
t oseei r ani . i r
سياست2

 غالمرضــا مصباحــی مقــدم؛ از 
مدافعین دو آتشه دولت ابراهیم رئیسی 
و از مخالفان دولت پیشــین باز کاسه و 
کوزه های مســائل اقتصادی کشور را 
بر سر حســن روحانی شکست و گفته 
چالش های بسیار بزرگی که دولت در 
حوزه اقتصاد با آن روبرو است به دلیل 
بدهی سنگینی اســت که دولت قبلی 

روی دست دولت فعلی گذاشته است.
مصباحی مقدم کــه عضو مجمع 
تشخیص مصلح نظام است و از مخالفان 
پیوستن ایران به FATF؛ در آن هنگام 
که برجام به سرانجام رسیده بود و حسن 
روحانی از برجام 2 و 3 سخن می گفت، 
در رد برجام مصاحبه می کرد. این چهره 
اصولگرا، یک ماه بعــد از خداحافظی 
حسن روحانی از پاســتور در گفتگو با 
ایسنا گفته بود به خاطر برجام و چرخش 
دولت به سمت آمریکا بود که چین با ما 
ســرد برخورد کرد. مصباحی مقدم در 
ســال 97 هم اقدامات اقتصادی دولت 
حسن روحانی را در شان دولتی در تراز 

جمهوری اسالمی نمی دانست.
همچنین او در اوایل اردیبهشت ماه 
بعد از اعتراضات مردم به روند گرانی ها و 
اینکه چرا دولت ابراهیم رئیسی گشایشی 
ایجاد نکرده در گفتگو با »دیده بان ایران« 
گفته بود: حسن روحانی بر سر راه قطار 
اقتصاد کشور چاله ایجاد کرده و دولت 
سیزدهم پول های بلوکه شده را صرف 

بدهی های دولت روحانی کرد.
این عضو مجمــع در آن مصاحبه 
مدعی شــد: »دولت حســن روحانی 
با بدهی بسیار ســنگینی که از طریق 
فروش اوراق مثل اســناد خزانه برای 
چهار سال آینده ایجاد کرد ما را با بحران 
روبه رو کرده است و دولت رئیسی باید 
برای چهار سال آینده بدهی های دولت 

روحانی را بپردازد.«
حاال مصباحی مقدم با ایلنا گفتگو 
کرده و باز آن سخنان را به گونه ای دیگر 
تکرار کرده است، او گفته: »دولت قبلی 
به بانک مرکزی، بانک ها، شرکت ها و 
سازمان تامین اجتماعی بدهکار است 

و حتی با فروش اوراق بــه عامه مردم 
بدهی سنگینی روی دست دولت بعدی 
گذاشت. همچنین با ایجاد هزینه های 
جدید و تاخیــر در اجــرای بعضی از 
مصوبات بدهکاری ایجاد کرده است. 
مصوباتی مانند یکسان سازی حقوق 
کارکنان، بازنشستگان در بخش های 
نیروهای مسلح و غیرمسلح که نشان 
می دهد دولت قبلی تا توانسته، برای 
دولت بعد خــود هزینه ایجــاد کرده 

است.«
منتقدان یا جاهل هستند یا دشمن

سخنان این عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را می توان »فرار به جلو« 
فرض کرد، او به جای آنکه از برنامه های 
اقتصادی دولت بگویــد منتقدان را در 
بزرگنمایی متهم کرده و گفته اســت: 
»منتقدان فقط بلدند چهار کاال را ببینند 
که قیمت های جهانی اش تغییر کرده 

و بر قیمت های داخلی تاثیر گذاشــته 
اســت. این چندتــا کاال را علم کردند 
و در اخبارشــان، تحلیل هایشــان و 
شعارهایشــان درشــت و بزرگنمایی 

می کنند.«

اشاره او به افزایش قیمت آرد و نان در 
کشور و کمیاب شدن روغن از بازار است 

که این روزها داد مردم را درآورده است.
جالب آنکه این فعال اصولگرا »ثبات 
نــرخ ارز« و »تامین کاالهــای مورد 
نیاز کشور« را از دســتاوردهای دولت 
سیزدهم دانسته و گفته زمانی که ابراهیم 
رئیســی دولت را تحویل گرفت به کف 
ذخیره کاالهایی رسیده بودیم اما او این 
موضوع را در حد بسیار اطمینان بخشی 
تامین کرده است.او البته دلیل گرانی 
آرد را متوجه مجلس و جنگ روسیه و 
اوکراین دانسته و گفته: »مجلس قیمت 
گندم را دو برابر افزایش داد، تا کشاورزان 
برای کشاورزی تشویق شوند. خب اگر 
قیمت گندم باال رفــت، قیمت آرد باال 
می رود. اگر قیمت آرد باال رفت، نه تنها 
قیمت ماکارونی باال می رود، بلکه قیمت 
نان هم باال می رود. االن با جنگ روسیه 

و اوکراین، بحران گندم در سراسر جهان 
مشــاهده می شود. امســال هم گندم 
مجددا افزایش قیمت پیدا کرده است. 
بعد انتظار دارند ماکارونی دو برابر، سه 
برابر نشده باشد. معلوم است بیشتر از 
این هم می شود. گرچه همین هم برای 
دولت قابل قبول نیســت، اما چه کند؟ 
دولت باید از پس کدام یک از چاله هایی 

که ایجاد کرده اند، بربیاد؟«
این عضو مجمع  باز اینگونه از ابراهیم 
رئیسی دفاع کرده است: »دلیل عمده 
این انتقادات ندانستن مبانی رفتار دولت 
آقای رئیسی است و دیگر آنکه، موضوع 
نوعی تخریب است و با قصد صدمه زدن 
به این دولت انجام می شود.« او در نهایت 
نتیجه گرفته که هرگونه اقدامی که در 
مقابل این دولت صــورت می گیرد یا از 

جهالت است یا از عداوت.
مصباحی مقــدم، عضــو جامعه 
روحانیت مبارز از جریان های شاخص 
اصولگرایی اســت و در انتخابات سال 
گذشته ریاست جمهوری بسیار فعال بود 
و از حامیان ابراهیم رئیسی، او گفته بود 
در سال 96 نیز از رئیسی حمایت کرده 
و بارها حمایت جامعه روحانیت از علی 
الریجانی )که از سوی شورای نگهبان رد 
صالحیت شد( را نیز تکذیب کرده و آن 
را القای دروغ خوانده بود. بعد از پیروزی 
ابراهیم رئیســی در انتخابات 1400، 
مصباحی مقدم به عنوان ســخنگوی 
جامعه روحانیت مبــارز اعالم کرد که 
این تشــکل هیچ فردی را برای حضور 
در کابینه دولت سیزدهم معرفی نکرده 
است و دســت رئیس جمهور را در این 
مورد باز گذاشته است. البته این عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت از محمد 
مخبر، معاون اول رئیس جمهور حمایت 
کرده و او را فرمانده تیم اقتصادی دولت 

دانسته بود. 
حمله به دولت های قبل

او تحلیل هــای خاصــی نیــز در 
مــورد دولت های پیشــین دارد و آنها 
را »لیبرالــی« و »ســرمایه داری 

نوکالسیک« می داند.
مصباحی مقــدم در ســال 99 در 
گفتگو با اعتمــاد آنالین گفتــه بود: 

»رویکرد دولت های هاشمی، خاتمی 
و روحانی رویکرد سیاست های اقتصاِد 
سرمایه داری نوکالسیک است که این 
رویکرد در جهان بعد از گذشت حدود 
200 سال، دچار چالش های سنگینی 
شــده اســت مانند اقتصــاد آمریکا و 
کشورهای اروپایی، مثل اسپانیا، پرتغال، 
ایتالیــا و...« او گفته بــود برای کاهش 
پسرفت ها و ترمیم فضای مخدوش شده 
اقتصاد الزم است دولت ها پیرو اقتصاد 
ســرمایه داری و لیبرال نباشند و بین 
سوسیالیست و سرمایه داری نقطه ای 
مناســب را پیدا کنند و در واقع ما باید 
الگــوی اقتصادی اســالمی و ایرانی را 
به رویکرد کشــورهای اسکاندیناوی 

نزدیک کنیم.
این درحالی است که این روزها برخی 
اقتصاددانان و فعاالن سیاسی  شیوه های 
اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی مانند 
»هدفمندی جدید یارانه ها« و »کارت 
خرید نان« را اقتصــاد »نئو لیبرالی« 
می دانند که دولت حسن روحانی حتی 
جرات نزدیک شدن به آن را هم نداشت.

مصباحــی مقدم ایــن روزها تمام 
قد از دســتاوردهای اقتصادی دولت 
دفاع می کند اما باید منتظر ماند و دید 
آینده اقتصادی کشور و اقدامات دولت 
سیزدهم باز هم اجازه اینگونه حمایت ها 
را به اصولگرایــان خواهد داد یا ابراهیم 
رئیسی هم مانند محمود احمدی نژاد از 

چشمشان خواهد افتاد.

»مصباحی مقدم« هم بر گرانی های اخیر صحه می گذارد و هم روحانی را مسئول می داند!

دفاع از دولت رئیسی یا فرار به جلو؟
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مصباحی مقدم دلیل عمده 
انتقادات را ندانستن مبانی 

رفتار دولت آقای رئیسی 
می داند و معتقد است 

موضوع نوعی تخریب است 
و با قصد صدمه زدن به این 
دولت انجام می شود. او در 
گفت وگو با ایلنا در نهایت 

نتیجه می گیرد هرگونه 
اقدامی که در مقابل این 

دولت صورت می گیرد یا از 
جهالت است یا از عداوت

مصباحی مقدم این روزها 
تمام قد از دستاوردهای 

اقتصادی دولت دفاع 
می کند اما باید منتظر ماند و 
دید آینده اقتصادی کشور و 
اقدامات دولت سیزدهم باز 
هم اجازه اینگونه حمایت ها 

را به اصولگرایان خواهد 
داد یا ابراهیم رئیسی هم 

مانند محمود احمدی نژاد از 
چشمشان خواهد افتاد

علی بیدگلی

وزیر خارجه:
میخواهیم مساله دو تابعیتی ها را 

به نتیجه برسانیم
وزیر خارجه گفت: نگاه ما بر این است که مساله 
دو تابعیتی ها را بعد از بیش از 40 ســال که مغایر با 
قانون اساسی است در قالب قانون جامع حمایت از 
ایرانیان خارج از کشور به نتیجه برسانیم،  به گزارش 
ایسنا، امیرعبداللهیان افزود: بسیاری از دانشجویان 
در خارج از کشــور هســتند و ما در سفرهایی که 
می رویم و از آنها پرســیده می شود که چرا به ایران 
نمی آیند انتظارات آنها این است که بخش دولتی 
زمینه ای را برای بازگشت آنها فراهم کند. عالوه بر 
آن دانشجویان احساس می کنند  که دانشگاه بعد 
از فارِغ التحصیلی شان، توجهی به آنها ندارد. از این 
رو نیاز اســت راهکارهایی برای ارتباط دانشگاه با 
فارغ التحصیالن  فراهم شود؛ چر که این ارتباط به 
ما هم کمک  می کند آنها بعــد از پایان تحصیل به 

کشور بازگردند.
    

احمد مازنی: 
 حزب گریزی در کشور

 رایج شده است
احمد مازنــی نماینده ســابق مجلس معتقد 
است که در جامعه امروز، حزب گریزی رواج یافته 
و سیاســتمداران تمایلی به فعالیت در این حوزه 
ندارند؛ چنانکه افتخار خود می دانند که عضو هیچ 

حزبی نباشند.
او در گفتگو با ایسنا گفت: متأسفانه نقش احزاب 
درحاکمیت کمرنگ است،  بخشی از عوامل پویایی 
جریان های سیاسی هم به خود آنها مربوط است، 
درحال حاضر بیش از 110 حزب سیاسی در کشور 
وجود دارند که دامنه جغرافیای بعضی از  آنها محدود 
به استان بوده، اما اکثر آنها ملی و سراسری هستند. 

    
محمدرضا خباز:

رسانه  ها و افراد هتاک به خاتمی 
پشت شان گرم است

نماینده ادوار مجلس گفت: فرد هتاک در همه 
جوامع بوده و اســت اما اینکه پشت فرد گرم باشد، 
احساس امنیت کند و بگوید هر عملی انجام بدهم 
و هر توهینی اعم از جاسوسی، ناموسی و غیره بزنم، 
هیچ کس از بنده سوال نخواهد کرد و مورد مواخذه 

قرار نمی گیرم، مشکل است.
به گزارش منیبــان، محمدرضاخبــاز افزود: 
افرادی که از حدود سال 13۸3 تاکنون خاتمی را 
ممنوع التصویر کردند و با رسانه ها و روزنامه هایی که 
اسم یا عکس او را منتشر کردند، برخورد می کردند، 
به این دلیل که خاتمی در میان چهره های سیاسی 
از همه محبوب تر اســت، نســبت به او حسادت و 

کینه توزی می کنند. 
    

نماینده مجلس پیشنهاد داد:
 تقسیم بودجه صدا و سیما 

میان مردم
جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مجلس در 
توئیتی نوشت: »پیشنهاد دارم، االن که یارانه های 
آرد و نان هدفمند و به خود مردم پرداخت می شود، 
بودجه صدا و ســیما را هم بین مردم تقسیم کنیم. 
هرکسی دوست داشت اشتراک بخرد و برنامه های 
متنوع صدا وسیما و اخبار 20:30 تماشا کند. هرکس 
دوست نداشت پولش را صرف امورات زندگی کند.«

    
معاون اول قوه قضاییه:

نباید کارخانه به دلیل تخلف 
یک نفر تعطیل شود

محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه گفت این 
قوه به هیچ وجه راضی نیست که کارخانه ای با 400 
الی ۵00 نفر به دلیل تخلف یک مدیر تعطیل شود 
بنابراین هنر دادستان این است مجرم را شناسایی 
و تنبیه کند، چه معنایی دارد کارخانه ای به دلیل 
تخلف یک نفر تعطیل و کارگران آن کارخانه بیکار 

شوند؟
    

احمدی نژاد به زلنسکی نامه نوشت
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت های 

نهم و دهم به والدیمیر زلنسکی نامه نوشت.
کانال تلگرامی دولت بهار نوشت:  با اوج گیری 
تغییرات گسترده و عمیق در جهان و نقش بیداری 
انسانی عموم ملت ها در این تحوالت، محمود احمدی 
نژاد در یک نامه تحلیلی پیرامون این تغییرات که 
خطاب به رئیس جمهور اوکراین نگاشته شده، بر 
اهمیت مقاومت موثر و تعیین کننده مردم این کشور 
در ســاخت نظام آینده بین الملل به نفع، آزادی، 
عدالت و صلح تاکید کرد.آنطور که دولت بهار نوشته 
است: »متن نامه تبیینی و تحلیلی رئیس جمهور 
دولت های نهــم و دهم به والدیمیر زلنســکی که 
تحویل سفارت اوکراین در تهران شده است، بعدا 

منتشر خواهد شد.«

روی موج کوتاه

سخنگوی وزارت خارجه در مورد خبرهای 
برخی رسانه ها مبنی بر وجود ارتباط بین پرونده 
حمید نوری و احمدرضا جاللــی و همچنین 
درخواست وزارت خارجه سوئد از شهروندان این 
کشور مبنی بر این که به دالیلی امنیتی به ایران 
سفر نکنند، گفت: این دو موضوع هیچ ارتباطی 
به هم ندارند و اگر ارتباطی هم هست این طرف 

سوئدی است که می خواهد ارتباط را برقرار کند 
و این موضوع ما را به شک می اندازد.

به گزارش ایسنا، ســعید خطیب زاده افزود: 
»جاللی به جرم جاسوسی مدت هاست در ایران 
دستگیر شــده حکمش صادر شده درخواست 
بازنگری کرده که در حال بررسی است او خسارت 
عمده ای زده است و متاسفیم که طبق آنچه که 
مراکز اطالعاتی و امنیتــی می گویند برخی از 
کشورهای غربی به رژیم صهیونیستی در انجام 

اقدامات تروریستی اش کمک کرده اند.«
او ادامه داد: »این که دربــاره نوری طراحی 
می شود و گروهک شکســت خورده منافقین 

دامی را پهن می کند شاهد می آورد و دادگاه را 
سیاسی می کند و دولت سوئد اجازه می دهد که 
این اتفاقات انجام شود شک ما را بر می انگیزه که 

چگونه این اتفاقات رخ می دهد.«

در دادگاه ســوئد حقوق اولیه نوری رعایت 
نشده

خطیب زاده با تاکید بر این که در دادگاه سوئد 
حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشــده و دادگاه 
مورد اشاره دارای صالحیت نیست، عنوان کرد: 
»متاسفانه دولت سوئد به این موضوع توجه نکرده 
است. دولت این کشور باید هرچه زودتر به مسیر 

درست بازگردد و فکر کند که با این گرو کشی ها 
موضوع و پرونده جاللی فراموش می شود موضوع 
جاللی و حکم آن جاسوسی است و در مسیر خود 

پیگیری می شود.«
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به سوال دیگری در مورد اخبار منتشر شده در 
ارتباط با سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به تهران و جزئیات این سفر، 
گفت:  »مذاکرات مربوط به رفع تحریم ها علیه 
ایران و احیای برجام بین طرف های مذاکره کننده 
تا امروز بدون وقفه ادامه داشته است. مکثی در 
حضور در وین رخ داده ولــی رد و بدل پیام ها از 

طریق هماهنگ کننده گفت وگوها در حال انجام 
است. سفر آقای مورا به تهران در هفته جاری بعد 
از تماس تلفنی اخیر آقای امیرعبداللهیان و آقای 
بورل انجام می شود. این به این معنا نیست که بعد 
از وقفه ای ایشان با پیام جدیدی می آید. پیام ها 
به صورت مســتمر بین ایران و آمریکا از طریق 
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفت وگوها در 

حال رد و بدل شدن است.«
او با بیان اینکه الزم بود با توجه به پیشنهاد 
بورل و استقبال امیرعبداللهیان دیداری حضوری 
انجام شود، افزود: »مورا در این سفر با علی باقری 
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در 
مذاکرات وین دیدار خواهند کرد. دســتور کار 
گفت وگوها در تهران مشخص و روشن است و 
امیدواریم بتوانیم بعد از انجام این گفت وگوها 

نتیجه را بهتر اعالم کنیم.«

سخنگوی وزارت خارجه:

ارتباطی بین دو موضوع »حمید نوری« و »احمدرضا جاللی« نیست

خبر

رئیس قوه قضاییه به مسئوالن ذیربط قضایی 
دستور داد چنانچه طی ماه ها و هفته های اخیر 
برای افرادی از دو قشــر زحمتکش معلمان و 
کارگــران در اثر غفلت آن هــا، پرونده قضایی 
تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند 
و در مقابل، چنانچه عناصری وابسته به بیگانه 
در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده اند و 
برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخالل در نظم 
و امنیت مردم برنامه دارنــد، اقدامات قانونی 
مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند و حساب 
عناصر وابســته به بیگانه را از برخی افراد که از 
روی غفلت شان برای آنها پرونده تشکیل شده، 

جدا بدانند.

به مرکز رسانه قوه قضاییه غالمحسین محسنی 
اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، گفت: 
»باید در جهت رفع مشکالت معیشتی معلمان و 
کارگران عزیز و محترم تالش همه جانبه کنیم؛ 
در عین حــال باید توجه کنیم که شــیاطین در 
صف دلسوزان فعال در دو قشر زحمتکش معلم 
و کارگر رخنه نکنند چرا که رخنه آنها نه تنها به 
حل مشکالت معلمان و کارگران نمی انجامد بلکه 

مشکالت آنها را پیچیده تر می کند.«
او همچنین با اشاره به اقدامات و تدابیر دولت 
در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور از جمله 
تالش برای اصالح ساختار بودجه ، رفع اشکاالت 
نظام بانکی و اهتمام به تقویت تولید داخلی، افزود: 

»معیشــت و ســفره مردم جزو اولویت دارترین 
موضوعات مدنظر دولت است و دستگاه قضایی 
نیز در این مهم با تمام توان به دولت کمک خواهد 

کرد.«
»مدیریت ارز« و »کنترل بازار« دو عرصه مهمی 
است که رئیس قوه قضاییه در راستای کمک به 
دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم بر روی 
آن ها تاکید کرد و با اشاره به  مصوبات جلسه اخیر 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی 
بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله 
با گران فروشی و احتکار، گفت: »دستگاه قضایی با 
تمام توان در موضوعات »مدیریت ارز« و »کنترل 
بازار« و همچنین »مقابله با گرانفروشی و احتکار« 

به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان 
گزند و آســیبی به معیشت و ســفره مردم وارد 

نشود.«
رئیس قوه قضاییه، موضوع اقناع افکار عمومی 
پیرامون هرگونه اقدام اقتصادی مرتبط با معیشت 
مردم را از ضروریات دانست و عنوان کرد: »دولت 

در راســتای اقناع افکار عمومی برای پیشــبرد 
برنامه های اقتصادی خود اقدامات مختلفی انجام 
داده اســت؛ باید همگی توجه داشته باشیم که 
هرگونه بی توجهی به مقوله اقناع افکار عمومی و 
ناشی گری در این قضیه  زمینه ساز سوء استفاده 

بدخواهان و دشمنان را فراهم خواهد آورد.«

رئیس دستگاه قضا دستور داد:

مساعد ت نسبت به معلمان و کارگران دارای پرونده قضایی 


