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خيلی کوتاه

روحانی روز ملی سوئیس را تبریک گفت
 رئیس جمهور در پیامی فرارس��یدن روز ملی کنفدراسیون 

سوئیس را به رئیس این کنفدراسیون تبریک گفت.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست  جمهوری، حجت االسالم 
حسن روحانی در پیامی فرارسیدن روز ملی کنفدراسیون سوئیس 
را به خانم س��یمونتا سوماروگا تبریک و مناسبات تهران - برن را 
در سایه پیشینه تاریخی و ظرفیت های موجود، رو به رشد دانست. 

متن این پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

تبریکات صمیمانه اینجانب را به مناس��بت فرارس��یدن روز 
ملی کنفدراس��یون س��وئیس پذیرا باش��ید. مناس��بات دوستانه 

میان جمهوری اس��المی ایران و کنفدراس��یون سوئیس در سایه 
پیشینه ارزش��مند تاریخی و ظرفیت های موجود، همواره از روند 
رو به رش��دی برخورداری بوده و پایه های استواری برای تعمیق و 

گسترش همکاری های بین دو کشور را فراهم آورده است.

رمضان شریف:
کودک  کشی سوغات حقوق بشر آمریکایی است

رئیس ستاد انتفاضه و قدس با 
اشاره به جنایت صهیونیست ها پاســداران

در سوزاندن کودک فلسطینی 
گفت: مقاومت اسالمی فلسطین انتقام از این جنایت 
بزرگ را برای خود محفوظ دانسته و جنایت کاران را 

به سختی مجازات خواهد کرد.
ب��ه گزارش مهر، رمضان ش��ریف در واکنش به 
جنایت اخیر صهیونیس��ت ها در سوزاندن علی سعد 
دوابشه کودک شیرخواره فلسطینی در حمله به یک 
منزل مسکونی در روستای دوما در نزدیکی نابلس، 
اظهار داشت: این جنایت نشان داد که صهیونیست ها 

مروج و مفسر عملی شعار »هدف وسیله را توجیه می کند« بوده و برای نیل به مقاصد 
ش��وم و ش��یطانی خود از هیچ جنایتی فروگذار نکرده و حتی کودک ش��یرخواره را نیز 
زنده در آتش می سوزانند تا کینه خود نسبت به مقاومت مشروع و به حق فلسطینی ها 

را بروز دهند.
رئیس س��تاد انتفاضه و ق��دس افزود: ام��روز همه دولت ها، س��ازمان ها و مجامع 
بین الملل��ی که تاکنون در قبال جنایات رژیم صهیونیس��تی س��کوت اختیار کرده اند 
در قبال این جنایت بزرگ مس��ئول هس��تند و در واقع جامع��ه بین المللی که آمریکا 
به دروغ مدعی پرچمداری آن اس��ت برابر این جنایت هولناک چه پاس��خی داشته و 
برای برخورد با آن چه اقدامی را در دس��تور کار قرار می دهد. شریف در ادامه جنایت 
کودک کش��ی در آتش را مصداق جاهلیت مدرن و تروریس��م نوینی دانست که منبع 
تولید آن رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن کاخ سفید و قدرت های وابسته به نظام 

سلطه و صهیونیسم جهانی هستند.
ش��ریف تاکید کرد: این از عجایب روزگار اس��ت که آمریکایی  ها در فضای رسانه ای 
ژست حقوق بشری می گیرند و آشکارا به محکومیت جنایت صهیونیست ها می پردازند 
اما در خلوت و پنهان از س��ردمداران رژیم جالد، اش��غالگر و کودک کش صهیونیس��تی 

حمایت کرده و برای آنها کف می زنند.
وي اظهار داش��ت: جنایت صهیونیست ها در سوزاندن کودک فلسطینی، مصداق 
تروریسم مدرن و سوغات حقوق بشر آمریکایی برای بشریت امروز بوده و پرده جدیدی 

از کودک کشی  در سرزمین های اشغالی توسط صهیونیست ها را نشان می دهد.
ش��ریف خاطرنش��ان کرد: اگر رس��انه ها افکار عمومی و جامع��ه جهانی جنایات 
صهیونیست ها در جنگ ۵۱ روزه تابستان گذشته علیه مردم مظلوم غزه را به درستی 
ریش��ه یابی و مجازات عوامل آن را به طور جدی مطالبه و پیگیری می کردند چه بس��ا 

امروز شاهد ارتکاب چنین جنایت هولناکی نبودیم.

والیتی:
شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی در عراق تشکیل جلسه می دهد

جهان��ی  مجم��ع  دبی��رکل 
ن بیداری اس��المی از تش��کیل گفتمــــا

این  عالی  نشس��ت ش��ورای 
مجم��ع در ع��راق خبر داد و گف��ت: مجمع جهانی 
بیداری اس��المی برنامه های مختلفی را در دس��ت 

اقدام دارد.
به گ��زارش تس��نیم، علی اکب��ر والیتی ضمن 
تشریح اهداف هشتمین کنگره بین المللی پزشکان 
مس��لمان جهان اس��الم اظهار داش��ت: حدود ۴۰۰ 
نفر از پزش��کان مسلمان از کش��ورهای مختلف که 
از برجس��ته ترین متخصصان حوزه های پزشکی در 

مهمترین مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و مراکز مختلف با امور پزشکی و عالقه مند 
به حضور در جمهوری اسالمی ایران و آشنایی با آخرین دستاوردها و پیشرفت های این 
کش��ور هس��تند، به دعوت مجمع جهانی اهل بیت)ع( برای شرکت در اجالس پزشکان 

مسلمان جهان در ایران حضور پیدا کردند. 
وی افزود: پزشکان مسلمان جهان با پرداخت بخش عمده ای از هزینه ها در قالب عضویت 

برای شرکت در کنگره بین المللی پزشکان مسلمان جهان به کشور ما سفر کرده اند. 
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جمهوری 
اسالمی ایران با فعال کردن دبیرخانه مجمع بیداری اسالمی مقرر کرد که برنامه هایی 
را در حوزه های علمی و تخصصی برای پزش��کان جهان اس��الم در این اجالس برگزار 
کنیم که این موضوع محقق شد و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری، مجمع 
جهانی بیداری اس��المی و مجم��ع جهانی اهل بیت)ع( با همکاری دانش��گاه های علوم 
پزش��کی مشهد، تهران و شیراز و استانداری، شهرداری و شورای اسالمی شهر مقدس 

مشهد این اجالس را در ایران برگزار کردند.
والیت��ی با بیان اینکه کنگره بین المللی پزش��کان مس��لمان جهان اس��الم از روز 
پنجشنبه تا یکش��نبه در مشهد در حال برگزاری است، با اشاره به اهداف این اجالس 
گف��ت: در جمع پزش��کان مس��لمان حاضر در جمهوری اس��المی ایران ک��ه اغلب در 
کشورهای غربی حضور دارند و شاید بسیاری از آنها برای نخستین بار بوده که به ایران 
س��فر می کردند، مباحثی در خصوص معرفی پیش��رفت های جمهوری اسالمی در علوم 

مختلف به ویژه مباحث پزشکی مطرح شد که برای آنها بسیار جذاب بود.
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اس��المی با اش��اره به حضور وزیر بهداش��ت در این 
اجالس گفت: آقای قاضی زاده هاش��می در دومین روز اجالس پزشکان مسلمان جهان 
شرکت کرده و گزارش مناسبی از طرح تحول سالمت و پیشرفت های جمهوری اسالمی 

در حوزه پزشکی با وجود تحریم ها ارائه کرد.

احمد توکلی:
نادیده گرفتن عزت ملی در مراوده با غرب هزینه دارد

ته��ران در  م��ردم  نماین��ده 
مجلس ش��ورای اس��المی، با دیـــــدگاه

انتق��اد از نحوه برخورد دولت 
با منتقدان س��فر فابی��وس به تهران گف��ت: نادیده 
گرفت��ن عزت ملی در این م��راودات، عالوه بر حوزه 

سیاسی، در حوزه اقتصادی هم هزینه دارد.
به گزارش مهر، احمد توکلی با اشاره به سفرهای 
اخیر برخی مقامات اروپایی به تهران و حواشی پیش 
آم��ده در ارتباط با آنها، اظهار داش��ت: نفس س��فر 
اروپایی ها به کش��ور ما، ه��م از جهت نگاه بلندمدت 
و ه��م از جهت وضعیت فعلی محت��وای »برجام« و 

قطعنامه شورای امنیت، مثبت است.
نماینده مردم تهران در مجلس در عین حال تاکید کرد: هرچقدر ما بیشتر نسبت 
به این رفت و آمدها اش��تیاق نش��ان بدهیم، از دو جهت ضرر می کنیم، اول اینکه این 

اشتیاق نشان دادن از جهت عزت ملی به ضرر ماست.
توکلی خاطرنش��ان کرد: به عن��وان مثال، وقتی فردی مث��ل فابیوس با توجه به 
سوابقی که در رابطه با ورود خون هاي آلوده به کشور ما و نیز کارشکنی در مذاکرات 
هس��ته ای دارد، تصمیم مي گیرد به کش��ور ما سفر کند، رفتاری که دولت با منتقدان 

این سفر می کند، به ضرر اصل سفر و هدف آن است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: این رفتارها عالمت زیانباری به میهمان 
وارد کش��ور ش��ده می دهد؛ یعنی داریم به او می گوییم هرچقدر شما به ما بی احترامی 

کنید، باز ما مشتاق شما هستیم و از شما تجلیل می کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه چنین رفتارهایی 
ب��ا منتقدان برخالف قانون اساس��ی و نیز ادعاهای دولت اس��ت، تصریح کرد: به نظرم 
داریم از هول حلیم توی دیگ می افتیم و افراط و تفریط می کنیم! نه این حرف خوب 
اس��ت که به خاطر س��وابق غربی ها و مواضع آنها بگوییم حق سفر به ایران ندارند و نه 
ای��ن خوب اس��ت که بگوییم مردم خودمان حق اظهارنظ��ر ندارند. آن ها نه تنها وقتی 
مقامات ما میهمان ش��ان هس��تند، چنین نمی کنند، بلکه به منافقین و سایر افراد ضد 
 انقالب، گرا می دهند که علیه مقامات ما تظاهرات کنند و صریحا هم از کارش��ان دفاع 

می کنند.
وی با اشاره به دومین آسیب چنین رفتارهایی اظهار داشت: این رفتارها از جهت 
عملیاتی نیز مضر اس��ت؛ یعنی اگر قرار باش��د در جهت اقتصادی نیز ارتباطاتی داشته 
باشیم و بهره بیشتری ببریم، تزلزل نشان دادن و حقارت پذیرفتن به ضرر ماست، چون 

بازار آنها برای ما انحصاری است.

 حراست از نیروگاه هسته ای بوشهر 
F۴و منطقه پارس جنوبی با جنگنده های

فرمان��ده پایگاه ش��هید یاس��ینی بوش��هر گفت: این 
پای��گاه ماموریت پوش��ش هوایی و حراس��ت از آس��مان 
میهن اس��المی و ش��ریان اقتصادی کشور را با استفاده از 

هواپیماهای F۴ بر عهده دارد.
به گزارش مهر، امیر خلبان اسماعیل لشکری با بیان 
اینکه این پایگاه در سال ۱۳۴۴ تاسیس شده است، گفت: 
پایگاه ش��هید یاسینی با هدف تامین امنیت هوایی کشور 
و جلوگی��ری از تعرض هواپیماهای متخاصم و مهاجم در 

منطقه جنوب کشور ایجاد شده است.
وی اف��زود: پوش��ش کاروان های نفت��ی و تجاری با 
بهره گی��ری از هواپیماه��ای F۴ و F۱۴ از ماموریت هاي 
اصلی خلبانان تیزپرواز پایگاه ش��هید یاسینی در ۸ سال 
دفاع مقدس بود و در این راس��تا این پایگاه، بیش��ترین و 
موثرترین ماموریت هاي آفندی و پش��تیبانی از نیروهای 
زمین��ی و دریای��ی را به منظ��ور حراس��ت از پایانه نفتی 

خارک )قلب اقتصادی کشور( انجام داده است.
فرمانده پایگاه ش��هید یاس��ینی اظهار داشت: پایگاه 
ش��هید یاسینی با انجام ۱۰۷۸۰ س��ورتی پرواز جنگی و 
تقدیم ۸۴ ش��هید پاک باخته که ۶۲ تن از این ش��هدای 
بزرگوار از خلبانان هس��تند، برگ هاي زرینی را در تاریح 

سراسر حماسه نیروی هوای رقم زده است.
وی در ادام��ه تصریح کرد: گردان ۶۱ ش��کاری پایگاه 
ش��هید یاسینی با تقدیم ش��هیدان بزرگواری چون شهید 
دوران، شهید یاسینی، شهید خلعتبری و انجام عملیات هاي 
موثر توسط این اسطوره  ها، گل سرسبد گردان هاي عملیاتی 

نیروی هوایی به شمار مي رود.
لش��کری با بی��ان اینکه مح��دوده ماموری��ت پایگاه 
شکاری شهید یاسینی از سرباز تا پرواز است، خاطرنشان 
کرد: کارکنان فنی س��رپنجه های پایگاه هس��تند و کلیه 
ماموریت های پروازی این پایگاه با اعتماد و ایمان خلبانان 

به تجارب و تخصص کارکنان فنی انجام مي شود.
وی افزود: ما در آم��وزش خلبانان و کارکنان فنی از 

تجربه و تخصص پیشکسوتان بهره الزم را می بریم.
فرمانده پایگاه ش��هید یاس��ینی در پایان با اش��اره به 
وجود ش��ریان اصلی صادرات نفت و گاز کش��ور، نیروگاه 
هس��ته ای بوشهر و منطقه پارس جنوبی در منطقه جنوب 
ادامه داد: هم اکنون نیز پایگاه شهید یاسینی عالوه بر انجام 
ماموریت های تاکتیکی و رزمی، ماموریت پوشش هوایی و 
حراست از آسمان میهن اسالمی و شریان اقتصادی کشور 

را با استفاده از هواپیماهای F۴ برعهده دارد.

واکنش ایران به حضور آمانو در سنای آمریکا
 نماینده دائم ایران در آژانس با اش��اره به حضور یوکیا 
آمان��و در کمیت��ه روابط خارجی س��نای آمری��کا و تالش 
س��ناتورها برای اطالع از متن تفاهم اخی��ر ایران و آژانس 
گفت: همان طور که تاکنون مش��خص ش��ده است، متون 
محرمانه بین ایران و آژانس حتی در اختیار دولت آمریکا هم 
قرار نگرفته است، بنابراین به طور قطع این مساله نمی تواند 
در اختیار نمایندگان سنا هم قرار بگیرد و ایران این موضوع 

را به طور کامل برای مدیرکل روشن کرده است.
به گزارش ایسنا، رضا نجفی در مورد حضور یوکیا آمانو 
مدیرکل آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی در کنگره آمریکا و 
توضی��ح درباره نق��ش آژانس در برج��ام در دیدار با اعضای 
کمیت��ه روابط خارجی س��نا گفت: این ک��ه مجلس یکی از 
کشورهای عضو از مدیرکل آژانس دعوت کند و او این دعوت 

را بپذیرد یا نپذیرد جزو اختیارات شخص مدیرکل است.
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که حض��ور آمانو در 
کنگره آمری��کا می تواند برای ایران ه��م این حق را ایجاد 
کند چرا که مجلس ایران هم درباره چگونگی نقش آفرینی 
آژانس نگرانی هایی دارد؟ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
آقای آمانو دعوت جمعی از س��ناتورهای س��نای آمریکا را 
پذیرفته اند به طور حتم اگر مجلس کش��ور دیگری غیر از 
آمریکا هم از وی دعوت کند باید چنین دعوتی را بپذیرد.

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
پاسخ به این پرسش که اگر سناتورهای آمریکایی خواستار 
بی��ان جزئی��ات توافق ای��ران و آژانس برای حل مس��ایل 
گذشته و حال ش��وند آمانو اجازه دارد در این باره توضیح 
دهد؟ اظه��ار کرد: قطعا توافق ها بین یک کش��ور عضو و 
آژانس که جنب��ه محرمانه دارد به هیچ وجه نمی تواند در 
اختیار هیچ کش��ور دیگری قرار بگیرد و همان طور که در 
بحث های کنگره هم معلوم شد، متون محرمانه بین ایران 
و آژان��س حت��ی در اختیار دولت آمریکا ه��م قرار نگرفته 
است بنابراین به طور قطع این مساله در اختیار نمایندگان 

سنا هم نمی تواند قرار بگیرد.
نجفی تاکید کرد که "آژانس می داند افشا شدن متون 
محرمانه چه معنی دارد و ایران این موضوع را به طور کامل 

برای مدیرکل آژانس روشن کرده است."

 سعودی ها از مجازات واقعی 
خاطیان فرودگاه جده طفره می روند

معاون پارلمانی وزیر ارشاد، با اشاره به حادثه فروردین ماه 
فرودگاه جده گفت: سعودی ها معموال مجازات های سنگینی 
ب��رای این قبیل جرایم دارن��د، اما در رابطه با این حادثه، از 

صدور حکم واقعی طفره می روند.
به گ��زارش مهر، حس��ین نوش آبادی اظهار داش��ت: 
س��عودی ها آنقدر خودش��ان را دچار باتالق یمن کرده اند 
که گویا بحث تامین خواس��ته های جمهوری اسالمی را به 
فراموشی سپرده اند. وی افزود: هیچ کدام از پیش شرط هایی 
که جمهوری اس��المی برای اع��زام زائرین قرار داده بود، از 
جمله تنبیه دو مامور خاطی و افراد متجاس��ر، متاس��فانه 

هنوز انجام نشده است.
مع��اون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی ادامه داد: آنطور که ش��نیده بودی��م، حکمی در 
دادگاه بدوی عربستان برای این دو مامور صادر شده که ما 
قبال نیز اعالم کرده ایم که این حکم تناسبی با جرم ارتکاب 
یافته، ندارد و اگر به مجازاتی که دادستان جده درخواست 

کرده بود، توجه می شد آن حکم مطلوب نظر ما بود.
نوش آبادی خاطرنش��ان کرد: این اتفاق فقط جسارت 
ب��ه دو نوجوان ایران��ی نبوده، بلکه توهین ب��ه همه زائران 
بیت  اهلل الحرام بوده و یک مساله شخصی نبوده است؛ خود 
سعودی ها نیز معموال مجازات های سنگینی برای این قبیل 
جرایم در نظر می گیرند، اما در این رابطه با چشم پوشی، از 

صدور رای واقعی طفره می روند.
نوش آبادی درباره وضعیت آینده اعزام های حج تمتع 
و عم��ره، تصریح ک��رد: حج تمتع چون واجب اس��ت، بر 
اس��اس زمانبندی تعیین شده انجام می شود اما در رابطه 
با اعزام های عمره، تا زمانی که به ش��روط و خواسته های 
جمهوری اس��المی در رابطه با حادثه فرودگاه جده عمل 

نشود، هیچ اعزامی صورت نمی گیرد.

علی��ه  تهمت ه��ا  و  افتراه��ا 
دو گــزارش 

گروه سياست
محمود احمدي نژاد که از عمر 
دول��ت یازده��م ادام��ه دارد 
واکن��ش وي را برانگیخت و رئیس جمهور س��ابق از 
اس��حاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم به قوه 

قضائیه شکایت کرد. 
برخي از رسانه ها اعالم کردند که دو سوال کافي 
بود تا رئیس دولت سابق وکیلش را روانه دادسرا کند 
تا از معاون اول حس��ن روحاني شکایت کند. سوال 
اول ای��ن بود که عل��ت واردات ۷۲۰ میلیارد دالري 
در طول هش��ت سال چه بوده است؟ سؤال دوم این 
بود که ٩۵۰ میلیارد دالر درآمد ارزي در س��ال هاي 
گذشته چه شده اس��ت؟ رئیس دولت سابق این دو 
سؤال و انتقاد را »افترا« دانسته و با استناد به آن از 

اسحاق جهانگیري شکایت کرده است.
برخ��ي دیگ��ر از رس��انه ها نی��ز نوش��تند ک��ه 
احمدی نژاد با این شکایت از سویی مي خواهند اعالم 
بکنن��د که در واقع اتهاماتی که درباره دولت ایش��ان 
مطرح مي شود بی اس��اس است و ایشان حاضرند که 
در دادگاه از خودش��ان دفاع بکنند و از سوی دیگر، 
طرح ش��کایت هاي ای��ن چنینی باعث مي ش��ود که 
ب��ه هر حال اعضایی از دولت ک��ه مي خواهند درباره 
تخلفات اقتصادی دول��ت احمدی نژاد صحبت کنند 
محافظه کاری و احتیاط بیش��تری به خرج دهند و با 

اسناد معتبر از آن سخن گویند. 
حت��ي برخي از کارشناس��ان سیاس��ي از جمله 
س��عید زیبا کالم ت��الش احمدي ن��ژاد در رد افترا از 
خ��ود را تالش براي کدر کردن توجه و موفقیتی که 
ب��ه نفع دولت در زمینه انعق��اد توافق وین به وجود 
آمده دانستند و در این باره گفتند که وي مي خواهد 
مس��ائلی که در رابطه با آقای بقای��ی و پرونده هاي 
متعددی که در رابطه با دولت ایش��ان در آن هشت 

سال به وجود آمده خدشه دار کند.
با این حال سیدعادل حیدری، وکیل احمدی نژاد 
گفت: اس��حاق جهانگیری در سال هاي اخیر با هدف 
تخریب باورهای مردم و تش��ویش در اذهان عمومی، 
اقدام به طرح اتهامات بی اساس علیه دولت قبل کرده 
که در سطح وسیعی در رسانه هاي مکتوب و شبکه هاي 

مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.
حیدری گفته اس��ت: "احمدی نژاد رئیس جمهور 
س��ابق به دلیل ادامه س��کوت وحدت بخش خود، از 
پاس��خگویی به افتراها و اکاذیب مطروحه علیه دولت 
قبل در سطوح رسانه اي پرهیز دارند اما برای پیشگیری 
از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسئول در دولت 
کنون��ی و در موافقت با درخواس��ت هاي مکرر مردم، 
تصمیم گرفته ش��د تا علیه اتهام زنندگان در دستگاه 

قضایی اقامه دعوی شود."
وی تصری��ح کرد که به همین منظور ش��کایتی 
مبنی ب��ر افترا و نش��ر اکاذیب علیه آقای اس��حاق 
جهانگیری که بیش��ترین اتهام��ات را به دولت هاي 

نهم و دهم وارد کرده است تنظیم و تسلیم دستگاه 
قضایی گردید ک��ه امیدواریم در اس��رع وقت مورد 

رسیدگی قرار گیرد.
حاال اسحاق جهانگیري باید در صورت برگزاري 
دادگاه پاسخ دهد، از اسنادش بگوید و رئیس دولت 

سابق هم از خودش دفاع کند.

انتقادهاي جهانگيري چه بود؟
در این میان س��والی که در اذهان عمومی ایجاد 
شده است این مس��ئله است که مگر جهانگیری چه 
حرف هایی زده بود که احمدی نژاد تصمیم به شکایت 

از او گرفته است.
نگاهي به سخنان جهانگیري نشان مي دهد که او 
مرتباً دولت احمدي نژاد را به باد انتقاد مي گرفته است.

وي در ۳۰ فروردی��ن ٩۳ گف��ت: تمام کارهایی 
که در سال های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین 
دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد ها تومان از منابع 
بانک ه��ا رف��ت و ۸۰ هزار میلیارد توم��ان مطالبات 
معوق بانک هاس��ت که اگ��ر این پول ب��ه بانک ها و 
فعاالن اقتصادی برگردد، می بینیم چقدر از مشکالت 

برطرف خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور پس از چند ماه سکوت 
در ۱۱ دي ٩۳ اظهار داشت: کسانی که درآمد نفت 

را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند.
جهانگی��ري پ��س از آن ۱۳ بهم��ن ٩۳ مجدداً 
افزود: اگر قرار بود با ش��عار مش��کالت حل شود در 
دوره گذش��ته بیشترین ش��عار در تاریخ کشور برای 
مبارزه با فس��اد داده ش��د، اما بیش��ترین فسادها و 

بزرگ ترین فسادهای قرن اتفاق افتاد.
اما سال ٩۳ تنها سال انتقاد از دولت دهم نبود 
بلکه س��ال ٩۴ نیز دولت احمدي نژاد آماج حمالت 

جهانگیري قرار گرفت. 
۵ اردیبهش��ت ماه ٩۴ بود که جهانگیري گفت: 
در دو دوره گذش��ته ۷۰۰ میلیارد دالر پول مملکت 
خ��رج واردات کاال به کش��ور ش��د. در دو دوره قبل 
پی��ش و پس از مص��رف ۷۰۰ میلی��ارد دالر تعداد 
شاغلین در کش��ور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این 
به آن معناس��ت که این میزان پ��ول رفته و موجب 
اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.

وي ۲۲ اردیبهش��ت ماه نی��ز مج��دداً اعالم کرد 
که یارانه ها به معنای واقعی داس��تان پرغصه اي برای 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت. اگر اکنون حکومت 
جدی ب��ود برای همین یارانه ها به نظرم بس��یاری از 
مسئولین س��ابق باید پاسخگو مي ش��دند. کسی که 
تصمیم گرفته برخالف قانون ۴۵ هزار تومان پرداخت 

کن��د، مردم و حکومت را اینگونه گرفتار کند و امروز 
هم احس��اس مي کند یک قهرمان اس��ت و بقیه که 
گرفتار ش��دند مش��کل دار هس��تند. اینها باید مورد 

مواخذه قرار گیرند.
پ��س از آن هم ۱۵ خرداد ٩۴ بود که جهانگیري 
تاکید کرد در گذشته فروش نفت به برخی از نهادها و 
اشخاص انجام مي گرفت اما در سیاست جدید دولت، 
فروش و صادرات نفت متمرکز شده و صرفا از طریق 
امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران انجام مي شود.

در دولت گذشته متاسفانه برخی از محموله هاي 
نفت ایران به برخی از اش��خاص و یا نهادها فروخته 
ش��ده که با گذشت چند سال هنوز پول این نفت ها 

به حساب خزانه واریز نشده است.

 ماجرای عدد جدیدی که 
معاون اول رئيس جمهور رو کرد؟

از س��وي دیگ��ر علي رغ��م ای��ن تهمت ها یکی 
از اع��دادی که اس��حاق جهانگی��ری و دیگر مردان 
اقتصادی کابین��ه تدبیر و امید عالقه زیادی به طرح 
آن داشتند، عدد ۷۲۰ میلیارد دالر واردات حد فاصل 
س��ال های ۸۴ تا ٩۱ است که مستند بودن آن بارها 
توسط مسئوالن مختلف سابق زیر سوال رفته است.

اما این س��وال پاس��خ داده نش��ده مع��اون اول 
رئیس جمهور عدد جدیدی را مطرح کرد و به دولت 
قبل نس��بت داد تا بار دیگر توجه��ات را از عملکرد 
دس��تگاه اجرایی در دوره یازدهم به سمت سال های 

گذشته معطوف کند.
وی با مطرح کردن حجم باالی درآمد ارزی کشور 
طی سال های ۸۴ تا ٩۲ اعالم کرد که در این سال ها 
درآمدهای ارزی کش��ور به ٩۵۰ میلیارد دالر رسیده 
و خاطرنش��ان کرد که در زمان تبدیل حساب ذخیره 
ارزی به صندوق توس��عه ملی، موجودی این حساب 
صف��ر بود در حالی که باید بیش از ۱۵۰ میلیارد دالر 

موجودی حساب ذخیره می داشتیم.
جهانگی��ری ب��ا طرح این س��ؤال ک��ه پس ٩۵۰ 
میلیارد دالر درآمد ارزی کشور چه شد اظهار داشته: 
ما معتقدیم ۷۰۰ میلیارد دالر صرف واردات شده است 
که این مسئله بهترین دفاع از دولت گذشته است، اگر 
برخی اص��رار دارند ک��ه واردات در آن زمان کم بوده 
اس��ت پس مس��ئوالن وقت باید پاسخ دهند که بقیه 

منابع ارزی کجاست؟

 استقبال دفتر جهانگيری 
از شکایت احمدی نژاد

در پی اظهارات وکیل رئیس جمهور س��ابق مبنی 

بر ش��کایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری 
مع��اون اول رئیس جمه��ور، دفتر مع��اون اول اعالم 
کرد: »از طرح ش��کایت آقای احمدی نژاد در دستگاه 
قضای��ی اس��تقبال نم��وده و مس��تندات تخلفات و 
سوءمدیریت های آقای احمدی نژاد را به مرجع قضایی 

تسلیم خواهیم کرد.«
از س��وي دیگ��ر محمدباقر نوبخت س��خنگوي 
دولت با اش��اره به اینکه دولت نمي خواهد موضوعات 
مربوط به تخلفات گذش��ته رسانه اي ش��ود در مورد 
ش��کایت احمدي نژاد گفت: »م��ا از اینکه هر یک از 
مس��ئوالن دولت گذشته بخواهند از خود دفاع کنند 
یا موضوعاتي را مطرح و به قوه قضائیه مراجعه کنند، 
استقبال مي کنیم؛ چراکه مدارک الزم موجود است و 
ما آنچه که داوري و قضاوت دادگاه ها و محاکم قضائي 

باشد را پذیرا هستیم«.

سند محکمه پسند کجاست
بسیاري بر این امر اذعان دارند که دولت یازدهم 
با فرافکني مشکالت این دولت سعي دارد تا آن را به 
گردن دولت سابق بیندازد و به این ترتیب خود را از 
فشارهاي داخلي رهایي دهد و این مسئله تا قبل از 

توافق وین بیشتر به چشم مي خورد. 
 بس��یاري از اتهامات مع��اون اول رئیس جمهور 
علیه دولت یازدهم مس��تند نبوده و تاکنون سندي به 
سازمان بازرسي ارائه نشده است؟ در عین حال سوال 
این است که اگر اسناد محکمه پسندي موجود بود پس 

چرا در طول دو سال گذشته به دادگاه ارائه نشد؟
رسانه ها، افکار عمومی و فعالین اقتصادی هیچ گاه 
مستندی برای اثبات ادعای ٩۵۰ میلیارد دالر درآمد 
ارزی س��ال هاي قبل، ۷۲۰ میلی��ارد دالر واردات در 
دولت گذش��ته، اشتغال خالص صفر در دولت قبل و 
همچنی��ن برخی از آمارهای دولت فعلی مانند ایجاد 
۵۵۰ هزار ش��غل در این دولت و ی��ا پرداخت یارانه 

بخش تولید، ندیدند.
به نظر مي رس��د بیان ای��ن موضوعات جز انحراف 
افکار عمومی و بهره برداری سیاسی فایده دیگری ندارد.

ام��ا چند نکته تخصصی و فن��ی درباره اظهارات 
جدی��د معاون اول رئیس جمهور ه��م الزم و ضروری 
اس��ت. بعد از حواش��ی فراوانی که مس��ئوالن دولت 
یازدهم برای واردات ح��دود ۷۲۰ میلیارد دالری در 
حد فاصل سال های ۸۴ تا ٩۱ به وجود آوردند و اثبات 
واقعیت نداش��تن این عدد، هیچ کدام از مس��ئولین 
دولتی اع��م از س��خنگوی دولت، مش��اور اقتصادی 
رئیس جمهور و رئیس سازمان گمرک نتوانستند آمار 
مورد ادعای مسئولین درجه یک قوه مجریه را در این 
خصوص اثبات کنند و همه اعداد مورد ادعای آنها با 

دیگری متفاوت بود!
متاسفانه در فضاي مجازي و رسانه ها به گونه اي 
علیه دولت احمدي نژاد تبلیغ مي شود که دولت دزدي 
بوده درحالي که دولت قبل خدمات زیادي انجام داده 

است. از این رو بسیاري از کارشناسان و صاحب نظران 
معتقدند که الزم است تا دادگاه شکایت احمدي نژاد 
از جهانگیري برگزار ش��ود تا وي فرصت دفاع از خود 

را داشت باشند. 
از سوي دیگر اگرچه همه قبول دارند که در دولت 
قبل اشتباهاتي صورت گرفته اما بهتر است کساني که 
تهمت مي زنند و آبروي احمدي نژاد و تیم او را مي برند 

اجازه بدهند آنها از خودشان دفاع کنند.
از سوي دیگر قوه قضائیه باید با عدالت رفتار کند 
و اگر جرمي در دولت قبل صورت گرفته شفاف سازي 

کند.
در عین حال فراموش نکنیم که این اتفاق مانند 
جنجال بورس��یه ها نشود که تکرار نتیجه آن به نفع 

دولت تمام نخواهد شد.
مق��ام معظم رهبري همی��ن چند وقت پیش از 
این ماجرا به عنوان یکی از مصداق های سیاسي بازی 
در دانش��گاه ها، ب��ه حاشیه س��ازی درب��اره موضوع 
بورس��یه ها اشاره کردند و آن را از غلط ترین کارهای 

یکي دو سال اخیر دانستند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: "تحقیقات 
دقیق نش��ان می دهد مسأله بورسیه ها، به آن شکلی 
ک��ه در روزنامه ها ب��ا آن بازی کردند نب��ود، اما اگر 
هم بود باید از راه ه��ای قانونی امتیازاتی که عده ای 
برخالف قانون گرفته بودند لغو می ش��د نه اینکه سر 

و صدا و جنجال درست شود.
رهبر انقالب سیاس��ت بازی را س��مِّ محیط های 
علم��ی خواندند و با ابراز تأس��ف از اینکه در موضوع 
بورس��یه ها به عده ای ظلم شد افزودند: سّمی که در 
این موضوع به دانشگاه ها تزریق شد از بینش فکری 
مبتنی بر سیاست کاری نشأت می گرفت و متأسفانه، 
هم خ��الف قانون، ه��م خالف تدبی��ر و هم خالف 
اخالق بود.ایش��ان همچنین در دیدار س��ال گذشته 
خود با اعضاي هیات دولت نیز تاکید کردند: همواره 
دولت ها نس��بت ب��ه دوره های گذش��ته خود منتقد 
بوده ان��د که ایرادی ه��م ندارد اما ای��ن انتقاد نباید 
حال��ت اغراق آمیز و تخریب پیدا کند زیرا در روحیه 
مردم تأثیر بد می گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز 

نامطمئن می کند.
اگر در این اظهار نظرها بی انصافی شود، قطعاً در 
آینده نیز نسبت به عملکرد ما هم بی انصافی خواهد 
ش��د. اگر برخی سیاس��ت ها یا عملکرده��ای دوره 
گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه، اصالح آن در 

عمل است و این روش، بهتر از اظهار نظر است."
از این رو اگر اختالفي در میان مسئوالن وجود دارد 
راه حل آن کشیده شدن این اختالف به افکار عمومي 
نیس��ت بلکه باید با ارائه اسناد و مدارک این اختالف 
حل ش��ود و ی��ا از طریق مراجعه ب��ه مراجع قضایي 
کش��ور مشکل گشایي شود و دعواي بي سرانجامي که 
حاصل آن تنها تهمت و افترا به مسئوالن و خوشحالي 

دشمنان باشد ادامه پیدا نکند. 

جمع��ی از علما و طالب حوزه علمیه قم طی 
نيـــــه ب��ه بيا پاس��خگویی  ه��دف  ب��ا  و  بیاین��ه ای 

زیاده خواهی غرب در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنی��ت س��ازمان مل��ل در زمینه توان موش��کی ایران، خواس��تار 
برگزاری رزمایش موشکی توسط نیروهای مسلح کشورمان شدند.

به گزارش فارس، در این بیانیه آمده است: موشک های راهبردی 
بی ش��ک یک��ی از ارکان ق��درت دفاعی ایران اس��المی و از پایه های 
بازدارندگی نیروهای مس��لح ما هس��تند. صدور همین تجربه  موفق 
به خطوط مقدم انقالب اس��المی در لبنان و فلسطین بود که نسخه  
مظلومانه  »سنگ در مقابل تانک« را به رویه  مقتدرانه  »موشک جواب 
موشک« مبدل ساخت و این روزها عملیات»توفان قاطعیت« حرامیان 

آل سعود در یمن مظلوم را به »نسیم ناتوانی« فروکاسته است.
در بخش دیگ��ری از این بیانیه آمده هم��ه  آن هایی که تجربه  
س��خت هش��ت س��ال جنگ تحمیلی را از س��ر گذرانده اند، معنای 
خالی بودن دس��ت ما از موش��ک های دقیق و دوربرد را می فهمند؛ 
آن زمان که موشک های مرگ بار بعثی ها به مدد ابرقدرت ها افزایش 
برد می یافت و به قم و تهران و دیگر ش��هرها می رسید و کاری از ما 
بر نمی آمد و کس��ی به ما کمک نمی کرد. همت فرزندان رشید این 
ملت، ذیل راهبری های حکیمانه  ولی فقیه، با وجود همه  تحریم های 

سال های جنگ و پس از آن، عاقبت ما را به توانایی مهم و فن آوری 
پیش رفته موشکی مسلح ساخت، تا آن جا که حاال تمام پایگاه های 
نیروهای متخاصم منطقه ای و فرامنطقه ای در اطراف در تیررس ما 
است و دست بلند ملت ایران تا شخم زدن تل آویو و حیفا تنها هفت 

دقیقه زمان می خواهد.
طالب حوزه علمیه قم با اش��اره به بند مربوط به توان موشکی 
ایران در قطعنامه اخیر س��ازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از این بند 
تاکید کردند: واقعیت این اس��ت که موشک های بالستیک متعارف 
و هسته ای و حتی موش��ک هایی که برای پرتاب ماهواره یا موجود 
زنده به فضا اس��تفاده می ش��ود، از لحاظ مؤلفه های اساسی تفاوت 
چندان��ی با هم ندارند و مهم آن اس��ت که چ��ه محموله ای در آن 
نهاده شود؛ به عبارت دیگر هر موشکی که توان حمل یک کالهک 
چندصد کیلویی را داش��ته باش��د را می توان موش��ک بالستیک با 
قابلیت حمل تس��لیحات هس��ته ای تلقی کرد و این ش��امل اغلب 

موشک های بالستیک ما از شهاب و قدر تا سجیل و قیام می شود.
ای��ن بیانیه ب��ا تاکید بر نگرانی برخی متخصصین و مس��ئوالن 
نظام��ی کش��ورمان از اعم��ال محدودیت ب��ر توان موش��کی ایران 
مي افزاید: مس��ئوالن سیاس��ی و دیپلمات های ما در مقابل دو پاسخ 
دارند: اول آن که ما هیچ گاه قصدی برای س��اخت کالهک  هسته ای 

نداش��ته ایم و موشکی را نیز با این نیت طراحی و تولید نکرده ایم تا 
حاال مصداق این قطع نامه باش��یم؛ و دوم آن که با فرض ش��ناخته 
شدن موشک های بالس��تیک ما به عنوان مصداق موشک با قابلیت 

هسته ای این بند از قطعنامه را اجراء نخواهیم کرد.
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: در مورد دوم اما مش��کل این 
اس��ت که با توجه به مش��ارکت ما در تدوین این قطع نامه و اجماع 
همه  اعضای شورای امنیت در تصویب آن، در صورت نقض این بند 
قطع نامه توس��ط ما اگر چه برجام نقض نمی شود اما چون گذشته 
مواج��ه با تصویب قطع نام��ه  دیگری ذیل بن��د ۴۱ فصل هفتم در 
ش��ورای امنیت خواهیم بود ک��ه تحریم ها را بازخواه��د گرداند تا 
برسیم به قطع نامه  بعدتر که ذیل بند ۴۲ اجماع جهانی برای جنگ 

ضد ما را خواهد ساخت.
این بیانیه مي افزاید: اکنون خواس��ت ما اس��اتید و طالب حوزه  
علمیه  قم مقدس��ه از س��ردار حس��ن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح، آن اس��ت که برای جلوگیری از دبه  شیطان بزرگ 
و مأیوس س��اختن کنگره  امریکا و کنست اسرائیل و سرکوب ایادی 
تکفیری آن  ها در منطقه و کش��یده شدن دندان طمع اذناب داخلی 
ایش��ان، که به تعلیق توان موش��ک های راهبردی ما دل بس��ته اند، 
دس��تور شلیک موش��ک بالس��تیک در یک رزمایش محدود توسط 

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تأیید کنند.
طالب حوزه علمیه قم ضمن درخواس��ت ب��رای برگزاری یک 
رزمایش موش��کی و پیش��نهاد دعوت از مراجع عظام تقلید، علما و 
طالب برای حضور نمادین در این رزمایش محدود، تاکید کردند: در 
نهای��ت با توجه به اهمیت امر و رویه  معمول برگزاری رزمایش های 
نظامی در شرائط حساس سیاسی، واضح است که انجام این آزمون 
موش��کی بی همدلی ش��ورای عالی امنیت مل��ی و همراهی خاص 
رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا میسر نخواهد بود، و مطالبه  
ما از جناب حس��ن روحانی ورود مقتدرانه در این مهم است و این 
رزمایش بدون ش��ک اسباب ناامیدی مس��تکبران جهان و در رأس 
آن ه��ا دولت و کنگ��ره  جنگ طلب امریکا و دلگرمی دوس��ت داران 
انقالب اس��المی و مس��تضعفان عالم خواهد بود، چه به قول رهبر 

فرزانه انقالب در هر حال مبارزه  با استکبار ادامه دارد.
بنابر این گزارش علما و طالب حوزه علمیه قم رونوش��تی ازاین 
بیانیه را خطاب به س��ردار سرلش��کر محمد باقری، معاون ستاد کل 
نیروهای مس��لح،  سردار سرلش��کر محمدعلی جعفری، فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، س��ردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده 
نیروی هوافضای س��پاه پاسداران انقالب اسالمی و امیر دریابان علی 

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تنظیم کرده اند.

دعوايبيسرانجام

با انتشار بيانيه ای و با هدف پاسخگویی به زیاده خواهی غرب صورت گرفت

درخواست علما و طالب حوزه علميه قم برای برگزاری رزمایش موشکی سپاه


