احزاب

سخنگو

ن افراطیگری را از خود شروع کند
اصالحطلبان پایا 

یک تحلیلگر درب��اره  15راهکار رئیس دولت اصالحات ،گفت :قطعا به دنبال
تهاجمات ناجوانمردانه آمریکا انس��جام بیش��تر امر مستحسنی است اما باید دقت
کنیم در مور د آنچه که طرح میکنیم خودش عامل تفرقه و چند دستگی نشود.
عباس سلیمینمین گفت :برخی از مطالبات صرفا گروهی است یعنی منافع
ی��ک ح��زب و گروه را دنبال میکند .ازجمله مس��ئله حصر و عف��و زندانیان یک
جریان سیاسی .عفو کسانی که جرم عمومی مرتکب شدهاند و به منافع عمومی لطمه
زدند نمیتوان در چارچوب مطالبه مطرح کرد .نمیتوان برای کسی که اموال عمومی را
به آتش کشیده مطالبهای مطرح کرد و چنین چیزی بههیچوجه پذیرفتنی نیست.
وی افزود :پایان دادن به افراط خواس��ته همه دلس��وزان است و باید افراط را مرحله
اول در گروه خودمان مقابله کنیم .متاسفانه کمتر شاهد آنیم که اصالحطلبان با نیروهای
فارس
تندروی خودشان برخورد کنند.

 45بازداشتی در پروندههای اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه گفت که در پروندههای اقتصادی اخیر تا به امروز ۴۵
نفر بازداشت شدهاند.
حجتاالسالم غالمحسین محسنی اژهای افزود :مردم بدانند پروندههای قضایی
برای کشف جرم و شناسایی مجرم مقداری پیچیدگی دارد و ممکن است زمان ببرد
اما اینگونه نیست که جرم یا اتهام یک نفر محرز باشد ،ولی ما مجازات آن را اعمال
نکنیم؛ بلکه باید جرمی که اتفاق افتاده محرز شود؛ سپس رسیدگی صورت گیرد.
وی گفت :مطابق آخرین اخباری که در این رابطه پیگیر ش��دم ،تاکنون  ۴۵نفر در
این دو سه پرونده از ابتدا تا به امروز بازداشت شدهاند .البته افرادی هم هستند که ممکن
است اتهاماتشان کمتر باشد و با قرار وثیقه آزاد شده باشند؛ اما تا همین امروز  ۴۵نفر در
بازداش��ت بسر میبرند.در خصوص موردی که آقای سراج درباره واگذاری اخیر گزارشی
ایسنا
دادند ،دستور داده شد که پیگیری شود.

دیدگاه

سخنان سردار سلیمانی بیمهکننده حرفهای رئیسجمهور بود

دس��تیار وی��ژه رئیس مجلس در ام��ور بینالملل گفت :ام��روز برای تثبیت
دستاوردهای میدانی در منطقه ،نقش دستگاه دیپلماسی بسیار مهم است.
حس��ین امیرعبداللهیان اف��زود :در اوج بحرانهای منطق��های ،مدعیترین
کش��ورها وقتی در خصوص موضوعات سیاسی و امنیتی ،نمایندگانشان به ایران
س��فر میکردند ،یکی از درخواستهایش��ان این بود که با سردار سلیمانی دیدار
داش��ته باشند و بتوانند با فرمانده نیروی قدس یک عکس یادگاری بگیرند.اهمیت این
موضوع ،در این نکته نهفته است که وضعیت استراتژیک ایران در دهههای اخیر در منطقه
و مدیریت سردار سلیمانی باعث شد گفتمان منطقهای انقالب اسالمی توأم با عمل شود.
دس��تیار ویژه رئیس مجل��س در امور بینالمل��ل گفت :فکر میکن��م ادبیات اخیر
رئیسجمهور نیاز به پش��توانه امنیتیها و نظامیهای کش��ور دارد و س��ردار س��لیمانی
ایلنا
بیمهکننده حرفهای رئیسجمهور محسوب میشد.

رویـکرد
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سوشیانت آسمانی

خ��ودش تَکرار کرد و ش��عار
دست بـه نقد
گش��ایش اقتص��ادی داد،
خودش از رئیسجمهوری و مجلس و شورای شهر
را مدیری��ت ک��رد تا اصالح��ات بتواند ب��ا قدرت
بیش��تری به درد مردم برس��د! اما حاال خودش و
تَکرارش ش��ده ،رهبری بیای��د کاری برای اقتصاد
کن��د! انگار ن��ه انگار که اینها ش��عار دادند و وعده
دادن��د! انگار نه ان��گار که رهبری ب��ا ابالغ قوانین
چ��ون اج��رای سیاس��تهای اص��ل  ،44اب�لاغ
سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی ،مبارزه با فس��اد و
فرمان هش��ت م��ادهای و نامگذاری ده��ه اخیر به
نامه��ای متفاوت اقتصادی کار خ��ود را که همان
توصی��ه و امر و راهنمایی اس��ت انج��ام دادهاند و
اجرای این فرامین با مجریانی اس��ت که با ادعای
بلدراه بودن کاندید ش��دند! ب��ه روی خودش هم
نمیآورد که اگر قرار بود رهبری وارد میدان شوند
و اجرا را هم دس��ت بگیرند چه نی��ازی به حقوق
دادن ملت به امثال اینها و احزابشان بوده است؟!
ان��گار که از ملت طلبکار ش��ده ان��د! به جای
اینک��ه به مردم پاس��خ دهند چرا شعارهایش��ان و
لیس��تی که با تَکرار راهی مجلس و ش��ورای شهر
کرده و نفری که با حمایت از او بر کرس��ی ریاست
جمهوری نش��اندند ،نتوانس��ته آنچنان گش��ایش
اقتصادی ایج��اد کند که م��ردم خودمختار یارانه
نگیرند! مدعی هس��تند که چ��را رهبر وارد میدان
نمیش��ود! فرام��وش کردند که در دوره ریاس��ت
جمهوری خودش��ان رهبری باره��ا و بارها درباره
رانتخواری اطرافیانش��ان و راهکارهای اقتصادی
عجیب و غریبی که اقتصاد را فلج میکند هش��دار
دادند و از رانت و فامیلبازی گالیه کردند! یادشان
رفته که بدهکار ملتی هستند که  5سال بیتالمال
را به آنها سپردند تا اوضاع را مدیریت کنند! حاال با

خیالی آسوده به جای پاسخگویی به افکار عمومی
برای حمایت از افتضاحزنندگان به اقتصاد کش��ور،
ابا و امامه شکالتی میپوشد و در جمع نمایندگان
ادوار  15راهکار برای برون رفت از مشکل میدهد!
از رفع حصر تا عفو زندانیان سیاسی! این جماعت
هنوز هم دغدغهش��ان س��ت کردن کیف و کفش
و لباسش��ان اس��ت و نمیفهمند مردم نان ندارند
بخورن��د! این جماعت برای چندمینب��ار ما را یاد
جمله معروف «خب کیک بخورند! یا خب شیرینی
بخورند!» میاندازد که م��اری آنتوانت وقتی به او
گفته ش��د «مردم نان ندارند» ،میگوید! یکی هم
نیس��ت به آنها بگوی��د که گیریم حصر برداش��ته
ش��د و همه مجرمان آزاد شدند آیا اقتصاد درست
میشود؟! نکند مشکالت اقتصاد گرویی طرفداران
سران فتنه است که اینچنین شده است؟!
می گوین��د تا اصالحات اس��ت جای��ی برای
براندازها نیس��ت اما نمیگویند چط��ور به رقیبی
انگ بران��دازی میزنند که تا کنون جز دفع ش��ر
هیچ نکرده اس��ت! انگار یادشان رفته است که آنها
بودند ک��ه با تحصن قائله مجلس شش��م را پیش
آورده و حت��ی ب��رای کمک به انگلیس متوس��ل
شدند ،انگار یادش��ان رفته آنها بودند که از امریکا
خواستند جمهوری اسالمی را تحریم کند ..حافظه
تاریخیش��ان مانند موضع گیریهای تاریخیش��ان
فرار اس��ت که باال رفتن از دیوار س��فارت را انکار
میکنن��د ،خود جن��اب خاتم��ی رئیسجمهوری
اصالحاتی فرام��وش کرده که هنرمن��دان قبل از
انقالب را به دلیل دی��گاه دگم و رادیکالش فراری
داده و حتی توبهش��ان را جایز ندانس��ته!! خودش
حتم��ا انکار میکند که در کیهان رادیکالی بوده و
امروز صحب��ت از گل و بلبل و رفع حصر و آزادی
میکند در حالی که خبرنگاران دوران اصالحات به
یاد دارند که چه برخوردهایی با منتقدان میشد!!
حافظه خودش��ان پاک شده و تالش دارند حافظه
ملت را نیز پاک کنند غافل از اینکه اسناد تاریخی

آقای تَکرار مسئولیتپذیری را معنا کرد!

بدهکاران همیشه طلبکار!

پاک ش��دنی و انکار شدنی نیستند! کاش به جای
پاک کردن صورت مس��اله توضی��حمیدادند این
چرخ��ش 180درجهای با چ��ه منطقی غیر از هم
رن��گ جماعت ش��دن و نون به ن��رخ روز خوردن
صورت گرفته است؟
خاتمی گفته«ب��ا دامن زدن ب��ه اعتراضات و
تضعي��ف حكومت ،هرج و مرج ايجاد خواهد ش��د
و از دل آن ديكتات��وري ضد مردمي بيرون خواهد
آمد كه ممكن اس��ت به تجزيه كش��ور بينجامد»
اما نمیگوید مس��ئول این اتفاق احتمالی کیست
و چرا به جای پاس��خگو.یی درب��اره افتضاحی که
زیرمجموعهاش رقم زده اس��ت با ف��رار رو به جلو
میخواهد همه تقصیرها و اعتراضات مردمی را به
سمت دیگری منحرف کند!
گرچه س��يدمحمد خاتمي با تشريح مشكالت
موجود در كش��ور گفته که به عنوان يك شهروند
دوس��تدار اي��ران و اس�لام ب��ه دلي��ل نقصها و
كمبوده��ا ،با همه وجود از مردم عذرخواهي و بعد
پان��زده راهكار براي برونرف��ت از وضعيت كنوني
ارايه كرده است اما نوع راهکارها و نوع رفتارهایش
ب��ا عذرخواهی همخوان��ی ندارد ،اگ��ر او به دلیل
ناکارآم��دی نیروهایی که معرفی ک��رده عذرخواه
اس��ت چرا به صف مطالبهگری مردم نپیوس��ته و
از مجلس ،دولت و ش��ورای شهر مطالبه نمیکند،
مگر اینها نیورهای تحت امر او در جریان سیاس��ی
متبوعش نیست چرا عذرخواهی بدون پاسخگویی
و حت��ی یک اس��تعفا انج��ام میدهد که ش��ائبه
مظلومنمای��ی جدید و تَکرار گری��ه رای آوره دوره
دومش را برای مردم تداعی کند؟!

خاتمی یا هر فرد دیگری که داعیه منافع ملی
و مردم دوس��تی دارد باید بداند ک��ه این مردم با
حرف و گریه و عذرخواهی دیگر راضی نمیش��وند
این مردم منتظر اقدام عملیاتی هستند که اوضاع
را س��امان دهند و با حرفهایی نظیر نمیگذارند و
نش��د و !!..نمیتوان آنها را آرام کرد ،فقط باید وارد
میدان شد و رانتکاران را از خودی و غیرخودی ،هم
حزبی و جناح رقیب رس��وا کرد ،فقط باید توضیح
داد که در کشور دقیقا چه خبر است و چرا وقت و
انرژی و سرمایه کشور را در گرو خواستههایی نظیر
آزادی زندانیان مجرم و محصورین گرفتهاند؟! باید
توضی��ح دهد که چه کس��انی از رای مردمی برای
اقدامات غیرقانونی خود س��وء اس��تفاده کرده و به
جای استقبال از پاسخگویی زبان تهدید را انتخاب
میکنند!!!
آق��ای خاتمی باید باور کند که پایش در همه
اقدامات صورت گرفته و در وضع اقتصادی موجود
وس��ط میدان اس��ت و نفر اول اتهام��ات قرار دارد
چراکه مردم به او و تَکرارش ،و شعارهای اقتصادی
هم طیفهایش اعتماد کردند تا اوضاع بهتر شود،
تا اقتصاد شکوفا ش��ود و آنها هستند که امروز در
نقطه اتهام مردم قرار گرفتهاند و باید بگویند با باور
مردم چه کردهاند؟!
خاتمی توصیه به همبس��تگی ملی میکند اما
در همین س��خنرانی جز اصالحطلب��ان دیگران را
برانداز قلمداد ک��رده که در جهت حذف جریانش
اس��ت و انگار فراموش میکند که وعدههای عملی
نش��ده و یک مشت ش��عار و تَکرار است که طول
عمر اصالحات را کم کرده اس��ت این را دیگر خود

ذوالنوری:

آمریکا آرزوی مذاکره مجدد با ایران را به گور میبرد
رئی��س کمیته هس��تهای مجل��س گفت :ت��ا زمانی که
پا رلمــــا ن
مقام��ات آمریکا در موضع استبدادیش��ان باش��ند ،باید
آرزوی مذاکره با ایران را به گور ببرند.
مجتبی ذوالنوری با اش��اره به پیشنهاد رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه
بدون هیچ پیششرطی حاضر به مذاکره با ایران هستیم ،اظهار کرد :مقام معظم
رهبری فرمودند که ما با کش��ور ،مردم و حتی دولت آمریکا مش��کلی نداریم و
مش��کل ما با خوی اس��تکباری دولتمردان آمریکاس��ت .وی گفت :ما با کش��ور
آفریقای جنوبی به علت آپارتاید و بحث نژادپرس��تی که در آنجا حاکم بود قطع
رابطه کردیم ،اما بعد از اینکه نلسون ماندال و انقالبیها بر این کشور حاکم شدند،
رابطه ما با این کشور برقرار شد و امروز یکی از بهترین روابط را با آنان داریم.
ذوالنوری ادامه داد :اگر مقامات آمریکا تغییر رفتار دهند ،خوی استکباریشان
را کنار بگذارند ،از سر عقل ورود کنند ،حسننیت خود را نشان دهند ،نسبت به
حقوق مردم ایران وظایفشان را انجام دهند و خیانتهایی را که در حق ملت ما
انجام دادهاند جبران کنند ،در این صورت میتوان با آنان در ارتباط بود.
وی با بیان اینکه حافظه مردم ما فهرس��ت بسیار بلندی از انواع جنایت و
خیانت دولتمردان آمریکا در خود دارد و به راحتی نمیتوان آن را پاک کرد،
اظهار کرد :ما میدانیم که آمریکا با اساس انقالب و نظام ما مشکل دارد.
رئیس کمیته هستهای کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید
کرد :تا زمانی که مقامات آمریکا در موضع استبدادیشان هستند ،هیچ اتفاقی
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نخواهد افتاد و آرزوی مذاکره مجدد با ایران را به گور خواهند برد.
ذوالنوری با بیان اینکه ترامپ به دنبال مذاکره برای مذاکره است که این
ش��رایط به نفع آمریکاست ،گفت :آمریکاییها با این اقدام میخواهند بگویند
که جمهوری اسالمی را باری دیگر پای میز مذاکره کشاندیم.
رئیس کمیته هستهای کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود:
آمریکاییه��ا نمیخواهند مش��کالت طرفین را حل کنن��د و منافع جمهوری
اس�لامی را به رسمیت بشناس��ند و اگر صرفا با این ذهنیت به دنبال مذاکره
با ایران هس��تند که به همه بگویند دیدید که جمهوری اس�لامی را پای میز
مذاکره کش��اندیم ،به هدفش��ان نمیرس��ند .وی تصریح کرد :از س��وی دیگر
ممکن اس��ت هدف آنان از مذاکره این باش��د که جمهوری اس�لامی از نفوذ
منطقهایاش دست بردارد و کشورمان را محصور کنند.
رئیس کمیته هستهای کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود:
همچنین ممکن اس��ت مقامات آمریکا به دنبال زیر سوال بردن قدرت دفاعی
جمهوری اس�لامی باش��ند که پاسخ ما به آنان این اس��ت که آمریکاییها هم
توان دفاعیشان را وسط بگذارند تا هر دو در یک سطح باشیم و هر چه مازاد
بود ،از بین ببریم .ذوالنوری تأکید کرد :اگر مقامات آمریکا به دنبال زیر سوال
بردن توان دفاعی ایران و بقای محدودیتهای برجام باشند ،طبیعی است که
جمهوری اس�لامی با آمریکایی که از موض��ع طلبکارانه و تحکم جلو میآید،
باشگاه خبرنگاران
گفتوگو نمیکند
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اصالحات هم اقرار میکند و درگوش��ی میگویند
چون انقدر اصالحات را دارای آزادی بیان میبینند
ک��ه حت��ی خودش��ان ه��م از انتقاد از حزبش��ان
میترس��ند! یادش��ان رفته چه بر سر امثال صادق
خرازیهایی آوردند که میخواست حرف نویی در
اصالحات بزند یادشان رفته با چنان دیکتاتوری به
منتق��دان و حتی خودیهاش��ان نگاه میکنند که
کسی جرات انتقاد نکند...
کاش جن��اب خاتمی که صحب��ت از براندازی
میکنن��د و غیراصالحطلب��ان را بران��داز معرف��ی
میکنن��د نگاهی به کارنامه اصالحات کند و ببیند
چند پناهنده در کارنامه دارد!!!
اصالحاتی که از وزیر تا خبرنگار و معاون وزیر
را در لیست گریخته از کشور و پناه برده به دشمن
نظ��ام دارد و در در ص��ف نخس��ت پناهندهخیزی
اس��ت چطور به دیگرانی که تالش دارند آرامش را
به جامعه تزریق کنند ،انگ براندازی و همکاری با
براندازان را میزند؟! بهتر نیست جناب خاتمی که
اتفاقا بزرگترین فعالیتشان قبل از ریاست جمهوری
وزارت ارش��اد بود مصادق ب��ارز ضربالمثل« :یه
س��وزن به خودت بزن یه جوال��دوز به دیگران» را
اجرای��ی کند و قبل از هر اظهارنظری و نقدی نگاه
ب��ه اطراف خ��ود کند و بعد نقد خ��ود را به رقیب
ارارئه دهد؟!
آقای خاتمی بهتر اس��ت اگ��ر میخواهد برای
م��ردم کاری کند به جای توصیه به حضور رهبری
در می��دان اقتصادی قوانین اقتصادی ابالغ ش��ده
توس��ط رهبری را ب��رای همطیفهایش بفرس��تد،
فرقی ندارد با تلگرام فیلتر ش��ده باشد یا به شیوه
س��نتی پرینت بگیرد ،فقط کافی است قوانین یاد
شده در این گزارش را برای دولت ،مجلس ،شورای
ش��هر بفرس��تد و آنها را به اقدام عملی فراخواند و
ب��ه میدان هدایت کند آنهایی که نفر اول مدیریت
اجرای��ی باید باش��ند و برای همین توس��ط مردم
استخدام شدهاند.
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مخاطب شمایید
تخلفات گوناگون شرکتهای وابسته
جمهوری آقای خاتمی
در اوایل ریاست
ِ

دولت باید ش��عار خودش را امانت و درس��تکاری
قرار دهد .باالخره نمیش��ود وزرای ما درستکار و امین
نباش��ند ...از فرصتهای شغلی نباید استفادهی شخصی
شود .نباید ریخت و پاش صورت گیرد .این نامه هشت
ما ّدهای که من به آقایان رؤسای سه قوه نوشتهام ،جدّ ی
اس��ت .ما گذاش��تهایم آقایان اقدام کنند؛ اما اگر اقدام
نکنند ،بنده خودم وارد میدان میشوم و اقدام میکنم؛
بعد هم اینها میآیند گله میکنند ،اما گلهشان به جایی
نخواهد رسید؛ چون باالخره باید کار بشود...تخلّفاتی که
به من گزارش میشود ،غالباً از شرکتهای وابسته است.
اوایل ریاست جمهوریِ آقای خاتمی ،گزارشی راجع به
شرکتها به ایشان دادند ،به من هم دادند .در بعضی از
این شرکتها کارهایی صورت میگیرد؛ مثل خریدهای
کالن ،بدون توجیه اقتصادی؛ احداث س��اختمان ،حتّی
همراه با تخلّف؛ سرمایهگذاری ،بدون توجیه اقتصادی؛
سفرها و مأموریتهای خارج ،بدون توجیه واقعی و بدون
تخصّ ص الزم توزیع امکانات ،غیرعادالنه و بدون توجیه؛
یک بار خودرو را به آنها میفروشند.
اس��تخدامهای بیضابطه وابستگان و تنظیم اسناد
صوری را هم به ما گزارش کردهاند .دفتر ارتباط مردمی
ما این اسناد را به وزارت اطّ العات فرستاد؛ جوابیه وزارت
اطالعات را هم برای من فرس��تادند .آنها در همه موارد
اسناد را تصدیق کردند و گفتند درست همینطور است.
ال قابل قبول نیست؛
باید برخورد شود؛ اینطور کارها اص ً
اینها با امانت و درستکاری ،بسیار منافات دارد.
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