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تکذیب ادعای نفوذ امریکاییها در سیســتم موشکی ایران

سردار حاجی زاده :هواپیماهای جاسوسی
امریکا را به کنترل خود درآوردیم

توصیه آیتاهلل مکارم درباره سفرهای خارجی
یکی از مراجع تقلید با اشــاره به ســفر تعداد زیادی از ایرانیها به کشــورهای
خارجی در ایام نوروز ،گفت :این ســفرها هزینه و مخارج زیادی دربر دارد ،ما
نمیگوییم انجام نشود ولی باید با فرهنگ سازی درست توسط رسانهها این
سفرها کاهش یابد.
بــه گزارش فارس ،آیتاهلل مکارم شــیرازی صبح دیــروز در درس خارج فقه
در مســجد اعظم قم با اشــاره به نابسامانی وضعیت دالر در کشور ادامه داد:
کشور در شرایط فعلی به دالرهایی که در این سفرها هزینه میشود نیاز دارد و
از سوی دیگر خانوادههای ضعیفی هستند که باید به آنها نیز توجه شود .این
مرجع تقلید با بیان اینکه صدا و ســیما باید مردم را به ســاده زیســتی توصیه
کنــد ،افزود :تا عافیت نباشــد ،انســان نمیتواند کاری انجــام دهد ،تحصیل،
تدریــس ،زیارت ،تفریــح و کارهای دیگــر نیازمند عافیت اســت و اگر عافیت
نباشد ،کار دنیا و کار آخرت میسر نخواهد بود.

پرداخت یارانه احزاب تا پایان سال

درخواست ضد ایرانی امریکا از اروپا

مســئول کارگــروه ایــران در وزارت خارجــه امریــکا در اظهاراتی ضــد ایرانی از
اروپاییها خواســت تا در برابر اقدامات موشکی ایران مانع و عامل بازدارنده
ایجــاد کنند .به گزارش فــارس« ،برایان هوک» در گفتوگو با روزنامه آلمانی
«بیلد» در تشــریح راهبرد دولت امریکا درباره ایران گفت« :راهبرد ما بر ســه
مبنا قرار دارد :دیپلماسی ،بازدارندگی و اینکه ما در کنار مردم ایران هستیم».
هــوک گفت که دیپلماســی کشــورش در راســتای بهبود روابــط و جلوگیری از
تهدیدها در برابر صلح و امنیت است و مدعی شد که اعمال فشار حداکثری
بــه ایــران در این جهت صورت میگیــرد که ایران را پای میز مذاکره بکشــاند
و همزمان مانع از دســتیابی ایران به درآمدهایی شــود که آنها برای سیاست
خارجی خشونتبار خود هزینه میکنند .او ادعا پیرامون برنامههای موشکی
ایــران را نیــز تکرار کــرد و گفــت« :ایرانیهــا بزرگتریــن زرادخانه موشــکی در
خاورمیانــه را در اختیار دارند و خطر یک جنگ باالســت .مهمترین کاری که
اروپاییها میتوانند انجام دهند ،این است که عاملی بازدارنده علیه توسعه
موشــکی و آزمایشهای موشــکی ایران ایجاد کننــد ».هوک همچنین در یک
پیام ویدئویی مقابل ســاختمان ســفارت ســابق ایران در واشــنگتن دی سی،
پایتخــت امریــکا مدعی شــد« :مردم ایــران باید نهایتــاً آزاد باشــند قوانین و
رهبرانشان را خود انتخاب کنند ».او درباره ساختمان سفارت ایران نیز گفته:
«ایاالت متحده تقریباً  40ســال اســت که از آن نگهداری کرده؛ از نظر امنیت
و زیبایــی محوطه .حتی فرشهای ایرانــی و آثار هنری که زمانی اینجا بودند،
همگی در انباری با درجه هوای کنترل شــده نگهداری میشــوند تا زمانی که
روابط دیپلماتیک ما برقرار شود ،به مردم ایران بازگردانده شوند».

روحانی در جلسه هیأت دولت:

انقالب اسالمی باید در ادامه راه خود انعطافپذیری داشته باشد

رئیــس جمهــوری از آنچه امروز میــان جمهوری
اســامی ایــران و امریکا در جریان اســت ،به یک
«زورآزمایــی حداکثــری» تعبیــر و تأکیــد کــرد که
در ایــن زورآزمایی ،قطعــاً اراده ملت ایران پیروز
اســت .حجتاالســام حســن روحانــی درعیــن
حــال با اشــاره بــه تهدیــد شــرکتها و بانکهای
همکار ایران از ســوی امریکا ،این امر را ترورسیم
اقتصادی خواند .او همچنین با اشــاره به پیروزی
اخیــر ایــران مقابــل امریــکا در دادگاه الهــه،
پیروزیهای ایران مقابل این دولت در این دادگاه
را در تاریخ بی سابقه توصیف کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
حسن روحانی در جلسه روز گذشته هیأت دولت،
بــا بیــان اینکــه امــروز میــان ایــران و امریــکا یک
زورآزمایی حداکثری اســت ،این امر را در گذشته
بی ســابقه دانســت و گفت :امروز آنهــا از حداکثر
توانشــان علیــه ملت ایــران اســتفاده میکنند و
ملت ایران هم از حداکثر اراده ،امید و اعتمادش
در برابر آنها اســتفاده میکند ،امروز در شــرایطی
هســتیم کــه جنــگ ارادهها نتایــج خود را نشــان
خواهــد داد و هیچ تردیدی به پیروزی اراده ملت
بزرگ ایران در برابر امریکا نداریم.
رئیس جمهوری بـــــــــــــــا اشــاره به شکستهای
پی در پی امریکا مقابل ایران ،همچون ناکامی در
همراه کردن اروپا برای خروج از برجام ،شکســت
مفتضحانه سیاســی اجالس ویژ ه شورای امنیت
علیه ایران ،درباره شکســت اخیــر یعنی طراحی
امریکاییهــا بــرای برگــزاری اجــاس ورشــو نیــز
اظهــار کرد :آنهــا ابتدا به وضوح اعــام کردند که
ایــن اجــاس علیــه ایران اســت ،اما زمانــی که با
مخالفت همه کشورها مواجه شدند ،ناچار شدند
موضــوع را تغییر داده و بگویند درباره خاورمیانه
است.
وی بــا بیان اینکه آنان نتوانســتند یک جلســه
آبرومندانه را در ورشــو تشکیل دهند و بسیاری از
کشــورهای مهم اروپایی در ســطح نازلی شرکت
کردنــد ،تصریــح کــرد :امریکاییهــا در برگــزاری
اجالس ورشــو به دنبال دو هدف ایرانهراســی و
فرامــوش کردن موضوع فلســطین بودنــد که در
هیچ کدام موفق نشدند ،البته نخست وزیر رژیم
صهیونیســتی با چند کشــور دست نشانده جلسه
کوچکــی درباره فلســطین برگزار کردنــد ،اما این

جلســه به حدی با بیآبرویی برگزار شد که وقتی
لحظاتــی از آن جلســه در فضای مجازی منتشــر
شد ،ناچار شدند که فوراً آن را حذف کنند.روحانی
ضمن «مضحکه» توصیف کردن اجالس ورشو،
اجالس  3کشــور ایران ،روسیه و ترکیه در سوچی
را «کامــاً موفق و هماهنگ» خواند و گفت :یکی
از انتقادات صریح هر  3کشور علیه فعالیتهای
امریــکا در ســوریه بــود و معتقــد بودیــم کــه آنها
برخالف مقررات بینالمللی در این کشور حضور
داشــته و تاکنون با انجــام اقدامات تجاوزگرانه به
نفع تروریستها فعالیت کردهاند.
رئیــس جمهــوری افــزود :تجــاوزات
صهیونیســتها در ســوریه ،مبــارزه پیگیــر بــا
تروریســم و مســأله شــرق فــرات و ادلــب از
موضوعاتــی بــود که  3کشــور در اجالس ســوچی
نســبت بــه آن اتفــاق نظــر داشــتند.روحانی
خاطرنشان کرد :اجالس سوچی در برابر اجالس
تصنعی ورشو یک نشست تأثیرگذار و محکم بود
و این هم یکی از شکســتهای امریکا در مســائل
منطقه تلقی میشود.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از ســخنان
خود ،سومین پیروزی ایران در دادگاه بینالمللی
در برابــر امریکا را در تاریخ ملت ایران و حکومت
امریکا کمنظیر برشــمرد و با اشــاره بــه اقدامات

دیگــر امریــکا علیــه ملت ایــران از جملــه تهدید
آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اعمال فشــار به
بانکها و شــرکتهای تجاری بــرای ممانعت از
همــکاری آنها با ایران ،گفت :اقــدام امریکاییها
در اعمــال فشــار بــه بانکهــا و شــرکتها بــرای
همکاری با ایران صد درصد تروریستی است.
وی افــزود :هنگامــی کــه برخــاف مقــررات
بینالمللــی بانک و شــرکتی را بــرای همکاری با
کشــوری تهدید بــه جریمه میکننــد در حقیقت
موجــب ایجــاد ارعــاب در بخشهــای بانکــی و
تجاری شــده و یک عمل تروریســتی اقتصادی را
انجام میدهند.
روحانــی با بیان اینکه همــواره اعالم کردهایم
کــه امریــکا هیــچگاه با تروریســم مبــارزه نکرده و
در بســیاری مــوارد از تروریســتها حمایت کرده
اســت ،اضافــه کــرد :امریــکا با اقــدام خــود برای
اعمال فشار به شرکتهای تجاری برای همکاری
بــا ایــران ،خــود بانی حــرکات تروریســتی اســت
تا مــردم نتواننــد بــه نیازمندیهای خود دســت
پیــدا کرده و شــرکتها و تجار ایرانــی و همچنین
شــرکتهای خارجــی کــه میخواهنــد در ایــران
کار کننــد ،نتواننــد براحتــی فعالیتهــای خود را
انجام دهند.رئیس جمهوری در ادامه با تأکید بر
اینکــه ایران به دنبال همکاری با همه کشــورهای

دوست اســت ،گفت :ما آماده همکاری و تعامل
با دنیا هســتیم اما کشورهایی که با ما کار میکنند
باید کامالً حواسشــان جمع باشــد کــه به دنبال
زیادهخواهی نباشند؛ چرا که ملت ایران بر اصول
خــود ایســتاده و مســائل مهمــی کــه در راســتای
منافع ملی به شمار میرود مورد توجه آنان بوده
و زیادهخواهیها هرگز مورد پسندشان نیست.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ملت ایــران هرگــز زیر
بــار زورگویــی و قلدرمآبی نمیرود ،افــزود :گاهی
برخی کشــورها تمایالت و خواســتهها و اظهارات
غیردقیق نســبت به ایران مطــرح میکنند و این
در حالی است که همانطور که میخواهیم با اروپا
روابط خوب و صمیمانه داشــته باشیم ،اما هرگز
رفتار غیرمسئوالنه هیچکس را نمیپذیریم.
روحانــی از همــه کشــورها خواســت نســبت
بــه پیمــان و تعهدات خــود عمل کــرده و با بیان
توقعات جدید فرار رو به جلو نداشته باشند.
وی تصریــح کــرد :خواســت مــا این اســت که
روابط دوســتانهمان با اتحادیه اروپا ادامه داشــته
باشــد و آنهــا هــم همــان گونــه کــه قــول و وعده
دادهانــد و در برابــر دوربینهــا اعــام کردنــد بــه
تعهــدات خود به طور دقیق عمــل کنند ،چرا که
این به نفع منطقه و جهان است.
رئیــس شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،در

بخــش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به اینکه
مخاطب اصلی بیانیه مهم رهبر معظم انقالب،
جوانان هســتند ،گفــت :رهبر معظــم انقالب در
ایــن بیانیــه ،امید و نگاه خوشــبیانهای نســبت به
آینــده کشــور و انقــاب داشــتند و ایــن موضوعی
کلیدی اســت که اگر همه نســبت به آینده کشــور
و انقــاب بــا امیــدواری و خوشبینــی بنگریــم و
مشــکالت را بزرگ نکرده و نسبت به ملت بیش
از پیش اعتماد داشته باشیم ،میتوانیم به نکات
مد نظر رهبری دســت پیدا کنیم.روحانی با بیان
اینکــه رهبر معظم انقالب در این پیام همچنین
به انعطافپذیری انقالب ،اشاره کردهاند ،افزود:
انقــاب اســامی یک سیســتم خشــک و غیرپویا
نیســت و ما همچنان که روی اصول خود ایستاده
و آنها را غیرقابل تغییر میدانیم،معتقدیم باید
حوادث و پدیدههای نو را مورد توجه قرار دهیم.
وی با اشــاره به تأکیدات مقام معظم رهبری
نسبت به رعایت مسأله اخالق و معنویت ،گفت:
امروز جناحهــا و احزاب در برابر این بیان رهبری
وظیفه سنگینی بردوش دارند ،بویژه در ماههایی
کــه بــه انتخابــات منتهــی میشــود ،بایــد توجــه
بیشتری داشته باشیم و بتوانیم آن مسیری را که
هدف انقالب بود دنبال کنیم.
روحانــی در ابتــدای جلســه نیز بــا قدردانی از
مــردم ســختکوش و وفــادار اســتان هرمــزگان به
خاطــر محبــت ،بزرگــواری و هوشــیاری آنــان در
ایــن مقطع تاریخی نســبت به دولت ،بــه افتتاح
ســه طرح مهم در این اســتان اشــاره کرد و گفت:
امروز با بهره برداری از فاز ســه پاالیشــگاه ســتاره
خلیــج فــارس ،روزانــه  36میلیــون لیتــر بنزین
بــا کیفیــت یــورو  ،5تولیــد میکنــد؛ همچنیــن با
افتتاح طرح افزایش کیفیت بنزین در پاالیشــگاه
بندرعبــاس 14 ،میلیون لیتر بنزین یــورو  5از این
پاالیشــگاه تولیــد میشــود.وی با اشــاره بــه اینکه
امروز خوشــبختانه در تولیــد بنزین به خودکفایی
رســیدهایم ،خاطــر نشــان کــرد :ایــن از افتخارات
دولــت یازدهــم و دوازدهــم اســت که در  5ســال
گذشــته تولیــد بنزین بــه  2برابر افزایــش یافته و
از  52میلیــون لیتــر تا پایــان امســال تولید بنزین
کشــور بیش از  100میلیون لیتر خواهــد بود و این
توانمنــدی دولــت را در شــرایط تحریــم و اعمال
فشارها نشان میدهد.

تکذیب ادعای نماینده مشهد درباره حل مشکل سهامداران پدیده

نمایندگان مجلس پرداخت هزارمیلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز از بیت المال را ظلم به مردم می دانند

ادعای نصــراهلل پژمانفر نماینده مشــهد مبنی بر
دســتور رئیــس جمهــور بــرای اختصــاص بودجه
هزار میلیار تومانی بابت حل مشکالت معسرین
سهامدارپدیدهازسویمحمودواعظیرئیسدفتر
رئیــس جمهوری تکذیب شــد .رئیس دفتررئیس
جمهور با تصریح اینکه «کســانی که این سخنان
را مطرح میکنند اغراض سیاســی دارند و اهداف
دیگــری را دنبال میکنند» ،درجواب پرس و جوی
خبرنــگاران از ایــن خبــر کــذب کــه در همین چند
روز بــه طــرح انتقادعلیه دولت دامــن زده ،گفت:
«مشــخص نیســت که این موضــوع از کجا مطرح
میشــود ،اگر قرار باشد دســتوری داده شود باید از
طریق دفتر ابالغ شود» .او در مورد ادعای پژمانفر
تصریــح کــرد :تاکنــون حرفهــای زیــادی از ایــن
نماینده شــنیده اید که هیچ کدام آنها هم درست
نبوده اســت؛ باید از منشــأ چنیــن خبرهایی تأیید
بخواهید و از این نماینده سند ادعایش را نیز جویا
شوید».پیگیری صحت ادعایی که نماینده مشهد
توگو با خبرگزاری ایسنا مطرح
روز یکشــنبه در گف 
کــرده بــود امــا چنــدان نتیجــهای در پی نداشــت؛
پژمانفر در برابر ســؤال صریــح خبرنگار پارلمانی
روزنامــه «ایــران» پیرامــون این موضــوع با گفتن
جمالتی مانند «من بلد نیســتم در این باره حرف
بزنــم» و «این را باید از رئیس جمهور بپرســید» از
پاسخ گویی اجتناب کرد.
توگویــش
ایــن در حالــی بــود کــه او در گف 
بــا ایســنا بــه صراحــت گفتــه بــود« :با توجــه به
مشــکالتی کــه در حوزه پدیــده و ســرمایهگذاران
آن وجــود داشــت ،مکاتبــهای بــا ســران ســه قوه
انجام دادم».او ســپس مدعی شــده بــود که «بر
اساس مکاتبهای که انجام دادیم ،رئیسجمهور
دســتوری به معاونت اقتصادی خــود دادند ،در
ارتباط با اینکه یک هزار میلیارد تومان بابت حل
مشکالت معسرین سهامداران پدیده پیشبینی
شــود .نحوه و شکل کار بر اساس برنامه و طرحی
اســت که معاونــت اقتصــادی باید انجــام دهد.
مــن بیــش از این اطالعی نــدارم ،تنها مــن را در
جریــان قــرار دادند کــه رئیسجمهــور روی نامه
من دســتور دادند».همیــن چند جمله کافی بود
تا در شرایطی که دولت به دلیل وجود مشکالت
متعدد اقتصادی زیر ضرب انتقادات بجا و بیجا
قــرار دارد موضــوع دیگــری بــرای شــماتتاش
در دســت منتقــدان قــرار گیرد.دولــت روحانــی
پیشــتر بــه دلیــل فشــارهای سیاســی و امنیتــی
ناشــی از اعتراضات گسترده ســپرده گذاران چند
مؤسســه مالی و اعتباری از جمله مؤسســه مالی
و اعتبــاری ثامــن الحجــج در رونــدی که از ســال
 94آغاز شــد ،پرداخت وجوه ســپرده گذاران را بر

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

طرحاستیضاحرئیسجمهوریتبلیغاتیاست

دیــروز دو عضــو دولــت،
طــرح اســتیضاح رئیــس
بـــــرش
جمهــوری کــه از ســوی
عــده محــدودی در مجلــس مطرح شــد و زود
هــم فیصله یافت را اقدامــی تبلیغاتی و بدون
همراهی و موافقت هر ســه فراکسیون مجلس
توصیــف کردنــد .محمود واعظــی رئیس دفتر
رئیس جمهوری و حســینعلی امیری ،معاون
امــور مجلــس رئیــس جمهــوری طــرح چنین
مباحثی ،آن هم در این شرایط زمانی و سیاسی
را نادرست خواندند.
به گزارش ایرنا ،واعظی که در پایان جلســه
دولت با خبرنگان سخن میگفت ،با بیان اینکه
به نظر میرسد استیضاح رئیس جمهوری کار
تبلیغاتی اســت ،اظهارکرد :هر ســه فراکسیون
امیــد ،مســتقلین و نماینــدگان والیــی اعــام
کــرده اند کــه با ایــن کار مخالف هســتند.وی با
اشــاره به اینکه در یک مجلــس  290نفری17 ،
نفر هم این موضــوع را مطرح کردند که اتفاق
جدیــدی نیســت ،ادامــه داد :اکثــر ایــن افــراد
کســانی بودند که در دولت قبل با همه وجود از
آقای احمدینژاد حمایت میکردند ،در دولت
جدیــد هم با تمام وجود با همه چیز مخالفت
میکننــد ،فرقی هــم نمیکند کــه موضوع چه
باشــد.واعظی همچنیــن دربــاره دالیــل چنین
رفتارهایی از ســوی برخی نماینــدگان تصریح
کرد :این گروه برای اینکه اقداماتی که در گذشته
انجام دادهاند ،خیلی نشــان داده نشــود ،از هر
روشــی اســتفاده میکنند .تفاوتی هم نمیکند
که در جنگ و فشــار اقتصادی دشــمن هستیم
و ناامنیهایی در کشــورهای پیرامــون ما وجود
دارد .کاری که این گروه انجام میدهند با منافع
و مصالــح امروز کشــور همراهی نــدارد .دولت
به دلیل احترامی که برای کلیت مجلس قائل
اســت ،نمیخواهد در این زمینه موضعگیری

عهده گرفت و تا پایــان راه بودجهای در حدود 35
هزارمیلیــارد تومــان را به این موضــوع اختصاص
داد؛ اقدامی که گرچه در گام نخســت با خرسندی
ســپرده گذاران و خانواده هایشان از جبران اموال
از دســت رفتــه همــراه بود امــا در ادامــه به طرح
انتقــادات گســترده علیــه دولت با این اســتدالل
کــه پرداخــت ایــن وجــوه از بودجــه عمومــی کار
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مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت :پیشنهادات مطرح شده در ارتباط با یارانه
احزاب در حوزه معاونت توســعه منابع مطرح شــده و مبالــغ در حال نهایی
شــدن اســت و انشــاءاهلل بزودی اعالم نظر کرده و اعتبارات اعالم می شــود،
این امر تا پایان اســفند مشخص شــده و قطعی خواهد شد .به گزارش ایسنا،
حمیــد مالنوری در نشســتی خبری در پاســخ به پرسشــی در ارتبــاط با حزب
منشعب شده از حزب اعتماد ملی گفت :رسماً به اداره و دبیرخانه کمیسیون
ماده  ۱۰موضوعی ارائه نشــده اســت .هرگونه تغییراتی در داخل احزاب باید
به تصویب کمیســیون ماده  ۱۰خانه احزاب برســد .وی همچنین خبر داد که
مجمع عمومی خانه احزاب  23اسفندماه برگزار میشود و احزابی که خود را
با قانون جدید فعالیت احزاب و گروههای سیاسی تطبیق دادهاند ،میتوانند
در انتخابات مجمع عمومی خانه احزاب به عنوان کاندیدا شرکت کنند و به
فعالیت حزبی خود ادامه دهند .به گفته وی ،تاکنون  ۸۴حزب خودشان را با
قانون جدید احزاب تطبیق دادهاند.
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فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه پاســداران ادعــای نفوذ
امریکاییهــا به سیســتم موشــکی ایــران را باالتــر از دروغ
اخبار
و یــک افتضاح بــزرگ اعالم کــرد .این موضع پــس از آن
مطرح شــد که روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشــته در گزارشــی با اشــاره به
دو پرتاب ناموفق موشــک در ایران مدعی شــد امریکا بــرای اخالل در برنامه
موشکی ایران عملیاتی فوقسری در دست دارد و تالش میکند با وارد کردن
قطعات قالبی به ایران موشکهای ساخت این کشور را معیوب کند.
به گزارش تســنیم ،ســردار امیرعلی حاجیزاده شــامگاه سهشــنبه در یادواره
شهدای دانشجو و گردان  155لشکر انصارالحسین (ع) همدان درباره ادعای
برخــی مقامــات امریکایی مبنی بر نفوذ به سیســتم موشــکی ایــران و مختل
کردن آن گفت :این یک دروغ بسیار بزرگ است چرا که اگر آنها چنین ادعایی
دارنــد باید بگویند برای چه به دنبال مذاکره در این عرصه با ما هســتند ،من
معتقــدم ایــن حرف آنها باالتر از دروغ بوده و یک افتضاح بزرگ اســت .او با
اعالم اینکه دشمن با ارسال برخی وسایل و قطعات خاص به دنبال نفوذ به
ساختار تسلیحاتی کشــور بود ،گفت« :ما توانستیم متوجه این توطئه دشمن
شده و این تهدید بزرگ را برای خود به فرصت تبدیل کنیم».
فرمانده هوافضای سپاه با اعالم اینکه توانستیم هواپیماهای جاسوسی امریکا
را که بر فراز آســمان ســوریه و عــراق پرواز میکردند به کنتــرل خود درآوریم،
افزود« :با این نفوذ توانستیم اطالعات دست اول درباره داعش امکانات آنها
و غیره را به دست آوریم .ما این اطالعات را تبدیل به نقشه کرده و در اختیار
گروههایی مانند حشد شعبی میگذاشتیم .به همین دلیل نیز آنها توانستند
برخی شهرهای بزرگ مانند فلوجه را با دادن کمترین شهید تصرف کنند».
حاجیزاده با اشاره به اینکه در دهه گذشته دشمن به دنبال تحریم تسلیحاتی
جمهــوری اســامی ایران بود اما امــروز در دهه چهارم انقالب درصدد اســت
مانع از رسیدن تسلیحات از جمهوری اسالمی به محور مقاومت شود ،گفت:
ما در حوزه نظامی به دنبال برداشتن تحریم دشمن نبودیم بلکه توانستیم با
توجه به توانمندی خود به خودکفایی و بومیسازی تسلیحات برسیم این گونه
تحریمهای دشمنان را بی خاصیت کنیم.
فرمانــده هوافضــای ســپاه در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان اینکــه
تحریمهای کنونی بیشــتر از داخل کشــور است ،مدعی شــد« :برخی بانکها
بهجای اجرای بخشنامههای بانک مرکزی به دنبال اجرای دستورالعملهای
خزانهداری امریکا در کشور هستند موضوعی که من انتظار دارم و درخواست
میکنم اطالعات و سپاه آن را دنبال کند».
او بــا تأکیــد بر اینکــه امروز نقشــههایی را که رهبر معظم انقــاب در گام دوم
ترســیم کردنــد بایــد بدون مرعــوب شــدن و با روحیــه انقالبی پیــش ببریم،
تصریــح کرد« :انتظــار ذرهای کمک از اروپا ،امریکا و دیگر کشــورهای مرتجع
منطقه نداشته باشید چرا که اگر آنها دستشان به ما برسد ،همان بالیی را به
سرمان میآورند که بر سر پاسداران در زاهدان آوردند».
حاجــی زاده در اظهاراتــی با رویکرد سیاســی با بیان اینکه «هرجا ما مســئول
شایســتهای را انتخاب کردیم از آن منطقه نیز خروجی داشــتهایم مسئوالنی
که به صورت مســتقیم و غیرمستقیم توسط شــما انتخاب میشوند» ،گفت:
«معتقــدم اگــر میخواهیم اهــداف جامعه اســامی و آرمانهای آن محقق
شــود باید در انتخابهای خود تجدید نظر کنیم ».او برخی مســئوالن کشــور
را بــه تحریــم کشــور از درون متهــم کرد و افزود« :ما در کشــور همانند شــهید
همدانی و در عرصه اقتصاد مانند ســردار ســلیمانی کم نداریم اما متأسفانه
در برخی شرایط تحت تأثیر برنامهها و شایعه دشمنان قرار گرفته و انتخاب
نادرستی میکنیم».
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کند و در مقابل مجلس قرار بگیرد.رئیس دفتر
رئیــس جمهــوری همچنیــن درباره شــایعات
اســتعفا یا برکناری رئیس جمهوری که از سوی
برخــی مخالفان مطرح میشــود ،گفت :اینکه
مخالفــان دولــت چــه در ســر دارنــد موضــوع
جدیدی نیست ،این افراد در سال  92هم دنبال
این بودند که دولت تدبیر و امید یک ساله یا دو
ساله شود.
واعظــی افــزود :در ســال  95هــم تبلیغات
گســتردهای کردند کــه این دولت یــک دورهای
اســت ،اگــر دســت آنهــا بــود سرنوشــت چیــز
دیگری میشــد .ولی چون دولت دست مردم
اســت و آنها تصمیم میگیرنــد ،نگرانی وجود
نــدارد.وی دربــاره انتخابــات ســال  1400هــم
تأکید کرد :هرچه مردم تصمیم بگیرند همان
اســت .اما دولــت آقای روحانی مصمم اســت
و در صحنــه میمانند و محکم هم به کار خود
ادامه میدهنــد .رئیس جمهوری آمده اســت
مشــکالت کشــور را حــل کنــد و مــا بــرای حــل
مشــکالت کشــور در جنــگ اقتصــادی از همــه
ارگانهــا و نهادها یــاری میخواهیــم بنابراین
خودمان کنــار نخواهیم کشــید.امیری ،معاون

بــه صالحی نبوده اســت،منجر شــد .کمــا اینکه
کاظــم پالیــزدار ،دبیر ســتاد هماهنگی مبــارزه با
توگویی که روز یکشنبه
مفاســد اقتصادی در گف 
در روزنامــه ایران منتشــر شــد پیرامــون تأثیر این
پرداخت بر نوسانات ارزی با اشاره به اعتراضاتی
که در دی ماه سال گذشته با سوءاستفاده سیاسی
از «ظرفیــت مطالبهگرانه مردم از مؤسســههای

امــور مجلس رئیــس جمهوری نیز بــا تأکید بر
اینکه طرح موضوع استیضاح رئیس جمهوری
به مصلحت کشــور نیســت ،اظهار کرد :تعداد
امضاکنندگان این طرح بســیار کم است و هیچ
تصمیم فراکســیونی در این بــاره وجود ندارد و
چنــد نماینده صرفــاً به اراده و تشــخیص خود
این تصمیم را گرفتند.
وی بــا بیان اینکــه نماینــدگان مجلس باید
بداننــد در چــه شــرایطی چــه مطلبــی را بیــان
میکننــد و چــه رفتــاری از خود بــروز میدهند،
افزود :طرح موضوع استیضاح رئیس جمهوری
در شرایطی که رئیس مجلس در آستانه سفر به
چیــن بود و االن با همراهی تعدادی از رؤســای
کمیســیونهای اقتصــادی و وزرای اقتصــادی
دولت در این کشــور حضــور دارد ،همچنین ما
در مذاکــره بــا اروپــا هســتیم و اجالس ســوچی
بــا حضــور رؤســای جمهوری ســه کشــور ایران،
روسیه و ترکیه برگزار میشود و همچنین اینکه
در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب قرار داریم
و مقــام معظم رهبــری نیز پیامی بســیار مهم
صادر کردند ،منطبق بر مصالح و منافع کشــور
و رهنمودهای رهبری نیست.

مالــی غیرمجــاز» اتفاقــاً از مشــهد آغاز شــد و به
سوءاستفاده از آن تجمعات و شکلگیری بحران
دی مــاه  96منجــر شــد ،گفــت« :دولــت ناگزیــر
بــود مطالبات ســپردهگذاران را پرداخــت کند .از
ســوی دیگــر ،میانگین ســود ســپردهها در چنین
مؤسسههایی ،به مراتب باال بود.
بنابرایــن کســانی که در چنین مؤسســههایی

ســرمایهگذاری کردنــد ،میدانســتند کــه
ســپردهگذاری در ایــن مؤسســهها بــا چنیــن
ســودهایی ،ریســک باالیــی دارنــد .پــس مــا بــا
افــراد ریســکپذیری طــرف بودیــم کــه اغلــب
به ســودهای کــم هم قانــع نبودند و بــه صورت
مــداوم پولهــای خــود در بازارهــای مختلــف را
جابهجا میکنند تا ســود مورد نظر خود را کسب
کننــد .در چنین شــرایطی ،وقتی دولت پولهای
ســپردهگذاری شــده در مؤسســههای مالــی
غیرمجاز را به آنــان بازگرداند ،طبیعتاً آنان این
پولهــا را وارد نظــام بانکی نکردند تا ســود  10تا
 15درصــدی کســب کننــد ،بلکــه پولهــا را وارد
بازار طال ،ســکه و ارز کردند و این امر هم به نوبه
خود باعث شــد تقاضا برای ارز و اســکناس دالر
بشدت باال برود».حاال یکســال پس از آن ماجرا
گویــا این بــار اعمال فشــاری از همــان جنس بر
دولت برای جبران خســارت ســرمایه گذاران در
پــروژه پدیــده شــاندیز مشــهد در جریان اســت.
ماجرایی که پیش از وقوع و تنها به صرف انتشار
خبری بــه نقــل از نماینده اصولگرای مشــهد با
واکنش برخی دیگر از نمایندگان مجلس و افکار
عمومــی مواجه شــده اســت و ایــن انتقــاد را در
پی دارد که در شــرایط کنونی چــرا باید از بودجه
بیت المال بــرای جبران ســوء مدیریت مدیران
ایــن مؤسســه هزینه شــود .نماینــدگان مجلس
درواکنــش به تخصیــص پرداخــت هزارمیلیارد
تومان برای پرداخت به معســرین ســهامداران
پدیــده شــاندیز تأکیــد دارنــد کــه ایــن کار باید از
فروش امالک و داراییهای آن مؤسســه صورت
بگیــرد و پرداخــت از بیت المال ظلــم به مردم
اســت.این در حالی اســت که جــز تکذیب اصل
دســتور رئیس جمهور از ســوی رئیــس دفترش
هیــچ موضعگیــری دیگــری از ســوی مســئوالن
دولتی در این باره مطرح نشده است.
واعظی با مقایسه تلویحی میان آنچه درباره
پدیده شــاندیز مطــرح میشــود با آنچــه درباره
مســائل مربوط بــه مؤسســات اعتبــاری رخ داد،
توضیح داده اســت که «ســازوکاری که در گذشته
برای مؤسسات اعتباری انجام شد این بود که در
شــورای سران ســه قوه  ،هرکدام نمایندگان خود
را داشــتند و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی
رئیس جمهوری ،مسعود پزشکیان نایب رئیس
مجلــس و معــاون رئیــس قــوه قضائیــه در این
ســازوکار حضــور داشــتند.هر تصمیمــی توســط
این ســه نفر بررسی میشــد و به اطالع سران قوا
میرســید ،لــذا همــه ابعــاد تصمیمــات در نظر
گرفته میشد؛ این سازوکار مربوط به گذشته بوده
است و من چیز تازهای درباره آن نشنیدهام».

