سرمقاله
ادامه از صفحه یک ...
کاندیدا شد با رد صالحیت شــورای نگهبان
روبهرو شد .با این حال برای احمدینژاد جای
حاشــیه و متن فرق میکند .رفتار او نشــان
میدهد همچون گذشته حرفهایش با عملش
کام ً
ال متفاوت است .البته از یک منظر به نظر
میرســد میخواهد بازی دیگری انجام دهد؛
بازی با بدنه رأی .دامنه رأی او را در دورههای
گذشته انتخابات اقشار ضعیفتر یارانهبگیر و
مخاطب مسکن مهر تشکیل میدادند اما این
بار سعی دارد روی جسارت و رفتار اپوزیسیونی
خود مانور بیشتری دهد تا شاید بتواند بخشی
از بدنه رأی اصالحطلبان و طیف خاکستری را
تصرف کند .این درحالی است که احمدینژاد
دیگر چهره مطلوب اصولگرایان نیست و فعاالن
این جریان سیاسی معتقدند اگر احمدینژاد
دوبــاره در انتخابــات حضور پیدا کنــد با رد
صالحیت روبهرو میشود.
نگاه احمدینژاد به انتخابات 1400
است
تاکنون هیچ یک از روســای دولتها در برابر
دوربین رسانههای فارســیزبان برونمرزی
ننشستهاند؛ اقدامی که منحصربه برخی فعاالن
و تحلیلگران سیاسی شــده است  .گذشته از
اینکه احمدینژاد درجه خود را تا حد فعاالن
و تحلیلگران سیاســی آورده ،تجربه نشــان
میدهد که درماههــای منتهی به انتخابات به
یاد رسانهها میافتد؛ اکنون هم شواهد ،موید
نگاه رئیس دولت نهم و دهم به انتخابات۱۴۰۰
اســت  .نامــزدی احمدینــژاد در انتخابات
ریاستجمهوری ۱۴۰۰تنها چیزی است که
او در مصاحبهاش با رادیوفردا منکر آن نشد.
وقتی از رئیــس دولت نهم و دهم پرســیده
میشــود قصــد نامــزدی در انتخابــات
ریاستجمهوری را دارد یا نه؟ تالش میکند
بحث را عوض کند و میگویــد :اطالعاتتان را
به روز کنید .وقتی برای بــار دوم در این باره از
او پرســیده میشــود میگوید« :هنوز نظری
ندارم ».خبرنگار سپس از او میپرسد« :یعنی
تصمیم نگرفتهاید؟» احمدینژاد نه نمیگوید
اما میگوید االن به این چیزها فکر نمیکند انگار
مایل است بگوید چو فردا شود فکر فردا کنیم!
چراکه پاسخ میدهد« :فع ً
ال به فکر مسائل امروز
هستیم .شرایط امروز ،جهان ،منطقه ،مسائل
مهمیدر پیش است».
او هیچ گاه حرف جدیدی ندارد و این مدل از
منطق خود را در گفتوگویش با رادیوفردا هم
به کار برده است .وقتی از او پرسیده میشود« :به
زودی انتخابات ریاستجمهوری آمریکا برگزار
میشود؛ ترجیحتان این اســت که چه کسی
برنده شــود ،ترامپ یا جوبایدن؟» ازخبرنگار
میپرسد« :برای شــما فرقی میکند؟» بعد از
آنکه خبرنگار میگوید« :نظر من مهم نیست».
میپرســد« :چرا مهم نیست؟ شــما هم یک
انســانید!» به طورکلی بیشتر از آنکه محتوای
جدیدی برای ارائه کردن داشته باشد به دنبال
مطرح کردن خود است و به نظر میرسد باز هم
انگیزهای در سر دارد.
کار ،کار تیم رسانهای احمدینژاد
است
در وهله بعد باید به این پرســش پاســخ داده
شود که چه کسانی و با چه نیتی احمدینژاد
را ترغیــب کردهاند که دربرابــر دوربین رادیو
اروپای آزاد بنشیند .تیم رسانهای احمدینژاد
سالهاســت وی را به نحوی مدیریت کردهاند
که گفتوگویهای وی محدود به چهرههای
نزدیک به رئیسجمهور سابق باشد؛ برقراری
مصاحبههــای منولوگ بــا چهرههایی که در
دوران ریاســتجمهوری وی در رســانههای
منصوب به دولت همــراه وی بودنــد و البته
برگزاری یک نشســت خبری جنجالی ،تنها
هنر این تیم رسانهای طی هفت سال گذشته
درمیان رسانههای داخل کشــور بوده است.
همچنین برپایــی یک مصاحبــه جنجالی با
محوریت موســیقی که چندی پیش منتشر و
در شبکههای ضدانقالب به صورت کامل بازنشر
شــد نیز از دیگر اقدامات رســانهای پیرامون
احمدینژاد طی سالهای گذشته است .در این
میان رسانههای خارجی نیز به تنها رسانههایی
که هنوز منتظرند از رئیسجمهور سابق ایران
حرفی در نقض نگاههای کلی کشــور بشنوند،
همواره در صف مصاحبه با وی بودهاند .برآین ِد
این اقدامات نشــان میدهد که تیم رسانهای
رئیسجمهور ســابق ،احمدینژاد را در جایی
قرار میدهد که حاشــیه و جنجال حرف اول
را در آن بزند؛ بازنشــر گزیده ســخنرانیهای
احمدینژاد در فضای مجــازی نیز آن را تایید
میکند .آنها ســعی میکنند آن بخشــی از
ســخنان احمدینژاد را مورد اســتفاده قرار
دهند که وی را اپوزیســیونتر از قبل نشــان
دهد و حســاب وی را از تمام بخشهای نظام
جدا کند .شــاید اگر احمدینژاد میدانست
که این نوع حاشیهســازیها نه تنها وجههای
برای او نمیســازد ،بلکه هر روز اندوختههای
اجتماعــی وی را نابود میکنــد ،هرگز تن به
چنین رفتارهایی نمیداد؛ اما نه تنها خودش
نمیداند یا نمیخواهد بداند بلکه اطرافیان وی
نیز تالش میکنند دربــاره نتایج این رفتارها،
مثبتنمایی کنند.
حال باید دید احمدینژاد تا کجا قرار اســت
این بازی را برای جدایی از بدنه اجتماعیاش
ادامه دهد؟ آیا درماههای آینده که به انتخابات
ریاستجمهوری نزدیک میشویم؟ باید منتظر
ساختارشکنیهای جدیدتری از وی باشیم؟

قوه قضائیه حکم قطع انگشت دست 3کودک را رد کرد

قرارداد «ویلموتس» باحضور امنیتیها و نظارتیها

مراقب باشیم در زمین «ترامپ» بازی نکنیم

میزان :مرکز رســانه قوه قضائیه اعالم کرد« :پیگیریهای مرکز رسانه قوه قضائیه از
دادگستری استان آذربایجان غربی نشان میدهد ادعای مطرح شده در برخی رسانههای
خارجی مبنی بر تأیید و اجرای حکم قطع انگشت دست سه کودک به جرم سرقت صحت
نداشته و این موج تبلیغاتی نیز در راســتای ادامه پروژه فضاسازی رسانهای غربی علیه
رویکرد دستگاه قضا در مبارزه همه جانبه با فساد و ناامنی صورت گرفته است .مجرمان
سارق نیز باالی  ۲۰سال ســن دارند که هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت
خود هستند».

خانه ملت :رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰مجلس گفت :نمایندگان
دستگاههای نظارتی و امنیتی برای بررسی قرارداد «ویلموتس» به این کمیسیون دعوت
میشوند .سیدنظام الدین موسوی اظهار داشت :ازنمایندگان دستگاههای نظارتی و امنیتی
دعوت کردهایم تا گزارشهای خود درباره پرونده ویلموتس را به کمیسیون اصل ۹۰مجلس
ارائه دهند .وی تصریح کرد :کمیسیون اصل  ۹۰دیدگاه ،اسناد و نظرات دستگاههای امنیتی
و نظارتی را درباره پرونده ســرمربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران اتخاذ میکند تا سپس
بررسیهای خود را در این زمینه جمع بندی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان :سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه کوبیدن بر طبل تحریم
توسل به ایرانهراسی و وعده ارتباط با ایران ،آن چیزی است که «ترامپ» در انتخابات نیاز
دارد ،گفت :مراقب باشیم در زمین او بازی نکنیم« .عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای
نگهبان در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت :کوبیدن بر طبل تحریم ،توسل به سیاست
ایرانهراسی ،داللی در برقراری ارتباط دولتهای منطقه با رژیم صهونیستی ،وعده برقراری
ارتباط با ایران ،همه آن چیزی است که «دونالد ترامپ» در انتخابات پیش رو نیاز دارد .وی
تاکید کرد :مراقب باشیم در زمین او بازی نکنیم.

2

یکشنبه  30شهریور 1399
سال بیست و نهم | شمـاره 6338
 20سپتامبر  2 | 2020صفر 1442

naslefardanews
naslfarda

سیاست

Policy

آقای ترامپ! انتقام ما قطعی است

فرمانده کل سپاه خطاب به رئیسجمهور آمریکا گفت :وعده انتقام ما از
شهادت سردار «سلیمانی» قطعی و کام ً
ال واقعی است .سرلشکر «حسین
سالمی» درمراسم صبحگاه مشترک ستاد فرماندهی کل سپاه تاکید
کرد :آقای ترامپ! از انتقام ما شک نکنید؛ زیرا قطعی و جدی است.وی
افزود :ما اهل شرف و جوانمردی هستیم و جوانمردانه و عادالنه انتقام

قرارداد نظامی واشنگتن و تایوان« ،تیکتاک» و «ویچت» مسدود شدند

تشدید تنش میان آمریکا و چین

میزان :تنش میان آمریکا و چین با تصمیم واشنگتن برای فروش سالح به تایوان و مسدود کردن دو پیامرسان
چینی در آمریکا به اوج رسیده است« .دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بار دیگر چین را به تالش برای دخالت
در انتخابات ماه نوامبر در آمریکا متهم کرد .ترامپ میگوید :چین در انتخابات پیش رو در آمریکا تهدیدی بسیار
جدیتر از روسیه به شمار میرود .این اتهام دونالد ترامپ ،پس از آن مطرح میشود که اداره تحقیقات فدرال آمریکا
با انتشار بیانیهای ،روسیه را به تالش برای دخالت در انتخابات این کشور متهم کرده بود .رئیس جمهور آمریکا در
واکنش به این بیانیه ،خطاب به «کریستوفر رأی» ،رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا گفت« :شما اقدامات چین
را که بسیار جدیتر از اقدامات روسیه هستند ،نمیبینید ».یکی از موضوعات تنش میان آمریکا و چین ،تایوان و
روابط آن با واشنگتن است؛ پکن همواره به واشنگتن درباره تبعات دخالت در امور تایوان هشدار داده است ،اما با این
وجود طی ماهای اخیر واشنگتن با نادیده گرفتن این هشدارها درصدد فروش سالح به تایوان است  .
همشهریآنالین :دولت آمریکا تنها با ایران در تنش
نیست اما در هیچکدام از بحرانهای خودساختهاش تا
این حد در عرصه بینالمللی کماعتبار نشده است .یک
دهه قبل ،حتی باور کردنی هم نبود که آمریکا چنان
منزوی شود که متحدان سنتیاش در اروپا نیز از این
دولت رویگردان شوند و با صدای بلند به خواستههای آن
«نه» بگویند .باورنکردنیتر اینکه این ایستادگی دسته
جمعی در مهمترین نهاد امنیتــی جهان برای نجات
توافقی انجام بگیرد که ایران در محور آن قرار دارد.
یادمان نرفته است که دولت آمریکا در آن سالها تنها با
اشارهای میتوانست قدرتهای کوچک و بزرگ جهان
را برای تصویب  6قطعنامه علیه ایران همراه سازد ،ولی
امروز کشورهای همراهیکننده آمریکا در جامعه جهانی
نه تنها به تعداد انگشــتان یک دست نمیرسند بلکه
برخی از آنها از میان منفورترین و منزویترین دولتها
و خود از نقضکنندگان قواعد بینالمللی هستند .ادعای
وزیر امور خارجه امریکا درخصوص بازگشت تحریمهای
پیشین شورای امنیت و ارعاب جوامع به متابعت از آن
تحریمهای منقضی شده ،رســوایی دیگری است که
در عمل اثر حقوقی برجای نخواهد گذاشــت .پرسش
این اســت که چرا دولت آمریکا با وجود آگاهی از این
امر ،همچنان به این راه بنبست اصرار میکند؟ پاسخ

سازمان ملل ادامه دارد؛  13کشور از  15کشور عضو
آن مخالف شدید تالشها برای از بین بردن برجام و
مقصر دانستن ایران در هر اتفاقی هستند.
توافق هســتهای ایران و قدرتهای بزرگ جهان که
به آن برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) هم گفته
میشود ،ســال  2015میان ایران و کشورهای عضو
گروه  5+1متشکل از آمریکا ،بریتانیا ،فرانسه ،روسیه و
چین ،پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل
متحد به عالوه آلمان منعقد شد .برپایه این توافق ،در

میگیریم؛ به همین علت هم بود که در عیناالســد ،سربازان شما را
هدف قرار ندادیم .وی افزود :کسانی را هدف قرار میدهیم که در شهادت
ســپهبد حاج قاسمسلیمانی مستقیم یا غیرمســتقیم نقش داشتند.
سرلشکر ســامی خطاب به دولتمردان آمریکا افزود :فکر میکنید
ما در قبال خون برادر شهیدمان یک ســفیر زن را در آفریقای جنوبی
میزنیم؟ وی تصریح کرد :آمریکاییها بدانند هر کسی را که در ماجرای
ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی نقش داشته است ،میزنیم و این یک
پیام جدی است .وی گفت :شما در حالی که به شدت گرفتار مشکالت

بین الملل

داخلی

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران:

صدای انفجار شرق تهران مربوط به رزمایش در اطراف پارچین بود

میزان :معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران گفت :صدای انفجار بامداد جمعه در شرق تهران و در اطراف پارچین
با برگزاری یک رزمایش مرتبط بوده است« .حمیدرضاگودرزی» درباره صدای انفجار بامداد جمعه در شرق پایتخت
اظهارداشت :صدای انفجار بامداد جمعه در شرق تهران و در اطراف پارچین با برگزاری یک رزمایش مرتبط بوده است.
وی تصریح کرد :هیچگونه خسارتی در رابطه با صدای انفجار بامداد جمعه در شرق تهران گزارش نشده است .وی عنوان
کرد :اجرای این رزمایش از روز پنجشنبه در حوالی این منطقه آغار شده بود و تا ظهر روز جمعه ادامه داشت .در روز
واقعه برخی از کاربران فضای مجازی مدعی بودند این انفجار حوالی ساعت یک بامداد رخ داده که صدای پی در پی دو
انفجار به گوش رسیده است .در همین رابطه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد :هیچگونه تخریب و خسارت جانی
و مالی در رابطه با این موضوع گزارش نشده است .یک روز بعد از این حادثه هشتگی به همین نام در فضای مجازی
ایجاد شد که با استقبال بی سابقهای از سوی شهروندان مواجه شده و ابعادی فرامرزی را به این حادثه داده است!

نگران «مکانیسم ماشه» نیستیم؛ نگران ماشههای داخلی هستیم

حسین شمقدری ،مستندساز و فرزند جواد شمقدری ،در حساب کاربری توئیتر خود تصویری منتشر کرد
از مرحوم حاج علی شمقدری در کنار رهبر انقالب در سالهای جوانیشان .حاج علی شمقدری از مبارزان
انقالبی و همرزمان حضرت آیتاله خامنهای و عموی جواد شمقدری ،کارگردان سینمای ایران بود.

برابر محدود شدن برنامه هستهای ایران ،تحریمهای
اعمال شده علیه این کشور لغو یا تعلیق شد.
هشــتم ماه مــه ســال « 2018دونالــد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا اعالم کرد کــه از برجام خارج
میشــود و نه فقط تحریمهای قبلی را باز میگرداند
بلکه تحریمهای جدید علیه تهران را نیز اعمال خواهد
کرد و به دنبال آن تحریمهای واشنگتن علیه ایران احیا
و تشدید شدند .آمریکا تالش میکند دیگر کشورها نیز
ایران را تحریم کنند.

داخلی خود هستید ما را تهدید به حمله هزار برابری میکنید ،اما زمانی
که عیناالسد را زدیم ،پیشبینی ما این نبود که شما جواب نمیدهید؛
بلکه فرض ما این بود که پاسخ میدهید و همان موقع صدها موشک را
آماده شلیک کرده بودیم که اگر پاسخ دهید اهداف مورد نظر را ویران
کنیم .وی افزود :امروز هم همین است و اگر تار مویی از سر یک ایرانی
کم شود ،کرک و پشم شما را به باد میدهیم .فرمانده کل سپاه گفت :این
تهدیدها جدی است و ما جنگ لفظی نمیکنیم و همه چیز را به میدان
عمل واگذار میکنیم.

یادداشت صریح و جنجالی علی ربیعی ،سخنگوی دولت:

ساده است :آنها با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا و
در ناامیدی از دو سال برنامهریزی برای متقاعد کردن
اعضای «برجام» به نابودی این توافق امیدوارند که با
تحریک ایران به خــروج از برجام این مأموریت ناتمام
را تکمیل کنند.
جنگطلبتریــن آنها میخواهند بــا تنشآفرینی
درروزهــای باقیمانده تا انتخابــات ،توجهات داخلی
را از کارنامــه ناکام «دونالد ترامــپ» منحرف کرده و
نظرافکارعمومی را به انتخاب دوباره او برای به سرانجام
رساندن یک ماجراجویی جدید ،جلب کنند.
مــا در ســالهای گذشــته  -بهرغم به تــن خریدن
سختیهای بســیار و وارد آمدن دشواریهای زیاد بر
ملت و دولت  ،-با افزایش مقاومت در داخل و تدبیر در
عرصه بینالمللی همه نقشههای آنها را جهت ایجاد
اجماع جهانی برای باال بردن سطح تنشها تا حد خارج
از کنترل کردن بحرانها و وارد آوردن خسارات تمدنی
علیه ایران نقــش بر آب کردهایم و امــروز نیز با تداوم
مقاومت و همراه کردن جامعه و نیز با انسجام سیاسی

که قربانی لجبازی 2قوه شده است!
دریا وفایی /گروه پارلمانی
daryavafaei2009@gmil.com

صفآراییاروپادربرابرآمریکا

فرمانده کل سپاه خطاب به رئیسجمهور آمریکا:



وزارتخانه مهم و اثرگذاری

این «صمت» به کدام سمت؟

انگلیس ،فرانسه و آلمان اعالم کردند تحریمها علیه ایران بازگردانده نمیشود

یورونیوز :انگلیس ،فرانسه و آلمان مجددا ًموضع خود واشــنگتن معتقد اســت که تحریمها علیه ایران از
را تأیید كرده و اعالم کردند تحریمهای سازمان ملل 20سپتامبر از سر گرفته میشوند.
علیه ایران كه پس از امضای توافقنامه اتمی «برجام» یادآورمی شــود پیشتر «ســرگئی الوروف» وزیر
با ایران در ســال  2015برداشته شــده بود ،با وجود خارجه روسیه نیز اعالم کرده بود :تحریمهایی که با
خواست آمریكا ،پس از  20سپتامبر تمدید نخواهند اعمال آنها میخواهند ایران را خفه کنند ،هیچگاه
شد .این سه کشور در نامهای به رئیس شورای امنیت مؤثر نبوده و نخواهد بود .وی خاطرنشان ساخت :ایران
ســازمان ملل نوشــته و در آن خاطرنشان ساختند بارها آمادگی خود را برای گفتوگو ابراز داشته است
که هرگونه تصمیم یــا اقدامی بــرای اعمال مجدد و این آمادگی برای گفتوگویی که نمیتواند مبتنی
تحریمهای ســازمان ملل ازجمله روند بازگرداندن بر اولتیماتومهایی باشــد که طرف آمریکایی به طور
تحریمها علیه ایران که توســط ایاالت متحده پس دورهای آن را مطرح میکند ،همچنان وجود دارد و ما
از خروج از توافق هســتهای در سال  2018آغاز شده آماده کمک به آغاز چنین گفتوگویی خواهیم بود .ما
«اعتبار قانونی نخواهد داشت» .در این نامه آمده است :همراه با کشورهای اروپایی و چین از توافق برجام برای
«ما بیوقفه برای حفظ توافق هســتهای تالش کرده حل و فصل مسئله هستهای ایران که در سال 2015
و به آن متعهد ماندهایم ».وزیر امــور خارجه آمریکا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد و
«مایکپمپئو» در ماه اوت اعــام کرد که وی فرایند اکنون آمریکاییها دوباره با پیروی از سیاست اهریمن
 30روزهای برای تجدید رژیم تحریمها علیه ایران را جلوه دادن ایران در همه زمینهها ،در حال تخریب آن
در شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کرده است .هستند ،دفاع میکنیم .اکنون بحث در شورای امنیت

تیتر یک

نباید اجازه دهیم هیچکدام از نقشــههای ضدایرانی
محقق شــود .این احتماالً آخرین مرحلــه از نمایش
ساکنان کاخ سفید اســت که به دنبال کسب اعتباری
برای خرج کردن در مبارزات انتخاباتی میگردند .دولت
فعلی آمریکا کلیه ظرفیتهای مؤثــر تحریم را بهکار
گرفته و بهواقع چیزی فراتر از آنچه تاکنون حاصل شده
از هر گونه تحریم جدیدی به دست نمیآید .آنچه اکنون
در صحنه سیاست آمریکا درخصوص«مکانیسمماشه»
در جریان است ،تالش برای کشــاندن ایران به زمین
بازی جدیدی است که امکانات جدیدی هم در اختیار
این کشــور قرار دهد .تالش آنها بــرای نابود کردن
ظرفیتهای باقیمانده از برجام است.
ما از آنچه ممکن است در روزهای آینده و حتی فعال
شدن مکانیسم ماشه در پیش باشد نگران نیستیم ،اما
نگران ماشهای هستیم که به هر دلیل اعم از ناآگاهی یا
بیدقتی در کشورمان چکانده شود؛ آنهایی که هنوز
مشت آمریکا برایشان باز نشــده و منطق بازی کنونی
آمریکا را نمیدانند .این روزها و هفتههای تعیینکننده،

جایی برای رفتارها و گفتارهای احساسی و هیجانی و
امتیازگیری در سیاست داخلی نیست.
باال بردن تب برجامستیزی ،نتیجهای جز تغییر زمین
بازی به نفع دولت درمانده آمریکا نخواهد داشت .کار
شایسته این روزها ایجاد مقاومت فزاینده و اجتماعی
کردن بیشتر آن و نیز انســجام سیاسی و سیاستی بر
محور بازدارندگی دیپلماتیک برآمده از برجام ،انزوای
دیپلماتیک تحمیلشــده بر دولت کنونی آمریکا در
پرونده هســتهای ایران و به تماشا نشستن دست و پا
زدنهای دولت آمریکا در باتالقی است که خودساخته
یکردن ،گاه مؤثرین
اســت .طمأنینه و ظرفیت صبور 
اقدام برای مقابله با دشمن است.
انزوای دیپلماتیک امروز آمریکا محصول شکیبایی ما
در همان روزی است که دونالد ترامپ تصمیم گرفت
از برجام خارج شود .شاید اگر آن روز تصمیم به تالفی
زودهنگام میگرفتیم تا احســاس خشم خود را نشان
دهیم یا در عرصه سیاســت داخلی به امتیازی دست
یابیم ،امروز از انزوای آمریکا و حمایت اکثریت اعضای
شورای امنیت از ایران خبری نبود .استراتژی دوگانه
افزایش مقاومت در داخل و دیپلماســی هوشمندانه
زیربنای همه این دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک
است.

مشاور رئیسجمهور به مصاحبه جنجالی احمدینژاد واکنش نشان داد .حسامالدین آشنا در حساب
کاربری خود در توئیتر به مصاحبه احمدینژاد با «رادیو فردا» واکنش نشان داد و نوشت« :رادیو فردا
رسانه نیست .سامانه عملیات روانی است».

ماهها از برکنــاری وزیرصنعت ،معدن و تجارت
سپری میشود؛ اما هنوز این وزارتخانه کلیدی
با تعویض و انتصابهای سرپرستی اداره میشود!
ناگفته نماند که طبق معمول حرف و حدیثهای
فراوانی بر سر چرایی عدم معرفی وزیر مربوطه
بین پاستوریها و بهارســتانیها و این بار خانه
صنعت ،معدن و تجارتیهــای ایران نیز مطرح
اســت .آنچه نیاز به واگویی نــدارد ،نتیجه این
بســاط درهم و برهم وزارت صمت کشوراست
که تاکنون جز آشفتگی هرچه بیشــتر بازار و
فشارحداکثری برگرده مردم نداشته است .عضو
هیئترئیسه مجلس یازدهم ازجمله منتقدانی
اســت که طی گفتوگو با ما راجع به اوضاع و
احوال این وزارتخانه تصریح کرد :با سرپرست
اداره شــدن وزارتخانهای به این مهمی،ضربه
زننده است چون تصمیمات متقن و به موقعی
نمیتوانند بگیرند .خصوصاً که سرپرست فعلی
در جاهایی هم اعالم کرده انگیزه الزم را ندارد.
«حسینعلیحاجیدلیگانی» با بیان اینکه دود
بــودن وزارت صمت به چشــم مردم
یرئیس
ب
ِ
میرود ،خطاب به رئیسجمهــور تاکید کرد:
مجلس منتظر معرفی وزیرصمت است ،جناب
رئیسجمهور دست بجنبانند .حاجی گفت :آقای
رئیسجمهور دارد از قانون ،استنکاف میکند و
به تعهدی که داد ه عمــل نمیکند؛ دلیلش هم
سرپیچی و تمرد از قانون اســت .وی ادامه داد:
چیزی غیرازاین نیست که رئیسجمهور دارد از
قانون تمرد میکند .در آن سه ماهی که فرصت
داشتند فقط درهفته آخرش آمدند گزینه خود
را پیشنهاد دادند که مجلس مجبورشود بگوید
چارهای نیست و همین را رأی میدهیم که همان
هم رأی نیاورد .چند هفته میگذرد ولی گزینهای
را معرفی نکردند وگرنه مجلس آماده اســت تا
کاربررسی را انجام دهد و نظرخود را اعالم کند.
صنعت و تولید را بــه باز یهای
سیاسی آلوده نکنید
«ســیدعبدالوهاب ســهلآبادی» رئیس خانه
صنعت ،معدن و تجارت ایران از دیگر منتقدان
سرسخت وضعیت موجود وزارت صمت است .او
نیز درگفتوگو با ما خطاب به «حسنروحانی»
تصریح کرد :جناب رئیسجمهــور! این تعلل
شــما برای معرفی وزیر تأملبرانگیز است .باید
خودتان بهتر بدانید که بیصاحبی وزارتخانه
مهمی چون صنعت معدن و تجارت چه ضربات
مهلکتری را به چرخه اقتصاد و تولید مملکت
وارد میســازد .وی ادامه داد :عدم معرفی وزیر
صنعت ،معدن و تجارت آن هــم دربازه زمانی
طوالنی و این مقطع حساس ،به هر دلیل که باشد
توجیهناپذیر و حاوی پیام منفی و نگرانکننده
برای فعاالن اقتصادی اســت .وی یادآور شــد:
مهمترین وزارتخانه اقتصــادی با بیش از ۱۷
شرکت و سازمان زیرمجموعه که نقش تعیین
کنندهای در سیاستگذاری و تنظیم مناسبات
اقتصادی خــرد و کالن کشــور دارد ،بیش از
چهار ماه اســت بدون وزیر و با سرپرست اداره
میشــود .ادامه این روند حاصلی جز معطلی و
افزایش مشکالت تولیدکنندگان و نابسامانیها
و بالتکلیفی مدیران و کارشناسان وزارتخانه
و اخــال در فعالیتهــای مهــم وزارتخانه
مذکور و فرصتســوزی به طورمستقیم و نیز
اثر منفی ثانویه در کارکرد ســایر وزارتخانهها
و سازمانهای دولتی و خصوصی ذیربط را در
پی نخواهد داشت .سهلآبادی با تاکید براینکه
اقتصاد را به بازیهای سیاســی آلــوده نکنید
اظهارداشــت :بجاســت وزیر صمت از قشری
انتخاب شــود که فارغ از مالحظات سیاسی و
شــخصی برای خدمت به مردم و کشــور وارد
گود این وزارتخانه شــود نه اینکــه به دنبال
رضایتمندی فالن مسئول و بهمان مدیرباشد.
مخالفان سعی برایجاد شائبه علیه
دولت دارند
ابراز نگرانیهای مطرح شده ازسوی رئیس دفتر
روحانی بیپاسخ نماند« .محمودواعظی» گفت:
شائبه تعلل دولت در معرفی وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ســاخته مخالفخوانان است .وی در
پاسخ به این شائبهها گفت :قبل از تشکیل دولت
دوازدهم الیحه ساختار به مجلس دهم ارائه شد و
در الیحه اصالح ساختار تشکیل وزارت بازرگانی
هم بود ،اما مورد توجه قرار نگرفت .واعظی اعالم
کرد :رئیسجمهوری موضوع معرفی وزیر را به
تفکیک دو وزارتخانه منوط نکــرده و این امر
هیچ تاخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان
مشخص ایجاد نخواهد کرد .باید منتظرماند و
دید این بالتکلیفی چه زمانی به پایان میرسد!

