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آق��ای روحان��ی در دیدار فعاالن سیاس��ی دو 
جری��ان اصالح طلب و اصولگرا دو جمله بیان کرده 

که قابل توجه و تأمل است.
»وقتی از دولت سوال و مطالبه ای می شود باید 
از طرف دیگر بررس��ی شود که دولت چه مقدار در 
حوزه های مورد س��وال دارای اختیار بوده اس��ت به 
طور مثال اگر درخصوص سیاست خارجی، فرهنگ 
و ی��ا فض��ای مج��ازی از دولت س��وال و مطالبه ای 
می شود، باید ببینیم که دولت چقدر در این حوزه ها 
اختی��ار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات 

رئیس جمهور از دولت مطالبه داشت.«
»انتخاباتی که در پایان امس��ال برگزار خواهد 
شد می تواند نماد وحدت و اتحاد باشد، اگر چنانچه 
با هم مهربان بوده و با همدلی و روحیه برادری در 
کنار یکدیگر گام برداریم و چنانچه یک دس��تگاه 
و ات��اق ب��رای انتخابات تصمیم نگی��رد، می توانیم 

شرایط خوبی را داشته باشیم.«
درباره جمله نخست رئیس جمهور محترم باید 
این پرس��ش هم مطرح ش��ود که دول��ت چقدر از 
توان و اختیارات خود برای پیشبرد امور کشور در 
چارچوب وظایف قانونی خود استفاده کرده است؟
قطعاً منظور آقای روحانی از جمله اول ایناست 
که دولت اختیارات الزم را در دست ندارد تا بتواند 
براس��اس توان خود عمل کند، اما اینگونه نیست و 
باید موضوع را از هم��ان منظر ضعف و ناتوانی در 

مدیریت و اداره امور جستجو کرد.
مطالباتی ک��ه آقای روحانی از آنه��ا نام برده 
اس��ت، اکنون مهمترین آن مسائل اقتصادی است، 
هر چن��د مس��ائل اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی 
نی��ز از مطالبات جامعه، اف��کار عمومی؛ نخبگان و 
جریان های سیاس��ی اس��ت، اما مهمترین مسئله 
کش��ور در حال حاضر اقتصادیاس��ت ک��ه اگر این 
بخش س��امان یابد، بس��یاری از مس��ائل سیاسی، 

فرهنگی و اجتماعی نیز حل خواهد شد.
دولت تدبیر و امید اتفاقاً از دولت هایی اس��ت 
که اختیارات الزم را در دس��ت داش��ت تا ش��اید 
بتواند امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
را س��امان دهد، این اختیارات درپی مطرح کردن 
مذاکره با آمریکا بر س��ر موضوع هسته ای ایران به 
دولت رسید. دولت اعتقاد داشت که اگر با کدخدا 
بنشینیم و مذاکره کنیم و سپس به توافق برسیم، 

مشکالت حل می شود.
فلس��فه مذاکرات هس��ته ای براساس برچیدن 
تحریم ه��ای اقتص��ادی علیه ایران ب��ود، در مقابل 
نیز ایران باید فعالیت های هسته ای خود را محدود 
و تعطیل می کرد. چنی��ن اختیاری را هیچ یک از 
دولت های گذش��ته نداش��تند تا بتوانند با آمریکا 
مستقیم مذاکره کنند. نخستین تماس های رسمی 

با رژیم آمریکا در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد.
دی��دار و گفت وگوی آقای ظریف با جان کری 
وزی��ر خارجه پیش��ین آمریکا در دول��ت اوباما در 
نیویورک انجام ش��د. تماس تلفن��ی اوباما و آقای 
روحانی هنگام بازگش��ت رئیس جمهور از سازمان 
ملل برای نخس��تین بار اتف��اق افتاد. این فرصت به 
دولت تدبیر و امید و ش��خص آق��ای روحانی داده 
ش��د تا بتواند وعده ها و ش��عارهای انتخاباتی خود 

را برآورده کند.
آی��ا چنین فرصتی را دیگر روس��ای جمهوری 
ای��ران داش��تند؟ مطالبه ای که اکن��ون در جامعه 
پیگیری می ش��ود و روی س��خن این مطالبات نیز 
دولت تدبیر و امید اس��ت، اقتصادی اس��ت، دولت 
بر چه اساس و مبنایی وعده حل مسائل اقتصادی 
را داده بود و به واس��طه همین وعده نیز هم کسب 
رأی ک��رده بود و هم باعث ش��ده بود ت��ا مذاکره 

مستقیم با آمریکا یک مطالبه عمومی شود؟
مبنای دولت مصالحه وتوافق با آمریکا بر س��ر 
فناوری صلح آمیز هسته ای ایران بود، 6 سال از عمر 
دولت و کش��ور صرف مذاکره ش��د و نتیجه آن نه 
اکنون بلکه ها از همان ابتدا روشن بود که چیست. 
آیا اکنون دولت باز ه��م نیازمند اختیارات دیگری 

است تا بخواهد یا بتواند مسائل را حل کند؟
مسائل اقتصادی کش��ور در دست دولت است، 
بودجه و خرج و مخارج در دست او است، درآمدها و 
نفت در اختیار دولت است، واردت و صادرات کشور 
برعهده دولت اس��ت، تولید در دست دولت تدبیر و 
امید است، آیا در این زمینه ها مطالبه کردن فراتر از 

اختیارات و توان دولت آقای روحانی است؟!
اگر کاالهای اساسی گران شده و هر روز و هر 
س��اعت نیز می شود، اگر قیمت مسکن سر به فلک 
کش��یده و افسارگسیخته باال رفته یا قیمت خودرو 
ب��ی منطق و بدون حس��اب و کتب��ا افزایش یافته 
از مطالبات مردم اس��ت ت��ا دولت آنها را حل کند، 

خارج از توان و اختیارات او است؟!
مردم چی��ز زی��ادی نمی خواهن��د تنها عمل 
ب��ه وعده ها، قول ه��ا و ش��عارهای تبلیغاتی دوران 

انتخابات ریاست جمهوری را پیگیری می کنند. 
ام��ا جمله دوم ک��ه درب��اره انتخابات مجلس 

شورای اسالمی در اسفندماه سال جاری است.
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عملیات روانی دشمن برای تسلیم آغاز شده است؛

 امید ترامپ
به تدبیر ترسوها

مقاومت بشکند سالخی می شویم

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
 محکومیت یکی از عناصر مهم نفوذ فرهنگی
به دلیل همکاری با سرویس امنیتی انگلیس به ۱۰ سال حبس

س��خنگوی قوه قضایی��ه از محکومیت یکی از عناصر مهم نف��وذ فرهنگی به دلیل 
همکاری با سرویس امنیتی انگلیس به ۱۰ سال حبس خبر داد.

غالمحسین اسماعیلی در حاشیه جلس��ه مسئوالن عالی قضایی اظهار کرد: اخیرا 
محاکم��ه ای در ارتباط با یک��ی از عناصر مهم نفوذ فرهنگی کش��ور انگلیس در ایران 
اس��المی داش��تیم. وی ادامه داد: از سالیان دور، ش��ورای فرهنگی انگلیس معروف به 
بریتیش کانس��ل با نام اختصاری )BC( در ایران و تهران دفاتری داشت که این دفاتر 
در پوش��ش اقدامات فرهنگی تحرکاتی را انجام می دادند و س��عی در اس��تحاله و نفوذ 

فرهنگی در بخش های مختلف ایران اسالمی داشتند.
وی افزود: مستندات مربوط به فعالیت های غیرقانونی این دفتر جمع آوری شد و با 
تصمیم مراجع ذیصالح دفاتر مربوط به شورای فرهنگی انگلیس در تهران در سال ۱۳۸۷ 
تعطیل شد. وی گفت: در مرحله دوم سعی کردند با احیای مجدد فعالیت های خود تحت 
پوش��ش های دیگر در کشور حضور یابند و فعالیت های باصطالِح خودشان فرهنگی و به 
تعبیر ما ضد فرهنگی را انجام دهند که با هوشیاری دستگاه اطالعاتی کشور این توطئه 

آن ها عقیم ماند و نتوانستند در پوشش های دیگر در کشور ما فعالیت داشته باشند.
اس��ماعیلی اظهار داش��ت: در مرحله س��وم تصمی��م گرفتند که ب��ا بهره گیری از 
دانش��جویان و ایرانی��ان مقی��م انگلیس و ج��ذب آن ها با حمایت س��رویس اطالعاتی 
انگلی��س، به انجام برنامه ه��ای فرهنگی خود و در ظاهر به گفتگو ه��ای ایرانی-ایرانی 
مبادرت کنند؛ به این معنا که از ایرانیان مقیم انگلیس و شهروندان داخل کشور برای 
این منظور اس��تفاده نمایند. در این راس��تا موفق ش��دند عده ای را جذب کنند و برای 
آن ه��ا آموزش های مختلفی را با حمایت س��رویس امنیتی انگلی��س، تدارک دیدند. با 
گس��تردگی این فعالیت ها چهار میز در شورای فرهنگی انگلیس تحت عناوین مختلف 
به عنوان میز های ایران تاس��یس ش��د.در ادامه با اِش��راف س��رویس امنیتی انگلیس، 
آموزش های الزم به او داده شد و بعد از اعتمادی که به او شد، در انگلیس توانست به 
عنوان مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس موسوم به بریتیش کانسل دربیاید 

و فعالیت های مختلفی را ساماندهی کند.
س��خنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: مش��ارالیها مکررا با نام مستعار به کشور رفت و 
آم��د کرد و پروژه های مختلف فرهنگی را در کش��ور طراحی، برنامه ریزی، مدیریت و 
هدایت نمود و این پروژه ها در راس��تای اهداف فرهنگی اس��تعمار پیر در ایران اسالمی 
اجرا ش��د. وی افزود: این فرد با گروه های مختلف به ویژه در زمینه هنر و تئاتر ارتباط 
گیری کرد تا در این راستا بتواند پروژه های نفوذ و شبیخون فرهنگی را عملیاتی کند. 
این فرد تحت رصد دس��تگاه های اطالعاتی و امنیتی ایران قرار گرفت و دستگیر شد و 

فرآیند رسیدگی به پرونده او در دادسرا و دادگاه انجام شد.
س��خنگوی قوه قضاییه گف��ت: در فرآیند رس��یدگی به پرونده قضای��ی، این فرد 
اعترافات صریحی را در زمینه موضوعاتی از قبیل: نحوه جذب، همکاری با این شورای 
باصطالح فرهنگی، تعالیِم داده شده توسط سرویس امنیتی انگلیس به وی و همچنین 
ماموریت ه��ای ویژه فرهنگی اش انج��ام داد و اطالعات خوبی را در زمینه س��ایر افراد 
جذب شده به این مجموعه در فرآیند دادرسی و تحقیقات ارائه و اقرار کرد و نهایتا به 

موجب حکم دادگاه، به تحمل ده سال حبس محکوم شد.
وی افزود: این فرد بیش از یکسال است که در بازداشت می باشد و تاکنون به دلیل 

اینکه پرونده در مرحله تحقیقات و صدور حکم بود، آن را اعالم نکرده بودیم.
اسماعیلی گفت: استعمار پیر انگلیس جنایتکار، مجّدانه به دنبال نفوذ فرهنگی در 
کش��ور ماست و دستگاه های اطالعاتی و امنیتی ما اِشراف خوبی به موضوعات دارند و 
تمام فعالیت های آن ها را رصد می کنند. همچنین دستگاه قضایی با صالبت و اقتدار با 
این قبیل اقدامات که درصدد تحت الش��عاع قرار دادن فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی 
ماست، برخورد کرده و در آینده برخورد خواهد کرد. در این پرونده همین یک فرد را 
داری��م؛ اما کیس های مختلفی دیگری ه��م در حوزه های نفوذ و در بخش های مختلف 
تحت رصد و اِش��راف اطالعاتی هستند که هر کدام از آن ها در موقع خود اطالع رسانی 
می ش��ود. باید توجه داشت که دش��من همیشه با ما دش��منی دارد و ارتباط و تعامل 
و رفت و آمد با س��ایر کش��ورها، با حفظ ش��ان و صالبت یک ایرانی ممنوع نیس��ت؛ 
کس��انی که به کش��ور های مختلف س��فر می کنند، باید بدانند که هدفی برای فعالیت 

سرویس های مختلف امنیتی و اطالعاتی هستند.

سخنگو

بع
من

8Vol.18  No.5021  TUE.May 14.2019 صفحه  قيمت: 1500 تومانسه شنبه 24 اردیبهشت 1398  8 رمضان 1440  سال نوزدهم  شماره 5021 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

ترقی:

آمریکا توان جنگ نظامی
در هیچ سطحی را ندارد

3

باهنر:

 نشست رئیس جمهور با احزاب
یک صله رحم بود

2

مائده شیرپور  رسانه های غربی شروع به  برجس��ته کردن حضور ناوه��ا و هواپیماهای دست بـه نقد
امریکایی در خلیج ف��ارس کرده و تالش دارند اینطور القا کنند که 
خلیج ف��ارس در آس��تانه جنگ��ی تمام عی��ار ق��رار دارد، از طرفی 
مس��ئوالن ایالت متحده هم با سیاس��ت چم��اق و هویج )چماق( 
ت��الش دارند تا اینطور وانمود کنند که نمی خواهند ش��روع کننده 
جنگ��ی باش��ند و تنها ممکن اس��ت جه��ت دفاع از خود! وس��ط 
خلیج فارس با کیلومترها فاصله از خاکشان جنگی شروع شود! همه 
اینها به عالوه آنهایی که در داخل کش��ور خواس��ته یا ناخواس��ته 
س��خنگوی غربی ها شده و دلهره آغاز یک درگیری را در دل مردم 

می اندازند و آنهایی که با رفتارهای عجیب و غریب و سخنرانی های 
مش��کوک بر طبل اختالفات داخلی می  کوبند آمده اند تا مردم را به 
این باور برسانند که برای جنگ نشدن بها بدهد!  بهایی به قیمتی 
گزاف، می خواهند مردم برای جنگ نشدن دستانشان را باال ببرند و 
تسلیم شوند تا مانعی برای ایجاد جنگ شده و مسیر سالخی شدن 
را هم��وار کنند! برای درک بهتر باید س��کانس آخر فیام مختار را 
ببینیم، آنجا که دش��من از ترس جنگ از سپاهیان مختار خواست 
دروازه ها را گشوده و تسلیم شوند، مختار به تنهایی جنگید و شهید 
ش��د و مردمی که دروازه ها را با فریب امان نامه از دش��من گشودند 

همگی دست بسته گردن زده شدند!

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد

تفاوت ۳۲ درصدی تورم کاالهای اساسی و غیراساسی

کارشناس مسائل سیاست خارجی مطرح کرد: 

اقدام تهران برگ برنده ای برای کاهش فشارهای کاخ سفید؟
امید چندانی به اروپا برای دو ماه آینده نیست

صفحه 7

رئیس قوه قضاییه:

 دستگاه های اقتصادی 
اقدامات عاجل برای کنترل بازار 

انجام دهند

صفحه 2


