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توکليدردفاعازقانونتهدیدکرد!  
احمد توكلي، اقتصاددان و عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در توئيتي دولت را براي عدم اجراي يك قانون تهديد به 

اعتراضات خياباني كرد.
 او در توئيتر خود نوشت: »اگر دولت تا پايان سال قانون انتشار 
علني حقوق و مزاياي مس��ئوالن را اجرا نكند، با استفاده از 
اختيارات ديده بان ش��فافيت  و عدالت، م��ردم را به تجمع 
قانوني و اعت��راض خياباني عليه دولت دع��وت مي كنيم. « 
اشاره او به ماده ۲۹ برنامه شش��م توسعه است كه مي گويد 
»دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت 
به راه اندازي س��امانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان 
تجميع كلي��ه پرداخت ها به مقامات، رؤس��ا، مديران كليه 
دستگاه هاي اجرائي شامل قواي سه گانه جمهوري اسالمي 
ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، 
ش��ركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابس��ته به دولت، 
بانك ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت هاي بيمه دولتي، 
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي )در مواردي كه آن 
بنيادها و نهادها از بودجه كل كش��ور استفاده مي نمايند(، 

مؤسس��ات عمومي، بنياده��ا و نهادهاي انقالب اس��المي، 
مجلس شوراي اس��المي، ش��وراي نگهبان قانون اساسي، 
بنيادها و مؤسس��اتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و 
همچنين دستگاه ها و واحدهايي كه ش��مول قانون بر آنها 
مستلزم ذكر يا تصريح نام اس��ت اعم از اينكه قانون خاص 
خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير 
وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي 
گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروش��يمي ايران، سازمان 
گس��ترش نوس��ازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران، سازمان توس��عه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني 
ايران، س��ازمان صدا و سيماي جمهوري اس��المي ايران و 
شركت هاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاه هاي سازندگي 
و اشخاص حقوقي وابس��ته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي 
كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص 
شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم 

فراهم شود. «
دولت مكلف بود مطابق قانون، در سال جاري اين كار را انجام 
دهد كه تاكنون انجام نش��ده و كار به جايي مي رسد كه يك 

عضو مجمع تشخيص براي اجراي قانون بايد ناچار متوسل 
به تهديد شود!

سياسيکاريمدعيان»سازندگي«
هر روز عكس بزرگ يك سياستمدار ايراني و خارجي در صفحه 
يك و بعد تيترهاي سياس��ي؛ اين وضعيت هميشه روزنامه اي 
است كه به اسم »سازندگي« منتش��ر مي شود. سازندگي اسم 
قشنگي است، براي كارگزاران هم هست؛ كارگزاران سازندگي. 
صفحه يك هميشه فقط از سياست مي گويد و از مردان سياست. 
يك روز آيت اهلل جنتي، يك روز آخوندي و استيضاحش، يك 
روز رهبر كره، يك روز بازيگر س��ريال، ي��ك روز جهانگيري و 
يك روز الريجاني. هم��ه تيترهاي اول هم سياس��ي. آيا هيچ 
دغدغه غيرسياسي بين مردم نيست و آيا س��ازندگي صرفاً از 
مس��ير سياس��ت مي گذرد؟ دغدغه هاي اقتصادي مردم نبايد 
در روزنامه اي كه نام س��ازندگي دارد، انعكاس يابد؟ جدايي از 
مردم و چس��بيدن به مردان سياست، روال هميشه كارگزاران 
سازندگي بوده است. از همين حاال مباحث انتخابات 1400 را 
كليد زده اند و دنبال گرفتن كرسي رياست جمهوري اند. جايي 

براي پرداختن به دغدغه هاي مردم هم باقي مي ماند؟!

كدام توليد؟ كدام اشتغال؟
نامگذاري سال 13۹6 به عنوان »اقتصاد مقاومتي؛ توليد-اشتغال« از سوي 
رهبر معظم انقالب اسالمي، اولويت اصلي و جهت گيري كالن كشور در سال 
جاري را - كه واپسين روزهايش را سپري مي كنيم- تعيين كرد. از سويي 
مطالبات عمومي جامعه نيز دقيقاً به همين دو ركن اقتصادي معطوف بود و 
اكنون كه سال »توليد و اشتغال« در حال پايان است، ارزيابي از ميزان تحقق 

شعار و جهتگيري سال ضروري است. 
در خصوص حوزه »توليد ملي« كه محور اصلي پيشرفت اقتصادي كشور را 
شكل مي دهد بايد گفت هرچند حوزه توليد صنعتي و كشاورزي از ديرباز با 
چالش ها و موانع بسياري رو به رو بوده اس��ت اما در سال هاي اخير گرفتار 
ركودي عميق شده كه تداوم اين ركود روز به روز حال توليد ملي را خراب تر و 
اوضاع آن را ناگوارتر مي كند. تأثير روشن تداوم و تعميق ركود در حوزه توليد 
را مي توان در ديگر بخش هاي اقتصاد كشور مشاهده كرد، چنانكه نيروي كار 
و سرمايه انساني به شدت از اين ركود متدثر شده و تعطيلي كارگاه و كارخانه 
موجب افزايش بيكاران و يا تعويق مكرر دستمزد كارگران مي شود. همين 
امر موجب كوچك تر شدن سفره خانوار ايراني و كاهش رفاه عمومي و قدرت 

خريد مردم گرديده است. 
از سويي وجود معضالتي همچون وارادات )خصوصاً كاالهاي مصرفي داراي 

مشابه داخلي( و قاچاق، بيش از گذشته به توليد آسيب رسانده است. 
هرقدر اوضاع توليد روي زمين، مزرعه و كارخانه ناگوار است، وضعيت روي 
اسناد به گونه اي ديگر است و مسئوالن از آمارهاي متفاوتي سخن مي رانند. 
مرتبا اين جمله تكرار مي شود كه »از ركود عبور كرده ايم« و حتي اخيراً ادعا 
شده است كه تنها بخشي كه تا سال پيش ركود اقتصادي بر آن حاكم بود، 
بخش »مسكن و ساختمان« است كه اخيراً ركود در آن نيز پايان يافته است. 
روشن نيست كه اين گفته ها بر اس��اس راهبرد »حرف درماني« و »ايجاد 
شوك هاي رواني اميدوار كننده در بازار« است يا واقعاً مطالعات آماري برخي 
دستگاه هاي ذي ربط اين اعداد را نشان مي دهد. اگر حالت اول صحيح باشد، 
به مسئول محترمي كه تصور مي كند با اخبار بي مبنا مي تواند اميدواري ايجاد 
كند، بايد گفت اين تاكتيك چندان كارا نيست و اتفاقاً موجب كاهش اعتماد 
عمومي به آمارهاي ملي مي شود. اگر اين گونه تحليل ها مبتني بر آمارها و 
داده هاي مصداقي است، به مسئولين جمع آوري كننده اين آمارها بايد تذكر 
داد تا مدل هاي جمع آوري و تحليل داده ها را مورد بازنگري و مداقه بيشتر 
قرار دهند، چراكه ارائه داده هاي غلط به مسئولين اجرايي عالي، نوعي ايجاد 

اشتباه محاسباتي و به زيان مصالح كشور است. 
محور ديگر شعار سال »اشتغال« است كه با توجه به جمعيت انبوه بيكاران 
خصوصا دانش آموختگان دانشگاهي  انتظار مي رفت كه گام هاي موثري در 
كاهش جمعيت بيكاران برداشته ش��ود. همانگونه كه رهبر معظم انقالب 
اسالمي در ابتداي سال فرمودند، پايه اصلي ايجاد اشتغال پايدار در رونق توليد 
است و اگر دولت براي رونق توليد گام هاي بلندي بر مي داشت، اثرات مثبت آن 
در حوزه اشتغال نيز مشاهده مي شد. با اين حال عدم عالج جدي وضع توليد و 
تداوم و تعميق توليد، نه تنها موجب حل معضل بيكاري نشد، بلكه به جمعيت 
بيكاران نيز افزود و كار را پيچيده تر كرد.  البته اينجا نيز همچون حوزه توليد، 
مسئولين دولتي مرتبا از اعداد و ارقامي مي گويند كه حاكي از ايجاد شغل در 

كشور است. در اين خصوص چند نكته قابل ذكر است: 
1- به رغم آنكه سياست كالن كشور بر مبناي اشتغال در بخش توليد بود، 
عمالً برخي دستگاه هاي اجرايي اولويت را بر پايه توليد شغل در بخش خدمات 
قرار دادند كه مي دانيم بسياري از مشاغل موجود در اين بخش فاقد جنبه مولد 

بودن است و نيز در مسير اشتغال »پايدار« تعريف نمي گردد. 
۲- قانون برنامه ششم بر ضرورت برنامه ريزي براي ايجاد يك ميليون شغل در 
سال تأكيد نموده بود و رئيس جمهور و معاون اول وي نيز در كوران رقابت هاي 
انتخاباتي همين ميزان شغل را به مردم قول دادند كه اكنون بايستي بررسي 
گردد آيا اين وعده تحقق يافته و اگر كس��ي مدعي تحقق است، داده هاي 

مدعاي خود را به مردم ارائه دهد. 
3-  مرتباً در رسانه از ايجاد تعدادي شغل در كسب وكارهاي مبتني بر فضاي 
مجازي خبر داده مي شود. اوالً همگي مي دانيم كه بخشي از اين كسب و كارها 
اصطالحاً خانگي تلقي شده و فاقد پروانه رسمي و يا ثبت شده در مرجعي 
مشخص است، پس اين آمارهاي ادعايي در خصوص اين مشاغل بر چه اساسي 
ادعا مي گردد؟ ثانياً به نظر مي رسد در آمارهايي كه در خصوص اين مشاغل 
ارائه مي شود، مغالطه بزرگي اتفاق مي افتد و آن اينكه همه افرادي را كه در 
ذيل اين كسب و كارهاي مبتني بر فضاي مجازي در حال فعاليت هستند به 
عنوان شاغل جديد محاسبه مي كنند. آيا راننده اي كه تا ديروز به صورت آزاد 
در خيابان ها مسافربري و از اين راه امرار معاش مي كرد و اكنون چندماهي 
است در قالب »اپليكيشين هاي تاكسي اينترنتي« جذب مسافر مي كند، به 
واقع شغل جديدي يافته است؟ اگر دهها هزار راننده تاكسي  اينترنتي را كه 
پيشتر نيز از راه جابه جايي مسافر -ولو به صورت سنتي- ارتزاق مي كردند، از 
آمارهاي ادعايي ايجاد مشاغل مجازي كم كنيم واقعاً فضاي مجازي چندنفر را 
شاغل كرده است؟ ثالثاً حتي اگر آمارهاي ادعايي براي اشتغال مجازي صحت 
داشته باشد، به واقع سهم واقعي حمايت هاي دولتي از اين كسب و كارها چقدر 
است؟ اگر  از فيلترنكردن تلگرام و ... كه مرتباً به رخ كشيده مي شود، بگذريم 
كدام كس��ب كار خرد مبتني بر فضاي مجازي مورد حمايت هاي معمول 
دولتي از اشتغال همچون تسهيالت ارزان قيمت بانكي، تسهيل صدور مجوز 

و ... قرار گرفته است؟
اگر نيك بنگريم در سالي كه به عنوان »توليد و اش��تغال« نامگذاري شد، 
دست هاي توليد همچنان خالي ماند و بلكه خالي تر شد و كارنامه اشتغال نمره 
قابل قبولي نمي نگرفت. البته احتماالً برخي به حرف درماني و يا آماردرماني 
ادامه خواهند داد و يا از آن بدتر شاهد جنجال  هاي بيهوده اي در فضاي سياسي 
و رسانه اي كشور خواهيم بود تا كسي نپرسد كدام توليد، رونق و كدام اشتغال 

تحقق يافته است؟

آيت اهلل شاه آبادي دارفاني را وداع گفت
آي�ت اهلل نص�راهلل ش�اه آب�ادي عضو مجل�س خب�رگان رهب�ري و 
از اس�تادان برجس�ته ح�وزه علمي�ه ق�م ب�ه دي�ار باقي ش�تافت. 
به گزارش ايرنا از مركز خبر حوزه، اين استاد حوزه هاي علميه كه از چندين 
هفته گذشته به دليل زخم ديابت و گرفتگي عروق پا در بخش مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان بقيه اهلل تهران بس��تري بود، دوشنبه درگذشت. آيت اهلل 
نصراهلل ش��اه  آبادي، عضو مجلس خبرگان رهبري و فرزند مرحوم آيت اهلل 
محمدعلي شاه  آبادي، استاد امام خميني)ره( بود. وي در سال 130۹ شمسي 
در بيت علم و فضيلت، متولد شد و تحت تربيت پدر بزرگوار و مادر خويش قرار 
گرفت، معظم له دوره ابتدايي را در تهران، دبستان توفيق گذرانده و سپس 
با راهنمايي والدين خويش در سال 13۲0 به تحصيل علوم ديني پرداخت. 
آيت اهلل نصر اهلل شاه آبادي پس از رحلت پدرش به حوزه علميه قم وارد شد.. 
وي در سال 134۸ بنا به درخواست مرحوم آيت اهلل العظمي خويي، جهت 
سر و سامان دادن به وضع شيعيان و طالب پاكستان، به همراه عده اي از فضال 
و شاگردانش به اين كشور مهاجرت كرد و پس از يكسال اقامت در بازگشت 
به ايران، توسط رژيم پهلوي ممنوع الخروج شد وتا پيروزي انقالب اسالمي 
ازادامه خدمت در پاكستان و نجف اشرف بازماند . بنابراين در تهران اقامت 

گزيد و به فعاليت هاي اجتماعي ومذهبي پرداخت. 
 پس از پيروزي انقالب اسالمي بنا بر وظيفه شرعي، با تشكيل كميته انقالب 
اسالمي در سال هاي آغازين انقالب، تمام اوقات خويش را وقف خدمت رساني 
به انقالب و با آغاز جنگ تحميلي، بيشتر توان خويش را صرف كمك رساني 
به رزمندگان در جبهه ها كردند. وي تا سال 13۷۵ در شهر تهران به خدمات 
علمي و اجتماعي خويش اشتغال داشت و از آن زمان تاكنون در شهر مقدس 
قم به تدريس و خدمات علمي و اجتماعي اشتغال داشت. آيت اهلل شاه آبادي 
در انتخابات هفتم اسفند ماه ۹4 نيز با كس��ب آراي مردم استان تهران، به 

عنوان نماينده خبرگان رهبري برگزيده شد. 

دروغگو مثل فعال اصالح طلب
دروغ  پرداز مثل شبکه ملکه انگليس

در روزهاي اخير انتشار دو خبر در فضاي مجازي 
و ش�بكه هاي اجتماعي و س�پس راه يافتن آن 
اخبار به رسانه هاي رسمي جنجال هاي زيادي 
را درست كرد و نكته مهم آنكه هر دو خبر كمي 
بعد تكذيب ش�د. تكذيبيه ها البته به روال اين 
مدل اخبار به قدر اصل خبر ديده نمي ش�وند و 
كمتر هم منتشر كنندگان خبر دروغ اوليه پي 
ديده شدن تكذيبيه ها هستند. دروغ ها اغلب 
با هدف خاصي و حتي با علم يا حداقل ظن دروغ 
بودن و بدون ش�واهد كافي مبني بر صدق آن 
منتشر مي شود؛ بنابراين تمايل منتشر كننده ها 
چندان هم بر انتشار تكذيبيه ها نيست. مشكل 
اصلي اما آن اس�ت ك�ه اين روزها رس�انه هاي 
رسمي هم تحت تاثير دروغ هاي فضاي مجازي 
قرار گرفته ان�د و گرچه يكي از وظايف رس�انه 
بررسي صحت و س�قم اخبار است، بدون هيچ 
بررس�ي ش�واهد و قرائن�ي، اخب�ار غيرموثق 
ش�بكه هاي اجتماع�ي را منتش�ر مي كنن�د. 

   احضار خردساالن به دادسرا!
مسعود كاظمي خبرنگار سابق روزنامه اصالح طلب 
شرق و سردبير كنوني ماهنامه صداي پارسي است و 
همين عنوان به اضافه اين نكته كه محتواي اخبار او 
عليه جريان انقالبي و به نفع ليبرال هاست، براي بي 
بي سي و بسياري از كاربران فضاي مجازي كافي است 
تا دروغ هاي او به عنوان خبر درج ش��ود. شنبه شب 
پس از صرف ش��ام!  او در خبري عجيب مدعي شد 
دختربچه هايي كه در جشن جنجالي شهرداري در 
برج ميالد رقصيده بودند، به دادسرا احضار شده اند و 
10 ساعت بازجويي شده اند و شناسنامه آنها بررسي 

شده تا ببينند ۹ سال ش��ده اند يا خير! اين خبرنگار 
ادعا كرده ب��ود خودش با مادر يك��ي از اين دخترها 
صحبت كرده است! اين توئيت در همه جا پخش شد 
و بي بي سي فارسي هم خبر احضار كودكان به دادسرا 
را منتشر كرد. اما فقط كمي انديشه الزم بود تا بپرسيم 
چه اتفاق خاصي به لحاظ امنيتي روي داده و كدام 
بخش پرونده جشن مبتذل شهرداري پنهان است كه 
نياز به 10 ساعت بازجويي دارد؟ از سويي مگر كودكان 
هم به دادسرا احضار مي شوند؟ يك حقوقدان همان 
شب توئيت زد كه »اگر اين آقا خبر درست داده باشد، 
تحليلش اشتباه است. اين اطفال نابالغ و نوجوانان زير 
1۸ سال طبق قانون به دادسرا نمي روند، و اگر جرمي 
مرتكب شده باشند، مستقيماً به مجتمع مخصوص 
خود مي روند و نه دادس��راي ارشاد. مگر براي اطالع 
از جرمي كه بزرگساالن مرتكب شده اند.« كسي اما 
نخواس��ت حرف حقوقي و قانوني را بشنود. خبر در 
توئيتر چرخيد و چرخيد و در نهايت سر از سايت و 
كانال تلگرامي بي بي سي فارسي درآورد! نكته ديگر 
آنكه لزومي به بررسي سن آن دختران هم نبود چون 

ايراد اصلی به برپايی يك مجلس نامتعارف بود. 
   تكذيب شد اما چه سود!

فردايش اما خبر تكذيب شد. يك منبع آگاه در پليس 
احضار و بازجويي و گرفتن شناسنامه دختربچه هاي 
حاضر در برج ميالد را دروغ خواند. مسعود كاظمي 
توئيتش را حذف كرد و از قول مادر آن دختر نوشت: 
»دليل حضور ما در وزرا به خاطر اتفاقات برج ميالد 
نبود؛ بلكه من در روز ۸ مارس در ميدان انقالب توسط 
نيروهاي لباس شخصي بازداشت شدم و از آنجايي كه 
بچه با من بود، او را هم به وزرا آوردند. سوال هايي هم 

كه از ما شد ارتباطي با موضوع برج ميالد نداشت. «
به همين س��ادگي جمع زيادي در نش��ر يك دروغ 
همكاري كردند بدون آنك��ه ذره اي به اهميت آنچه 
بازنشر مي كنند، توجه كنند. اين خبرنگار پيش از اين 
هم در روزنامه شرق گزارشي از يك بيلبورد شهرداري 
تهران عليه سفر وزير خارجه فرانسه به تهران نوشته 
بود كه اصاًل آن بيلبورد در خيابان هاي تهران وجود 
خارجي نداشت و صرفاً پوستر طراحي شده براي يك 
فيلم بود كه در هيچ جايي هم منتشر نشد. مسعود 
كاظمي، آن زمان و وقتي دروغش آشكار شد، گفت 
كه خودش بيلبوردي را نديده است و به اعتماد فضاي 
مجازي و گفته هاي برخي خبرنگاران اقدام به نوشتن 
چنين گزارشي كرده است: »با دوسه نفر از همكاران 
گپي زديم و تصميم گرفتم گزارش بنويسم. در همون 
بين يكي از همكاران گفت اگر اشتباه نكنم چنين 

پوستري )تاكيد مي كنم پوستر( را در مترو ديدم. «
   به همين سادگی!

علي عليزاده در همي��ن زمينه در توئيتي نوش��ت: 
»بازداشت خردساالن رقصنده برج ميالد مثل توپ 
صدا مي كند. سلبريتي و جامعه شناس براي ابراز انزجار 
بسيج مي شوند و به زندگي در ايران لعنت مي فرستند. 
توپخانه ايران ستيزي يكبار ديگر روان ايرانيان را ناامن 
و  به آنها نفرت از خود تزريق كرده. ۲4ساعت بعد خبر 

در سكوت تكذيب مي شود. به همين سادگي!« 
محمدرضا باقري هم مي نويس��د: »به خدا قس��م 
اگر صنف درس��ت و حس��ابي مطبوعات تو كشور 
داشتيم، كسي بعد از انتشار خبر دروغ بازجويي از 
دختربچه هاي برج ميالد، نمي تونست حتي روزنامه 
نگار باشه، چه برسه به اينكه سردبير باشه. متأسفانه 

شغل ما رسانه اي ها حرمت ندارد. « و ... 
  دروغ تخريب خانه خانواده معلول سه نفره

در نمونه ای ديگر، عصر جمعه  گذش��ته يك رسانه 
محلي عكسي تاثر برانگيز از سه معلول بر ويرانه هاي 
يك خانه تخريب ش��ده منتش��ر كرد كه در فضاي 
احساس��ي پس از ديدن عكس، به سرعت دست به 
دس��ت چرخيد و شنبه و يك ش��نبه در رسانه هاي 
رسمي كشور كار شد. خبر اينگونه بود كه شهرداري 
اروميه خانه اين خانواده معلول را تخريب كرده است. 
سياه نمايي عليه كل كش��ور و نظام و انقالب به راه 
افتاد. همه انسانيت را زير سوال رفته ديدند و فريادها 
بپا خاست. اما اصل ماجرا چه بود؟ شهرداري اروميه 
طي اطالعيه اي اصل قضيه را بازگو كرد و نشان داد 
كه رسانه ها در ماجراي شهرك ايثار فريب خوردند: 
»از چند روز پيش تخلف يك پيمانكار در محدوده 
سه راهي ايثار) خ شهيد اسماعيل زاده( كه در مسير 
خيابان هم بوده است، به سازمان پيشگيري گزارش 
مي شود كه مأموران به محل مربوط مراجعه مي كنند 
و با مقاومت و حاشيه س��ازي آن پيمان��كار روبه رو 
مي شوند. صبح جمعه مأموران سازمان پيشگيري 
كه به اتفاق مأموران نيروي انتظامي و حكم قانوني، 
قانون را اجرا مي كنن��د و در آن لحظه هيچ نفري يا 
افرادي به عنوان س��اكن ديده نمي شود و بعد از آن 
به اداره بر مي گردند. ساعتي بعد بنا بر گزارش اهالي، 
فرد پيمانكار با سوءاس��تفاده سه ش��هروند معلول 
)كه بنا بر تحقيقات صورت گرفته س��اكن منطقه 
كشتارگاه هس��تند( را آنجا آورده و اقدام به تصوير 
برداري از حاالت مختلف آن معلوالن مي كنند )كه در 
تصاوير هم پيداست خانمي كه به سوي خانه توسط 
چند مرد در حال انتقال اس��ت( و در نقشه اي دور از 
اخالق، خانه را كه در اختيار فرد پيمانكار است به اين 
خانواده منتسب مي كنند و اقدام به مظلوم نمايي در 
كانال هاي تلگرامي و تهييج احساسات شهروندان 
مي كنند. حال بايد پرسيد چرا بدون اطالع كافي اين 
امر به شهرداري منتسب و حتي بعد اقدام شايسته 
شهردار در عذرخواهي از ش��هروندان كه اين روزها 
رسمي فراموش شده در بين مسئوالن است، منتظر 
گزارش شهردار نمي شوند و دنباله رو مطامع سياسي 

خود مي شوند. «
در چنين فضايي هر خبري را مي شود منتشر كرد؛ 
به هر هدفي مي شود رسيد وقتي رسانه هاي رسمي 
هم كه وظيفه بررسي راست و دروغ اخبار را دارند، 
خود فريب خورده ش��بكه هاي مجازي باشند؟ آيا 
براي رسانه ها تماس با شهرداري اروميه و بررسي 
اين خبر غيرممكن بود؟ مطابق احاديث ما شعبه اي 
از دروغگويي آن اس��ت كه هر چه را ديديم بازنشر 
كنيم. اين زن��گ خطر رخنه ش��بكه هاي مجازي 
در رسانه هاي رسمي اس��ت. در واقع به جاي آنكه 
رس��انه ها به ش��بكه هاي مجازي خط بدهند، اين 
فضاي مجازي است كه دارد به رسانه هاي ما خط 
مي دهد. با اين روند رس��انه ها بيش از پيش اعتبار 
خود را از دس��ت خواهند داد. آيا قرار اس��ت ناشر 
دروغ ها باش��يم يا برمال كنندگان آنها؟ تصميم ما 

هويت ما را خواهد ساخت. 

رئيس قوه قضائيه: 
اقتضاي رسيدگي به برخي پرونده ها 

صرف زمان است
ما با تعجيل در رس�يدگي ب�ه پرونده ها 
مخالفي�م زي�را مس�ئله اصل�ي ب�راي 
م�ا عم�ل در چارچ�وب قوانين اس�ت. 
به گ��زارش اداره كل رواب��ط عمومي قوه 
قضائيه، آيت اهلل آملي الريجاني در جلسه 
مس��ئوالن عالي قضايي با اش��اره به ادامه 
هجمه هاي فراوان به دس��تگاه قضايي در 

سالي كه رو به پايان اس��ت، اظهار كرد: گرچه اين هجمه ها كار دشوار 
قضاوت را سخت تر مي كند اما مجموعه دستگاه قضايي با حفظ استقالل 
و اقتدار خود در چارچوب شرع و قانون انجام وظيفه مي كند. قضات و 
كاركنان نيز از حمالت دشمنان خارجي و برخي افراد در داخل هراسي 
ندارند و در مس��يري كه طي مي كنند به هيچ عنوان نااميد نمي شوند. 
خوشبختانه قضات خوب، منصف و عادل و همچنين مديران پرتالش و 
متعهد در دستگاه قضايي فراوان هستند و اميدواريم كه خداوند به همه 
آنها در مسير تالش براي تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي 
توفيق عطا كند. آيت اهلل آملي الريجاني در بخش ديگري از س��خنان 
خود با اش��اره به تالش هاي دستگاه قضايي در راس��تاي حفظ اموال 
عمومي، به گزارش ارائه شده از سوي دادس��تان تهران درباره پرونده 
امالك شهرداري اشاره كرد و گفت: دس��تگاه قضايي در اين پرونده و 
ساير پرونده ها همواره نشان داده كه كاري به دسته بندي هاي سياسي 
ندارد و در چارچوب شرع و قانون به وظيفه خود عمل مي كند تا اموال 
عمومي كه متعلق به مردم است به بيت المال بازگردد. رئيس قوه قضائيه 
همچنين با بيان اينكه دستگاه قضايي منفعالنه عمل نمي كند و تابع فضا 
سازي هاي سياسي نمي شود، خاطرنشان كرد: ما با تعجيل در رسيدگي 
ب��ه پرونده ها مخالفيم زيرا مس��ئله اصلي براي ما عم��ل در چارچوب 
قوانين است. متأس��فانه برخي دچار وسوسه تعجيل مي شوند و اصرار 
به رسيدگي هاي س��ريع و فوري دارند در حالي كه اقتضاي رسيدگي 
به برخي پرونده ها صرف زمان بيشتر و انجام اقدامات كارشناسي الزم 
است. بر همين مبنا قوه قضائيه در طول سال هاي گذشته تمام تالش 
خود را صرف بازگرداندن اموال عمومي كرده و برخي پرونده ها در اين 
زمينه نيز همچنان مفتوح است.  وي در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به بحث حجاب و عفاف در جامعه تظاهر به بي حجابي را همانند 
تظاهر به هر عمل حرام ديگر، نوعي اش��اعه فحشا دانست و با اشاره به 
تصريح قانون به لزوم رعايت حجاب، خاطرنشان كرد: موضوعي كه ريشه 
شرعي و قانوني دارد نبايد مورد تشكيك قرار گيرد. حال ممكن است 
برخي جوان ها اشتباه كنند اما چرا افرادي كه به نوعي در زمره خواص 
قرار دارند بر طبل دشمن مي كوبند؟ آيت اهلل آملي الريجاني در بخش 
پاياني سخنان خود با اشاره به گزارش حقوق بشري دبيركل سازمان 
ملل درباره ايران، اظهار كرد: متأسفانه اين گزارش نيز مانند گزارش هاي 
سابق و برخي بيانيه هاي ديگر، مجموعه ادعاهاي ضد انقالب و منافقين 
در خارج از كشور بود كه از زبان دبيركل سازمان ملل شنيده شد. رئيس 
قوه قضائيه با بيان اينكه جايگاه دبير كل سازمان ملل باالتر از آن است 
كه بخواهد بلندگوي اين جريان ها باش��د، خاطرنشان كرد: همه آنچه 
تحت عنوان شكنجه در زندان هاي جمهوري اسالمي، قوانين ناعادالنه 
به لحاظ جنسيتي و برخي اعدام ها به ايران نسبت داده مي شود بر مبناي 
ادعاها و گزارش هاي كاماًل غيرمستند و گاه صددرصد كذب است. اين 
نحوه گزارش دهي كه دبير كل سازمان ملل در مقر خود بنشيند و بدون 
شنيدن اظهارات طرف مقابل صرفاً ادعاهاي كساني را كه با پول هاي 
سرويس هاي جاسوسي عليه جمهوري اسالمي كار مي كنند مبنا قرار 

دهد، غيرمنطقي و غيرعقالني است. 
  

هشدار دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب 
خطر جريان شيرازي

 از ليبرال ها و منافقان بيشتر است
دبيركل مجمع جهان�ي تقريب مذاهب 
با بيان اينكه هويت جريان ش�يرازي بر 
پايه عوام فريبي بنيان شده است، گفت: 
خطر جريان ش�يرازي از خطر ليبرال ها 
و منافق�ان هم باالتر و بيش�تر اس�ت. 
به گزارش رسا، آيت اهلل محسن اراكي روز 
گذش��ته در درس اخالق هفتگي مدرسه 

علميه معصوميه با اش��اره به اينكه تحريف مرجعيت راس��تين شيعي 
و مرجعيت سازي بزرگ ترين خطري است كه اسالم به ويژه تشيع را 
تهديد مي كند، گفت: اين خطر در طول تاريخ تش��يع بي سابقه است. 
دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اس��المي ب��ه جريان مرجعيت 
جعلي شيرازي اشاره كرد و اظهار داش��ت: ما از وقتي كه اين جريان را 
شناختيم عليه مرجعيت راستين و فقاهت عمل كرده و با رهبران ديني 
همواره از سر عناد مخالفت مي كردند. وي با بيان اينكه جريان شيرازي 
با عوام فريبي س��عي در انحراف در عزاداري هاي عاشورايي دارد، ابراز 
كرد: چندين سال قبل همين جريان ش��يرازي بعداز ظهر روز عاشورا 
در عراق آتشي بر پا كرد و سعي داشت تا مردم از اين آتش عبور كنند و 
مي گفتند »هر كس از اين آتش رد شود و پايش بسوزد ولدالزنا است«؛ 
آيت اهلل حكيم در آن زمان بالفاصله حكم به حرمت اين كار دادند، اما 
سيد محمد شيرازي از س��ر عناد و لجاجت فتوا به وجوب اين كار داد. 
آيت اهلل اراكي با بيان اينكه جريان شيرازي به فتواهايي كه مي دهند هيچ 
اعتقادي ندارند و اين در حالي اس��ت كه بزرگان ديني ما به دستورات 
الهي عمل مي كردند و مردم از عمل آنها دين را مي آموختند، تصريح 
كرد: يك نفر از سران اين جريان را سراغ نداريم كه قمه زده باشند، اما 
اين كار را براي مردم ديگر واجب و يا مستحب مؤكد مي دانند. دبيركل 
مجمع تقريب مذاهب اسالمي با تأكيد بر اينكه هويت جريان شيرازي بر 
پايه عوام فريبي بنيان شده است، عنوان كرد: اين افراد سواد ندارند، بلكه 
تنها از سر هوي پرستي و جاه پرستي سعي در انحراف تشيع دارند. وي با 
اشاره به اينكه جريان شيرازي درصدد جايگزين سازي تشيع انگليسي 
به جاي تشيع حقيقي هستند، هش��دار داد: اين امر سبب مي شود تا 
مرجعيت راستين در اين جايگزين سازي نقش خود را از دست بدهد و 

در انحصار جريان شيرازي بيفتد. 
آيت اهلل اراكي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه جريان ش��يرازي ب��ا امريكايي ها، 
انگليسي ها، وهابي ها و صهيونيست ها هم دست است، خطاب به اين 
جريان ابراز كرد: چرا عليه صدام حرفي نزديد؟ چرا عليه امريكا، انگليس 
و  وهابيت حرف نمي زنيد؟ اما به جمهوري اسالمي و  مسئله دفاع مقدس 
مي تازيد؟ اين جريان به جمهوري اسالمي كه مدافع مردم مظلوم در 
غزه است، خرده مي گيرد، اما رژيم صهيونيستي را يك بار هم محكوم 
نمي كند. وي تصريح كرد: اينكه عده اي در برابر چشمان پليس لندن به 
حساس ترين منطقه سياسي هجوم بياورند، اما دولت انگليس هيچ گونه 
اقدامي انجام ندهد نشانگر اين است كه جريان شيرازي شيعه ساخت 

دست خود انگليسي ها است. 
دبيركل مجمع تقريب مذاهب اسالمي با تأكيد بر اينكه جريان شيرازي، 
اسالم را نشانه گرفته است، اظهار كرد: اين جريان به دنبال آن است كه 
تشيعي را كه 14 قرن با زهد، تقوا، رياست گريزي و مبارزات مجاهدانه 
علماي بزرگ دين پا گرفته است را پيرو انگليس و اسالم يزيدي كنند. 
وي خطاب به علما، متدينان و سياس��ت مداران كش��ور تصريح كرد: 
خطر جريان ش��يرازي از خطر ليبرال ها و منافقان هم باالتر و بيش��تر 
است، بر اين اساس بايد مسئوالن كاري كنند تا اين جريان نتواند كار 

به جايي ببرد. 

محمدجواد اخوان

شمخاني: تعرض به سفارت ايران، خوش خدمتي لندن به عربستان بود
دبير ش�وراي عالي امنيت ملي تعرض به سفارت 
جمه�وري اس�امي اي�ران در لن�دن را خ�وش 
خدمتي دول�ت انگليس ب�ه خريد تس�ليحاتي 
ميلي�اردي وليعه�د عربس�تان از اي�ن كش�ور 
دانست كه به شكل بسيار مفتضح آن انجام شد. 
به گزارش ايرنا، علي شمخاني صبح ديروز در حاشيه 
بازديد از مجتمع خدمات فناوري دانش��گاه صنعتي 
ش��ريف درباره علت انفعال پلي��س و دولت انگليس 
در تعرض به سفارت كش��ورمان در لندن گفت: اين 
بازي پينگ پنگي طراحي ش��ده دولت انگليس بود 
كه همزمان با سفر يكي از رهبران كشورهاي منطقه 

به لندن انجام ش��د. وي تعرض به سفارت جمهوري 
اسالمي ايران در لندن را خوش خدمتي دولت انگليس 
به خريد تسليحاتي ميلياردي وليعهد عربستان از اين 
كشور دانست كه به شكل بسيار مفتضح آن انجام شد. 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اظهارات 
ضد ايران و مقاومت اسالمي وليعهد عربستان گفت: 
در منط��ق و ادبيات سياس��ي منطقه اي م��ا، رژيم 
صهيونيستي، امريكا بابت حمله به عراق و افغانستان 
و مروجان تروريسم در منطقه شرورند. شمخاني افزود: 
رئيس جمهور اس��بق امريكا تالش كرد لفظ شر را از 
رژيم اشغالگر قدس بردارد و در مقابل به كشورهايي 

كه نوعاً تامين كننده صلح و ثبات در منطقه هستند، 
اطالق كند. وي با اشاره به فرافكني وليعهد عربستان 
تأكيد كرد: اين خطا ناشي از كم عقلي است كه زمان 
بايد پاسخ آن را به او بدهد. دبير شوراي عالي امنيت ملي 
گفت: متأسفانه حكام سعودي در طول حيات سياسي 
خود با ترويج گروه هاي تكفيري، مرزهاي خونيني را در 

جهان اسالم ايجاد كردند. 
شمخاني همچنين در پاس��خ به پرسش ديگري در 
خصوص ضرورت حمايت از شركت هاي دانش بنيان 
به عنوان محور اقتصاد مقاومتي اظهار كرد: يكي از نكات 
مورد تأكيد و مركز ثقل اقتصاد مقاومتي، شركت هاي 

دانش بنيان است كه عنصر اصلي و محوري ساماندهي 
وضعيت نيروهاي انساني متخصص محسوب مي شود. 
وي گفت: جمهوري اسالمي ايران در چهار دهه انقالب 
توسعه اي جهشي در حوزه نيروي انساني تحصيل كرده 
داشته است كه به نظر مي آيد آنان بيش از آنكه مشكل 
باشند، راه حل هستند. دبير شوراي عالي امنيت ملي 
اف��زود: همانطور كه اين نيروه��اي تحصيل كرده در 
مقطعي از جنگ، نيروي اساسي موجود و عامل اصلي 
برتري ايران بر صدام شدند، امروز نيز اين نيروها كه رقم 
آنها ۵ ميليون دانشجو است، نيروي محركه و لكوموتيو 

اصلي قطار اقتصاد ايران مي توانند باشند. 

يک فعال اصاح طلب شب پس از صرف شام تصميم می گيرد يک دروغ بگويد
و بی بی سی، دروغ او را به جهان مخابره می كند، به همين سادگی، به همين راحتی!


