جنگي كه ديگر سرد نيست

روزنامه رسالت در يادداشت ديروز خود
به خبر بسته 40ميليارد دالري امريكا
به اوكراين پرداخته و نوشته است :در
جنگ سرد ،كشورها درگير فعاليت نظامي مس��تقيم نميشوند اما با
فعاليتهاي سياسي ،اقتصادي ،رسانهاي ،تبليغاتي ،فرهنگي و اجتماعي
به نبرد با كش��ور هدف ميروند ،اما تصويب بس��ته كمكي ۴۰ميليارد
دالري امريكا به اوكراين در كنگره امريكا شمشيري است كه امريكا از
رو براي روسيه و هر كش��وري كه منافع مادي و معنوياش را به خطر
مياندازد ،بسته است.
بس��ته حمايتي ۴۰ميليارد دالري امريكا با موافق��ت حداكثري و قاطع
مجلس نمايندگان و س��نا تا چند روز ديگر به قطعيت ميرس��د و آماده
ابالغ توسط بايدن خواهد بود .اين امر در حالي رخ ميدهد كه فقط كرونا
در امريكا بيش از يكميليون نفر كشته برجاگذاش��ته است .مهاجران،
رنگينپوستها و بخش قابل اعتنايي از جمعيت امريكا درگير تبعيضها و
فقر و بيمارياند .اما امريكا براي حفظ منافع خود نه در قاره امريكا و نه در
همسايگي خود بلكه در دورترين نقاط به خاك خود حضور پيدا ميكند
و بودجه اختصاص ميدهد تا جايگاهش در نظم نوين جهاني را كه مدام
در حال تغيير و تحول است از دس��ت ندهد .اين تصميمها البته به نوعي
گرم كردن تنور جنگ سرد اس��ت تا آنجا كه ديگر نشود نام آن را جنگ
سرد ،خفيف يا نيابتي گذاشت؛ جنگي كه روزبهروز بيشتر به ابعاد نظامي
نزديكتر ميشود تا هم با سالح فروشي و پايگاهسازي در اقصي نقاط دنيا
محملي براي حضور يا بقا بيابند و هم با ش��اخ و شانه كشيدن در ميدان
واقعي و نه مانوري ،كشورهاي بزدل و ش��يرده را بيش از پيش بدوشند.
در اين دوران ،ايران است كه بايد قوي و قويتر شود؛ قوتي كه اوالً ما را از
ظلمپذيري دور كند و ثانياً ما را به ظلمستيزي موفق گرداند .ايران است
كه به واسطه ايدئولوژي و اعتقاد به اسالم بايد پناه مظلومان عالم باشد.
........................................................................................................................
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گزارش یک

پزشكي كه براي همه بيماريها يك نسخه را تجويز ميكند

اصالحطلبان جادهای جز برجام یکطرفه نمیشناسند!

شانتاژهايي كه ديگر جواب نميدهد

روزنامه همشهري در يادداشتي از
بياثر ش��دن دوگانههاي دروغين
داخلي امريكا در موضوع هس��تهاي ايران ياد كرده و نوش��ته اس��ت:
مقامهاي كاخسفيد كماكان در مواضع آش��كار خود ،ايران را مسئول
ايجاد وقفه در مذاكرات وين دانس��ته و عبور از موانع موجود را در گرو
تصميمگيري اي��ران در قبال م��وارد اختالفي قلم��داد ميكنند! اين
القاگري ناشيانه در حالي صورت ميگيرد كه در حوزه ديپلماسي پنهان،
مقامهاي امريكايي شديدا ً مشتاق رايزني با انريكه مورا ،نماينده ويژه
اتحاديه اروپا (كه ب ه تازگي به كشورمان سفر كرد ه بود) هستند تا بلكه
از طريق وي ،در جريان ضريب و ش��دت مقاومت كش��ورمان در قبال
خواستههاي نامتعارف و غيرحقوقي خود قرار گيرند.
يكي از آثار و تبعات خروج رسمي دولت قبلي امريكا از توافق هستهاي،
بياثر شدن بازيهاي تاكتيكي واشنگتن مبني بر بزرگنمايي اختالفات
داخلي در اين كش��ور بر س��ر احياي برجام يا خلق دوگانههايي مانند
«جمهوريخواه -دموكرات» و «كاخ سفيد -كنگره» است .اكنون دولت
بايدن با نااميدي كامل مشغول خلق همين دوگانه هدفمند است ،با اين
تفاوت كه اين بار تيم مذاكرهكننده هستهاي كشورمان و حتي بخش
مهمي از افكار عمومي اصالت و موضوعيتي براي اختالفهاي داخلي
در امريكا بر سر احياي برجام قائل نيستند .جمهوري اسالمي ايران بارها
به صورت آشكار خطاب به غرب اعالم كرده اس��ت كه صرفاً در انتظار
«خروجي نهايي تصميم امريكا» در قبال موارد اختالفي باقي خواهد
ماند و ديگر هيچ! توپ بهصورت كامل در زمين امريكاس��ت و زمان به
ضرر غرب در حال از دست رفتن است .در چنين شرايطي شانتاژهاي
خبري يا ارسال سيگنالهاي رفتاري متناقض و دوگانه ،بدترين انتخابي
است كه غرب ميتواند در اين برهه داشته باشد.
........................................................................................................................

نگاهي به روند انتخابات لبنان

روزنامه كيهان در يادداش��ت دي��روز خود به
پيروزي جريان مقاومت در انتخابات پارلماني
لبنان پرداخته و نوشته است :انتخابات پارلماني
لبنان در تاريخ مشخص و قانوني خود برگزار شد و در عمل به «سنجه»
داعيهها و ادعاها ،سياس��تها و جايگاههاي اجتماعي تبديل گرديد .اگر
طيفها و گروههاي سياسي -اجتماعي لبنان و نيز دولتهاي خارجي -كه
از طيف يا گروهي حمايت ميكنند ،بخواهند به واقعيت توجه نشان دهند
و مصالح و منافع خود را با آن تنظيم نمايند ،اين انتخابات ،بهترين مالك
و كمك ميباشد .لبنان طي سه سال گذشته به ش��دت تحت انواعي از
فشارهاي سياسي ،اقتصادي و حتي امنيتي قرار داشت تا تغيير كند.
در طول سالهاي گذش��ته ،براي شكس��تن مقاومت ،تالش اين بود كه باب
مقاومت در طايفه مسيحي لبنان بسته شود ،چراكه دشمنان مقاومت به تجربه
ديده بودند ،در تنگناهاي امنيتي و سياس��ي ،تكيه مقاوم��ت عمدتاً به طايفه
مسيحي است ،لذا در اين سالها ،تالش زيادي صورت گرفت تا ضلع مسيحي
را از مقاومت بگيرند اما نتايج انتخابات ،از بينتيجه ماندن اين فشارها حكايت
ميكند .كيهان اضافه كرده است :در اين انتخابات ،جريان غربگراي وابسته
به عربستان(المستقبل) طي سه دهه گذشته -از پيمان طائف به بعد -محور
بيرقيب در طيف س��ني محسوب ميشد ،رس��ماً از ش��ركت در رقابتهاي
انتخاياتي كنارهگيري كرد اما نتوانس��ت بيش از 7درصد بر آنان تأثير بگذارد.
مشاركت اهل سنت لبنان تحت تأثير اين كنارهگيري ،با 15درصد كاهش نسبت
به انتخابات دوره قبل مواجه شد و حال آنكه به طور كلي و در همه طوايف ،اين
انتخابات با كاهش بين  8تا 9درصدي مشاركت مواجه گرديد .المستقبل البته
در عين كنارهگيري رسمي ،شخصيتهاي خود را براي حضور در پارلمان عرضه
كرد و «فؤاد سينوره» نخستوزير اسبق براي حفظ كرسيهاي المستقبل در
پارلمان تالش فراواني نمود ولي موفقيت او زياد نبود .شكست پروژه جريان «۱۷
اكتبر» و شكست پروژه «قهر و اعتراض المستقبل» بايد غرب و دولتهاي عرب
وابسته به آن را به اين جمعبندي رسانده باشد كه نميتوان با شعور و وجدان
لبنانيها بازي كرد و هوشمندي آنان را دستكم گرفت.
........................................................................................................................

جريانبيكيفيتي

صبحنو با اشاره به اينكه كمتر كسي پيدا ميشود كه
از كيفيت پايين خودروي توليد داخل راضي باشد،
نوشته است :مردم ،قواي سهگانه و حتي رهبر معظم
انقالب بارها به اش��كال مختلف به ش��ركتهاي داخلي تذكر دادهاند تا
تغييري در روند خود ايجاد كنند ولي كجاست آن گوش شنوا ،همچنان
خودروس��ازان كار خود را ميكنند .در ميان همه پيگيريهاي مسئوالن
براي به راه آوردن خودروسازان ،س��ردار «كمال هاديانفر» رئيس پليس
راهور ناجا در جريانترين چهره در اين عرصه اس��ت .او كه در برابر تمام
مسائل بيكيفيت بودن و اس��تاندارد نبودن خودروسازان ايستاده است،
تالش كرده تحول در خودروسازي ايجاد شود تا مردم با امنيت بيشتري در
جادهها تردد كنند .سواد رس��انهاي او در حادثه بهبهان يك جريان به راه
انداخت .وي با اشاره به اينكه ايربگ خودروها در حادثه تصادف بهبهان باز
نشد ،با انتقاد از خودروسازان گفت« :چرا ارابه مرگ توليد ميكنيد ».البته
سردار هاديانفر قبلتر از اينها هم درباره استاندارد نبودن خودروها بسيار
پيگيرانه و مقتدرانه عمل كرد و بهصراحت ميتوان گفت يكي از عامالن
توقف توليد پرايد ب��ه عنوان يك��ي از بياس��تانداردترين و مرگبارترين
خودروهاي توليد داخل بود .هاديانفر معتقد اس��ت ،خودروسازان نبايد
قيمت خودروي خارجي از م��ردم دريافت كنند اما خ��ودروي ناايمن و
غيراستاندارد دس��ت مردم بدهند .اميدوارم تالشهاي سردار هاديانفر و
مسئوالن دولت سيزدهم و مجلس شوراي اسالمي در بهبود كيفيت خودرو
مؤثر و تحولآفرين براي مردم باشد.
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اصالحطلب�ان در يك اق�دام هماهنگ مطرح
ميكنن�د دولت باي�د بع�د از احي�اي برجام
دس�ت به اصالح اقتص�ادي م�يزد و اينگونه
القاس�ازي ميكنند كه اج�راي اين اصالحات
به معن�اي ناامي�دي از احي�اي برجام اس�ت!

به گزارش جهاننيوز ،برجام اين روزها به جد به
قبله آمال اصالحطلبان بدل شده است .اين جريان
سياسي فكر ميكند با همه بياعتباريهايي كه
دولت گذش��ته و عملكرد اين جناح سياسي رقم
زد اما يك ايده هميش��گي را ميت��وان در ذهن
افكار عمومي كاشت كه همه مشكالت كشور به
ديپلماسي گره خورده اس��ت و هر بار كه مشكل
يا تورم��ي پيش ميآيد ،نس��خه جعل��ي خود را
رو ميكنند .مانند پزش��كي كه ب��راي بيماران با
انواع بيماريه��اي مختلف ،چه س��طحي و چه
صعبالعالج يك نس��خه غيرش��فابخش تجويز
ميكند ،اصالح��ات نيز برجام را نس��خه تمامي
مشكالت كشور ميداند.
جالب اين اس��ت كه برجام امتحان��ش را با نمره
منفي در دولتهاي حسن روحاني پس داده است
اما گويي جريان اصالحات در پازل غرب همواره
قرار اس��ت بازي كند و در اين عرصه ،وابس��تگي
به غ��رب را س��عي دارد در كش��ورمان نهادينه
كند ،اين در حالي اس��ت كه اگر ب��ه رويدادهاي

تاريخساز مختلف كش��ور بنگريم ،يك نكته مهم
را درمييابيم و آن اين اس��ت كه م��ردم ايران به
سوي اس��تقالل و عدموابس��تگي به غرب سوق
دارند ،از اين رو كنش سياسي و تحرك اين جناح
سياسي با شبهات بسياري در داخل كشور همراه
است .متأسفانه اين وابستهسازي كشور به برجام
و همچنين ديپلماسي و رايزني با غرب مشكالت
اقتصادي بسياري را براي كشورمان رقم زده است؛
تدبيري كه ميگفت همه چيز حتي آب خوردن و
ازدواج و شغل جوانان به برجام گره خورده است،
هنوز در نهاد جريان اصالحات و از سوي يكايك
اعضاي اين جريان در حال تبليغ است.
در همي��ن رابطه به ط��ور مثال در ماج��راي ارز
ترجيحي و تالش دولت ب��راي اصالح اقتصادي
كش��ور كه موضوع داخلي اس��ت ،اصالحطلبان
برجام را دوباره به مردم نشان ميدهند.
روزنامه اصالحطلب اعتم��اد در مطلبي با عنوان
«ناامي��دي از احياي برجام؟» نوش��ت« :آيا بهتر
نيس��ت موعد اين اصالح را به زماني موكول كرد
كه برجام احيا ش��ده باشد و دس��ت دولت براي
حفاظت از قدرت خريد مردم و انتظام بخشيدن
به بازارها بازتر باش��د؟ پاس��خ به اين پرس��شها
ميتواند نقشه راه پيش روي كشور براي مواجهه
با اين ضرورتها را مشخص كند .دولت اگر قصد

دفاعی

دارد دس��ت به يك چنين اصالحاتي بزند ،بايد از
تجربه رس��وب كرده طي دهههاي متمادي بهره
ببرد تا بهترين دستاوردها به نفع معيشت مردم
ثبت شوند».
اين روزنامه ميافزايد« :بايد به اين واقعيت اشاره
كرد كه دولت س��يزدهم از ابتدا اعالم كرده است
مسائل كش��ور را به برجام گره نخواهد زد .با اين
فرض ،بايد گفت وضعيت اقتصادي و معيش��تي
كش��ور به هيچوجه مطل��وب نيس��ت و كفگير
اقتصادي دولت به ته ديگ خورده است».
همچني��ن در همي��ن راس��تا ،في��اض زاهد از
چهرهه��اي اصالحطلب به بهان��ه اجراي طرح
عادالنهس��ازي ارز ترجيحي مدعي شده است
اين دولت به دلي��ل مواجهه ب��ا كاهش اعتماد
عمومي قدرت كاره��اي بزرگ را ن��دارد و بايد
س��راغ برجام برود ،اين در حالي اس��ت كه اين
جراحي اقتصادي هنوز تازه شروع شده است و
در اين مقطع هنوز بيش��تر از آنكه نتايج مثبتي
حاصل ش��ود ،بازار ب��ا چالشه��اي اصالحات
اقتصادي مواجه است ،اما در همين مدت كوتاه
اتفاقات خاص اقتصادي افتاده و به عنوان مثال
قيمت برخي اق�لام مصرفي م��ردم مانند مرغ
تنظيم ش��ده و حتي با قيمتي كمت��ر از قيمت
تعيين شده در بازار در حال فروش است.

س��ايت خبرآنالين نيز در مطلبي به همين خط
خبري اصالحطلبان درباره ارز ترجيحي اش��اره
ميكند و اينگونه القاس��ازي ميكن��د« :برخي
كارشناس��ان معتقدن��د ،اقدام پرريس��ك دولت
رئيس��ي براي حذف ارز ترجيح��ي در بحبوحه
گرانيهاي موجود ،نشانه آماده شدن ايران براي
كاهش هزينههاي كش��ورداري در دوره تشديد
تحريمها پس از قطعي ش��دن ناكامي مذاكرات
احياي برجام است».
اين رس��انه ادامه ميدهد« :عمده ش��اخصهاي
اقتصاد سياسي نشان ميدهد دولتي كه در كمتر
از يك س��ال با اين حجم از بياعتمادي عمومي
روبهرو شده اس��ت ،قادر به انجام مأموريتهاي
بزرگ نيس��ت ،ل��ذا پيش��نهاد من آن اس��ت تا
دير نش��ده ،اصالحات مورد نظر را ب��ه توفيق در
عرصههاي بينالمللي گره بزني��د .با موفقيت در
فرجام برجام اميد ،حلقه مفقوده در زندگي مردم
اين سامان را به آنها برگردانيد».
علي مطهري نيز با اينكه از طرح اصالح اقتصادي
حمايت كرده است،در توئيتي مينويسد« :گرچه
جراحي اقتصادي دولت بهت��ر بود در زمان ثبات
نس��بي اقتصادي و بع��د از احياي برج��ام و رفع
تحريمها آغاز ميشد ،ولي اكنون كه دولت دست
به اين اصالح ب��زرگ اقتصادي زده اس��ت ،همه
وظيفه داريم او را حمايت كنيم ت��ا اين كار را به
سرانجام برسانيم».
به هر جهت به نظر ميرسد برخي اصالحطلباني
كه منصفانه به اقدام اصالحي دولت رئيسي نگاه
ميكنند ،به اين موضوع اذعان دارند كه كار بزرگي
در حوزه اقتصادي در حال انجام اس��ت اما به هر
جهت موضوع برجام به جهت سياسي و تبليغاتي
براي آنان مهم است و هر زماني آن را در بوق و كرنا
ميكنند تا از اين رهگذر اعتبار از دست رفته خود
را در مشكالت اقتصادي و دوباره فريب و انحراف
افكار عمومي با برجام بيثمري كه سالها كشور را
معطل خود ساخت و مشكالت اقتصادي بزرگي
كه امروز در كشور شاهد هستيم از آن ساطع شد،
بازيابي كنند.
اين روال همواره اصالحطلبان بوده اس��ت كه هر
موضوعي را به برجام نس��بت دهند و درس��ت و
نادرستي هر اقدامي را نسبت به برجام بسنجند.
اين روال در دولت حسن روحاني هم دنبال شد .از
طرفي همواره هم همه امور كشور را معطل برجام
نگه داشتند .حال از دولت سیدابراهيم رئيسي هم
انتظار دارند امورات كشور را در تعليق نگه دارد تا
زماني كه تكليف برجام روشن شود ،در حالي كه
معلوم نيس��ت اين زمان چقدر طوالني شود و آيا
اص ً
ال برجام ،برجام ميشود يا خير .آيا هشت سال
معطل كردن كشور بر محور اعتماد و خوشبيني
نسبت به دولتهاي غربي كافي نبود؟

سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح:

همكاري ايران و تاجيكستان براي مقابله با گسترش «ناتو» است

دو كشور ایران و تاجیکستان ب ه منظور تقويت امنيت خود و براي
مقابله با گسترش ناتو رزمايشهاي مشتركي را برگزار خواهند كرد.

به گزارش ميزان ،سردار سرتيپ «ابوالفضل شكارچي» سخنگوي ارشد
نيروهاي مسلح در خصوص راهبردهاي سفر رئيس ستاد كل نيروهاي
مسلح كشور به تاجيكستان ،همكاريهاي دوجانبه و چندجانبه را از
جمله محور سفرهاي سرلشكر «باقري» به كشورهاي ديگر عنوان كرد
و اظهار داشت :كشور تاجيكستان با توجه به شرايط جغرافياييای كه
دارد از جمله هممرزي با افغانستان و حضور در آسياي مركزي ،اهميت
استراتژيك زيادي دارد.
وي ادامه داد :ايران و تاجيكس��تان با كشور افغانستان هممرز هستند

و با توجه به تغيير و تحوالت در افغانس��تان ،نياز است هماهنگيهاي
دوجانبهاي به وجود بيايد تا اين س��ه كشور با همكاريهاي بيشتر در
راستاي اهداف خود عمل كنند.
سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح نتايج سفر سردار باقري به تاجيكستان
را بس��يار خوب توصيف و عنوان كرد :مبارزه با تروريسم منطقهاي و
بينالمللي از مباحثي بود كه در اين سفر درباره آن گفتوگو شد.
سردار شكارچي گفت :امريكا ،اسرائيل و ايادي آنها در منطقه به دنبال
ناامن كردن كشورها هستند و در اين راستا از گروهكهاي تروريستي
از جمله داعش حمايت ميكنند .براي مبارزه با اين تروريس��ت ،بايد
هماهنگي بين كشورهاي منطقه ايجاد شود.

وي افزود :موضوع بعدي گفتوگوها امنيت مرزهاي دو كش��ور است
كه براي تقويت آن و عمقبخشي به امنيت ايران و تاجيكستان بحث
و تبادل نظر صورت گرفته است .در اين راستا رزمايشهاي مشتركي
پيشبيني شده اس��ت كه در آينده بين دو كشور برگزار خواهد شد تا
ضمن تقويت مرزها ،براي مبارزه با تروريس��م و همچنين مواد مخدر
آمادگي داشته باشند.
سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح خاطر نش��ان كرد :تأثيراتي كه ايران
و تاجيكس��تان در تحوالت منطقه ميتوانند ايجاد كنند ،قابل توجه
است و اين موضوع با توجه به فشار امريكا و غرب براي گسترش ناتو،
اهميت زيادي دارد.

خبر

ساختار پژوهشي وزارت نفت را از فتنهگران پاکسازی کنید

اگرچه اقدامات مهمي از سوي دولت براي كنار
گذاش�تن بانيان وضع موجود صورت گرفته
است ،اما هنوز تعداد قابل توجهي از آنان در
س�طوح مختلف تصميمگيري حضور دارند.

به گزارش فارس ،آيتاهلل س��يدابراهيم رئيسي
از ابتداي آغ��از به كار دولت س��يزدهم تاكنون
چندين بار درباره لزوم بركناري بانيان مشكالت
موجود تذكر داده و اجراي اين اقدام را از تمامي
دستگاههاي دولتي مطالبه كرده است.
در همين راس��تا ،دولت س��يزدهم بر اس��اس
مطالبه جدي رئيسجمهور ك��ه البته مطالبه
مردم نيز است ،اقدامات بس��يار مهمي در كنار
گذاشتن بانيان وضع موجود انجام داده است .در
روزهاي گذشته حجتاالسالم احمد صالحي،
رئيس مركز ارتباطات مردمي رياستجمهوري
در نشس��ت خبري با بيان اينك��ه در اين مدت
10ماهه۴۰۱ ،مدير از مديران دستگاهها ارزيابي
ش��دهاند ،گف��ت۱۹۰ :مكاتبه ب��راي پيگيري
اين ارزيابيها انجام شده اس��ت و در نتيجه آن
۱۳۰مدير ناكارآمد در سطوح مختلف شناسايي
و از كار خود بركنار شدند ،البته برخالف برخي از
ادعاهاي فعاالن سياسي جريان رقيب ،رويكرد
دول��ت در بركن��اري بانيان مش��كالت موجود
ب ه هيچ عن��وان رنگ و بوي سياس��ي و حزبي و
قبيلهاي ن��دارد بلكه هدف اصل��ي رعايت اصل
شايستهس��االري و شايس��تهگزيني است و بر

همين اس��اس مديراني كه كارنامه قابل قبولي
ندارند ب ه هي��چعنوان نباي��د در رأس امور قرار
داشته باشند.
براي نمون��ه ،در حال حاضر و در ش��رايطي كه
ح��دود 10ماه از آغ��از به كار دولت س��يزدهم
سپريشده اس��ت« ،جعفر توفيقي» همچنان
رياست پژوهشگاه صنعت نفت -بازوي پژوهشي
و تحقيقاتي وزارت نفت -را بر عهده دارد ،اين در
حالي اس��ت كه جعفر توفيقي كه در حدفاصل
س��الهاي  ۱۳۸۲تا  ۱۳۸۴در دولت هشتم به
رياس��ت خاتمي ،براي مدت دو سال وزير علوم
بود ،يكي از فعاالن فتنه  ۸۸بوده و فيلم ادعاهاي
وي درباره تقلب در انتخابات رياست جمهوري
همچنان در فضاي مجازي موجود است.
توفيقي در س��ال  88در تحصن دانشگاه تهران
در اظهارنظ��ري تأملبرانگي��ز گفته ب��ود« :در
اين دو راهي انتخابات ،انتخابي كه االن ش��د و
انتخابي كه ميتوانست بشود ،بدترين انتخاب را
كرديم ،يعني درست نقطه مقابلش و كشور در
آستانه تزلزل ،مردم در آستانه تزلزل ،توهين به
شخصيت مردم ،به عقيده مردم و به رأي مردم و
ازهمپاشي اين اتحاد اجتماعي ،يعني ما اختيار
داش��تيم كه اتحاد اجتماع��ي را انتخاب كنيم.
اتحاد سياسي را انتخاب كنيم و اختيار داشتيم
كه ازهمگسيختگي و ازهمپاشيدگي اجتماعي
را انتخاب كنيم .به نظر من با بيتدبيري ،بدترين

انتخاب را در واقع به عمل آورديم و االن وضعيت
را ش��ما ميبينيد ،نارضايتي مردم ،دانشجوها،
اس��تادان و نخب��گان كه ي��ك اعت��راض واقعاً
سراسري است».
اين فعال فتن��ه 88در ادامه تأكي��د كرده بود:
«بنده اميدوار هستم كه انش��اءاهلل تا بيش از
اين دير نشده دوس��تان تأمل كنند و برگردند
به اين مس��يري كه انتخاب غلطي را كه ش��د
انش��اءاهلل اصالح بكنند .بدتر از آن هجمهاي
است كه ما االن به دانش��جوها داريم ميكنيم
و واقعاً بايد تشكر كنيم كه اس��تادان اينگونه
از هجومي كه به دانش��جويان مظلوم و بيدفاع
ش��ده ،دارند حمايت ميكنند و اينيك چهره
خوبي براي نظام به نظر من نيست .عكسهايي
كه در دني��ا پخش ميش��ود ،فيلمهايي كه در
دنيا پخش ميش��ود ،تجاوزهايي كه به حريم
خوابگاهها ميش��ود و دانش��جويان فرهيخته
و مظلوم م��ا اينگونه دارند م��ورد هجمه قرار
ميگيرند و به سرعت فراموش كردند دوستان
كه همينهايي ك��ه االن زير باتوم و اس��لحه و
اين فشار دارند لطمه ميبينند ،همان كساني
بودند كه حماسه ۲۲خرداد را آفريدند و حماسه
راهپيمايي ديروز كه واقعاً از ابتداي انقالب شايد
يكي از همايشهاي بينظير بود و حضور مردم
در صحنه بود».
جعف��ر توفيق��ي در آغ��از روي كارآم��دن

دولت روحاني در س��ال ۹۲به مدت 67روز،
سرپرست وزارت علوم بود .وي در دوره كوتاه
سرپرس��تي وزارت علوم و به رغم داش��تن
اختيار قانوني مبادرت به رفتارهايي در زمينه
عزل و نصب معاونان وزير و برخي رؤس��اي
دانش��گاهها كرد .اين رفتار توفيقي به «عزل
و نصب بولدوزري مديران» مشهور شد .وي
ضمن دادن وعده بازگش��ت تعداد زيادي از
دانشجويان و استادان اخراجي ،فورا ً چند تن
از رؤساي دانشگاههاي كشور و همچنين در
جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد ،رئيس اين
دانشگاه را نيز بركنار كرد.
صاحبنظران و كارشناس��ان دلسوز حوزه نفت
و پتروش��يمي ،عملكرد جعفر توفيقي در رأس
پژوهشگاه صنعت نفت را غيرقابل دفاع ارزيابي
كردهاند و تأكيد دارند اين مجموعه بسيار مهم
تحقيقاتي و پژوهشي در دوره مديريت اين فعال
فتنه ،88دچار عقبگرد و افت شديد شده است.
الزم به ذكر اس��ت جعف��ر توفيق��ي در مهرماه
سال ۹۶با حكمي از سوي بيژن زنگنه ،وزير نفت
دولت روحاني به رياست پژوهشگاه صنعت نفت
منصوب شد .در حال حاضر در راستاي مطالبه
رئيسجمهور و مردم و همچنين مطالبه جدي
كارشناسان و صاحبنظران دلسوز ،از وزير محترم
نفت اين انتظ��ار ميرود در اس��تمرار مديريت
چنين فردي تجديدنظر صورت دهد.

آيتاهلل جنتي:

نظارت الزمه موفقيت دولت
در اصالحات اقتصادي است

دس�تگاههاي نظارت�ي با برخ�ورد قاطع ب�ا سوءاس�تفادهگران،
نگذارن�د م�ردم متحم�ل س�ختي ش�وند چراك�ه نظ�ارت
دقي�ق از مهمتري�ن عوام�ل موفقي�ت اي�ن ط�رح اس�ت.

آيتاهلل احمد جنتي ،دبير شوراي نگهبان صبح ديروز در جلسه شوراي
نگهبان طي سخناني رحلت حجتاالس�لام والمسلمين فاطمينيا را
تسليت گفت و با اشاره به تأليفات و آثار ارزشمند اين خطيب برجسته
گفت :جوانان قدر اين چهرههاي ارزشمند را بدانند ،زيرا حركت كردن
در مس��ير حق نيازمند راهنماياني اس��ت كه عالم به اين راه باشند و
خودشان در اين مسير طي طريق كرده باشند.
آيتاهلل جنتي در بخش ديگري از سخنان خود به اصالح نظام اقتصادي
كشور به ويژه در زمينه پرداخت يارانهها اشاره كرد و گفت :اقدامي كه
دولت براي اصالح نظام اقتصادي كشور آغاز كرده ،كاري است كه اغلب
كارشناسان بر ضرورت آن اتفاق نظر دارند.
وي تأكيد كرد :ب��راي دولت در انجام اين امر خطي��ر آرزوي موفقيت
ميكنيم و از متوليان اي��ن كار ميخواهيم همانند روزهاي گذش��ته
ارتباط مستقيم و بيواس��طه با مردم را ادامه دهند تا با اطالع سريع از
ايرادات احتمالي پيش آمده ،آنها را به سرعت رفع کنند و نگرانيهاي
مردم را كاهش دهند.
دبير ش��وراي نگهبان با بيان اينكه قوه قضائيه و دستگاههاي نظارتي
از جمله س��ازمان تعزيرات بايد نظ��ارت دقيق در اين زمينه داش��ته
باش��ند ،تصريح كرد :دس��تگاههاي نظارتي با برخورد سريع و قاطع با
سوءاستفادهگران ،نگذارند مردم متحمل سختي شوند چراكه نظارت
دقيق از مهمترين عوامل موفقيت اين طرح است.
آيتاهلل جنتي اضافه كرد :اميد اس��ت مردم صب��ور و بابصيرت ايران
اسالمي همچون هميشه با بيتوجهي به فضاسازيهاي صورتگرفته
توسط دش��منان اين س��رزمين ،موجب دلگرمي خادمان واقعي خود
شوند.
........................................................................................................................

سفير تركمنستان در ايران:

دولت سيزدهم در كوتاهمدت روابط
دوجانبه تهران -عشقآباد را ارتقا داد

دولت س�يزدهم در كوتاهمدت روابط دوجانبه تهران -عشقآباد
را ارتقا داد.

به گزارش ايرنا ،احمد كاكابايوويچ قربانوف ،س��فير تركمنس��تان
در ديدار خود با مدير عامل ايرنا با بيان اينكه ايران و تركمنستان،
همكاريهاي دوجانبهاي در زمينه فرهنگ و اقتصاد دارند ،گفت:
ايران و تركمنس��تان از ظرفيته��اي باالي هم��كاري با يكديگر
برخوردار هس��تند كه خبرگزاري ايرنا ميتواند به ارتقاي روابط دو
كشور كمك كند.
سفير تركمنستان با اش��اره به اينكه پيش از روي كار آمدن دولت
س��يزدهم ،روابط ايران و تركمنس��تان در وضعي��ت مطلوبي قرار
نداشت و تصور نميكرديم روابط دوجانبه در كوتاهمدت بهبود يابد،
گفت :با روي كار آمدن دولت سيزدهم و سفر رئيسجمهور ايران به
تركمنستان ،روابط دوجانبه در كوتاهمدت ارتقاي چشمگيري يافت
و قراردادهاي مهم اقتصادي بين دو كشور منعقد شد.
وي ادامه داد :خط لوله انتقال گاز از ايران به تركمنستان با حضور
آقاي رئيسي مجددا ً آغاز به كار كرد.
وي با بيان اينكه وزير خارجه تركمنس��تان همواره اعتقاد دارد در
مسائل دوجانبه با ايران هميشه ميتوان به راهحلي دست پيدا كرد،
گفت :دو كشور ايران و تركمنس��تان به دليل همسايگي ميتوانند
اقدامات بزرگ اقتص��ادي انجام دهند .با توجه به ش��رايطي كه در
اروپا و روس��يه وجود دارد ،تمام مس��ير ترانزيت ميتواند از طريق
ايران و تركمنستان ايجاد ش��ود و بايد زيرساختهاي الزم در اين
راستا فراهم شود.
........................................................................................................................

نايب رئيس كميسيون اصل 90مجلس:

سوءمدیریتهای گذشته
سفره مردم را کوچک کرد

اصالح ساختار نظام اقتصادي و توسعه
روابط اقتصادي با همسايگان دو اقدام
ضروري اس�ت كه در اين رابطه دولت
محت�رم باي�د مدنظر داش�ته باش�د.

به گزارش فارس ،حجتاالسالم نصراهلل
پژمانفر ،نماينده مردم مشهد و كالت در
مجلس در نطق مياندستور خود در جلسه
علني روز گذشته مجلس با تشكر از اقدام دولت و رئيسجمهور براي
آغاز اصالح نظام پرداخت يارانهها به بي��ان چند نكته در اين خصوص
پرداخت و اظهار داشت :در اين طرح بايد دقت شود كه جبران افزايش
قيمتها به خوبي صورت گيرد تا اقشار ضعيف آسيب نبينند.
وي ادامه داد :در خالل اجراي اين طرح بايد توجه شود كه ريشه گراني و
كوچكشدن سفره مردم در سالهاي گذشته تورم بوده و ريشه تورم نيز
در سوءمديريت و كسري بودجه دولت است ،لذا اصالح نظام اقتصادي
و بانكي بايد در اولويت برنامههاي دولت باشد .كساني كه بايد يارانه به
آنها پرداخت شود به خوبي شناسايي شوند و به صورت عادالنه اين مبالغ
به حساب آنها واريز شود.
نايب رئيس كميسيون اصل 90مجلس تصريح كرد :دولت محترم در
حال تالش ش��بانهروزي در اين حوزه اس��ت و اين تالش شبانهروزي
مستلزم درك نيازهاي واقعي مردم است .اصالح ساختار نظام اقتصادي
و توسعه روابط اقتصادي با همسايگان دو اقدام ضروري است كه در اين
رابطه دولت محترم بايد مدنظر داشته باشد.

