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 جمعی از جانبازان حزب اهلل لبنان
با رهبر انقالب دیدار کردند

جمعی از جانبازان ح��زب اهلل لبنان پس از اقامه 
نماز به امامت رهبر انقاب اس��امی با ایشان دیدار و 

گفتگو کردند.
در آستانه سالگرد جنگ سی و سه روزه و پیروزی 
مقاومت اس��امی لبنان بر رژیم صهیونیستی، جمعی 
از جانب��ازان ح��زب اهلل پ��س از اقامه نم��از به امامت 
 رهبر انقاب اس��امی با ایشان دیدار و گفتگو کردند. 

 مهر

هشدار رهبری به وزیر اطالعات
حجت االسام محمود علوی در پی اظهارات اخیر خود 

درباره عدم برخورد با مفسدان اقتصادی هشدار گرفت.
برخی ش��نیده ها حاکی اس��ت در پی اظهارات اخیر 
منتشر شده از سوی وزیر اطاعات مبنی بر اینکه نباید با 
مفسدان اقتصادی با تندی برخورد کرد، رهبر معظم انقاب 
به حجت االسام علوی هش��دار داده اند که این بیانات به 

"ضرر وزارت اطاعات" و نیز به "ضرر اقتصاد ملی" است.
گفتنی است حجت االس��ام محمود علوی وزیر 
اطاعات 16 تیرماه در جلس��ه ش��ورای اداری استان 
لرستان در سخنان خود گفته بود که نباید با متخلفان 
برخ��ورد قهرآمیز)تند( ش��ود، بلکه باید ب��ا توجیه و 

راهنمایی از انحراف آنها جلوگیری کرد.  تسنیم

 بسته اجرایی برای مقابله با تحریم ها 
در چارچوب برنامه جامع

رئیس س��ازمان برنام��ه و بودج��ه در نامه ای به 
رئیس جمهور 12 بسته اجرایی در قالب برنامه جامع 

برای مقابله با تحریم ها را ارائه کرد.
در پی دس��تور رئیس جمهور به سازمان برنامه و 
بودجه برای ارائه راه حل های پیشنهادی برای مقابله 
ب��ا دور جدید تحری��م ها در اجاس مدیران کش��ور، 
محم��د باقر نوبخت مع��اون رئیس جمه��ور و رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رئیس جمهور 
12 بس��ته اجرایی را در قالب برنامه جامع پیشنهادی 

مقابله با آثار تحریم ها ارائه کرد.
در مت��ن نام��ه آمده اس��ت:با هدف اجرایی ش��دن 
موضوعات اباغی جناب عالی در اجاس مدیران کشور، 
اولین بخ��ش از برنامه جامع مقابله با تحریم مش��تمل 
بر 12 بس��ته اجرایی با عناوین زیر توس��ط کارشناسان 
س��ازمان برنامه و بودجه کشور، دس��تگاه های ذیربط و 
همچنین جمعی از صاحب نظران دانشگاهی و اقتصادی 
تهیه و عنداللزوم جهت طرح در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی س��ه قوه تقدیم می ش��ود. عناوین بس��ته های 
اجرایی: 1- آثار سناریو های مختلف تحریم و تقسیم کار 
دس��تگاه های اجرایی برای مقابله با آن 2- محاسبه آثار 
تحری��م بر بودجه عمومی و س��ناریو های جبران آن ۳- 
راه کار ه��ای مهار و مدیریت رش��د نقدینگ��ی ۴- برنامه 
تأمی��ن ان��رژی مطمئن در ش��رایط تحری��م ۵- برنامه 
تأمین کاال های اساس��ی و مورد نیاز مردم 6- برنامه های 
ویژه حمل و نقل دریای��ی، ریلی و هوایی در تحریم ۷- 
برنامه های صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم ۸- 
نحوه واگذاری دارایی های مازاد دولت به مردم )س��هام و 
اماک مازاد( ۹- تسهیل در مشارکت عمومی و خصوصی 
برای اجرای طرح های عمرانی 1۰- برنامه تأمین معیشت 
فقرا و کاهش فقر مطل��ق 11- برنامه های رونق تولید و 
اشتغال گس��ترده 12- تدوین راه کار های ویژه مقابله با 

تحریم در حوزه IT , ICT  باشگاه خبرنگاران

اخبار

عملکرد تیم اقتصادی دولت مشکالت کشور را حل نمی کند
دبیر کل حزب مؤتلفه اس��امی گفت: تی��م اقتصادی دولت موفقیت کاملی 

برای حل مشکات معیشتی و اقتصادی مردم بدست نیاورد.
محمد نبی حبیبی با اش��اره به لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: 
معتق��دم که مجموعه تیم اقتصادی دولت، موفقیت کاملی برای حل مش��کات 

معیشتی و اقتصادی مردم بدست نیاورد.
وی افزود: محصولی که از عملکرد وزرای اقتصادی دولت مش��اهده می ش��ود در 

حدی نیست که بتواند مشکات عدیده ای که کشور با آن مواجه است را حل کند. 
حبیبی افزود: تیم اقتصادی دولت در ۵ سال گذشته حداکثر پتانسیل خود را نشان 
داده، به همین دلیل بعید می دانم که بتواند کاری فراتر از آن چه که تاکنون انجام داده 
ارائه دهد؛ معتقدم که کابینه اقتصادی دولت نیازمند تغییر است و اولین حزبی که این 

پیشنهاد را به دولت داد حزب مؤتلفه اسامی بود.   باشگاه خبرنگاران جوان

احزاب
دشمنان برای تکه تکه کردن نقشه ایران متحد شده اند

فرمانده س��پاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ گفت: امروز دشمنان برای 
زمین زدن نظام جمهوری اس��امی و تکه تکه کردن نقش��ه ایران تا بن دندان 
مس��لح و متحد ش��ده اند. آن ها کاری به ارتشی، س��پاهی، بسیجی و مسلمان و 

غیرمسلمان ندارند.
س��ردار محمدرضا یزدی افزود: افتخار می کنم که میان عزیزانی حضور دارم 
که همرزم و هم س��نگر بوده ایم و هس��تیم. آن ها کاری به ارتشی، سپاهی، بسیجی و 
مس��لمان و غیرمس��لمان ندارند و تنها هدفشان این است که نقش��ه ایران باید تکه تکه 
ش��ود. در چنین ش��رایطی بس��یجیان برای حفظ وحدت، تکلیف و وظیفه سنگین تری 

نسبت به سایر اقشار بر دوش خود دارند.
یزدی گفت: ارتش، سپاه و بسیج برای این ایجاد نشده اند که از خودشان دفاع کنند. 

آن ها به وجود آمده اند تا از آحاد مردم ایران دفاع کنند. فارس 

پاسداران
برخورد با فساد در قوه قضائیه در دستورکار قرار گیرد

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: وجود حتی یک قاضی فاسد هم در دستگاه 
قضا مجاز نیست.اگر قوه قضائیه فاسد باشد، فساد در کشور فراگیر می شود.

س��ید امیرحس��ین قاضی زاده افزود: قوه قضائیه و مجموع قضات مس��ئول 
اصلی مبارزه با فس��اد هستند و اگر بنا باشد خودشان درگیر فساد باشند، فساد 
در کشور فراگیر می شود، بر همین اساس وجود حتی یک نفر قاضی متخلف نیز 

جایز نیست.
وی افزود: بر همین اس��اس باید ش��دیدترین برخوردها با قضات فاس��د صورت گیرد. 
من نمی دانم چرا برخورد قوی و مقتدرانه ای با قضات فاس��د در کش��ور صورت نمی گیرد. 
قاضی زباده گفت: اخیراً شاهد صدور حکم یک قاضی در کشور پاکستان علیه نخست وزیر 
این کشور بودیم که این مسئله خوشحالی مردم این کشور را در پی داشت که قاضی بدون 

ماحظه و ترس و واهمه برای این مقام سیاسی حکمی را صادر کرده است.  فارس

پارلمان

والیتی در باشگاه والدای مسکو:
یه ادامه خواهد داشت حضور مستشاری ایران در سور

مش��اور امور بین المل��ل رهبری گفت: ای��ران به حضور  ن مستش��اری خود در سوریه ادامه می دهد زیرا با خروج گفتمــــا
ایران و روس��یه، داعش مجددا باز خواهد گش��ت، لذا خواب آش��فته آمریکا 

تعبیر نخواهد شد.
عل��ی اکبر والیتی مش��اور رهبری در امور بین الملل��ی ادامه داد: حضور 
ایران در منطقه بنا بر دعوت دولت های سوریه و عراق و به شکل مستشاری 
اس��ت و هر موقع آنها تش��خیص دهند از این کش��ورها خارج می شویم، اگر 
کمک های ایران و روسیه نبود سوریه اکنون در دست جبهه النصره بود و در 

عراق هم ابوبکر بغدادی حکمرانی می کرد. 
وی اف��زود: ترامپ به کلینتون گفت ش��ما باعث بوج��ود آوردن داعش 
شدید، حاال خود ترامپ همان راه را دنبال می کند؛ کسانی که بوجود آورنده 
داع��ش بودند باعث مهاجرت 1۰ میلیون از 26میلیون نفر جمعیت س��وریه 
شدند، س��وریه و عراق به تنهایی نمی توانستند در مقابل آمریکا عربستان و 
اس��راییل بایس��تند. امروز با کمک ایران و روس��یه و حزب اهلل، ۸۰ درصد از 
خاک س��وریه آزاد ش��ده است. والیتی ضمن اش��اره به کمک های ارزشمند 
روس��یه برای حفظ کشور سوریه یادآور شد: ایران به حضور مستشاری خود 
در س��وریه ادام��ه می دهد زیرا ب��ا خروج ایران و روس��یه، داعش مجددا باز 

خواهد گشت، لذا خواب آشفته آمریکا تعبیر نخواهد شد.  مهر

گف��ت:  ارت��ش  کل  فرمان��ده  اسـام ش��مارش معکوس ب��رای پایان ارتش 
عمر دشمنان ش��روع شده و لحظه به لحظه به افول 

و زوال نزدیک می شوند.
سرلشکر س��ید عبدالرحیم موس��وی ادامه داد: 
ای��ن که فرمان��ده ارتش فارغ از ش��خص من، با این 
ک��ه دارای جایگاه رفیعی اس��ت، با افتخ��ار هر چه 
تمام تر از بس��یجی بودن حرف بزند، برای جوان ترها 
الگو خواهد ش��د. این موضوع همچنی��ن بیانگر این 
اس��ت که بس��یجی بودن مح��دود به یک س��ازمان 
خاص نیس��ت. هر انس��انی، در هر جایگاهی و با هر 
توانای��ی می تواند به جایگاه خود متعصب باش��د و به 
بس��یجی بودن افتخار کند. حضرت آقا هم روی این 
موضوع تاکید کردند و فرمودند، فرمانده کل ارتش با 
دلبستگی س��ازمانی و وابستگی عاطفی که به ارتش 
دارد و م��ن آن را تایی��د می کنم، ای��ن مواضع را در 

وحدت نیروهای مسلح انتخاب می کند.
سرلشکر موسوی ادامه داد: دشمنان ما به خوبی 

می دانند که شاید بتوانند با برخی محاسبات در مورد 
برخی قدرت ها و نقاط قوت ما به خود امید شکس��ت 
نخ��وردن بدهند، اما در مقابله با تفکر بس��یجی هیچ 

امید پیروزی نخواهند داشت و این قطعی است.
وی همچنین گفت: بس��یج یادگار امام)ره( است 
و بس��یج ارتش هم ی��ادگار فرمانده بزرگ��وار ما امیر 
سرلشکر صالحی به ش��مار می رود. ایشان بسیج را به 
شکل فعلی در ارتش برنامه ریزی، هدایت و راه اندازی 
کردند و تا امروز برکت آن برای ارتش، کارکنان ارتش 
و خانواده ه��ای آنان ادامه دارد. ما این نعمت را ش��کر 
می کنیم و از امیر سرلشکر صالحی هم تشکر می کنیم 
که این نعمت را برای ما باقی گذاشتند. با خداوند عهد 
می بندی��م که از این امانت به خوبی محافظت کنیم و 
طوری با آن رفتار کنیم که همه از ما راضی باشند که 
این امانت را چگونه حفظ کردیم، رشد دادیم و هر روز 

بهتر و بیشتر از پیش کار خود را انجام می دهد.
سرلشکر موسوی هشدار داد: ما باید خیلی مراقب 
باشیم. می گویند آدم عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده 

نمی ش��ود، اما ما چند بار باید گزیده ش��ویم؟ وظیفه 
بس��یجیان در این عملیات و جنگ روانی بسیار مهم 
اس��ت. دش��منان اصلی ما واقعا قدرت مقابله با ما را 
ندارند. آن ها می دانند که شمارش معکوس برای پایان 
عمرشان شروع شده و لحظه به لحظه به افول و زوال 
نزدیک می ش��وند، اما جوری رفتار می کنند که به ما 

بباورانند در وضعیت بدی قرار داریم.
وی تصریح ک��رد: ایران در درون خود همه چیز 
برای آن که س��رزمینی س��ربلندتر و آبادتر از امروز 
باش��د را دارد. حتی اگر دور این کشور دیوار بکشند 
هیچ اتفاقی نمی افتد. ما ۸ س��ال ب��ا این وضعیت با 
عالم جنگیدیم، دشمن را زمین زدیم و پشتش را به 
خاک مالیدیم. این همان ملت است و باز هم توانایی 

آن را داریم.
فرمان��ده کل ارت��ش اضافه کرد: دش��من این را 
می دان��د و با پادوهایش در ایران روی موج ها س��وار 
می ش��وند. ما باید مراقب باشیم گرفتار جنگ روانی 
دشمن نش��ویم. درس بزرگتر این است که حتی اگر 
دش��منان نف��وذی کرده اند و جاهایی موفق ش��دند، 
راه ه��ای نفوذ را پیدا کنی��م، آن ها را ببندیم و مقابل 

دشمن بایستیم.  روابط عمومی ارتش

یم
سن
ت

آقای ترامپ! گوش به زنگ بمان
ادامه از صفحه اول

اما جمه��وری اس��امی ایران در ح��ال حاضر با 
وجود پاالیش��گاه های بنزین از نظر تولید این محصول 
استژاتژیک خودکفا است و نه تنها می تواند نیاز کشور 
را ب��رآورده کند، بلکه ص��ادرات آن نیز می تواند منبع 
درآمد خوبی برای کشور باشد. وجود پاالیشگاه ستاره 
خلی��ج فارس که به همت کارشناس��ان و مهندس��ان 
ایران��ی و به دس��ت توان��ای نیروهای ق��رارگاه خاتم 
االنبیاء س��اخته ش��ده اس��ت، برگ زرینی از شعار ما 
می توانیم اس��ت که ب��ه واقعیت تبدیل ش��ده و قطعاً 
چنین دستاوردی می تواند در دیگر زمینه ها نیز وجود 

داشته باشد.
نگاه به توانایی های درون کش��ور، سرمایه گذاری 
بر روی محصوالت کشاورزی و خودکفا شدن در تولید 
مواد غذایی با محوریت کش��اورزی، ترامپ را همچنان 
در انتظار صدای زنگ تلفن نگه خواهد داش��ت. چرا او 
چنین تصوری کرده است رفتار ایران با آنها محترمانه 
تر ش��ده؟! چرا فکر می کند ایران تحت فش��ار زیادی 
اس��ت و باالخره یک روز زنگ می زند و می گوید آماده 

توافق هستیم؟!
می ت��وان این رؤیای آمریکا را ب��ه کابوس تبدیل 
ک��رد، تنها بای��د همت بلند انقابی گ��ری و مدیریت 
جهادی را در ساز و کارهای دستگاه های اجرایی زنده 

کرد.

سرمقاله

عباس امیرانتظام تقریبا جزو گـــزارش دو گروه رویداد  
نخستین محکومان امنیتی است که از او به عنوان 
نف��وذی یاد می ش��ده  این لقب را کس��انی به وی 
دادن��د که امروز در س��وگش! جمع ش��ده اند!! اما 
انگار برای برخی سیاس��یون مهم رسیدن به هدف 
اس��ت، هدفی که می تواند ناکامی ه��ا و طرفداری 
متعصبانه از دولتی که نه توفیقی در خارج داش��ته 
و ن��ه رضایت عموم��ی را باالتر برده را پش��ت آن 

مخفی کند!
واقعیت این اس��ت ک��ه از زمان��ی که عباس 
امیرانتظ��ام از اولین محکوم��ان امنیتی در تاریخ 
انقاب اس��امی فوت کرد دقیقا دو روز پیش، آب 
گل آلود برای ماهی گرفتن عده ای درس��ت شد به 
همین بهانه در این گزارش نگاهی به مواضع افراد 

مختلف در زمان دستگیری وی می اندازیم.
روز پنجش��نبه21تیر عباس امیرانتظام اولین 
س��خنگوی دولت موق��ت مهدی بازرگان، س��فیر 
اسبق ایران در  سوئد و از اولین محکومان امنیتی 

بعد از انقاب درگذشت.
عباس امیرانتظام با ن��ام قبلی عباس روافیان 
فرزند میرزا یعق��وب رفوگر بود که پدر و عمویش 
ب��ه فرقه ضاله بهائیت گرویده بودند. وی در س��ال 
1۳2۹ دانش��جوی رش��ته الکترومکانیک دانشگاه 
تهران ش��د و در دانش��کده فنی با مهندس مهدی 
بازرگان آشنا شد. او از همان زمان سعی داشت که 

وارد تشکیات نهضت آزادی شود.
با پی��روزی انقاب اس��امی در 2۳ بهمن ۵۷ 
حکم س��خنگویی دول��ت موقت و معاون��ت اداری 
نخست وزیری برای امیرانتظام صادر می شود اما او 
۴ ماه بعد به مأموریتی تازه اعزام و به عنوان س��فیر 
ایران در کش��ورهای اس��کاندیناوی راهی استکهلم 
می شود. طبق اطاعات منتشرشده، تماس و ارتباط 

امیرانتظام با آمریکایی ها در سوئد بیشتر می شود.
2۷ آذر 1۳۵۸، عب��اس امیرانتظ��ام به اته��ام 
همکاری با سازمان جاسوسی آمریکا CIA و ارتباط 
پنهانی با دولت آمریکا، به محض بازگشت به کشور 
از مأموریت استکهلم، با حکم دادستانی کل انقاب 
در فرودگاه بازداشت می شود. جاسوسی امیرانتظام 
زمانی کش��ف می شود که در ساختمان معروف به 
بیژن در النه جاسوس��ی، توس��ط دانشجویان پیرو 
خط امام اسنادی پیدا می ش��ود که بیانگر ارتباط 
پنه��ان امیرانتظام با آمریکا بود و اس��ناد آن هنوز 

هم موجود است.
در روز 26 اس��فند م��اه س��ال 1۳۵۹ عباس 
امیرانتظام در دادگاهی به ریاست آیت اهلل محمدی 
گیان��ی محاکمه ش��ده و س��رانجام پ��س از 1۵ 
جلس��ه رس��یدگی، دادگاه وی را به دلی��ل انج��ام 
ماقات ه��ا و تماس های محرمانه با بیگانگان، ارائه 
اطاع��ات داخلی به دش��من، فراری دادن س��ران 
رژیم ش��اه، فراری دادن مأموران سیاس��ی سفارت 
رژیم صهیونیس��تی در تهران و... به اعدام محکوم 
می شود اما با تاش ها و فشارهای مهندس بازرگان 

حکمش به حبس ابد تقلیل می یابد.
با نگاهی به روزنامه ها و نش��ریات آن زمان در 
می یابیم اکثر گروه ها و جناح های سیاسی و حتی 
روش��نفکران آن زمان نس��بت به جرم عباس امیر 
انتظام متفق القول بودند. افرادی که این روزها پیام 
تس��لیت برای امیرانتظام ص��ادر می کنند از اولین 
ش��خصیت هایی  بودند که به شدت وی را محکوم 

می کردند.
در این گزارش نگاهی به بریده روزنامه های آن 
زمان درباره نحوه جاسوس��ی امیرانتظام و نظرات 

مختلف نسبت به او می اندازیم.
2۹ آذرم��اه س��ال 1۳۵۸ روزنام��ه جمهوری 
اس��امی در خب��ری اعام کرد ک��ه امیرانتظام به 

جرم جاسوسی به نفع سیا دستگیر شده است.
روزنامه انقاب اسامی که مدیریت آن برعهده 
ابوالحس��ن بنی ص��در ب��ود، در تاری��خ 2۹ آذرماه 
1۳۵۸ با اعام خبر دس��تگیری امیرانتظام به جرم 
جاسوسی، چنین نوشت :"هدف وی از سفیر بودن 
در اس��تکهلم داش��تن محیط  آزاد ب��رای تماس با 
آمریکائی��ان ب��ود... امیرانتظام می کوش��د تا روابط 

دوجانبه خوبی را بین ایران و آمریکا برقرار کند."
روزنام��ه جمه��وری اس��امی در صفحه 1۰ 
ش��ماره 26 دی 1۳۵۸ دو س��ند را منتشر ساخت 
و نوشت: "چنانچه در س��ند اول مشاهده می شود 
هویدا به نصیری اطاع می دهد که ش��اه دس��تور 
داده است روسای حفاظت وزارتخانه ها و سازمان 
ها باید تنها از طرف س��اواک تعیین ش��وند و این 

س��ند حس��اس بودن این مقام و ماهیت این روسا 
را می رساند.

در سند دوم امیرانتظام دستور می دهد خروج 
آقای س��یدفخرالدین طباطبایی از کش��ور بامانع 
اس��ت. نامبرده یکی از همین معتمدین و دس��ت 
نشاندگان ساواک منحله می باشد که بعد از انقاب 

اسامی ایران ممنوع الخروج بوده است. "
س��ند دس��تور امیرانتظام برای خروج یکی از 

مسئوالن ساواک از کشور چاپ شد.
روزنامه بامداد امروز نیز با اعام خبر دستگیری 
عباس امیرانتظام و انتش��ار اس��ناد جاسوسی وی 
توس��ط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، نوشت 
که "سیا در پاسخ انتظام اعام کرده بود که تبادل 

اطاعات بعد از دهم سپتامبر انجام می شود." 
یکی از افرادی که در مطبوعات آن زمان نسبت 
به امیرانتظام موضع تندی را ابراز کرد، رضا براهنی 
عضو کانون نویس��ندگان ب��ود. براهنی در روزنامه 
اطاعات  ش��ماره 2۴ بهمن 1۳۵۸ می نویسد "در 
حالی که آقای امیرانتظام در همان زمان که روابط 
مخصوص خود را با نمایندگان غارتگران کشور ما 
حفظ کرده بود رادی��و و تلویزیون را هم به عنوان 
معاون نخس��ت وزیر و س��خنگوی دولت موقت در 

اختیار خویش داشت.
هنگام فرو رفتن در گرداب و گنداب ، عده ای 
مذبوحانه دس��ت و پا می زنند و می کوشند ساخت 
و پ��اک دیگرانی را که با ش��رف مب��ارزه کردند و 
باش��رف زندگی کردند و با شرف هم خواهند مرد، 
آل��وده کنند ، غافل از این که این قبیل تش��بثات 
مذبوحان��ه، تنه��ا گ��رداب را عمیق ت��ر، گندآب 
را پلیدت��ر و عرص��ه را ب��ر آنان تنگ ت��ر می کند، 
درخت برومند انق��اب ایران، برگه های مصنوعی 
و دروغین خود را بر اثر وزش نسیم آگاهی انقابی 
جامعه می تکاند و فرو می ریزد ، بازگشت این برگ 
ها به باالی درخت به همان اندازه بازگشت شاه به 
کاخ نیاوران امری اس��ت محال و آقای امیرانتظام 

بیخودی زور می زند!"
رض��ا براهنی در روزنامه اطاعات: س��اخت و 

پاخت با سولیوان مشت ها را باز کرده است
یک��ی دیگ��ر از افرادی ک��ه این روزه��ا برای 
امیرانتظام پیام تس��لیت صادر کرده، سید محمد 
خاتمی اس��ت. وی در  1۸ مهر 1۳6۰ در روزنامه 
کیهان در یادداش��تی درباره امیرانتظام خطاب به 
بازرگان  چنین نوش��ت "م��راد از آمریکایی بودن 
نح��وه ای از دید و بینش اس��ت که بس��ادگی بازار 

دست سیاست های توس��عه طلبانه آمریکا می شود 
و بخاط��ر برخ��ورداری از همی��ن دی��د و بین��ش 
جریانی که ش��ما در راس  آن ق��رار دارید، همواره 
از مواضع ضد آمریکایی جمهوری اس��امی اظهار 
نارضایت��ی و حت��ی مخالفت قول��ی و عملی کرده 
است. چه نقصی در کار شما است که فردی چون 
امیرانتظ��ام  جاس��وس و مزدور آمریکا تا س��طح 
معاونت نخست وزیری و س��خنگویی دولت موقت 

باال می آید..."

 یادداشت خاتمی در کیهان که امیرانتظام
را جاسوس مزدور خطاب می کند

زم��ان   آن  ک��ه  معادیخ��واه  حجت االس��ام 
نماینده مجلس بود نیز در یکی از جلس��ات دادگاه 
امیرانتظام به عنوان ش��اهد حاضر شده در دادگاه 
چنی��ن می گوید "امیرانتظام یک��ی از عوامل نفوذ 
خط آمریکا در انقاب اس��امی ایران اس��ت... من 
از همین جا مس��ئولین روزنامه می��زان را به یک 
بح��ث آزاد دع��وت می کن��م. از روی تناقض های 
»میزان« می توان��م ثابت کنم که این آقایان هرجا 
که دادگاه به ضرر آن ها باش��د آن را قبول ندارند.  
آقای بازرگان نمی تواند امام را درک کند.")روزنامه 

کیهان، 2۷ اردیبهشت 1۳6۰(
مصطفی ت��اج زاده از محکومان امنیتی و عضو 
حزب منحله سازمان مجاهدین انقاب چندی پیش 
در مصاحبه ای گفته بود به امیرانتظام ظلم کردیم. 
با این حال سازمان مجاهدین انقاب)اصاح طلبان 
ام��روزی( در همان زمان بیانی��ه  ای صادر کرده و 
با تایید اس��ناد النه جاسوس��ی نوش��ت" سازمان 
مجاهدین انقاب اسامی در پایان خطر وابستگان 
به غرب را مورد تاکید قرار داده و از دادگاه انقاب 
اسامی خواس��ته است که تحت تاثیر جوسازی ها 
واقع نش��ده و با قاطعیت عمل کند تا خدش��ه ای 
به خ��ط راس��تین ام��ام وارد نیاید.")کیهان ، 2۷ 

اردیبهشت 1۳6۰(
در نهایت این س��وال بی ج��واب باقی می ماند 
که چرا برخی از سیاس��یون که امروز در تش��ییع 
امیر انتظام ش��رکت کرده  اند روزی به او جاسوس 
می گفتند؟! اگر به ضم آنها و اس��ناد منتش��ر شده 
انتظام جاس��وس اس��ت پس چرا نظرش��ان تغییر 
ک��رده و اگر نبود چ��را آن روز نگفتند؟! همه اینها 
باعث می ش��ود ک��ه از این افراد قلیل بپرس��یم آیا 

هدف وسیله تان را توجیه می کند؟!

امیرانتظام؛ از تایید جاسوسی توسط اصاح طلبان تا سوگواری برای مظلومیت!

هدفوسیلهراتوجیهمیکند؟!

امیر موسوی:
وع شده است شمارش معکوس پایان عمر دشمنان شر

ام��ام جمع��ه موق��ت تهران  ن یبــــو گف��ت: ت��ا زمانی ک��ه بانک تر
مرک��زی به عنوان صندوق برای تأمین هزینه های 
دول��ت و دیگ��ر ق��وا به حس��اب آید، مش��کات 
اقتص��ادی، ت��ورم و گران��ی، مدیری��ت و کنت��رل 

نخواهند شد.
حجت االسام سیدمحمدحس��ن ابوترابی فرد 
در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران پیرامون 
یکی از خطبه های حضرت علی)ع( در نهج الباغه 
اظهار داش��ت: فهم آموزه های دین و آراستگی به 
آن به معنای حرکت در مس��یری است که خداوند 
تبیین کرده اس��ت. آراس��تگی عملی م��ورد تایید 
وحی و عقل اس��ت و امام علی)ع( هم دراین کام 

بلند بر عمل تکیه می کند.
خطیب نماز جمعه تصریح کرد: دولتمردان اگر 
می خواند مش��کات پیش رو را حل کنند راهی جز 
عمل صالح نخواهند داش��ت، خوشبختانه سیاست 
ه��ای کان رهبرمعظم انق��اب در این جهت کلیه 
سیاس��ت های الزم و صحیح را تبیین کرده اس��ت. 
بهترین عمل آن عملی اس��ت که دوام داشته باشد، 
هر چند محدود و کوچک باشد، تداوم در عمل صالح 
تحول آفرین و موجب سعادت می شود، بنابراین باید 

عمل صحیح و اقدام مبتنی بر اصول باشد. 
وی اظه��ار ک��رد: یکی از مش��کات فرا روی 

مدیریت کشور تصمیماتی اس��ت که دوام ندارند، 
چرا که اصولی اتخاذ نشده است. یکی از مشکات 
م��ا در حوزه تقنین، قوانینی اس��ت که فاقد ثبات 
اس��ت، ما نیاز به قوانین پایدار و با ثبات هستیم و 

این راه تحول را هموار می کند. 
ابوتراب��ی ف��رد با اش��اره به اقتدار سیاس��ی و 
امنیت��ی غ��رور آفرینی که در جمهوری اس��امی 
ایران وجود دارد، گف��ت: ایجاد جبهه مقاومت در 
کش��ورهای منطقه و پیروزی های به دست آمده، 
همگی در س��ایه صبر بر فراز و نش��یب ها حاصل 
ش��ده که این صبر و استقامت از توصیه های امام 

علی )ع( و سایر پیشوایان ما بوده است.
وی تصریح ک��رد: حتی در زمانی که مدیریت 
جامعه در دستان باکفایت امیرالمومنین علی )ع(، 
بعنوان نم��اد صبر و پایداری، ب��ود دیدیم که اگر 
جامع��ه در کنار امیرالمومنین صابر نباش��د، پیروز 
صحن��ه معاوی��ه خواهد ب��ود. بنابراین اس��تقامت 
رهب��ران صالح و امت های وف��ادار به حق همواره 

عزت آفرین خواهد بود.
ام��ام جمعه موق��ت تهران یادآور ش��د: امروز 

س��رمایه های بزرگی که در دس��ت داریم حاصل 
عمل صالح و صبر و پایداری اس��ت وپیروزی های 

بعدی نیز در گرو پیمودن این راه است.
وی ب��ا بی��ان اینکه ملتی رس��تگار اس��ت که 
نگاهش به قله معطوف باشد و افق های بلندمدت 
را مدنظر ق��رار دهد، تأکید کرد: مدیران اقتصادی 
کش��ور بدانند که ایران باید به ی��ک قدرت بالنده 
اقتصادی در آس��یا و نقش آفرین در سطح جهان 
بدل ش��ود و این هدف واالی ما است که نقشه راه 
را تبیین کنیم؛ نگاه های خرد را کنار بگذاریم که 
بعض��اً همین نوع نگاه ها، بدون توجه به سیاس��ت 
ه��ای کلی نظ��ام، چالش های اقتص��ادی را برای 

کشور ایجاد می کند.
ابوترابی فرد در بخش دیگری از سخنان خود 
اظهار داش��ت: در 2۰۰ س��ال گذشته بیش از ۵۰ 
درصد جغرافیای ایران تجزیه ش��د اما چه شد که 
ای��ن ملت امروز به نماد قدرت اس��ام بدل ش��ده 
است. جز این نیست که ملت در سایه پیوند آموزه 
های دین ب��رای انتخاب رهب��ری صالح در جهت 

اداره جامعه قدم برداشته است.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: کش��وری که 
سالهاس��ت بودجه س��االنه آن به درآمدهای نفتی 
گ��ره خورده، اگر می خواهد تحولی را تجربه و راه 
را ب��رای خلق قدرت فراه��م کند و اگر می خواهد 
ب��ا الهام از سیاس��ت های اباغ��ی رهبری انقاب 
وابس��تگی به نفت را به صفر کاهش دهد، نیازمند 
ب��ه یک عزم، تصمیم صحی��ح، کاهش هزینه ها و 
ارتقای بهره وری اس��ت و این مهم صورت نخواهد 
گرفت مگر اینکه در میان همه مس��ئولین و مردم 

کشور اجماع باشد.
وی تصریح کرد: باید خطاهای گذش��ته خود 
را در مس��یری صحیح اص��اح کرد و به طور مثال 
مس��ئولین اع��ام کنند ک��ه در بودجه س��ال ۹۸ 
اشتباهات گذش��ته را نخواهند داش��ت و تصمیم 
گرفت��ه ان��د که هزینه ه��ای غیر منطق��ی که بار 
سنگینی را به ملت تحمیل می کند کنار گذاشته 
و برای اداره کش��ور دیگر دست نیاز به سوی بانک 
مرک��زی دراز نخواهن��د کرد. ای��ن تصمیمات می 

تواند راه نجات کشور باشد.
ام��ام جمعه موقت ته��ران با بی��ان اینکه در 

آس��تانه تغییر رئیس کل بانک مرکزی کشور قرار 
داریم، گفت: پیشنهاد می کنم رئیس جمهور برای 
اس��تقال بانک مرک��زی اقدام ک��رده و با انتخاب 
رئی��س کلی که م��ورد تأیید دیگر روس��ای قوا و 
چهره های تأثیرگذار اقتصادی نظام باش��د، بتواند 
با استقال کامل سیاست های پولی و ارزی کشور 
را اتخاذ کن��د. تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان 
صن��دوق برای تأمین هزینه های دولت و دیگر قوا 
به حساب آید بدانید که مشکات اقتصادی، تورم 

و گرانی، مدیریت و کنترل نخواهند شد.
 ابوتراب��ی فرد خاطر نش��ان کرد: دنیا و مثلث 
ش��وم ترامپ، بن س��لمان و نتانیاهو می دانند که 
قدرت جمهوری اس��امی ایران، ق��درت بالنده و 
پرش��تابی است که راه را برای حرکت رو به جلوی 
نیروهای مقاومت در منطقه فراهم آورده و هر روز 

قله جدیدی را فتح می کند.
وی در پایان یادآور ش��د: جمهوری اس��امی 
ایران پس از ۴ دهه با مدیریتی هوشمند و مناسب 
خواهد توانست با بهره برداری از مولفه های قدرت 
خ��ود از جمله ثبات سیاس��ی، امنیت مثال زدنی، 
قدرت علمی پرشتاب، ذخایر عظیم مادی و انسانی 
کش��ور و دیگر مولفه های قدرت خود به جایگاه و 
قدرتی به مراتب باالتر و بدیع تر از آنچه که امروز 

در آن قرار دارد دست پیدا کند.   فارس

ابوترابی فرد در نماز جمعه تهران:

حل چالش های اقتصادی تصمیمات شجاعانه می خواهد


