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كاله سيدضيا از اولويت هاي اصلي غافل مان نكند
پس از خروج شيطان بزرگ از برجام )كه هرگز به شكل عملي برجام 
را اجرا نكرده و ك��راراً آن را نقض و تحريم ها را تش��ديد كرده بود( 
همان گونه كه پيش بيني شده بود، س��ه كشور اروپايي عضو برجام 
به عنوان متحد اس��تراتژيك امريكا در چارچوب استراتژي »ديو و 
دلبر« در يك تقسيم كار مهندسي شده، مأموريت يافتند با »حفظ 
و تشديد فشارهاي اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه«، »پيشگيري از 
خروج ايران از برجام و تحميل برجام معيوب به ايران«، »حفظ خط 
تماس با ايران«، »تشديد فش��ارهاي سياسي و امنيتي« و... زمينه 
را براي وادار كردن ايران به قبول مذاكره در باره س��اير موضوعات 
مورد عالقه غرب به ويژه »اقتدار موش��كي« و »مح��ور مقاومت« 

فراهم آورند. 
حاصل دو س��ال مذاكره با غرب بر س��ر تقلي��ل و تعطيل صنعت 
هس��ته اي و از چرخش انداختن س��انتريفيوژها و نتيجه سه سال 
اجراي يك طرفه برجام اينك فراروي ماست و بر همه ثابت شد كه: 
۱ - اعتماد به دش��من خامي و خوش خيالي و بلكه حماقت و عين 

خيانت به انقالب اسالمي است. 
۲ - دل بس��تن به بيگانه نه تنها حالل مش��كالت نيس��ت بلكه بر 

مشكالت كشور مي افزايد. 
۳ - غرب، اقدامات اعتمادساز ما را به منزله ضعف و ناتواني تلقي و 

جسارت و زياده خواهي را توسعه داده است. 
٤ - هدف دشمن مطلقاً به تعطيلي صنعت هسته اي ايران محدود 
نمي ش��ود بلكه به كمتر از نابودي و فروپاش��ي جمهوري اسالمي 

رضايت نخواهد داد. 
۵ - دشمن در پناه ديپلماسي مذاكره، دلسرد كردن و نااميدي مردم 
و دوقطبي و چندقطبي سازي جامعه را به عنوان مقدمه فروپاشي 

هدف گيري كرده است. 
۶ - ش��ايد به جرئت بتوان گفت دش��من در اس��تراتژي مذاكرات 
برجام��ي خود، نف��وذ در حاكمي��ت و تأثيرگذاري ب��ر تصميمات 

مسئوالن و تغيير اولويت ها را با جديت تمام دنبال مي كند. 
حضور مردم در راهپيمايي هاي مختلف به ويژه راهپيمايي روز قدس 
سال جاري بعد از هجوم گسترده تبليغاتي و موج آفرينی های دشمن 
و انجام عمليات رواني بر مبناي مشكالت كشور نشان داد كه اگرچه 
مردم به عنوان نشان گاه اصلي دشمن، آسيب هاي فراواني ديده اند 
اما به رغم اين آس��يب ها، همچون كوه، مستحكم و مقاوم و استوار 
در خط مقدم دفاع از استقالل و تماميت كشور و ارزش هاي حياتي 
نظام ايس��تاده اند اما ادعاي ايس��تادگي در مورد همه دولتمردان 
تعارفي بيش نيس��ت و قطعاً با فراز و نش��يب همراه بوده و دشمن 
بارها و بارها توانس��ته با نفوذ در بدنه حاكميت نسبت به تغيير باور 
مس��ئوالن و دولتمردان و در نتيجه تغيير اولويت هاي نظام اقدام 
نمايد تا جايي كه گاهي اوقات متأس��فانه مسئوالن، مرعوب بازي 
شيطاني و يا عوامل نفوذي دشمن شده و نقشه راه و استراتژي نظام 
را گم كرده و دنبال نخودسياه هاي فريبنده دشمن رفته اند. اولويت 
نشناس��ي و دادن آدرس عوضي به مردم توسط رس��انه ها و برخي 

مسئوالن، يادآور خاطره كاله پوستي سيدضيا است. 
سيدضياالدين طباطبايي، عامل اصلي كودتاي انگليسي سوم اسفند 
۱۲۹۹ كه پس از به قدرت رس��يدن رضاخان به انگليس رفته بود، 
پس از فرار رضاخان در شهريور ۱۳۲۰ و در اوج نفرت مردمي عليه 
مسببان كودتاي انگليسي، مجدداً به كشور بازگشته و در ميان موج 
نفرت، با انجام عمليات رواني و با گذاشتن كاله پوستي بر سر خود، 
افكار عمومي جامعه را به جاي پرداختن به انتقاد از وي به س��مت 
بحث هاي بيهوده و مهندسي شده در باره كاله پوستي منحرف كرد. 
موضوع سيل گسترده انتقادها در باره جنس پوست و حلّيت و... كاله 
پوستي سيدضيا، نقل مجالس و محافل و موضوع اصلي جامعه شده 
بود و در اين ميان اين سيدضيا بود كه به بالهت و سادلوحي مردم 
و رسانه ها و نخبگان مي خنديد. )گفته ها و ناگفته های تاريخ معاصر 
ايران از زبان س��يد ضياالدين طباطبايي درگفت وگو با صدرالدين 

الهي، چاپ دوم ۲۰۱۳، ناشر شركت كتاب، صفحه ۳٤(.
برخي مديران اجرايي، جريانات سياسي و افراد در ماه هاي اخير با 
طرح مسائل و موارد فرعي و حاشيه اي، منتقدان و مخالفان خود را 
مشغول به موارد فرعي و حاشيه ای نموده تا در اين فضاي جنجالي، 
مطالبات معيش��تي و اقتصادي م��ردم و اولويت ه��اي اصلي نظام 
فراموش شود. متأسفانه منتقدان نيز در اين بازي گرفتار و مشغول 
كاله پوستي سيدضيا شده اند. حضور برخي منتقدان بدلي و تقلبي 
و مشكوك، فضاي الزم را براي خواسته آن ها فراهم مي كنند. امروز 
بحث بر س��ر »برآورد خس��ارت هاي اقتصادي و فرهنگي برجام«، 
»س��رگرم كردن افكار عمومي ب��ه مذاكره با اروپ��ا و اخذ تضامين 
توهمي و خيالبافي براي برجام معيوب«، »دل بستن به اروپا و آفتاب 
تابان و ابر شتابان و باغ گالبي معرفي كردن برجام معيوب اروپايي«، 
»فيلتر كردن يا از فيلتر خارج ساختن تلگرام«، »آزادي كودتاچيان 
امريكايي و فتنه گران س��بز اموي« و مباحثي از اين دس��ت همه و 
همه بي شك بحث هاي انحرافي است. امروز مسئوالن و دولتمردان 
بايد بدانن��د كه در قبر برجام )ب��ا امريكا يا ب��دون امريكا( مرده اي 
نيس��ت و از چاه برجام براي مردم ايران جز فاضالب فرصت  سوزي 
و تهديدافزايي نمي جوشد. مسئوالن كش��ور در قواي سه گانه بايد 
بدانند كه آسيب هاي وارد شده به مردم جدي و ميدان طمع ورزي 
دشمن است. مسئوالن كشور بايد بدانند كه دشمن قرارگاه جنگي 
خود را به وزارت خزانه داری منتقل كرده و تحت اس��تراتژي »مرغ 
ماهي خوار« در خيال خام خود درهم شكس��تن نظام مالي ايران را 
به عنوان ستون فقرات نظام نشانه رفته و بر اين باور است كه پس از 
درهم شكستن ستون فقرات نظام به راحتي آن را بلعيده و نظاره گر 
فروپاشي جمهوري اسالمي خواهد بود. مسئوالن كشور بايد بدانند 
كه اروپا متحد استراتژيك امريكا و هم پيمان اصلي صهيونيست ها 
است و از چاه برجام معيوب اروپايي نيز جز فاضالب فرصت سوزي 
و تهديدافزايي نصيب ما نخواهد شد. با اين وصف راه چاره چيست؟ 
عقل سليم حكم مي كند كه بحث هاي انحرافي و دادن آدرس هاي 
تقلبي را دور ريخت��ه و دل از س��رانجام برجام معي��وب اروپايي و 
دامگاه شيطاني غرب براي فرصت س��وزي بيشتر كنده و بر اساس 
رهنمودهاي حكيمانه كش��تيبان انقالب اس��المي و در چارچوب 
اولويت هاي واقعي مبتني بر ظرفيت ه��اي داخلي و تكيه به اراده و 
توان مردم، عزم جهادي و انقالبي را براي حل مش��كالت اقتصادي 

كشور و رونق معيشت مردم به كار بگيريم. 
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رئيس مجلس شوراي اسالمي: 
متناسب با رفتار امريكا، تمهيداتي اتخاذ كرده ايم

رئيس مجلس ش�وراي اسالمي خروج 
امريكا از برجام را خالف اخالق، ضوابط 
و تعهدات بين المللی دانس�ت و گفت: 
اين اق�دام امريكايي ها ت�ا حدودی در 
سرمايه گذاری كش�ور تأثيرگذار بوده 
كه در اي�ن زمين�ه تمهيدات�ي اتخاذ 
ش�ده و مذاكراتي در حال انجام است. 

به گزارش ايرنا، علي الريجاني روز گذشته در مراسم رونمايي از كتاب 
اقتصاد ايران س��ال ۹۶ تدوي��ن مركز پژوهش ه��اي مجلس در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اينكه امريكايي ها در برجام خالف 
اخالق، ضوابط و تعهدات بين المللی عمل كرده اند و به طور رسمي از 
آن خارج شده اند كه البته از گذشته نيز اين موضوع بوده، اين حركت 
مقداري در شرايط كشور از لحاظ نوع س��رمايه گذاری تأثيرگذار بوده 
اس��ت، از اين رو تمهيداتي در حال اتخاذ و بر همين اساس مذاكراتي 
در حال انجام اس��ت. وي ادامه داد: بايد براس��اس رفتارهاي ماه هاي 
آينده امريكا به يك چارچوب دقيق تری برسيم. رئيس مجلس تأكيد 
كرد: تحليل از ش��رايط اقتصادي كش��ور باعث ايجاد نظم فكري براي 
تصميم گيری صحيح در كش��ور مي ش��ود. الريجاني افزود: بايد نگاه 
واقع بينانه ای به وضعيت اقتصادي كشور داشته باشيم تا پايه اي براي 
حل مسائل شود، نكات مثبتي در اين گزارش مبني بر اينكه منابعي در 
كشور وارد شده و فضا را براي عادي شدن همكاري هاي بانكي در سال 
گذشته بيشتر فراهم كرده، قيد شده است. رئيس مجلس ادامه داد: در 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص اقتصاد كش��ور، نكات 
مثبتي از روند اقتصادي بيان ش��ده اس��ت اما نكات منفي نيز از لحاظ 

برخي از مؤلفه ها وجود دارد. 

نماينده ولي فقيه در سپاه: 
مانع محقق نشدن اقتصاد مقاومتي، اعتقادي است

نماينده ولي فقيه در س�پاه پاسداران 
معتقد اس�ت دليل عدم تحقق اقتصاد 
مقاومت�ي مش�كالت اعتقادي اس�ت 
زيرا آقايان به دنبال پياده كردن مدل 
اقتصاد چين و ژاپن در كشور هستند. 
حجت االسالم حاجي صادقي در گفت وگو 
با مهر در خصوص چراي��ي تغيير نگرش 

برخي مسئوالن فعلي كشور، كه روزگاري از انقالبيون مطرح به حساب 
مي آمدند، گفت: » در صدر  اس��الم هم كس��اني را داشتيم كه در يك 
دوره در كنار پيامبر اكرم)ص(، افرادي مجاه��د و مبارز بودند اما يك 
زمان پيش آمد كه گفتند دوران انقالبي بودن تمام شده است«. حاجي 
صادقي نگاه برخي مس��ئوالن كش��ور در مواجهه با جريان استكبار را 
ديدگاهي س��اده انگارانه توصيف و به تشبيهي كه عده اي از سياسيون 
درباره امريكا و اس��تكبار به كار مي بندند اش��اره كرد و گفت: »برخي 
دركشور فكر مي كنند استكبار گاو است! و مي گويند چرا با شاخ هاي گاو 
درگير مي شويد، بياييد و آنها را بدوشيد! حرف ما اين است چرا استكبار 
را گاو مي بينيد!؟ بايد استكبار را گرگ ببينيد«. نماينده ولي فقيه در 
سپاه با اش��اره به تجربه ناموفق در اعتماد به امريكا در جريان برجام و 
تكرار اين تجربه نافرجام در تعامل با اروپا گفت: »اوايل برجام مي گفتند 
اگر كدخدا را ديديد اروپا ديگر كاره اي نيست! اما امروز از كدخدا مأيوس 

شدند و به اروپا چسبيده اند«. 
نماينده ولي فقيه در سپاه با اشاره به سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز 
اظهار داشت: شعار اقتصاد مقاومتي، چند سال است كه گفته مي شود 
اما محقق نمي شود. من دليل آن را مشكالت اعتقادي مي دانم، آقاياني 
كه كتاب »اقتصاد كنزي« را ترجمه و مبنا قرار مي دهند و به دنبال پياده 
كردن مدل اقتصاد چين و ژاپن در كشور هستند، هيچ گاه پياده كننده 
اقتصاد مقاومتي نيستند. من به برخي گفتم ای كاش شما در تقليدتان 

هم به صورت كامل تبعيت مي كرديد.
 نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران، در ادامه انقالبي  بودن را همپاي 
گفتمان امام و رهبري حركت كردن توصي��ف كرد و گفت: »به همان 
ميزان كه فاصله گرفتن از روحيه انقالبي براي كش��ور مضر اس��ت، از 
رهبري انقالبي تر بودن هم خطرناك است«. وي ادامه داد: »كساني كه 
انقالبي گري را محدود به نظام، واليت و جمهوري اسالمي نمي دانند، 
دو گروه هستند. اينها يك بدنه دارند و يك رأس. من بدنه اين گروه را 
بچه هاي خوبي مي دانم اما س��ران آنها دنباله رو اين جمع نيستند و به 
دنبال فتنه مي گردند و از اين جمع ارزش��ي سوءاستفاده كرده و هيچ 

اعتقادي به آنها ندارند.«

معاون سياسي وزارت كشور: 
نمي توان براي تجمعات غيرقانوني مكان تعيين كرد

مع�اون سياس�ي وزارت كش�ور ب�ا 
بيان اينكه س�عي مي ش�ود مسئوالن 
مرب�وط ب�راي پاس�خگويي در مح�ل 
تجمع�ات حض�ور داش�ته باش�ند، 
گف�ت: ب�راي تجمع�ات غيرقانون�ي 
ك�رد.  تعيي�ن  م�كان  نمي ت�وان 
به گزارش مهر، اسماعيل جبارزاده ديروز 

در نشست خبري درباره آيين نامه تجمعات، در پاسخ به سؤالی مبني 
بر اينكه چه تعداد افراد مي توانند در اي��ن تجمعات حضور پيدا كنند، 
اظهار داشت: كسي كه تقاضاي تجمع مي كند، ظرفيت مكان و نفراتي 
كه مورد پيش بيني قرار مي دهد، بايد متناس��ب باشد. وي درباره نوع 
برخورد با افراد سودجو گفت: افراد س��ودجو در هر جايي ممكن است 
وجود داشته باشند. برخورد با اين افراد بر اساس مقررات خاص خود به 

عهده نيروهاي انتظامي است و متناسب با مورد برخورد مي شود. 
جبارزاده در پاسخ به س��ؤال ديگري مبني بر اينكه آيا افراد حاضر در 
تجمعات تحت تعقيب قرار مي گيرند و آيا تصويرشان برداشت خواهد 
شد، گفت: امروز در اغلب شهرهاي بزرگ دنيا و ايران، كل شهرها تحت 
پوش��ش تصويري قرار دارند. بس��ياري از متخلفان از سوي نيروهاي 
انتظامي با همين مانيتورينگ دستگير مي شوند. وي تأكيد كرد: اينكه 
بگوييم اين مكان ها تعيين شده تا تصوير افراد برداشته شود، برداشت 
بسيار غيرمنصفانه اي اس��ت چون اگر بنا به تصويربرداري باشد، افراد 
همين كه از منزل بيرون مي آيند، تحت پوشش دوربين هاي ترافيكي 

و شهري هستند. 
معاون سياسي وزير كشور در پاسخ به سؤالی مبني بر اينكه آيا اصناف 
هم مي توانند درخواست تجمع كنند، گفت: در سال ۹٤ هنگام تصويب 
قانون احزاب، طي پيشنهادي، عبارت صنوف و اتحاديه ها از اين قانون 
حذف ش��د.  جبارزاده در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا تعبيه مكان براي 
تجمعات، به منزله اين اس��ت كه هر گروهي مي توانند اعتراض كنند، 
گفت: تعيين مكان كمكي براي تس��هيل تجمعات است. نمي شود كه 
براي تجمعات غيرقانوني مكان تعيين كرد.  تقاضاي تجمع داده مي شود 
و طي سه روز به تقاضاي تجمعات رسيدگي و نتيجه به متقاضي ابالغ 

خواهد شد.
 وي در پاسخ به اين سؤال كه تيمي كه درخواست تجمعات را بررسي 
مي كند بايد چه پارامترها و ويژگي هايي داش��ته باشد، گفت: تقاضا به 
استانداري ها و فرمانداري ها مي آيد و بالفاصله در شوراي تأمين طرح 
مي شود. آنچه نظرش صائب است، نظر شوراي تأمين است و متناسب با 

نظر اين شورا، مجوز تجمعات صادر مي شود. 

سيدعبداهلل متوليان

 دولتمردان به جای اقدام و عمل به حرف درمانی روی آورده اند

از حباب قيمت ها تا پاسخ هاي حبابي

 افزاي�ش افسارگس�يخته قيمت بس�ياري از 
كاالها و خدمات عمومي كش�ور اين روزها در 
فضاي مجازي و حقيقي جامع�ه چنان نمودي 
عيني به خود گرفته اس�ت، كه كمتر توجيهي 
از س�وي دولتم�ردان ب�راي اف�كار عموم�ي 
باورپذير اس�ت. اگ�ر در دولت يازدهم منش�أ 
خيل�ي از گرانی ها، نابس�امانی ها و مش�كالت 
اقتصادي به دول�ت دهم ارجاع داده مي ش�د، 
اكنون اين بهانه از دولت دوازدهم گرفته ش�د 
و آنها نمي توانند آوار مش�كالت معيش�تي را 
ك�ه عمدتًا ناش�ي از ضع�ف مديري�ت منابع و 
بی تدبيری است، روي س�ر دولت هاي گذشته 
خراب كنند. ازاين رو دولتمردان در مواجهه با 
پرسش هاي پرتعداد مخاطبان يا سكوت پيشه 
مي كنند يا پاس�خ هاي » حبابي « مي دهند كه 
اثرات آن هم مانند حب�اب دوام چنداني ندارد. 
به ياد بياوريد كه با آغاز افزايش قيمت دالر، مسئوالن 
ريز و درشت دولتي، با توصيه به ملت براي نخريدن 
ارز، آن را حبابي مي دانستند زودگذر كه دوام چنداني 
نخواهد داش��ت و وعده تع��ادل ب��ازار مي دادند، اما 
برخالف وعده ها نه تنها تعادل به بازار ارز برنگشت، 

بلكه از مرز ۶ هزار تومان گذشت و اگر نبود سياست 
دستوري دولت براي تك نرخي كردن ارز، اين رقم 
فراتر هم مي رفت. نابس��اماني اقتص��ادي اكنون در 
بخش هاي ديگر هم در حال تكرار است و گويي دولت 
براي مقابله با آن يا ناتوان اس��ت و يا برنامه اي ندارد. 
براي نمون��ه مي توان به افزايش سرس��ام آور قيمت 
خودرو طي روزهاي اخير اش��اره كرد كه البد پاسخ 
دولتيان » حبابي« بودن قيمت هاست. به گونه اي كه 
اين پاسخ كليشه اي اكنون در فضاي مجازي به طعن 

و طنز كاربران تبديل شده است. 
   مردم شايسته خدمتند

اين مسئله روز گذشته موضوع تذكر حجت االسالم 
مجتبي ذوالنوري، عضو كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس به قواي سه گانه خصوصاً 
دولت شد. وي گفت: بازار خودرو، بازار ارز، بازار سكه 
مشكل اش��تغال و بيكاري، موضوع قاچاق و بحث 
ركود، بقاي تحريم ها و تشديد تحريم ها امروز مردم  
را در فشار سنگين قرار داده است. اگر برخورد با اين 
مقوله ها وظيفه دولت و مجلس نيست چه كاري از 
اين موارد مهم تر است؟ نماينده قم در مجلس شوراي 
اسالمي در نطق خود ضمن تشكر از مردم كه در روز 

قدس حماسه جديدي را خلق كرده اند و سردمداران 
نظام سلطه را متحير و لرزان ساختند، بيان كرد: مردم 
حق زيادي بر مسئوالن دارند. مردم همه ناماليمات و 
سختي ها را تحمل و فشارها را بر خود هموار كردند و 
در تمام بزنگاه هاي حساس حضور حماسي خود را به 
رخ دنيا كشيدند. مردم شايسته خدمت هستند. وي 
با بيان اينكه مردم پاي انقالب ايستاده اند اما عملكرد 
نامناسب دستگاه ها باعث رنجش مردم شده است، 
رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه را 
مورد خطاب قرار داد و گفت: فقر و فساد و تبعيض كه 
مقام معظم رهبري بارها فرياد آن را سر داده است و 
سران سه قوه را مأمور برخورد با آن كرده اند امروز در 
جامعه ديده مي شوند. اگر سران سه قوه بخواهند امروز 
گزارشي را به رهبري ارائه بدهند آيا مي توانيم با افتخار 
سر خود را باال بگيريم كه در جهت تحقق فرمايشات 
رهبري به وظايف خود عمل كرده ايم؟ او پرسيد: آيا 
پرونده رضايت بخش��ي در برخورد با فقر و فس��اد و 
تبعيض داريم؟ آيا توانس��ته ايم مرهمي بر دل زخم 

مردم در مقابل با فقر و فساد و تبعيض باشيم؟
 وي تصريح كرد: آقاي رئيس جمهور پنج سؤال ديگر 
به قوت خود باقي است. شما شعار قانون اساسي سر 

داديد. امروز چند هفته از مهلت قانوني گذشته و در 
مقابل قانون تمكين نمي كنيد و نمايندگان خود را به 
مجلس براي پاسخ به نمايندگان معرفي نمي كنيد. 
امروز نياز مردم در اين پنج محور اس��ت. اگرچه در 
رابطه با بحث مؤسسات مالي گفته مي شود ۶ ميليون 
نفر درگير آن هستند اما بنده بايد بگويم همه كشور 
و ۸۰ ميليون جمعيت كشور درگير بحث مؤسسات 
مالي هستند. آقاي رئيس جمهور سؤال ما صرفاً اين 
نبود كه چرا مشكل اين افراد را حل نمي كنيد، بلكه 
سؤال ما اين است كه در اثر سوء نظارت و عدم انجام 
وظايف دس��تگاه نظارتي چنين گردابي براي مردم 

ايجاد شد كه بقيه مردم كشور نيز بايد تاوان بدهند. 
وي در پاي��ان گفت: از چه مي ترس��يد. من به مردم 
مي گويم پنج س��ؤال قاچاق، ركود، بقاي تحريم ها، 
بيكاري  و قيمت ارزي كه بيش از ۹۰ درصد ارزش پول 
ملي را دو ماهه پايين آورد و در همه حوزه ها منجر به 
افزايش قيمت ها شده است و مسئوالن تنها مي گويند 
اين يك حباب است و بايد گفت كه اين حبابي با رنگ 
بنفش است و اگر كليد نوك تيز بود و اين حباب ها را 
مي تركاند اتفاق خوبي مي افتاد، پيگيري خواهيم كرد. 
متأسفانه تنها شعار داده مي شود كه ما توانسته ايم 

تورم را تك رقمی نگه داريم. 
    دولتمردان به توان داخلي تكيه كنند

زهرا س��عيدي مباركه ديگر نماينده اي بود كه روز 
گذش��ته در نطق خود، به ص��ورت تلويحي اعتماد 
به غرب و بی توجهی به توان داخلي را ريش��ه برخي 
مشكالت عنوان كرد و از دولتمردان خواست به جاي 
انتظار بازگشت ش��ركت هاي خارجي و جايگزين 
نمودن آنها در مسائل مختلف صنعتي كشور به توان 
داخلي تكيه كنند. وي افزود: بايد از گذشته عبرت 
گرفت و با هوشمندي و تالش مضاعف مانع تحقق 
اهداف شوم دشمن شد. سعيدي سپس از سرنوشت 
برجام به عنوان تجربه اي گرانبها ياد كرد و گفت: در 
فراز و فرود استراتژيك اخير چه در عرصه بين المللي 
و چه در تعامالت داخلي آنچه بيشتر از پيش نمايان 
بوده تكيه بر توان داخلي و اتكا به خويش��تن بود. به 
راستي اعتماد و اعتقاد به توان داخلي جوانان خوب 
اين سرزمين فكر و انديشه داخلي حول محور واليت 
تنها راه برون رفت از ورطه سياس��ي است. نماينده 
مردم مباركه در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
دولتمردان عزيز! به جاي انتظار بازگشت شركت هاي 
خارجي و نگراني خروج امريكا تا دير نش��ده اس��ت 
به توان داخلي اعتماد كنيد. آقاي زنگنه! به راستي 
تا كي مي خواهيد ش��ركت هاي خارج��ي را يك به 
يك جايگزين قبلي كنيد. براي يك بار هم شده به 

مهندسين و دانشمندان داخلي اعتماد كنيد. 

ژه
وی

جنگمجيدانصاريبادشمنفرضي!
مجيد انصاري، معاون س��ابق رئيس جمهور روحاني اخيراً 
در اظهاراتي گفته كه: »ع��ده اي از قبر برخي بزرگان هم در 
هراس هس��تند و حاضر نيس��تند از يك آزاده انديشمندي 
تجليل شود، حاضر نيستند از افكار شخصيتي چون مرحوم 
هاشمي رفسنجاني كه در مراوده با دنياي عرب صاحب سبك 

بود، استفاده كنند.«
جالب اينكه اين س��خنان در مراس��م پنجمين سالگرد امام 
جمعه اصفهان گفته شده كه يكي از منتقدان نظام به شمار 
مي رفت و اكنون انصاري در مراس��م بزرگداش��ت او از اين 
مي گويد كه عده اي حاضر نيس��تند از يك آزاده انديشمند 

تجليل شود!
از طرفي او پس از اين س��خنان از هاش��مي رفسنجاني ياد 
مي كن��د و اين يعن��ي كس��اني نمي گذارند براي هاش��مي 
بزرگداشت گرفته شود؟! دولت كه دست شماست، شوراي 
ش��هر پايتخت و ش��هرداري و مجلس تهران هم كه دست 
شماست، چرا از برگزاري يك بزرگداشت ساده براي بزرگان 

خود عاجز مانده اند؟! نمي گذارند يا خودتان نمي خواهيد؟!
از ابت��دا اين تفك��ر در رئيس جمه��ور و بخش��ي از دولت و 
اعتدالگرايان بود كه روحاني از ذيل بليت هاشمي خارج شده 
و مديون هاشمي تصوير نشود و هويت مستقل بيابد. حاال هم 
اگر فرض كنيم كه انصاري دنبال جوس��ازي عليه منتقدان 
نيس��ت، در واقع بر همان محوري مي رود كه سال هاس��ت 
اصالح طلبان رفته اند و كارهايي را كه نخواستند انجام دهند 

يا توان انجامش را در خود نديده اند، گردن يك دشمن فرضي 
مي اندازند كه نگذاشتند كار كنيم! اكنون هم اگر كساني از 
بزرگ شدن نام هاشمي، كوچك شدن خود را تعبير مي كنند، 

نبايد دشمن فرضي بسازند. 
در مورد انديشه هاش��مي در تعامل با كشورهاي عربي هم 
گويا وزارت خارجه دولتي كه روحاني رئيس��ش است، بايد 
پاسخگو باشد و كس��ي جلوي آقاي روحاني را براي عمل به 
روش هاي مرحوم هاشمي نگرفته است. با اين توضيح كه هر 
كسي مختار اس��ت در مورد تئوري هاي رابطه با همسايگان 
نظر خودش را داشته باش��د و نمي شود انصاري متوقع باشد 

همه مثل او بينديشند. 
البته روش س��ازي و تئوري پردازي كذايي از ش��يوه تعامل 
هاشمي با كش��ورهاي عربي هم نكته جالبي است؛ مكتبي 
كه گزاره هايش معلوم نيست و روشن نيست انصاري از كدام 

سبك خاص مي گويد. 

هزین��ه300ميليون��يس��رویسهاي
بهداشتیمجلس!

 ماجراي انتقادات از تصميم برخي نمايندگان مجلس براي 
س��فر به روس��يه و ديدن بازي هاي جام جهاني با وجود لغو 
تصميم همچنان ادام��ه دارد و از دل اين اظهارات اعتراضي 

نكات جالب توجهي شنيده مي شود. 
حس��ن كامران در گفت وگويی گفته »بسياري از سفرهايي 
كه نمايندگان مجلس مي روند، الزم نيست. وقتي فقيري نان 

شب براي خوردن ندارد، حاكمان نبايد ريخت وپاش كنند، 
متأسفانه مجلس ما ريخت وپاش هاي زيادي دارد كه يكي از 

اينها سفرهاي خارجي نمايندگان است. «
او در ادامه از وجود اس��نادي در دفترش مي گويد كه نشان 
مي دهد چه ميزان هزينه تعميرات دستشويي هاي ساختمان 
مجلس شده است: »مجلس ما آن قدر ريخت وپاش دارد كه 
به مستراح هم بند كرده است؛ خرج تعمير يك دستشويی 
در مجلس ۲۶ ميليون تومان شده است. اگر شما عكسي از 
آن مي گرفتيد، مي ديديد كه دستشويي قبلي سنگ مرمر و 
كاشي هاي مرتب داشت، اما مجلس يك دفعه تصميم گرفت 
آن را تعمير كند. دستش��ويي هاي س��الم را خراب كردند و 
دستش��ويي جديد س��اختند. االن مجلس هفت طبقه و در 
هر طبقه دو دستش��ويي دارد كه روی هم رفته و با حس��اب 
سرانگشتي براي هر دستشويي ۲۶ ميليون هزينه كرده اند 
كه سرجمع آنها مي شود چيزي حدود ۳۰۰ ميليون تومان كه 

خارج از مناقصه به افراد واگذار شده تا ساخته شود. «
اين نماينده مجلس در پاس��خ به اينكه برخي از نمايندگان 
ادعا مي كنند، با هزينه ش��خصي س��فر خواهند كرد، گفت: 
»اين مثل افطاری هاست. به نماينده ها و مديران مي گوييم 
چرا افطاري مي دهيد، اين كار خالف قانون است، مي گويند: 
با هزينه شخصي مي دهيم، در حالي كه دروغ مي گويند. دروغ 
مي گويند چون در سالني اين كار را مي كنند كه آب و برق آن 
مال بيت المال است. اگر راست مي گويند بروند و در بيرون 

سالن اجاره و از جيب خودشان هزينه كنند. «

     تسنيم: رئيس ستاد برگزاري نماز عيد سعيد فطر با ابراز اينكه نماز 
عيد س��عيد فطر به امامت رهبر معظم انقالب اسالمي در مصالي امام 
خميني اقامه خواهد شد، گفت: پس از تأييد و اعالم روز عيد از سوي 
دفتر رهبر معظم انقالب، در هاي مصالي امام خميني)ره( از ساعت ۵ 

صبح به روی نمازگزاران باز مي شود. 
     فارس: فراكسيون نمايندگان واليي تدوين »برنامه جامع اقتصاد و 

معيشت مردم« را كليد زد. 
     مهر: نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به دنبال مخالفت شوراي 
نگهبان با تشكيل ديوان اصل ۹۰، اين ماده را از طرح اصالح آيين نامه 

داخلي حذف كردند. 
     خبرگزاري صدا و سيما: رئيس مجلس هجمه هاي وارد شده به 
كميته امداد امام خميني را ناحق دانست و گفت: كميته امداد از امكانات 

اهدايي مردم براي خود مردم استفاده مي كند. 

تشريح جزئيات معرفي ۸۶۳ وكيل مورد تأييد رئيس قوه قضائيه

محسني اژه اي: در لیست وكال به قانون عمل كرديم

قضایی

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينكه اين قوه 
در اعالم ليس�ت وكالي مورد تأييد رئيس قوه 
قضائي�ه در پرونده های امنيتي ب�ه قانون عمل 
كرده است، از وجود ليست ۸۶۳ نفره اي در اين 
خصوص خب�ر داد و گفت: اين ليس�ت هنوز باز 
است و افراد ديگري به آن افزوده خواهند شد. 
حجت االسالم غالمحس��ين محس��ني  اژه اي در 
بازديد از خبرگزاري تسنيم و گفت وگو با خبرنگاران 
درباره اجراي تبصره ماده ٤۸ قانون آيين دادرسي 
كيفري از سوي قوه قضائيه كه واكنش هايي را در 
پي داشته اس��ت، گفت: در اصل ۳۵ قانون اساسي 
مقرر ش��ده كه در دادگاه هاي طرفين دعوي حق 

انتخاب وكيل دارند. 
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينكه بايد ديد آيا 
واقعاً ممكن است كه وكيل در تمام مراحل تحقيقات 
اوليه مي تواند حاضر باش��د يا خير، گفت: برخي از 
مسائل وجود دارد كه رسيدگي به آن با حضور وكيل 

ممكن نيست. سخنگوي دس��تگاه قضا با اشاره به 
تبصره ماده ٤۸ قانون آيين دادرسي كيفري افزود: 
وقتي اين قانون در مجلس مطرح بود، قوه قضائيه 
مطلع ش��د و از چند كانال نظر مخال��ف خود را به 

مجلس اعالم كرد. 
محسني اژه اي نظر مخالف قوه در اين رابطه را به 
دو محور اجرايي و ماهيتي تقسيم كرد و در اين باره 
گفت: از لحاظ اجرايي اين كار مش��كل است كه 
معرفي وكال به عهده رئيس قوه قضائيه گذاش��ته 
شده چرا كه الزم اس��ت رئيس قوه قبل از معرفي 
نسبت به اين افراد علم پيدا كند. از لحاظ ماهيتي 
هم فرض كنيم كه رئيس ق��وه قضائيه عده اي را 
تأييد كرد اما قانون ضابط��ه آن را تعيين نكرده و 
رئيس قوه خودش بايد م��الك تعيين كند كه در 
اين صورت هم ممكن اس��ت بعدها مورد س��ؤال 
قرار گيرد. وي در ادامه افزود: حاال قوه با يك قانون 
مواجه اس��ت و معتقديم كه بايد به قانون ملتزم 

باشيم. نقطه نظرات خود را مي گوييم اما هر چيز 
كه جنبه قانوني پيدا كرد خ��ود را ملزم به اجراي 
آن مي دانيم. محس��ني اژه اي با اش��اره به اينكه 
مدت ها در اين رابطه بحث شد و خود آيت اهلل آملي 
الريجاني نيز به جهات مختلف نظراتي داشتند و 
در جلسه با كانون وكال صراحتاً گفتند كه موافق 
اين تبصره نيس��تند و نظر آنها را هم خواس��تند، 
گفت: ما از يك طرف با تكليف قانون مواجهيم و از 
سوي ديگر با متهماني كه وكيل معرفي مي كردند 
و دادس��را قبول نمي كرد. معاون اول قوه قضائيه 
با اش��اره به اينكه قوه قضائيه در چنين شرايطي 
مخير بين چند كار بود، گفت: يا بايد قانون را اجرا 
نمي كرديم كه شدني نيست يا اينكه همه وكال را 
بدون قيد و شرط قبول مي كرديم كه مورد قبول 
رئيس قوه قضائيه هس��تند و ما علم داشتيم كه 
اينگونه نيس��ت و در اين ص��ورت غيرقانونی هم 

لغو مي شد. 

محسني اژه اي در اين رابطه افزود: كاري كه ما كرديم 
اين بود كه تعداد پرونده های امنيتي را نسبت به كل 
پرونده ها سنجيديم و ديديم كه تعدادش بسيار كم 
است. تعداد كل زندانيان هم سنجيده شدند و ديديم 
كه متهماني كه به زندان مي روند كمتر از يك درصد 
كل هستند. تعداد وكالي مركز مشاوران قوه قضائيه 
و كانون وكال را هم مشخص و بررسي كرديم كه از 
سال ۹٤ تا سال ۹۶ چه تعداد از آنها در پرونده های 
امنيتي وكالت داشته اند و تصميم گرفتيم كه چند 
برابر آنها را براي ورود به پرونده های امنيتي معرفي 
كنيم.  وي با اشاره به استعالم قوه قضائيه از استان ها 
براي معرفي وكاليي كه مش��كل خاصي ندارند و 
ارزيابي آنها در قوه قضائيه گفت: از اواخر سال گذشته 
تا يك ماه پيش ۸۶۳ نفر وكيل را معرفي كرديم كه 
فعالً از آنها در پرونده های امنيتي استفاده شود تا به 
قانون عمل كرده باشيم و اين تعداد بسيار باالتر از آن 

چيزي است كه مورد بررسي قرار گرفته بود. 
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