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  چرا بايد موشك بسازيم؟
عبداهلل گنجي، مديرمس��ئول روزنامه ج��وان در صفحه 
ش��خصي خود در توئيتر درب��اره داليل اينك��ه عده اي 
مي گفتند چرا موشك مي سازيم، نوشت: بودجه نظامي 
717 ميليارد دالري سال 2019 امريكا به امضاي ترامپ 
رسيد. در اين اليجه 100 بار نام ايران تكرار شده است. در مناظره اي كه با 
زيباكالم داش��تم مي گفت چه لزومي دارد موشك بسازيم پولش را بدهيم 
هيلكوپتر آب پاش بخريم. الگوي ايران اگر بد اس��ت الگوي امريكا چطور 

است. # روشنفكري _بيمار.
................................................................................................................................

  سؤال زاكاني از مدعيان حضور زنان در ورزشگاه ها
عليرضا زاكاني رئيس كميسيون ويژه برجام در مجلس نهم در توئيتر درباره 
حواشي اس��تاديوم ها و مدعيان حضور زنان در ورزشگاه ها، نوشت: گاهي 
بداخالقي ها در استاديوم هاي ورزشي به درگيري فيزيكي منجر مي شود. 
بالفرض براي عده اي الفاظ ركيك و اپيدمي بداخالقي هاي اس��تاديومي ، 
امري عادي باشد و بانوان محترم را با پذيرش اين شرايط به ورزشگاه دعوت 
مي كنند، اين افراد در خصوص س��نگ اندازي آتش زدن و... چه تمهيدي 

خواهند انديشيد؟
................................................................................................................................

    منتقد وليعهد سعودي زير شكنجه كشته شد
كاربران توئيتر در عربستان سعودي سه شنبه از كشته شدن يكي از مبلغان 

سعودي منتقِد اقدامات و سياست هاي وليعهد سعودي خبر دادند. 
شبكه الجزيره قطر به نقل از حساب توئيتري »معتقلي الرأي« اعالم كرد 
كه »س��ليمان الُدَويش«، مبلغ س��عودي در زندان تحت شكنجه كشته 

شده است. 
حساب توئيتري مذكور از ارائه جزئيات بيشتر درباره نحوه كشته شدن اين 
مبلغ سعودي امتناع كرد و نوشت: »كشتن الدويش جنايت بزرگي در حقوق 

بشر بوده و قابل اغماض نيست.«
كاربران فضاي مجازي در توئيتر با راه انداختن هشتگ »الدويش زير شكنجه 
كشته ش��د«، ضمن محكوم كردن اين گونه اقدامات، خشم و نفرت خود را 

درباره اين گونه اقدامات اعالم كردند. 
طبق اين گزارش، سليمان الدويش دو سال گذشته )201۶/۴/22( به دنبال 
انتقاد از سياست ها و اقدامات »محمد بن سلمان« وليعهد سعودي در حساب 

توئيتري خود بازداشت و به زندان افتاد. 
اين مبلغ منتقد بن سلمان، غير مستقيم و تلميحاً به »سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود«، پادشاه س��عودي درباره اعتمادش به»بچه لوس« خود هشدار 

داده بود. 
او كه با »محمد بن نايف«، وزير كش��ور بركنار شده سعودي رابطه نزديكي 
داشت، طي چند توئيت نوشته بود: »نكته آموزشي و تربيتي، در اينكه به بچه 
لوست زياد اعتماد كني و بدون اينكه نظارتي بر او داشته باشي و اختيارات 
زيادي به او بدهي، زياده روي نكن، در غير اين صورت بايد هر روز منتظر يك 

فاجعه اي باشي كه به سراغ تو خواهد آمد تا خانه ات را خراب كند.« 
با اين حال كاربران سعودي معتقدند از بين توئيت هاي الدويش، بيش از همه 
آنچه منجر به بازداشت او شده، توئيتي اس��ت كه در آن وليعهد سعودي را 
بي غيرت توصيف كرده بود. سلمان الدويش توئيت كرده بود: »دياثت مرد بر 
ناموس زشت است، ولي زشت تر از آن دياثت او بر ناموس جامعه و امتش است، 

اينكه او به بهانه آزادي و فضاي باز در جامعه، تن به پليدي و شرارت دهد.« 
مارس 2017 محمد بن سلمان در راستاي اجراي طرح »چشم انداز 20۳0« 
كه به دنبال ايجاد اصالحات اجتماعي و اقتصادي در عربستان سعودي است، 
آزادي هايي به زن��ان از جمله حق رانندگي، اش��تغال در ادارات، حضور در 
استاديوم ها و شركت در كنسرت هاي خوانندگان عرب داده است كه برخي از 
گروه هاي سلفي با اين گونه اصالحات مخالفت كرده اند. از سوي ديگر طي ماه  
گذشته بازداشت شمار زيادي از فعاالن حقوق بشري در عربستان سعودي، 
واكنش سازمان هاي بين المللي و برخي كشورها را در پي داشته است. هفته 
گذشته به دنبال انتقاد وزير خارجه كانادا از بازداشت فعاالن سعودي، رياض 
سفير خود را در كانادا فرا خواند و سفير اين كشور در عربستان را اخراج كرد. 

هم اكنون روابط دو كشور قطع شده است.

فرمان�ده مرزبان�ي از بازگش�ت »س�عيد برات�ي« س�رباز 
گ�روگان گرفت�ه ش�ده ب�ه دس�ت اش�رار در عملي�ات 
داد.  خب�ر  ميرج�اوه   ۹۶ ارديبهش�ت  تروريس�تي 
مع�اون م�رزي وزارت كش�ور ه�م اع�ام كرده ك�ه هيچ 
امتي�ازي ب�ه گروهك ه�ا ب�راي آزادي برات�ي ندادي�م. 
ششم ارديبهشت 9۶ خبر تلخ »شهادت 9 نيروي مرزباني هنگ 
مرزي ميرجاوه در درگيري با اش��رار مس��لح« منتشر شد. 10 
شهيد و يك اسير! گروهك تروريستي جيش العدل مسئوليت 
اين حمله تروريس��تي را بر عهده گرفت. س��عيد براتي مرزبان 
جواني بود كه تكفيري ها او را به اسارت بردند. روز گذشته و پس 
از ۴7۶ روز سرانجام س��عيد براتي آزاد شد و به آغوش خانواده 
بازگشت. سردار قاس��م رضايي، فرمانده مرزباني در مصاحبه با 

خبرنگار صدا و سيما، اين خبر را اعالم كرد. 
   هي�چ امتيازي ب�ه گروهك ها ب�راي آزادي »براتي« 

نداديم
ش��هريار حيدري معاون مرزي وزارت كش��ور صبح ديروز در 
نشست خبري كه در محل وزارت كش��ور برگزار شد، از آزادي 

سعيد براتي يكي از سربازان ربوده شده در مرز ميرجاوه كه سال 
گذشته در درگيري با اشرار ربوده شده بود، خبر داد و تأكيد كرد 

هيچ امتيازي به گروهك ها براي آزادي براتي نداديم. 
وي افزود: س��رباز وظيفه س��عيد براتي كه در جريان درگيري 
ششم ارديبهشت ماه س��ال 1۳9۶ در منطقه عمومي ميرجاوه 
از سوي اشرار مسلح و گروهك هاي تروريستي ربوده شده بود، 
صبح چهارشنبه پس از انجام اقدامات اطالعاتي گسترده آزاد و 
وارد خاك جمهوري اسالمي ايران شد. در جريان اين درگيري 
9 نفر از نيروهاي مرزباني به شهادت رسيدند و دو نفر نيز مجروح 
شدند و سعيد براتي نيز توسط گروهك هاي تروريستي ربوده و 

به خاك پاكستان منتقل شد. 
مدير كل امور وزارت كش��ور خاطر نش��ان كرد: بالفاصله پس 
از وقوع درگيري و ربوده ش��دن س��رباز مرزباني طي جلساتي 
وظيفه پيگيري موضوع به وزارت اطالعات واگذار و قرار شد اين 
وزارتخانه با همكاري با دستگاه هاي ذيربط اقدامات الزم در اين 
زمينه را انجام دهند. در همين راستا نيز يك كار اطالعاتي بسيار 

خوب و همكاري با دستگاه هاي مذكور انجام شد. 

   براتي در خاك پاكستان نگهداري مي شد
حيدري اظهار كرد: گروهك هاي تروريستي و اشرار مسلح غالبا 
از سوي برخي كشورهاي متخاصم و معاند با جمهوري اسالمي 
ايران، تأمين مالي و امكانات مي ش��وند و متأسفانه با استفاده 
از خألهاي موجود در برخي كشورهاي همس��ايه، به نيابت از 
كش��ورها و س��رويس هاي اطالعاتي اقدام به ورود به مرزها و 
فعاليت هاي تروريستي مي كنند. سعيد براتي نيز از سوي اشرار 

مسلح در خاك پاكستان نگهداري مي شد. 
وي خاطر نش��ان كرد: مرزهاي جمهوري اسالمي ايران بسيار 
گسترده است و ايران بعد از روس��يه دومين كشوري است كه 
بيشترين تعداد همسايه را در حوزه هاي دريايي و خاكي دارد. 
متأسفانه به دليل شرايط خاصي كه در برخي مناطق مرزي از 
جمله مناطق مرزي جنوب ش��رق و ش��مال غرب وجود دارد، 
تأمين امنيت مرزها ب��ه صورت يكجانبه از س��وي ايران انجام 
مي شود و كشورهاي همس��ايه اقدامات كافي در اين زمينه را 

انجام نمي دهند. 
مدير كل امور مرزي وزارت كشور افزود: همواره از كشورهاي 
همسايه خواسته ايم كه در تأمين امنيت مرزهاي خود اهتمام 
ويژه بورزند و باره��ا اعالم كرده ايم آمادگ��ي همكاري در اين 
زمينه را با آنها داري��م، اما تصميم گيري در اي��ن باره به تفكر 
حاكم و نوع امكانات و تجهيزات كش��ورهاي همسايه بستگي 
دارد. دشمنان بايد متوجه باشند كه در طول سال هاي گذشته 
تا به امروز همواره اقتدار و اشراف نظامي و اطالعاتي ما نسبت 

به قبل افزايش يافته است.

هيچ امتيازي به گروهك ها نداديم

سعيد براتي پس از 476 روز  آزاد شد

خبر

آيت اهلل جنتي:
دادگاه مجرمان اقتصادي بايد علني و سريع باشد

دبير شوراي نگهبان با تأكيد بر اينكه قضات 
دادگاه مجرم�ان اقتصادي نباي�د تهديد و 
تطميع پذير باشند، گفت: اين دادگاه ها بايد 
علن�ي، قاط�ع و س�ريع النتيجه باش�ند. 
به گزارش فارس، آيت اهلل جنتي دبير شوراي 
نگهبان در ابتداي نشست هفتگي اين شورا، 
همه كس��اني را كه هنوز در فك��ر مذاكره با 
امريكا هستند، دعوت به هوشياري و بيداري از خواب غفلت كرد و افزود: 
مذاكره با كس��ي كه همه معاه��دات بين المللي را زير پ��ا مي گذارد و به 
وعده هاي خود عمل نمي كند، عاقالنه نيس��ت و از اين رو و بنا بر فرمايش 
امام راحل و مقام معظم رهبري مذاكره با امريكا به علت خس��ران قطعي، 
ممنوع است. آيت اهلل جنتي با اظهار نگراني و تأسف شديد از اوضاع اقتصاد 
و معيشت مردم، تصريح كرد: مكرر گفته ام و باز هم تأكيد مي كنم راه حل 
برون رفت از مش��كالت فعلي فقط تفكر و روحيه انقالبي است. در مواقع 
اضطرار، انقالبي عمل كردن عين قانون است و گاهي براي مقابله با فساد، 

روال عادي مبارزه، نتيجه بخش نيست. 
آيت اهلل جنتي در پايان با تش��كر از اقدام اخير رئيس قوه قضائيه در ارائه طرح 
جديد دادگاه هاي مبارزه با فساد اقتصادي و تأكيد بر نقش حساس و اهميت 
كاركرد قوه قضائيه در مقطع كنوني، خاطرنشان كرد: براي اينكه احكام قضايي 
مجرمان اقتصادي در طول مسير رسيدگي و اجرا، فلج نشود، بايد دادگاه هاي 
مجرمان اقتصادي، علني و سريع باشد و در اين زمينه قضاتي انتخاب شوند كه 

تهديد و تطميع مفسدان اقتصادي بر آنان مؤثر واقع نشود. 
................................................................................................................................

حاجي  دليگاني:
دولت قصدي براي شنيدن ضعف ها ندارد

عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس اعتقاد دارد دولت قصدي 
براي شنيدن ضعف ها ندارد از اين رو شاهد مشكات كنوني هستيم. 
حس��ينعلي حاجي دليگاني در گفت وگو با خانه ملت در رابطه با س��خنان 
رهبر انقالب مبني بر اينكه عامل مشكالت اقتصادي خارجي نيست، گفت: 
نمايندگان بارها ب��ه دولت تذكر دادند كه مديري��ت در بانك مركزي دچار 
ضعف است، از اين رو امروزه شاهد بروز چنين مشكالتي هستيم. يك مدير 
ضعيف و كم سن و سال كه هيچ تجربه كاري مناسبي نداشته به عنوان مدير 
ارزي بانك مركزي فعاليت مي كرده اس��ت. موضوع مذكور در گذشته نيز 
يادآور شده بود اما متأسفانه دولت قصدي براي شنيدن نداشت. وي با اشاره 
به راهكارهاي پيش روي دولت براي خروج از مش��كالت اقتصادي، افزود: 
مسئوالن دولت بايد باور كنند كه كشورمان در شرايط جنگ اقتصادي به سر 
مي برد از اين رو بايد در هر وزارتخانه اي ستاد پشتيباني و مقابله با اين جنگ 
تشكيل شود. حاجي دليگاني گفت: همچنين قوه مقننه نيز بايد كميسيون 
ويژه اي متش��كل از نمايندگان در حوزه هاي ذيربط و م��ورد نياز خصوصاً 
اقتصادي ايجاد كند كه از طريق كميسيون مذكور مشكالت و دغدغه هاي 
مردم شناسايي و جمع آوري شود تا بتوان قوانين متناسب با آنها وضع كرد. 
گفتني اس��ت رهبر انقالب در ديدار اقش��ار مختلف مردم بيان كردند كه 
كارشناسان اقتصادي و بسياري از مس��ئوالن، متفقند كه عامل مشكالت 
اقتصادي خارجي نيست، دروني است. نه اينكه تحريم ها اثر نداشته باشد اما 

عمده  مشكالت مربوط به عملكردهاست.

نگاه�ي به آماره�ا و داده ه�اي اقتصادي نش�ان 
مي دهد دولت در ص�ورت در پي�ش گرفتن يك 
رويكرد فعال براي حل مش�كات كشور و تزريق 
روحيه به مردم با اقدامات اثرگذار، مي تواند پيچ 
حس�اس كنوني را به خوبي پش�ت س�ر بگذارد. 
در اوايل دهه ۳0 قرن بيس��تم اياالت متحده امريكا با 
ش��ديدترين بحران اقتصادي تاريخ خود روبه رو بود. 
اوضاع به گونه اي بود كه كنگره در گزارشي به صراحت 
اعالم كرد اين كش��ور تنها دو س��ال با انقالب فاصله 
دارد، با اين وجود نه اياالت متحده امريكا به فروپاشي 
اقتصادي رسيد و نه انديشه سوسياليستي در اين كشور 
آنچنان رواج يافت كه يك حكومت كمونيستي در اين 
كشور روي كار بيايد. با وجود تمام وضعيت فاجعه باري 
كه اقتصاد اين كشور را تهديد مي كرد، حاكميت اين 
كشور نسبت به مس��ائل فوق به هيچ عنوان بي توجه 
نبود، بنابراين به سرعت برنامه گسترده اي به نام نيوديل 
براي حل مش��كالت اقتصادي امريكا ت��دارك ديده 
مي شود كه موجب به صفر رسيدن تورم و كاهش نرخ 
بيكاري مي شود. اگرچه امريكا تا زمان جنگ جهاني 
دوم همچنان درگير مشكالت كالن اقتصادي بود، اما 

از خطر فروپاشي اقتصادي رها شده بود. 
   داده هاي اقتصادي چه مي گويند؟

ش��ايد تجربه امريكا هيچ تش��ابهي با مش��كالت 
اقتصادي كه كل حاكميت نظام جمهوري اسالمي 
به رو اس��ت، نداش��ته باش��د، حتي  ايران با آن رو 
در اوج بح��ران مربوط به اوج گي��ري ماجراي طال 
و ارز بس��ياري از ش��اخص هاي اقتصادي در وضع 
مساعدي قرار دارد. ايران طبق آخرين آمار مربوط 
به بانك مركزي همچنان يك اقتصاد روبه رش��د 
دارد و به نظر مي رس��د بر اس��اس پي��ش بيني ها 
مي تواند مش��كالت اقتصادي را پشت سربگذارد. 
بر اس��اس آمار صندوق بين المللي پ��ول ايران تا 
سال 2025 به رتبه پانزدهم اقتصادي دنيا از نظر 
ميزان قدرت خريد دس��ت پيدا مي كند. همچنين 
رشد اقتصادي ايران در س��ال 2018 به رغم تمام 
مشكالت موجود تا ۴ درصد قابل دستيابي است. از 
سوي ديگر وضعيت بازار نفت به گونه اي است كه 
تمام تحليلگران نفتي اعتقاد دارند امريكا توان صفر 

كردن صادرات نفتي ايران را ندارد. 
طبق نقل قول هايي كه نشريه بلومبرگ در خصوص 
محدود ك��ردن واردات نفت ايران منتش��ر كرده، در 
نهايت حجم صادرات نفتي ايران با اجراي تحريم هاي 

نفتي تنها 700 هزار بش��كه كاهش خواهد يافت كه 
اي��ران مي تواند از طري��ق افزايش ص��ادرات نفت به 
طرف هاي فرعي آن را جبران كند. تمام اين موارد از 
مصاديقي است كه نشان مي دهد شرايط فعلي اقتصاد 
ايران و همچنين تاثيرگ��ذاري تحريم ها به آن اندازه 
نيست كه اقتصاد ايران را چنين دچار مشكل كند، اما 
سؤال اصلي اين است كه پس چرا فضاي داخلي كشور 

اين چنين دچار آشفتگي شده است؟!
   بدبيني يكي از 5 مشكل اصلي كشور 

به نظر مي رسد اين مسئله بيش از هر چيز ريشه در 
نوعي بدبيني دارد كه نسبت به شرايط كشور در حال 
پمپاژ اس��ت؛ بدبيني اي كه مي تواند نوعي نا اميدي 
به شرايط كشور را در بين مردم ايجاد كند كه اتفاقا 
همين مسئله مي تواند سبب مش��كالت بزرگ تري 
شود. تحقيقي كه از س��وي مركز پ ژوهش هاي نهاد 

رياست جمهوري انجام شده، نشان مي دهد گسترش 
بدبيني بين مردم يكي از پنج مشكل اساسي كشور 
است. جالب اين اس��ت كه مشي رهبر معظم انقالب 
اس��المي در گس��ترش اميد به آينده به خصوص در 
بين جوانان است. ايشان طي سخناني در اسفندماه 
سال 88 با اش��اره به ماهيت انقالب اسالمي و تأكيد 
بر ماهيت اميد بخ��ش آن مي فرمايند: »اين انقالب، 
انقالبي بود براي خ��دا. آن روزي كه اين انقالب آغاز 
شد، اين نهضت به وجود آمد، مثل نهضت احزاب نبود، 
مثل حركت سياسي حزب هاي دنيا نبود كه به قصد 
كسب قدرت باشد؛ حركتي بود در عين مظلوميت، 
براي اجراي احكام الهي، براي ايجاد جامعه  اسالمي، 
براي اس��تقرار عدال��ت در جامع��ه... خداوند هم به 
كارشان بركت داد. چيزي كه دش��من انقالب آن را 

نمي تواند درك كند، همين نكته است.«

اخيراً نيز جمعي از فعاالن فرهنگي خارج از كشور، 
ديداري با رهبر انقالب داشتند كه در خالل آن يكي 
از حضار، دغدغه و نگراني عالقه مندان به انقالب در 
آن سوي مرزها را از آينده بيان كرد. رهبر انقالب نيز 
در پاسخ به نگراني اين شخص از اقدامات دشمنان 
گفتند: »نس��بت به اوضاع ما اصاًل نگران نباش��ند، 
هيچ كس هيچ غلطي نمي تواند بكند، مطمئن باشند، 
هيچ ترديدي در اين جهت وجود ن��دارد، اين را به 
همه بگوييد.« با وجود اين، نگاه رهبر معظم انقالب 
اس��المي چندان با همراهي بقيه دستگاه ها مواجه 
نشده است و از آن بدتر رسانه ها و فضاي مجازي است 

كه در تشديد اين فضا نقش اساسي دارند. 
    اگر تحرك الزم وجود داشت... 

در طول چند ماه گذش��ته دولت به همراه قوه قضائيه 
و مجل��س ش��وراي اس��المي مخاطب اصل��ي براي 

اميدآفريني و همت براي حل مشكالت كشور بوده اند. 
جدا از نشست اضطراري دولت با مقام معظم رهبري 
كه به منظور تالش براي هماهنگي بيشتر دولت با رأس 
حاكميت صورت گرفت، رهب��ري در تمام ديدارهاي 
خود بر حماي��ت از دولت براي حل مش��كالت تأكيد 
كرده اند. در همين باره حتي در آخرين ديدار رهبري با 
مردم، ايشان بر اين نكته تأكيد كردند كه مطرح كردن 
اس��تعفاي دولت بازي كردن در زمين دشمن است و 

دولت بايد با تمام قوا در جهت حل مشكالت بكوشد. 
در اين ميان دولت و نظام اجرايي كشور به جاي آنكه 
در مسير حل مشكالت قدم بردارد، تنها به دنبال ارائه 
راه حل هاي قديمي براي مقابله با مش��كالت است. 
بي تدبيري هاي صورت گرفته در بازار ارز و سكه نه تنها 
باعث تشديد مشكالت در حوزه تأمين نيازمندی هاي 
جاري و ايجاد بازار سياه گسترده شد بلكه عمال قيمت 
ارز را افزايش داد. اين اشتباه سبب شد تا تالش هاي 
فراواني كه از پشت صحنه براي ايجاد آشوب در فضاي 
اجتماعي كشور انجام مي شود، بروز بيروني يابد كه 
البته با هوشياري مردم تنها به تجمعاتي 100 تا 200 
نفره ختم ش��د. حاال سؤال اين اس��ت كه اگر دولت 
تحرك الزم براي ارائه راه حل ها را داشت، آيا اميدواري 
مردم نسبت به بهبود فضاي كسب و كار و همچنين 
بهبود ارزش پولي ملي افزاي��ش نمي يافت؟ آيا اين 
امكان فراهم نمي ش��د تا از تبعات بعدي در تخريب 

فضاي اقتصادي جلوگيري شود؟
   اميد شرط اصلي است

واقعيت اين است كه بار تمام اين موارد بر عهده دولت 
قرار دارد. اگر دولت و شخص رئيس جمهور در شرايط 
فعلي ابتكار عمل را براي اميد دادن به مردم در دست 
نگيرند، تبعات بعدي گسترش اين نااميدي مي تواند 
بسيار خطرناك باشد. طبيعي است كه برداشتن هر 
قدمي به خصوص در فضاي اقتصادي با حساس��يت 
بسيار زيادي همراه است، اما در اين ميان سرعت عمل 
نيز بسيار مهم است، كما اينكه سير اقدامات ضدايراني 
نيز عليه ايران در زمان بسيار كمي عملي خواهد شد و 
فرصت مقابله براي دولت محدود است. فضای تعليق 
بزرگ ترين آفت اعتماد عمومي به مردم و حاكميت 
است. شايد برخي اين شائبه را مطرح كنند كه نشان 
دادن اثر اين اقدامات در بلند مدت امكانپذير اس��ت. 
چاره اين كار هم ارتباط مستقيم و هر چه بيشتر دولت 
با مردم است. يادمان باشد كه روحيه اميد در بين مردم 

شرط اصلي رد شدن از فضاي فعلي است.

چرا بايد به دنبال اقدامات اميدبخش با اثرگذاري باال باشيم؟

تزريق اميد، اکسير شرايط کنونی کشور
مهدی  پورصفا

   تحلیل

شوراي خليفه گري ارامنه تحريم هاي 
امريكا عليه ايران را محكوم كرد

ش�وراي خليفه گ�ري ارامن�ه ته�ران و ش�مال در بيانيه اي 
با اش�اره به فش�ارهاي ظالمانه اس�تكبار اعام ك�رد، ملت 
اي�ران از اي�ن مرحل�ه ب�ا س�رافرازي عب�ور خواه�د كرد. 
به گزارش تسنيم، ش��وراي خليفه گري ارامنه تهران و شمال در 
بيانيه اي با اشاره به فش��ارهاي ظالمانه استكبار و تحريم ها اعالم 
كرد، جامعه ارامنه همچون گذشته يكپارچه و يكدل در كنار ملت 

بزرگ ايران گام خواهد برداشت. 
در متن بيانيه ش��وراي خليفه گري ارامنه تهران و شمال با اشاره 
به گذشت چهار دهه از پيروزي انقالب اسالمي ايران آمده است: 
امريكا با تبليغات و تحريم هاي دوباره اقتصادي و بدعهدي سعي 
در به زانو درآوردن انقالب و ملت ايران دارد؛ تالش��ي كه تجربه 
گهربار انقالب و دفاع مقدس بر واهي بودن آن داللت دارد. جامعه 
ارامنه تهران و ش��مال ايران باور دارد كه اين بار نيز ملت شريف 
و بزرگوار ايران از هر دين و آيين، يكدالنه و اس��توار و در س��ايه 
هدايت هاي جامع نگر رهبري انقالب از اين مرحله با س��رافرازي 
عبور خواهد كرد و توطئه هاي دشمنان ايران كه برخي همسايه ها 
نيز بيهوده و شايد كه با وحشت نابجايي كه از پيروزي ها و اعتماد 
به نفس ملت ايران حس كردند، آب در آس��ياب آنان مي ريزند، 

بي اثر خواهد شد. 
اين بيانيه مي افزايد: شوراي خليفه گري ارامنه تهران با حمايت از 
تمامي تالش هاي همه جانبه ملت و دولت ايران در راستاي حفظ 
استقالل و تحقق اراده بر حق مردم ايران، اعالم مي دارد كه جامعه 
ارامنه همچون گذشته يكپارچه و يكدل در كنار ملت بزرگ ايران 

گام خواهد برداشت.

عضو كميس�يون امني�ت ملي و 
سياس�ت خارج�ي مجل�س ب�ا 
بيان اينك�ه امريكايي ه�ا امروز 
موقعي�ت  ضعيف تري�ن  در 
خودش�ان در منطقه قرار دارند، 
گف�ت: برخ�ي اف�راد ترس�و و 
نگران بي جه�ت ملت اي�ران را 

در ب�ازي رواني جنگ ي�ا مذاكره ق�رار ندهند. 
سيدحسين نقوي در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
بيانات اخير رهبر معظم انقالب كه فرمودند: »جنگ 
نخواهد شد و مذاكره نخواهيم كرد«، اظهار داشت: 
يكي از حربه هايي كه امريكايي ها در جنگ رواني 
خودشان عليه ملت ايران در سال هاي گذشته از آن 
بهره برداري كردند، گزينه نظامي و احتمال جنگ 
است كه متأسفانه در داخل هم برخي بازي جنگ 
رواني امريكا را خوردند و همان مطالب را تكرار و 
ملت را نگران مي كنند در حال��ي كه امريكايي ها 
هرگز وارد فاز نظامي و جنگ با ايران نخواهند شد. 
وي افزود: اولين دليل اينكه امريكايي ها به خوبي 
از توان دفاعي و نظامي كش��ور ما مطلع هستند و 
مي دانند كه اگر يك گلوله به طرف كشور ما شليك 
شود، اوالً صدها گلوله در اقصي نقاط جهان پاسخ 
خواهند شنيد و منافع امريكايي ها در همه كشورها 
به خطر خواهد افتاد و از طرفي ملت ايران هم اين 
روحيه را دارد كه در مقابل امريكا همه با هم متحد 

شوند و دليل دوم اينكه امريكايي ها 
ام��روز در ضعيف تري��ن موقعيت 
خودش��ان در منطقه ق��رار دارند، 
بيني امريكايي ها در سوريه و عراق 
به خاك ماليده شده است. اين عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس اضافه كرد: در مورد 
موضوع مذاكره با امريكا هم ما معتقديم مي شود 
همه مناقش��ات را با مذاكره و گفت وگو حل كرد، 
با همه كش��ورها هم مذاكره مي كنيم و از مذاكره 
هم اِبايي نداريم، اما اين امريكايي ها هستند كه به 
همه دنيا اثبات كردند اهل مذاكره و توافق نيستند 
و عهدشكن هستند و به مذاكراتشان و آنچه گفتند 
پايبند نيستند، بنابراين وارد ش��دن به مذاكره با 
دولتي كه به تعهداتش عمل نمي كند و اظهارات 
متناقض در مورد مذاكرات مطرح مي كند، عاقالنه 
نيست. نقوي خاطرنش��ان كرد: برخي گروه هاي 
داخلي كه ب��ه تعبير رهبر معظم انقالب ترس��و و 
نگران هستند، بي جهت ملت ايران را در بازي جنگ 
يا مذاكره قرار ندهند، چراكه نه جنگي رخ مي دهد 
و نه مذاكره اي با امريكا انجام مي شود، بهتر است 
به جاي پرداختن به اين مس��ائل، به ظرفيت هاي 
دروني كشور بپردازيم، رونق ايجاد كنيم و سرمايه 
داخلي و نيروهاي داخلي را به كار گيريم و اقتصاد 

را از درون فعال كنيم. 

 برخي افراد ترسو بي جهت ملت را
در بازي رواني »جنگ يا مذاكره« قرار ندهند

وزير جه�اد كش�اورزي دولت 
ده�م تأكي�د ك�رد كه فس�اد 
ويژگ�ي  دو  سيس�تماتيك 
دارد؛ يك�ي اينك�ه از ص�در تا 
ذيل هم�ه فاس�د ند و ديگري 
اينكه فس�اد ب�ه ي�ك هنجار 
در جامعه تبديل ش�ده باشد. 

صادق خليليان در گفت وگو با تسنيم، با اشاره 
به صحبت هاي اخير مقام معظم رهبري مبني 
بر اينكه در كش��ور ما فساد سيس��تمي وجود 
ندارد، تصريح كرد: فساد در كشور ما سيستمي 
نيست چراكه فساد سيس��تماتيك دو ويژگي 
دارد؛ يكي اينكه از صدر تا ذيل همه فاس��د ند 
و ديگري اينكه فس��اد به يك هنجار در جامعه 

تبديل شده باشد. 
وي در ادامه افزود: ما در حكومت پهلوي شاهد 
فساد سيس��تماتيك بوديم، در آن زمان بدنه 
حكومت درگير فس��اد و زد و بند با كشورها و 
شركت هاي خارجي بود و اين يكي از نشانه هايي 
است كه نشان مي دهد فساد سيستمي بوده و از 
خود خاندان پهلوي در رأس تا وزرا و درباريان 

همه درگير فساد بودند. 
خليليان با بيان اينكه اكثر مديران ما پاكدست 
هستند، خاطرنشان كرد: به نظر من اين ويژگي 
االن در حكومت جمهوري اسالمي وجود ندارد 

زيرا به جز تع��داد اندكي بخش 
قابل توجه��ي از دولتمردان ما 
در اين ۴0 س��اله و در دولت ها 
و بخش ه��اي مختل��ف نظ��ام 
واقعاً پاكدست هستند، ممكن 
اس��ت در دولتي اف��رادي دچار 
خطاهايي ش��وند كه آن خطاها 

توسط خود نظام با آن مقابله مي شود. 
وزير جهاد كشاورزي دولت دهم با بيان اينكه 
اكنون فضاس��ازي ها و تبليغات عليه ماس��ت، 
اذعان كرد: به نظرم يك مقدار هم فضاس��ازي 
رسانه اي توس��ط دش��منان خارجي و داخلي 
از همين معدود فس��ادهايي كه انجام مي شود 
بزرگنمايي و اينگونه القا مي كنند كه در جامعه 
ما فساد عادي شده است، االن اكثريت قريب به 
اتفاق جامعه ما خواس��تار مبارزه با فساد در هر 
سطح آن هستند، بنابراين به هيچ عنوان بحث 
فساد سيستماتيك در جامعه ما مطرح نيست. 
خليلي��ان درب��اره ل��زوم برخورد با مفس��دان 
اقتصادي، تصريح كرد: با وجود اينكه ما فساد 
سيستماتيك در جامعه مان نداريم اما مردم بايد 
همين فساد اندكي را هم كه مي بينند احساس 
كنند يك اراده قوي در برخورد با آن وجود دارد، 
اين كمك مي كند دشمنان نتوانند در اين زمينه 

عليه ما تبليغ كنند. 

وزير جهاد كشاورزي دولت دهم:

چرا فساد در ايران »سيستماتيك« نيست؟

   چهره ها


