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کم کم ب��ه 26 دی ماه می رس��یم روزی که در 
تقویم انقالب اسالمی با نام روز پیروزی ملت ایران بر 
رژیم پهلوی و  خروج سران این رژیم از ایران شناخته 
می ش��ود حال آنکه در طول3 س��ال اخی��ر با عنوان 
سرآغاز روندی معرفی می شود که از آن با عنوان شروع 

توافق ایران گروه 1+5 به نام برجام یاد می کنند.
اکنون در حالی س��ه س��ال از برجام می گذرد 
ک��ه آمریکا از آن خارج ش��ده و اروپا هم که ادعای 
استقالل داشت از اجرای طرح کانال مالی خودداری 

کرده است.
 این روند چنان بود که مقامات ارشد دیپلماسی 
کشور اعالم کرده اند که برجام به پایان راه رسیده 
و فرصت اروپا را تمام ش��ده عن��وان می کنند. هر 
چن��د اروپایی ها ادعا دارند که روی کانال مالی کار 
می کنند اما ش��واهد امر نش��ان می دهد که چیزی 
به ن��ام اجرای تعهدات برجام��ی اروپا وجود ندارد 
و حت��ی اگر کان��ال مالی اروپا راه اندازی ش��ود باز 
هم اروپا هی��چ کار مهمی صورت نداده و یک گام 
از صدگام هم برنداش��ته اس��ت. براین اساس عمال 

برجام را باید پایان یافته دانست. 
حال این س��وال مطرح اس��ت که ب��ا توجه به 
چالشهای اقتصادی کشور، راهکار ایران برای مقابله 
با چالشها چیس��ت ونبود برجام را چگونه می توان 
به فرصت تبدیل کرد؟ پاس��خ به این پرسش را در 

مولفه های متعددی توان جستجو کرد. 
یکی از مهمترین داش��ته های انقالب اسالمی، 
حضور م��ردم در صحنه مقابله با تهدیدات اس��ت 
دی��روز مصادف بود ب��ا 19 دی روزی که مردم قم 
در برابر وابس��تگی نظام پهل��وی به آمریکا خروش 
کرده و بر لزوم اس��تقالل و ایستادگی کشور تاکید 
داشته اند. حفظ ظرفیت های مردمی اصلی مهم در 
برابر تهدیدات است که راهکار تحقق آن نیز تالش 
یکپارچ��ه دولتم��ردان برای حل مش��کالت مردم 
اس��ت. این اصلی است که اگر مسئوالن متعهد به 
اجرای آن باش��ند قطعا مردم همچون گذشته در 

صحنه مقابله با تهدیدات خارجی خواهد بود.
 نکت��ه دیگر آنکه جمهوری اس��المی ایران را 
می توان بزرگترین کش��ور در برخ��وردار از نیروی 
جوان دانست. واگذاری امور کشور به جوانان اصلی 
است که ش��اید بتوان گفت تا به امروز کمتر مورد 
توجه دولتمردان قرار گرفته است در حالی که این 
امر ظرفیتی بزرگ است که می تواند نقشی مهم در 

حل مشکالت کشور ایفا نماید. 
نکت��ه دیگر آنکه در طول دورانی که مذاکرات 
برای نگارش برجام صورت داده و س��ه س��الی که 
از برجام گذش��ته است یک نکته مشاهده می شود 
و آن هزینه هایی اس��ت که به خاطر دلبس��تن به 
وعده های 1+5 به کشور تحمیل شده است. در این 
میان پایبندی به برج��ام و نیز تالش برای محقق 
س��اختن وعده های طرف مقابل موجب شده تا در 
براب��ر برخی رفتارهای غیر دیپلماتیک و ضدایرانی 

غرب سکوت کرده و واکنشی نداشته باشند. 
این روی��ه از آن زمانی که آمری��کا از پذیرش 
ابوطالبی نماینده ایران برای سازمان ملل خودداری 
ک��رد آغاز ش��د و رویه ای ش��د که نم��ود آن را در 
بازداشت دیپلمات های ایرانی در کشورهای اروپایی، 
حمایت آشکار اروپا از گروهک تروریستی منافقین، 
دخالت کشوری مانند انگلیس در امور قضایی ایران 
و بی��ان درخواس��ت های خالف ع��رف جهانی و... 
می توان مش��اهده کرد. عدم موضع گیری قاطع در 
برابر رفتارهای تهدیدآمیز و مداخله جویانه غربی ها 
موجب شد تا این توهم برای غرب ایجاد شود که با 
تشر زدن و تهدید کردن می توانند زیاده خواهی های 
خود را به ایران تحمیل کنند و محور این تصور نیز 

تصور نیاز ایران به برجام است.
 این نوع تحمیل رفتاری در حالی صورت می گیرد 
که اگر مروری بر تاریخ چند دهه انقالب داشته باشیم 
می توان راهکارهای مناس��ب ب��رای مقابله با غرب را 
یافت. در طول دفاع مقدس، آنها حتی حاضر به دادن 
س��یم خاردار به ایران نبودند اما جوانان ایران زمین 
با تکیه بر داش��ته های درونی ضمن تامین نیازهای 
دفاعی کش��ور توانس��تند کش��ور را به اولین قدرت 
دفاعی منطقه مبدل س��ازد. در کنار این مولفه های 
درونی مولفه های منطقه ای و جهانی نیز برای کشور 
وجود دارد که از آن جمله ظرفیت های کش��ور های 

شرق آسیا نظیر هند و آمریکال التین است.
فعال س��ازی دیپلماس��ی اقتصادی در عرصه 
منطقه ای و جهانی با محوریت کشورهای مستقل 
و آزادی خ��واه می توان��د مولف��ه ای ب��رای مقابله 
با تهدیدات و تحقق اهداف کش��ور باش��د. بر این 
اساس می توان گفت که مروری بر عرصه داخلی و 
خارجی کشور نشان می دهد که جمهوری اسالمی 
داشته های بسیاری برای رسیدن به منافع واهداف 
خوی��ش در مقابله با تهدیدات دش��منان دارد لذا 
نیازی به اس��تمرار دلبس��تن به وعده های توخالی 
اروپا نیس��ت و صرفا با اراده و رویکرد به داش��ته ها 
می توان درسی فراموش ناشدنی به غرب داد. و در 
این راه شجاعت و عقالنیت در دستگاه دیپلماسی 
می توان��د زمینه س��از تحق��ق این مه��م و تحمیل 

شکستی دیگر بر دشمنان باشد.
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رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(:
در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تأکید 
کرد: امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و 

دشمن بر معیشت مردم متمرکز شده است. 
محم��د مخبر در آیی��ن بهره ب��رداری از 5۰۰ 
طرح اش��تغال زایی اجتماع محور و تسهیالت محور 
بنیاد برک��ت، مبادل��ه ی تفاهم نام��ه ی مدیریت و 
راهبری طرح پیش��رفت و آبادانی شهرستان دلفان 
و هم چنی��ن افتتاح و ش��روع عملیات اجرایی 11۰ 
پروژه ی عمرانی برکت با بیان این مطلب افزود: در 
این جنگ تمام عیار اقتصادی، اشتغال زایی راه  اصلی 

حلی مشکالت معیشتی مردم را تشکیل می دهد. 
وی تصریح کرد: س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( به دو دلیل استان لرستان را به عنوان هدف 
اصلی برای آبادانی و پیشرفت برگزیده است؛ اول به 
علت وجود معضل بیکاری در اس��تان، و دوم به این 
دلیل که معتقدیم از طریق لرستان می شود بخشی 

از مشکالت سایر نقاط کشور را حل و فصل کرد. 
مخب��ر ب��ا اش��اره ب��ه قابلیت ه��ا، امکانات و 
ظرفیت های استان لرستان خاطرنشان کرد: مایه ی 
تأسف اس��ت در منطقه ای که به لحاظ آب، خاک 
و توانایی ها در ایران بی نظیر اس��ت و با حفر 2 متر 

خاک به آب می رسیم، شاهد بیکاری باشیم. 
وی با بیان این که دش��من از پیش از پیروزی 
انقالب اس��المی درصدد توطئه بوده است، عنوان 
کرد: پس از اس��تقرار نظام جمهوری اسالمی نیز با 
تحمیل جنگ ۸ س��اله، حمایت از منافقین و غیره 
ش��روع به توطئه آفرینی کردند که خوش بختانه به 
یُم��ن رهبری ام��ام راحل و مقام معظ��م رهبری، 

سرشان به سنگ خورده است.
وی ب��ا تأکید بر این که در چهل س��ال پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، کارهای فراوان و بزرگی در 
کشور انجام شده است، گفت: به همه ی روستاهای 
فاقد آب در  پیش از انقالب اس��المی، آب رس��انی 
ش��ده اس��ت. هم چنین وضعیت بهداشت و درمان 
امروز با پیش از انقالب قابل قیاس نیس��ت. در آن 
دوران نیمی از نوزادان متولد شده در روستاها جان 
خود را از دس��ت می دادند و در ش��هرها نیز از هر 

یک هزار نوزاد، 12۰ نفر از دست می رفتند.
مخبر با تش��بیه تسهیل گران اش��تغال زایی به 
فرماندهان جوان دفاع مقدس اظهار داش��ت: یکی از 
مناطقی که برایش تدارک ویژه دیده ایم، دلفان است 
که امیدواریم بتوانیم آن را به یک منطقه ی موفق و 
نمونه ی اقتص��اد مقاومتی تبدیل کنیم. وی با اعالم 
آمادگی این س��تاد برای همکاری بیش تر و بس��یج 
همه ی منابع برای پیشرفت و آبادانی دلفان بیان کرد: 
نرخ بیکاری در دلفان نس��بت به سایر مناطق استان 

لرستان کاهش چشم گیری پیدا خواهد کرد.
مخبر با تأکید بر اینکه با توانمندسازی اقتصادی 
و اجتماعی مناطق محروم می توان ش��اهد مهاجرت 
معکوس از شهرها به روستاها بود، اظهار امیدواری کرد 
که در س��فر 2 سال آینده ی خود، دلفان تغییر چهره 

داده و به یک شهر توسعه یافته تبدیل شده باشد.

گزارش یک

وزیر خارجه کشورمان در توئیتی به اروپا 
نقد داشته و گفته آنها از تروریست هایی 

چون منافقین حمایت می کنند! هر 
چند اظهارات ظریف قابل تقدیر است 
اما از این حیث که چرا اینقدر دیر و 
بعد از استقبال از اروپایی ها و فرش 

قرمز انداختن برای مسئوالن فرانسوی، 
آلمانی، انگلیسی و قطع صدای منتقدان 

برای حضور آرام این افراد در کشور 
به یکباره تغییر جهت داده است، قابل 

بررسی و نقد خواهد بود
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دادستان کل کشور 
با اشاره به آسیب های فضای مجازی:

دستگاه قضایی به دنبال 
محروم کردن مردم نیست

8

چرا مسئوالن خطاکار 
خود را هم تراز با نظام »مقدس« می دانند؟

»زائری« و عبور از مرزهای 
خودساخته محافظه کاری!

1

دادستان کل کش��ور گفت: هیچ کشوری 
اج��ازه نمی دهد فض��ای مجازیش رها باش��د 
و فیلتر برخی ش��بکه ها و کانال ه��ا به معنای 
چشم پوش��ی از امکان��ات خ��وب و ارزش��مند 
فض��ای مجازی نیس��ت، آنچه م��ا را به صدور 
حکم قضایی در برخی موارد متوس��ل می کند، 

آسیب هایی است که متوجه جامعه می شود.
در  منتظ��ری  حجت االسالم و المس��لمین 
جلس��ه بررس��ی تهدی��دات ح��وزه فرهنگی و 
اجتماعی هدف از این جلسه را عمدتا در ارتباط 
با مس��ایل فرهنگی جامعه عنوان کرد و گفت: 
همه می دانیم دشمن در مقابله با نظام جمهوری 
اسالمی از حربه های مختلف و راه های گوناگون 
ورود پی��دا کرده و می کن��د و از جمله راه های 

ورود، مسایل فرهنگی جامعه است.
وی با اش��اره به تعبیر مقام معظم رهبری 
تحت عنوان ش��بیخون فرهنگی دشمن، ادامه 
داد: در طول س��الهای متمادی شاهد هستیم 
این شبیخون انجام شده و روز به روز هم ابعاد 
گس��ترده تری پیدا می کند لذا وظیفه همه ما 
در نظام جمهوری اسالمی چه در دستگاه های 
فرهنگ��ی و چ��ه در دس��تگاه های دیگ��ر که 
به نح��وی از انحا مس��ئولیت هدایت مس��ایل 
فرهنگی را بر عهده دارند، این است که به این 

موضوعات توجه جدی داشته باشیم.
دادستان کل کش��ور تصریح کرد: دستگاه 
قض��ا از جهت جرایمی ک��ه در حوزه فرهنگی 

ش��کل می گیرد وظیفه دارد ک��ه در چارچوب 
قوانی��ن و مق��ررات به ای��ن قبی��ل پرونده ها 

رسیدگی کند.
وی ادام��ه داد: جنگ نظامی و توطئه های 
دش��منان با شکست های پی در پی مواجه شد 
و لذا جنگ فرهنگی را مورد توجه قرار دادند و 

همه ابزار ها را در این راستا به کار گرفتند.
وی بیان داش��ت: دش��من اعتقادات مردم 
و افکار اس��الم گرایانه مردم را هدف قرار داده 
است، لذا وظیفه مس��ئولین است که متناسب 
با تالش دش��من ابزار ه��ای الزم را بکار گیرند؛ 
ولی متاس��فانه در درون کشور در مورد ابزار و 
امکاناتی که می توانیم علیه شبیخون فرهنگی 
دش��من به کار گیریم آنگونه که شایسته نظام 
جمهوری اس��المی اس��ت، یا قص��ور یا تقصیر 

داریم.
دادستان کل کشور گفت: تا بحث مدیریت 
فض��ای مجازی و فیلتر برخی فضا هایی که جز 
ضرر چیزی ندارد را مط��رح می کنیم، عده ای 
از رس��انه ها و بخش های مختلف م��ا را متهم 
می کنن��د که ق��وه قضاییه نمی خواه��د از این 
فضا اس��تفاده ش��ود که این برداشت نادرست 
اس��ت، هیچ کش��وری اج��ازه نمی دهد فضای 
مجازی��ش رها باش��د و فیلتر برخی ش��بکه ها 
و کانال ها به معنای چش��م پوش��ی از امکانات 
خوب و ارزش��مند فضای مجازی نیست، آنچه 
ما را ب��ه صدور حکم قضای��ی در برخی موارد 

متوسل می کند، آس��یب هایی است که متوجه 
جامعه می شود.

وی ادامه داد:  شورای عالی فضای مجازی 
مس��ئول مدیریت فضای مجازی است،  وزارت 
ارتباط��ات و دس��تگاه های مرتب��ط ب��ا فضای 
مجازی در قبال ح��وادث رخ داده در این فضا 

مسئولیت دارند. 
دادستان کل کش��ور گفت: اعتقاد نداریم 
که باید فضای مجازی را به گونه ای بس��ت که 

مردم نتوانند از آن استفاده کنند.
حج��ت االس��الم و المس��لمین منتظری 
با اش��اره ب��ه دغدغه های مق��ام معظم رهبری 
نسبت به مس��ائل فضای مجازی، تصریح کرد: 
مسئوالن امر و متولیان مدیریت فضای مجازی 
بای��د بدانند که وظیفه آن ها اس��ت که فضای 
مج��ازی را مدیریت کنند از دولت تا ش��ورای 
عال��ی فض��ای مج��ازی و وزارت ارتباط��ات و 
دس��تگاه های دیگر ک��ه مس��ئولیت دارند اگر 
کوتاه��ی کنند باید روزی در پیش��گاه خداوند 

متعال جوابگو باشند.
وی اف��زود: دس��تگاه قضایی ب��ه دنبال این 
نیست که با مسایل فرهنگی برخورد فیزیکی و 
تشکیل پرونده داشته باشد و عمدتا تالشمان این 

است که مسایل فرهنگی را با تعامل حل کند.
دادس��تان کل کش��ور تصریح ک��رد: باید 
ش��بکه های اجتماع��ی مدیریت ش��وند اگر از 
لحاظ فنی می ش��ود کاری کرد که شبکه های 

احتماعی خارجی به مردم آسیب نزند این کار 
را انجام دهند، نباید به جامعه آدرس غلط داد 
دس��تگاه قضایی به دنبال محروم کردن مردم 
نیست و باید سالم سازی شود و دولت امکانات 
را در اختیار قرار دهد تا فضای مجازی س��الم 

مورد توجه قرار گیرد.
وی تصری��ح کرد: ش��ورای عال��ی فضای 
مجازی مصوباتی داشته است که این مصوبات 
باید اجرا شود. بخشی از مصوبات شورای عالی 

فضای مجازی هنوز اجرا نشده است.
وی یادآورش��د: بحث فیلت��ر کردن را یک 
بحث انحرافی می دانم بحث اساس��ی این است 
که فضای مجازی را س��الم کرده و آسیب ها را 

بشناسیم.
دادستان کل کشور افزود: برخی به مجرد 
اینکه بحث فیلتر مطرح می شود فکر می کنند 
ک��ه ما می خواهی��م در دنیای صد س��ال قبل 
زندگی کنیم درحالی که به جامعه نباید آدرس 
غلط داد و دس��تگاه قضایی و دس��ت اندرکاران 
دلس��وز فضای مجازی به دنبال این نیس��تند 
ک��ه م��ردم را از فضای مجازی مح��روم کنند 
ولی معتقدیم باید سالم س��ازی ش��ود و امکان 
سالم س��ازی وج��ود دارد و دول��ت بای��د تمام 
امکان��ات و ت��وان را در اختی��ار ق��رار دهد تا 
جوانان ما بتوانند یک فضای مجازی متناس��ب 
با خواس��ت مردم و نظام جمهوری اسالمی به 

وجود بیاورند. میزان

دادستان کل کشور:
دستگاه قضایی به دنبال محروم کردن مردم از فضای مجازی نیست

شرط کارگران برای آغاز مذاکرات مزد ۹۸ 

اول تکلیف دستمزد 97 را 
مشخص کنید

یک نماینده کارگری گفت: گروه های  وکار کارگری تا پیش از تعیین تکلیف مزد کس�ب 
سال جاری، وارد مذاکرات مزدی سال 9۸ نخواهند شد.

رئیس کمیته دس��تمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار افزود: علی رغم اصرار و درخواس��ت های مکرر جامعه 
کارگری از وزارت کار به عنوان ریاس��ت ش��ورای عالی کار 
برای تشکیل این شورا تا این لحظه وزارت کار با بی توجهی 

از کنار این درخواست ها گذشته است. 
فرامرز توفیقی، تاکید کرد: وزارت کار می داند که پیش از 
آن که تعیین تکلیفی برای مزد 9۷ نشود و برای بالیی که بر 
سر معیشت خانواده کارگری آمد، فاصله عمیقی که بیش از 
پیش بین دستمزد و هزینه معیشت ایجاد شد چاره اندیشی 
نشود، ورود به مباحث دس��تمزد 9۸ بالموضوع خواهد بود. 
متاس��فانه با این زمان کشی ها و وقت خریدن ها می خواهند 
مذاک��رات درباره کاهش قدرت خرید کارگران را تا مذاکرات 

مزدی سال آینده بکشانند و بالموضوع کنند.  فارس

تا سال ۱۴۰۰ 

وژه آزادراه تهران-شمال  پر
به پایان نمی رسد

رضایی کوچی با اعالم اینکه پروژه آزادراه  وکار تهران-ش��مال تا س��ال 1۴۰۰ به پایان کس�ب 
نمی رس��د، گفت: بعید می دانم که فازهای دو و سه این پروژه 

به زودی به پایان برسد.
محمدرض��ا رضای��ی کوچی رئی��س کمیس��یون عمران 
مجل��س در واکنش به موضوعات مطرح ش��ده درباره کاهش 
۷5 درصدی اعتبارات مرتبط با پروژه آزادراه تهران-شمال در 
بودجه س��ال 9۸ نسبت به بودجه س��ال جاری، گفت: به نظر 
من با توجه به روند کنونی تخصیص اعتبارات در سال جاری 
و با وجود اعتبارات در نظر گرفته ش��ده در سال 9۸، در نیمه 
اول سال آینده)خردادماه(، قطعه اول آزادراه تهران-شمال به 

بهره برداری خواهد رسید.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
قطعه اول آزادراه تهران-ش��مال در شرایط کنونی بیش از ۸۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تکمیل آن در مراحل پایانی 

قرار دارد.

براساس گزارش ها، حدود 5۰ درصد از هزینه های مرتبط 
با اجرای قطعه اول آزادراه تهران-ش��مال توس��ط پیمانکاران 

بنیاد مستضعفان پرداخت شده و این روند ادامه دارد
وی گفت: براساس گزارش ها، حدود 5۰ درصد از هزینه های 
مرتبط با اجرای قطعه اول آزادراه تهران-شمال توسط پیمانکاران 

بنیاد مستضعفان پرداخت شده و این روند ادامه دارد.
رضای��ی کوچی تصریح کرد: من ب��ه تعیین تکلیف پروژه 
آزادراه تهران-ش��مال خوشبین هس��تم و روند کنونی بسیار 
مطلوب و رو به رش��د اس��ت، البته یکی از قطعات اصلی این 
پروژه همان قطعه یک بود و با بهره برداری از این قطعه حدود 

1۰۰ کیلومتر مسیر کوتاه تر می شود.
رئیس کمیس��یون عم��ران مجلس، با اع��الم اینکه پروژه 
آزادراه تهران-شمال تا سال 1۴۰۰ به پایان نمی رسد، گفت: در 
الیحه بودجه سال 9۸، زمان پایان پروژه سال 1۴۰۰ ذکر شده، 
اما این مس��ئله مقداری خوشبینانه است، زیرا بعید می دانم که 

فازهای دو و سه این پروژه به زودی به پایان برسد.
الزم به ذکر اس��ت که براساس جداول الیحه بودجه سال 
9۸، اعتب��ار آزادراه تهران-ش��مال ح��دود 3 میلیارد و ۴۷1 
میلی��ون تومان در نظر گرفته ش��ده، این در حالی اس��ت که 
اعتبار این پروژه در س��ال 9۷ ح��دود 1۴ میلیارد تومان بوده 

است.  خانه ملت

رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار هزاران نفر از مردم قم 
خطاب به مسئوالن تأکید کردند:

بهمعیشتمردم
بهصورتویژه
توجهکنید
حل مشکالت طبقه ضعیف باید اساسی ترین کار دولت باشد

دولتمردان آمریکایی احمق های درجه یک هستند

مقابل یاوه گویی آمریکا، شجاعت و عقالنیت داشته باشید
که نه تهدیدشان، نه قولشان و نه امضایشان اعتباری ندارد

انتقاد دیرهنگام ظریف به سیاست های اروپا؛

کمی دیر 
نیست؟!

رئیس دیده بان سازمان شفافیت و عدالت:

نماینده کارچاق کن 
نماینده مردم نیست!

صفحه 2

وزیر خارجه ایاالت متحده سرزده به  بغداد رفت 

تقالی پومپئو برای تحمیل 
نظامیان آمریکا به عراق 


