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نبود امكانات يا حيف و ميل؟
روزنامه كيهان در بخش��ي از سرمقاله خود 
نوش��ت: حركتي كه به همت مجلس و قوه 
قضائيه براي احياي كارخانه هاي معطل يا 
غيرقانوني واگذار شده، در يكي دو س��ال اخير شروع شده، حركت 
مباركي است. اين حركت نشان مي دهد برخالف ادعاهاي مسموم و 
موهني مانند »خزانه خالي است«، »كشور امكانات ندارد و در آستانه 
قحطي بود« و...، منابع ملي فراوان گرفتار سوء  مديريت و حيف و ميل 
است. اكنون پس از ابطال واگذاري هاي غيرقانوني و پر فسادي مانند 
هپكو اراك، ماشين س��ازي تبريز، كش��ت و صنعت مغان، ش��ركت 
تراورس البرز، ش��ركت توليد نيروي برق ش��اهرود، ايران ترانسفو، 
سيلوي سنقر و فوالد ميبد، نوبت »كشت و صنعت نيشكر هفت تپه« 
اس��ت تا با همت دس��تگاه قضايي و مجلس، به بيت المال برگردد و 
قرارداد واگذاري آن باطل ش��ود. متوليان متخلف ماجرا در سازمان 
خصوصي سازي، كشت و صنعت هفت تپه را به قيمت ۵ درصد ارزش 
واقعي )قيمت واقعي، ۲۴۰۰ ميليارد تومان( و كشت و صنعت مغان 
را كه ۴هزار ميلي��ارد تومان مي ارزيد، به 3درصد قيمت و به ش��كل 
قسطي واگذار كردند. اين ش��ركت ها با اقس��اط ۹ و هفت ساله و با 
احتساب يك سال تنفس در بازپرداخت اقساط واگذار شدند. جالب 
اينكه استاندار وقت )متهم در واگذاري نامشروع كشت و صنعت هفت 
تپه( به جاي مؤاخذه از سوي دولت، به رياست سازمان ملي استاندارد 

منصوب گرديد!
يك��ي از متهم��ان اصلي ماج��را، به عن��وان رئي��س  وقت س��ازمان 
خصوصي سازي، تصادفاً رئيس  ستاد آقاي روحاني در آذربايجان شرقي 
)انتخابات ۹۶( هم است. اساس��اً، يكي از شگفتي هاي دولت فعلي اين 
است كه دست اندركاران س��تاد انتخاباتي آن به مناصب باالي دولتي 
رسيدند؛ چنانكه بالفاصله پس از انتخابات ۹۲ و ۹۶، آقايان نعمت زاده 
و محمد شريعتمداري به عنوان رئيس  ستاد انتخاباتي، مديريت وزارت 
راهبردي »صمت« )صنعت، معدن و تج��ارت( را در اختيار گرفتند و 
رفت، آنچه بر س��ر صنعت و تجارت كشور رفت. همچنين جالب است 
بدانيم رئيس  بعدي سازمان خصوصي  سازي، به خاطر پيگيري برخي 
مفاس��د در كش��ت و صنعت مغان و هفت تپه و ارج��اع آن به مراجع 
قضايي، با فشار برخي مديران اجرايي بركنار ش��د! اين نكته هم  قابل 
تأمل است كه بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال ۹۷، دولت در زمينه 
خصوصي س��ازي ۷۷درصد )حدود ۱۲هزار ميلي��ارد تومان( انحراف 
داشته است. و از آن طرف، به گزارش روزنامه دولتي ايران، حقوق هاي 
)نجومي( ب��االي ۲۰ميليون توم��ان همچنان در ۶۰ ش��ركت دولتي 

پرداخته مي شود. 

امريكايي ها مجبورند توافق كنند
روزنامه آرم��ان ملي در يادداش��تي پيرامون 
مذاكرات وين نوشت: توافق قاعدتاً نبايد بيش 
از چند ماه طول بكشد، به اين دليل كه موانع 
بسياري در داخل امريكا وجود دارد، شايد تأخيري به وجود بيايد. در 
داخل ايران مشكالت به اندازه امريكا نيس��ت، هرچند اعتراضات در 
داخل ايران زياد است اما نظام سياس��ي به گونه اي است كه مي تواند 
فصل الخطاب باشد و موافقين و مخالفين در نهايت تصميم حاكميت را 
مي پذيرند. اياالت متحده مانند ايران نيس��ت و مشكالت پيش روي 
رئيس جمهور امريكا بسيار بيشتر است. به همين دليل خروج از برجام 
از سوي امريكا رخ داد، زيرا اختالفات در داخل امريكا به گونه اي بود كه 
اجازه نمي داد مشكالت طي شود. ش��رايط براي رئيس جمهور امريكا 
دشوار بوده و مشخص نيست بايدن بتواند از پس مشكالت سنگيني كه 

حتي در درون حزب او وجود دارد، بر بيايد. 
معتقدم امريكايي ها چاره ديگري نيز ندارند. احتماالً آنان دوست دارند 
كه شب بخوابند و صبح از مشكل خالص شده باشند اما اين اتفاق رخ 
نمي دهد و بايد وضعي��ت ايران مجهز به فناوري صلح آميز هس��ته اي 
مشخص شود. هسته اي نبودن ايران موضوعي نيست كه محقق شود و 
مجبور هستند دير يا زود با اين مسئله كنار بيايند. بنابراين امريكايي ها 
مجبور هستند هرچه زودتر توافق كنند، شرايط بهتري خواهند داشت، 
زيرا به گفته خودشان، ايران با سرعت بس��يار زياد به نقطه اي نزديك 
مي شود كه همواره از آن به عنوان كابوس ياد مي كنند. عامل انتخابات 
در توافق وين فرعي است. موضوع اين است كه چه ميزان از تحريم ها 
برداشته شود، مس��ير تعهدات ايران چه باشد، سانتريفيوژهاي جديد 
ايران چه سرنوشتي خواهند داشت و تحريم هاي امريكا چه سرنوشتي 

خواهد داشت.
 

نگهبان مظلوم
روزنامه رسالت در توضيح آيين نامه 
اخي��ر ش��وراي نگهب��ان نوش��ته: 
سال هاست كه ساختمان وزارت كشور 
در ايام ثبت نام انتخابات رياست جمهوري، شاهد صحنه هايي بوده كه 
وهن نظام آبرومند و مردم ساالر و سازوكارهاي انتخاباتي ماست. افرادي 
با كمترين سواد و بدون تجربه، حتي گاهي با داشتن سابقه كيفري مؤثر 
در انتخابات ثبت نام مي كردند و در آخر اعالم مي شد كه از صدها ثبت نام 
كننده در انتخابات رياس��ت جمهوري، تنها چند نفر تأييد صالحيت 
شدند. بدتر از همه آن كه اين گزاره با توجه به مالك ها و شرايط موجود 
براي ثبت نام نادرست هم نبود و محملي براي تخريب مكانيسم انتخابات 

ايجاد مي كرد. 
اغلب چهره هاي سياسي كشور از رؤساي دولت هاي گذشته گرفته تا 
رؤساي قوا و فعاالن سياس��ي، بارها بر ضرورت اصالح قانون انتخابات 
تأكيد كرده اند. از سوي ديگر، فرآيند احراز صالحيت نامزدها كه مطابق 
قانون بر عهده شوراي محترم نگهبان اس��ت، به دليل آن كه بر اساس 
مكتوب متقن و شاخص هاي از پيش اعالم شده اي صورت نمي پذيرفت، 
در برخي موارد منجر به ايجاد ابهاماتي پيرامون رد برخي افراد و حتي 

تأييد برخي ديگر مي شد. 
تا همين امروز، شوراي نگهبان بر اس��اس قانون، در هر دوره به مسئله 
احراز صالحيت نامزدها ورود كرده و همواره بر اس��اس ضوابط، به امر 
خطير تأيي��د يا رد صالحيت افراد پرداخته اس��ت. ح��ال، همان نهاد 
قانوني، طي مصوبه كوتاه و ش��فافي، اعالم كرده كه از اين  پس، همان 
وظايف محول شده به خود را بر اساس دستور كار شفافي انجام خواهد 
داد. اين بدان معنا نيست كه اين ضوابط پيش  از اين وجود نداشته، اما 
اوالً طبق قانون جديد، بسياري از افرادي كه عدم صالحيتشان محرز 
است، اساس��اً به فرآيند انتخابات وارد نخواهند ش��د و از سوي ديگر، 
ضوابطي كه تا پيش  از اين نيز مالك احراز صالحيت بوده اند، به صورت 
عمومي اعالم ش��ده تا هم مردم و هم خود افراد كانديدا، از پيش همه 

شرايط را بدانند. 

  فض�اي انتخاب�ات به تدري�ج در ح�ال گرم 
ش�دن اس�ت و بحث ه�اي انتخابات�ي ني�ز 
در حال ب�اال گرفتن اس�ت، اما در اي�ن ميان 
به نظ�ر مي رس�د اي�ن فض�ا ب�ا چالش هايي 
روبه روس�ت كه ب�ه تدريج در آين�ده خود را 
نشان مي دهد. چالش هايي همچون بحث هاي 
مرتبط با افش�اگري هاي محفلي در خصوص 
انتخابات و س�ايه انداخت�ن پرونده هاي ملي 
بر س�ر انتخاب�ات ك�ه مي تواند آس�يب هاي 
فراواني براي كش�ور به همراه داش�ته باشد. 
در حالي كه رقابت ها بر س��ر انتخابات رياست 
جمه��وري در حال گرم ش��دن اس��ت به نظر 
مي رس��د فضاي داخلي كش��ور نيز به س��مت 
تحوالت تازه حرك��ت مي كند. اي��ن تحوالت 
كه عمدت��اً منبعث از فضاي سياس��ي كش��ور 
است، بيشتر به سمت گرم شدن اظهارنظرها و 

مجادالت طرفين مي رود. 
طبيعي است كه اين فضا الزمه فضاي انتخابات 
اس��ت و بدون آن امكان حركت به س��مت يك 
انتخابات پر ش��ور وجود ندارد ام��ا  نكاتي وجود 
دارد كه بايد مورد توجه تمام جريان هاي سياسي 
قرار گي��رد.   طبيعي اس��ت كه برخي ب��ه دنبال 
حاش��يه آفريني ها   باش��ند كه صد البته نبايد به 

دستور كار اصلي فضاي انتخاباتي تبديل شود. 
با اي��ن ح��ال رويدادهاي س��ال گذش��ته ثابت 
كرده اس��ت با توجه به غلبه فض��اي مجازي بر 
انتخابات امكان س��وء اس��تفاده از اين فضا براي 
جريان آفريني ه��اي بيهوده وج��ود دارد. در اين 
ميان مي توان ب��ه برخي اتفاقاتي ك��ه در داخل 
فضاي انتخاباتي روي داده ي��ا احتمال وقوع آن 

هست، پرداخت. 
  افشاگري بي هدف و پر تنش كردن فضا

افشاگري عليه يكي از مقامات و يكي از كانديداها 
با اس��تفاده از ش��رايط فعل��ي ج��زو مهم ترين 
روش ه��اي تبليغاتي اس��ت ك��ه در دني��ا براي 
جو س��ازي عليه يك ش��خصيت سياسي صورت 

مي گيرد. 
اغلب اين افش��اگري ها گاه با اسامي مستعار و از 
طريق منابع غيرمش��خص به راه مي افتاد تا نگاه 

افكار عموم��ي را به يك ش��خصيت عوض كند. 
بيشتر اين تبليغات شامل افشاي تخلفات مالي و 
جنسي يا اسنادي است كه به احتمال زياد نشان 

دهنده يك تخلف بزرگ است. 
 چنين افش��اگري هايي نه مي توان��د مورد تأييد 
باشد و نه در مراجع قضايي مورد توجه قرار گيرد، 
اما در فضاي تبليغاتي چنين دروغ هايي به سرعت 

مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
نمونه اي��ن اتفاقات بحث هاي مرتبط با افش��اي 
امالك نجومي در انتخابات س��ال های گذش��ته 
اس��ت كه مورد توجه قرار نگرفت يا صوت هايي 
كه از سوي يك شخص در يك محفل خصوصي 

منتشر مي شود. 
ش��ايد نمونه متأخر از چنين مس��ئله ای بحثي 
باش��د كه ديش��ب در فضاي كالب هاوس و در 
خصوص ادعاهاي يك خانم در خصوص يكي از 
شخصيت هاي شهري تهران مطرح شد. صرف نظر 
از اينكه مطرح كردن چنين ادعايي به راحتي در 
دس��تگاه قضايي قابل مطرح ش��دن است، خطر 
رويه ش��دن چنين اقداماتي در فضاي انتخاباتي 

كشور وجود دارد. 
چني��ن اقداماتي نه تنه��ا نمي توان��د در فضاي 
سياسي كشور  تأثير مثبتي  بگذارد، بلكه موجب 
بي اعتمادي مردم به نهادهاي رسمي و انتخاباتي 
كشور خواهد شد. گاه بازي نيز فراتر از بحث هاي 
داخلي مي رود و س��بب آس��يب ب��ه منافع ملي 
مي شود كه نمونه آن انتشار فايل ظريف در فضاي 

عمومي است. 
 قوه قضائيه مي توان��د با برخورد ج��دي با رويه 
ش��دن چنين اقداماتي در فضاي سياسي كشور 
برخورد كند تا سالمت كلي انتخابات در شرايط 

فعلي حفظ شود. 
  س�ايه انداختن پرونده هاي ملي بر س�ر 

انتخابات
يكي ديگ��ر از مس��ائلي ك��ه حتم��اً در جريان 
انتخابات هاي پيش رو تأثيرگذار خواهد بود، بحث 
مذاكرات ايران و كشورهاي عضو ۱+۵  است. در 
حقيقت تأثيرگذاري اي��ن مذاكرات در انتخابات 
كشور مي تواند آنچنان باال باشد كه شرايط را به 

طور كلي عوض كند. البته هم اكنون با توجه به 
مواضع مختلف و مش��ترك دو طرف به خصوص 
درباره نحوه برگشت به برجام امكان اينكه بتوان 
با قاطعيت در اين باره صحبت كرد، وجود ندارد 
اما گزارش هاي رسانه هاي غربي نشان مي دهد تا 
چه اندازه فاصله دو طرف زياد است و اين فاصله 

به اين راحتي از بين نخواهد رفت. 
به عنوان مثال بر اس��اس گزارش��ي كه روزنامه 
نيويورك تايم��ز در اين خصوص منتش��ر كرده 
اس��ت، ترامپ بيش از ۱۵۰۰ تحريم را بازاعمال 
يا اعمال كرد تا از احياي توافق ممانعت كند. اين 
تحريم ها بس��ته به اينكه چقدر مشخصاً با توافق 
در مغايرت است، در س��ه دسته سبز، زرد و قرمز 
قرار گرفته اند. نيويورك تايمز در تشريح مفهوم 
اين رنگ ها نوشته است سبزها برداشته مي شود، 
درباره زردها باي��د مذاكره ش��ود و قرمزها باقي 

خواهد ماند. 
ب��ر اس��اس بخ��ش ديگ��ري از اي��ن گ��زارش 
تصميم گي��ري درب��اره اينكه چ��ه تحريم هايي 
برداشته شود، به لحاظ سياس��ي براي دو كشور 
حساس است. به عنوان مثال، در رده زرد، ايران 
اصرار دارد بايد تحري��م دوره ترامپ عليه بانك 
مركزي تحت برچس��ب تروريسم برداشته شود، 
زيرا به تجارت آس��يب مي زند، اما به ادعاي اين 
گزارش، به طور مثال برداشتن عنوان تروريستي 
از سپاه پاسداران انقالب اسالمي براي واشنگتن 

مسئله اي پيچيده تر خواهد بود. 
البته امريكايي ها در اين مي��ان به دنبال بيش از 
سهم خود هستند و در همين گزارش پيرامون آن 
آمده است: مقام هاي امريكايي مي گويند ايران به 
دنبال مزاياي بيش��تري از آنچه در برجام توافق 
شد هستند، بنابراين بايد مايل به گفت وگوهاي 
بيش��تر هم باش��ند. آنها )مقام ه��اي امريكايي( 
همچني��ن مي گويند حاضرند درب��اره چگونگي 
تقويت توافق به ش��كلي كه مناف��ع هر دو طرف 
تأمين شود، گفت وگو كنند اما اين تصميمي است 

كه ايران بايد بگيرد. 
با در نظر گرفتن همين مسئله است كه مي توان 
گفت بايد موض��وع مذاكرات به ص��ورت كامل 

از بح��ث انتخاب��ات جدا ش��ود؛ البت��ه   مقامات 
وزارت خارجه ني��ز بر اين نكت��ه تأكيد كرده اند 
ك��ه كوچك ترين ارتباط��ي بين اي��ن دو وجود 
ندارد، اما تأكيد برخي مقامات داخلي بر برداشته 
ش��دن تحريم ها آن هم در شرايطي كه بر اساس 
گزارش ها همچنان م��وارد اختالفي فراواني بين 
طرفين وجود دارد نشان دهنده نوعي عجله براي 

رسيدن به توافقي براي احياي برجام است. 
طبعاً اين كار مي تواند مش��كالت فراواني را براي 
كشور به همراه داشته باش��د و در آينده موجب 
شوك تحريمي گسترده تري براي اقتصاد كشور 

شود. 
از اين رو در فضاي انتخاباتي فعلي كشور آنچه مهم 
است، دوري از تحت تأثير قرار دادن انتخابات با 
استفاده از مصالحه س��ر پرونده هاي ملي است، 
چراكه عماًل در ش��رايط فعلي هرگونه توافق بد 
مي تواند آينده كشور را تا دهها سال گروگان خود 
بگيرد، حتي اگر به قيم��ت پيروزي در انتخابات 

تمام شود. 
  سياه نمايي از وضعيت كشور ممنوع 

در نهايت آنچه براي كشور مهم است افزايش اميد 
بين رأي دهندگان براي مش��اركت در انتخابات 
است. فضاي انتخابات نبايد به گونه اي پيش رود 
كه عماًل منجر به نااميدي مردم شود. در صورتي 
كه موج رقابت هاي انتخاباتي به سمت سياه نمايي 
از وضعيت موجود حركت كند عماًل نوعي نقض 
غرض اتف��اق افت��اده و عماًل م��ردم از حضور در 

انتخابات نااميد مي شوند. 
به خصوص آن كه هم اكنون نيز وضعيت سياسي 
و اقتصادي كشور در وضعيت ويژه اي قرار دارد و 
دشمن نيز به دنبال سوء استفاده از شرايط فعلي 

براي نااميد كردن مردم است. 
همانگونه كه رهب��ر معظم انقالب اس��المي در 
سخنراني نوروزي خود به اين نكته اشاره و تصريح 
كردند كه دس��تگاه هاي جاسوس��ي و اطالعاتي 
كشورهايي چون  امريكا و اسرائيل از چندي پيش 
درحال تالش هس��تند تا انتخابات خرداد ايران 
را بي رونق كنن��د. يا برگزاركنندگان و ش��وراي 
نگهبان را متهم مي كنند كه انتخابات مهندسي 
مي شود يا مردم را دلس��رد مي كنند و مي گويند 
رأي ش��ما اثري در بهبود اوضاع ندارد. با شدت 
تمام اين كارها را مي كنند و از فضاي مجازي هم 
حداكثر استفاده را  مي كنند. متأسفانه برفضاي 
مجازي در كشور  نظارت كافي صورت نمي گيرد 
و در برخي جاها ول هستند. هدفشان اين است 
كه مش��اركت مردم در انتخاب��ات كاهش يابد. 
اميدوارم مردم پاسخ رد به اينها بدهند كه دشمن 

نااميد شود. 
در دوره قبلي انتخابات رياست جمهوري نيز در 
جريان مناظرات متأس��فانه اتهامات سنگيني از 
س��وي كانديداها عليه يكديگر بيان شد كه اگر 
در فض��اي معمولي چني��ن اتهامات��ي در حوزه 
رس��انه ها مطرح مي ش��د بدون ش��ك كار جز با 
دستگيري و طي ش��دن فرآيند قضايي به نقطه 

پايان نمي رسيد. 
البته شايد در ابتداي امر اينگونه به نظر مي رسد 
كه بيان چنين مس��ائلي مي تواند به رونق فضاي 
انتخابات كمك كند اما در نهايت ماجرا به ترسيم 
نوعي از فض��اي بدبيني به آينده كش��ور خواهد 

انجاميد كه نتيجه آن مشخص است. 
در اين مي��ان البته باز هم ج��اي نظارت هاي فرا 
ميداني خالي است تا امكان نظارت بر رفتارهاي 
كانديداها فراهم باش��د كه چاره انديشي هيئت 

مركزي نظارت بر انتخابات ضروري است. 

بيم و اميد های انتخاباتی در فضای مجازی
مهم ترين آسيب هاي پيش رو براي رقابت هاي انتخاباتي چه خواهد بود

 شاكري: 
مجلس موافق دسته بندي تحريم ها نيست

تحريم ه�ا  دس�ته بندي  ب�ا  وج�ه  هي�چ  ب�ه  مجل�س    
نيس�ت.  مواف�ق  آنه�ا  از  برخ�ي  مان�دن  باق�ي  و 
اقبال شاكري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با تسنيم، با اش��اره به جلس��ه غيرعلني نمايندگان مجلس اظهار داشت: 
يكي از محورهاي جلسه، بحث و گفت وگو پيرامون مذاكرات وين بود كه 
رئيس مجلس نكاتي را در اين باره مط��رح و نمايندگان نيز نقطه نظرات 
خود را عنوان كردند.  وي در همين راس��تا افزود: به طور كلي نمايندگان 
مجلس در اين جلسه تأكيد داش��تند اقدامات ايران در برجام بايد پس از 
برداشته شدن تمامي تحريم هاي همزمان و انجام راستي آزمايي و پس از 
احراز راستي آزمايي از طرف مجلس آغاز شود و همچنين نمايندگان به 
هيچ وجه با دسته بندي تحريم ها و باقي ماندن برخي از آنها موافق نيستند.  
شاكري با بيان اينكه در بخش ديگري از جلس��ه غيرعلني درباره انتشار 
فايل صوتي اظهارات محمدجواد ظريف وزير امور خارجه بحث و گفت وگو 
ش��د، بيان كرد: در اين جلس��ه نمايندگان بر تحقي��ق و تفحص از مركز 
تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري تأكيد داشتند اين طرح در جلسه 
روز گذشته كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به تصويب رسيده و 
در دستور كار جلسه علني فردا قرار دارد.  نماينده تهران درمجلس درباره 
نظر نمايندگان پيرامون اظهارات وزير امور خارجه در فايل صوتي منتشر 
شده، گفت: به طور كلي نمايندگان سخنان وزير امور خارجه را پاس گل 
به طرف امريكايي تلقي مي كنند.  به گزارش تسنيم، مجلس روز گذشته 
جلسه غير علني با محوريت مذاكرات وين و انتشار فايل صوتي وزير امور 
خارجه داشت و كميسيون امنيت ملي مجلس نيز جلسه فوق العاده اي با 

حضور آقاي ظريف، پيرامون همين موضوعات داشت. 

بيانيه سپاه در محكوميت 
جنايت تروريستي كابل

سپاه پاسداران انقاب اس�امي در بيانيه اي با محكوميت شديد 
جناي�ت تروريس�تي دبيرس�تان دخترانه سيدالش�هداي كابل 
اين جنايت بزرگ را توطئ�ه امريكايي ها براي احياي تروريس�م 
تكفي�ري و بازگش�ت جن�گ و ناامن�ي به افغانس�تان دانس�ت. 
به گزارش روابط عمومي كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در بخشي از 
اين بيانيه آمده است: جنايت شنبه سياه كابل و انفجارهاي پي در پي در 
مدرسه سيدالشهدا)ع( و در ماه مبارك رمضان كه به شهادت مظلومانه 
بيش از ۶۵ دختر دانش آموز روزه دار و م��ادران آنان و نيز مجروحيت 
بالغ بر ۱۶۰ تن ديگر انجاميد، مصيبت بزرگ و غم انگيزي را براي مردم 

مسلمان و مجاهد افغانستان رقم زد. 
اين بيانيه مي افزاي��د: بي ترديد اي��ن واقعه هولناك در ش��رايطي كه 
امريكايي ه��ا بر خالف برخ��ي ش��واهد و قرائن مدعي آغ��از خروج از 
افغانستان هس��تند، بيش از همه كاخ سفيد را متهم اصلي مي داند كه 
با انتقال تروريست هاي تكفيري از سوريه و عراق به افغانستان و جلب 
همكاري حاميان منطقه اي خود براي حمايت هاي تسليحاتي، مالي و 
فكري براي ارتكاب جنايات تروريستي، درصدد القاي گزاره »بازگشت 
جنگ و ناامني به افغانستان« در صورت خارج شدن نيروهاي امريكايي 
از اين كشور، است. اين بيانيه در پايان با محكوميت شديد اين توطئه 
امريكايي و جنايت فراموش ناشدني و ابراز همدردي و تسليت به مردم 
شريف و مسلمان افغانس��تان به ويژه خانواده هاي معظم شهدا و طلب 
شفاي عاجل براي مجروحين حادثه، تأكيد كرده است رژيم تروريستي 
اياالت متحده امريكا و همپيمانان كاخ س��فيد بايد به جنگ افروزي ها 
و كينه توزي هاي شيطاني خود عليه امت اسالمي به ويژه ملت مظلوم 
افغانس��تان خاتمه دهند. افكار عمومي جهانيان ب��اور دارند با خروج 
امريكايي ها از غرب آس��يا موجبات امنيت و آرام��ش پايدار ملت هاي 

مسلمان منطقه فراهم خواهد آمد. 

عضو فراكسيون انقاب: 
 اظهارات روحاني

 فضا را براي امتيازدهي به امريكا باز مي كند
عض�و فراكس�يون انق�اب اس�امي تأكي�د ك�رد اظه�ارات 
رئيس جمه�ور در م�ورد وضعي�ت اقتص�ادي كش�ور موج�ب 
مي ش�ود فض�ا ب�راي امتيازده�ي اي�ران ب�ه غ�رب و امري�كا 
در مذاك�رات ب�از ش�ود و از ع�زت و اقت�دار كش�ور مي كاه�د. 
سيداحسان قاضي زاده هاشمي در گفت وگو با مهر در خصوص اظهارات 
اخير رئيس جمهور مبني بر اينكه »كش��ور را از قحطي نجات داديم« 
گفت: عملكرد اقتصادي دولت براي يكايك مردم اظهر من الش��مس 
است. نتيجه اين عملكرد كاماًل در ش��هرها و روستاها مشخص است. 
به نظر من بهتر است مقامات دولتي با چنين اظهاراتي نمك به زخم 
مردم نپاشند.  نماينده مردم فريمان در مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: صف هاي طويل روغن، مرغ و انسولين نتيجه عملكرد اقتصادي 
دولت است.  قاضي زاده با بيان اينكه تحريم ها موضوع جديدي نيست 
كه اقتصاد كشور با آن روبه رو شده باشد، گفت: از ابتداي انقالب ملت 
ايران با تحريم هاي امريكا مواجه بودند و ش��رايط سخت جنگ را نيز 
پشت سر گذاشتند. حتي در طول جنگ كه كشور با كوپن اداره مي شد 

شاهد اين همه به هم ريختگي اقتصادي نبوديم. 
عضو كميسيون فرهنگي مجلس افزود: دولت به جاي اينكه به وظايف 
خود عمل و نظام توزيع و توليد درس��ت را پايه ريزي كند و كاالهاي 
اساسي را عادالنه بين مردم توزيع نمايد، حرف از قحطي مي زند. توزيع 
عادالنه كاالهاي اساسي، رضايتمندي عمومي را در پي دارد، متأسفانه 
عملكرد اقتصادي دولت به گونه اي بوده كه كشور را تبديل به بهشت 

عده اي واردكننده و سوداگر مالي كرده است. 
نماينده مردم فريمان در مجلس ش��وراي اس��المي با تأكيد بر اينكه 
جاي دفاعي از عملك��رد اقتصادي دولت وجود ندارد، اظهار داش��ت: 
اظهارات رئيس جمهور و مقايس��ه وضعيت كش��ور با كشورهايي كه 
وضعيت بسيار بدتري نسبت به ايران دارند، موجب مي شود فضا براي 
امتيازدهي ايران به غربي ها و امريكايي ها در مذاكرات باز شود و از عزت 
و اقتدار كشور مي كاهد. اين سوء مديريت هاي داخلي، فضاسازي ها و 
كد دهي به خارجي ها اقدامي هماهنگ شده است كه هيچ توجيهي 
ن��دارد.  قاضي زاده گف��ت: زيرس��اخت ها، امكانات، حجم گس��ترده 
نيروي انس��اني و نخبگان و موقعيت ژئوپلتيك كشور ما قابل قياس با 
كشورهاي قحطي زده اي كه مورد استناد رئيس جمهور و معاون اول 

ايشان است، نيست. 
وي ادامه داد: روحاني و جهانگيري ب��ا اين توجيهات عملكرد اقتصادي 
و مديريت اجرايي خود را زير سؤال مي برند. مطالبات معيشتي مردم و 
تأمين نيازهاي حداقلي آنان با مشكالت جدي روبه روست. صف هاي مرغ 

و روغن در شأن ملت ايران نيست و جز شرمساري نتيجه اي ندارد. 

نماين�ده م�ردم ته�ران در مجلس با اش�اره به 
اينك�ه افراد نف�وذي زي�ادي در بدن�ه دولت به 
خارج وابس�تگي دارند نس�بت ب�ه هزينه هاي 
روزافزون جريان غربزده در كشور هشدار داد. 
بيژن نوباوه وطن نماينده م��ردم تهران در مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس گفت: افراد 
زيادي در بدنه اقتصاد، صنع��ت و وزارتخانه هاي ما 
هستند كه به خارج وابستگي دارند و اين افراد اجازه 
نمي دهند توليد در كش��ور رونق گي��رد، چراكه از 
واردات كاالها رانت نصيب شان مي شود و حساب هاي 

اين افراد همگي در خارج از كشور است. 
وي ادامه داد: در طول هشت سال گذشته ما شاهد 
بوديم دول��ت براي رفع مش��كالت اقتصادي توجه 
ويژه اي به مذاكره با تحريم كنندگان از جمله امريكا 
داش��ت و توان زيادي را براي اين كار صرف كرد اما 
تاكنون كه به ماه هاي پاياني دولت نزديك مي شويم 
نتيجه مطلوبي از اين امر حاصل نشده است.  نماينده 
مردم تهران افزود: در حوزه اقتصادي كه محور آن 
توليد اس��ت نگاه غربگرايانه مشهود اس��ت و افراد 
ذي نفوذ غربگرا در حوزه صنعت ما اجازه نمي دهند 
توليد ما از وابس��تگي به غرب نجات پي��دا كند و با 
مانع تراشي ها سعي در وابس��ته نگه داشتن كشور 

به غرب دارند. 
نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي 
معتقد است: در حوزه نفت هم شخص آقاي وزير اصاًل 
اعتقادي به توليد بنزين در كشور نداشت و تأكيدش 
بر خام فروشي در حوزه نفت بود و توجيه اش اين بود 

كه اگر بنزين توليد كنيم مصرف بنزين در كش��ور 
افزايش مي يابد. 

وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با انتقاد 
از عملكرد وزارت امور خارجه اظهار مي دارد: امروز 
پياده  نظام امريكا همين بحث سياس��ت خارجي 
در كشور ما اس��ت اينها جاده صاف كن امريكايي ها 
هس��تند. اينكه آقاي��ان بخواهند پش��ت ميزهاي 
مذاكره كش��ور را بفروش��ند ما در مورد اين آقايان 
افشاگري خواهيم كرد.  نوباوه افزود: البته من فكر 
مي كنم رهبر معظم انقالب در اظهارنظر اخير خود 

نسبت به آقاي ظريف بس��يار مدارا كردند و به اين 
آقايان فرجه دادند و محترم ش��مردند. در كجاي 
دنيا عرصه سياست خارجي در اختيار وزارت امور 
خارجه اس��ت، وزارت امور خارجه مجري اس��ت، 
همانطور كه وزارت صنايع مجري اس��ت. آيا وزير 
امور خارجه يك كش��ور باالتر از رئيس جمهورش 
حرف مي زند؟ اينكه وزير خارجه ما مدعي باش��د 
كه من آن كاري كه مي خواس��تم نتوانستم انجام 
دهم اتفاقاً  آنچه اتفاق افتاده برعكس اس��ت و آن 
كاري كه نبايد انجام مي داده مرتكب ش��ده است.  

وي گفت: اگر مؤلفه هاي قدرت در اختيار ما نباشد 
نمي توانيم از موضع قدرت از منافع مان دفاع كنيم. 
به عنوان مثال امروز چين به خاطر قدرت اقتصادي و 
نظامي اش است كه از موضع قدرت با امريكا صحبت 
مي كند. روس��يه و امريكا هم همينطور؛ اس��اس و 
قدرت شان براس��اس اقتصاد و قدرت نظامي شان 
اس��ت. اينكه وزير امور خارجه ادعا مي كند قدرت 
نظامي نگذاش��ت كه ما در عرصه سياست خارجي 
موفق باشيم نش��ان مي دهد كه الفباي مؤلفه هاي 
قدرت را نمي داند. آقاي ظري��ف مي گويد مذاكره 
مي تواند براي ما قدرت ساز باشد اما قبول ندارد كه 
ما با از بين بردن داعش و... برده ايم.  نماينده مردم 
تهران همچنين ادامه داد: در مورد روسيه هم بايد 
اين نكته مدنظر قرار گيرد كه چه كسي پاي روسيه 
را در سوريه باز كرد و توانست از قدرت نظامي اين 
كشور عليه داعش استفاده كند؟ واقعيت اين است 
كه جمهوري اسالمي اين كار را انجام داد و همين 
شهيد س��ليماني كه ما فكر مي كنيم تنها يك فرد 
نظامي بود اين كار را انجام داد. شهيد سليماني هم 
سياستمداري بس��يار باهوش بود و هم يك ژنرال 
كامل و كاركش��ته. اين يك توطئه است كه سردار 
س��ليماني و ديگر ژنرال هاي ما از عرصه سياس��ت 
خارجي و تصميمات عقاليي در اين حوزه دور شوند. 
اين حرف زده شده تا ژنرال هاي آينده ما در سياست 
دخالت نكنند و اين يك مسئله قابل پيگيري است 
و آقاي ظريف و ش��اكله وزارت امور خارجه بايد در 

ارتباط با اين مسئله پاسخگو باشند. 
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