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سرمقاله

آقای تَکرار مسئولیتپذیری را معنا کرد!

بدهکاران
همیشه طلبکار!

سیاست روز عکسالعمل اقتصاد به بسته جدید دولت را بررسی میکند؛

مسئولیتپذیری به جای ترس از مرگ

چوب خطی
برای اجرای درست
بسته جدید ارزی

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

آقای رئیس دولت اصالحات باید باور کند که پایش در همه اقدامات صورت گرفته
و در وضع اقتصادی موجود وسط میدان است و نفر اول اتهامات قرار دارد چراکه مردم به او و تَکرارش
و شعارهای اقتصادی همطیفهایش اعتماد کردند تا اوضاع بهتر شود ،تا اقتصاد شکوفا شود و آنها هستند
که امروز در نقطه اتهام مردم قرار گرفتهاند و باید بگویند با باور مردم چه کردهاند؟!
صفحه 3

نگاهی به مخالفتها با سوال از رئیسجمهور

مصونیت در پاسخگویی

گ�روه رویداد اعالم وصول س��وال از
گــ�زارش دو
رئیسجمهور در مجلس موضوعی اس��ت
که این روزها در مورد آن اظهارنظرهای متفاوتی میشود.
از نامه رئیسجمهور به رئیس مجلس گرفته تا انتشار خبر

گفتوگوی تلویزیونی رئیسجمهور با مردم موضوعی است که
همگی به گونهای به این مس��ئله مربوط میشود .اگر چه طرح
س��وال بارها از رئیسجمهور در مجلس مطرح شده است و با
صفحه 2
مقاومتهای بسیاری روبهرو بود اما...

ژاپنیها هفتادوسومین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا را گرامی داشتند
مهر

آمریکاییها این روزها فضای رس��انهای را در
چارچوب ادعاهایی درباره ایران اختصاص دادهاند.
از یکس��و ترامپ ادعا میکند که به دنبال مذاکره
بدون پیش ش��رط ب��ا ایران اس��ت و ادعا دارد که
اکنون توپ در زمین ایران اس��ت و از س��وی دیگر
پومپئ��و وزیر خارج��ه اش ش��روط چندگانهای را
ب��رای مذاکره مطرح میس��ازد و تغییر رفتار ایران
را عن��وان میکند و در عین حال ش��اهد حمایت
سران آمریکا از به آش��وب کشیده شدن مطالبات
مردمی هستیم.
تمام ای��ن رفتارها در حالی ص��ورت میگیرد
ک��ه یک نکت��ه قابل توجه وج��ود دارد و آن اعالم
آغاز دور جدید تحریمها علیه جمهوری اس�لامی
از سوی آمریکاست .تحریمهایی که گفته میشود
مرحل��ه بعدی آن در ماه نوامبر آغاز خواهد ش��د.
س��خن از آغ��از دور جدید تحریمها در ش��رایطی
مطرح ش��ده که در ب��اب آن چند نکته قابل توجه
وجود دارد؟
نخست آنکه واژه آغاز تحریمها یک واژه انحرافی
است چراکه براساس تمدید تحریم اولیه توسط اوباما
در سال  2016برای  10سال تحریمهای ضدایرانی
موسوم (آیسا) صورت گرفت و در عین حال در طول
س��ه سال از امضای برجام آمریکا و اروپا به تعهدات
خود عمل نکرده و عمال تغییری در تحریمها صورت
نگرفته است .بر این اساس ادعای تحریمهای جدید
ی��ک واژه انحرافی برای اهمیت دادن به تحریمهای
آمریکایی و نیز پنهانسازی عدم تعهدپذیری آمریکا
در قبال برجام است.
دوم آنک��ه نوع واکنش کش��ورها ب��ه اقدامات
آمری��کا نش��ان میدهد ک��ه صفآرای��ی در برابر
این کش��ور به ش��دت افزایش یافته اس��ت .تقارن
تحریمه��ای ادعایی علیه ایران ب��ا اعمال تعرفهها
و تحریمها علیه س��ایر کش��ورها موجب آشکارتر
شدن ماهیت غیربشری آمریکا شده که نتیجه آن
صف بندی بیشتر کشورها علیه آمریکاست چنانکه
کش��ورهایی همچون هند ،روس��یه و چین و حتی
ژاپن اعالم کردهاند که تحریمها و تهدیدات آمریکا
را اج��را نخواهند کرد .البت��ه در این میان به یک
نکته باید توجه داش��ت و آن اینکه اروپا همچنان
اقدامی برای ضمانت دادن درباره تعهداتش صورت
نداده و بس��ته پیش��نهادی آنها در ابهام است و در
حال وقتکشی هستند.
گویی اروپا با خرید زمان به دنبال فراموشسازی
تعهدات��ش و ل��زوم ضمان��ت دادنش ب��رای اجرای
تعهدات خ��ود و آمریکا در قبال برجام اس��ت .الزم
به ذکر اس��ت آمدن  5هواپیمایی  ATRبه ناوگان
هوایی ایران نمیتواند نشانه تعهدپذیری اروپا باشد
چراکه اینها براساس تعهداتی بوده که پیش از خروج
آمری��کا از برجام داده و هی��چ ارتباطی نمیتواند به
بس��ته تعهدات آتی آنها داشته باشد .آنها نمیتوانند
این هواپیماها را به عنوان امتیاز به ایران بفروش��ند
و نمیت��وان آن را نش��انه تعهدپذیری آنان به برجام
دانست .اروپا تا زمانی که بسته عملی و تضمینهای
عینی در باب تعهدات خود و آمریکا ندهد و رس��ما
اعالم و اجرا نس��ازد مقابله ب��ا تحریمهای ضدایرانی
آمریکا را ،نمیتواند ادعای تعهدپذیری داشته باشد.
س��وم آنکه یک نکته بسیار مهم مطرح است و
آن اینکه راهکار مقابله با تعهدات و تحریمها توجه
داشتن به داش��تههای درونی است اخیرا نهادهای
علمی جه��ان از رتبه برتر علمی ای��ران در جهان
گفتهان��د لذا ب��ه صراحت میت��وان گفت که همه
مولفه انس��انی و همه مولفهه��ای فنی و زیربنایی
برای حل چالشهای اقتصادی کشور وجود دارد .در
این میان باید توجه داشت که مسئولیت پذیری به
جای دیدگاههای حاشیهای امری ضروری است.
پرداخت��ن به مس��ائلی همچون متهمس��ازی
دس��تگاههای نظامی به عن��وان عامل نقض برجام
توسط آمریکا ،تقسیمسازی جامعه به اصالحات به
عنوان بقای نظام و معرفی سایر جریانها به عنوان
همراهان براندازان ،گرا دادن به دشمن با محوریت
تجویز نس��خه گزین��ه نظامی برای تسلیمس��ازی
ای��ران ... ،به ج��ای تکیه بر وح��دت و یکپارچگی
برای حل مش��کالت مردم ،قطعا مغایر با راهکارها
حقیقی برای حل چالشهای کشور است.
در این میان باید توجه داشت که سخنان برخی
افراد که ادعا میکنند که رهبری برای حل مس��ائل
وارد میدان شود نوعی فرافکنی برای عدم مسئولیت
پذیری و پاس��خ گویی عملکردهای نادرستشان در
حل مس��ائل اقتصادی اس��ت چراکه رهبری با ارائه
اصل چهل و چهار ،برنامههای توسعه ،سیاستهای
اقتص��اد مقاومتی ،فرمان  8مادهای ،سیاس��تهای
مبارزه با فس��اد ،قرار دادن شعار سالهای متمادی
با محور اقتصادی و نکات متعددی که در دیدارهای
مختلف خود با مسئوالن و اقشار مختلف مردم ارائه
کردهاند راه را برای حل مسائل کشور نشان دادهاند
و این مس��ئوالن هس��تند که باید براساس وظایف
قانونیش��ان برای تحقق این فرامی��ن و رهنمودها
ادامه در صفحه 2
اقدام نمایند.
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متهم جنایت بزرگ همچنان بدون محاکمه

ظریف:

هدی دهقان بذرافشان
hoda.bazrafshan@gmail.com

وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان تأکید کرد:
هیچ کس��ی ،جدی بودن رئیسجمهور آمریکا
برای مذاکره را باور ندارد.
محمدجواد ظریف دیروز در مراس��می به
مناس��بت روز خبرنگار ضمن گرامیداشت روز
خبرنگار یاد و خاطره شهید صارمی و شهدای
همرزم��ش در وزارتخان��ه با بی��ان اینکه یک
نفر میگفت ما  40س��ال اس��ت در این مقطع
حس��اس زندگی میکنیم ،اظهار داش��ت :این
یک واقعیت است ما تصمیم گرفتهایم که یک
گونه دیگر باش��یم و چون تصمی��م گرفتهایم
ی��ک مدل جدید زمامداری را تجربه کنیم ،لذا
تمامی لحظات ما لحظات بسیار ویژهای و یک
تجربه بسیار مهم تاریخی است.
وی گفت :اینکه همواره میشنویم در این
مقطع حس��اس ،به خاطر اینکه تمامی مقاطع
انقالب اس�لامی مقاطع حساسی بوده است .ما
مقاطع حساس بسیاری را پشت سر گذاشتهایم
و این اولین مقطع حساس ما نیست ،ما شرایط
بحرانی را پش��ت سر گذاش��تیم و االن شرایط
شرایط بحرانی نداریم.
وزیر خارجه بیان کرد :آن دوره را آنچنان
با سربلندی پشت سر گذاشتیم که شش قدرت
ب��زرگ جهانی ناگزیر ش��دند که ب��ه پای میز
مذاکره با جمهوری اسالمی ایران بیایند.
وی تکرار کرد :این م��ا نبودیم که به پای
میز مذاکره برگشتیم ،ما هیچ وقت میز مذاکره
را ترک نک��رده بودیم .این طرف مقابل بود که
ب��ه پای میز مذاکره با ایران آمد ،چراکه به این
باور رس��یده بود که فشار بر مردم ایران ،فشار
اقتص��ادی و تبلیغاتی نمیتواند سیاس��تهای
جمهوری اسالمی ایران را عوض کند.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی با یادآوری این
نکته که این فش��ارها میتواند م��ردم را دچار
س��ختی کند ،گفت :این وظیفه م��ا به عنوان
دولت اس��ت که فشارها را از مردم کم کنیم نه
اینکه عامل افزایش آن باشیم ،وظیفه سیاست
خارجی اس��ت ک��ه ب��اری از روی دوش مردم
بردارد نه اینکه به آن اضافه کند.
وی گف��ت :ه��ر روز که آمری��کا در مورد
سیاس��تهای ضد ایرانی خود صحبت میکند
درست است که ما هنوز در یک مقطع حساس
هستیم ولی همه دنیا اعالم میکنند که با این

چه کسی باور میکند ترامپ در مذاکره جدی است
سیاستها همراهی ندارند ،ممکن است قلدری
آمریکا ،توان اقتصادی و فشارهای سیاسی این
کشور باعث برخی اختاللها بشود ،ولی واقعیت
این است که آمریکا امروز در دنیا منزوی است.
کس��ی امروز از انزوای ایران صحبت نمیکند،
بلک��ه هم��ه از ان��زوای ترام��پ ،نتانیاهو و بن
سلمان صحبت میکنند.
ظریف این سه را (ترامپ ،نتانیاهو و محمد
بنسلمان) را س��ه طرف نمودار خشونت ،حق
کش��ی و س��رکوب و نماد بیاعتمادی در دنیا
خوان��د و گف��ت :کس��ی که نخس��توزیر یک
کش��ور دیگر را در کش��ورش زندانی میکند،
کسی که به همه قراردادهای بینالمللی پشت
پا میزند ،نفت��ا و قرارداد همکاری پاس��فیک
را زیر پ��ا میگذارد ،موافقتنام��ه پاریس و هر
توافقی که کرده زیر پا میگذارد .از طرف دیگر
کس��ی که هر روز حقوق فلسطینیها را نقض
و سرکوب و کش��تار میکند ،این سه تا هم به
خاطر سایر رفتارهایشان هم به خاطر سیاست
ایرانهراسیشان در دنیا منزوی هستند.
وی گفت :درس��ت اس��ت این س��ه توان
تبلیغاتی و اقتصادی دارند و سیاس��تهایی را
دنبال و به مردم ما فشار میآورند و ما موظفیم
این فشارها را کم کنیم و باید این کار را بکنیم
و حتم��ا هم چنین میکنیم .یقین دارم از این
مقطع حساس کنونی هم مثل مقاطع حساس
گذشته با سربلندی عبور میکنیم.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی با اش��اره به
فضای��ی که در س��اخته میش��ود و فضایی که
تالش میکنند در دنیا بس��ازند به خاطر اینکه
اهمیت فضا و دیپلماس��ی عموم��ی و غلبه بر
قلبها و مغزها را ب��ه خوبی میفهمند ،عنوان
کرد :میلیارده��ا دالر هزینه خرج میکنند که
ای��ن وضعی��ت فضاحتآمیز خود را به ش��کل
دیگری منعکس کنند.
وی اف��زود :پامپئو یک جلس��ه میگذارد
که خ��ود آمریکاییها گفتند  80درصدش��ان
غیرایرانی بودند؛ به اس��م جلس��ه ب��ا ایرانیها؛
آن ف��ردی که در جلس��ه س��ر و ص��دا کرد به
جای اینکه ایرانیه��ا جواب بدهند ،معلوم بود
جماعت کلش��ان آمریکایی بودند و میگفتند
«یو.اس.ای ( »USAآمریکا) و حتی نتوانستند
حفظ ظاهر کنند که این جلسه ایرانی است.
ظریف با بیان اینکه چقدر تالش میکنند
بگویند که ما با مردم ایران رابطه داریم ،خطاب
به آمریکاییها گف��ت :اگر با مردم ایران رابطه

داری��د ،چرا اولی��ن تحریمی ک��ه برگرداندید
تحریم هواپیما بود؟ چرا پاسخ نمیدهید؟
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی با بیان اینکه
امروز روز برگرداندن بخش اول تحریمهاست،
اظهار داش��ت :هیچ اتفاقی هم نمیافتد ،چون
هر کاریمیخواس��تند انج��ام دهند کردهاند،
بیشتر کاری که خواستند بکنند آثار روانی بود
و هر چه خواستند کردند.
وی گف��ت :آمریکاییه��ا ک��ه اینق��در در
حمایت از مردم ایران س��ر و صدا میکنند این
یک نکته را به من جواب بدهند.
رئی��س دس��تگاه دیپلماس��ی با اش��اره به
ش��عبدهبازیهای بنیامین نتانیاهو نخستوزیر
رژی��م صهیونیس��تی که هر روز پیام س��خیفی
را میفرس��تد و اشک تمس��اح برای مردم ایران
میریزد ،اظهار داش��ت :شماهایی که این ادعاها
را مط��رح میکنید چرا اولین چیزی را که باطل
کردید ،مجوز فروش هواپیما به ایران بود؛ غیر از
ای��ن بود که قرار بود ای��ن هواپیماها برای مردم
ایران استفاده شود؟ چه استفاده دیگری داشت؟
ظریف دوباره از مقامات آمریکایی پرس��ید:
چرا وقت��ی اجازه دادید بعد از فش��ار ب��ه اروپا،
ای.تی.آر پنج هواپیما به ما بفروشد ،گفتید اجازه
ندارید به ایران قطعات بدهید و ای.تی.آر توانست
از روشهای خود قطعات را برای ما فراهم کند.
فراموش نکنید ما درباره گروهی صحبت میکنیم
که تمامی تالششان یک بازی روانی است.
وی گف��ت :اگر دقیق به ای��ن بازی روانی
توج��ه کنیم همین یک س��ؤال را اگر ترامپ و
پامپئو جواب بدهند که چرا حتی قبل از فلزات
گرانبها و حتی قبل از خودرو ،مجوز نزدیک به
 200هواپیم��ای آمریکایی و اروپایی و مجوزی
که خودش��ان صادر کرده بودن��د ،لغو کردند.
چرا حتی تا شش��م اوت برای این مجوزها صبر
نکردند ،آیا روش دیگری داش��تند که دشمنی
خود را با مردم ایران نشان دهند؟
رئیس دس��تگاه دیپلماسی ادامه داد :آنچه
ک��ه ب��رای ما در این ش��رایط مهم اس��ت این
اس��ت که نس��بت به این واقعیات با چشم باز
حرک��ت کنی��م ،حرکت اصلی آمری��کا و رژیم
صهیونیستی در این روزها ،حرکت برای ایجاد
التهاب روانی است.
وی گف��ت :متاس��فانه در برخ��ی م��وارد،
به دلیل برخی مش��کالت خودم��ان حاال این
مشکالت داخلی است یا اینکه سر این است که
میخواهیم همدیگ��ر را متهم کرده یا یکدیگر
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را به ناکارآمدی متهم کنیم و هر مش��کلی که
هس��ت ،آنها توانستهاند یک فضاسازی را ایجاد
کنند که این فضا در وضعیت اقتصادی و ارز ما
اثر گذاشته است.
ظریف ب��ا بیان اینکه واقعیاتی چون حجم
نقدینگ��ی وجود دارد ،یادآور ش��د :ولی اگر به
واقعیات اقتصادی نگاه کنید این واقعیات برای
گذشته هم بود ولی با وجود آن ما تورم زیر 10
درصد داشتیم و رشد باالیی کردیم.
وی ب��ا ط��رح این س��ؤال که چه ش��د که
توانستند این شرایط را ایجاد کنند؟ پرسید :آیا
واقعیتی عوض شد یا فروش نفت ما کم شد؟
ظریف گفت :ماه گذشته یکی از بیشترین
فروش نفتها را در تاریخ داشتیم .ماه گذشته
ب��االی دو میلی��ون و  500ه��زار بش��که نفت
فروختیم .وی با طرح این سؤال که چه شد که
این اتفاقات رخ داد؟ پاسخ داد :فضای روانی.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی با بیان اینکه
نمیگویم شرایط کشور بیاشکال است ،گفت:
ولی فضای روانی که در کش��ور ما ایجاد ش��ده
و متاس��فانه برخی از ما هم در صحنه سیاسی
و ه��م صحنه رس��انهای ،به ای��ن فضای روانی
دامن زدهایم ،برای اینکه خیال کردیم از طریق
دام��ن زدن به این فضای روانی و رس��انهای با
رقیبمان برخورد میکنیم ،توانس��تهاند آنها را
در اهداف خود پیش ببرند.
ظریف با بیان اینکه چه کس��ی باور میکند
ترامپ در مذاکره جدی است ،خطاب به ترامپ
گفت :میخواه��ی مذاکره بکن��ی؛ مقام معظم
رهب��ری در زمان مذاکرات برج��ام فرمودند اگر
م��ا از این مذاکرات نتیج��ه ببینیم و اگر ببینیم
آمریکاییه��ا در ای��ن مذاک��رات درس��ت عمل
میکنند ،این زمینه برای مذاکرات آتی میشود.
وی خطاب به ترامپ گفت :شما میخواهید
مذاکره کنید ،همین فردا میشود دو سال و نیم
که مذاک��ره کردیم ،در واقع  12س��ال مذاکره
کردیم ولی دو سال آن مذاکره مستقیم و رودررو
بود .در کتابهای گینس و رکورد نوشتند.
وزی��ر خارجه افزود :هی��چ وقت در آمریکا
وزیر خارجه این کش��ور برای یک مذاکره این
مدت خارج از کش��ور نبود .آقای کری  18روز
از هتل ما تکان نخ��ورد که مذاکره کند و این
قدرت جمهوری اسالمی است.
وی گفت :این واقعی��ت را فراموش نکنید
که ش��ش قدرت بزرگ جه��ان و وزیر خارجه
ایاالت متحده آمریکا  18روز در هتل نشست،
برای اینکه با جمهوری اس�لامی مذاکره کند،
این عالمت قدرت ماست؛ ولی همزمان عالمت
این اس��ت که وقتی میگویی��د مذاکره بکنید،
خوب ما مذاکره کردیم.
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گزارش یک
آیت اهلل آملی الریجانی:

توصیه مراجع و دلسوزان نظام برای برخورد
با مفاسد را پشتوانه کار خود میدانیم

رئی��س ق��وه قضایی��ه ،توصیه مراج��ع ،علما و
دلسوزان نظام به دستگاه قضایی برای برخورد سریع
و قاطع با مفاس��د اقتصادی را ذخیره و پشتوانه قوه
قضاییه در رسیدگیها توصیف کرد و در عین حال با
گالیه از برخی بیمهریها در زبان توصیههای اخیر
گفت :رس��یدگی به پروندهها ،به وی��ژه پروندههای
مفاسد اقتصادی پیچیدگیهای فنی و حقوقی زیادی
دارد و ما نمیتوانیم با ساده انگاری ،اجازه دهیم که
حقوق مردم و متهمان تضییع شود.
آیتاهلل صادق آملیالریجانی در جلسه مسئوالن
عال��ی قضای��ی در ادامه ب��ه ذکر چند نکت��ه درباره
مقابله دستگاه قضایی با مفاسد به ویژه در ایام اخیر
پرداخ��ت و اظهار کرد :م��ا از همان روزهای ابتدایی
طرح این مسائل ،شعب ویژهای جلساتی را تشکیل
دادیم و شعب ویژهای با بازپرسان ویژه برای این کار
تعیین کردیم تا با فراغت کافی به پروندهها رسیدگی
کنند .دادستان محترم تهران ،معاون اول محترم قوه
قضاییه و دادس��تان محترم کل کش��ور ،هر کدام در
ابعاد مختلف اقدام به نظارت جدی و دقیق بر جریان
تحقیقات و رسیدگیها کردند که در نتیجه آن ،طی
دو روز گذشته چند کیفرخواست در این زمینه صادر
شد و تحقیقات در سایر پروندهها ادامه دارد.
وی تاکید کرد :ما هرگز اجازه نداریم با سادهانگاری،
حقوق مردم و حتی حقوق متهمان را گرچه متهم به
افساد فیاالرض باشد تضییع کنیم .در روند تحقیقات
و رس��یدگیها باید ادعاهای دو طرف ش��نیده شود و
اس��ناد ارائه شده مورد بررس��ی دقیق قرار گیرد .این
کار ،ساده نیست .گاه متاسفانه در برخی سخنرانیها
به گونهای القا میشود که گویی افساد فیاالرض یک
شخص محرز شده و همه دالیل و شواهد کامل است
اما قوه قضاییه دست روی دست گذاشته و مرتکب را
مجازات نمیکند!
رئی��س قوه قضاییه با بیان اینکه «س��رعت» در
رسیدگیها توصیهای منطقی است ،تصریح کرد :اگر
متهمی مدعی است مجوزی برای اقدام خود داشته
است ،موظفیم آن مجوز را به دقت بررسی کنیم .اگر
یک معاون مدعی اس��ت از مافوق خ��ود برای انجام
کاری دستور داش��ته ،باید این موضوع را موشکافانه
مورد واکاوی و رسیدگی قرار دهیم .اسنادی که ارائه
میشوند باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرند .همه
این موارد مس��تلزم صرف یک زمان منطقی است و
ضمن پذیرش توصیه آحاد مردم ،دلس��وزان انقالب
و مراج��ع معظم با تمام وجود ،از همه این بزرگواران
میخواهیم که اج��ازه دهند قوه قضاییه کار خود را
در فضایی آرام به شکل صحیح و متقن انجام دهد تا
حقی از هیچیک از اطراف پروندهها تضییع نشود.
آیتاهلل آملیالریجانی ،اعت��راض را متفاوت از
حمله به پلیس ،به آتش کش��یدن خودروی نیروی
انتظامی و تخریب اموال دانست و خاطرنشان کرد:
اعتراض ،حق مردم است اما مردم هم راضی نیستند
که اعتراض و حرف حقشان آغشته به آشوب شود.

