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با مجاهدت علمی می توان از دسیسه آمریکا رهایی یافت
فرمان��ده نیروی هوای��ی ارتش گفت: آمریکایی ه��ا با اس��تفاده از قدرت دانش، 
س��عی دارند تا س��ایر کش��ورها را به زانو درآورند و به همین دلیل باید نخبگان 
و دانش��مندان با مجاهدت علم��ی در زمینه های گوناگون اس��تعداد خود را به 
جهانیان نشان دهند و بدانند تنها با مجاهدت علمی می توان از دسیسه شیطان 

بزرگ رهایی یافت.
امیر عزیز نصیرزاده در س��ومین نشس��ت تخصصی طرح نجوا که با ش��عار »مقاومت، 

خودباوری، توسعه آفرینی«، در راستای »بررسی منشور حرکت آینده نیروی هوایی مبتنی بر 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی« برگزار شد، با بیان اینکه نیروی هوایی یک نیروی تجهیزات 
محور اس��ت، افزود: ب��ه کارگیری علم و دان��ش در نیرو های تجهیزات مح��ور تنها با ابداع 
تکنولوژی های نوین و تولید ابزارآالت جدید، میسر خواهد بود، چرا که ابداعات و اختراعات نو 

پدید می تواند کشور را از بند تحریم های ظالمانه برهاند.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم
تحریم های آمریکا علیه مسئوالن عالی نظام تبلیغاتی است

دبیر ش��ورای نگهبان به تحریم های اخیر آمریکا علیه مس��ئوالن عالی کشورمان 
اشاره کرد و گفت: این تحریم ها صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد.

آیت اهلل احمد جنتی در نطق پیش از دس��تور خود در جلس��ه این ش��ورا ایام 
شهادت رئیس مکتب تشیع، امام جعفر صادق )ع( را تسلیت گفت.

رئی��س مجلس خبرگان رهب��ری در بخش دیگری از س��خنانش به تحریم های 
اخیر آمریکا علیه مس��ئوالن عالی کش��ورمان اش��اره کرد و اظهار داشت: جمهوری 

اس��المی ایران 40 سال اس��ت مقابل زورگویی های آمریکا ایستاده است و این مسیر را 
ب��ا جدیت ادامه می دهد به همین خاطر اس��ت که رئیس جمه��ور نادان آمریکا  هر روز 
تحریم جدیدی علیه ایران وضع می کند. وی از مسئوالن اجرایی کشور خواست، با تدبیر 
و هم افزایی با کش��ورهای مس��تقلی همچون روسیه، چین و هند برای مقابله با یکجانبه 

گرایی و زورگویی آمریکا در سطح بین المللی اقدام کنند.  فارس

دیدگاه
سقوط پهپاد آمریکایی پیام خوبی برای کشورهای منطقه بود

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت:س��رنگونی پهپاد 
آمریکایی پیام بس��یار خوبی برای دیگر کش��ورهای منطقه بود که آنان بدانند با 

اتکا به توانمندی های ملی خودشان قدرت بومی پیدا کنند.
عالءالدین بروجردی با اشاره به اقدام سپاه پاسداران در ساقط کردن پهپاد امریکایی 
که به صورت غیر قانونی وارد حریم ایران شده بود، اظهار داشت: این اقدام بهترین 

عکس العملی بود که نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی نسبت به تجاوز 
علنی آمریکا به حریم فضایی کش��ورمان انجام دادند. وی گفت: ۶ س��ال قبل هم نیروهای 
مس��لح ما موفق ش��دند پهپاد آمریکایی RQ7 را سالم بر زمین بنشانند و با یک مهندسی 
معکوس نوع ایرانی آن را ساختند. عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: آمریکا باید بداند 
ایران مانند دیگر کشورهای منطقه نیست و به هیچ وجه نمی تواند بر قدرت ایران فائق شود 

چراکه ایران به فناوری های نوین بسیار زیادی دست یافته است.  مهر

امنیت و اقتدار

انتخابات مایه اتحاد ملت
رهبر انق��الب: »انتخابات یک عرص��ه ی ظهور و بروز 
وح��دت ما، عقالنیت ما، ش��عور ملی م��ا میتواند قرار 
بگی��رد. بعضی خی��ال میکنند انتخاب��ات، زمزمه های 
انتخابات، فضای انتخاباتی، مایه ی اختالف اس��ت؛ نه، 
میتواند مایه ی اتحاد باش��د؛ میتواند تشجیع کننده ی 
به س��رعت عمل و پیشرفت باشد؛ با رقابت مثبت. هر 
گروهی س��عی کنند برای خدمتگ��زاری به این ملت، 
س��هم متناس��ب با خودش��ان را که الیق خودش��ان 
میدانند، به دس��ت بیاورند؛ هیچ اش��کالی ندارد. این 
رقابت مثبت به جامعه نش��اط میبخشد، ما را زنده دل 
میکن��د، روح جوانی را بر جامعه ی م��ا حاکم میکند. 
در همی��ن انتخابات اگ��ر بد عمل بکنی��م، به هم بد 
بگوئی��م، با ه��م کینه ورزی کنیم، ب��ه یکدیگر تهمت 
بزنی��م، برخالف قوانین و مقررات رفتار کنیم، میتواند 
وس��یله ی سقوط و ضعف و انحطاط باشد؛ دست خود 

ماست؛ امتحان الهی است.«
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مخاطب شمایید

راز بوسه آن روز سردار سلیمانی
محمد ایمانی

یک س��ال فاصله اس��ت از زمانی که سردار سلیمانی 
گف��ت دس��ت رئی��س جمه��ور را به خاط��ر موضع 
درستش در سوئیس می بوسد؛ و سخنان دیروز)سه 
ش��نبه( آقای روحانی مبنی بر این که دست سپاه را 

برای سرنگون کردن پهپاد آمریکا می بوسیم.
یک س��ال قبل )13 تیر 97( بود که سردار سلیمانی 
فرمانده س��پاه قدس، از س��خنان آق��ای روحانی در 
سوئیس قدردانی کرد. آقای روحانی گفته بود "ایران 
رژیم صهیونیستی را نامشروع و فعالیت هایش را در 

منطقه تجاوز طلبانه می داند".
رئی��س جمهور همچنین تصریح ک��رد »آمریکایی ها 
مدعی ش��ده اند که می خواهند جلوی صادرات نفت 
ایران را بگیرند. آن ها معنی این حرف را نمی فهمند، 
چرا که معنی ندارد نفت ایران صادر نشود و آن وقت 
نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستید، این کار را 

بکنید تا نتیجه اش را ببینید.«
سردار سلیمانی در نامه قدردانی از این مواضع نوشت 
"فرمایشات حضرتعالی مبنی بر اینکه اگر نفت ایران 
صادر نش��ود، تضمینی برای ص��دور نفت کل منطقه 
نمی باش��د و بیانات بسیار ارزش��مندی که در موضع 
جمهوری اس��المی نس��بت ب��ه رژیم صهیونیس��تی 
فرمودید، مایه مباهات و افتخار اس��ت... دس��ت شما 
را برای ایراد این سخنان به موقع، حکیمانه و صحیح 
می بوس��م و برای هر سیاس��تی ک��ه مصلحت نظام 

اسالمی باشد در خدمت هستیم".
ش��اید آن زمان مفهوم قدردانی حاج قاس��م درست 
فهمیده نشد که کس��انی زبان به گالیه گشودند. اما 
گذشت زمان، از ماجرا رازگش��ایی کرد. اکنون چند 
ماه اس��ت همزمان با آغاز تغیی��ر رویکرد جمهوری 
اسالمی نسبت به تعهدات برجام، متحدان منطقه ای 
ایران، دو رژیم خائن عربس��تان و امارات را زیر ضرب 

حمالت موثر و پیاپی گرفته اند.
حمله به خط لوله راهبردی ینبع و برخی تاسیاس��ت 
نفتی و نظامی س��عودی، تصور بی هزینه بودن فشار 
بر محور مقاومت و س��نگ اندازی در مقابل صادرات 

نفت ایران را زایل کرد.
در ای��ن میان چند حمله به نفتکش ها در س��واحل 
ام��ارات ک��ه البته عام��الن آن هنوز معلوم نیس��ت، 
همه کش��ورهای منتفع از صادرات نفت منطقه را به 
محاس��به جدید و جدی درباره منطق "امنیت برای 

همه- نا امنی برای همه" وادار کرده است.
نقطه عطف این تحوالت، س��رنگونی پهپاد متجاوز و 
رادار گریز آمریکایی در کوه مبارک هرمزگان بود که 
مع��ادالت و موازنه قدرت را در منطقه به کلی زیر رو 
رو کرد. و با س��یلی آبدار، به آمریکایی ها ش��یر فهم 
کرد هر فش��ار به ایران، با ایج��اد هزینه چند برابری 

برای خود آنها مواجه خواهد شد.
انتق��ال این پی��ام بازدارنده و ثب��ات آفرین به قدری 
ضروری و مهم محس��وب می ش��د که آقای روحانی 
دیروز با ص��دای بلند اعالم کرد "کارهایی که آمریکا 
انجام می دهد، به معنای شکست قطعی آمریکاست؛ 
آنها س��رخورده و س��ر در گم ش��ده اند. دست سپاه 
و وزارت دف��اع را در س��رنگونی پهپ��اد جاسوس��ی 

می بوسیم".
تیر 97 س��لیمانی از تهدید روحان��ی قدردانی نمود 
و تیر 98، روحانی از ضرب شس��ت س��پاه در میدان 
عم��ل حمایت کرد. این روند که اقتضای گس��تاخی 
و بدعهدی غرب بود، کش��ور را مجددا به اجماع ملی 
ذی��ل فرماندهی حکیمان��ه و عزتمندانه رهبر انقالب 
نزدیک می کند و می تواند بش��ارت شکس��ت حصار 

تحریم و تهدید ها باشد.  الف

سیاست مجازی

 

در  اصالح طلب��ان  برخ��ی  ب ا ح����ز روزه��ای گذش��ته صحبت از ا
عدم حضور در انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی 
به بهان��ه ردصالحیت ها می کنند. برای تش��خیص 
صدق گفتار اصالح طلب��ان، در این گزارش نگاهی 

به ادوار گذشته مجلس انداختیم.
9 ماه تا زمان انتخابات مجلس شورای اسالمی یازدهم 
باقی مانده و برخی چهره های اصالح طلب صحبت از 
عدم ش��رکت در انتخابات به بهانه ردصالحیت کرده 
و از مشارکت مش��روط سخن می  گویند و مدعی اند 
در صورت��ی که کاندیداهای اصلی آنها رد ش��ود، در 

انتخابات فهرستی ارائه نمی  کنند.
مصطفی ت��اج زاده فع��ال سیاس��ی اصالح طلب و 
محکوم امنیتی به تازگی گفته "در انتخابات امسال 
نامزده��ا و برنامه های خود را از قبل معرفی کنیم. 
اگ��ر صالحی��ت نامزدهایم��ان را رد کردند اعالم 
کنی��م رأی نمی دهیم و مس��ئولیت آن را متوجه 
رهبر و شورای نگهبان می دانیم". سعید حجاریان 
تئوریس��ین اصالح طل��ب نی��ز در مصاحب��ه ای از 
مشارکت مش��روط سخن به میان آورده بود: "چند 
رویکرد پیِش روی اصالح طلبان ترس��یم شده است 
اما در کوتاه مدت شاید عقالنی ترین راهبرد خود را 

بتوان در مشارکت مشروط جست".

 مجلس چهارم؛
 شکست حامیان "خالدبن ولید"!

اولین ب��ار که زمزمه های تحری��م انتخابات به بهانه 
ردصالحی��ت در اردوگاه جن��اح چ��پ ب��ه گوش 
رس��ید، مجلس چهارم بود. مجم��ع روحانیون که 
اصالح طلبان را رهب��ری می کرد به این بهانه ابتدا 
از ش��رکت در انتخابات س��ر باز زد اما دلیل اصلی 
عدم حضور آنها در انتخابات، فضایی بود که نشان 

از شکست کامل داشت.
یکی از علل شکست جناح چپ در آن زمان، ماجرای 
درخواس��ت آنها برای کمک به صدام در جنگ اول 

خلیج ف��ارس بود. بع��د از حمله ص��دام به کویت، 
ائتالفی متش��کل از نیروهای آمریکا و کش��ورهای 
عربی برای عقب راندن عراق از کویت تش��کیل شد. 
آن زمان زمزمه هایی در مجلس ش��ورای اسالمی به 
گوش می رس��ید و برخی وابستگان به جناح چپ و 
مجمع روحانیون خواستار ورود ایران به جنگ اما نه 

به نفع کویت، بلکه به نفع صدام شدند.
تعبیری که از زبان نمایندگان اصالح طلب در وصف 
صدام حس��ین به کار می رفت، تشبیه او به خالدبن 
ولید یکی از سرداران اس��الم در دوران پیامبر)ص( 
بود. علی اکبر محتش��می پور از هواداران همراهی با 
عراق در جنگ خلیج فارس در نطق پیش از دستور 
خود چنین گفته بود "مس��لمانان جهان با پذیرش 
رهبری اسالمی ایران توقع دارند پرچمداری جهاد و 
مبارزه با آمریکا در دست ایران و انقالب ایران باشد. 
حوادث و بح��ران اخیر یادآور رویارویی و صف آرایی 
خالدبن  ولید در برابر ابرقدرت های صدر اسالم است. 
او که عمری در صف کفر، شمشیر به روی پیامبر)ص( 
و مسلمانان کشید، ولی در    نهایت فاتح بزرگی برای 
مسلمانان گش��ت. امروز دنیای کفر در مقابل ملت 
مسلمان عراق و فلسطین به عنوان خاکریز اول قرار 
گرفته است و  به یقین خاکریز بعدی، انقالب و ملت 
مسلمان ایران اس��ت، ما از چه می ترسیم؟ بگذار با 
عزت و ش��رف زندگی کنیم و بمیری��م. زندگی زیر 
سایه سرنیزه های آمریکا برای ما ذلت است و اسارت 

است  و ننگ است!".
جن��اح چپ که خود را بازنده انتخابات می دید از آن 
زمان تا همین روزها، ردصالحیت ها را عامل شکست 
خود در انتخابات مجلس چهارم می داند، در حالی که 

به ج��ز عاتق��ه صدیق��ی و صادق خلخالی ش��خص 
شناخته شده دیگری بین ردصالحیت شدگان نیست. 
نگاهی هم به فهرس��ت انتخاباتی آنها نشان می دهد 
لیس��ت پُ��ر و پیمانی برای مجلس بس��تند: مهدی 
کروبی، س��یدمحمد خوئینی ها، محمدرضا توسلی، 
سید علی اکبر محتشمی پور، سید عبدالواحد موسوی 
الری، عیس��ی والی��ی، محمد صدوق��ی، فخرالدین 
حجازی، سیدمحمود دعایی، مرتضی الویری، سعید 
تسلیمی، حس��ین مظفری نژاد، س��یدمحمد صدر، 
علی اکبر ابوترابی، س��عید حجاریان، محمدحس��ن 
رحیمی��ان، عب��اس دوزدوزانی، مرتض��ی کتیرایی، 
ابوالقاس��م س��رحدی زاده، محمد سالمتی، نجفقلی 
حبیبی، شمس الدین وهابی، محسن رهامی، محمد 
اصغری، گوهرالش��ریعه دس��تغیب، فاطمه کروبی، 
مرضی��ه حدیده چی )دباغ(، س��هیال جل��ودارزاده، 
محسن یحیوی و علیرضا محجوب. از این سی نفر، 
تنها سید محمود دعایی، علی اکبر ابوترابی و محسن 
یحیوی که در لیس��ت جامع��ه روحانیت نیز حضور 

داشتند، به بهارستان راه یافتند.

 انتخابات مجلس هفتم؛
از تحصن تا چراغ سبز خاتمی!

انتخاب��ات مجلس هفت��م زمانی از راه رس��ید که 
اصالح طلب��ان مجل��س به بهان��ه ردصالحیت، دو 
اقدام خالف عرف را از خود نش��ان دادند: اس��تعفا 
و تحصن.  تحصن نمایندگان ردصالحیت ش��ده از 
21 دی ماه س��ال 82 آغاز شد و تا 17 بهمن ادامه 
یاف��ت. گروهی از نمایندگان حامی تحصن  نیز روز 
12 بهمن  از س��مت خود اس��تعفاء دادند. بیشتر 

نمایندگانی که اس��تعفا می دادند از احزاب منحله 
مشارکت و مجاهدین انقالب بودند.

مه��دی کروبی ک��ه آن زمان ریاس��ت مجلس را 
به عهده داشت، در گفتگویی با روزنامه اعتماد ملی 
در سال 8۶، درباره تحصن نمایندگان اصالح طلب 
چنی��ن می گوید "در همان زم��ان با آقای خاتمی 
هم صحبت ک��ردم و به او گفتم که این تحصن از 
فاز تعامل خارج ش��ده اس��ت و به درگیری تمایل 
پیدا کرده اس��ت. خاتمی به م��ن گفت »هرچه به 
آنها می گویم به حرف های من گوش نمی کنند.«، 
فهمی��دم که کار از دس��ت ما خارج ش��ده اس��ت 
بنابرای��ن از جم��ع متحصنان خارج ش��دم و کار 

خودمان را ادامه دادم.
علی رغم عدم ش��رکت احزاب منحله مش��ارکت و 
مجاهدین انق��الب، مجمع روحانیون محور فعالیت 
انتخابات��ی مجل��س هفتم ش��د. مجم��ع نیروهای 
خط امام، مجمع اس��المی بانوان، حزب کارگزاران 
س��ازندگی، حزب اس��المی کار، حزب همبستگی، 
انجمن اس��المی مهندس��ان، حزب مردم ساالری و 
خانه کارگر نیز با مجمع روحانیون همراهی کردند.

 مجلس نهم؛ 
از "نیامدن "ها تا فهرست های چندگانه

انتخاب��ات مجلس نهم، اولین انتخاباتی بود که بعد 
از فتنه 88 در کش��ور برگزار می شد. در این دوره 
اصالح طلب��ان که بعد از عدم موفقیت در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، به اته��ام تقلب دامن زدند و 8 
م��اه کش��ور را وارد بحران و آش��وب های خیابانی 
کردند، تصمیم گرفتن��د به بهانه ردصالحیت ها در 

انتخابات شرکت نکنند و آن را تحریم کنند.
جبهه مشارکت، س��ازمان مجاهدین انقالب، اعتماد 
ملی، مجمع مدرس��ین و محققین حوزه علمیه قم، 
مجمع روحانیون مبارز و حزب کارگزاران س��ازندگی 
از جمله احزاب تحریم کننده انتخابات مجلس بودند. 
س��ازمان منحله مجاهدین انقالب در بیانیه ای رسماً 
تحریم انتخابات را اعالم کرد: "این وضعیت به تمامی 
روشن می  س��ازد آن چه قرار است در اسفندماه اتفاق 
بیفتد نه یک انتخابات واقعی بلکه انتخابات نمایشی 
مهندسی ش��ده با نتایج ازپیش معین برای تش��کیل 

مجلسی مطمئن، فرمایشی و در اختیار است".
حزب منحله مش��ارکت هم در بیانیه ای اعالم کرد 
"انتخابات بدون فضای مناس��ب سیاس��ی و وجود 
اح��زاب و نهادهای مدنی و صنفی مس��تقل و آزاد 
چندان معنایی ندارد. بدون وجود رسانه هایی آزاد 
و بی سانس��ور، نمی توان انج��ام انتخابات واقعی را 

انتظار داشت".
بااین حال س��ایر احزاب اصالح طلب تصمیم گرفتند 
خالف نظر ب��زرگان این جریان وارد رقابت ش��وند. 
حزب مردم ساالری، حزب اسالمی کار و خانه کارگر 
و همچنین برخی اصالح طلبانی که وابستگی حزبی 
نداش��تند مانند مسعود پزشکیان، محمدرضا تابش، 
ش��یخ قدرت علیخانی، محمدرضا خب��از، داریوش 

قنبری و علی اکبر اولیا در انتخابات ثبت نام کردند.
جبهه مردم س��االری برای انتخاب��ات تهران با 15 
کاندیدا به سرلیس��تی الهه راس��تگو وارد انتخابات 
ش��د: سید حسین هاشمی، علیرضا محجوب، علی 
مطهری، س��هیال جلودارزاده، الهه راستگو، حجت 
االسالم علی عسگری، حمیدرضا کاتوزیان، حجت 
االس��الم محمدرضا جعفری، محمدعلی رجایی نیا، 
س��ید مرتضی موسوی، س��ید علی محمد خادمی، 
مصطف��ی مصطفای��ی، یون��س قربان��ی، علیرض��ا 
نژادصاحبی و ساالر حسن زاده. لیست خانه کارگر 
نیز به سرلیس��تی س��هیال جلودارزاده در انتخابات 

مجلس ورود کرد.  تسنیم

»شرکت نمی کنیم!«

حربه اصالح طلبان برای توجیه شکست انتخاباتی!

ربیعی:
صداوسیما در "گاندو" هر چه ساخته پخش کند

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه ایران در مقابل همه تحریم ها سازگاری دارند،  گفت: اگر بخواهند آقای ظریف را تحریم کنند، جلوی گفت وگو را می گیرد.س�خنگ���و
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه که در حاشیه جلسه هیئت دولت 
برگزار شد ضمن تسلیت شهادت امام جعفر صادق)ع(، بیان داشت: دولت در کنار قوه قضاییه است.

وی افزود: ش��خصیت بهش��تی درس آموزی زیادی برای ما دارد و متاس��فانه نس��ل های جدید 
شناخت کمی نسبت به این شهید داشتند، شهید بهشتی هیچگاه بلند صحبت نمی کرد، من فراموش 
نمی کنم ش��هید بهشتی پشت سر کارگری در حزب جمهوری اسالمی نماز خواند. سازمان منافقین 

ترور کور کرد و شهادت شهید بهشتی را گرامی می داریم
ربیعی ادامه داد: امروز بحث اصالح ساختار بودجه در جریان است، این اصالحات پارادایمی است 

و در جلسه عالی هماهنگی قوا بررسی خواهد شد.
وی ضمن درخواست دعا برای شفای همکارمان در خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی در مورد 
انتش��ار ویدئویی از برخورد ناجا و چند خانم گفت: اطالع دارم رییس جمهور با وزیر کش��ور در این 
باره صحبت کردند و رس��یدگی قضایی نیاز دارد، قطعاً اگ��ر جرمی بود این برخورد قابل قبول نبوده 
اس��ت، اجازه بدهید ما نتایج را اعالم می کنیم و فرماندهان نیروی انتظامی هم از این برخورد راضی 
نبودند. وی در پاس��خ به س��والی در مورد تحریم های جدید آمریکا گفت: برنامه خبری رس��انه ها به 
من واگذار ش��ده مصاحبه رییس جمهور انجام می ش��ود، رییس جمهوری آمریکا وقتی نخست وزیر 
ژاپن در ایران بود همان موقع پتروشیمی ما را تحریم کردند بعد مذاکره کننده ما را تحریم می کند، 
صاح��ب فت��وای تحریم بمب اتم را تحریم می کند، تحریم رهبری وحدت ملی ما را افزایش می دهد، 

توهین به ملت است.
ربیعی افزود: مهمترین تحریم، تحریم پتروشیمی ها بوده و تحریم جدیدی دیگر اتخاذ نمی شود، 
اگر هم بخواهند آقای ظریف را تحریم کنند که عالیم پشیمانی از این کار را دارند جلوی گفت و گو 

را می گیرند ما در مقابل همه تحریم ها سازگار داریم.
سخنگوی دولت در مورد اینکه مدتی است زنگنه سیبل انتقادات شده است، تصریح کرد: موضع 
دولت در قبال آقای زنگنه این اس��ت که ایش��ان وزیری کارا و در ش��رایط تحریم، بهترین فرد است؛ 
گفتند آقای زنگنه آمده فروش نفت کم شده است، تالش زنگنه قبل از برجام به یک میلیون و سیصد 

هزار بشکه بوده که دویست هزار بیشتر از دوره قبل خود بوده است.
وی درخص��وص خبری مبنی بر وجود دس��تگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت خاطرنش��ان کرد: 
پریروز رفتم وزارت اطالعات با کارشناسان اقتصادی و ضد جاسوسی صحبت کردم، این پوز ربطی به 

زنگنه نداشته و عدد ده میلیارد هم صحیح نبود.
س��خنگوی دولت با بیان اینکه یک خانم بازداش��ت ش��ده که مرتبط با ش��رکت ه��ای اروپایی 
اس��ت، اظهار داشت: اینها که با شرکت های خارجی کار می کنند و معموال اطالعات جمع می کنند و 
باید دستگاه بررسی کند، نوع بیان خبری این اتفاق درست نیست. وی در مورد جلوگیری از صیادی 
زنان در جزیره هنگان گفت: مدیران ش��یالت این موضوع را رد کردند و روش و برنامه دولت نیس��ت. 
ربیعی در مورد س��ریال گاندو گفت: من با همه افرادی که می توانستند فشار بیاورند تماس گرفتم و 
به کسی نرسیدم، از صدا و سیما می خواهم هر چه ساخته اند را پخش کنند، آنقدر چیزهای زیادی 

در صدا و سیما علیه دولت درست می شود که این چیزی در مقابل آن نیست.
س��خنگوی دولت در مورد گرانی های به وجود آمده برای اقش��ار مختلف مردم و عدم گزارش��ی 
از س��وی دولت در مورد بودجه واردات کاالهای اساس��ی اظهار داش��ت: از این 14 میلیارد دالر، یک 
میلیارد دالر الستیک و کاغذ، سه میلیارد دارو، و ده میلیارد برای خوراک انسان و دام بوده است؛ در 
هفته گذشته در چهار ماهه اول نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و پنج میلیارد دالر 
آن هزینه شده است. وی با بیان اینکه ما هیچ تصمیمی برای حذف ارز 4200 تومانی نداریم، گفت: 
تحریم ها فش��ار بر مردم آورده اس��ت، در دولت یازدهم رش��د به سمت باال بود، تورم تک رقمی بود، 
االن هم موسس��ات بین الملل اعالم کردند ما سال دیگر رشد اقتصادی خواهیم داشت. ربیعی افزود:  
فش��ار روی طبقات حقوق بگیر باالس��ت و اگر مراقبت نشود دهک های متوسط به دهک های پایین 

می روند، نمی گویم همه تصمیمات درست بوده اما بر سر دلسوزی اقداماتی صورت گرفت.
ربیعی درباره نظر مجلس و اختالف با دولت و شکایت از دولت بابت افزایش حقوق کارمندان گفت: 
هم اینکه حقوق ها منتش��ر می شود نش��ان از صداقت دولت است؛ در آن حدی که می دانم برداشت 

های مختلف از این رویه در مجلس وجود دارد، اطالعات تخصصی را از آقای نوبخت بپرسید.
وی در ادامه تاکید کرد که دولت تصمیمی برای کاهش زمان ساعات اداری ندارد.

ربیعی با اش��اره به اینکه هیچ برنامه ای برای تعویض و تغییر در دولت وجود ندارد، در پاس��خ به 
س��وال خبرنگار فارس مبنی بر تش��کیل معاونت بازرگانی در دولت گف��ت: اختیاراتی به معاون وزیر 
صم��ت تح��ت عنوان معاونت بازرگانی وزارت صنعت داده ش��ده اس��ت. وی در بخش دیگری از این 
نشست خبری خاطرنشان کرد: سهمیه بندی حامل های انرژی تصمیم سختی است، اما اگر تصمیم 

سخت نگیریم زندگی مردم در آینده سخت تر خواهد شد.  فارس


