عباس حاجی نجاری

تلهگزارشهایکارشناسانه

کاستیهای باقیمانده از دولت دوازدهم بهویژه در عرصه اقتصادی بهاندازه
کافی برای درگیرسازی دولت سیزدهم فارغ از آنکه نیاز به بزرگنمایی از سوی
دولتمردان داشته باشد ،کفایت میکند .اما آنچه بهعنوان یکی از چالشهای
بینی میشد و این روزها از آن
اصلی پیش روی دولت سیزدهم از قبل پیش 
رونمایی شده است انتشار تحلیلهای بهاصطالح کارشناسانه و القای شرایط
بحرانی برای کشور از سوی کارشناسانی اس��ت که در سالهای گذشته در
گرفتار شدن کشور در آن مشکالت نقشی اساسی داش��ته و اکنون در حال
ترسیمچهرهایمنفیوناامیدکنندهازآیندهوطبعاًتخریبعقبهمردمیدولت
و زمینهسازی برای التهابات اجتماعی هستند.
طی روزهای اخیر ،انتشار گزارش دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامهوبودجه که
در دولت گذشته تهیه شده بود ،با واکنشهای گستردهای در فضای رسانهای
ن گزارش که شرایط اقتصادی کشور در فاصله سالهای
مواجه شد .بر اساس ای 
 1401تا  1406را بر مبنای دو سناریوی ادامه تحریمها و لغو تحریمها تحلیل
کرده بود ،تأکید شده بود که با ادامه روند فعلی و افزایش بدهیهای دولت به
سازمان تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی در اسفندماه امسال به 1381
هزار میلیارد تومان میرسد ،احتمال ورشکستگی دولت و همچنین افزایش
شدید نرخ دالر وجود دارد .اما پس از انتشار این گزارش در رسانهها ،سازمان
برنامهوبودجه در جوابیهای اعالم کرد که این گزارش و دادههای آن نظر شخصی
و کارشناسی نویسنده بوده و نظر رسمی این سازمان نیست .در این جوابیه
آمده است :در پی انتشار جدولی در ش��بکههای اجتماعی که زمان تهیه آن
به دولت قبل (دوازدهم) برمیگردد ،این جدول حاوی پیشبینیهای فردی
است و بههیچعنوان نظر رسمی سازمان برنامهوبودجه نیست .ب ه گزارش مرکز
اطالعرس��انی ،روابط عمومی و امور بینالملل ،برنامهها و رویکردهای دولت
س��یزدهم در بخش اقتصادی تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را میتوان
در بخشنامه بودجه سال  1401بهوضوح مشاهده کرد که پیشبینی میشود
با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابلتوجهی در
کشور ایجاد شود .روح این جدول معطوف به بزرگنمایی تأثیر تحریمهاست در
این جدول که به سازمان برنامهوبودجه اعالمشده ،پیشبینیشده است که نرخ
دالر در سال ۱۴۰۶در صورت ادامه تحریمها علیه ایران به ۲۸۴هزار تومان و در
صورت لغو تحریم به ۵۵هزار تومان خواهد رسید
انتشار این گزارش غیررسمی بالفاصله با سوءاستفاده رسانههای بیگانه همراه
شد؛صدای امریکا در تحلیلی از این گزارش و تالش برای شرطی کردن کشور
به مذاکرات هستهای ،مدعی احتمال ورشکستگی اقتصادی ایران حتی در
صورت رفع تحریمها شده و مینویسد:انتشار دادههای این گزارش در حالی در
شبکههای اجتماعی موردتوجه قرارگرفته که دولت رئیسی تاکنون از بازگشت
به میز مذاکرات احیای برجام خودداری کرده است .در ادامه گزارش این رسانه
معاند آمده است :در سالهای اخیر با افت ش��دید ارزش پول ملی ایران ،فقر
گسترش پیداکرده و تجمعات اقشار مختلف مردم در اعتراض به وضعیت بد
معیشتی افرایش داشته و برخی از این تجمعات نیز سرکوبشده است.
بیبیسی در تحلیلی مغرضانهتر از این گزارش با این ادعا که با ادامه تحریمها
دولت ایران تا سال  ۱۴۰۳به مرز ورشکستگی خواهد رسید،مینویسد:باروی
کار آمدن ابراهیم رئیس��ی مذاکرات وین برای احیای توافق هستهای ایران و
قدرتهای جهانی (برجام) معلق شده است .بیبیسی بالفاصله سیاستهای
اقتصاد مقاومتی را که سبب ایستادگی مردم ایران در برابر تحریمها شده است
زیر سؤال برده و تأکید میکند که حتی با رفع تحریمها هم دولت ایران از خطر
ورشکستگی رها نمیشود و این تهدید تنها به تعویق میافتد.
البتهسیاهنماییشرایطکشورتوسطاینجریانبهاصطالحکارشناسیبهاینجا
خالصهنمیشودهمزمانباانتشاراینگزارش،بیبیسیاز قولرئیسموسسه
علوم و صنایع غذایی ایران از شیوع «گرسنگی پنهان» در تمامی دهکهای
درآمدی جامعه ایران خبر میدهد و یک نماینده مجلس نیز از ضرورت انتظار
 ۱۷۸ساله مردم برای خانهدار ش��دن در ایران و ،...و البته این روند این روزها
شدت خواهد یافت.
اما نکته مهم این است که انتشار این گزارشها در روزهایی که آغاز مذاکرات
هستهای جدیتر شده انتشار مییابد و همانگونه که از محتوای تحلیلهای
پیرامونآنپیداست،چارهحلمشکالتوجلوگیریازشکلگیریچالشهای
نجومی ارزی ،تمکین در برابر فش��ارهای غرب در مذاکرات دیدهشده است
،نکتهای که بازهم این روزها به محور اصلی رس��انههای جریان حامی دولت
گذشته برای ورود شتابناک ایران به مذاکراتی توصیهشده است که سرانجام
تحقق آن از هماکنون روشن است .در این تردیدی نیست که حل مشکالت
و چالشهای موجود عزم جدیتری را در مسئوالن دولت سیزدهم میطلبد
که اتفاقاً تالشهای صورت گرفته در همین ایام کوتاه نیز بیانگر توان دولت در
مواجهه با این چالشهاست ،چراکه در این مدت محدود دولت توانسته است
ضمن مدیریت بیماری کرونا و فراگیرتر کردن واکسیناسیون و آمادهسازی
کشور برای مواجهه هوشمندانه با این ویروس با حداقل آسیب و همچنین انجام
اقدامات اساسی برای تضمین و تأمین کاالهای اساسی مردم ،افزایش صادرات
غیرنفتی بهرغم وجود برخی از چالشهای امنیتی و، ...همگی بیانگر چشمانداز
توان اداره کشور در شرایط تحریم ،بدون برآوردهای نجومی نسبت به تحوالت
ارزی است که دستمایه وادادگان در برابر فشارهای دشمنان قرارگرفته است.
رهبر معظم انقالب اسالمی در نخستین دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت
دولت سیزدهم در روز ششم شهریورماه حل مش��کالت اقتصادی کشور را
معطوف به دو نکته دانس��تند :یکی اینکه در حل مشکالت اقتصادی دنبال
راهحلهای موقتی و مسکن و مانند اینها نباید رفت ،چون اینها گاهی اوقات
مشکل را افزایش میدهد؛ این مسکنها و عالجهای موقت ،گاهی مشکل را
اضافه میکند؛ باید برای رفع این چالشها به راهحلهای اساسی پرداخت و
ش��روع کرد به امید خدا ،با تو ّکل به خدا و با صحت عمل ،با گامهای محکم
انشاءاهلل پیش رفت .نکت ه بعد هم این است که حل این مشکالت اقتصادی
را موکول به رفع تحریمها نکنید؛ رفع تحریمها در اختیار ما و شما نیست ،در
اختیار دیگران است .برنامهریزی برای رفع مشکالت را با فرض وجود تحریم
انجام بدهید و برنامهریزی کنید که انشاءاهلل بتوان این کار را پیش برد .اینها
باهمت و تدبیر خود شما و باکار جهادی خود شما بایستی انشاءاهلل حل بشود،
و حل هم خواهد شد.

ف
تحریم و تحری 
 2حربه دشمنان برای ضربه به نظام

نماینده ولیفقیه در س�پاه پاسداران انقالب اسلامی با تأکید بر
اینکه در ش�رایط جنگ نرم باید جهاد کبیر کنی�م ،گفت :تحریم
و تحریف حربه امروز دش�منان برای ضربه به نظام اسالمی است.

به گزارش سپاه نیوز ،حجتاالسالم عبداهلل حاجیصادقی در یادواره شهدای
طالب و روحانی در زنجان با اشاره به اینکه امروز دو حمله متوجه انقالب شده
است ،عنوان کرد :دشمن ناتوان و شکست خورده در میدان عملیات فیزیکی
دیگر جرئت تعرض نظامی ندارد .ما پهپاد او را میزنیم اما پهپاد ما بیش از یک
یدانند
ساعتباالیسرناوآنهاحرکتمیکنداماجرئتتعرضندارند؛چراکهم 
چه پاسخی دریافت میکنند .امروز دشمن از دو حربه تحریم و تحریف استفاده
میکند و ما باید ببینیم در جهاد ،ما در برابر کدام حمله قرار داریم .وی حمله
اقتصادی را از حربههای دش��من برای ضربه زدن به نظام اسالمی برشمرد و
گفت :دشمن میگوید آنقدر به مردم گرسنگی میدهیم و دست روی گلوی
نظام میگذاریم تا تسلیم شوند ،اما راهکار مبارزه ،مقاومت اقتصادی و تکیه به
توان داخلی است .ما در کشور فقیری زندگی نمیکنیم ،بلکه ایراد ما این بود
که آموزههای قرآن را فراموش کردیم؛ در حالی که راه مقابله با تحریم ،مقاومت
است که از پیامبر اعظم (ص) در شعب ابیطالب آموختیم .نماینده ولیفقیه
در سپاه با اشاره به اینکه در خطر تحریف ،روحانیت و حوزههای علمیه تکلیف
بیش��تری دارند ،بیان کرد :خطر بزرگتر خطر تحریف است که میخواهد
سنگرنشینان انقالب را در مقابل انقالب قرار دهد.

خبر

سردار حاجیزاده در جمع وابستگان نظامی سفارتخانهها:

شما اروپاییها امنیت خود را مدیون ایران و شهید سلیمانی هستید

با درسهایی که از اسلام و تاریخ گرفتهایم،
مس�یر خودکفای�ی و ق�وی ش�دن را ادام�ه
خواهیم داد و به هر ماجراجوی�ی علیه ایران
در هر س�طحی از س�وی هر رژیم ی�ا گروهی
باش�د ،جواب پش�یمانکننده خواهی�م داد.

به گ��زارش خبرگزاری صدا و س��یما ،س��ردار
حاجیزاده ،فرمانده نیروی هوافضای س��پاه در
بازدید جمعی از وابستگان نظامی سفارتخانههای
خارج��ی مقی��م ته��ران از نمایش��گاه مل��ی
دستاوردهای هوافضای سپاه با مروری بر تاریخ
به ظلم و ستم استکبار غرب به سرکردگی امریکا
و همراهی و پشتیبانی رژیم صهیونیستی کودک
کش اس��رائیل و تعدادی از کش��ورهای اروپایی
در منطقه غرب آس��یا که آنه��ا آن را خاورمیانه
مینامند ،گفت :امریکا یک تنه در مقابل ایران،
چی��ن ،روس��یه و کش��ورهای آزاده جهان تاب
ایس��تادگی ندارد و از درون در حال متالش��ی
شدن است.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه اظهار داش��ت:
امری��کا ب��ا کم��ک دنبالهروهای خود در س��ال
 ۲۰۰۱ب��ه افغانس��تان حمله کرد و پ��س از ۲۰
سال با تالش به ایجاد جنگ داخلی و هرج و مرج
افغانستان را ترک کرد و توطئه او با شعله ور کردن
درگیریهای داخلی ادامه پیدا خواهد کرد .وی
ادامه داد :امریکا در سالهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۷با
ایجاد گروههای تکفیری و داعش ،منطقه سوریه،
گزارش

عراق و برخی کش��ورهای دیگ��ر را دچار جنگ
داخل��ی و ناامنی دامنه داری ک��رد و جنگ یمن
و نسل کش��ی طوالنی مدت با هدایت و حمایت
مس��تقیم امریکا و برخی از کش��ورهای اروپایی
تداوم پیدا کرده است.
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه اف��زود :امروز بر
همگان روشن است که اگر مبارزه سردار سلیمانی
نبود ،عالوه بر حاکمیت تروریس��تها بر منطقه،
ما ش��اهد صدور ای��ن گروههای تروریس��تی به
اروپا و س��ایر کش��ورهای منطقه به طور وسیع

بودیم .امروز امنیت و آرامش اروپا مدیون مبارزه
سردار سلیمانی و یاران او است  ،ولی امریکا او را
ناجوانمردان��ه ترور میکند .با هم��ه این ظلمها،
امریکا در مسیر افول قدرت است و دوران جهان
تک قطبی تمام شده است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت :ایران اسالمی
بیش از چهار دهه مردانه مقاومت کرده و در مقابل
همه زیاده خواهیها ایستاده است .ایران هواپیمای
متجاوز گلوبال هاگ امریکایی را سرنگون کرد و به
قلب پایگاههای امریکا در عین االس��د حمله کرد

و با ضربات موش��کی خود درس عب��رت تاریخی
به او داد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه افزود :البته عامالن
و آمران حمله و ترور ش��هید سلیمانی همچنان
تحت تعقیب ایران قرار خواهند داشت و از جنایت
خود رهایی پیدا نخواهند کرد.
سردار حاجی زاده اظهار داشت :دشمنان ،ایران را
متهم به قدرت طلبی و نظامی گری میکنند ،اما
ما قدرت را برای کشورگشایی نمیخواهیم ،تجربه
همین سالهایی که در این جلسه اشاره شد به ما
نشان میدهد برای حفظ صلح و امنیت باید قوی
بود.امروزه برخی از کشورهایی که با ناامید شدن از
امریکا با عجله به سمت رژیم صهیونیستی رفتهاند
و تصور میکنند که امنیت آنها توس��ط این رژیم
غاصب حفظ خواهد شد ،کام ً
ال در اشتباه هستند.
فرمانده نی��روی هوافضای س��پاه تصریح کرد:
اسرائیل حتی قادر به حفظ امنیت خود نیست و
اگر دولتها و ملتها اراده داشته باشند با امنیت
بومی داخلی و منطق��های میتوان به چهار دهه
ناامنی و جنگهای گس��ترده در منطقه خاتمه
داد .سردار حاجیزاده افزود :در همین راستا ما با
درسهایی که از اسالم و تاریخ گرفته ایم ،مسیر
خودکفایی و قوی شدن را ادامه خواهیم داد و به
هر ماجراجویی علیه ایران در هر سطحی توسط
هر رژیم یا گروهی باشد ،جواب پشیمانکننده
خواهیم داد.

اژهای :جلوی احکام خالف شرع برخی قضات را میگیریم

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی
مصمم است با همه کس�انی که سد راه مردم
میشوند و مانع ایجاد میکنند برخورد قاطع
و دست متعدیان به حقوق مردم و بیتالمال
را قطع کند ،تصریح کرد یقین دارم با همدلی
مجلس و دول�ت و کم�ک م�ردم میتوانیم
زمین�ه تحق�ق عدال�ت را هموارت�ر کنیم.

حجتاالسالم محس��نی اژهای در جلسه دیروز
شورای عالی قوه قضائیه با تبریک میالد خجسته
پیامبر اعظم (ص) و آغاز امامت و والیت بقیه اهلل
االعظم (عج) امیدواری کرد که مسلمانان جهان
با اتحاد بیش��تر ،بصیرت و تالش و جهادش��ان
بتوانند دست ظالمان و مستکبران و متجاوزان
را از بالد اس�لام قطع و کوتاه کنند .رئیس قوه
قضائیه گفت :امیدواریم به برک��ت این ایام و با
جهاد اکبر و اجرای عدالت بتوانیم دست ظالمان
زمان و متعدیان به حق��وق مردم و بیتالمال را
کوتاه کرده و یار مظلوم و خصم ظالم باش��یم و
رنجهایی که در مسیر تحقق عدالت وجود دارد
ما را خسته ،منفعل و زمینگیر نکند.
مسلمانان در برابر توطئههای دشمنان
هوشیار باشند
محس��نی اژهای افزود :امروز ش��یطان بزرگ و
صهیونیس��تها و عوامل آنها به اشکال مختلف
در حال گسترش جنایات ضد بشری در جهان
هستند و در طول تاریخ و دهههای اخیر اقدامات
رذیالنه علیه ملته��ای آزادیخواه جهان انجام
دادهاند.
وی بر همین اساس از مسلمانان جهان خواست
که در برابر توطئههای دشمنان هوشیار باشند
و فریب و نیرنگ آنها را که به دنبال تفرقه افکنی
در امت اسالم هس��تند نخورند و اجازه ندهند
ش��یاطین به اهداف ش��وم خود برسند .رئیس
قوه قضائیه با بیان اینکه انس��انهای آزادیخواه
جنایات ضد بشری مس��تکبران مدعی دفاع از
حقوق بشر را تحمل نمیکنند ،به جنایات نظام
سلطه علیه مس��لمانان در کش��ورهای منطقه
اش��اره کرد و گف��ت :در دو هفت��ه اخیر عناصر
تفاله نظام سلطه که دس��ت پرورده و مستظهر

به حمایت شیطان بزرگ هس��تند در قندوز و
قندهار افغانستان در روز جمعه مردم مسلمان
بیگناه نمازگزار را به خاک و خون کشیدند.
معاون بینالملل علیه استکبار اعالم
جرم کند
حجتاالسالم محس��نی اژهای از دکتر غریب
آبادی مع��اون جدید بینالملل ق��وه قضائیه و
دبیر س��تاد حقوق بشر خواس��ت که با کمک
وزارت امور خارج��ه و دیگر نهادهای ذیربط،
این جنایات و اقدامات نظامی و ش��بهنظامی و
دیگر جنایاتی که نظام سلطه در طول سالیان
دراز علیه ملت ایران انج��ام داده را با فوریت از
طریق مجامع حقوقی بینالمللی و دادگستری
تهران پیگیری کند.
وی با تأکید ب��ر اینکه نبای��د در موضع صرف
تدافعی قرار گرفت ادامه داد :کسانی که ایران را
به نقض حقوق بشر متهم میکنند درحالیکه
خودشان بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند
باید مورد مؤاخذه قرار گیرند و در برابر جنایاتی
که علیه مردم ایران و دیگر ملتهای آزادیخواه
انجام دادهاند پاس��خگو باشند .محسنی اژهای
با اش��اره به ترور سرلشکر ش��هید حاج قاسم

سلیمانی و همچنین دانش��مندان کشورمان
که به دست امریکا و صهیونیستها به شهادت
رس��یدهاند ،تأکید کرد :عوامل و مس��ببین و
مباشران و معاونان این جنایتها باید جدیتر
تعقیب ش��وند و اجازه نخواهیم داد خون این
انسانهای بیگناه پایمال شود.
مشکالت نباید ما را از مأموریت اصلی
باز دارد
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش
خطاب به همکاران خود در دستگاه قضا اظهار
داشت :امر قضا س��خت و حجم کار ما باالست
و گرفتاریها و مش��کالت هم وج��ود دارد ،اما
این مشکالت و حرف و حدیثهایی که برخی
معاندان یا حتی خیرخواهان کم اطالع مطرح
میکنند نباید ما را از مأموریت اصلی خود که
پیش��گیری از جرم و قضاوت به ح��ق و فصل
خصومتهاس��ت ،ب��از دارد و از ج��اده عدل و
انصاف خارج کند.
محسنی اژهای افزود :سختیها نباید کمترین
تأثیر را در کیفی��ت کارمان و اتق��ان آرایمان
و خیرخواه��ی و قض��اوت بح��ق م��ا درب��اره
تظلمخواهان داشته باشد و ما باید برای رضای

نماي نزديك

پارکینگ ۲خودروساز از ۱۴۵هزار خودرو خالی میشود
رئیس سازمان بازرس��ی کل کشور با اش��اره به بازدید معاونان و مدیران س��ازمان بازرسی از
شرکتهای خودروساز طی هفته گذشته گفت :با پیگیریهای صورت گرفته مقرر شد عمده
 ۱۴۵هزار خودرویی که هماکنون در پارکینگهای دوشرکت خودروساز کشور وجود دارد تا
پایان آبان ماه به صفر برسد .درویشیان افزود :حسب دستور رئیس قوه قضائیه ،هیئتی از سوی
سازمان بازرسی کل کشور در شورای رقابت مستقر شد تا عالوه بر نظارت بر چگونگی اجرای
مأموریتهای این ش��ورا ،نظارتهای الزم را در حوزه افزایش کیفیت ،قیمتگذاری و نحوه
فروش خودروها انجام دهد.
رحیمی ،وزیر دادگستری هم در این نشست با اشاره به سفر شب گذشته وزیر دادگستری عراق
به کشورمان گفت :پیگیری پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی و یاران ایشان و همچنین تعیین
سازوکارهایی برای اجرای هرچه بهتر تفاهمنامههای دوجانبه ایران و عراق در حوزههای انتقال
محکومان،استرداد مجرمان و معاضدت قضایی ،در جریان سفر وزیر دادگستری عراق به کشورمان
در دستور کار خواهد بود.

  فعال اصالحطلب:
روحانی عامل بدبختی مردم شد

هنوز هم برخی حامیان حسن روحانی دنبال نقش برای او
میگردند ،نقشی در جریانات سیاسی پس از پایان جلوس
بر کرس��ی ریاس��ت جمهوری .علی مطهری گفت��ه بود که
«اگر روحانی شهامت بیشتری به خرج دهد ،میتواند نقش
هاشمی را ایفا کند ».با این حال ،علی صوفی ،فعال سیاسی
اصالحطلب معتقد است که «آقای روحانی دیگر نمیتواند
احیا شود» او صراحتاً با نظر علی مطهری مخالفت کرده و آن
را یک «توهم» و «خیال واهی» نامیده است.
صوفی میگوید« :اگر م��ردم را در نظر نگرفته و فقط همین
آقای مطهری ،الریجانی و چهرههای سیاسی سرشناس را در
نظر بگیریم ،بله .اینها قدرت را مدام به هم منتقل خواهند
کرد اما واقعیت این اس��ت که مردم اهمیت دارند .باید دید
که مردم االن از کی حرفشنویی دارند و حرف چه کسی را
میقاپند .آقای روحانی با آن عملکرد منفی و سیاهی که در
دور دوم از خود به جای گذاش��ت و عامل بدبختی مردم شد
به هیچ وجه از طرف مردم پذیرفته نخواهد شد ،چه برسد به
اینکه جای آقای هاشمی را بگیرد .آقای هاشمی سعی میکرد
با اتکا به مردم در مقابل برخی جریانات سیاسی و حاکمیتی
بایستد اما روحانی هیچ وقت چنین موقعیتی نداشته و االن
هم نمیتواند آن را کس��ب کند .به نظر من این یک توهم یا
خیال واهی است» .
صوفی در پاسخ به سؤالی درباره این موضوع که آیا عملکرد
ضعیف دولت ابراهیم رئیسی باعث بازگشت سرمایه اجتماعی

اصالحطلبان میشود هم این موضوع را رد کرد و گفت« :ما
اینجا نارضایتی مردم را داریم ...اگر آن عامل نارضایتی توسط
هرکسی تبدیل به امید و بهبود وضع مملکت و معیشت مردم
ش��ود ،مورد اس��تقبال مردم قرار میگیرد اما اصالحطلبان
که در حال حاضر در چنین موقعیتی نیس��تند .هیچ چیزی
دستشان نیست .اینکه بگویندای مردم دوباره به ما اعتماد
کنید هم مفت و مجانی حاصل نمیشود چون مردم قب ً
ال این
را تجربه کرده ،به اصالحطلبان اعتماد کرده و به روحانی یا
لیست امید رأی دادند اما از مجلس و دولت خیری ندیدند.
نارضایتی مردم هم از عملکرد همی��ن دولت و مجلس بوده
است لذا شکست آقای رئیس��ی فرصتی برای اصالحطلبان
ایجاد نخواهد کرد» .

اصالحطلبان هم
به محاکمه روحانی رسیدند؟

«محاکمه روحانی» تیتر یک روزنامه اصالحطلب آفتاب یزد
اس��ت .بخش��ی از مخالفان او تاکنون صحبت از محاکمهاش
میکردند ،اما با اعالم حکم پرونده ولیاهلل س��یف ،رئیسکل
سابق بانک مرکزی ( 92تا  ،)97گویا این اصالحطلبان هستند
که خواهان محاکمه او ش��دهاند .آفتاب یزد در گفتوگویی با
یک وکیل دادگس��تری ،از قول او پیرامون جرم و حکم سیف
و عراقچی مینویس��د« :چنانچه «چرای��ی» را ناظر بر دلیل
صدور دستور استفاده از ابزار مداخله ارزی برای مدیریت بازار
ارز توس��ط رئیسجمهور وقت جناب روحانی و «چگونگی»
را ناظر بر کیفیت اجرای این دس��تور توس��ط آقایان سیف و

مسیرپیشرفتراباقدرتادامهمیدهیم

سیاس�ت جمه�وری اسلامی ای�ران توس�عه معن�ادار رواب�ط ب�ا
کش�ورهای درح�ال توس�عه بهخص�وص کش�ورهایی اس�ت که به
دنبال حفظ اس�تقالل خود در برابر کش�ورهای س�لطه گر هس�تند.
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رئیسی در دیدار وزیر خارجه ونزوئال:

خدا و ب��ر اس��اس آموزههای فقهی و ش��رعی
عمل کنی��م .رئیس قوه قضائیه ب��ا بیان اینکه
دستگاه قضایی مصمم است با همه کسانی که
سد راه مردم میش��وند و مانع ایجاد میکنند
برخورد قاطع و دست متعدیان به حقوق مردم و
بیتالمال را قطع کند ،تصریح کرد یقین دارم با
همدلی مجلس و دولت و کمک مردم میتوانیم
زمینه تحقق عدالت را هموارتر کنیم.
تأکید بر بازخواست قضاتی که احکام
خالف ب ّین شرع میدهند
همچنی��ن در این نشس��ت ،حجتاالس�لام
رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه با اش��اره به
س��خنان اخیر رئیس دستگاه قضا در خصوص
درخواس��تهای اعمال م��اده  ،۴۷۷بر اصالح
فرایند اعمال ماده  ۴۷۷تأکید کرد.
حجتاالس�لام محس��نی اژهای در واکنش به
اظه��ارات معاون قضای��ی ق��وه قضائیه گفت:
برداش��ت برخی از صحبتهای اخیر بنده در
خصوص اص�لاح نحوه اجرای م��اده  ۴۷۷این
بود که دس��تگاه قضایی به دنب��ال حذف این
ماده اس��ت درحالی که م��اده  ۴۷۷یک قانون
است و لغو شدنی نیس��ت و تنها میتوان آن را
اصالح کرد و از ابتدا هم هدف همین بوده است.
رئیس قوه قضائی��ه افزود :آنچه م��ورد تأکید
هست این است که از رؤسای کل دادگستریها
خواس��تیم در مواردی که قاضی حکم خالف
ش��رع ّبین داده ،قبل از امض��ا و تأیید گزارش
قاضی از او س��ؤال کنید چرا خالف ش��رع ّبین
حکم داده اس��ت؛ اگر قبول داش��ت حکمش
خالف شرع است میگوید سهوی بوده و دیگر
تکرار نمیش��ود ،اما اگر قبول نداش��ته باشد
به این معنی اس��ت ک��ه باز هم از ای��ن احکام
صادر میکند که باید جلوی آن را گرفت و این
فرایند را اصالح کرد .اینکه در یک استان تعداد
درخواس��ت اعمال ماده  ۴۷۷بیشتر و در یک
استان بسیار کم است ،باید آسیبشناسی شود
که اگر الزم است با برگزاری جلسات توجیهی
هر چه میت��وان از ص��دور اح��کام غیرمتقن
پیشگیری کرد.

چگونگی وق��وع این جرم،
عراقچی بدانیم ،اگرچ��ه از جهت
ِ
محاکمه روحانی شرط الزم محکومیت آقایان سیف و عراقچی
چرایی وقوع این جرم ،محاکمه روحانی
نمیباشد؛ ولی از جهت
ِ
شرط الزم محکومیت این آقایان به نظر میرسد» .
روزنامه جهان صنعت هم در یادداش��تی روحانی را ش��ریک
سیف دانسته و نوش��ته «:دولتها بانک مرکزی را همواره به
چش��م قلک نگاه میکنند و هرگاه در تأمی��ن منابع مالی به
تنگنا میخورند به رئیس بانک مرکزی دستور میدهند قلک
را بشکند یا کلیدش را به دولت بدهد تا از آن پول بردارند .در
ایران رئیس بان��ک مرکزی برای تعیین سیاس��تهای ارزی
و پولی تابع دستورهای ش��ورای پول و اعتبار است و اعضای
این شورا ،مدیران و مس��ئوالن هر سه نهاد ادارهکننده کشور
هس��تند .به این ترتیب رئیس بانک مرکزی در تخصیص ارز
مطابق دس��تورات دولتها و سیاستهای کالن نهاد دولت و
شورای یاد شده عمل میکند .بهجز این تجربه نشان داده است
نرخ هر دالر یا یورو در بازار ارز را تقاضا و عرضه دیکته میکنند
و رئیس بانک مرکزی در این باره تنها تماشاچی است ...حاال
همه میدانند تصمیمگیر اصلی درباره تخصیص دالر ۴۲۰۰
تومانی شخص حسن روحانی بوده و البد سیف این را بار دیگر
برمال میکند .رسم جوانمردی و مدیریتی و وظیفه مشترک
دولت حکم میکند روحانی مردانگی کند و از سیف دستکم
در این بخش از اتهام او دفاع کرده و وارد میدان شود .اعضای
کابینه روحانی نیز باید رسم جوانمردی و وظیفه مشترک را
در دس��تور کار قرار داده و در اتهامهایی که به کابینه یا دولت
برمیگردد خود را شریک سیف بدانند».

آیتاهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در دیدار«فلیکس پالسنسیا
گونس��الس» وزیر امور خارجه ونزوئال ،روابط با این کش��ور را دوستانه و رو
به توس��عه توصیف کرد و گفت :امریکای التین ،بهخص��وص ونزوئال ،جزو
اولویتهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است و ما مصمم
هستیم روابط خود را با این کشورها توسعه دهیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه ما مس��یر پیش��رفت را با قدرت ادامه خواهیم
داد،گفت :در این دولت مصمم هستیم مشکالت ایجاد شده از سوی دشمنان
را کنار بزنیم و مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهیم.
آیتاهلل رئیسی با تأکید بر ضرورت گسترش روابط تهران  -کاراکاس در
حوزههای مختلف گفت :برای توسعه مناسبات دوجانبه باید برنامه روشن
و بلند مدت طراحی شود تا چشم انداز روابط به سمت تقویت حداکثری
حرکت کند .رئیسجمهور با تحسین همراهی ونزوئال با ایران در مجامع
بینالمللی اف��زود :با برنام��ه همکاریهای بلند مدت میان دو کش��ور،
چشمانداز روشنی برای گسترش و تعمیق روابط وجود دارد .رئیسی با
بیان اهمیت دولت ونزوئال در سیاست خارجی ایران ،ابراز امیدواری کرد
با سفر رئیسجمهور ونزوئال به تهران در آینده نزدیک ،گامهای جدیدی
برای همکاریهای بلندمدت دو کشور برداشته شود .وزیر امور خارجه
ونزوئال نیز در این دیدار با ابالغ سالمهای گرم رئیسجمهور کشورش به
رئیسجمهوری اسالمی ،ایران و ونزوئال را دو کشور دوست توصیف کرد و
گفت :دو کشور در مقابل نظام سلطه و کسانی که میخواهند به استقالل
ما لطمه وارد کنند ،متحد هس��تند« .فلیکس پالسنسیا گونسالس» از
ایران به عنوان کشور مهم و تأثیرگذار منطقه نام برد و گفت :جمهوری
بولیواری ونزوئال در کن��ار ایران به دف��اع از چندجانبهگرایی و مقابله با
مداخله امریکا متعهد اس��ت .وزیر امور خارجه ونزوئ�لا هم با تأکید بر
ضرورت گسترش روابط دو کشور ،گفت :تدوین برنامه روابط بلند مدت
دو کشور میتواند در تحقق این هدف مؤثر باشد و ونزوئال آماده توسعه
روابط درهمه زمینهها با جمهوری اسالمی ایران است.

در تماس تلفنیبا همتای روسی عنوان شد

تأکیدقالیباف
بر تقویت روابط پارلمانی ایران و روسیه

رئی�س مجل�س ش�ورای اسلامی در تم�اس تلفن�ی ب�ا
رئی�س دوم�ای دولت�ی فدراس�یون روس�یه ب�ر تقوی�ت و
تحکی�م ارتباط�ات پارلمان�ی می�ان دو کش�ور تأکی�د ک�رد.

س تلفنی با
به گزارش ایرن��ا ،محمدباق��ر قالیباف روز گذش��ته در تم��ا 
«ویاچس�لاو والودین» ضمن تبریک به مناس��بت انتخاب دوباره وی به
عنوان رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه بر تقویت و تحکیم ارتباطات
پارلمانی میان مجلس شورای اسالمی و فدراسیون روسیه تأکید کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقش کمیسیون مشترک عالی
پارلمانی در پیشبرد اهداف اقتصادی و رفع موانع احتمالی میان دو کشور
افزود :مجلس شورای اسالمی برای حفظ و تداوم همکاریهای اقتصادی
و تجاری از برگزاری جلسات کمیسیون مشترک اقتصادی و کمیسیون
مشترک عالی پارلمانی فیمابین استقبال و حمایت میکند.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مجالس جمهوری اسالمی
ایران و فدراسیون روسیه در تسهیل و تسریع همکاریهای دو دولت در
عرصههای مختلف سیاس��ی ،اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد .همچنین
«ویاچس�لاو والودین» در این گفتوگوی تلفنی ضمن تشکر از تبریک
رئیس مجلس شورای اسالمی بر لزوم توس��عه و گسترش همکاریهای
پارلمانی در سطوح مختلف تأکید کرد .وی در ادامه با اشاره به روند رو به
رشد مناسبات فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران در عرصههای
مختلف تصریح کرد :روابط دو کشور مبتنی بر احترام متقابل بوده و هدف
ما در پارلمان روسیه توس��عه و تقویت تعامالت و اجرایی شدن توافقات
فیمابین است.
رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه ضمن استقبال از پیشنهاد رئیس
مجلس شورای اسالمی در خصوص تشکیل کمیسیونهای مشترک عالی
پارلمانی و اقتصادی میان دو کشور ،بر لزوم برگزاری هرچه سریعتر نشست
بعدی این کمیسیونها تأکید کرد.

شورای سیاستگذاری ائمهجمعه اطالعیه داد

دعوت از نمازگزاران
برایحضوردرنمازجمعهاینهفتهتهران

مرک�ز ارتباط�ات و رس�انه ش�ورای سیاس�تگذاری ائمهجمع�ه در
اطالعی�های ب�ه مناس�بت بازگش�ایی نمازجمع�ه ته�ران (جمع�ه
 ۳۰مه�ر) از م�ردم و مس�ئوالن خواس�ت در این مراس�م عب�ادی و
سیاس�ی بار دیگ�ر حض�وری حماس�ی ،باش�کوه ،دشمنش�کن و
وحدتآفری�ن در نمازجمعه امالقرای جهان اسلام داش�ته باش�ند.

در اطالعیه مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمهجمعه آمده
است :در  ۲۰ماه گذشته ،چهار نوبت و هر بار در شرایطی که با فرود موج
سرکش کرونا ،مجالی برای اقامه مجدد نمازجمعه تهران فراهم میشد،
بر اساس تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی(مدظلهالعالی) که همزمان ،به
عنوان امامجمعه ،دغدغه حفظ این سنگر مهم و نگرانی صیانت از سالمتی
هموطنان عزیزمان را داش��تند ،از س��تاد ملی مقابله با کرونا استعالم و
پیگیری شد ،که البته هر بار ،با طغیان مجدد این ویروس منحوس ،فرصت
سلب میشد.
ادای این فریضه الهی 
شورای سیاس��تگذاری ائمهجمعه افزود :اکنون که پس از اجرای موفق
طرح واکسیناس��یون و عبور از م��وج پنجم کرونا ،زمینه ب��رای اجتماع
وحدتبخش و انسجامآفرین مؤمنین در عید جمعه و در آستانه والدت
با سعادت پیامبر اعظم(ص) فراهم شده است ،بر خود فرض میدانیم از
مواجهه مسئوالنه و دلسوزانه ستاد ملی مقابله با کرونا که برای برگزاری
حداکثری نمازهای جمعه در  ۸۹۱پایگاه سراس��ر کش��ور ،در قریب به
دو سال گذشته ،همکاری قابل قبولی داش��تند و همچنین از این ستاد،
بهعنوان فرمانده واحد میدان مقابله ب��ا کرونا در دولت جدید ،که زمینه
را برای تکمیل این شبکه نورانی ،با پیوستن پایتخت به برگزارکنندگان
نمازجمعه فراهم کردند ،صمیمانه سپاسگزاری کنیم.
ش��ورای سیاس��تگذاری ائمهجمعه یادآور ش��د :پس از موج اول کرونا،
حداقل  ۱۳۷و حداکثر  ۶۹۴پایگاه در کشور اقامه نمازجمعه داشتند که
این نس��بت در موج دوم ،از حداقل  ۳۶۱تا حداکثر  ،۶۴۴در موج سوم،
از حداقل  ۵۰تا حداکثر  ،۸۰۰در موج چه��ارم از حداقل  ۵۴تا حداکثر
 ۸۱۹و در موج پنجم به دلیل صدور مجوز برپایی نمازجمعه مناطق قرمز،
مشروط به اقامه در محیط باز و با تعداد نمازگزاران تعریف شده در پروتکل
ابالغی ،از حداقل  ۷۰۴تا حداکثر  ۸۶۹متغیر بوده که تبعیت و همراهی
قابل تحسین ائمه محترم جمعه و ستادهای نمازجمعه سراسر کشور را
در راستای اجراییسازی مصوبات و ش��یوهنامههای بهداشتی ،به اذعان
مسئوالن و دستاندرکاران ستاد ملی مقابله با کرونا نشان میدهد.
این مرکز در اطالعیه خود ادامه داد :س��تاد نمازجمعه تهران ،با آرایش
جدید نیروی انس��انی و با تدابیر و برنامههایی متناسب با شان و منزلت
نمازگزاران مکرم ،از آمادگی مناس��ب برای میزبانی این رویداد مهم در
روز جمعه هفته جاری(  ۳۰مهر) برخوردار اس��ت و متعاقباً نس��بت به
اطالعرسانی و تشریح جزئیات برنامه و ترتیب اجرای شیوهنامه بهداشتی
و اقدامات صیانتی برای حفظ سالمتی شما عزیزان اقدام خواهد کرد.

