
ویـداد2 پنج شنبه  16 اسفند 1397  شماره 4979  ر

 میزان فقر در ایران طی ۴ دهه
۳۶ درصد کاهش داشته است

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه در ۴ دهه گذشته 
ب��ا کاهش ۳۶ درصدی فقر در ایران مواجه بودیم گفت: 
دشمنان جنگ و تحریم اقتصادی را آغاز کردند بنابراین 

توجه به طبقات محروم بیش از گذشته وجود دارد.
سرلش��کر محمدعلی جعفری در مراس��م اهدای 
هزار س��ری جهیزیه به زوج های جوان فارس��ی اظهار 
داش��ت: عمل صالح در کنار ایم��ان باید محور زندگی 

همگان باشد تا شاهد برکات و آثار فراوان باشیم.
وی افزود: سپاه پاسداران مردم داری و مردم یاری 
را وظیفه خود دانسته که در کنار مباحث دیگر همواره 
در کن��ار مردم باش��د و این انتظاری اس��ت که مقام 
معظم رهبری از س��پاه و بس��یج دارند. سپاه و بسیج 
وظیفه دارند در عرصه س��ازندگی، محرومیت زدایی و 
خدمات اجتماعی وارد ش��وند و طرح های مختلفی در 

کشور انجام شده و ادامه دارد.
سرلش��کر جعف��ری تاکید کرد: کم��ک به ازدواج 
آس��ان و تأمین جهیزی��ه برای کمک ب��ه مردمی که 
مش��کل دارند در دستورکار سپاه پاسداران قرار گرفته 

و استان فارس در این بخش بسیار موفق است.
وی افزود: همکاری های بین دس��تگاهی بس��یار 
مؤث��ر بوده و افزایش آن با افزایش خدمات رس��انی به 
مردم اس��ت. هزار و ۶۰۰ طرح در بخش های مختلف 

امروز در استان فارس افتتاح می شود.
سرلشکرجعفری با بیان اینکه در چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اس��امی ش��اهد موفقیت های مختلف 
هستیم، گفت: در ۴ دهه گذشته با کاهش ۳۶ درصدی 
فقر در ایران مواجه بودیم به گونه ای که پیش از انقاب 
۴۶ درصد یا به عبارتی نیمی از جمعیت کشور زیر خط 

فقر قرار داشته که امروز به ۱۰ درصد رسیده است.
وی افزود: با وجود این رشد با توجه به مشکاتی که 
وجود دارد و دش��منان جنگ و تحریم اقتصادی را آغاز 
کردند بیش از گذش��ته توجه ب��ه طبقات محروم وجود 
دارد که نکته بسیار مهمی است. کار های مناسبی انجام 
شده که نتیجه آن در سال های آینده مشخص می شود.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: ۴۰ سال زمان قابل 
توجهی اس��ت، اما اگر بخواهیم با پیشرفت های انجام 
ش��ده در کش��ور های در حال توس��عه مقایسه کنیم، 
مش��اهده خواهیم کرد که آن کشور ها زمان بیشتری 

سپاهنیوز برای توسعه در نظر گرفته اند. 

پاسداران

دغدغه دولت واردات »خاک زیر پای گربه« است
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: ظاهرا تعدادی از اقام وارداتی 
را صورت کرده اند و به گمرک ها داده اند که ورود این ها به کش��ور ممنوع است 
و این اقامی اس��ت که در داخل کشور تولید می ش��ود. گرچه این اقام جلوتر 
هم بخش مهمی در کشور وجود داشته است و اگر این قانون درست اجرا شود 

شاید بتواند بخشی از خواسته ها را تأمین کند.
غامرضا مصباحی مقدم گفت: از سویی می بینیم مبارزه با قاچاق به صورت قوی و 

قاطع صورت نمی گیرد به عاوه بسیاری از چیز هایی که وارد می شود، نباید وارد شود.
وی افزود: به عنوان مثال گفتند تعداد قابل توجهی تریلی خاک زیر پای گربه وارد 
کرده اند، آیا این از ضروریات زندگی ما اس��ت که در خانه ها گربه پرورش دهند و برای 
نگه��داری آن ها خاک مخصوصی را از خارج وارد کنند؟ یا خوراک س��گ و گربه که در 

باشگاهخبرنگاران داخل هم قابل تولید است. 

در حاشیه
نمی گذاریم عده ای شب عید را برای مردم دشوار کنند

مع��اون اول رئیس جمه��ور گفت: دول��ت اجازه نمی دهد که عده ای با س��و 
استفاده از وضعیت موجود، شرایط را برای مردم در شب عید دشوار کنند.

اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی نحوه تأمین کاالهای اساسی برای ایام 
پایان سال با تاکید بر اهمیت نظارت دقیق بر وضعیت بازار شب عید از سازمان 
تعزی��رات حکومت��ی و بخش بازرس��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواس��ت 
بصورت جدی بازار ایام پایان سال را تحت نظارت داشته و با متخلفین و اخال گران 
بازار شب عید برخورد شود. وی جمهور افزود: دستگاه های ذیربط باید تمام تاش خود 

را برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال را به کار بگیرند.
در این جلس��ه که وزرای جهاد کش��اورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگس��تری، 
رئی��س کل بانک مرکزی، ش��هردار ته��ران و رئیس اتاق اصناف ایران حضور داش��تند، 

مهر گزارشی از آخرین وضعیت تأمین کاال برای بازار شب عید ارائه شد. 

خیابان پاستور
بیانیه گام دوم راه رسیدن به شكوفایی

س��خنگوی ش��ورای نگهبان در جلس��ه هم اندیش��ی بیانیه گام دوم انقاب 
اسامی با اشاره به پیام ویژه این بیانیه گفت: اصاح عملکرد مسؤالن در مسیر 
اهداف انقاب و منافع ملی اولویت جامعه ماست و این موضوع، مهم ترین وسیله 

برای تحقق اهداف نظام است.
عباسعلی کدخدایی به بیان نکاتی درباره بیانیه گام دوم انقاب پرداخت و گفت: 
بیانیه گام دوم ترس��یمی اس��ت از چهل سال گذش��ته انقاب اسامی که با تلخی ها و 
ش��یرینی های بس��یاری همراه بوده و علی رغم دشمنی ها و تهدیدها این نظام با استواری و 

دستاوردهای بسیار به راه خود ادامه داده و برای حرکت به سوی آینده مصمم تر است.
وی با اس��تناد به آمارهای بین المللی ادام��ه داد: اذعان نهادهای بین المللی و برخی 
دش��منان خارجی به موفقیت های ایران و افزایش فش��ارها و کینه ورزی آنان علیه ایران 

فارس خود روشن ترین گواه بر پیشرفت و عظمت ایران است. 

یبون تر

اروپا، برجام و کانال مالی
ادامهازصفحهاول

بروکس��ل، در بند دیگری از ای��ن بیانیه، تصویب 
پروتکل الحاق��ی را برای اطمینان از ماهیت صلح آمیز 

برنامه هسته ای ایران، ضروری دانسته است. 
این ادعا نیز در حالی مطرح شده که ایران همواره 
ب��ر تعهدات خ��ود پایبند بوده اس��ت و ادع��ای لزوم 
پروتکل الحاق��ی برای همکاری ایران یک جوس��ازی 
و خ��اف واقع اس��ت. در حالی که آژان��س و غرب به 
تعهدات خود عمل نکرده درخواس��ت تصویب پروتکل 
الحاقی یک زیاده خواهی غیرمنطقی است جالب توجه 
آنکه غرب خود پایبند به تعهدات ان.پی.تی نیس��ت و 
همواره به دنبال س��اح هس��ته ای است لذا صاحیت 
اظهارنظر در باب پروتکل الحاقی و تصویب آن را ندارد 
اروپا اگر به دنبال امنیت جهان است چرا در برابر رژیم 
صهیونیس��تی و یا فعالیت های هسته ای اخیر سعودی 
اقدامی نکرده است و یا اینکه چرا در برابر اقدام آمریکا 
مبنی بر خروج از پیمان موشک های میانبرد هسته ای 
با روس��یه موضع قاطع نداش��ته و به ابراز تاسف بنده 
کرده اس��ت. رفتارهای عملی اروپا نش��ان می دهد که 
ادعای پیوس��تن ایران به پروتکل الحاقی برای امنیت 
جه��ان نوعی فرافکن��ی فریبکارانه اس��ت که با هدف 
تشدید محرومیت هسته ای، باز کردن پرونده موشکی 

و حذف ایران از معادالت منطقه صورت می گیرد. 
مجموع آنچه در باب رفتار اروپا در نشست شورای 
حکام ذکر ش��د یک اصل مهم را نش��ان می دهد و آن 
اینک��ه اروپا همچنان در همان مس��یر زیاده خواهی و 
رفتاره��ای غیراصول��ی و غیرمنطقی ق��رار دارد و لذا 
می ت��وان نتیج��ه گرفت ک��ه تاکید آنها بر پیوس��تن 
ایران ب��ه اف. ای.تی.اف و ابهاماتی که در اجرای کانال 
مالی ایران و اروپا قرار داده، نه برای بهبود مناس��بات 
میان طرفین بلکه در چارچوب اعمال فشار و تحمیل 
زیاده خواهی ها به جمهوری اس��امی صورت می گیرد. 
بر این اس��اس پیوس��تن ب��ه اف.ای.ت��ی.اف در قالب 
پالرمو و س��ی.اف.تی و نیز دلبس��تن ب��ه کانال مالی 
ایران و اروپا، مغایر با منافع ملی کش��ور بوده به نوعی 
گرفتارس��ازی کشور در بازی ساخته غرب است. غربی 
که به هیچ ک��دام از تعهدات برجامی خود عمل نکرده 
و هر روز بر زیاده خواهی ه��ای خود افزوده و در عمل 
ب��ا آمریکا علیه ای��ران اقدام می کند ه��ر چند که در 
تاکتی��ک اختافاتی با آمری��کا دارد اما در عمل همان 
مسیر یعنی تضعیف ایران و تحمیل زیاده  خواهی ها را 

به جمهوری اسامی را پیگیری می کند. 

سرمقاله

مش��کل  گفت:   رئیس جمهور  م��ا ب��ا دش��منان مان در یک پايشوپويش
جمل��ه اس��ت؛ اختاف م��ا در این اس��ت: آمریکا 
می گوید برگردیم به ۴۰ س��ال قبل و ما می گوییم 
م��ا به عق��ب برنمی گردیم. ما مس��یر پیش��رفت، 
استقال، آزادی و مردم ساالری را ادامه می دهیم.

حجت االس��ام حس��ن روحانی که به اس��تان 
گیان سفر کرده در جمع مردم شهرستان الهیجان 
گفت: ما در یک شرایط بسیار حساس و مهمی قرار 
گرفته ایم. ملت بزرگ ایران از آغاز امسال یعنی سال 
97 و ت��ا پایان آن در ی��ک آزمایش بزرگ و عظیم 

تاریخی پیروزی های بزرگی را به دست آورد.
وی ادامه داد: دشمنان ما می خواستند امسال 
را سال شکست ایران و پیروزی خود قرار دهند اما 
ملت بزرگ ما در تمام مراحل سخت امسال مقابل 

فشار دشمنان این سرزمین ایستادگی کردند.
رئیس جمهور اضافه کرد:از اردیبهشت امسال 
که فریاد تحریم آمریکایی ها ش��روع ش��د تا مرداد 
امس��ال که اولی��ن مرحله تحریم ه��ا را علیه ملت 
ایران اعمال کردند و در آبان ماه که تحریم مرحله 
بع��دی را اج��را کردند در تمام ای��ن مراحل مردم 
ایس��تادگی و مقاومت و رش��ادت خود را در برابر 

دشمنان ایران و اسام نشان دادند.
روحانی بیان داش��ت: س��خت ترین ماه امسال 
از لح��اظ تورم ماهانه، ش��هریور و مهرماه بود و تا 
حدی هم در بهمن مش��کاتی داش��تیم. بهترین 
ماه های��ی که م��ردم مقاومت خود را نش��ان دادند 
آذر و دی ماه بود اما 22 بهمن روز ش��هامت ملت 
ایران و ایستادگی بزرگ این ملت در برابر دشمنان 

سرسخت این سرزمین بود.
وی تصری��ح کرد: اولین مرحله ای که دش��من 
می خواس��ت ملت ایران را در برابر توطئه خود قرار 
دهد این بود که تحریکاتی را انجام می داد تا بار عدم 
تعهد آنها نسبت به پیمانی که در برابر سازمان ملل 

و ملت ایران داش��تند به گردن ملت ایران بیندازد. 
یعنی ما را تحریک می کردند تا ما اولین نقض کننده 

معاهدات خود باشیم، در این مسیر ناموفق بودند.
رئیس جمهور اظهار داش��ت: نکته اول آن است 
که ما در یک ش��رایط عادی و معمولی نیستیم. ما 
در ش��رایط جنگ اقتصادی و جنگ روانی هستیم. 
ای��ن باید باور ما باش��د. ما در یک می��دان نبرد در 
برابر دشمن ایس��تادگی می کنیم. همه ملت ایران 
هم می دانند در این مرحله عقب نشینی به معنای از 
دست دادن همه دستاوردهای تاریخی ملت ایران از 
مشروطه تا انقاب اسامی است. از این نظر می گویم 
مشروطه که سردمدار نهضت مشروطه مردم ایران و 

در راس آن آذربایجان و مردم گیان بودند.
وی ادامه داد: پ��س ما در یک اختاف نظری 
امروز با آمریکا نیستیم که نه قابل مذاکره باشد نه 
قاب��ل مصالحه. ما باید دش��من را به عقب برانیم و 
به او بفهمانیم که ملت ایران راه عزت و سربلندی 
خود را ادامه خواه��د داد. در میدان جنگ نیاز به 
یک فرمانده میدان داریم. من اردیبهش��ت خدمت 
مقام معظم رهبری هم در یک جلسه خصوصی دو 
نفره و هم جلسه ای که مسئولین عالی رتبه حضور 

داشتند گفتم که ش��رایط حضور ما شرایط جنگ 
روان��ی و اقتصادی دش��من با ماس��ت و در مرحله 
جن��گ کش��ور نیاز به ی��ک فرمان��ده دارد و همه 
مسئولین و ارکان و مردم در کنار هم باید در یک 
فرماندهی واحد کار خود را پیش ببرند تا دش��من 
را وادار به شکس��ت کنند. پیش��نهاد من این بود 
که خود جنابعالی ب��ه عنوان رهبر نظام جمهوری 
اس��امی فرمانده این جنگ را ب��ه عهده بگیرید و 
همه ما، دولت و س��ایر مس��ئولین در خدمت شما 
خواهیم بود. آنطور که شما می گویید ادامه دهیم.

رئیس جمهور به پاسخ رهبر انقاب به پیشنهاد 
خ��ود مبنی بر واگذاری فرماندهی جنگ اقتصادی 
به عالی ترین مقام نظام اشاره کرد و گفت: رهبری 
فرمودند ش��رایط، شرایط جنگ اس��ت. من قبول 
دارم و این جنگ نیاز به فرمانده دارد ولی فرمانده 
ای��ن جنگ باید رئیس جمهور کش��ور باش��د. این 
تاکید مقام معظم رهبری بود و بر آن مبنا ایش��ان 
دستور دادند دو قوه دیگر با همه توان در چارچوب 

مقررات در کنار دولت باشند.
روحان��ی تصریح کرد: من آمادگی خودم را در 
آن جلسه اعام کردم و گفتم دولت و رئیس جمهور 

ب��ه عنوان نماینده ملت ایران اس��ت چون حس��ن 
روحان��ی بدون نمایندگی ملت ایران یعنی هیچ اما 
حسن روحانی با نمایندگی ملت ایران یعنی قدرت 
ملت ایران. امروز روز ایستادگی یکپارچه ملت ایران 
در برابر دشمنانی است که فکر می کنند می توانند 
ای��ن ملت ب��زرگ را به زانو درآورن��د. من در اینجا 
ب��ا همان عه��د و پیمان س��ال 92 و همان عهد و 
پیمان 9۶ اعام می کنم دولت به عنوان خدمتگذار 
و خ��ادم آنها از ش��رایط جنگ اقتص��ادی و روانی 
نمی هراس��د. چرا؟ به دلیل اینکه ملت یکپارچه را 

در کنار خود دارد.
روحانی خطاب به مردم ایران اظهار داش��ت: 
در دولت یازدهم قول دادم همه تاش��م برای آنکه 
۴ اس��تان بزرگ کش��ور به راه آهن سراسری وصل 
شود همه تاش را به کار خواهم برد. ما دو راه آهن 
سراسری را در دو اس��تان و دو راه آهن سراسری 
را در سال 97 به اتمام رساندیم. همدان، کرمانشاه ، 
ارومی��ه و امروز راه آهن رش��ت و گیان عزیز را به 
بهره برداری می رس��انیم. وعده ای که به مردم داده 
ش��ده تا حد توان خودم��ان را در برابر عهدمان در 

برابر مردم مسئول می دانیم.
رئیس جمهور با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 
طرح راه آهن رشت به آستارا به عنوان طرح بسیار 
مهم ملی و بین المللی، گفت: با تکمیل این مس��یر 
ریلی ، ده ها و حتی صدها کش��ور در آفریقا، آسیا، 
ش��رق و شمال اروپا و آس��یای مرکزی به یکدیگر 

متصل خواهند شد.
روحانی با تأکید بر اینکه تعامل سازنده با همه 
کشورها رویکرد ایران است و برخی کشورها خودشان 
ایجاد مشکل کردند، تصریح کرد: کشورهایی که از 
جمهوری اس��امی ایران فاصل��ه گرفته اند، مقصر 
هس��تند. چراکه آنها از روز اول انقاب مانع تراشی 
می کردند و خوش��بختانه امروز بهترین روابط را با 
آذربایجان، روسیه، قزاقستان، و ترکمنستان داریم و 
این روابط با کشورهای همسایه ادامه خواهد داشت 
و راه آهن رش��ت - آس��تارا نیز با کمک و همکاری 

دولت آذربایجان به انجام می رسد.
روحان��ی ب��ا بیان اینک��ه مس��أله راه آهن، راه 
محیط زیست، کش��اورزی و اقتصاد دانش بنیان و 
پیشرفته برای گیان جزو اولویت های دولت است، 
تأکید ک��رد: یکی از نکات مهم درپیام مقام معظم 
رهبری که هم��ه باید به آن توج��ه کنند، حضور 
جوانان و اش��تغال و مدیریت اس��ت و نسل جوان 
از دختر و پسر نیازمند آن هستند که در مدیریت 

استان حضور داشته باشند.
وی با اش��اره به اینکه در س��فر استانی قبلی 
برای ۳۶ طرح و پ��روژه مبلغ 79۶ میلیارد تومان 
در نظر گرفته شد اما تا االن ۱2۴۰ میلیارد تومان 
و باالت��ر از وعده قبلی پرداخ��ت کردیم، افزود: در 
طول ۴ س��ال دولت یازدهم 229۶ میلیارد تومان 
اعتبار برای بودجه عمرانی استان گیان اختصاص 
داد که عملیاتی ش��د و در این سفر نیز ۶۶ طرح و 
پروژه به ارزش ۱9۱۳ میلیارد تومان برای اس��تان 

فارس در نظر گرفته شده است. 

روحانیدرجمعمردمالهیجان:

 اختالف نظر ما با آمریکا
 نه قابل مذاکره است
نه قابل مصالحه

هلند ع��اوه بر اینکه بیش از  ۳۰ س��ال میزبان تروریستی گ���زارشدو
شناسنامه دار به نام »محمدرضا کاهی« بود، برای 
س��رکردگان گروه��ک تروریس��تی و تجزیه طلب 

االحوازی نیز محلی امن محسوب می شود.
روز دوش��نبه ۱۳ اسفند، »استف باک« وزیر 
خارج��ه هلند اعام کرد، درپی اخ��راج 2 کارمند 
س��فارت این کش��ور از سوی ایران س��فیرش را از 

تهران فراخوانده است.
س��اعتی پس از این اعام وزیر خارجه هلند، 
به��رام قاس��می س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
کش��ورمان، در توضیح اخراج 2 کارمند س��فارت 
هلن��د از تهران، تصریح کرد: پس از بررس��ی های 
همه جانبه در شورایعالی امنیت ملی، دو دیپلمات 
هلندی به عنوان »عنصر نامطلوب« و در »چارچوب 
عمل متقابل« از ایران اخراج شدند و در تاریخ های 

۱2 و ۱۳ اسفند خاک کشورمان را ترک کردند.

عمل متقابل ایران
اشاره قاس��می به انجام عمل متقابل از سوی 
ایران، ظاهرا به ماجرای اخراج دو دیپلمات ایرانی 

از هلند با استناد به اتهامات واهی است.
در روز دوشنبه ۱7 دی 97، )7 ژانویه 2۰۱9( 

دول��ت هلن��د اعام ک��رد، دو دیپلم��ات ایرانی را 
به س��بب مش��ارکت در قتل فردی ب��ه نام »علی 
معتم��د«، اخراج کرده اس��ت! »عل��ی معتمد« در 
روز سه شنبه 2۴ آذر ۱۳9۴ )۱۵ دسامبر 2۰۱۵( 
در مقابل خانه خود در ش��هر آلمیره هلند به قتل 
رسید. سه سال بعد از اتفاق فوق الذکر، دولت هلند 
در یک اتهام زنی واهی مدعی شد که دو دیپلمات 

ایرانی در قتل »علی معتمد« نقش داشته اند!

»علی معتمد« که بود؟
اما آشکار شدن هویت واقعی »علی معتمد« که 
هلندی ها بر مبنای همین هویت به دیپلمات های 
کش��ورمان اتهام قتل او را نس��بت داده اند، پرده از 

ماهیت تروریست پرورانه دولت هلند برمی دارد.
»علی معتمد« که دولت هلند سنگ او را به سینه 
می زند، هم��ان »محمدرض��ا کاهی صمدی« عامل 
انفجار تروریستی دفتر حزب جمهوری اسامی در 7 
تیر ۱۳۶۰ و شهادت 72 تن از مسئوالن نظام ما بود.

این تروریست شناسنامه دار بین المللی در همان 
تابستان سال ۶۰ از طریق گروهک تروریستی منافقین 
و چند تن از عناصر تروریستی عضو حزب دموکرات 

کردستان، از کشور فرار کرد و به قلب اروپا پناه برد.

تخطی هلند از عرف حقوق بین الملل
مطاب��ق قوانی��ن متع��ارف و ش��ناخته ش��ده 
بین المللی، فردی که اقدام به ترور مس��ئوالن یک 
نظام سیاسی کرده است، به عنوان یک تروریست 
باید از سوی کش��ور مقصد، تحویل مراجع ذیربط 
کش��ور مبدأ ش��ود و تخطی از این عرف آش��کار 

بین المللی مصداق حمایت از تروریست است.

 میهمان نوازی ۳۰ ساله آمستردام
از یک تروریست شناسنامه دار

با ای��ن وجود دول��ت هلند، نه تنه��ا اقدام به 
اس��ترداد تروریستی به نام »محمدرضا کاهی« به 
مراجع دیپلماتیک و قضایی ایران نکرد که حتی با 

جعل هویت ب��رای »کاهی«، او را »علی معتمد« 
نامید و حتی ش��رایط اس��تخدام وی در ش��رکتی 

هلندی به نام »اِنکو« را فراهم آورد.
دول��ت هلن��د که باید پاس��خگوی ۳۰ س��ال 
پذیرایی از یک تروریس��ت شناس��نامه دار باش��د، 
وقتی »کاهی« در سال 9۴ در نتیجه یک تصفیه 
گروه��ی مت��داول در می��ان گروهک تروریس��تی 
منافقین، به درک واصل ش��د، با اتخاذ سیاست فرا 
به جلو، دیپلمات های ایرانی را متهم به مش��ارکت 

در قتل این تروریست کرد!
نکت��ه قابل تام��ل آنکه، پس از ای��ن اتهام زنی 
دولت هلند، مرجع قضایی این کش��ور رأی به عدم 
نقش آفرینی دیپلمات ه��ای ایرانی در قتل کاهی 
داد؛ اما دولت هلند به سبب منحرف کردن اذهان از 
میزبانی ۳۰ ساله اش از یک تروریست شناسنامه دار 
بین المللی به ن��ام کاهی و جعل هویت برای وی، 
همچنان بر اخراج دیپلمات های کش��ورمان از این 
کشور با استناد به همان اتهام دروغین پای فشرد.

 پذیرایی دولت هلند
از سرکرده گروهک تروریستی االحواز

اما کش��ور هلند عاوه بر اینکه بیش از ۳۰ سال 
میزبان تروریس��تی شناس��نامه دار به نام »محمدرضا 

کاهی« بود، برای س��رکردگان گروهک تروریستی و 
تجزیه طلب االحوازی نیز محلی امن محسوب می شد.

»احمد نیسی« که بود؟
گروه��ک تروریس��تی و تجزیه طلب االحوازی 
عامل حمله تروریس��تی ۳۱ ش��هریور شهر اهواز و 
شهادت 2۵ ش��هروند ایران اسامی است. »احمد 
نیسی« یکی از س��رکردگان این گروهک، سال ها 
ساکن کشور هلند بود و در پناه دستگاه جاسوسی 

و اطاعاتی این کشور روزگار می گذراند.
این تروریست شناسنامه دار آبان 9۶ در نتیجه 
یک تصفی��ه گروهی در رده ه��ای باالیی گروهک 
االحوازی، کشته شد؛ نکته قابل تامل آنکه، دولت 
هلن��د در قضی��ه قتل این تروریس��ت ه��م بجای 
پاس��خگویی پیرامون دالیل پناه دادن به سرکرده 
یک گروهک تروریستی، با همان تاکتیک نخ نمای 

فرا به جلو، دیپلمات های ایرانی را متهم کرد.
به هر ترتیب آنچه که آشکار است، رفتار مزورانه و 
دغل کارانه اروپایی هاست؛ آن ها در حالی که به راحتی 
و بدون هیچگونه سندی، سایر کشور ها را به حمایت 
از تروریسم متهم می کنند، سرزمین خود را به بهشت 
امن تروریست هایی تبدیل کرده اند که کارنامه ای مملو 

میزان از آدم کشی و جنایت دارند. 

هلندبهشتآدمکشها

ماجرای۳۰سالپذيرايیازيکتروريست

حسینیشاهرودی:
مهره های غرب گرا از دولت اخراج شوند

رئیس کمیته دیپلماس��ی اقتصادی مجلس با بیان اینکه  رفتارهای سیاسی دولت باعث شده شرق از نظر اقتصادی دستب�هنقد
با ایران قهر کند، گفت: مهره های غرب گرا باید از بدنه دولت اخراج شوند.

سیدحس��ن حسینی ش��اهرودی با تاکید بر لزوم تغییر ن��گاه دولتمردان 
غربگرا، گفت: تغییر نگاه دولتمردان غربگرا باید منجر به تغییر در رفتار شود، 
دولتمردان ادعا داشتند که جامعه جهانی را در برجام به اقناع رسانده اند لذا 
باید از تمام ظرفیت های جامعه جهانی استفاده می کردند نه اینکه نگاه خود 

را از شرق برداشته و دربست در اختیار غرب قرار دهند.
نماینده مردم ش��اهرود در مجلس با تاکید بر اینکه فرصت های بس��یار 
زیادی را در سال های اخیر به واسطه برجام از دست داده ایم افزود: متأسفانه 
نگاه دولت به برجام به جای اینکه نگاه اقتصادی باش��د نگاهی صرفاً سیاسی 

بوده است و ما کمترین بهره را از برجام در حوزه اقتصادی نبرده ایم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کشورهایی 
ک��ه در برجام موجب ش��دند م��ا حداقل امتی��ازات نوش��تاری را بگیریم و 
تحریم های س��ازمان ملل از ما برداشته ش��ود کشورهای شرقی مثل چین و 
روس��یه بودند، اگر حمایت این کشورها در جریان برجام نبود نمی توانستیم 

حتی دستاوردهای کاغذی نیز در جریان برجام داشته باشیم.
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس اظهار داشت: نگاه دولتمردان 
ما به گشایش اقتصادی از طریق غرب موجب شد از رابطه اقتصادی با شرق 
فاصله بگیرند. این رفتارهای سیاسی و اقتصادی عامل کاهش روابط شرق با 
ایران شد، شرق با ایران قهر کرد و ظرفیت هایی که در کشورهای شرقی مثل 

روسیه، چین و هند بود را از دست دادیم.
حسینی ش��اهرودی عدم توجه دول��ت یازدهم و دوازدهم به کش��ورهای 
همسایه را اشتباهی استراتژیک خواند و گفت: یکی از مهمترین راهکارهای ما 
برای عبور از تحریم ها توجه به کشورهای همسایه است متأسفانه نگاه دولت به 

مرزهای اروپا و آمریکا موجب غفلت از ظرفیت های کشورهای همسایه شد.
عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت: 
گاهی اوقات افراد اعتقادش��ان را فدای مواضع روزمره سیاسی خود نمی کنند 
ممکن اس��ت در ادبیات روزمره تغییر مش��ی بدهند و یا گفتار خود را اصاح 

مهر کنند اما باورها و اعتقاداتشان را رها نمی کنند. 

حجتاالسالممحمديان:
یم که به بیانه  به مدیرانی نیاز دار

رهبری اعتقاد قلبی دارند
رئیس ش��ورای نمایندگان مقام  معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: نظ�����رگاه
ما نیاز به مدیرانی داریم که به هر سفارش��ی که رهبر 
انقاب فرمودند، از صمیم قلب اعتقاد داش��ته باش��ند؛ 

 اگرنه غیر از این باشد، نتیجه ای نخواهیم گرفت.
حجت االسام محمد محمدیان معتقد است برای 
تحقق اهداف بیانیه رهب��ری باید به همه توصیه های 
رهبر معظم انقاب که در بیانیه آمده به صورت جامع 
نگاه کرد و از مسئوالن کشور خواست تا این توصیه های 
7 گانه که ش��امل » علم و پژوهش، معنویّت و اخاق، 
اقتصاد، عدالت و مبارزه با فس��اد، اس��تقال و آزادی، 
عّزت ملّی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و سبک 
زندگی« است با هم ببینند. یکی از نکات مهم در بیانیه 

گام دوم انقاب بحث جامعه نگری به این بیانیه است.
رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها ادامه داد: اگر ما 7 محوری که حضرت 
آق��ا در این بیانیه به عنوان توصیه ها مطرح کردند را 
با هم نبینیم و بخواهیم تفکیک کنیم و هر بخش را 
ب��ه یک مجموعه ای بدهیم، قطعا این بیانیه به هدف 
اصلی اش نخواهد رسید، این 7 مورد که بحث » علم 
و پژوهش، معنویّت و اخاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه 
با فساد، استقال و آزادی، عّزت ملّی، روابط خارجی، 
مرزبندی با دشمن و سبک زندگی« است، با همدیگر 
می تواند ما را به آن قله های آرمانی  برس��اند، اگر بنا 
باشد جدا به آن نگاه کنیم و این توصیه ها را تفکیک 

کنیم، قطعا نتیجه مطلوب به دست نمی آید. 
محمدیان یادآور ش��د: امروز یکی از اصلی ترین 
چالش های ما این اس��ت که عزیزان��ی که در بخش 
مسائل سیاسی فعال هستند و مباحث سیاسی مانند 

عزت مل��ی و این مس��ائل را پیگی��ری می کنند، به 
بحث ه��ای اقتصادی، معنویت و س��بک زندگی هیچ 
توجهی نمی کنند، یا کسانی که در بخش فرهنگی یا 
علمی هس��تند، به مباحث اقتصادی و سیاسی کمتر 
توج��ه می کنند و همین طور دوس��تانی که در بخش 

اقتصادی هستند به مباحث دیگر بی توجه هستند.
وی اف��زود: ما نیاز به مدیران��ی داریم که به هر 
سفارش��ی که مقام معظم رهب��ری گفتند از صمیم 
دل و قلبی اعتقاد داش��ته باش��ند، وگرنه غیر از این 
باشد، نتیجه ای نخواهیم گرفت. ما تا مدیرانی نداشته 
باشیم تا این هفتگانه را قبول نداشته باشند، در اجرا 

با مشکل مواجه خواهیم شد.
رئیس شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها با اشاره به مشکات اقتصادی مردم تاکید 
ک��رد: اخیرا با توجه به مش��کات اقتصادی توجهات 
بیش��تر به سمت مس��ائل اقتصادی جلب شده است، 
اما به بس��یاری از مباحث چه در بحث علمی جامعه، 
چه در بحث های اس��تقال و سبک زندگی ما و چه 
خصوص��ا در بحث مبارزه با فس��اد که ج��زو اولویت 

اصلی ماست، کمتر توجه شده است. 
محمدیان طراحی نقشه راه برای بیانیه گام دوم را 
جزو وظایف دانشگاهیان دانست و گفت: این بیانیه در 
دو بخش حائز اهمیت است، یکی مدیرانی که قرار است 
آن را اجرا کنند و به همه بیانیه اعتقاد داشته باشند، و 
دوم اینکه نقشه راه تبیین شود، خیلی جای امیدواری 
اس��ت که بیانیه اثرگذاری خودش را داشته باشد و به 
نتیجه برسد. این بیانیه در دو بخش حائز اهمیت است، 
یکی مدیرانی که قرار اس��ت آن را اجرا کنند و به همه 
بیانیه اعتقاد داشته باشند، و دوم اینکه نقشه راه تبیین 
ش��ود، خیلی جای امیدواری است که بیانیه اثرگذاری 
خودش را داشته باشد و به نتیجه برسد. بنده معتقدم 
بیانیه می تواند نقطه عطفی در انقاب اسامی باشد و 
چهل س��ال دوم انقاب اسامی را راهبری کند، شرط 

آن این اس��ت که بتوانیم نقشه راه را برای آن طراحی 
کنیم و برای اجرای آن توسط مدیران هم برنامه ریزی 
داشته باشیم. باالخره مدیران قرار است این را اجرا کنند 
و ما در این بخش با نگرانی های جدی روبه رو هستیم و 
این نگرانی وجود دارد که مدیران تنها حوزه خودشان 
را می بینن��د و به بخش های دیگر توجه نمی کنند و ای 
کاش حوزه خودشان را هم کامل می دیدند. این مسائل 
است که موجب شده مشکات کوچک برای مردم این 

همه مشکل ایجاد کند. 
رئیس شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها در ادامه در پاسخ به سوالی درباره بررسی 
اف.ای.ت��ی.اف و وظیفه مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام در این رابطه گفت: ما در ابتدا باید به این توجه 
کنیم که رهب��ر معظم انقاب خیلی صریح در رابطه 
با این مس��ئله نظر خود را بیان کردند، ایشان هم در 
گذشته درباره اعتماد به این مجموعه ها گفتند و هم 
اخیرا ب��ا صراحت گفتند ک��ه اروپایی ها قابل اعتماد 
نیس��تند. نمی دانم حضرت آقا دیگ��ر صریح تر از این 

چگونه باید سخن بگویند که آقایان توجه کنند.
عضو ش��ورای عالی انقاب فرهنگ��ی تاکید کرد: 
تجرب��ه برجام برای چهل س��ال و یا صد س��ال پیش 
نیست، برای همین دو تا سه سال اخیر است. ما دیدیم 
که طرف مقابل این همه کارشکنی کرد و برجام چقدر 
به کش��ور ما لطمه زد، تا جایی که خود کس��انی که 
برج��ام را امضا کردند و مس��ئوالن داخلی گفتند که 
تقریب��ا هیچ چیزی گیر ما نیامده اس��ت. این عبارت 
»تقریبا هیچ« را که مخالفین دولت نگفتند، از اعضای 
خود دولت آن را بیان کردند و البته بعدا هم مشخص 

شد که تحقیقا هیچ چیز گیر ما نیامده است.
محمدیان اظهار داش��ت:  برجام جدیدترین تجربه 
برای ماس��ت و اگر با وج��ود این تجربه، اعضای مجمع 
بخواهند در تصمیم گیری نسبت به منافع کشور کوتاهی 

فارس کنند باید به درگاه خدا پاسخگو باشند. 


