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مشکالت اقتصادی ربطی به تحریم ندارد
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با انتق��اد از عملکرد دولت در حل 
مش��کالت اقتصادی کش��ور، تصریح کرد: رئیس جمهور اختیارات بسیار فراوانی 

دارد و باید به دلیل شرایط موجود، پاسخگوی ملت باشد.
حسینعلی حاجی دلیگانی تصریح کرد: در اردیبهشت ماه سال گذشته مقام معظم 

رهبری، مس��ئولیت فرماندهی جنگ اقتصادی را به رئیس جمهور دادند و بر این اساس 
رئیس جمهور اختیارات بسیار فراوانی دارد و باید به دلیل شرایط موجود پاسخگو باشد. برای حل 

مشکالت فعلی باید از رئیس جمهور و دولتمردان بیشتر مطالبه شود چراکه آنان اقدامات درخوری 
برای عبور از این مشکالت انجام نمی دهند و صرفاً مشکالت موجود را به تحریم ها وصل می کنند.

وی با بیان اینکه بخش بسیار زیادی از مشکالت به علت تصویب برجام است، تصریح کرد: 
مسئولیت فشارهای اقتصادی و معیشتی را باید کسانی بپذیرند که زمینه ساز تصویب و پذیرش 

برجام بودند و تالش کردند که آن را به عنوان یک قرارداد خوب به مردم القا کنند.  مهر

دیدگاه
تمهیدات اجرایی انتخابات آغاز شد

سخنگوی وزارت کشور گفت: اقدامات و تمهیدات اجرایی انتخابات در حوزه های 
مختلف وزارت کشور شروع شده است.

سیدس��لمان سامانی با بیان اینکه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اس��المی و اولین میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با موافقت 

شورای نگهبان روز جمعه ۲ اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد، اظهار داشت: 
برگزاری باشکوه انتخابات با رعایت مّر قانون و در فضای امن و با نشاط راهبرد اصلی 

ما در برگزاری انتخابات است. اقدامات و تمهیدات اجرایی انتخابات در حوزه های مختلف 
وزارت کشور شروع شده است.

وی با بیان اینکه انتخابات مجلس برای تعیین منتخبان ۲۹۰ کرسی و در سراسر کشور 
برگزار می شود، تصریح کرد: همزمان انتخابات اولین میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان 

رهبری در ۵ استان تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم برگزار خواهد شد.

سخنگو
برای استانی  شدن انتخابات مجلس نیازمند احزاب قوی هستیم

س��خنگوی کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی با بیان 
"برای استانی ش��دن انتخابات مجل��س نیازمند احزاب قوی هس��تیم" گفت: در 

شرایط فعلی احزاب به ستادهای انتخاباتی شباهت دارند.
اصغر س��لیمی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره استانی شدن انتخابات 

مجلس، گفت: این مصوبه مجلس دارای ابهامات زیادی اس��ت که در مرحله اجرا 
قطعاً سردرگمی هایی را ایجاد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در سیس��تم انتخابات استانی که اکنون طراحی شده، فردی که در 
اس��تان بیشترین رأی را کس��ب کرده، اگر در شهرستان خود 1۵ درصد را کسب نکند، 
نمی تواند به مجلس راه پیدا کند و این نیز مشکالت خود را به دنبال دارد، زیرا در قانون 
اساس��ی مراجعه به آرای عمومی اصل قرار گرفته، اما اینجا با این سیس��تم ممکن است 

آرای زیادی از مردم به دلیل وجود حدنصاب شهرستان اجرایی نشود.

نظرگاه

سعید قاسمی هر چقدر 
بزرگ باشد و هر چقدر 

خدمت کرده باشد اظهاراتی 
که درباره سوء استفاده از 

لباس هالل احمر داشت آن 
هم در شرایطی که دشمن 
همین اتهام را به جمهوری 

اسالمی زده و به همین 
بهانه حساب هالل احمر را 
مسدود کرده است گل به 

خودی تلقی می شود. گل به 
خودی ای که خوشبختانه در 
برخورد با آن و پاسخ دادن 
ارگان های مربوطه سرعت 
عمل خوبی را شاهد بودیم 

چک سفید امضا به کسی نمیدهم
ممکن است در یک قضّیه ای، یک عّده ای دغدغه 
داشته باش��ند؛ دغدغه داش��تن جرم نیست؛ دلواپس 
بودن جرم نیس��ت. میتوانند کسانی حقیقتاً نسبت به 
یک مسئله ی مهم و حّساس کشور، احساس دلواپسی 
و دغدغه من��دی کنن��د؛ هی��چ مانعی ن��دارد؛ اّما این 
به معنای مّتهم کردن نباش��د، به معنای نادیده گرفتن 
زحم��ات و خدمات نباش��د. از آن ط��رف هم دولت و 
طرف داران دولت به کسانی که ابراز دغدغه و دلواپسی 
میکنند، بایس��تی اهانتی نکنند. من این را صریحاً به 
ملّ��ت عزیزمان عرض میکن��م – قباًل هم گفتم – من 
از هم��ه ی دولتها در دوران مس��ئولّیت خودم حمایت 
ک��ردم؛ از این دول��ت هم حمایت میکن��م. هرجا هم 
الزم باش��د تذّکر میدهم؛ البّته چک س��فید امضا هم 
به کسی نمیدهم. نگاه میکنم به عملکردها و برحسب 
عملکردها قضاوت میکنم و به توفیق الهی و به کمک 
الهی، برحس��ب عملکردها هم عمل خواهم کرد. این 
مطل��ب اّول در توضیح و تبیین آنچه به عنوان ش��عار 
سال – همدلی و هم زبانِی میان دولت و ملّت – مطرح 
کردیم؛ همدل باشند، هم زبان باشند و همکاری کنند 

و در کنار هم به سوی رفع مشکالت حرکت کنند.
ع��رض کردیم ای��ن وقتی اهّمّیت پی��دا میکند  که 
فرصتهای بزرگی در اختیار اس��ت و چالشهای بزرگی را 
انسان انتظار میبرد؛ امروز از همین روزها است. امروز، هم 
فرصتهای بس��یار بزرگی داریم، هم چالشهایی در پیش 
روی ما اس��ت که بایس��تی با این چالشها برخورد کنیم 
و ب��ا کمک این فرصتها، بر این چالش��ها به توفیق الهی 
پیروز بشویم. خب، امروز فرصتهای بزرگی داریم؛ یکی از 
بزرگ ترین فرصتهای ما مربوط میشود به نیروی انسانی 
کارامد و مبتکر که در کشور ما بحمداهلل بوفور و فراوانی، 
نیروی کارآمد و عمدتاً جوان و دارای ابتکار و روحّیه وجود 
دارد. یکی از بزرگ ترین فرصتهای ما همراهی مردم ما و 

جوانهای ما با نظام و هدفهای نظام و امام بزرگوار است.

بیانات در حرم مطهر رضوی
اول فروردین 94

مخاطب شمایید

تروریسم اقتصادی آمریکا در حال تسری 
به اقتصاد فضای مجازی است!

محمد ج��واد آذری جهرم��ی وزی��ر ارتباطات و 
فناوری نوشت: گزارش سازمان فناوری اطالعات 
حاکی از آن است که حذف برنامه های ایرانی در سیستم 
عامل اندروید صرفا محدود به پوسته های یک پیام رسان 
نبوده است بلکه برخی برنامه های کسب و کارهای ایرانی 
را نیز در برگرفته اس��ت. تروریس��م اقتصادی آمریکا در 

حال تسری به اقتصاد فضای مجازی است!

واکنش آشنا به گفت و گوی فاکس نیوز با ظریف
حسام الدین آشنا مش��اور رئیس جمهور نوشت: 
س��خنان ظری��ف در فاکس نیوز اتم��ام حجت 
ایرانیان با هیئت حاکمه ایاالت متحده آمریکا و س��ران 
برخی کشورها و رژیم های منطقه است. زبانش گویاست؛ 
به نرمی زبان موسی و هارون با فرعون و به سختی زبان 
ابوذر و سلمان با بزرگان قوم. ظریف و سلیمانی دو روی 

سکه اقتدار ایران و اسالمند. قدرشان را بدانیم.

جهان به کدام سمت می رود؟!
س��یدعباس صالحی وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی نوشت:  کتاب »پرونده خطرناک دونالد 
ترامپ« را می خواندم. از ۲۷ روانپزش��ک متخصص در 
س��المت روان درباره او. متن اثر در ۲۰1۷ و ترجمه در 
1۳۹۸ نشر یافته )انتشارات نقش و نگار( االن رسانه ها 
خب��ر دادن��د: ترام��پ از معاه��ده بین الملل��ی تجارت 

تسلیحاتی هم خارج شد! جهان به کدام سو می رود؟!

راه اندازی صفحه سازمان سیا در اینستاگرام
پس از بسته شدن صفحات اینستاگرام مرتبط 
با سپاه و دیگر مس��ئوالن جمهوری اسالمی و 
همچنین حذف پست های تبریک به سرلشکر سالمی، 
صفحه رس��می و تایید شده س��ازمان جاسوسی آمریکا 

)سیا( در این شبکه اجتماعی راه اندازی شد.
پس از اعالم جینا هاسپل رئیس سیا، این سازمان 
اکان��ت اینس��تاگرام خ��ود را پس از اکان��ت توییتری 
س��ازمان ایجاد نمود. این اقدام نش��ان دهنده رویکرد 
جدید س��ازمان سیا به شبکه های اجتماعی و مدیریت 
افکار عمومی و نیز با هدف اثرگذاری و جذب مخاطبان 

و شکل دهی رفتار آن ها صورت گرفته است.
گفته می شود این اقدام مخالفینی در درون سازمان 
س��یا نیز دارد؛ این کارشناس��ان معتقدند ورود سازمان 
جاسوسی نظیر سیا به ش��بکه های اجتماعی می تواند 
تهدی��دزا بوده، منابع، نحوه تفکر و اطالعات آش��کاری 
را در اختی��ار دش��منان و رقبا قرار ده��د. با وجود این 
مخالفت ها، شخص هاس��پل از ورود سازمان جاسوسی 

آمریکا به شبکه های مجازی اجتماعی دفاع می کند.

سیاست مجازی

جمل��ه  از  نف��ت  وزارت  وزارتخانه هایی اس��ت که این پرسمــــان
روزها به جهت تحریم های نفتی آمریکا و همچنین 
قول و قرارهایی که دولت بر سر برجام به مردم داده 
بود مورد توجه اس��ت. حسن روحانی رئیس جمهور 
کش��ورمان در صح��ن مجل��س برای دف��اع از وزیر 
پیش��نهادی اش از بیژن نامدار زنگنه به عنوان ژنرال 
دول��ت یاد کرد. اما حاال ابهام��ات زیادی در موضوع 

صادرات نفت و گاز بوجود آمده است.
پرونده های��ی مانن��د کرس��نت و توت��ال ک��ه 
خس��ارت بار بوده و جز ضرر و زیان بر کش��ورمان 
عایدی برای ما نداشتند، در زمان »زنگنه« منعقد 
ش��دند و ابهامات زیادی دارند. متاسفانه تساهل و 
اهمال کاری هایی درخصوص بررسی این پرونده ها 
در مجلس وجود داشته است اما به نظر می رسد که 
با حضور س��یدابراهیم رئیسی در صدر قوه قضاییه 
بررسی این پرونده ه ها و ابهام زدایی و شفاف سازی 

از الزامات این موارد است.
توتال از جمله پرونده هایی است که بسیاری از 
جمله کارشناس��ان حوزه نفتی و رسانه ای با توجه 
به پیش��ینه این ش��رکت و غیرقاب��ل اعتماد بودن 
ش��رکت های فرانس��وی دولت را از انعقاد قرارداد 
ب��ا این ش��رکت باز می داش��تند اما ژن��رال زنگنه 

کار خ��ود را ک��رد و بع��د از مدتی همان ش��د که 
کارشناسان هشدار داده بودند. جالب اینجاست که 
در پارس جنوبی توتال در میادین مش��ترک ایران 
و قط��ر با دو طرف قرارداد داش��ت و بعد از تلنگر 
کوچک آمریکا به س��رعت ایران را ترک کرد. یکی 
دیگر از اقدامات خس��ارت بار زنگنه در وزارت نفت 
همین موضوع اس��ت. در همان زمان شرکت های 
دیگ��ری بودند که بنای همکاری با ایران داش��تند 

اما بازهم کار به اروپایی های بدقول رسید.
اخیرا هدایت اهلل خادمی عضو کمیسیون انرژی 
مجلس ش��ورای اسالمی درباره قراردادهای نفتی و 
گازی ایران با کش��ورهای پاکستان و ترکمنستان 
و ع��راق و... ک��ه یا معطل مانده و ی��ا به حدنصاب 

صادرات نرسیده است گالیه کرد.
خادمی با بی��ان اینکه نبای��د بی جهت روابط 
دوس��تانه ای��ران و ترکمنس��تان مخدوش ش��ود، 
اضافه کرد: ترکمنستان با هدف دسترسی به اروپا 
خ��ط لوله از بس��تر دریای خزر را ش��روع کرد که 
روس��یه هم چراغ سبز نشان داد ولی هنوز قرارداد 

ترکمنس��تان اجرایی نش��ده اس��ت. وعده اجرایی 
شدن قرارداد گازی با عمان تا پایان سال ۹۷ داده 

شد اما آن هم اجرا نشد.
وی با بیان اینک��ه صادرات گاز به عراق کمتر 
از ۲۵ میلیون مترمکعب اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
باید صادرات معادل ۶۰ میلیون مترمکعب باش��د 
که این اتفاق رخ نداده است آن هم در شرایطی که 
عربستان به دنبال تأمین برق عراق است تا عراق از 

گاز ایران بی نیاز شود.
این عضو کمیس��یون انرژی مجلس در بخش 
دوم صحبت های��ش گف��ت: بای��د ق��رارداد نفتی 
پاکس��تان و ایران اجرایی می شد که بیشتر پروژه 
تکمیل شده و تنها چند کیلومتر برای نقطه مرزی 
مانده که هنوز اجرایی نش��ده است، طبق قرارداد 
چه پاکس��تان آمادگی داش��ت و چه نداشت باید 
این موضوع اجرایی می ش��د. چون آمریکا مخالف 
پروژه بود، به ای��ن دلیل که عوائد بلندمدتی برای 
ایران داشت و هند و پاکستان هم به ایران وابسته 
می ش��دند. ای��ن اتفاق رخ نداد چ��ون آقای زنگنه 

پروژه را متوقف کرده است.
بنابرای��ن با توجه به ق��راداد توتال و نگاه غربی 
ک��ه در وزارت خارجه وجود دارد بایس��تی موضوع 
ن��وع مدیری��ت در وزارت نفت مورد بررس��ی قرار 
گیرد. به نظر می رس��د که نگاهی معطوف به غرب 
در این زمینه پررنگ است که برخی از فرصت ها را 
از ما گرفت��ه و ظرفیت های بالقوه ای وجود دارد که 
متاسفانه به نوعی کم لم یکن باقی مانده و پیشرفتی 
در آن دیده نمی ش��ود. در میان تحریم های غرب و 
خصوصا آمریکا و طرفداری اروپا در برابر این موضوع، 
این نوع ن��گاه و عملکرد موجب��ات خودتحریمی و 

خسارت بیشتری را به کشور شده است.
متاسفانه با صحبت های خادمی اینطور به نظر 
می رس��د که زنگنه توانس��ته با ارتباط خوبی که با 
مجل��س گرفته از زیر ب��ار تحقیق و تفحص خارج 
شود. در همین رابطه خادمی در واکنش به بخشی 
از صحبت های وزیر نفت مبنی بر اینکه ۲۸۰ رفیق 
در مجل��س دارد، اظهار داش��ت: »آقای زنگنه فکر 
نکن که در مجلس برای پاس��خ به سوالی می آیی 
اما بعد سراغ موضوعات دیگر می روی و در آخر هم 
می گویی ک��ه ۲۸۰ نماینده رفیق داری و اینکه با 
خود فکر می کنی که هر جور بخواهی به س��واالت 

نمایندگان پاسخ دهید.«

البت��ه نوع برخورد مجلس ب��ا وزارت نفت هم 
چندان قابل توجه نبوده اس��ت و به نظر می رس��د 
قوه قضاییه بایس��تی برای بررس��ی این موضوع و 
همچنین اینکه چرا کش��ورمان نتوانس��ته با وجود 
اینکه در دوره های گذشته تحریم های نفتی را دور 

می زده است آنچنان که باید پویا عمل کند.
ع��الوه بر اینک��ه دولت ه��م در عرصه فروش 
نف��ت با توجه ب��ه وعده های برج��ام کمیتش لنگ 
می زن��د. وزارت نف��ت زنگنه موارد مبهم بس��یاری 
دارد ک��ه بایس��تی برای شفاف س��ازی آن خصوصا 
برای افکارعمومی کاری صورت گیرد. دولت وزرای 
برند دیگری هم داشت که برخی از آنها از بدنه قوه 
مجریه جدا شده اند و مشکالت مدیریتی که آنها در 
طی مدتی که سکاندار این وزارتخانه ها بوده اند حاال 
سر باز کرده است. مدیریت سیدعباس آخوندی در 
وزارت راه و شهرسازی از جمله این موارد است که 
بعد از کناره گیری اجباری وی از دولت افکارعمومی 
خواستار محاکمه وی شدند. بازار مسکن امروز خود 
گویای مشکالتی است که مدیریت ۵ ساله آخوندی 
بر وزارت راه به بار آورده است. به نظر می رسد دولت 
وزرای زی��ادی دارد که بررس��ی عملکرد آنان و نوع 
خسارتی که به کشور وارد کرده اند از جمله مطالبات 

امروز افکار عمومی است.  جهان نیوز

از کرسنت تا توتال و...
قوه قضاییه به مدیریت خسارت بار زنگنه ورود می کند؟

نگهب��ان  ش��ورای  حقوق��دان  عض��و  شرایطی را برای استانی شدن انتخابات شورای نگهبان
یازدهمین دوره مجلس که در دوم اس��فند امس��ال برگزار 

می شود، مطرح کرد.
سیامک ره پیک با اشاره به مصوبه مجلس برای استانی 
ش��دن انتخابات مجلس و زمان اج��رای این مصوبه، گفت: 
هنوز هیچ چیزی مشخص نیس��ت و نمی توان درباره زمان 
اجرای مصوبه مجلس برای اس��تانی شدن انتخابات مجلس 

به طور دقیق قضاوت کرد.
وی ب��ا بیان اینکه هنوز مصوبه مجلس درباره اس��تانی 
شدن انتخابات مجلس را به طور در شورای نگهبان دریافت 
نکرده ایم، اظهار داش��ت: علی القاعده می توان تصور کرد که 
مصوبه مجلس درباره استانی شدن و اصالح قانون انتخابات، 
ایرادات��ی دارد و باید ب��ه مجلس ارجاع ش��ود، اما در عین 
ح��ال، طبق قانون قبلی انتخاب��ات مجلس، این فرآیندهای 
ابتدایی و زمان بندی هایی که معموال انجام می شود، تدوین 

و مراحل آن از اردیبهشت آغاز شده است. 
رئیس پژوهش��کده ش��ورای نگهبان با تأکی��د بر اینکه 
مصوبه مجلس برای اس��تانی شدن انتخابات مجلس روشن 
نیس��ت، گفت: باید این مصوبه را در شورای نگهبان بررسی 
کنیم، زمان دقیق اجرای آن نیز مش��خص نیس��ت، اگر در 
مجم��وع، این نتیج��ه حاصل ش��ود که با رعای��ت الزامات 

اصالحات قانون انتخابات، قانون جدید که اس��تانی ش��دن 
انتخاب��ات جزئ��ی از آن اس��ت، اجرا ش��ود، ای��ن قانون در 
یازدهمی��ن دوره انتخابات اجرا می ش��ود، در غیر اینصورت 

قانون قبلی اجرا خواهد شد.
ره پیک با اشاره به زمانبندی شورای نگهبان برای بررسی 
و اعالم نظر درباره اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس، افزود: 
شورای نگهبان، از زمان ارائه مصوبه از سوی مجلس، فرصت 
۲۰ روزه ای برای بررس��ی اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس 
دارد، اگ��ر در ای��ن دوره هم روند بررس��ی و اع��الم نظر آن 
پایان یابد، ممکن است در این دوره اجرا نشود، زیرا نیازمند 
الزامات قانونی است. وی ادامه داد: هنوز متن رسمی مصوبه 
مجلس برای اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس را در شورای 
نگهبان دریافت نکرده ایم، اما بررسی آن به طور غیررسمی در 
پژوهشکده این شورا آغاز شده و ایراداتی نسبت به استانی و 
تناس��بی شدن انتخابات مجلس وجود دارد، اما باید موضوع 

روشن شود، فعال نمی توانیم قضاوت کنیم.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: 
به محض اینکه مصوبه مجلس درباره اس��تانی شدن انتخابات 
پارلمان از سوی مجلس به شورای نگهبان ارائه شود، در مهلت 
۲۰ روزه ای آن را بررس��ی و اع��الم نظر می کنیم، اما نمی توان 
ب��ه طور قطعی گفت که در این دوره از انتخابات مجلس اجرا 

می شود، زیرا نیازمند سازوکارهای قانونی است.  تسنیم

ره پیک:
استانی شدن انتخابات مجلس نیازمند الزامات قانونی است

عض��و ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه  ب ا حــــز گفت: یکی از مش��کالت استانی شدن ا
انتخابات این است که اگر قرار باشد افرادی با توانمندی باال 
ولی ش��ناخته نشده وارد صحنه انتخابات شوند، توان رقابت 

با نمایندگان فعلی مجلس را ندارند.
حمیدرضا ترقی درباره نقدهای احزاب به عملکرد دولت 
گفت: برخی احزاب انتقادات و موضع گیری تخریبی دارند و 
هدفی برای کمک و مس��اعدت به دولت ندارند. مقام معظم 
رهبری مرز نقد و تخریب را مش��خص کرده اند و استناد به 

فرمایشات ایشان در این خصوص ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت در حال بازی با احزاب 
است و شاهد هستیم که احزاب جایگاه مطلوب و مناسبی در 
رش��د مشارکت سیاسی مردم و حکمرانی خوب کشور ندارند. 
به همین خاطر احزاب قادر به حرکت در مسیر واقعی حزب و 
تحزب نیستند. به نظر می رسد باید در قانون احزاب تغییراتی 
حاصل شود و براساس این تغییرات دولت ها خودشان را نسبت 

به تغییرات و اجرای پیشنهادات ملزم بدانند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درخصوص رونق تولید 
توسط صادرات نیز اظهار داش��ت: یکی از راه های رونق تولید 
در کش��ور فراهم کردن زمینه صادرات به کشورهای همسایه 
است، البته در ظاهر این امر ساده است اما نیازمند برنامه ریزی 
بیشتری اس��ت. ما ظرفیت بسیار عظیمی از مصرف کنندگان 

در کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، ترکمنستان، 
ترکیه و پاکستان داریم که حدود ۲۰۰ میلیون مصرف کننده 
می باشد، با توجه به مرزهایی که ما با این کشورها داریم، تبادل 

کاال از طریق مرزها بسیار ساده و راحت می تواند انجام شود.
وی به تبیی��ن تولید طبق نی��از مصرف کننده خارجی 
در ص��ادرات پرداخ��ت و گفت: اگر ما تولید را متناس��ب با 
نیاز کشورهای همسایه داشته باشیم و با ساماندهی، موانع 
صادرات به این کش��ورها برطرف شود، امکان افزایش تولید 
در کشورمان برای کش��ورهای همسایه به چند برابر وجود 
دارد و ب��ا وجود باال بردن کیفیت و متناسب س��ازی کاال با 

نیازهای همسایگان رونق تولید در کشور ایجاد می گردد.
این فعال سیاسی کشور به انتخاب نمایندگان مجلس در 
سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت: اگر در انتخاب نمایندگان 
به صورت استانی عمل کنیم در درجه اول باید افرادی مطرح 

شوند که از جایگاه و پایگاه استانی بیشتری برخوردارند.
ترقی افزود: نمایندگان فعلی در رسانه مطرح هستند و 
نقطه نظراتش��ان در خبرهای استانی عمدتا در اختیار مردم 
قرار می گیرد اما اگر قرار باشد افراد متخصصی با توانمندی 
باالتر وارد صحنه انتخابات ش��وند، چون مطرح و رس��انه ای 
نیستند، درمدت زمان محدود انتخابات امکان اینکه بتوانند 
ب��ا نامزدهای فعلی رقابت کنن��د را ندارند مگر اینکه هزینه 

سنگینی برای تبلیغ خودشان متحمل شوند.

ترقی:
نمایندگان فعلی مجلس از استانی شدن انتخابات سود می برند

سوشیانت آسمانی

درس��ت زمان��ی ک��ه از اقدام  ناجوانمردانه امریکا در تحریم دست بـه نقد
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران می نویسیم و از 
حقوق بش��ری می گوییم که خواب اس��ت و اجازه 
نمی ده��د کمک ه��ای بین الملل��ی ب��ه حس��اب 
هالل احمر برای کمک به سیل زدگان واریز شود و 
از جه��ان می خواهیم ب��ا ما در تقبی��ح این اقدام 
شنیع هالل احمر هم پا شود یکی که داعیه انقالبی 
ب��ودن دارد و مدع��ی اس��ت دردش درد انقالب، 
جلوی دوربین می گوید که با لباس هالل احمر در 
بوس��نی حضور داش��ته و آموزش نظامی می دهد 
است! این اقدام سعید قاسمی اگر گل به خودی و 
تایی��د تحریم حس��اب هالل احمر توس��ط امریکا 
نیس��ت پ��س چیس��ت؟! البت��ه دلم��ان را خوش 
می کنی��م ک��ه در کوتاه تری��ن زمان ممک��ن قوه  
قضاییه به ماجرا ورود کرده و او احضار می ش��ود تا 
یادمان بیاورد که در برخورد با آس��یب زنندگان به 
امنیت و مناف��ع ملی اصولگرای��ی و اصالح طلبی، 
مدع��ی انقالب ب��ودن یا ضد انق��الب بودن، ریش 

داشتن و کروات بستن هیچ تاثیری ندارد.
برای یک رسانه ای که چارچوب نقد و نوشتنش 
را مواضع انقالب و منافع ملی تعریف کرده اس��ت 
تفاوتی ندارد که س��عید قاسمی اظهاراتی بر خالف 
منافع عمومی به زبان بیاورد یا صادق زیباکالم و یا 
محمود صریح القلم. برای همین است که در نقد و 
یا حتی تش��ویق ایده  به سخنگوی آن فکر توجهی 
نداش��ته و حرف را مرور می کنیم و بودن توجه به 
خ��ط و ربط افراد از آنها نق��د و یا تقدیر می کنیم. 
برای همین اس��ت که امروز این س��خن عجیب در 
این زمان عجیب تر از سعید قاسمی را سندی برای 
پاک کردن جنایت امریکا در حق ملت شریف ایران 
می دانیم و دلخوریم که چرا چنین سخانی در قاب 
تلویزتون اینترنتی بیان شده و بر روی آن با وجود 

شکایت هالل احمر و سپاه پافشاری می شود!

دیدگاهی شخصی و فاقد اعتبار است
ام��ا درب��اره اتف��اق رخ داده ش��اید مهمترین 
موضع، را س��پاه اعالم کرد، سردار رمضان شریف 
سخنگو و مس��ئول روابط عمومی کل سپاه گفت: 

اظهارات آقای س��عید قاسمی که مدتی داوطلبانه 
در بوس��نی حضور داشته اند و سال های زیادی هم 
از بازنشستگی ایشان می گذرد، دیدگاهی شخصی 
و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید س��پاه پاس��داران 

انقالب اسالمی هم نمی باشد.
وی اف��زود: مواض��ع و کارکرد ه��ای س��پاه در 
عرصه های مختلف تاب��ع منطق و منطبق با قوانین 
و مق��ررات ب��وده و اقدامات امدادی س��پاه به مردم 
مسلمان بوسنی نیز از این قاعده تبعیت کرده است.

س��خنگوی سپاه پاس��داران همچنین با اشاره 
به تالش امریکایی ها ب��رای قلب واقعیات و وارونه 
جل��وه دادن اقدامات س��پاه در حوزه های مختلف 
تصریح کرد: تجربه نش��ان داده اس��ت مستنداتی 
که امریکایی ها برای واقعیت س��ازی های موردنظر 
خ��ود ارائه می کنند فاقد وجاه��ت و اعتبار بوده و 

بایس��تی با تردید و هوشمندی با آن برخورد شود. 
وی در پای��ان با یادآوری اینک��ه اینگونه اظهارات 
از آقای س��عید قاس��می مسبوق به س��ابقه بوده و 
مس��ئولیت اظهارات اخیر برعهده وی است گفت: 
در عین حال تاکید می کنیم ایش��ان و برخی افراد 
که از س��ازمان سپاه بازنشسته و یا به گونه ای جدا 
ش��ده اند، از اظهارنظر های غیرمس��ئوالنه و خالف 
واقع پرهیز نموده و برای دش��منان انقالب و ملت 

ایران تولید بهانه و دستاویز نکنند.
س��پاه از مواضع اخیر س��عید قاسمی انتقاد کرد 
و گفت قاس��می مدت هاس��ت که بازنشسته شده و 
اظهارات وی دیدگاهی شخصی و فاقد اعتبار بوده است 
در همین حال جمعی��ت هالل احمر اعالم کرد که از 
قاسمی شکایت کرده و حق پیگیری این موضوع را تا 

زمان رسیدن به نتیجه برای خود محفوظ می داند. 
اما اولی��ن واکنش را هالل احمر به ماجرا 
داشت، هالل احمر افزوده است: بدین ترتیب 
به دنبال اقرار س��عید قاسمی، از فرماندهان 
سابق نظامی به استفاده از پوشش هالل احمر 
برای اهداف نظامی در زمان جنگ بوس��نی، 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 

از وی به مراجع قضایی ش��کایت کرده و حق 
پیگی��ری ای��ن موضوع را تا زمان رس��یدن به 

نتیجه برای خود محفوظ می داند.
بعد از اظهارات س��عید قاس��می جمعیت 
هالل احم��ر ای��ران، در اطالعیه ای اع��الم کرد: 
هالل احمر هیچ گاه اجازه اس��تفاده از نش��ان واره 

و لباس خ��ود را به نیرو های نظامی نمی دهد. این 
نهاد بین المللی طبق کنوانسیون های چهارگانه ژنو در 
مخاصمات مسلحانه بی طرف است، زیرا کار مهمی به نام 
حمایت از انسانیت و کمک به افراد غیرنظامی دارد. اگر 
فرد یا نهادی از نشان و لباس جمعیت هالل احمر ایران 
در مسیری مغایر با اهداف و اصول این نهاد بین المللی 
سوءاستفاده کرده، قطعا بدون اجازه و هماهنگی این 
جمعیت بوده است که اگر قرار بر هماهنگی و اجازه هم 

باشد، قطعا اجازه چنین اقدامی داده نمی شود.

 واکنش حسین اهلل کرم
به اظهارات جنجالی سعید قاسمی

حس��ین اهلل کرم که آن زمان مس��ئولیتی در 
این زمینه داشته است درباره صحت این اظهارات 
سعید قاسمی به نامه نیوز گفته که من نکته ایشان 
را دی��دم، او نگف��ت که ما با لب��اس هالل احمر یا 
از طری��ق هالل احمر در بوس��نی بودی��م. در واقع 
او با اس��تفاده از این تعبیر می خواس��ت بگوید »ما 
آنجا امدادگر بودیم«، چون امداد و کمک رس��انی 
شاخصه و ویژگی هالل احمر است بنابراین فعاالن 

این حوزه امدادگر محسوب می شوند.
این تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی در پاس��خ به 
کسانی که معتقدند سعید قاسمی در مقطع کنونی 
به عمد و با هدف تحری��ک آمریکایی ها برای آغاز 
جنگ علیه ایران چنی��ن اظهاراتی را مطرح کرد، 
یادآور ش��د: امثال من و سعید معتقدیم که االن 
در حال جنگ با آمریکا هستیم، این طور نیست 
که جنگ تمام شد و امروز جنگی وجود ندارد. 
وقتی آمریکایی ها به لحاظ سیاس��ی و امنیتی 

ما را تحریم می کنند نوعی 
جن��گ اس��ت. در واقع 

سعید دارد به نوعی 
ش��انه  و  ش��اخ 

می کش��د که ما عمل کردیم و عمل خواهیم کرد 
و از چیزی نمی ترسیم. اگر به ما تهمت تروریست 
بودن هم زده ش��ود، راه خود را ادامه می دهیم و از 

این چیز ها نمی ترسیم.
 

ورود قوه قضاییه
ام��ا در این بین س��رعتی که ق��وه  قضاییه در 
برخرود با شکایت از س��عید قاسمی داشت در نوع 
خ��ود بی نظیر و س��ریع بود و ثابت ک��رد که برای 
برخورد با متهمان حزب و جناح برایش��ان اهمیتی 
ندارد. غالمحس��ین اسماعیلی سخنگوی جدید قوه 
قضاییه با اش��اره به اظهارات اخیر س��عید قاسمی 
یکی از فرماندهان میانی جنگ ایران و عراق، درباره 
حضور نیروهای س��پاه در لب��اس هالل احمر برای 
آموزش نظامی، از احضار ش��دن وی به دادگاه خبر 
داد و گفت: در این ارتباط، علیه ایشان شکایت شده 
و به بازپرسی ارجاع شده است و در مرحله رسیدگی 

است. ایشان احضار شده است.
وی اع��الم کرد که تحقیقات ب��دون اغماض و با 
قاطعیت انجام می شود و با توجه به اینکه شاکی وجود 

دارد، دیگر ضرورت حضور مدع  العموم وجود ندارد.

گل به خودی
سعید قاسمی هر چقدر بزرگ باشد و هر چقدر 
خدمت کرده باشد اظهاراتی که درباره سوء استفاده 
از لباس هالل احمر داش��ت آن هم در ش��رایطی که 
دشمن همین اتهام را به جمهوری اسالمی زده و به 
همین بهانه حساب هالل احمر را مسدود کرده است 
گل به خودی تلقی می ش��ود. گل ب��ه خودی ای که 
خوشبختانه در برخورد با آن و پاسخ دادن ارگان های 
مربوطه سرعت عمل خوبی را شاهد بودیم تا حداقل 
در این اوضاع مش��خص ش��ود که برای حراست از 

منافع عمومی هیچ تفاوتی بین افراد نیست.

برخورد با گزافه گو اصالح طلب و اصولگرا نمی شناسد

گلبهخودیهاییکهمدعیانانقالبمیزنند!


