، مجتبي ذوالنور رئيس كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اس��المي كه در رأس هيئتي از 
اعضای اين كميسيون به دمشق سفر كرده است، با حموده صباغ، 

رئيس مجلس جمهوري عربي سوريه ديدار و گفت وگو كرد. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اس��المي با تأكيد بر اهميت نقش مجالس در پيش��برد اهداف 

راهبردي دو كشور گفت: همكاري هاي فيمابين به ويژه تعامالت 
پارلماني نقش بسزايي در تقويت روابط دو كشور داشته است و 
مجلس شوراي اسالمي ، از ارتقای مراودات پارلماني و رايزني ها 

ميان مجالس دو كشور استقبال مي كند. 
ذوالنور با تأكيد بر استفاده از ظرفيت هاي فراوان در دو كشور 
جهت گسترش مناسبات سازنده ميان جمهوري اسالمي ايران 
و جمهوري عربي سوريه ، تصريح كرد: بازسازي زيرساخت هاي 
س��وريه در دوره كنوني ضروري است و ش��ركت هاي ايراني 
براي تعامالت اقتصادي با سوريه در دوران بازسازي آمادگي 

كافي دارند. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينكه 
پايداري و ايس��تادگي محور مقاومت، جبهه تروريس��ت ها را 
دچار ش��كاف و تفرقه كرده اس��ت، گفت: پيروزي نيروهاي 
مقاومت و در رأس آنها سوريه در مقابل گروه هاي تروريستي، 
شكستي فاحش براي امريكا، رژيم صهيونيستي و همپيمانان 

منطقه اي شان بود. 
ذوالنور تأكيد كرد: جمهوري اس��المي اي��ران حمايت از محور 
مقاومت را يك وظيفه انس��اني مي داند و در مبارزه با گروه هاي 

تروريستي در كنار سوريه خواهد ماند. 
حموده صباغ، رئيس مجلس جمهوري عربي سوريه نيز در 
ادامه اين ديدار با تشكر از حمايت همه جانبه ايران از ملت و 
دولت سوريه، گفت: جانفشاني ايراني ها در كنار ارتش سوريه 
با هدف مقدس مبارزه با تروريس��م باعث پيروزي و غلبه بر 
دشمنان و شكست تروريست ها گرديده است و دولت و ملت 
س��وريه همواره قدردان حمايت هاي رهبري، دولت و ملت 
ايران در مسير مبارزه با تروريست ها و حفظ امنيت در سوريه 

و منطقه هستند. 

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس:

شركت هاي ايراني آماده بازسازي زيرساخت هاي سوريه هستند

   مجلس

سخنگوي دولت از اقدامات قوه قضائيه در مبارزه با فساد 
حمايت كرد. 

به گزارش مهر، علي ربيعي سخنگوي دولت تصريح كرد: مبارزه 
با فساد براي مردم بايد شفاف و اطمينان آور باشد و همه جناح ها 
را در بر بگيرد. در مواردي هم كه ادعا ش��ده است كه از قبل اين 
مفاسد گفته نشده است، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در برخي 
از اين موارد براي پيگيري موضوع ابالغ خواهد شد. اين موارد حتماً 

اطالع رساني خواهد شد. 
سخنگوي دولت گفت: افكار عمومي بايد بدانند كه اهتمام ما به 
فس��اد هيجاني، كوتاه مدت و يكسويه نيست، جامعه بايد در اين 
خصوص اطمينان پيدا كند. بار ديگر تأكيد مي كنم نظر دولت در 
مبارزه با فساد، فسادستيزي ساختارمند و بلندمدت است، بايد 
نظارت مردم افزايش يابد. وي اظهارداشت: در اين راستا دولت از 

قوه قضائيه و مقننه حمايت كرده است. 
ربيعي ادامه داد: تصميمات اداري كه برخي گرفته بودند و نه كسي 
پول برده بود و نه كسي پولي خورده بود، به منزله يك فساد بزرگ 
بارها تكرار شد. رئيس كل بانك مركزي در مورد ۱۸ميليارد دالر 
قرار بود اطالعيه صادر كند كه فكر مي كنم صادر شده است، حتي 
در وزارت بهداشت هم افرادي كه تخلفاتي را انجام داده بودند به 

دادگاه معرفي شده بودند و بايد پول ها را پس بدهند. 
وي افزود: يكي از اتهاماتي كه به آقاي روحاني مي زنند اين است 
كه چرا فضا را دوقطبي كرده ايد. آيا ش��يوه تبليغات در مبارزه با 
فس��اد، دوقطبي كردن جامعه نبود؟ آيا جامعه احساس مي كند 
شيوه مقابله با فس��اد همه گير بوده اس��ت؟ ربيعي اظهار داشت: 
يك فرد را به خاطر پرونده دوران دانشگاه احضار كردند، به نوعي 
در اخبار اعالم شد كه اصال ربطي به مسئوليت ديگرش نداشت. 

سخنگوي دولت گفت: حاشيه سازي هايي كه انجام مي شود، به 
مبارزه با فساد آسيب مي زند، رئيس جمهور به خاطر رسالتي كه 

در قانون اساسي دارد، عمل مي كند. 
 مباحث رئيس جمهور در يزد ربطي به انتخابات ندارد

ربيعي در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه برخي افراد مي گويند 
صحبت هاي رئيس جمهور در يزد، جنبه انتخاباتي داشت، تصريح 
كرد: رئيس جمهور دغدغه هاي ملي و ش��عارهاي دولت را مطرح 
كرد و معتقد به مبارزه با فساد اس��ت و اين مسئله هيچ ربطي به 

انتخابات ندارد. 
س��خنگوي دولت ادامه داد: متأس��فانه بنده ديدم كه بيانيه اي 
صادر ش��ده مبني بر اينكه استانداران خطي هس��تند، در حالي 
كه نقدهايي از اين س��مت به دولت مي شود كه استانداران بدون 
گرايش خطي و از همه مشرب هاي سياسي هستند و اين جفاي 
بزرگي بود كه به دولت نسبت داده شد و نبايد دولت را متهم به اين 
مسئله كرد. وي اظهار داشت: دولت هيچ مداخله اي در انتخابات 
به جز ايجاد امنيت، ظرفيت براي حضور مردم و افزايش مشاركت 
آنان نخواهد داش��ت و به ش��دت اظهاراتي مبني بر اينكه دولت 
مداخله ديگر را دارد، تكذيب مي كنم و همچنين وزير كش��ور و 
همكاران وي نيز افرادي اعتدالي هستند و از نظر اخالقي، شرعي 
و تعهدي خواستار قانون اساسي هستند و نه تنها به دنبال مداخله 
در انتخابات نخواهند بود، بلكه جلوي مداخله افراد در انتخابات 

را نيز مي گيرند. 
 به دنبال متهم كردن قوه قضائيه نيستم

سخنگوي دولت در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه آيا اظهارات 
رئيس جمهور در يزد ب��ه ويژه پيرامون موضوع مبارزه با فس��اد، 
دوقطبي سازي نبود؟ تصريح كرد: در وهله اول در پاسخ به سؤال 

كس��اني كه مي گويند چرا دولت در اين باره ش��ش سال سكوت 
كرده بود، پاسخ مشروح و مكتوب خواهم داد، چراكه مصوبات و 

نامه هاي آن موجود است. 
وي خاطرنشان كرد: بنده به دنبال متهم كردن قوه قضائيه نيستم 
و همه ما از هر حركتي براي مبارزه با فساد حمايت مي كنيم بلكه 
بحث ما اين بود كه آيا آنچه تا به حال به خصوص در مورد بازتاب 

برخورد با فساد رخ داده است، دو قطبي سازي بوده يا خير.
ربيعي بيان كرد: بنده حداقل مي توانم اين موضوع را مطرح كنم 
آيا تبعيض در اطالع رساني در مبارزه با فساد و انگاره سازي دولت 
فاسد صورت نگرفته است؟ آيا طرح اين مباحث به نفع جامعه بوده 
اس��ت؟ اين اتفاقات رخ مي داد و به نظرم دوقطبي سازي پيش از 
اين آغاز شده بود و قطعاً چنين اتفاقاتي در تصميم مردم براي رأي 
دادن اثري نخواهد گذاشت و مردم به صورت هيجاني در انتخابات 

تصميم گيري نمي كنند. 
سخنگوي دولت گفت: در اين زمينه دولت و دستگاه هاي مختلف 
بيانيه خواهند داد و كمك خواهند كرد همه قوا در كنار هم بتوانند 
به مردم آرامش رواني دهند و ملت اطمين��ان پيدا كنند و نبايد 
رفتارها به گونه اي باشد كه در جامعه اين گونه استنباط شود كه 

عده اي در سايه نشسته اند و كاري نمي كنند. 
وي درباره شب نامه اي كه در مجلس منتشر شده، صحبت هاي 
رئيس كميس��يون امنيت مل��ي پيرامون آنكه پيگي��ر بركناري 
رئيس جمهور هس��تند و واكنش دولت به اين سخنان گفت: هر 
چيزي در مجلس مطرح مي ش��ود، بايد به تأييد هيئت رئيس��ه 
برسد. اين سنت ش��ب نامه هم چيز جديدي بوده كه در مجلس 
پخش شده اس��ت. من فكر مي كنم اين گونه اقدامات به آرامش 
جامعه كمكي نمي كند. ربيعي ادامه داد: اينكه بگوييم مي خواهيم 

رئيس جمهور را پايين بياوريم، استيضاح كنيم و تشابه سازي هايي 
كه مي كنند، كار خوبي نيست و متأسفانه حدود اختيارات ما نيز 
محدود است، البته بدمان نمي آيد كه از ما انتقاد شود اما اگر به 
نحوي پيش بروند كه زير دل مردم خالي ش��ود و احساس عدم 
اطمينان به سيستم پيدا  كنند، كار خوبي نيست و ما رسيدگي به 

آن را به مجلس واگذار كرديم.
وی در پاس��خ به س��ؤالي در مورد اظهارات رئيس جمهور در يزد 
مبني بر اينكه قبال 2ميليارد و ۷00ميليون تومان اوراق خريداري 
شده و امريكا مسدود كرده است و همچنين ادعاهايي در مورد گم 
شدن چندين ميليارد دالر پول داشته است، گفت: امروز در دولت 
تأكيد شد كه همه دس��تگاه ها و وزارتخانه هاي ذيربط اطالعيه 
مشروحي در اين زمينه بدهند، بنده هم پيگير هستم كه اطالع 

رساني كامل در اين زمينه انجام شود. 
وي اظهار داشت: سؤال مشخص شما در مورد 2ميليارد دالر بود، 
بايد توضيح دهم كه اين مبل��غ ۱/۸ميليارد دالر اوراق خريداري 
شده بوده است كه در دولت بعد از آقاي خاتمي خريداري شده تا 
سرمايه گذاري كنند. اخطار كردند كه پول را ببريد و بر اساس اين 

اخطار پول در زمان خودش برداشت نشده است. 
ربيعي ادامه داد: اينكه اين تصميم چگونه اتخاذ شده و چرا پول 
در زمان خودش برداش��ت نش��ده اس��ت، ابهامي بود كه در نظر 
رئيس جمهور محترم بود كه روشن ش��دن اين موضوع ضروري 
اس��ت. س��خنگوي دولت گفت: يكي از اين موضوعات مربوط به 
پول هاي بابك زنجاني بوده است كه ۸00ميليون دالر از بانك به 
دستور فردي گرفته شده، منهاي مواردي كه از فروش نفت درآمد 
داشته است كه بايد همه موضوعات پيگيري شود. موضوع ما نحوه 

پيگيري پرونده و بررسي راهكارهاي بازگشت پول هاست.

ربيعي در حاشيه جلسه هيئت دولت:

دولت از قوه قضائیه در مبارزه با فساد حمايت می كند

دولت

كبري آسوپار
   گزارش    
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