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توضیحات دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام درباره پرونده » سپنتا نیکنام«

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام، یادآور شد: 
برای حل پرونده سپنتا نیکنام مهلت رسیدگی به این 

پرونده را تمدید کردیم.
محسن رضایی  اظهار کرد: در فرودین ماه مهلت 
س��ه ماهه رسیدگی به پرونده سپنتا نیکنام تمام شده 
بود اگر رس��یدگی به  آن را  تمدی��د نمی کردیم نظر 
شورای نگهبان  قطعی و از دستور کار مجمع خارج می 
شد. با پیشنهاد این جانب و موافقت آیت اهلل شاهرودی 
تمدید رس��یدگی که طبق آیین نامه که حداکثر یک 

سال می تواند باشد انجام شد.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در ادامه با 
اش��اره به ش��ایعات مطرح ش��ده درباره حضور مجدد 
س��پنتا نیک نام در شورای ش��هر یزد یادآور شد: حل 
این نوع اختالفات به رای دو س��وم مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام نیاز دارد به همین دلیل دو هفته پیش 
بین دو کمییس��ون حقوقی و سیاسی مجمع جلسه ای 
مشترک گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک تر شود.

رضای��ی افزود: این همه فضای ش��ایعه پراکنی و 
غوغا ساالری که فرصت طلبان سیاسی در می آوردند 
باعث نگرانی هایی اس��ت . این افراد با دروغ پردازی ، 
محی��ط عقالنی تصمیم گیری را ه��دف قرار داده اند، 
برخ��ی از آنها نه به ایران ، نه به مردم و نه به اقلیت ها 
رحم نمی کنند و با سیاسی کاری فقط به دنبال منافع 

خود هستند.  ایسنا

 راهکار علی مطهری برای مقابله
با محدودیت فروش نفت

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: تهدید 
نفت��ی آمریکا از س��وی روحانی تدبی��ر خوبی بود که 
عامل بازدارنده ای برای ممانعت از صادرات نفت ایران 

خواهد شد.
علی مطهری نائب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
با اشاره به تهدید تلویحی نفتی آمریکا از سوی روحانی 
گفت: اق��دام ما برای مقابله با تهدی��دات نفتی آمریکا 
مبنی بر به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران بس��تن 
تنگه هرمز اس��ت. نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
ن��وع بی��ان رئیس جمه��ور را تدبیر خوب��ی در تهدید 
آمریکایی ها دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: آمریکایی ها 
آمادگ��ی جنگ جدید در خلیج فارس را ندارند، از این 
رو سخن آقای رئیس جمهور تهدید خوبی بود که آثار 
مثبتی خواهد داشت و عامل بازدارنده ای برای ممانعت 

از صادرات نفت ایران خواهد بود.  خانه ملت

اخبار

ایران در عرصه نظامی اهل بلوف زدن نیست
معاون پارلمانی سپاه با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در عرصه نظامی 
به هیچ وجه اهل بلوف زدن نیس��ت، گفت: اگر ما می خواهیم در مس��یر اهداف 
انق��الب حرکت کنیم، باید در وهله اول رفتار و عملکرد مس��ئوالن مان انقالبی 

باشد.
 س��ردار محمدصالح ج��وکار با بی��ان اینکه صحبت های رئی��س جمهور در 
س��وییس برگرفته از یک گفتم��ان انقالبی بود که مورد اس��تقبال آحاد جامعه قرار 
گرفت، گفت: شاید دشمن نخواهد توانمندی های ما را در حوزه دفاعی و نظامی بپذیرد و 
این نخواستن را در کالم خود نشان بدهد، اما ما ثابت کرده ایم که در این حوزه به هرچه 
گفته ایم عمل کرده ایم. وی افزود: ما وعده انتقام از تروریست ها پس از حمله تروریستی 
۱۷ خرداد س��ال گذش��ته را دادیم، به اهداف پیش رو، هم به ابزاری که داریم و هم به 

اراده خودمان کامال واقف هستیم.  میزان

سربازان گمنام
در شرایط جنگ اقتصادی با مردم شفاف صحبت کنیم

رئیس فراکس��یون امید مجلس ش��ورای اس��المی گفت: ام��روز وارد جنگ 
اقتصادی شده ایم اما چون با مردم به طور شفاف صحبت و برخورد نمی کنیم 

کمی نگرانی وجود دارد.
محمد رضا عارف افزود: اکنون در ش��رایطی هس��تیم که برخی گمان می 
کنند هرچقدر انتقادات تندتری داش��ته باش��ند، محبوبیت و مقبولیت بیش��تری 
کس��ب می کنند و این افراد دیدن نیمه خالی لیوان را یک ارزش می دانند.امروز با 

سیاه نمایی روبه رو هستیم که بعضا توسط کارگزاران نظام انجام می شود.
ادام��ه داد: امروز مش��کالت فراوانی داریم اما آنچه ب��ه آن افتخار می کنیم، عزت و 
استقاللمان است، استقاللی که هیچکس نمی تواند به بزرگان و مسئوالن کشور چیزی 
را دیکته کند. عارف گفت: به هیچ وجه قبول ندارم که محبوبیت مسئوالن کاهش یافته 

است اما نباید نتیجه آن، غرور و نگاه قیم مآبانه باشد.  ایرنا

دیدگاه
مجمع تشخیص راهبردهای شرایط فعلی را اعالم کند

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع در جلسات تخصصی 
کمیس��یونهای خ��ود به صورت ب��ی وقفه مش��غول تجزیه و تحلیل ش��رائط و 
تحوالت بین المللی و مس��ائل داخلی برای چاره جوییهای عملیاتی مشکالت و 
محدودیتهاییست که احتماال بر کشور تحمیل خواهد شد؛ نتیجه گزارش ها در 

اختیار دولت قرار می گیرد.
مصطفی میرس��لیم ب��ا تاکید بر ضرورت توجه تمام دس��تگاه های حاکمیتی به 
دس��تور مق��ام معظم رهبری به رئیس جمهور برای بررس��ی وضعی��ت اقتصادی و ارائه 
گزارش به ایش��ان ، اظهار کرد:در ش��رایط کنون��ی همه دس��تگاه ها موظفند در زمینه 
شناس��ایی نقاط آسیب پذیر کشور و مواردی که وابستگی به خارج بویژه به آمریکا و به 
اروپا برای ما ممکن اس��ت از نظر فعالیتهای اقتصادی ایجاد محدودیت کند، با توجه به 

شناخت تخصصی شان به دولت کمک کنند. ایسنا

احزاب

فالحت پیشه:
وپا درباره برجام  بسته پیشنهادی ار
یکا هم وزن نیست با تهدیدات آمر

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست  رلمــــان خارج��ی مجل��س تاکی��د ک��رد: بس��ته پا
پیش��نهادی اروپایی ها درباره آینده برج��ام، هنوز با تهدیدات 

آمریکا هم وزن نیست.
حش��مت اهلل فالحت پیشه با اش��اره به بسته پیشنهادی 
منتش��ر ش��ده از س��وی اروپایی ها در خصوص آینده برجام، 
اظهارداشت: این بس��ته پیشنهادی به گونه ای است که هنوز 
همخوانی متقابل و متوازنی با بسته تهدیدی و تحریمی آمریکا 

ندارد.
وی افزود: جمهوری اس��المی ای��ران در حال حاضر با دو 
بس��ته در خصوص برجام مواجه اس��ت که یک��ی از آنها جنبه 

تهدی��دی و تحریم��ی دارد و مربوط به آمریکاس��ت و دیگری 
جنبه حمایتی و تشویقی دارد و متعلق به اتحادیه اروپا است؛ 
ماحصل این دو بس��ته و تقابل آنها، آینده برجام و زنده ماندن 

یا نماندن آن را مشخص خواهد کرد.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تصریح کرد: بس��ته تهدیدی آمریکا کاماًل مش��خص است و از 
لحاظ مصداقی و زمانی محتوای آن معلوم اس��ت که به عنوان 
مثال از ۱۳ آبان چه اقداماتی قرار اس��ت انجام دهند و برنامه 

آنها برای اثرگذاری هوشمند تحریم ها چیست.
فالحت پیش��ه ادامه داد: از سوی دیگر، اروپایی ها مدعی 
حمایت از برجام در ادامه کار هس��تند اما نه برنامه زمانی و نه 
موضوعات کمی و مصداقی در بس��ته پیشنهادی آنها مشخص 
نیست و هرچند به طور کلی اعالم کرده اند که در حوزه بانکی 
و نفت��ی از ایران پش��تیبانی می کنند، ام��ا مصادیق و کمیت 
 های این موضوعات معلوم نیس��ت و این بس��ته قطعاً هم وزن 

سیاست های تهدیدی آمریکا نیست.
وی در ادامه در خصوص برنامه کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در واکنش به روند مذاکرات برجامی 
با اروپائی ها و بسته پیشنهادی آنها گفت: قانون اقدام متقابل 
و متناس��ب دولت ایران در اجرای برجام تجمیع کننده تمامی 
قوانین هسته ای از مجلس هشتم تاکنون است و بر اساس این 
قان��ون، ما موظفیم که در گزارش های ۶ ماهه وضعیت اجرای 

برجام را اعالم کنیم.

منتظر دهمین گزارش برجامی
وزارت امور خارجه می مانیم

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
خاطرنش��ان ک��رد: وزارت امور خارجه تاکنون ۹ گزارش س��ه 
ماهه از روند اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی ارائه کرده 
که در نهمین گزارش آث��ار ملموس و کمی نقض عهد آمریکا 

ذکر نشده و دقت کافی در این خصوص نشده است؛ ما منتظر 
هس��تیم تا دهمین گزارش وزارت خارجه در تاریخ ۲۶ تیرماه 

به کمیسیون ارائه شود و آن را بررسی کنیم.
فالحت پیش��ه تاکید کرد: در این گزارش باید دو نکته به 
طور دقیق قید شده باشد که اوالً آثار ملموس و مستقیم نقض 
عهد آمری��کا و خروج آن از برجام بر ش��رایط اقتصادی ایران 
چیس��ت و ثانیاً آثار عملی بسته پیشنهادی اروپائی ها در قبال 
آینده برجام چه خواهد بود و به این سوال نیز پاسخ داده شود 
که آیا تداوم مذاکره با اروپائی ها یک سیاس��ت برای کش��تن 
زمان اس��ت و یک تقس��یم کار نانوش��ته میان اروپا و آمریکا 
صورت گرفته یا نه. وی خاطرنش��ان کرد: پ��س از ۲۶ تیرماه 
و دریاف��ت دهمین گ��زارش وزارت امور خارجه از روند س��ه 
ماهه اجرای برجام، کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در جدیدترین گزارش خود مواضع و پیشنهاد خودش 

را اعالم خواهد کرد. مهر 
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یک اشتباه راهبردی در جنجال مائده
ادامه از صفحه اول

دوم نوع مستند است که به شدت عواطف مخاطب 
را تحت تاثیر قرار می دهد و برخالف انتظار سازندگان 
برنامه، باعث می شود اصل خطای فرد در حاشیه قرار 
بگی��رد. اعتراف گرفتن یک مرد در اتاق تاریک، از یک 
دختر کم سن و س��ال که اتفاقن در حال گریه است، 
آن هم س��واالتی از این دست که تیمی کار می کردید 
یا فردی، س��خت برای مخاطب آزاردهنده است. واقعا 
چه ضرورتی داش��ت؟ چه آورده ای داش��ت جز اینکه 

مقصر را مظلوم جلوه دهد؟
اش��کال س��وم فهم ما از نوع مواجهه با موضوعات 
فرهنگی است. با مسائل فرهنگی نمی شود به روش و 
قاعده موضوعات سیاس��ی و امنیتی رفتار کرد. اساسا 
موضوعات فرهنگی جنسش اعتراف نیست. اعتراف به 
چه؟ موضوعاتی که امنیتی نیست، جنسش دست های 
پش��ت پرده و ی��ا پروژه های پیچیده امنیتی نیس��ت؛ 
عمدتا جهل است و نادانی. جهل را اعتراف نمی کنند، 

بلکه آگاهی می دهند.
بند س��وم بسیار مهم تر است. ما دچار یک اشتباه 
راهب��ردی در مواجهه با موضوعات فرهنگی هس��تیم. 
اول اینک��ه برای ما موضوعات فرهنگی در اولویت قرار 
ندارد و دوم اینکه وقتی هم س��راغ مس��ائل فرهنگی 
می رویم به روش سیاس��ی و امنیت��ی ورود می کنیم. 
همین که مس��ئولین ما توئیت��ر را فیلتر می کنند، اما 
نس��بت به اینس��تاگرام بی اعتنا هس��تند یعنی تهدید 
هجمه های س��بک زندگی را کم خطرتر از هجمه های 
سیاس��ی می دانند. غرض فیلتر ک��ردن یا نکردن این 
و آن نیس��ت؛ غرض نوع نگاه غلط ماس��ت. این همان 
نگاه غلطی است که در دهه ۷۰ خطر ماهنامه »ایران 
فردا« را فراتر از »آدینه« و »دنیای سخن« می دانست. 
یک��ی را هر از گاهی برخورد می کردند و دیگری کامال 

رها بود؛ چون تهدید سیاسی محسوب نمی شد.
باید توجه داش��ت که اوال مس��اله اینس��تاگرام و 
تهدیدات امروزش، س��بک زندگ��ی جامعه ما را هدف 
گرفت��ه اس��ت و نیازمند نظارت جدی تر اس��ت و دوم 
اینکه س��بک برخورد با آنها نیز ب��ه روش موضوعات 
سیاسی و امنیتی نیست و باید به روش خودش رفتار 
ک��رد؛ هرچند برخ��ورد فرهنگی به معنی تس��امح و 

تساهل با قانون شکن نیست.  الف

یادداشت یک

گروه رویداد  با وجود اصرارهایی که مردم دست بـه نقد
و نماین��دگان و کارشناس��ان و حت��ی خود رئیس 
جمهور!! ب��رای تغییر در ترکی��ب اقتصادی دارند 
اما هنوز در پش��ت پرده خبرهایی اس��ت که انگار 
نمی گذارد تیم اقتصادی ن��اکام دولت تغییر کند، 
به ج��ای این تغییر ضروری هر از چندی ش��ایعه 
اس��تعفای جهانگی��ری به گوش می رس��د تا ما را 
مجددا یاد طرح احمدی نژاد-مش��ایی برای ماندن 
در ق��درت اندازد، همان طرحی که پیش��تر از این 
باره��ا و باره��ا در روس��یه ج��واب داده و به مدل 

پوتین-مدودف شهره شده است.
اصحاب رسانه، معاون اول رییس جمهوری را از 
جمله افراد پرحاشیه دولت می دانند که یا خودش 
در حاش��یه قرار گرفته یا حاش��یه به سراغ او رفته 
اس��ت، مدام نیز برایش عناوی��ن مختلف در طول 
چند سال اخیر درست شده، از پوششی بودن برای 
روحانی در ایام انتخابات یا عبارت »یادتان هست« 
هم��ان ایام یا این روزها که عنوان دالر جهانگیری 
که برایش آوازه ای در میان عامه مردم کسب کرده 
اس��ت؛  حاال خبرهای جدیدی از وی منتشر شده 
اس��ت، خبری که ش��اید او را تا مدت ها از حاشیه 

به دور کند...

از شایعه تا واقعیت
قبل از پیروزی روحانی جهانگیری در پوشش 
یک کاندیدا به یاری رئیس جمهور رفت و حاال این 
کاندیدای پوشش��ی انگار می خواهد با استعفا و به 
قول فوتبالیها، ایجاد شوک در تیم! به رئیس خود 
خدم��ت کند!! و از طرفی خود را از انتقادهایی که 
به دولت روا است رها کند تا برای ۱4۰۰ همچنان 
گزینه اصالحات باقی مانده و نگذارد قدرت از این 

طیف دور شود!!
»جهانگیری که معتقد اس��ت هیچ کاره است 
و عموم اختیارات در دس��تان واعظی، رییس دفتر 
رییس جمه��وری اس��ت، در جلس��ه ای ب��ا حضور 
روحان��ی و برخی مقامات دولت��ی، مجدداً آمادگی 
خ��ود را برای اس��تعفا اع��الم کرده ؛ ام��ا این بار 
برخالف دفعات پیشین، رییس جمهوری مخالفتی 
نکرده و با سکوت خود، از سخنان معاون اول گذر 
کرده اس��ت! « این ها خبری اس��ت که ۱۷ تیرماه  
پایگاه اطالع رس��انی انتخاب )سایت حامی دولت( 
تحت عنوان پشت پرده دعوای رسانه ای کم سابقه 
»اعتدال و توس��عه« با »کارگزاران« منتش��ر کرده 
اس��ت. خبری که یکی از روزنامه ها نیز از دو هفته 
پیش زمزمه های آن را ش��نیده بود اما انتشار این 
خبر خودداری کرد، اما گویا اصل این اس��تعفا رخ 

داده است.
هرچن��د دفت��ر رییس جمهوری یعن��ی آقای 
محم��د واعظی در جوابیه ای ای��ن خبر را تکذیب 
کرد اما س��ایت انتخاب اعتقاد دارد به طور طبیعی 
موض��وع اس��تعفای مع��اون اول رییس جمهوری 
با ش��رایطی که وص��ف آن در مطلب آم��ده، باید 

از طریق دفت��ر معاون اول تایید یا تکذیب ش��ود 
ن��ه دفتر رییس جمه��وری. در ش��رایطی که خود 
رییس دفتر رییس جمهوری یک طرف دعوا و یکی 
از عوامل این ماجراس��ت، چگونه می توان تکذیبیه 

نیم بند این دفتر را پذیرفت؟
عالوه بر تکذیبی��ه واعظی، محمدباقر نوبخت، 
س��خنگوی دولت نی��ز در توئیتی نوش��ت: حضور 
دکت��ر جهانگی��ری در کابینه، نقطه ق��وت دولت 
دکتر روحانی اس��ت. همواره شاهد مواضع منطقی 
و امیدآفرین از ایش��ان بودم. نکت��ه قابل تامل، اما 
اینجاس��ت که دفتر معاون اول رییس جمهوری در 
س��ایت خود، تا کنون هیچ واکنش��ی به این خبر 

نشان نداده است.
اس��حاق جهانگی��ری، عض��و ح��زب  آق��ای 
کارگزاران سازندگی در بحبوحه انتخابات سال۹۲ 
رییس س��تاد انتخاباتی مرحوم هاشمی رفسنجانی 
شد و بعدها با س��فارش آقای هاشمی درحالی که 
گزینه ه��ای مختلفی ب��رای معاون اول��ی روحانی 
مطرح می ش��د، خود را به ساختمان سفید پاستور 

رساند و معاون اول ریاست جمهوری شد.
او معاون اول ش��د و کارگزارانی ها خوشحال تر 
از همیش��ه که عضوی از س��تاد خود را در جایگاه 
مع��اون اول��ی رییس جمهوری دارن��د! جهانگیری 
نقش��ی موثر در دول��ت یازدهم نیز ایف��ا کرد، در 
بس��یاری از عزل ونصب ها نقش��ی موثر داشت و به 

قولی او را مشاور دولت در همه امور می دانستند.

آغاز بی نقشی
با پایان عمردولت یازدهم او با عنوان کاندیدای 
پوشش��ی برای روحانی وارد صحنه انتخابات شد، 
پوشش��ی که ب��ه اعتقاد روزنامه ه��ای اصالح طلب 
در ح��د ی��ک پدیده ظاهر ش��د و همین مس��اله 
نگرانی ه��ای زیادی را ب��رای روحانی و نزدیکان او 
ایجاد کرد،  آ نها نگ��ران بودند که مبادا جهانگیری 
از ادام��ه رقابت های انتخاباتی انصراف ندهد، اما او 

انصراف داد و روحانی رییس جمهور شد.
سرنوشت جهانگیری در دولت پس از تشکیل 
کابینه دوازدهم ط��وری دیگر رقم خورد و این بار 
حزب اعتدال و توس��عه بود که جای کارگزاران را 
گرف��ت و در عزل و نصب ها در کابینه دوم روحانی 

نقش آفرینی می کرد.
و  دوازدهم،گزارش ه��ا  دول��ت  تش��کیل  ب��ا 
تحلیل های روزنامه های اصالح طلب درباره کاهش 
نقش جهانگیری در دولت آغاز ش��د، آ نها نوشتند 

ک��ه جهانگیری ب��ا رییس دفت��ر رییس جمهوری 
اخت��الف دارد و همچنی��ن رابطه خوب��ی با آقای 
محم��د نهاوندیان ندارد؛ طوری ک��ه نهاوندیان در 
هی��چ یک از جلس��ات اقتص��اد مقاومتی و س��ایر 
مس��ائل اقتصادی به ریاس��ت معاون اول ش��رکت 
نمی کن��د. هم��ه این ه��ا گویای ب��روز اختالف در 
دولت ب��ود، اختالفی که انتق��اد برخی چهره های 

اصالح طلب از دولت را نیز داشت.
اختالف یا عدم اختالف جهانگیری با دولتی ها، 
به زدوخورد نگارشی روزنامه های حامی این طیف 
سیاس��ی نیز رسید؛ روزنامه آرمان پس از اظهارات 
واعظ��ی مبنی بر اینک��ه هیچ اختالف��ی بین او و 
جهانگیری نیست، نوشته بود: باز هم به اوت زدند، 
اختالف روحانی و جهانگیری شوخی است. واعظی 
می گوید میان همه اعضای دولت صمیمیت وجود 
دارد اما روزنامه آفتاب یزد با تایید ماجرا نوش��ت: 
در انتخاب��ات امس��ال، اصالح طلب��ان از مدت ه��ا 
قبل تر طرح نامزد پوشش��ی را برای حسن روحانی 
مطرح کرده بودند. نام��زدی که نقش ضربه گیر را 
در مناظره های انتخاباتی بازی کند و یاری رس��ان 
روحانی باشد و البته اگر به هردلیلی حسن روحانی 
از انتخابات بازماند، او ادامه دهنده راهش باش��د... 
همه اختالفات از همین جا ش��روع ش��د. حس��ن 
روحانی حتی با نام نویس��ی آق��ای احمدی نژاد در 
کن��ار آقایان قالیباف و رییس��ی نی��ز به وجود یک 

نامزد پوششی اعتقادی نداشت.

سفارش به کناره گیری
وضع ب��رای جهانگی��ری به گونه ای ش��د که 

هم طیفی ه��ای او -هم��ان اصالح طلبان��ی که در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری معتقد به حمایت از او 
به جای حمایت از روحانی بودند- وی را س��فارش 

به کناره گیری از دولت می کنند.
در همان ایام آقای محمدعلی ابطحی، رییس 
دفتر رییس دولت اصالحات در گفت وگو با »عصر 
ایران« درباره احتمال کاندیداتوری جهانگیری در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری دوره سیزدهم، معاون 
اول را به جدایی از دولت ترغیب کرد و گفت: »اگر 
کاندیداتوری آق��ای جهانگیری در انتخابات آینده 
قطعی است، باید از دولت جدا شود و فاصله بگیرد. 
در این صورت، ش��رایط بهت��ری برای رای آوردن، 

خواهد داشت.«
نارضایتی اصالح طلبان از تغییرات صورت گرفته 
در دولت دوازدهم تا جایی بود که شایعه استعفای 
جهانگیری از کابینه نیز منتشر شد. خبری که خانم 
الهه کوالیی هم آن را به صورت غیر رس��می تایید 
کرد. این ش��ایعه آنقدر قوی ب��ود که آقای محمد 
عطریانفر، عضو ش��ورای مرکزی حزب کارگزاران 
مجبور به توضیح درباره آن ش��د. او درباره شایعه 
استعفای جهانگیری  این گونه توضیح داد: »اگر چه 
تی��م اقتصادی کابینه دوازدهم مطابق با نظر آقای 
جهانگیری نیس��ت و نظراتی وجود دارد، اما ایشان 
در کابینه حضور دارند و خبر استعفا و عدم حضور 

ایشان در کابینه دوازدهم کاماًل کذب است.«
موضوع اختالف جهانگی��ری با برخی اعضای 
دولت زمانی مطرح می ش��د که ش��اید مش��کالت 
اقتصادی در کشور در این سطح نبود، دالر هنوز به 
دالر جهانگیری معروف نشده بود و سکه و خودرو 

و مسکن به این اندازه رشد قیمت نداشتند.
ح��اال وضعی��ت ن��ه تنه��ا ب��رای جهانگیری، 
بلک��ه برای دولت هم کمی متفاوت ش��ده اس��ت، 
رییس جمه��وری نیز به جای پرداختن به مس��ائل 
حزبی و سیاس��ی ت��الش دارد تا م��ردم را به حل 
کردن مش��کالت اقتص��ادی امیدوار کن��د، اما به 
نظ��ر می رس��د او در ای��ن بین بیش��تر از آنچه به 
مش��ورت های معاون اول خود توجه کند به سمت 
یاران اعتدال و توس��عه کابینه اش گرایش داشته و 
همین مس��اله نیز دلخ��وری و ناراحتی معاون اول 

رییس جمهوری را در پی داشته است.

تسویه حساب!
ح��ال جهانگیری هم می دان��د که دیگر حرف 
او در دول��ت برو ندارد. همچنانک��ه معاون اول در 
ابالغی��ه ای وزارت کار را نس��بت به ح��ذف یارانه 
نقدی س��ه ده��ک ب��االی درآم��دی خانوارها به 
استثنای روستائیان و عشایر مکلف می کند، آقای 
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یک روز بعد در 

توئیتی آن  را تکذیب می کند.
دلخوری جهانگیری را می شود از مصاحبه اخیر 
او با روزنامه کارگزاران هم فهمید. جهانگیری تغییر 
را الزمه سیس��تم کنونی دولت می داند و می گوید: 
کس��انی که در دولت آقای روحانی هستند، سابقه 
کار و س��ابقه فکری آنها نشان می دهد که همگی 
مدافع بخ��ش خصوص��ی و طرفدار اقتص��اد آزاد 
هس��تند. ولی اقتصاد آزاد، در یک شرایط باثبات، 
چ��ه به لحاظ سیاس��ی، چه به لح��اظ بین المللی 
امکان پذیر اس��ت. او در این مصاحبه س��عی کرده 
خ��ود را از دایره مردان اقتصادی دولت جدا و مبرا 
س��ازد و عده ای دیگر را مسوول مدیریت اقتصادی 

و همچنین این نابسامانی ها بداند.
ح��ال رویاروی��ی تیم حزب اعتدال و توس��عه 
در دول��ت با حزب کارگ��زاران در روزهای اخیر به 
اوج خود رس��یده و یک تس��ویه حساب سیاسی با 
جهانگیری در دولت در حال رخ دادن اس��ت. حال 
ش��اید او این بار بن��ا را بر رفتن گذاش��ته و دیگر 

حاضر نیست به هر قیمتی در دولت بماند.
موضوعی که بی ش��ک استقبال هم طیفی های 
جهانگی��ری و به ویژه کارگزارانی ه��ا را نیز در پی 
خواهد داش��ت، آ نها دوس��ت ندارن��د در وضعیت 
اقتصادی کنونی، عناصر خود را دخیل در وضعیت 
بدانند. به عبارتی نمی خواهند ناکارآمدی دولت در 
رفع مش��کالت اقتصادی برای آنان بدنامی داشته 
باشد و ترجیح می دهند به همین دلیل جهانگیری 
دولت را ترک کند تا قصه معاون اولی او در دولت 

به خط پایان برسد.
ب��ا این روی��ه یاد روزه��ای آخ��ر دولت دهم 
افتادی��م ک��ه رئیس دولت برای مان��دن در قدرت 
طرح مش��ایی- احمدی نژاد را به اجرا گذاشته بود، 
حاال باید منتظر ماند و دید آیا طرح روسی پوتین 
مدودوف که بارها در س��رزمین خرسها به اجرا در 
آمده در جمهوری اسالمی هم نتیجه می  دهد یا؟!

از اصرار بر حفظ ترکیب اقتصادی تا شایعه استعفای معاون اول رئیس جمهوری؛

مدلروسیدرایرانَتکرارمیشود؟!
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وزی��ر دفاع فش��ار از بیرون و  فروپاش��ی از درون را یکی از امنیت و اقتدار
تاکتی��ک های مه��م دش��منان علی��ه جمهوری 

اسالمی عنوان کرد.
امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح در همایش مدیران ارشد وزارت 
دفاع که امروز س��ه ش��نبه ۱۹ تیرماه برگزار ش��د 
با تبیین ش��رایط امروز جمهوری اسالمی ایران و 
نقش وزارت دفاع درحرکت نظام در مسیر پیچیده 
تحوالت بی��ن المللی اظه��ار کرد:  ام��روز ائتالف 
پوش��الی اس��تکبار،  ارتجاع و نفاق به س��رکردگی 
آمریکا در تالش هس��تند تا شرایط نظام جمهوری 
اسالمی ایران را بحرانی جلوه داده و با جنگ روانی 
و القاء نارضایتی در آحاد جامعه، تئوری فاصله بین 

نظام و مردم را عملی سازند.
حاتمی با اشاره به قدرت نظام اسالمی در عصر 
حاضر یادآور شد: رویدادهای 4دهه گذشته نشان 
داد جمهوری اس��المی ایران با عبور از گردنه های 
س��ختی همچون جنگ و نا آرامی ه��ای داخلی، 
جنگ تحمیلی، تحریم و اجماع جهانی و نظام بین 

المل��ل علیه خود، توانس��ت در آوردگاهی کامال نا 
برابر و با کمبود منابع و امکانات، با س��الح ایمان و 
توکل به قدرت الیزال الهی بر دش��من فائق آید و 
این درحالی اس��ت که امروز ایران اسالمی نسبت 
به ادوار گذش��ته بسیار منسجم تر، مقتدر و دارای 

قدرت بازدارندگی فعال است.
وی با بیان اینکه دش��من به دنبال شکس��ت 
ه��ای متعدد در عرصه تقابل ب��ا ملت ایران،  امروز 
تئوری ایجاد گسس��ت اجتماعی و القاء ناکارآمدی 
را به عنوان تاکتیکی جدید علیه نظام اس��المی در 
دس��تور کار قرار داده، گفت: امروز دشمنان ایران 
اس��المی با ضعیف نش��ان دادن نقاط قوت نظام و 
تأکید و تمرکز بر جنگ اقتصادی به دنبال انباشت 
نارضایتی در جامعه هس��تند و این در حالی است 
که حرکت رو به رشد نظام اسالمی با قدرت ادامه 

دارد.

حاتمی »فشار از بیرون و فروپاشی از درون« را 
یکی دیگر از تاکتیک های دشمنان علیه جمهوری 
اس��المی عنوان ک��رد و اظهار ک��رد:  برخی عناصر 
خود فروخته همچون منافقین، س��لطنت طلب ها 
و اپوزسیون داخلی و خارجی با تجهیز مالی برخی 
دولت های سرسپرده منطقه و نقشه و برنامه ریزی 
آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی و س��ایر دولت های 
اس��تکباری از هر ابزاری در فضای واقعی و مجازی 
برای تخریب باور مردم و اعتماد و اعتقاد آنان نسبت 

به نظام اسالمی با یکدیگر هم پیمان شده اند.
وزی��ر دفاع گفت: جمهوری اس��المی ایران به 
دلی��ل داش��تن ظرفیتهای عظیم انس��انی و منابع 
متعدد با تحریم متوقف نمی ش��ود و براین اساس 
آمریکائیها »تاکتیک ایجاد فاصله بین مردم و نظام 
« را به عنوان روشی مهندسی شده ضربه به نظام 

اسالمی ارائه داده اند.

حاتمی در ادامه با اشاره به تدابیر مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( درخصوص جنگ اقتصادی 
آمری��کا علیه ایران تصریح کرد: تحریم و تهدیدات 
مال��ی برای م��ا قابل تبدیل به یک فرصت اس��ت؛ 
چ��را که باعث خود اتکائ��ی، خودکفائی و تکیه بر 
توان بومی می ش��ود و بارور ش��دن ظرفیت های 
عظیم داخلی را به همراه خواهد داش��ت و این می 
تواند به الگویی برای س��ایر کش��ورهای آزادیخواه 

مبدل شود.
وی در همی��ن زمینه با اش��اره ب��ه جایگاه و 
عملک��رد وزارت دفاع در دوران تحریم و اس��تفاده 
بهینه از ظرفیت های بومی اظهار داش��ت:  وزارت 
دفاع با عبور از مهندس��ی معکوس و تکیه بر توان  
داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت های عظیم 
نیروی انسانی متناسب با تهدیدات و نیاز نیروهای 
مسلح، در تالش است حدود ۲۰۰ هزار فناوری به 

روز را مبتکرانه و خالقانه در جهت رش��د ابتکار و 
خالقیت و تولی��د محصول بومی و منحصر به فرد 

اجرائی کند.
وزی��ر دفاع گفت:  بخش اعظمی از مش��کالت 
اقتص��ادی ما ناش��ی از عدم بهره برداری درس��ت 
منابع و س��رمایه های انس��انی اس��ت و انشاهلل به 
حول قوه الهی با اتخاذ تصمیمات راهبردی، اتحاد 
ملی و بس��یج همگانی، نقش��ه و دسیسه دشمنان 
در عرصه های اقتصادی را  نیز با شکس��ت مواجه 

خواهیم کرد.
حاتمی با اش��اره به نا امیدی دش��من از اقدام 
نظام��ی و توانمن��دی های دفاعی کش��ور به ویژه 
قابلی��ت های دفاع راهبردی گفت: بر این اس��اس 
تاکتیک خود را بر محور فش��ار اقتص��ادی و القاء 
نارضایتی عمومی به کار بسته و متمرکز کرده اند.

وی گفت: نیروهای مسلح این آمادگی را دارند 
تا به عنوان سربازان جان بر کف مردم تمام ارکان 
و ظرفی��ت خود را در جهت حف��ظ منافع حیاتی 
ایران اس��المی به کار بس��ته و در این راه عاشقانه 

جانفشانی کنند.  باشگاه خبرنگاران

امیر سرتیپ حاتمی:
دشمن به راهبرد فشار از بیرون و فروپاشی از درون علیه ایران روی آورده است


