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    توقع بجاي علي مطهري از صداوسيما
رها عبداللهي فعال رسانه اي در كانال شخصي خود در 
پيام رسان ايتا نوشت: در برنامه »عصر« نادر طالب زاده 
اتفاق جالب��ي افتاد. عل��ي مطهري و محمدحس��ين 
صفارهرندي مهمان اين برنامه بودند و گفت وگوهاي 
بسيار خوبي صورت گرفت كه پيشنهاد مي كنم حتماً ببينيد. در بخشي از 
گفت وگو درباره لوايح FATF صحبت شد و مهمانان نظراتشان را گفتند. 
مطهري موافق الحاق و صفار مخالف بود. طالب زاده بينندگان و مهمانان 
را به تماشاي تصاويري از س��خنراني معاون خزانه داري امريكا و رئيس 
فعلي كارگروه FATF دعوت كرد كه در يك سخنراني درباره تحريم ها 
عليه ايران گزارش مي داد و مي گفت كه چگونه تحريم هاي نفتي و بانكي 
را عليه ايران اعمال كرده و موجب توقف بسياري از بخش هاي خصوصي و 
دولتي اقتصادي ش��ده و همچنين براي س��رنگوني اقتصاد اي��ران ابراز 
اميدواري مي كرد. پس از اتمام پخش اين ويدئو آقاي صفارهرندي گفت: 
اين سخنان بايد براي مردم ما پخش شود و مردم بدانند كه با پيوستن به 
FATF قرار اس��ت تمام تراكنش هاي مالي ما تقديم اين فرد شود. علي 
مطهري كه تا به حال سكوت كرده بود، يك باره گفت: واقعا چرا اينها از 

اخبار صداو سيما پخش نمي شود!؟ چرا به مردم نمي گوييم!؟
دلم براي مطهري سوخت. واقعاً چرا اخبار اين چيزها را پخش نمي كند؟ 
اين بنده خدا بايد امشب در برنامه نادر طالب زاده تازه با اين واقعيت ها 
روبه رو شود؟ اگر اخبار اينها را پخش مي كرد، نمايندگان مجلس خيلي 
زودتر از اين متوجه مي شدند FATF قرار است چه باليي سر اقتصاد 
زير بار تحريم ما بياورد و اصال لوايح آن را تصويب نمي كردند. اين انصاف 
است كه اخبار صداوسيما نمايندگان مجلس را از اين اطالعات محروم 

نگه دارد؟ اين چه وضعي است واقعا!؟ مسئوالن رسيدگي كنند. 
........................................................................................................................

    پس از واقعه به روايت ضرغامي
عزت اهلل ضرغامي رئيس اس��بق صداوس��يما درباره 
اتفاقات اخير و اغتشاش��ات به وجود آم��ده در كانال 
ش��خصي خود نوش��ت: ۱. خس��ارات جان��ي، مالي، 
اجتماعي و بين المللي ناآرامي هاي پس از »بنزين«، 
بسيار تأسفبار است. اين اغتشاش��ات نه براي اولين بار است و نه براي 
آخرين بار، آنچه مهم است، جمع بندي و تحليل دقيق حوادث، روشن 

شدن بي تدبيري ها و كسب تجربه جديد براي آينده است. 
۲. رهبر معظم انقالب با فداكاري از مصوبات رؤس��اي سه قوه حمايت 
كردند، در حالي كه مسئوليت كارشناسي اين تصميم بر عهده خود آنان 
است و رهبري بر عدم سررشته داش��تن از اين موضوع تأكيد چندباره 
كردند. رؤساي قوه بايد قدر اين حمايت تاريخي را بدانند و از اين پس، 
با درك صحيح از مشكالت عميق معيش��تي مردم و اطالع از وضعيت 

روحي آنان، پروژه هاي خود را جلو ببرند. 
۳. تجربه دوره هاي قبل نش��ان داده بود كه اگر رئيس دولت، با مردم 
س��خن گفته و يارانه مردم نيز از قبل به حس��اب آنان واريز شده بود، 
پذيرش تعديل قيم��ت براي آحاد جامعه آس��ان تر صورت مي گرفت. 
سخنراني هاي يزد و كرمان، كاماًل مغاير با سياست هاي نظام براي انجام 

يك چنين پروژه مهمي بود. 
۴. مراجع بزرگوار تقليد و نمايندگان ملت، از هر دو جناح كه با احس��اس 
تكليف نس��بت به مش��كالت مردم و پس از اعتراضات آنان، موضع گيري 
دلسوزانه كردند، با رهنمودهاي تاريخي رهبر معظم، همراهي كرده و عمالً بر 
جايگاه رفيع »ولي فقيه« صحه گذاشته اند. بايد از همه آنان سپاسگزار بود. 
۵. ضمن تكريم و بزرگداشت شهداي واالمقام اين حوادث كه حق بزرگي 
بر گردن ملت دارند، بايد به سرعت به وضعيت جان باختگان رسيدگي 
شده و خانواده هاي برخي از آنان كه در اين درگيري ها بي تقصير بودند، 

مشمول كمك هاي مالي و انساني دولت شوند. 
۶. ارتباطات عمومي مردم و كسب و كار آنان به دليل ناتواني دولت در برقراري 
سرويس هاي پرسرعت مستقل داخلي، به شدت دچار چالش و موجب نارضايتي 
فراوان شده است. اگر ادعاي مسئوالن، در مورد برطرف شدن مشكالت امنيتي، 

صحيح باشد، بايد اينترنت كشور مجدداً و بافوريت برقرار شود. 
۷. تكليف ليدرها و سرش��اخه هاي جنايات اين چند روز، بايد به سرعت 
روشن شده و در همين يكي دو روز مردم شاهد مجازات سنگين آنان باشند. 

ارعاب، كشتار و غارت مردم جرم كمي نيست كه با آن مسامحه شود.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس:
روحاني درباره آینده برجام اميد واهي ندهد

س�خنگوي كميس�يون امنيت مل�ي مجل�س گف�ت: غربي ها به 
تعه�دات برجام�ي خ�ود عم�ل نمي كنن�د و ب�ر اي�ن اس�اس 
نباي�د رئيس جمه�ور درب�اره آين�ده برج�ام اميد واه�ي دهد. 
سيدحسين نقوي حسيني در گفت وگو با مهر، در واكنش به اظهارات 
رئيس جمهور مبني بر اينكه با ادامه برجام تحريم هاي تسليحاتي ايران 
تا سال آينده برداشته مي شود، اظهار داشت: ايران توانمندي هاي نظامي 
و تسليحاتي بسيار زيادي دارد و باعث افتخارمان است كه از يك كشور 
خريدار سالح، به فروشنده آن تبديل شده ايم اما اظهارات رئيس جمهور 

درباره لغو تحريم هاي تسليحاتي تعجب برانگيز است. 
وي ادامه داد: مطابق يكي از مواد برجام در س��ال آين��ده بايد يكي از 
تحريم ها عليه ايران لغو ش��ود و ب��ه همين دلي��ل رئيس جمهور اين 
وعده را به مردم داده است اما سؤال ما از وي اين است كه مگر غربي ها 
وعده ها و تعهدات قبلي خ��ود در برجام را عملياتي كرده اند كه منتظر 
لغو تحريم هاي تسليحاتي باشيم؟ سخنگوي كميسيون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس با بيان اينكه برجام از سوي غربي ها به هيچ 
وجه اجرا نمي شود، تصريح كرد: اين وعده برجامي رئيس جمهور جنبه 
انتخاباتي دارد و به دنبال آن است كه مردم را مجاب كند كه در انتخابات 
پيش رو به طيف وي رأي دهن��د. نماينده م��ردم ورامين در مجلس 
اظهار داشت: همانطور كه غربي ها تا امروز به وعده هاي خود در اجراي 
برجام عمل نكرده اند، قطعا به تعهدات ديگر خود هم عمل نمي كنند و 
مسئوالن كشور نبايد وعده هاي تكراري و اميد واهي دهند و بگويند كه 

با ادامه برجام تحوالت بزرگي در كشور به وجود مي آيد.
........................................................................................................................ 

عضو فراكسيون اميد: 
اروپا باید خسارت ایران را جبران كند 

 اروپايي ها با ن�گاه واقع بينان�ه به برج�ام باي�د راهكارهاي عمل 
ب�ه تعه�دات برجام�ي خ�ود و جب�ران خس�ارت اي�ران را 
بررس�ي و اجراي�ي كنن�د ت�ا اي�ران را در برج�ام حف�ظ كنن�د. 
جلي��ل رحيمي جهان آبادي عضو فراكس��يون اميد مجل��س در گفت وگو با 
خانه ملت با اشاره به نشست آتي مقامات آلمان، فرانسه و انگليس درباره گام 
چهارم ايران براي كاهش تعهدات برجام گفت: اروپايي ها در مدت زماني كه 
امريكا از برجام خارج شد و ايران كاهش تعهدات برجام را در دستور كار خود 
قرار داد، هيچ اقدامي جهت جبران خسارات ما انجام ندادند زيرا توانايي مقابله 
با دولت امريكا را ندارند. نماينده م��ردم تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس 
شوراي اسالمي تصريح كرد: نشست آتي مقامات اروپايي با موضوع گام چهارم 
كاهش تعهدات برجام با هدف ابراز نگراني و همچنين بازگشت ايران به برجام 
و توقف كاهش تعهدات خواهد بود، حال آنكه ايران به تعهدات برجامي خود 
عمل كرده و آنچه موجب فروپاشي توافق هسته اي شده، عدم اجراي تعهدات 
امريكا يي ها و اروپايي ها در قِبال برجام است. رحيمي جهان آبادي گفت: ابراز 
نگراني اروپايي ها به تنهايي حاصلي ندارد و اثر مثبت��ي هم در آينده برجام 
نخواهد داشت. جمهوري اسالمي كاهش تعهدات را گام به گام ادامه مي دهد تا 
طرف مقابل را در شرايطي قرار دهد كه منافع و ضررهاي خروج ايران از برجام 

را بررسي كند تا از اين طريق راهي براي جبران خسارات پيدا كنند.

رزماي�ش مش�ترك پدافند هواي�ي »مدافعان 
آس�مان واليت« 98 از روز پنج ش�نبه با هدف 
آمادگي س�امانه پدافندي و دفاعي و با حضور 
مقامات عالي رتبه نظامی آغاز شد و در مرحله 
اول آمادگي سيستم هاي پدافندي براي مقابله 
با حمالت ناگهاني و همچنين ارتباط مناس�ب 
ميان تجهيزات و نيروهاي عمل كننده و شبكه 
يكپارچ�ه پدافند هوايي كش�ور ب�راي اتخاذ 
تصميم دفاعي متناس�ب با تهديد آزموده شد. 
در طول س��ال هاي گذش��ته هم��واره رزمايش 
نيروهاي مس��لح به عن��وان محلي ب��راي تنفس 
نيروه��اي ذخيره و در حال آماده باش محس��وب 
مي ش��ود. اين رزمايش ع��الوه بر اينك��ه امكان 
آزمودن نيروهاي در حال آمادگي را فراهم مي كند 
بلكه نوعي تمرين براي مقابله با دشمن در شرايط 

آزمايشي محسوب مي شود. 
حاال در شرايط فعلي رزمايش مدافعان آسمان واليت 
محلي براي آغاز تمرينات نظامي در حوزه آسمان و 
مقابله با جنگنده هاي دشمن شده است. اين رزمايش 
عالوه بر آمادگي نيروهاي نظامي اخطاري مستقيم 
به دشمن محسوب مي ش��ود تا فكر هر گونه تعدي 
به آسمان كش��ور را از ذهن دور كند، البته عملكرد 
پدافند هوايي كشور در سال 98 از جمله سرنگوني 
هواپيماي جاسوسي امريكا در سواحل عمان نشان 
مي دهد كه مدافعان آسمان كشور در مقابل هر گونه 

هجوم و تعدي آمادگي كامل دارند. 
رزمايش مشترك پدافند هوايي مدافعان آسمان 
واليت 98 كه در ۴00ه��زار كيلومتر مربع از پهنه 
هوايي كشور برگزار شد از مراحل مختلفي تشكيل 
ش��د؛ تا در هر مرحله نس��بت به عملكرد صحيح 
تجهيزات و جنگ افزاره��اي پدافندي اطمينان 

كامل حاصل شود. 
  در مرحله اول رزمايش چه گذشت

مهم ترين مراحل رزمايش مشترك پدافند هوايي 
مدافعان آسمان واليت 98 در مرحله اول گسترش 
و استقرار سامانه هاي پدافندي حاضر در رزمايش 
با تأكيد بر واكنش سريع نيروهاي مدافع و توانايي 
جابه جايي سريع س��امانه هاي موشكي، راداري و 
توپخانه اي پس از انجام عمليات، برقراري ارتباط 
امن و چند اليه ميان سامانه هاي پدافندي، ارتباط 
مناس��ب ميان تجهيزات و نيروهاي عمل كننده و 
شبكه يكپارچه پدافند هوايي كش��ور براي اتخاذ 
تصميم دفاعي متناسب با تهديد، اقدامات مهندسي 
رزمي و پدافند غيرعامل براي اس��تتار و اختفاي 

سامانه ها و تجهيزات و فريب دشمن بوده است. 
همچنين انجام پروازهاي اطالعاتي و شناس��ايي 
با سرنشين و بدون سرنش��ين در منطقه عمومي 
رزمايش، تهاجم هواپيماهاي ش��كاري به منطقه 
رزمايش و انجام اقدام تاكتيك��ي و دفاعي هواپايه 
عليه هواگرده��اي مهاجم تحت هدايت ش��بكه 
يكپارچه پدافند هوايي كشور از ديگر اقدامات انجام 

شده در اين مرحله از رزمايش بود. 

انجام عمليات سوختگيري هوايي بر فراز منطقه 
رزمايش ب��ا هدايت افس��ران كنترل ش��كاري 
پدافند هوايي، تمرين مراحل دفاع هوايي شامل 
كشف، شناس��ايي، رهگيري، درگيري و اصابت 
الكترونيكي س��امانه هاي پدافند هوايي در اين 
مرحله از رزمايش تمرين شد. استقرار سامانه هاي 
فرماندهي و كنترل متحرك فكور، سامانه هاي 
راداري بوم��ي مع��راج، فت��ح ۲، س��امانه هاي 
تاكتيك��ي اطالعات و شناس��ايي، س��امانه هاي 
جنگ الكترونيك و شبكه ديده باني بصري نيروي 
پدافند هوايي ارتش از ديگر اقدامات انجام شده 

در اين بخش از رزمايش بود. 
همچنين در بخش ديگري از اين رزمايش سامانه 
پدافندي بومي تالش با موفقي��ت اهداف مهاجم 
واگذار شده توسط شبكه يكپارچه پدافند هوايي 
كش��ور را در ارتفاع بلند منهدم ك��رد. اين اهداف 
در قالب پرواز بدون سرنشين براي غافلگير كردن 

سامانه هاي راداري ارتش به پرواز درآمده بود. 
س��امانه بومي ت��الش جايگزين س��امانه قديمي 
اس۲00 در س��اختار پدافند هوايي كش��ور شده 
است و از موشك هاي س��امانه صياد ۳ براي هدف 

قرار دادن اهداف خود استفاده مي كند. 
  سرلشكر رش�يد: امريكا نس�بت به جان 

سربازان خود مسئوالنه رفتار كند
سردار سرلشكر غالمعلي رشيد فرمانده قرارگاه 

مركزي حضرت خاتم االنبي��ا)ص( در جريان 
بازديد و نظارت بر مراحل رزمايش مش��ترك 
پدافند هواي��ي مدافعان آس��مان واليت 98، 
با حض��ور در جمع خبرنگاران، اظهار داش��ت: 
به لط��ف خداوند ب��زرگ نيروهاي مس��لح ما 
متش��كل از ارتش جمهوري اس��المي ايران و 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي با استفاده از 
همه ابزارهاي قدرت��ي كه در اختي��ار دارند و 
با اش��راف اطالعاتي و رصد اقدامات دش��من، 
نه تنها تهديدات را به طور دائ��م مورد ارزيابي 
قرار مي دهند، بلكه در مقابل هرگونه تهديدي 
از آمادگي بسيار بااليي هم در بعد دفاعي و هم 

در بعد تهاجمي برخوردار هستند. 
وي افزود: قدرت نيروهاي مسلح شامل نيروهاي 
زميني و دريايي ارت��ش و س��پاه، پدافند هوايي 
ارت��ش و هوافضا و موش��كي س��پاه در چارچوب 
منافع و اهداف ملت ايران روز به روز در حال آماده 
ش��دن اس��ت و با قدرت كامل در مقابل هرگونه 
اقدام��ات تحريك كنن��ده و مداخله آميز در دفاع 
از اين سرزمين به صورت سازماندهي شده و روبه 

افزايش هستند. 
فرمانده قرارگاه مركزي حضرت خاتم االنبيا)ص( 
با اش��اره به برگ��زاري رزمايش مش��ترك پدافند 
هوايي مدافعان آسمان واليت 98، تصريح كرد: ما 
در اين سه هفته اخير در قلب ايران و در سرزميني 

به وسعت بيش از ۴00هزار كيلومتر مربع رزمايش 
بزرگي را در عرصه پدافند هوايي داشتيم. نيروهاي 
پدافند هوايي ارتش و سپاه و تمامی ظرفيت هاي 
كش��ور كه مي تواند در اين امر به كار گرفته شود 
تحت امر قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا)ص( 
به فرماندهي امير سرلشكر موسوي اين رزمايش 

را طرح ريزي و به اجرا گذاشتند. 
سرلش��كر رش��يد ادامه داد: ما از همه آموزش 
هايي كه تاكنون ديده ايم و از همه تجربيات و 
سالح هايي كه توليد بومي خودمان در وزارت 
دفاع اس��ت، همه اينها را تحت امر متخصصان 
و فرماندهان تس��ت و ارزيابي كردي��م و براي 
دفاع از آس��مان ايران، مهارت ه��ا و ورزيدگي 
كاركنان ش��جاع پدافند هوايي ارتش و س��پاه 
را ارتقا بخش��يديم. وي با تأكيد ب��ر اينكه ما به 
دنبال جنگ نبوده و نيستيم اما در برابر هرگونه 
تهديدي قاطعانه از منافع ملت ايران و سرزمين 
ايران اسالمي دفاع مي كنيم، خاطرنشان كرد: 
به عن��وان فرمانده ق��رارگاه مرك��زي حضرت 
خاتم االنبيا)ص( از اين ميدان و صحنه رزمايش 
پدافند هوايي به دش��منان ملت ايران به ويژه 
امريكايي ها هش��دار مي دهيم كه دولت امريكا 
بايد با اجتناب از رفتار اشتباه در منطقه به ويژه 
منطقه خليج فارس و تنگه هرمز نسبت به حفظ 
جان س��ربازان امريكايي و به خطر افتادن جان 

آنها مسئوالنه عمل كند. 
فرمانده قرارگاه مركزي حضرت خاتم االنبيا)ص( 
در پايان تأكيد كرد: براي جلوگيري از جنگ گفتار 
و ارسال پيام تنها كفايت نمي كند و به اقدام مناسب 

و رفتار مناسب نياز است. 
   فرمانده كل ارتش: نبرد ما و استكبار

تا تسليم  شدن آنها در برابر حق ادامه دارد
 امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي روز پنج شنبه 
در حاش��يه نخس��تين روز رزمايش پدافند هوايي 
مدافعان آس��مان واليت 98 و در جمع خبرنگاران 
با بيان اينكه عوام��ل زيادي در پويايي و ش��ادابي 
نيروهاي ما مؤثر اس��ت، اظهار داشت: ايمان قلبي، 
تكيه به خداوند و عب��ور از گردنه هاي خطرناك با 
عقبه هاي نفسگير در سال هاي دش��وار گذشته از 
جمله عوامل اين نشاط و پويايي است. اين گذشته 
اميد به آينده را افزايش مي دهد و باعث افزايش نشاط 
و شادابي مي شود. وي افزود: از بين همه  جواناني كه 
به يك سني مي رسند در مقطع ديپلم و مسير آينده 
خود را انتخ��اب مي كنند، همه  مس��يرهايي كه به 
خدمت به كشور، نظام و مردم منتهي مي شود، مورد 
احترام و الزم هستند، اما آنهايي كه لباس سربازي و 
پاسداري براي دفاع از كشور، مردم و نظام مي پوشند، 
در قلب هايش��ان خصوصيات ويژه اي وجود دارد و 
آن ويژگي حفظ فداكاري و ايثار براي ملت است و 
وقتي بيشتر در اين مسير موفق شده اند، نشاط آنها 

افزايش مي يابد. 
فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران با تأكيد 
بر اينكه بن بس��ت و حد ايس��تادني براي ما وجود 
ندارد، خاطرنشان كرد: خداوند اين نعمت بزرگ را 
در حق بهترين مخلوقات خود كرده كه هر چقدر 
انسان ها تالش كنند، جلوي راهش��ان باز است و 
پيش��رفت مي كنند. ما وعده هاي متعدد خداوند 
را داريم كه هر چه انس��ان ها تالش و مجاهدت و 

ايستادگي كنند، بيشتر پيشرفت مي كنند. 
موس��وي ادامه داد: ما اصال در دوران دفاع مقدس 
فكر نمي كرديم روزي به چنين جايي برسيم. آن 
زمان نهاي��ت آرزوي ما تأمين مهم��ات موردنياز 
جنگ بود، كم كم از اين عقبه گذشتيم و به اين فكر 
افتاديم كه بتوانيم سالح هايمان را نگهداري كنيم، 
قطعه سازي كنيم، دست به كار شديم و ساختيم و 
ديديم بهترين ها را در عرصه هاي مختلف زميني، 
هوايي، درياي��ي و پدافند هوايي س��اخته ايم. وي 
اضافه كرد: مادامي كه حرف ما، حرف اس��تقالل 
و مقابله با نظام سلطه است، اس��تكبار در برابر ما 
ايستاده و اين نبرد تا جايي كه آنها بپذيرند، در برابر 
حق بايد دست هايش��ان را باال ببرند، ادامه خواهد 

داشت و اين پله هاي بعدي ما خواهد بود. 
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي كشور عنوان كرد: 
سهم نيروهاي مسلح اين اس��ت كه دشمنان را از 
اينكه مي توانند از نظر نظامي به كش��ور لطمه اي 
وارد كنند، مأيوس كرده و تا حد بسيار زيادي هم 

در اين زمينه موفق بوده اند. 

: سرلشكر رشيد در حاشيه رزمايش پدافند هوايي »مدافعان آسمان واليت«

امریکا برای حفظ جان سربازان خود در منطقه رفتار اشتباه نکند

سخنگوي سپاه:

سرشاخه هاي کليدی اغتشاشگران دستگير شدند

   گزارش

س�خنگوي س�پاه پاس�داران     دفاعی
انقالب اس�المي از دس�تگيري 
سرشاخه هاي اغتشاش�گران اخير كشور توس�ط سازمان 
اطالعات سپاه خبر داد و گفت: در استان هاي البرز، تهران و 
ش�ده اند.  دس�تگير  كلي�دي  سرش�اخه هاي  ش�يراز 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف 
در حاشيه برگزاري يادواره ۱۶۶ شهيد شهرستان آستارا در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: دش��منان نظام و انقالب اس��المي براي 
جبران شكست ها و ناكامي هاي خود در تالش هستند تا جلوي 
پيشرفت نظام و انقالب اسالمي را بگيرند اما آنان جايگاهي در بين 
ملت ش��ريف و فهيم ايران ندارند. وي افزود: در روزهاي گذشته 
سلطنت طلب ها و منافقين به واسطه يك عده اشرار و اغتشاشگر، 
امنيت جامعه را دچار تالطم  كرده و به اموال عمومي آسيب وارد 
كردند و جريان امريكايي- صهيونيستي- اروپايي از آنها حمايت  

و پشتيباني مي كنند. 

سردارش��ريف با بي��ان اينك��ه بخ��ش اعظم��ي از هزينه هاي 
اغتشاشگران در كشور توسط س��لطنت طلب ها تأمين مي شود، 
تصريح كرد: س��لطنت طلب ها به دنبال گرفتن يك انتقام بزرگ 
از ملت شريف ايران هس��تند، چراكه همين ملت با هوشياري و 

حضور به موقع در صحنه، باعث سقوط رژيم ديكتاتوري پهلوي 
شدند. سخنگوي سپاه جريان وابسته به سازمان منافقين خلق 
را پيش ملت شريف ايران روس��ياه و منفور توصيف كرد و افزود: 
سازمان منافقين از اول انقالب تاكنون با هدف ايجاد ناامني و رعب 
و وحشت، بيش از ۱۷هزار نفر از مردم و مسئوالن بي گناه كشور را 
به شهادت رسانده اند. وي منافقين را ستون پنجم صدام در جنگ 
هشت سال تحميلي عليه جمهوري اسالمي دانست و بيان كرد: 
بخش عمده اي از گره هاي عملياتي ايران توسط سازمان منافقين 
در اختيار صدام قرار مي گرفت و آنان پس از شكست در عمليات 
مرصاد، سوداي يك فتح نظامي را در سر داشتند. سردار شريف با 
بيان اينكه در فصولي كه تصميمات كالن در سطح كشور گرفته 
مي شود دشمنان نظام و انقالب از فرصت اس��تفاده مي كنند تا 
مسير اعتراضات مس��المت آميز مردم را منحرف كنند، گفت: بر 
اساس گفته مس��ئوالن، افزايش قيمت بنزين به نوعي مديريت 
مصرف س��وخت بوده و به رون��د اصالح اقتصادي كش��ور منجر 

مي شود. وي با اش��اره به اينكه حوادث كوچك و بزرگ ناشي از 
افزايش قيمت بنزين در كمتر از ۱00شهر رخ  داده است، تصريح 
كرد: حوادث كوچك و بزرگ رخ  داده در كمتر از ۲۴ساعت و در 
بعضي از شهرها در مدت زمان ۷۲ساعت جمع بندي شد و اين مهم 
به بصيرت و اقدام به موقع نيروهاي نظامي و انتظامي برمي گردد. 
سخنگوي سپاه به دستگيري سرشاخه هاي اغتشاشگران اخير 
كشور توسط سازمان اطالعات سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
اشاره كرد و گفت: دس��تگيري سرش��اخه ها به فروكش كردن 
ناآرامي ها كمك بس��ياري كرده و در اس��تان هاي البرز، تهران و 
شيراز سرشاخه هاي كليدي تر دستگيرش��ده اند. سردار شريف 
دس��تگيري »روح اهلل زم« ادمين كانال معاند آمدنيوز را در اين 
زمان به نفع كشور دانست و افزود: بخش عمده اي از همدستان 
و افراد وابسته به ادمين كانال معاند آمدنيوز چه در داخل چه در 
خارج از كشور توس��ط نيروهاي سازمان س��پاه اطالعات كشور 

شناسايي  شده و به  مرور زمان دستگير مي شوند.

ب�ه رغم اينك�ه ط�رح مديريت مص�رف س�وخت تصميم 
س�ران ق�وا و يك مرج�ع قانون�ي ب�ود، بايد ه�م اجرايي 
ش�ود ولي آيا ح�ق نداري�م بگوييم چ�را اينقدر ب�د اجرا 
ش�د؟ مي توانس�تيد بهتر عمل كنيد اما چ�را اينقدر بد؟! 
به گزارش فارس، محمدحس��ين صفارهرن��دي درباره تجربه 
اجراي طرح مديريت سوخت در گذشته گفت: آن زمان قبل از 
اجراي طرح كليت قضيه را همه مي دانستند و از مدت ها قبل 

منتظر اجراي چنين تصميمي بودند. 
وي افزود: به نظرم آن چيزي كه بيشتر از هر اتفاق ديگري براي 
مردم و بعضاً براي دس��ت اندركاران غيرقاب��ل قبول جلوه كرد 
»كتمان كردن« موضوع توسط مسئوالن دولتي و اجرايي بود و 
اين كتمان كردن مدام صورت مي گرفت در حالي كه توقع اين 
بود بدون افشاي زمان دقيق اجراي طرح، اصل ماجرا براي مردم 

توضيح داده شود. 
عضو كابينه دولت نهم با اشاره به سابقه اجراي چنين طرح هايي 
تصريح كرد: هم تجربه موفق و هم تجربه ناموفقي در دولت هاي 
پيشين داشتيم، بنابراين شايس��ته بود مردم را بيشتر از اينها 
در جري��ان مي گذاش��تند. در اين صورت م��ردم هم همراهي 

مي كردند. 

صفارهرندي ادامه داد: همانطور كه اعالم ش��ده واريز مبالغي 
به حساب مردم آغاز ش��ده اس��ت، بهتر بود اين مبالغ قبل از 
اجراي طرح به حساب خانوارها واريز مي شد كه اگر چنين بود 

مي توانست در ترقيق اين رنج مؤثر واقع شود. 
صفارهرندي در بخش��ي ديگري از س��خنانش با رجوع به 
خاطراتش درب��اره اجراي طرح اصالح مصرف س��وخت در 
دولت نهم تصريح كرد: رئيس جمهور وقت بنا داشت چنين 
طرحي را به تنهايي و با تكيه ص��رف بر دولت انجام دهد اما 
رهبر معظم انقالب فرمودند: »اين كار صرفاً مختص دولت 
نيست و بايد كل نظام پاي كار بيايد، مجلس و قوه قضائيه را 
هم دخيل كنيد، از اين باالتر صاحبنظران در حوزه دانشگاه 
هم توجيه ش��وند و حتي اپوزيس��يون دولت هم در جريان 
ماجرا قرار بگيرند« يعني حت��ي مخالفان فكري دولت آنها 
هم بايد توجيه شوند. اتفاقاً اين روش مؤثر واقع شد و زماني 
كه طرح به مرحله اجرا درآمد هيچ كس مخالفتي با آن نكرد 

حتي اپوزيسيون دولت. 
وي در ادامه كس��اني كه اهل پيگيري هاي تحقيقي هستند را 
ارجاع داد به مصاحبه اي كه همان ايام محمد ش��ريعتمداري 
وزير فعلي تعاون، كار و رفاه اجتماعي با يكي از روزنامه ها انجام 
داده بود و تصريح كرد: آن زمان خبرنگار ت��الش كرد از آقاي 

ش��ريعتمداري يك جمله بگيرد كه اين كاري كه شده- طرح 
هدفمندي- كار غلطي است؟ ايشان مي گويد نه كار خوب بود. 
خبرنگار كه تيرش به سنگ مي خورد مجدد مي پرسد اگر اين 
اختياراتي كه اين دولت دارد زمان ش��ما هم بود، همين كار را 
مي كرديد، آقاي ش��ريعتمداري منصفانه مي گويد معلوم نبود 
اين كار را مي كرديم و در نهايت مي گويد خوب كاري مي كنند، 
خوب اجرا مي كنند، ممكن اس��ت كه من هم اش��كالي داشته 

باشم، ولي دارد خوب اجرا مي شود. 
صفارهرندي گفت: اثر هماهنگي كام��ل تمام عيار منطبق بر 
رهنمودهاي حضرت آقا اين است كه اپوزيسيون دولت هم تأييد 
مي كند و حتي حاضر است در قبل حرف خودش مقاومت كند 
در حالي كه در وضعيت فعلي حتي خود دولتمردان هم حاضر 
نيستند دفاع كنند و وقتي گفته مي شود بياييد توضيح دهيد 

مي گويند ما در جريان نيستيم. 
 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرد: به رغم اينكه 
طرح مديريت مصرف س��وخت تصميم سران قوا و يك مرجع 
قانوني بود، بايد هم اجرايي ش��ود ولي آيا حق نداريم بگوييم 
چرا اينقدر بد اجرا شد؟ مي توانستيد بهتر عمل كنيد اما چرا 

اينقدر بد؟!

دیدگاه

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ناراحتي مردم از کتمان کاري دولت در موضوع بنزین است


