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فریدون عباسی در گفت وگو با سیاست روز:

برخی با سرعت در سقوط 
دستاوردهای کشور مشارکت دارند

4

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

اختالفی بین سخنان رحیم پور 
و فرمایشات مراجع ندیدم
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فؤاد ایزدی:
برجام جواب نداده؛ موضوع انحرافی شکایت به الهه و 
استیضاح ترامپ مطرح می شود

کارشناس مسائل بین الملل،گفت: نمی گویم شکایت به آمریکا در 
دادگاه الهه را رها کنید، اما نباید به آن دلخوش بود و افکار عمومی 

را منتظر گذاشت.
فواد ایزدی،  در اولین نشست برگزیدگان اقشار جبهه مردمی نیروهای 
انقاب اسللامی، با اشاره به خروج آمریکا از برجام و سپری شدن مهلت 
چندماهه دولت به اروپایی ها گفت: حالت کنونی سیاسللت خارجه کشور 
حالت خوبی نیست. وی با بیان اینکه نگاه دولت ما به اروپا و آمریکا زیاد 

است، اظهار داشت: اروپایی ها به چنین افرادی، اروپامحور می گویند.
ایزدی افزود: ممکن است دوستان ما،  اروپامحور بودن را رد کنند 
و راسللت هم بگویند، اما نگاه دنیا به آنها، اروپامحوری اسللت. نتیجه 
چنین نگاهی هم ایجاد این ذهنیت اسللت که غربی ها فکر می کنند 
در هللر صورت دولت پای برجللام می ماند و این احتمال را نمی دهند 
که روحانی مسللیرش را تغییر دهد. وی ادامه داد: کشللورهایی مثل 
روسللیه و چیللن هن که ممکن اسللت نفت ما را بخرنللد، نمی دانند 
چقدر می توانند روی دولت روحانی سرمایه گذاری کنند و پرونده ای 
محوری در ارتباط با ایران باز کنند، چرا که می گویند ممکن اسللت 

دولت روحانی با لبخند اروپایی ها مجدداً به سمت آن ها برود.
کارشللناس مسائل بین الملل، یکی از مشکات سیاست خارجه را 

این دانست که کشورهای دنیا،  حرف دولت ما را باور نمی کنند.
ایزدی ادامه داد: به عنوان مثال، آقای روحانی  گفت که نمی شود 
نفت دنیا به فروش برسد اما نفت ما نه. بعد از آن گفت ما عاوه بر تنگه 
هرمز، تنگه های دیگری داریم. چند روز بعد در دیدار سللفیر انگلیس 
گفتند بحث بستن تنگه هرمز جدی نیست. وی با بیان اینکه ای کاش 
روحانی این حرف را در دیدار سللفیر انگلیس نمی گفت، تصریح کرد: 
معنی این سللخن این است که حرف های تندی که توسط روحانی در 

عرصه بین المللی زده می شود، جدی نیست و این بد است.
ایزدی ادامه داد: یک نگاه دیگر به ایران این است که خواسته های 
حداکثللری را رهبللری ارائه می کنند و دولت بللا چانه زنی در محافل 
بین المللی و رایزنی در داخل، آنها را تعدیل می کند. این نگاه نیز یک 
تهدید اسللت. وی با بیان اینکه دلخوش کردن به دادگاه الهه، برای 
فریب افکار عمومی است، تصریح کرد: تنها جایی که می توان به آنجا 
شللکایت برد، شورای امنیت سازمان ملل اسللت، اما دولت ما به این 
دلیل شللکایتی را از آمریکا بابت نقض برجام ارائه نداده که مکانیسم 

ماشه به کار می افتد. البته در شورای ملل نیز آنها حق وتو دارند.
ایزدی افزود: نمی گویم شللکایت به آمریکا در دادگاه الهه را رها 
کنید، اما نباید به آن دلخوش بود و افکار عمومی را منتظر گذاشت.
وی، استیضاح ترامپ را نیز موضوع انحرافی دانست و گفت: استیضاح 
در آمریکا با ایران فرق دارد و در آن  جا به جای عدم کفایت سیاسی، 

بجث  اثبات جرم مطرح است.
 ایزدی افزود: چون برجام جواب نداده اسللت، دوستان ما هر روز 

بحث های انحرافی مطرح می کنند. فارس

اخبار یک

88006969روزنامهسیاستروزتلفنیآگهیمیپذیرد

درگذشت آیت الله و دو فرضیه
سیاوش کاویانی

ماجرا از تابلویی که در دسللت یک روحانی در 
مدرسه فیضیه قم بود، آغاز شد.

اکنون همان تابلو و شعار روی آن، بهانه ای شده 
در دست برخی از اقوام مرحوم هاشمی رفسنجانی!

پنجشللنبه 25 مردادمللاه تجمعللی از سللوی 
طاب حللوزه علمیه قللم در مدرسلله فیضیه این 
شللهر برگزار شللد. عاوه بللر پاکاردهایی که در 
دسللت برخی طاب در این تجمع بود، سخنرانی 
رحیم پور ازغدی نیز با واکنش ها و انتقاداتی همراه 
شللد. برخی علما و مراجع، هم به پاکارد و هم به 

سخنان رحیم پور ازغدی اعتراض کردند.
می شد بر روی سخنان رحیم پور ازغدی درباره 
کارکرد حوزه علمیلله و نوع آموزش هایی که برای 
طللاب در نظر گرفته شللده اسللت، تفکر و تعمق 
بیشتری داشت و با استدالل و منطق پاسخ داد. با 
توجه به اینکه آقای رحیم پور ازغدی گفته اسللت 
سخنان او برگرفته از سللخنان حضرت امام)ره( و 

مقام معظم رهبری در باره حوزه  علمیه است.
آقللای رحیم پور ازغدی ساختارشللکنی نکرد، 
بلکلله آنچلله واقعیت موجللود در حوزه های علمیه 
اسللت، بر زبللان راند و با رعایت نزاکللت و ادب به 
انتقللاد پرداخت. چنین سللخنانی نیازمند پاسللخ 
قانع کننده و منطقی است، نمی توان تنها با محکوم 
کردن سخنان فردی چون رحیم پور ازغدی از زیر 

بار مسئولیت شانه خالی کرد. بگذریم.
در ایللن تجمع اعتراضی که به خاطر شللرایط 
اقتصادی برپا شده بود، برخی از طاب پاکاردهایی 

در دست داشتند که پیام جالبی نداشت.
پس از انتشللار عکس های ایللن پاکاردها در 
دستان برخی روحانیون در این تجمع، حاشیه هایی 
برای آن ساخته شد که باعث شکل گیری فضایی شد 
که انتظار آن می رفت. نمی توان نوشته آن پاکارد 
را کج سلللیقگی یا نادانی آن فرد یا افراد دانسللت، 
بدون شک هدفی پشت سر این اقدام وجود داشت 
که تنها پس از گذشللت زمللان کوتاهی از روی آن 
ماجرا، آشللکار شد. همان زمان که مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسللنجانی در استخر درگذشت، برخی از 
فرزندان مرحوم و برخی دیگر از نزدیکان او سللعی 
داشللتند فرضیه قتل را مطرح کنند، حتی موضوع 
آلوده بودن جسللم مرحوم هاشمی رفسللنجانی به 
رادیواکتیللو را نیز مطرح کردند، برخی هم سللعی 

داشتند بگویند او خودکشی کرده است.
امللا هیچ یک از این فرضیه ها بللا توجه روبه رو 
نشد و همگان از کنار آن گذشتند، چراکه هیچ یک 
از آنها هیچ استداللی پشت سر خود نداشت و تنها 
گزینه فوت مرحوم هاشللمی بر اثر ایست قلبی بود 

که از سوی وزیر بهداشت نیز تأیید شد.
اکنون که نزدیک به دو سللال از مرگ آیت اهلل 
هاشمی رفسللنجانی می گذرد، بار دیگر آن پاکارد 
بهانه ای شللد تا دو موضوع در سر خط خبرها قرار 

گیرد.
شللعاری که بر روی پاکارد نوشللته شد این 
بود؛ »ای آن که مذاکره شللعارت، اسللتخر فرح در 

انتظارت« شعاری با دو مفهوم است. 
در ایللن میللان نزدیللکان و فرزنللدان مرحوم 
هاشمی رفسللنجانی که سللعی داشللته و هنوز هم 
دارند، مرگ پدر خود را مشللکوک به قتل معرفی 
کنند، با چنین شعاری بار دیگر فضا را آماده طرح 

موضوع دیدند.
برای این می گوییم آن پاکارد و شعاری که در 
دست آن طلبه بود، هدف دار و با برنامه ریزی قبلی 
انجام شده بود که بافاصله پس از انتشار عکس آن 
شعار و پاکارد، موج تبلیغات گسترده بر سر ادعای 

فرزندان مرحم هاشمی رفسنجانی آغاز شد.
مصاحبه ها و ادعاهای خانواده مرحوم هاشمی 
با رسللانه های داخلی و حتی خارجی انجام شللد و 

این شعار را سندی بر ادعای خود دانستند.
خانم فائزه هاشللمی در گفت وگو با یورونیوز، 
خواستار پیگیری مرگ مبهم اکبر هاشمی رفسنجانی 
و پللاکارد تجمع طاب در مدرسلله فیضیه قم، از 
سوی دسللتگاه های امنیتی و شورای عالی امنیت 
ملی شللد و همزمان خانم فاطمه هاشللمی نیز در 
مصاحبه با ایسنا ضمن اشاره به تابلو نوشت تجمع 
طاب در قم گفته؛ تابلو »استخر فرح« ابهامات در 
مورد مرگ مشللکوک پدرم را که تاکنون بی پاسخ 

مانده است، قوت می بخشد.
روشللن اسللت کلله دو دختللر مرحللوم آقای 
هاشمی رفسللنجانی بلله بهانلله پاکارد و شللعار، 
مسئله سازی و هزینه زایی می کنند. اگر آنها درپی 
اثبات قتل پدر مرحوم خود هسللتند و سعی دارند 
تا پس از گذشللت نزدیک به دو سللال از فوت او، 
موضللوع همچنان زنللده بماند، پللس می توان آن 
پاکارد را در مراسمی که برای اعتراض به وضعیت 
اقتصادی کشللور به خاطر ناکارآمدی دولت برگزار 

شده، یک سناریوی حاضر و آماده دانست.
اگر فرزندان مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
اصللرار بر قتل پللدر دارند و این فرضیلله را دنبال 
می کنند، بر روی فرضیه خودکشی نیز فکر کنند، 
آیا احتمال اینکه مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
به خاطر برخی ناکامی ها در زندگی سیاسللی خود 

دست به چنین کاری زده باشد وجود ندارد؟

جناب آقای دکتر صالح آبادی
مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات 

بانک  فقهی  شورای  عضو  عنوان  به  شما  شایسته  انتصاب 
توسعه صادرات را تبریک عرض نموده و امیدواریم در سمت 
پیروز  و  موفق  خدمت رسانی  عرصه  در  گذشته  همچون  جدید 

باشید.
روزنامه سیاست روز

چرا داوطلبیِن خدمت به دولت و ملت را نمی بینید؟

باالتر از بنفش رنگی هست
رئیس جمهور امروز به بهارستان می رود

تریبونیبرای
پاسخگویی
بهمردم

سیاست روز سیاست های 
غلط اقتصادی دولت را بررسی می کند؛

گوش ناشنوای 
مدیران اقتصادی 
برای حل بحران

باج�ه گروه معیشت  طی روزهای اخیر  برخللی پش�ت  خروجللی  روی  اخبللاری 
پایگاه های خبری قرار گرفت که واکنش ها و نقطه نظرات 
خاصی را به همراه داشللت. واکنش ها به حدی بود که بعد 
از گذشللت 5 روز؛ بعدازظهر روز شنبه پایگاه اطاع رسانی 
دولت با انتشار جوابیه ای انتشار این قبیل اخبار را کذب و 

در جهت تخریب اقدامات مطلوب دولت برشمرد. 
در خبر منتشللر شده رسللانه های اعام کرده بودند که 
رئیس کل سللابق بانک مرکزی ادعا کرده است که نرخ دالر 
به دسللتور معاون اقتصادی رئیس جمهور گران شده است. 
بعد از انتشللار این خبر سللیف این ادعللا را دروغ محض و 

مصداق کامل افترا و جعل خبر دانست و...

عضو سابق شللورای شللهر تهران گفت: اصاح طلبان 
به خوبللی به این نکته واقف هسللتند کلله قالیباف به عنوان 
تنها گزینه برای حل مشللکات کشور و برون رفت کشور از 

وضعیت موجود است.
مرتضی طایی با تأکید بر اهمیت شفاف سللازی مالی 
در هللر نهاد و ارگانی گفت: بنده بارهللا بر این نکته تأکید 
کرده ام حسابرسی از هر مسئولی در حین انجام کار صورت 
بگیرد بسیار خوب اسللت، چراکه ما قائل به شفافیت مالی 
و حسابرسللی هسللتیم. اینکه اگر در هر دستگاه یا نهادی 
فردی تخلللف کرد باید مورد پیگرد قضایللی و قانونی قرار 
بگیرد نیز بسللیار پسندیده و به جاسللت و کسی نمی تواند 
منکر درسللتی این موضوع شللود. آنچلله در دوره مدیریت 
شللهری قالیباف و شللورای سللوم و چهارم دنبال و بر آن 
تأکید می شللد جلوگیللری از وجود تخلللف و به کارگیری 
تمهیداتی در راسللتای شفاف سللازی و بسللتن روزنه های 

تخلف بوده است.
وی با بیان اینکه اصاح طلبللان می دانند قالیباف تنها 
گزینه مدیریتی برای عبور از بحران های کشور است، گفت: 
مسیر و جهت گیری شورای سوم و چهارم و مدیریت قالیباف 
به سللمتی بوده که از وقوع تخلف جلوگیری کند، بی شللک 
حسابرسی های انجام  شده، مستندات موجود، تفریغ بودجه 
و حسللاب شرکت ها همه و همه بیانگر شفافی مالی در آن 
دوره اسللت. در حالی که شفافیت بود متأسفانه بعضاً شاهد 
بهانه جویی ها و شللیو ه هایی از پرونده سازی برای قالیباف از 
سوی جریانی هسللتیم که بعضاً کاری غیر از پرونده سازی 
ندارند، بللا صراحت می توان گفللت اصلی ترین دلیل تقابل 
و ضدیللت و پرونده سللازی برای قالیباف آن اسللت که آنها 
به خوبللی به این نکته واقف هسللتند کلله قالیباف به عنوان 
تنها گزینه برای حل مشللکات کشور و برون رفت کشور از 
وضعیت موجود اسللت. این موضوع موجب پریشان خاطری 
برخی شللده که حضور مدیریت جهادی منافع آنها را تحت 

الشعاع قرار می دهد.
طایی هدف تخریب کنندگان را این گونه عنوان کرد: در 
جلسه و دیدار اخیری که با قالیباف داشتم ایشان به شدت 
معتقللد به این موضللوع بودند که می تللوان از تحریم های 

جدید فرصت های مناسبی برای کشور تولید کرد. قالیباف 
با ارائه برنامه سه ساله ای که می تواند تحریم ها را تبدیل به 
فرصت کند به دنبال حل مسللائل کشور و رفاه مردم است. 
مسلللماً فردی با چنین توانمنللدی و ظرفیتی که می تواند 
راهکارهایی برای عبور از بحران ها و تبدیل کردن تهدیدها 
به فرصت داشللته باشد نیاز امروز کشور است اما متأسفانه 
عده ای سللودجو به دنبال تخریب این چهره هستند چراکه 
از برجسللته و دیده شدن ایشللان به شدت می هراسند. این 
هراس از آن اسللت که روزی قالیباف در مسللند مسئولیت 
قرار نگیرد، بنابراین درراسللتای تخریب این چهره جهادی 
دسللت به پرونده سازی تحقیق و تفحص و انواع اتهام زنی ها 
می کننللد تا این چهره خدوم را همواره در ابهامی نزد افکار 
عمومی نگاه دارند، مانند همان کاری که در مناظرات سال 

92 با ایشان صورت دادند.
عضو سللابق شللورای شللهر خاطرنشللان کرد: مسلماً 
چنیللن مدیری با چنین توانایی ای که می تواند ظرف سلله 
سللال تهدیدهای دشمن را برای کشللور تبدیل به فرصت 
کنللد و کارناملله وی نیز مؤید این توانایی اسللت و نشللان 
داده کلله قالیبللاف در قالللب مدیریللت جهللادی می تواند 
پاسللخگوی نیازها باشد عده ای به تنگ آمده و از مسئولیت 
وی می هراسللند بنابرایللن بللا اذعللان به ایللن موضوع که 
فرصت طلبی ها و رانت خواری های شللان زیر سؤال می رود و 
جلوی آنها گرفته می شللود به مدیریللت جهادی می تازند. 
مسلللماً مدیران جهادی مانع رانت خوارانی می شللوند که با 
ارز دولتللی خون مردم را در شیشلله می کنند و میلیاردها 

تومان رانت می خورند.
طایی با ذکر این نکته که خدمت رسانی قالیباف دلیل 
تخریب وی شده اسللت، عنوان کرد: این دوستان به خوبی 
واقفند بللا حضور مدیللران جهادی چنیللن میدان هایی از 
آنها گرفته می شللود؛ بنابراین مانع رسالت جهادی مدیران 
جهادگر می شوند. کماکان اعتقاد من این است که جلوگیری 
از روی کار آمللدن مدیریتللی با تفکر جهللادی و انقابی و 
کارنامه  اش نشان دهنده موفقیت در مسئولیت های گذشته 
است. این موضوع منجر به روی برگرداندن عده ای شده که 
تاب دیدن مدیریت جهادی را ندارند. این موضوع برای اآلن 

یا گذشللته نیست درواقع تا زمانی که رانت خواران احساس 
کنند که قالیباف بنا دارد در عرصه مسئولیت خدمت رسان 
مردم باشد علیه وی دسللت به کارهایی می زنند که بسیار 

شرم آور است.
وی با اشللاره به خاطره ای از شللورای چهارم این نکته 
را تأییللد کرد و گفت: در شللورای چهللارم روزی از یکی از 
دوسللتان اصاح طلب و همکار شورا علت این همه هجمه و 
تخریب قالیباف را سللؤال کردم ایشان به من در یک جمله 
عجیب گفت: "شللما که با قالیباف در تماس هستید به وی 
بگویید تنها یللک جمله بگوید که »من قصد رئیس جمهور 
شدن ندارم«! تمام مسللائل ما با ایشان حل می شود"! این 
موضوع نه تنها برای قالیباف بلکه برای مدیران باصاحیت و 
توانمند از سوی منفعت طلبان دنبال می شود، پرونده سازی، 
تهمت و افترابخشللی از فعالیتهللای علیه مدیریت جهادی 

است.
طایللی با تصریح بلله تمرکز مدیریت شللهری جدید 
بر پرونده سللازی علیلله مدیریت قالیباف گفت: متأسللفانه 
ما همواره شللاهد برچسللب زنی و تهمت پراکنی و تخریب 
چهره هایی که برای مردم کار می کنند هسللتیم و خواهیم 
بود. اگر کسللی سندی دال بر فساد دارد با سند حرف بزند 
وگرنلله اتهام زنی و مطرح کردن موضوعللی مثل تحقیق و 
تفحص در مجلس کار سللاده ای اسللت. وقتللی نیرویی در 
شهرداری به من می گوید "در یک سال گذشته توسط یکی 
از مدیران شللورای پنجم که در شللهرداری هم مسئولیت 
گرفتلله فقط مأمور به پرونده سللازی علیه مدیریت قالیباف 
شللده ایم" چه باید گفت به کسللانی که یک سللال از وقت 
دسللتگاهی مثل شللورا و شللهرداری را که هم عرض دولت 
اسللت می گیرند تا به جای کار و خدمات رسانی نیروها برای 
مدیران سللابق پرونده سللازی کنند! متأسللفانه این شیوه 
برخورد با مدیران جهادی اسللت که زندگی و عمر خود را 
وقللف خدمت به مردم کردند امللا به جرم کارآمدی و اینکه 
مدیللری انقابی و جهادی هسللتند، به دلیللل اینکه تفکر، 
اندیشلله و عمل حزب اللهی دارنللد و ادا در نمی آورند مورد 
تاخت وتاز کسانی قرار می گیرند که منافعشان با وجود آنها 

در معرض خطر است. تسنیم

روایت جالب عضو سابق شورای شهر تهران از یک پیشنهاد؛
قالیباف بگوید قصد رئیس جمهور شدن ندارم تمام مسائل ما حل می شود

وزیللر اطاعات گفت: با اقدامات عملیاتی سللربازان گمنام امام زمان )عج( دو تیم 
تروریستی در غرب کشور منهدم شد.

سللیدمحمود علوی در مصاحبه ای گفت: با اقدامات اطاعاتی و عملیاتی سللربازان 
گمنام امام زمان )عج( در ادارات کل اطاعات کرمانشاه و کردستان، دو تیم تروریستی 

وابسته به کشورهای متخاصم  در غرب کشور منهدم شد.
وزیر اطاعات گفت: یکی از این تیم ها شللامل ۱2 نفر از عوامل و مرتبطان عوامل 

تروریستی بود که همگی آنها شناسایی و دستگیر شدند.
وی گفت: در اقدام دیگر، تیم نظامی وارداتی گروهک تروریستی که با هدف اجرای 

اقدامات خرابکارانه و تروریسللتی وارد کشور شده بود، شناسایی و قبل از هر نوع اقدام 
خرابکارانه منهدم شد.

علوی افزود: در درگیری مسلللحانه با این تیم تروریسللتی، دو نفر از اعضای آن به 
هاکت رسیدند و دو نفر دیگر نیز دستگیر شدند.

وزیر اطاعات گفت: از این تیم تروریستی، چندین قبضه اسلحه کاشینکف، نارنجک، 
وسایل ارتباطی و وجه نقد کشف و ضبط شد. برخی از عوامل ترور سرگرد حسن ملکی، 
فرمانده راهنمایی و رانندگی شهرسللتان روانسر که در تاریخ 2۳ مرداد امسال ترور شد، 

جزو دستگیرشدگان عملیات اخیر هستند.  خبرگزاری صدا و سیما

وزیر اطالعات از انهدام دوتیم تروریستی درغرب کشور خبر داد؛
هالکت ۲ تروریست و دستگیری ۱۴ نفر

در سایه سکوت کشورهای 
غربی مدعی حقوق بشر صورت می گیرد

نسلکشیروهینگیاییها
ماموریتارتشمیانمار

در حالی غرب همچنان در برابر کشتار مسلمانان 
میانمار سکوت کرده است که یک هیأت حقیقت یاب 

سازمان ملل درخواست کرد نظامیان ارشد ارتش 
میانمار به دلیل نسل کشی مسلمانان روهینگیا و 

ارتکاب جنایات جنگی محاکمه شوند


