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تكذيبيهنقل قول

مديرعامل بنياد باران: 
 دفتر سيدمحمد خاتمي

نه هبه است نه هديه
جواد ام��ام، مديرعامل بني��اد ب��اران مي گويد: دفتر 
س��يدمحمد خاتمي نه خانه و محل سكونت خاتمي 
است و نه دفتر شخصي او و نه رييس دولت اصالحات 

مالكيت خاصي بر آن دارد. 
جواد امام به رويداد۲۴ گفت: اخيرا در فضاي مجازي 
و ش��بكه هاي اجتماع��ي، مجموع��ه اي از ابهامات و 
سواالت و ش��بهه افكني هايي مطرح ش��ده مبني بر 
غصب 30 س��اله غيرش��رعي و غيرقانوني كاخ آقاي 
اقبال توسط سيدمحمد خاتمي. مثل هميشه خراب 
كردن ساده تر از درست كردن اس��ت. با يك جمله و 
يك خبر كوتاه مي توان تخريب كرد ولي طبيعي است 
اصالح آن و تنوير افكار بيش از اينها وقت و اطالعات 
مي طلبد كه بخش��ي از آنه��ا را مي گوي��م و اگر الزم 
باشد و س��واالتي براي جويندگان واقعي واقعيت- نه 
غوغاساالران مجازي و واقعي- در اين باره باقي ماند، 

مطالب ديگري نيز خواهم گفت. 

پيش�نهاد موسس�ه نش�ر آثار امام براي استقرار 
خاتمي در دفتر كار

مديرعامل بنياد ب��اران ادامه داد: آق��اي خاتمي بعد 
از دوران رياست جمهوري ش��ان )نه 30 س��ال( و آن 
هم زماني ك��ه برخالف قوانين و مقررات مرس��وم در 
ايران و اغلب كشورها، ابتدا نسبت به قطع تلفن، آب 
و برق و ايج��اد محدوديت در رفت وآمد دفترش��ان را 
گرفتند، به دعوت متوليان موسسه تنظيم و نشر آثار 
حضرت امام)ره( و بنا به مسووليتي كه به ايشان واگذار 
شده بود، قسمتي از اين ساختمان بحث برانگيز كه از 
ابتداي انقالب در اختي��ار نهادهاي عمومي و انقالبي 
قرار داش��ته و كماكان بخش هايي از آن را در اختيار 
دارند را به ايشان واگذار كرده تا جايي براي انجام امور 

مربوطه داشته باشند. 
مس��ووليت آق��اي خاتم��ي برگ��زاري كنگره هاي 
بين المللي امام خميني)ره( كه مسلتزم فعاليت هاي 
پژوهشي و انتشاراتي اس��ت، است. علي القاعده آقاي 
خاتم��ي نمي توانس��ت در خانه شخصي ش��ان براي 
هماهنگي امور و ارتباط با نخبگان و انديشمندان در 

اين خصوص اقدام كند. 

از محل م�ورد نظر ب�ه عنوان دفتر ش�خصي 
استفاده نمي شود

اين فع��ال سياس��ي اصالح طلب گف��ت: محل مورد 
بحث، نه خانه و محل سكونت ش��ان هست و نه دفتر 
شخصي شان، نه هيچ مالكيتي داشته، نه هديه و هبه 
اس��ت و نه طرف معامله و اجاره با نهاد و مركز خاصي 
قرار دارند. ايشان براي انجام پروژه و وظيفه اي خاص و 
مشخص و ساعات خاصي در هفته )حدود ١٥ساعت(، 
در ساختماني مستقر شدند و طبيعتا برخي از كارهاي 
ش��خصي و ديدارهاي ش��ان را در همين ساختمان 
انجام مي دهند. كدام يك از اي��ن اتفاقات، غيرعرفي 
و غيرشرعي محسوب مي شود كه آقاي خاتمي بايد 

پاسخگو باشد؟
او ادامه داد: وقتي شما با موسسه اي همكاري مي كنيد 
و آن موسسه دفتر و س��اختماني در اختيار شما قرار 
مي دهد، آيا شما هيچ قرار و ديداري - شخصي و كاري 
- در اين مجموعه تنظيم نمي كنيد و اگر چنين كنيد، 
شما بايد مستوجب سرزنش و تخريب ديگران باشيد؟

خاتم�ي بع�د از دوران رياس�ت جمهوري 
پيشنهادي قبول نكرد

جواد امام اف��زود: آنهايي كه ام��روز واقعيت جويانه يا 
غوغاس��االرانه آق��اي خاتمي را متهم ب��ه كاخ طلبي 
مي كنند، بايد پاس��خ دهند كه ايش��ان اگر به كاخ و 
ساختمان هاي مجلل و غصبي عالقه مند بود، چرا بعد 
از دوران رياست جمهوري شان با وجود پيشنهادهاي 
متعددي كه داش��تند از همه مسووليت ها و مناصب 
حكومتي فاصله گرفتند؟ مناصبي كه همگي ش��ان 
يك يا چند كاخ و س��اختمان همراه ش��ان هس��ت و 

مي شد بي هيچ دردسري از آنها بهره مند شد. 

دل مش�غولي خاتم�ي در قال�ب بني�اد باران 
پيگيري مي شود

مديرعامل بنياد باران گفت: آقاي خاتمي دل مشغولي 
فرهنگي و پژوهش��ي خ��ود را در قالب بني��اد باران 
پيگيري مي كنند و به لحاظ حقوقي ايش��ان رياست 
اين بنياد را به عهده دارند. ساختمان اين مركز نيز يك 
خانه دو طبقه اجاره اي است كه با يك جست وجوي 
س��اده مي توان از موقعيت آن مطلع ش��د و ديد اين 

ساختمان ساده است يا مجلل؟

خانه خاتمي آپارتمان شخصي است
ج��واد ام��ام تاكيد ك��رد: حاال ك��ه قرار اس��ت همه 
س��كونتگاه هاي آقاي خاتمي زير ذره بين قرار گيرد، 
)چه خوب و اميد كه اين اتفاق براي سايرين  هم باشد 
و به خاتمي ختم نشود( بد نيس��ت بدانيد خانه آقاي 
خاتمي هم مستقر در يك آپارتمان شخصي است كه 
متعلق به هيچ سازمان و نهاد دولتي نيست و از هيچ 
نهادي به ايشان واگذار نش��ده است. اوال به خود، ثانيا 
طرفداران اصالحات و آقاي خاتمي و در نهايت همه 
مخالفان اعم از اپوزيس��يون داخل��ي و برانداز توصيه 

مي كنم به فكر فرداي ايران و كشورمان هم باشيم. 

سرمايه هاي كشور را با شايعه نابود نكنيم
جواد ام��ام تصريح ك��رد: »اگ��ر هم��ه را بي دليل و 
مغرضانه بزني��م و تخريب كنيم، چي��زي نمي ماند و 
از تاك و تاك نش��ان چيزي باقي نمي ماند كه كسي 
بخواهد از آن به نفع خود بهره ب��رداري كند. ايران را 
با همه داش��ته هاي مادي و معنوي اش ن��گاه داريم 
و باور بفرمايي��د در موقعيتي نيس��تيم كه بخواهيم 
سرمايه هاي خود را با شايعات و موهومات هدر بدهيم. 
امثال آقاي خاتمي از سرمايه هاي كشور هستند كه 
ما هم در ايجادش نقش داش��تيم و موث��ر بوديم لذا 
س��رمايه هاي خود را نابود نكنيم و نگذاريم عده اي به 

هر دليلي تخريب كنند.«

دس�تاورد  مهم تري�ن  اي�ن  برج�ام، 
سياس�ت خارجي دولت حس�ن روحاني حاال 
ب�ه بزرگ تري�ن نقطه ضع�ف او تبديل ش�ده 
است. توافقي كه به زعم برخي ناظران ازجمله 
مهم ترين داليل تكرار دول�ت تدبير و اميد در 
ارديبهش�ت 96 بود، حاال با خ�روج يك جانبه 
امريكا از اين توافق چندجانبه، س�نگين ترين 
چماق دلواپس�ان و مخالفان روحاني اس�ت و 
در روزهاي�ي كه ش�عار »همدلي« بي�ش از هر 
زمان ديگ�ري به گوش مي رس�د، عمل و حتي 
س�خن مخالفان، راوي حكايتي ديگر اس�ت. 
مجتبي ذوالنور، نماينده اصولگراي قم، رييس 
كميته هس�ته اي كميس�يون امني�ت ملي و 
سياس�ت خارجي و ازجمله سرس�خت ترين 
منتقدان برج�ام در جبه�ه پاي�داري يكي از 
اين دلواپس�ان اس�ت كه حاال نه تنها با لحني 
ظفرمندانه از اثبات پيشگويي هايش درمورد 
شكست برجام س�خن مي گويد، بلكه حال كه 
»كودِك برج�ام« به گفته عب�اس عراقچي در 
»آي. سي. يو« تحت »مراقبت هاي ويژه« است. 

  باتوجه ب�ه خروج امريكا از برج�ام و احتمال 
ناچي�ز تامي�ن مناف�ع ايران 
ازطريق ديگ�ر طرفين برجام، 
به نظر شما دولت براي خروج 
از بح�ران بايد چ�ه كار كند؟ 
ش�ما هم�واره منتق�د برجام 
و سياس�ت خارج�ي دول�ت 
بوده ايد؛ درح�ال حاضر دولت 
بايد چه كار كند كه شما ديگر 

منتقد نباشيد؟
دول��ت باي��د اوال واقع بين باش��د. 
اگر ب��ا علم ب��ه خيان��ت امريكا و 
دشمن وارد مذاكرات شده باشد، 
ضربه بزرگي به كش��ور و ملت زده 
اس��ت و اگر بدون علم، شناخت و 
آگاهي نس��بت به دشمن وارد اين 

مذاكرات شده باش��د، بايد بصيرت خود را زياد كند، 
واقع بين باشد و چش��مانش را باز كند. نكته ديگري 
كه بايد به آن توجه داشته باشيم، اين است كه اخيرا 
آقاي عراقچي در صحبت هايي كه داشت، گفته است 
برجام در  آي. س��ي.يو و اتاق مراقبت هاي ويژه است. 
چندين ماه قبل، هنگامي كه آقاي روحاني گفت كه 
»نامادري ها« مي خواهند »كودِك برجام« را بكشند، 
در جمعي تحليلي ارايه كردم مبن��ي بر اينكه آقاي 
رييس جمهور! اين »كودك دورگه حرام زاده« است. 
در واقع همان كس��اني كه مرت��ب تهديد مي كردند 
ك��ه از برجام خارج مي ش��وم و چه و چ��ه مي كنيم، 
همان ها برجام را مي كش��ند. ما مي گوييم خودتان 
را گ��ول نزني��د. اين برج��ام، موج��ودي و مخلوقي 
شبيه سازي شده است كه دوام نخواهد آورد. بنابراين 

منافع ملي را پاي اين كودك فدا نكنيد. 
  هنوز به راه حلي اشاره نكرده ايد.

مي گويند هر زمان كه از مس��ير جهنم بازگرديد، به 
نفع تان اس��ت. دولت بايد محكم بر س��ر منافع ملي 
بايس��تد. اين راهي كه حاال مي خواهند با اروپايي ها 
طي كنند، همان راه قبلي اس��ت. درواقع دولت بايد 
بپذي��رد كه اروپ��ا نمي خواه��د برجام حفظ ش��ود. 
اروپايي ه��ا هيچ عالقه اي ب��ه حفظ برج��ام ندارند. 
نكته ديگر آنكه اروپايي ها دغدغه هاي مش��تركي با 
امريكا دارند ك��ه اتفاقا بارها نيز ب��ر آن تاكيد كرده و 
اين مواضع را اعالم كرده ان��د. اروپايي ها هم در بحث 
موش��كي و هم در بحث نفوذ منطقه اي م��ا با امريكا 
هم نظر و هم عقيده اند و در اي��ن دو مورد دغدغه اي 
مش��ترك با يكديگر دارند و اين مس��اله را نيز بارها 
اع��الم كرده اند. ب��ه اين اعتب��ار بايد ببيني��م كه آيا 
اروپايي ه��ا مي پذيرند مقابل امريكا ش��اخ به ش��اخ 
بايستند و برجامي تاكيد كنند كه هيچ كاري با بحث 
موشكي و مسائل منطقه اي ما نداشته باشد و منافع 
اقتصادي و هسته اي ما را نيز تامين كند يا خير؟! آيا 
اروپايي ها چنين برجامي را مي خواهند و مي پذيرند؟! 
قطعا خي��ر! بنابراين آنها صرفا مش��غول خريد زمان 
هس��تند. درواقع آنه��ا درحال فراهم ك��ردن زمينه 
تا تاري��خ 10 تيرماه كه موعد بازگش��ت تحريم هاي 
امريكا است، هستند و به اين اعتبار با امريكا تقسيم 
كاري نانوشته و ناگفته دارند. هنگامي كه تحريم هاي 
امريكا بازگشت، داللي اروپايي ها جدي تر خواهد شد 

و مي گويند شما بگذريد و كوتاه بياييد. 
  و طبيعتا ما هم كه قرار نيس�ت كوتاه بياييم. 

در اين صورت چه اتفاقي خواهد افتاد؟

اگر كوت��اه نيامديم و بر س��ر منافع مان ايس��تادگي 
كرديم، اروپايي ها يا بايد به پاي ما بايستند، بسوزند 
و هزينه بدهند. اين هزينه نيز وقتي امريكا بانك ها و 
شركت هاي اروپايي را تحريم و جريمه مي كند به اين 
معنا اس��ت كه 1000 ميليارد دالر ارتباط اقتصادي 
اروپا و امريكا به خطر مي افت��د. اگر بخواهند به جاي 
اين تب��ادالت اقتصادي ب��ا امريكا به س��راغ ارتباط 
با ما بيايند، چ��ه ميزان از اين پ��ول هنگفت جبران 
مي ش��ود؟! ما س��االنه حدود 15 تا ۲0 ميليارد دالر 
ارتباط اقتص��ادي با اروپ��ا داريم. حاال ش��ما جواب 
بدهيد: كدام عقل مادي گرا، كاپيتاليستي و اقتصادي 
اقتض��ا مي كند ك��ه 1000 ميلي��ارد دالر فداي ۲0 

ميليارد دالر شود؟!
  عقل كاپيتاليس�تي كه هيچ، ب�ه گمانم عقل 
ماركسيستي و سوسياليس�تي و اسالمي هم 
چنين معادل�ه اي را نمي پذيرد؛ عقل ش�ما چه 

مي گويد؟
بس��يار خب! بنابراي��ن اروپا چنين خواس��تي ندارد 
و حتي اگ��ر بخواهد ه��م نمي تواند چني��ن هزينه 
س��نگيني را بپردازد. پس مردم را با كش��تن زمان و 
عادي سازي سر كار گذاشته اند و وقت تلف مي كنند. 
دولت ه��م بار ديگ��ر اقتصاد داخ��ل را ره��ا كرده و 
نگاهش را به بيرون از كش��ور دوخته اس��ت. نگاه به 
داخل اس��ت كه مي تواند راهگش��اي مش��كالت ما 
باش��د. آقاي جهانگيري در جايي 
گف��ت كه ف��الن ك��س در دوران 
فالن پادشاه بهمان مبلغ سنگين 
را آورد و به خزانه كم��ك كرد اما 
امروز بعضي عرق اين كارها را هم 
ندارند. پاسخم به آقاي جهانگيري 
اين اس��ت ك��ه از بانك ب��رادرش 
شروع كند، از خودش شروع كند، 
از آقافريدون ش��روع كنن��د، اين 
پول هايي كه دارند، وسط بياورند 
تا ان ش��اءاهلل باقي م��ردم هم وارد 

ميدان شوند. 
  اتفاق�ا بح�ث همين اس�ت؛ 
آيا اساس�ا در جامعه مصرفي 
امروز ايران، اين نگاه به داخل 
امكان پذير محقق مي ش�ود؟ آيا در جامعه اي 
كه همه به دنب�ال منافع خود هس�تند و با باال 
و پايي�ن رفت�ن قيم�ت دالر، ط�ول صف هاي 
مقابل صرافي هايش نيز بلند و كوتاه مي شود، 

مي توان به اين رويكرد اميدوار بود؟
طوالني شدن صف هاي مقابل صرافي و هجوم مردم 
براي خريد و فروش دالر نيز ناش��ي از همين نگاه به 
خارج و واردات محور اس��ت. اگر اقتص��اد ما تكيه بر 
داخل داشته باش��د، اين واردات محوري هم محدود 
مي شود و طبيعي است ديگر ش��اهد اين ولع نسبت 
به بازار ارز نباشيم. اما اگر بازار داخلي را رونق ندهيم، 
اين وضعيت هم طبيعي اس��ت. رييس جمهوري كه 
پسرش سه تابعيتي است؛ هم تابعيت كاناديي دارد، 
هم تابعيت انگليسي و هم تابعيت ايراني، آيا مي تواند 
نگاه به داخل و مص��رف كاالي ايراني را ترويج كند؟! 
بياييد به داخل نگاه داشته باش��يد. وقتي آقاي اوباما 
در جريان بحث برجام تصميم گرفت به آقايان حال 
بدهد، ب��ه ۲500 نفر از ايرانيان تابعي��ت اعطا كرد و 
برخي آقايان و مسووالن با يكديگر مسابقه گذاشتند 
كه فرزندانش جزو اين ۲500 نفر باش��ند. امروز اگر 
اين افراد از امريكا اخراج شوند، مشخص مي شود كه 
چه كساني زد و بند دارند و منافع ملي را به آب نبات 

امريكا مي فروشند. 
 اين مس�ووالن فقط مس�ووالن دولت فعلي 

بودند؟
من نمي دانم اين مس��ووالن چه كس��اني اند. ممكن 
است از مسووالن غيردولت فعلي هم باشند. ما هنوز 
بررسي كارشناسي نداش��ته ايم و ممكن است از هر 
جرياني در ميان اين مسووالن حضور داشته باشند. 
اتفاقا من مش��تاق شفاف سازي هس��تم و مي گويم 
بايد دقيقا اعالم شود كه فرزندان كدام مسووالن در 
امريكا زندگي مي كنند، تابعيت و اقامت گرفته اند. آن 
هم در شرايطي كه حدود 30 تا ۴0 نفرشان مشغول 
تحصيل هس��تند و باقي اين جمعيت ب��ا پول مردم 
حال ش��ان را مي كنند و با هزينه منافع ملي، از رانت 
استفاده مي كنند. اينها بايد روش��ن شود. نمي توان 
مردم را با كله ملق بازي و پشتك زدن قانع كرد. كسي 
كه دل در گروي خارج دارد، نمي تواند منافع ملي را 

تامين كند. 
  با اين حس�اب اگر دولت اين رويكرد نگاه به 
خارج را تغيير دهد، ش�ما ديگ�ر منتقد دولت 

نخواهيد بود؟!
بله! بله! ديگر انتقاد نمي كنم. 

فضاي اقتصادي آنقدر ملتهب است كه ماجرا 
را از اقتصاد به سياست كش�انده، نمايندگان 
مخال�ف دولت ب�ه دنب�ال طرح ع�دم كفايت 
سياس�ي رييس جمه�وري هس�تند و برخي 
مي گويند روحاني بايد اس�تعفا ده�د. اين دو 
تنها راهكاري اس�ت كه مخالفان دولت بر آن 
اصرار دارند. در اين سوي ميدان اما همراهان 
دول�ت معتقدند كه اس�تعفا ي�ا تصويب عدم 
كفايت راهي نمي گشايد. اين گروه مي گويند 
روحاني بايد دست به كار شده و ترميم را كليد 
بزند. سيدحس�ين موس�وي تبري�زي معتقد 
اس�ت كه بايد درح�وزه سياس�ي و اجتماعي 
ترميم كابينه آغاز شود. او همچنين مي گويد 
اگر روحاني از دست هاي پش�ت پرده اي خبر 
دارد كه در فضاي اقتصادي امروز تاثيرگذارند 
و مس�بب اين التهابات و اتفاقا خودشان ساز 
مخالفت ك�وك كرده اند و نق مي زنن�د بايد از 
اين پشت پرده ها صحبت كند وگرنه به مردم 

خيانت كرده است. 

  مقاب�ل مجل�س، ب�ازار ته�ران و بازارهايي 
همچ�ون عالء الدين روز گذش�ته در اعتراض 

به ش�رايط اقتصادي دس�ت 
ب�ه اعت�راض زدند. از س�ويي 
حم�الت به دول�ت ه�م رو به 
افزايش است تا جايي كه يك 
مقام نظامي مطرح كرده گاهي 
اگر دولتي وجود نداشته باشد 
ش�رايط بهت�ر خواه�د ب�ود. 
شرايط امروز دولت را چگونه 

تحليل مي كنيد؟
آنچه به نظر مي رسد اين است كه 
آهنگ و ش��تاب كار و برنامه ريزي 
دولت بسيار آرام تر از حركت مردم 
است. دولت گاهي بسيار متناقض 
عمل مي كند؛ وع��ده اي مي دهد 
فردا عمل��ي نمي ش��ود، صحبتي 

مي كنند ف��ردا عملي نمي ش��ود. همه اينه��ا باعث 
نگراني مردم مي ش��ود. اين نگراني نه تنها مشكالت 
اقتصادي به وجود مي آورد، نگراني از آينده مشكالت 
سياس��ي جدي هم به وجود مي آورد. ارتباطي به اين 
دول��ت و آن دولت هم ندارد. اگ��ر آقاي رحيم صفوي 
دولت را مقصر مي داند-البته با ايشان مشكلي ندارم، 
دوست شان هم دارم- اما مردم اين اتفاقات را نه فقط 
از چشم دولت بلكه متوجه حاكميت مي دانند. فقط 
پاي دولت نيست،  مردم به قوه قضاييه نگاه مي كنند، 
به مجلس. همه اين مجموعه »حكومت« اس��ت كه 
مردم مي گويند »حكومت كش��ور را ب��ه خوبي اداره 
نمي كند.« البته انتقادات به دولت صحيح اس��ت اما 
بايد انتقادات سازنده باش��د. ضمن اينكه اگر بنا باشد 
نظاميان وارد سياست شوند كه طبق گفته امام نبايد 
اين اتفاق بيفتد،  آن وقت زبان خيلي ها عليه نظاميان 
دراز مي ش��ود. آن زمان هرج و مرج مي ش��ود. آقاي 
ظريف به نكته خوبي اش��اره كرد و گف��ت همه بايد 
فعاليت كنند تا در برابر دشمنان نظام با برنامه ريزي 
صحيح جامعه را از الته��اب دور كنند. صرف اينكه از 
»حباب« بگوين��د و دايم تكرار كنن��د »برنامه ريزي 
مي كنيم« كاري پيش نمي رود. بايد اقدامات به چشم 
مردم بيايد و آرامش پيدا كنند. بايد بي اطميناني را از 
جامعه گرفت. اتفاقي كه در جامعه ما رخ داده اس��ت؛ 
حق هم دارند. كسي كه سه چهار ماه پيش مثال يك 
ميليون تومان داش��ت و مي توانست يك سكه بخرد 
حاال بايد با 3 ميليون تومان سكه بخرد. در واقع مردم 
هر روز خودش��ان را بازنده مي بينند. بايد همه اركان 
حكومتي همكاري كنند كه اين نگراني كه مقداري از 
آن حق است و مقداري هم به ناحق و با تبليغاتي پيش 

آمده، از بين برود. 
  باتوجه به ش�رايط سياس�ت خارجي،  خروج 
امريكا از برجام و همچنين عدم كسب تضمين 
كاف�ي از برج�ام اروپايي، همچني�ن التهابات 
داخلي،  دولت چه كار وي�ژه خاصي مي تواند به 
صورت فوري و فوتي انجام دهد تا اوضاع تغيير 

كند؟
اولين كاري كه باي��د دولت انجام ده��د تغيير تيم 
اقتصادي و سياس��ي اس��ت. امروز بايد يك دولت و 
تيم بس��يار قوي و عالم روي كار بيايد كه بتواند اين 
ش��رايط امروز را تغيير دهد و در اين شرايط، كاري 
انج��ام ده��د. معتقدم ه��ر اتفاقي كه در سياس��ت 
خارجي م��ا رخ داده بدت��ر از دوران پي��ش از برجام 
نيس��ت. حتي اگر اروپاييان اگر 50درصد به برجام 

متعهد باش��ند و ما با ش��ركت هاي كوچك شان كار 
كنيم شرايط بهتر مي شود. ضمن اينكه كشورهاي 
ديگر هم با ما همكاري مي كنند. آنچه مس��لم است 
فش��ل بودن در برنامه ريزي و پراكندگ��ي در ميان 
اعضاي اقتص��ادي و سياس��ي مملكت اس��ت. فكر 
نكنيم روحاني س��اقط ش��د گروهي ديگر قدرتمند 

مي شود. 
  تحليل ش�ما از س�كوت روحاني چيس�ت؟ 
ايش�ان در مواجهه با همه مش�كالت به پشت 
پرده ها اش�اره مي كنند، آي�ا رييس جمهوري 
نبايد اين پش�ت پرده ه�ا را با م�ردم در ميان 

بگذارد؟
اگر پش��ت پرده اي باش��د كه گفتنش امروز و با اين 
وضعيت مملكت را بيش��تر به هم بري��زد،  چاره اي 
نيس��ت جز نگفتن اما اگر پش��ت پرده اي است كه 
مربوط به كساني است كه خودشان بردند و خوردند 
و چاپيدند و در وضعيت اقتصادي امروز دست دارند 
و حاال هم نقد مي كنند و نق مي زنند بايد گفته شود. 
در شرايط دوم سكوت روحاني خيانت است. اما اگر 
در حد گاليه اس��ت كه نگراني را بيشتر مي كند بايد 
صبر كند. يعني اگر دست هاي پشت پرده اي وجود 
دارد كه وضعيت اقتصادي امروز را ايجاد كرده و االن 
هم زبان شان دراز است بايد افشا شود وگرنه خيانت 

به مردم است. 
اس�تعفاي  بح�ث  دو    
روحاني و طرح ع�دم كفايت 
فض�اي  در  رييس جمه�ور 
سياسي كش�ور مطرح است. 
به نظر شما در چنين شرايطي 
اي�ن دو ط�رح ممكن اس�ت 
مش�كالت كش�ور را برطرف 

كند؟
معتقدم هيچ كدام از اين دو اتفاق 
به صالح نيس��ت. البته طرح عدم 
كفايت سياس��ي رييس جمهوري 
از اختي��ارات مجلس اس��ت و اگر 
واقعا محرز ش��ود بايد انجام شود 
البته بايد موقعيت را هم سنجيد. 
بايد مصلحت جامعه نه شخص را 
سنجيد. االن با اين موقعيت نبايد اينگونه موضوعات 

را مطرح كرد. 
  فك�ر مي كني�د چق�در مخالف�ان دولت در 
التهاب�ات اي�ن روزها دس�ت دارن�د و تالش 
مي كنند ش�رايط را به س�متي ببرند كه ايده 

رييس جمهور نظامي محقق شود؟
نمي دانم واقعا ب��ه دنبال رييس جمه��وري نظامي 
هستند يا نه اما اگر منظور انتخاب يك رييس جمهور 
نظامي است بايد بدانند كه تجربه تاريخي نشان داده 
اين مردم به نظامي راي نمي دهن��د. اين مملكت با 
ايده رييس جمهور نظامي درس��ت نمي شود و تنها 

نوعي از ديكتاتوري در جامعه حاكم مي شود. 
  به نظر مي رس�د بخش اعظمي از مشكالت ما 
به دليل سياست خارجي اس�ت. چندي پيش 
عده اي پيش�نهاد دادند كه ايران با امريكا وارد 
مذاكره مستقيم ش�ود. به نظر شما اين راهكار 
مناسبي است و اساسا شما عمده ترين مشكل 

امروز را سياست خارجي مي دانيد؟
مشكل بزرگ ما فش��ارهاي بيروني اس��ت. البته ما 
در بدتر از اين ش��رايط ق��رار گرفتيم و كش��ور اداره 
شده است. از سويي كس��اني كه مذاكره مستقيم را 
پيش��نهاد مي دهند، مي دانند اين مذاك��رات انجام 
شد. حتي مك فارلين به ايران آمد كه اتفاقا آن زمان 
بهترين زمان مذاك��ره بود ول��ي االن ديگر مذاكره 
معنايي ندارد چون دو س��ال تمام مذاكره انجام شد 
و تمام دني��ا ديد كه اي��ران تخطي از مف��اد مذاكره 
نداشت. مذاكره براي زماني اس��ت كه طرف مقابل 
حس��ن ظن داشته باش��د. اگر امريكا اين شرايط را 

داشت،  مي شد مذاكره كرد. 
  يعني اگ�ر ترامپ اين اتفاق�ات را رقم نمي زد 

امكان مذاكره دو جانبه به وجود مي آمد؟
اگر درست عمل مي كردند چرا امكان مذاكره وجود 
نداشته باشد. اگر دعوت مي كردند تا در مورد مسائل 
ديگر مذاكره كنيم اشكالي نداشت. حضرت علي به 
مالك اشتر مي گويد هرگز اگر دشمن شما را به صلح 
دعوت كرد جواب رد ن��ده ولي وقت��ي وارد مذاكره 

شدي مواظب باش به تو لطمه نزند. 
  ممكن اس�ت ماجراي مك فارلين دوباره رخ 

دهد؟
بله، چرا نش��ود. آن زمان يك نفر آمده ب��ود ايران و 
امضاي رييس جمهوري بر يك انجيل را هم به ايران 
آورد و حاضر ب��ود مذاكره كند. ما ه��م كه قول صد 

درصد نداده بوديم اما حاضر بوديم مذاكره كنيم.

آيت اهلل سيد حسين موسوي تبريزي: مجتبي ذوالنور :

با پسر سه تابعيتي نمي توان  به فكر 
ترويج كاالي ايراني بود

مرجان زهرانيكيان صدسر

اگ�ر امريكايي ه�ا درس�ت 
عمل مي كردن�د چرا امكان 
مذاكره وجود نداشته باشد. 
اگر دع�وت مي كردند تا در 
مورد مس�ائل ديگر مذاكره 
كني�م اش�كالي نداش�ت. 
حضرت علي به مالك اشتر 
مي گويد هرگز اگر دش�من 
ش�ما را به صلح دعوت كرد 
جواب رد ن�ده ول�ي وقتي 
وارد مذاكره ش�دي مواظب 

باش به تو لطمه نزند.

 برجام، مخلوقي  شبيه سازي 
 ش�ده اس�ت كه دوام نخواهد 

آورد.
  روحان�ي و جهانگيري اموال 
برادران ش�ان را وسط بگذارند 

تا مردم هم وارد گود شوند.
 رييس جمهوري كه پس�رش 
3 تابعيتي است، به فكر ترويج 

كاالي ايراني نيست.
   هنگام�ي ك�ه تحريم ه�اي 
دالل�ي  بازگش�ت،  امري�كا 

اروپايي ها جدي تر مي شود.

دست هاي پشت پرده  را افشا نكردن 
خيانت است

انتقاد »عارف« از مانع تراشي در 
برابر حضور زنان در ورزشگاه

مخالفان و منتقدان لوايح 
ذوق زده نشوند 

 روحاني انتقاد از كابينه را
 رسانه اي نكند

محمدرض�ا ع�ارف، رييس فراكس�يون اميد: 
زنان كش��ور ما در همه صحنه ها دوشادوش مردان 
حضور پررنگي داش��تند و همواره با رعايت ارزش ها 
در مجام��ع مختلف حض��ور دارند و نباي��د با برخي 
اعمال سليقه ها مانع از حضور اين قشر از جامعه در 
اماكن ورزشي شد. براي ايجاد نشاط در جامعه مردم 
هم بايد به حاكميت اميد و اعتماد داش��ته باش��ند. 
يكي از راه ه��اي تقويت اعتماد م��ردم به حاكميت، 
تصويب قوانين تسهيل گر اس��ت نه نوشتن قوانيني 
كه براي مچ گيري باش��د. به نظر مي رس��د عواملي 
همچون عصبيت، نااميدي، يأس، پرخاشگري و عدم 
آموزش صحيح باعث ايجاد آسيب هاي اجتماعي در 
جامعه شده است و تشكل هاي مردم نهاد بايد براي 
ساماندهي اين معضل نگران كننده بيش از گذشته 

فعال باشند. ايسنا

»عليرضا رحيمي«، عضو كميس�يون امنيت 
مل�ي مجل�س: س��خنان رهب��ري در خص��وص 
كنوانس��يون ها به مفهوم تعطيلي مجلس و سكوت 
نمايندگان نيس��ت. مخالف��ان و منتق��دان لوايح 
ذوق زده نش��وند. قانونگ��ذاري در مجل��س انجام 
مي ش��ود. به وظيفه قانوني خود براساس تشخيص 
كارشناس��ي عمل مي كني��م. صفحه ش�خصي 

رحيمي در توييتر

محمد هاش�مي، فع�ال سياس�ي اصالح طلب: 
من فكر مي كنم كه مشكل اصلي در كشور ما اعضاي 
كابينه يا يك وزارتخانه نيست. مشكل اصلي كشور ما 
كمبود منابع براي سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي 
يا حمايت از توليد و اشتغالزايي است. وقتي يك وزير 
منابع الزم را در اختيار نداشته باشد، نمي تواند كاري 
انجام دهد. آناني كه بحث تغيير را مطرح مي كنند از 
مشكالت كش��ور اطالع و ش��ناخت ندارند و بي راهه 
مي روند. تص��ور مي كنند اگر ف��الن وزارتخانه وزير را 
تغيير دهد يك باره اتفاقات خوبي مي افتد. مشكل ما در 
افراد نيست. در امكانات و منابع و وجود موانع است. من 
در مورد اينكه آقاي روحاني از كابينه راضي هستند يا 
نه، نمي دانم. بعد از انتقادات ايشان از كابينه گفتم كه 
بيان آن از پشت تريبون نادرست بود. اگر آقاي روحاني 
مشكلي مي بيند بايد خود درمورد آن تصميم بگيرد و 

نبايد آن را رسانه اي كند.« نامه نيوز

صدور ۲۱۰ فقره حكم براي 
متهمان خيابان پاسداران

جعفري دولت آبادي دادس��تان تهران از صدور دويست 
و ده فقره حكم از سوي ش��عب دادگاه انقالب اسالمي 
خب��ر داد و اف��زود: برنامه ري��زي به گونه اي اس��ت كه 
محاكمه تمامي عوامل آشوب هاي اس��فندماه تا پايان 
تيرماه به اتمام مي رسد. جعفري دولت آبادي به موضوع 
موسس��ات مالي و اعتب��اري نيز پرداخت و با اش��اره به 
انتقاد يك مقام دولتي نسبت به آزادي برخي متهمان 
مرتبط با موسس��ات مالي و اعتباري و مرتبط دانستن 
تجمعات اعتراضي مردم ب��ا آزادي اين متهمان گفت: 
در حال حاض��ر ۹ متهم اصلي پرونده هاي موسس��ات 
مالي و اعتباري در بازداشت به سر مي برند. علت تشكيل 
پرونده هاي قضايي مربوط به اين موسس��ات ناش��ي از 
عدم نظارت مس��ووالن دولتي بر وضعيت موسس��ات 
مذكور ب��وده و به واقع اي��ن پرونده ها ميراث گذش��ته 
است كه امروز مش��كالت آن به دولت و دستگاه قضايي 
سرريز شده است. وي افزود: دادستاني تهران براي حل 
مشكالت مرتبط با اين موسس��ه ها، عالوه بر شناسايي 
اموال متهمان،  نسبت به تعقيب مسووالني كه با قصور 
در انجام وظايف نظارتي خود، بس��تر ارت��كاب جرم در 
موسسات مالي و اعتباري را فراهم كرده  اند اقدام كرده 
و در اين راس��تا پرون��ده اي نيز در دادس��راي كاركنان 
دولت تحت رسيدگي اس��ت.وي درمورد موضعگيري 
سلبريتي ها در مسايل اجتماعي و اقتصادي نيز تصريح 
كرد :سلبريتي ها بي خود مي كنند دخالت هاي بي جا و 

اظهارنظرهاي بي مبنا مي كنند. ايلنا

حزب موتلفه با هرگونه حركت 
غيرقانوني مخالف است 

حميدرضا ترق�ي، عضو ش�وراي مرك�زي حزب 
موتلفه اس�المي: حزب موتلفه اس��المي ب��ا هرگونه 
حركت غيرقانوني و تجمعات اعتراضي در شرايط كنوني 
كال مخالف اس��ت و ما اعتقاد داريم اين نوع حركت ها به 
صالح كشور نيست. اگرچه ممكن است مطالبات به حق 
مردم مطرح باشد اما چون در پازل منافقين و دشمن است 
به مصلحت مردم و كشور نيست. معتقديم دست هايي در 
كار است به گونه اي كه حتي بازاريان را تهديد كردند اگر 
مغازه ها را نبندند آتش مي زنيم، تخريب مي كنيم كه بايد 

اين عوامل شناسايي شوند. ايلنا

برجام به مويي بند است
وزير اطالعات در بازديد از سايت فردو: در مذاكرات 
سياس��ي به طرف هاي خارجي به صراحت اعالم ش��ده 
كه برجام به يك مو بند اس��ت و در صورتي كه طرف هاي 
خارجي بدعهدي هماهنگ با امريكا از خود نشان دهند و 
از برجام خارج شوند با دس��تاوردهاي ارزشمندي كه اين 
مدت عزيزان ما به آن دست پيدا كرده اند، روبه رو خواهند 
ش��د. اما فرزندان ايران اسالمي نش��ان دادند خروج يك 
عضو از برجام يا سايرين تاثيري در عزم و اراده آنها ندارد و 
همان طور كه مقام معظم رهبري بيان كردند بايد ظرفيت 
غني س��ازي ايران در چارچوب برجام به 1۹0هزار س��و 
برسد. همه نيروها با فرمان ايشان انرژي مضاعف و نيروي 

دوباره گرفتند. ايسنا


