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   توئيت كدخدايي درباره زمان تغيير قانون اساسي

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه 
توئيتر خود نوشت: »همانطور كه اصالح يك قانون اساسي 
بنا بر اقتضائات زمان از الزامات است، اصالح بي مورد نيز 
مي تواند آسيب زا باشد. صرف گذشت زمان دليلي تام براي 
تغيير قانون اساسي نيست. مانايي يك قانون اساسي مبتني بر فرهنگ، باورها و 

ارزش هاي بنيادين از مهم ترين تفاوت هاي آن با قانون عادي است.« 
.......................................................................................................................................

   آغاز مبارزه با فساد در لواسانات 
حجت االسالم سيدسعيد لواساني امام جمعه لواسان در توئيتر از ورود سربازان 
گمنام امام زمان)عج( به مبارزه با فساد در ساخت وسازهاي غيرقانوني خبر داد و 
نوشت: برخورد با فساد در لواسانات و شميرانات به مرحله عمل وارد شد و لباس 
و جايگاه هم نمي شناسد. درور بر سربازان گمنام امام زمان)عج( كه پاي انقالب 

اسالمي ايستاده اند. خبرهاي خوبي در راه است. 
.......................................................................................................................................

   جر و بحث توئيتري سياسيون در فضاي مجازي 
پس از مطرح ش��دن بحث اس��تيضاح رئيس جمهور در مجلس و حواش��ي آن 
س��يدعزت اهلل  ضرغامي عضو ش��وراي عالي فض��اي مجازي و رئيس اس��بق 
صداوسيماي جمهوري اس��المي ايران با انتشار توئيتي در صفحه شخصي اش 
نس��بت به قضاياي اخير واكنش نش��ان داد و نوش��ت: كارنامه رئيس جمهور 
»واضح تر« از آن اس��ت كه نياز به »طلب وضوح«داشته باشد! نيت نمايندگان 
محترم در همراهي با مردم در شرايط س��خت معيشتي امروز قابل درك است. 
تنها راه اين همراهي استيضاح نيست. اختيارات مجلس براي اصالحات و تصويب 

قوانين ضروري و فوري براي خروج از ناكارآمدي فعلي فراتر از اينهاست. 
حسام الدين آشنا مشاور حس��ن روحاني در واكنش به توئيت ضرغامي نوشت: 
سالم عليكم، اگر ممكن است چند پيشنهاد مشخص براي حل فوري مشكالت 

كشور توسط مجلس شوراي اسالمي مطرح بفرماييد. 
احمد اميرآبادي فراهاني عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي نيز پاسخ 
تندي به حس��ام الدين آش��نا داد و در جواب درخواست حس��ام الدين آشنا از 

ضرغامي نوشت:
سالم عليكم

جنابعالي كمتر در امور دولت و وزراي محترم دخالت فرماييد. 
بودجه۹۸)هشتگ(

.......................................................................................................................................
   چند نفر به يک نفر؟!

يك فعال رسانه اي در صفحه شخصي خود درباره ترس اصالح طلبان و دولت از 
محمدباقر قاليباف، نوشت: چرا دولت و اصالح طلبان از قاليباف مي ترسند. در 
انتخابات تا توانستند وي را تخريب كردند. بعد از انتخابات هم كه بازي شوراي 

شهر و شهرداران هفت ماهه. 
االن هم هر كس از دولت انتقاد كن��د، طرفداران دولت به قاليب��اف بد و بيراه 

مي گويند. احتماال آنها قدر قاليباف را بيشتر از ما مي دانند.

طي شش سالي كه از دولت تدبير و اميد مي گذرد 
كمتر روزي اس�ت كه رهبر معظم انقالب اسالمي 
به دولتمردان نس�بت به توطئه هاي كش�ورهاي 
غربي اع�م از امري�كا و اروپايي ها هش�دار نداده 
باش�ند. اين هش�دارها مس�تمراً چه قبل از آغاز 
مذاك�رات هس�ته اي در مهر م�اه س�ال 92 و چه 
حين مذاكرات هسته اي تا تيرماه سال 94 و چه از 
ارديبهشت ماه امسال كه اروپايي ها تالش كرده اند 
طرف ايراني را با وعده هاي زم�ان دار و موكول به 
آينده نامعلوم، به بازي بگيرند، ادامه داشته است. 
در تمام اين مدت رهبرمعظم انقالب بارها توسعه 
درون زا را چاره مشكالت كنوني كشور دانسته اند 
اما در عين ح�ال اراده اي وصف ناپذي�ر در بين 
مجموعه اي از سياستمداران داخلي وجود دارد 
مبني بر اينكه بايد براي اداره كش�ور همچنان 
به وعده هاي پ�وچ غربی ها امي�دوار باقي ماند!

 معظم له در ديدار روز دوش��نبه خود با مردم تبريز 
بار ديگر از دولتم��ردان مي خواهند كه نس��بت به 
وعده هاي اروپايي ها بعد از گذش��ت ۹ماه از خروج 
اياالت متحده از برجام خوش بين نباش��ند و فريب 

لبخند غربي ها را بار ديگر نخورند. 
ايشان در بخشي از سخنان خود مي فرمايند: »دشمن 
را درست بشناسيد و مراقب باشيد فريب او را نخوريد، 
چه هنگامي كه مشت و دندان نشان مي دهد و چه 
هنگامي كه لبخند مي زند. بدانيد، دل هاي دشمنان 
بس��يار بيش��تر از حرف هايي كه بر زبان مي آورند، 
مملو از بغض و كينه نس��بت به اسالم و مسلمانان و 
جمهوري اسالمي ايران است، بنابراين نبايد خدعه 
دشمن را قبول كرد. تكليف امريكايي ها كه مشخص 
است زيرا شمشير را از رو بس��ته اند اما بايد مراقب 
اروپايي ها بود زيرا آنه��ا نيز با خدعه عمل مي كنند. 
من به مسئوالن و دولتي ها نمي گويم چه كنند اما 
بايد بنشينند، فكر كنند و به گونه اي عمل كنند كه 
فريب آنها را نخورند و به اميد آنكه حاال كاري بكنيم، 

خودشان و ملت را دچار مشكل نكنند.«
جالب اين است كه اروپايي ها بعد از ۹ماه فرصت سوزي 
هفته گذش��ته در بيانيه اي ضمن تعهدتراشي جديد 
براي طرف ايراني خواهان تغيير رفتار ايران در حوزه 
موش��كي و منطقه اي ش��ده و اجراي دم دستي ترين 
تعهدات خود را مش��روط به تصوي��ب و اجراي لوايح 
FATFكرده ان��د؛ لوايحي كه همچن��ان تعداد قابل 
توجهي از سياستمداران و تصميم گيران نظام اسالمي 

تصويب و اجراي آن را هزينه زا مي دانند. 

  دولتمردان فرافكني نكنند
غالمعلي حدادعادل در گفت وگو با مهر، با اشاره به 
اظهارات برخي دولتمردان مبني بر اينكه در صورت 
عدم تصويب اليحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو 
معيشت مردم با مشكل مواجه مي شود، اظهار كرد: 
اينكه س��خت ش��دن معيش��ت مردم را به پالرمو و 
FATF منوط كنند، نوعي فرافكني است. حال كه 
امروز اين اليحه را رد نكرده ايم، وضع معيشت مردم 
خوب اس��ت؟ اين فرافكني است كه اين اليحه را به 
معيشت ارتباط دهند. خود آقايان هم مي گويند هيچ 
تضميني نيست كه با پيوستن به كنوانسيون پالرمو 
وضع بهتر شود. به هر حال مجمع تشخيص مصلحت 
 FATF نظام به دور از فضاسازي ها لوايح مربوط به
را بررس��ي مي كند. حدادعادل عنوان كرد: اعضاي 
مجمع آزادانه بررسي پالرمو را انجام و به تشخيص 
خودش��ان رأي مي دهند و سياس��ي و حزبي عمل 
نمي كنند. مالك مجمع تشخيص، مصلحت كشور و 

نظام است و اميدواريم تصميمي كه گرفته مي شود 
به سود كشور باشد. پيام من اين است كه دولت در 

رابطه با پالرمو فرافكني نكند. 
  ه�دف FATF ناكارآمدس�ازي دور زدن 

تحريم هاست
همچنين سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس دانشگاه عالي 
دفاع ملي درباره FATF و ساختار آن اظهار كرد: اين 
سيستم بخشي از نظام سلطه جهاني امريكا و برخي 
كشور هاي غربي اس��ت. هدف از ايجاد اين سيستم، 
كنترل مستقل بر كشور ها خارج از چارچوب سازمان 
ملل است. FATF در واقع يك نظام امنيتي، سياسي 
و اطالعاتي است و در پوش��ش سيستمي اقتصادي 
عمل مي كن��د. امريكا كه مدعي ايجاد اين سيس��تم 
براي مبارزه با پولش��ويي اس��ت، خود درگير يكي از 
شديدترين انواع پولشويي در دنياست. بخش زيادي 
از اين پولشويي نيز در اروپا رخ مي دهد. اين كشور ها 

در حالي مدعي مبارزه با پولش��ويي هستند كه خود 
دچار شديدترين نوع اين پولشويي ها هستند.  سردار 
وحيدي درباره ماهيت FATF عنوان كرد: در بحث 
تأمين مالي تروريسم، رژيم صهيونيستي كه آشكارا به 
ترور مي پردازد و از بيان آن هيچ ابايي ندارد و كشوري 
تروريست مانند عربستان با قضيه ترور خاشقجي هم 
اكنون عضو FATF اس��ت، بنابر اين عضويت در اين 
كنوانسيون ها در واقع يك نوع پوشش براي سلطه و 
تأمين اهداف سياسي و امنيتي خود و ناكارآمد ساختن 

نظام دورزدن تحريم ها محسوب مي شود. 
 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: 
ما بايد به طور صريح و روشن به دنيا بگوييم كه به 
هيچ كدام از تحريم ها و قواعد آنها كه مانع از دورزدن 
تحريم ها و تأمين منافع ملت ما شود، عمل نخواهيم 
كرد و به افراد ديگر هم اين اج��ازه را نخواهيم داد. 
هيچ كس��ي نمي تواند برخالف مناف��ع ملت ايران 
به قواعد خودس��اخته امريكايي ها كه براي از پاي 

درآوردن ملت ما ايجاد ش��ده، تن دهد. هدف اين 
قوانين كنترل ملت هاست و امروز معيشت و اقتصاد 

ملت ما را مورد هدف قرارداده است. 
 وي درباره بررس��ي اين لوايح در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، تأكيد ك��رد: FATF در مجمع مورد 
بحث قرار نگرفته و موارد مورد بحث، دو كنوانسيوني 
است كه مسائل مربوط به آنها بخشي از سازوكار هاي 

به كار گرفته شده از سوي FATF است. 
    تهديد مجمع تشخيص مصلحت!

حال در ش��رايطي جمع كثيري از دلس��وزان نظام 
اس��المي ت��ن دادن ب��ه خواس��ته هاي اروپايي ها و 
تصويب و اجراي لوايح مربوط به FATF را هزينه زا 
عنوان مي كنند و مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
تصميم گيري نهايي در اين باره را به دو هفته آينده 
موكول كرده اس��ت كه برخي نمايندگان مجلس و 
وابس��تگان به يك طيف سياس��ي تالش مي كنند با 
تهديد اعضاي مجمع تش��خيص را ملزم به تصويب 
لوايح مربوط به FATF كنن��د. غالمعلي جعفرزاده 
در مورد به تعويق افتادن رأي گيري مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در م��ورد پالرمو گف��ت: مجمع بايد 
مباحثش را علني كند و جلس��ه اي فوق العاده براي 
پالرمو تشكيل دهد. مجمع تشخيص بايد مسئوليت 
تصميمش را بپذيرد يعني االن نمي تواند بگويد ما نظر 
مشورتي داديم، اين نظر مجمع ديگر مشورتي نيست 
و اين يعن��ي برهم زدن ب��ازي. اعضاي مجمع ضمن 
پذيرش مسئوليت بايد آراي خود را به صورت شفاف 

به مردم بگويند تا تاريخ قضاوت كند. 
اين نماين��ده مجلس تصري��ح كرد: م��ا نمي گوييم با 
تصويب پالرمو مملكت گل و بلبل مي شود بلكه هدف 
ما اين اس��ت كه بهانه دست دش��من ندهيم. ما تا به 
امروز بهانه به دست آنها نداده ايم. تا به امروز هر كاري 
انجام داده ايم شفاف بوده و ترسي از كسي نداشته ايم. 
جعفرزاده با بيان اينكه فرصت براي تصويب پالرمو كم 
است، گفت: تصويب پالرمو االن مهم ترين كاري است 
كه مجمع بايد انجام دهد و بهتر است هر چه سريع تر 
تكليف اين مسئله مشخص شود. به هر حال تا قريب يك 
ماه ديگر تكليف برخي لوايح مربوط به FATF تعيين 
تكليف خواهد شد و نتيجه تصويب اينگونه لوايح نيز بر 
وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم نيز مبرهن خواهد 
ش��د و آن زمان نيز بايد منتظر فرافكني و آدرس غلط 
دادن جماعتي باشيم كه امروز مداراي با اروپا و اجراي 
تعهدات جديد آنها را يك اولويت اساسي براي توسعه 

كشور)البته از نوع وابسته گرايي( معرفي مي كنند.

خوش بينی به اروپا و غرب تا كی ادامه دارد؟

6 سال هشدار برای بدعهدی غرب

 انحراف مطهري
محصول فروغلتیدن در دامان اصالح طلبان

علي مطهري در گفت وگويي در برنامه رودررو، رسماً صحت نامه هاي حضرت 
امام به »آقاي منتظري« )نام��ه۶۸/۱/۶( و آقاي محتش��مي پور درخصوص 
»نهضت آزادي« را زير سؤال برد و در انتساب آنها به حضرت ايشان ترديدهايي 
جدي ايجاد ك��رد: »نامه]درخصوص نهضت آزادي[ رو م��ن بعيد مي دونم از 
امام باشه، مضمونش به شخصيت امام نمي خوره... نامه ۶۸/۱/۶ فكر نمي كنم 
از امام باشه، اون رو هم بعيد مي دونم، چون به شخصيت امام نمي خوره، اون 

تعبيرات از امام بعيده«!
پس از موضع گيري مركز تنظيم و نشر آثارحضرت امام)ره( و تأكيد اين مركز 
بر قطعي بودن انتس��اب اين دو نامه به ايش��ان، وي ابتدا در يادداش��تي با ارائه 
تصويري مخدوش، مسامحه گر و تاثيرپذير از امام، به گونه   اي القا مي   كند كأنه 
ايشان به دليل وضعيت بيماري آن روزها قادر به تشخيص حقايق، اولويت ها و 
ضرورت ها نبوده و متاثر از اطرافيان و القائات آنها در ش��رايطي نامناسب حتي 
موضع گيري هايي كرده اند كه به تشخيص آقاي مطهري »اساساً نيازي به چنين 
نامه اي]نامه۶۸/۱/۶ حضرت امام به آقاي منتظري[ نبود« و نيز نامه ايشان در 
خصوص نهضت آزادي را به گونه  اي تحليل مي كند كه متضمن آن اس��ت كه 
حضرت امام »يك گروه اجتماعي- سياسي با سابقه طوالني اسالمي كه اقدام 
مسلحانه نيز نكرده را از حقوق اجتماعي خود محروم« و »به راحتي قانون اساسي 

را زير پا گذاشته باشند«!
مطهري با تكرار گفته هاي قبلي، همچنان بر نا سازگاري مضمون اين نامه ها با 
شخصيت حضرت امام اصرار مي ورزد كه اين تلويحاً به معني آن است كه يا اين 
مضامين را ازجانب امام نمي داند يا معتقد است حضرت امام به رغم باور قلبي و 
اعتقاد شخصي تحت تاثير و فشار افرادي ديگر ناگزير به نوشتن چنين نامه هايي 
شده اند!  وي اگرچه با ادعاي »اعتماد به مسئوالن مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام« 
سعي در تبرئه خود از اتهام »تحريف امام« دارد، با گفتن اين جمله كه »مسئله 
براي شخص من الينحل باقي مانده است«، به مثابه استخوان الي زخم، همچنان 

راه را بر تفسير ناصواب خويش از سيره و منش حضرت امام)ره( باز مي  گذارد! 
اما با باال گرفتن واكنش ها و اعتراض  ها در يك عقب نش��يني آشكار از سخنان 
پيش��ين خود و در ش��رايطي كه قباًل به صراح��ت گفته بود »بعي��د مي دانم 
اين نامه ها از امام باش��د«، گفته هاي قبلي را اينگونه رف��ع و رجوع و در واقع 
ماس��ت مالي مي  كند كه »حرف من اين بود كه  اي كاش اي��ن دو نامه از امام 

خميني نمي بود و جعلي بود«!
گذشته از چرخش آشكار مواضع ايش��ان و عدم حريت آقاي مطهري در اذعان 
به اشتباه و عذرخواهي بابت ايجاد ترديد و چه بسا تحريف حضرت امام يا حتي 
پايبندي به ادعاي اوليه خود )در صورت بحق دانس��تن آن!( اين تغيير موضع 
نشان از اهانت آشكار وي به شعور ملت دارد، به گونه اي كه ايشان را فاقد قدرت 

درك تفاوت ادعاهاي متناقض خويش مي شمارد!
اين تفسير ناصواب اما محصول چرخش فكري آقاي مطهري و افتادن به دامان 
اصالح طلبان و اعتدال   گراياني است كه طي اين سال  ها تمام جّد و جهدشان را 
براي تحريف امام و ارائه چهره اي منفعل، مسامحه گر، سازشكار و فاقد قاطعيت 
در برابر انحرافات و منحرفان به كار گرفته اند و آنجا كه در اين مقوله ناكام ماندند 
مدعي فرستادن امام به »موزه تاريخ« ش��دند! خميني حقيقي اما با آنچه آقاي 
هاشمي، به  مثابه مراد علي مطهري در دهه آخر حياتش به آن قائل بود تفاوت  هاي 
بسيار داشت، به همين خاطر اس��ت كه امروز امثال مطهري براي تثبيت قرائت 

مذكور حتي از تحريف و قرباني كردن امام حقيقي نيز هيچ ابايي ندارند!
مطهري آنقدر كوركورانه به تابعيت محض از تحريف كنندگان امام ادامه داده كه 
حتي زحمت مراجعه به تاريخ و بررسي واكنش احتمالي خوِد آقاي منتظري را به 
نامه اي كه خطاب به ايشان صادر شده نيز به خود نداده واال اگر الاقل نامه۶۸/۱/7 
آقاي منتظري را كه در ابتداي آن تصريح مي كند »مرقومه شريفه مورخ۶۸/۱/۶ 

واصل شد« ديده بود، شايد اينگونه به اعتبار خود چوب حراج نمي زد!
او بايد بداند كه قاطعيت امام در مقابل انحرافات و منحرفاني كه اگر دستشان 
به اين انقالب مي   رس��يد چيزي از آن باقي نمي  گذاشتند، نيست كه شائبه اي 
به ساحت آن بزرگوار وارد مي  كند بلكه تفسير به رأي هاي ناصواب و مخدوش 
امثال ايشان كه حتي آن بزرگمرد را تأثيرپذير و فاقد قدرت تشخيص ضرورت  ها 
و مصالح قلمداد مي  كند، است كه آن چهره نوراني را مشوه مي  سازد! مطهري 
در جايگاهي نيست كه بخواهد براي حكيمي الهي چون خميني كبير تعيين 
تكليف كرده و بگويد  اي كاش چنين مي بود و چنان نمي  بود يا فعل حضرت امام 
را به س��نجه آنچه با فهم ناقص و كم  اطالع خويش ضروري تشخيص مي دهد 

يا نمي دهد، بسنجد!
و نكته پاياني اينكه يقيناً امروز ش��اهد چنين گس��تاخي هايي نمي   بوديم، اگر 
مسئوالن مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام الاقل همان اهتمامي را كه به 

حفظ »دستخط امام« دارند، در صيانت از »خط امام« نيز مي داشتند!

امیرعباس  رسولی
   گزارش

سيده آزاده  امامي

فضائلي گفت: ما با پيوس�تن به     دیدگاه
اليح�ه پالرمو يک پي�ام ضعف 
آش�كاري به اروپا مي دهيم كه نتيجه آن فشار ها و مشكالت 

اقتصادي بيشتري خواهد بود. 
مهدي فضائلي، كارشناس مس��ائل سياسي در گفت وگو با باشگاه 
 FATF خبرنگاران جوان به ارزيابي الحاق ايران به لوايح مرتبط با
پرداخت و گفت: تاكنون هيچ كدام از طرفداران پيوستن ايران به 
معاهده پالرمو، هيچ تضميني براي اينكه اين معاهده بتواند مشكلي 
از مشكالت كش��ور را حل كند، ارائه نداده اند. وي افزود: در همين 
راس��تا آقايان ظريف و همتي هم با صراحت در جلس��ه اي كه در 
مجلس برگزار شد، مطرح كردند كه ما هيچ تضميني نمي دهيم كه 

پيوستن به اين اليحه مشكالت ما را حل كند. 
فضائلي كنوانس��يون پالرمو را به عنوان يك معاهده نتيجه بخش 
گزينه  اي باطل خواند و تصريح كرد: روشن است كه اتفاق مثبتي 
نمي افتد و بحث اصلي اين اس��ت كه پيوس��تن به اي��ن معاهده 
مشكالت بيشتري براي كشور به وجود مي آورد، لذا هيچ كسي اين 

را نمي گويد كه اين موضوع بتواند مشكلي از ما حل كند. 
اين كارشناس مسائل سياس��ي به ارزيابي سازوكار مالي اروپايي ها 

پرداخت و خاطرنشان كرد: اروپايي ها در نقض تعهدي كه در انجام 
SPV و برجام از خودشان نشان دادند و آنچه به عنوان اينستكس به 
ما ارائه دادند، بسيار تحقيرآميز بود. وي ادامه داد: طبيعتا با رفتاري 
كه اروپا از خود نشان داد، پيوستن به چنين معاهده اي كار درستي 
نيست و ما با پيوستن به آن يك پيام ضعف آشكاري به اروپا مي دهيم 

كه نتيجه آن فشار ها و مشكالت اقتصادي بيشتري خواهد بود. 
فضائلي ادامه داد: بعد از ۲۲بهمن و حضور بسيار باشكوه و حماسي 

مردم بررس��ي اين موضوع را در مجمع داريم و تصميم گيري در 
حال انجام  اس��ت، در حال��ي كه يك��ي از پيام هاي م��ردم ما در 
حضورش��ان پيام مقاومت و حفظ اس��تقالل سياس��ي بود. اين 
كارشناس مسائل سياسي خاطرنشان كرد: همزمان با بحث پالرمو 
اجالسي در لهس��تان به عنوان اجالس ورشو برگزار شد كه همه 
جبهه هاي ضدانقالب با محوريت امريكا جمع ش��دند، در چنين 
شرايطي به لحاظ سياسي تصويب پالرمو يك پيام ضعف آشكاري 
به دشمن مي دهد. فضائلي در پايان خاطرنشان كرد: ما در ادامه 
حضور مقتدرانه مردم در ۲۲ بهمن نيازمند اين هستيم كه پيام 
اقتدار دومي را به دشمن بدهيم تا همين موجب عقب نشيني يا 

حداقل عدم پيشروي بيشتر آنها شود.

فضائلي: 

تصويب پالرمو ارسال پیام ضعف به دشمنان است

رئيس شوراي مركزي حزب مؤتلفه با بيان اينكه محروميت 
و تبعيض از ويژگي هاي ب�ه ارث رس�يده از دوران طاغوت 
اس�ت، گفت: باي�د دس�ت ويژه خ�واران را كوت�اه كنيم و 
كس�اني را مش�غول كار كرد كه به منافع خود فكر نكنند. 
سيدمصطفي ميرس��ليم رئيس ش��وراي مركزي حزب موتلفه 
اسالمي در گفت وگو با مهر با اشاره به بخشی از بيانيه مقام معظم 
رهبري در خصوص توجه به نيازمندان و برقراري عدالت اجتماعي 
در جامعه گفت: محروميت، استضعاف و تبعيض از ويژگي هاي به 
ارث رسيده از دوران طاغوت است. مهم ترين آرمان  انقالب رفع 
محروميت و استضعاف گروه هاي آسيب پذير اجتماعي و زدودن 
آثار تبعيض اس��ت كه منجر به ثروتمند ش��دن عادالنه مردم و 
كشور و در عين حال كسب درجات و رتبه هاي برتر در ميان ساير 
كشورهاي دنيا مي شود. وي همچنين افزود: جمهوري اسالمي 
براي توزيع عادالنه فقر برپا نشده اس��ت اما توزيع عادالنه ثروت 
نيازمند آن است كه دولتمردان در درجه اول و سپس نمايندگان 
مردم و نيز متصديان امور قضا، كاري جز خدمت به نظام جمهوري 
اس��المي و مردم نداش��ته باش��ند و تا موقعي كه لباس كارگزار 
حكومت را بر تن دارند به خود و منافعشان نينديشند، در يك كالم 
زندگي و قابليت هاي خود را وقف خدمت به نظام و مردم بكنند 

كه البته شغل مقدسي است. ميرسليم در ادامه افزود: استفاده از 
اطالعات، امكانات، قدرت و مزاياي وابس��ته به حكومت كه همه 
مصاديق ويژه خواري است و متأسفانه بس��ياري از كارگزاران به 
شكل هاي مختلف بدان آلوده شده اند، كاماًل مردود است و انصافاً 
اگر نظارت عمومي شكل مي گرفت و تضعيف نمي شد اين موارد 

انحرافي كه در سه قوه مصاديقشان را مي بينيم، رخ نمي داد. 
   بايد دست ويژه خواران را كوتاه كرد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين ضمن اشاره به 
راهكارهاي خروج از اين وضعيت اف��زود: بدون فوت وقت بايد 
دست ويژه خواران را كوتاه كرد و كساني در سه قوه باقي بمانند 
و مش��غول ايفاي وظايف مقدس شان ش��وند كه ساير كارهاي 
شخصي، اقتصادي و جلب منفعت آني يا دائمي را كاًل رها كرده 

باشند و بخواهند خود را وقف نظام و خدمت به مردم كنند. 
وي همچنين افزود: اين اشخاص اگر نمي توانند از اين شائبه خود 

را پاك كنند، صادقانه استعفا كنند و به كسب و كار شخصي و 
ثروت اندوزي خود بپردازند و جايگاه خدمتگزار حكومتي را براي 
كساني خالي كنند كه مخلصانه و بدون اختالط منافع بخواهند 
امور حكومتي نظام جمهوري اس��المي را پيش ببرند و متقاباًل 
اين وظيفه حكومت اس��ت كه نيازمندي هاي معيشتي آنها را 

برآورده كند به گونه اي كه كرامت آنها در سمتي كه متصدي آن 
مي شوند، محترم شمرده شود. 

ميرسليم در ادامه افزود: اينها همه بر رس��وبات طاغوتي سوار 
شده و بعد از پيروزي انقالب با تعبيرهاي اشتباهي كه از مفهوم 
آزادي در جامعه القا شده، هويت معنوي و سبك زندگي توأم با 
صفا و سادگي را كه اهل بيت)ع( به ما شناسانده بودند و همواره 
نجات بخش ما بوده تا حدودي به فراموشي سپرده يا شبهه ناك 
كرده اس��ت. عالِم و روحاني ما كمتر به زي طلبگي مي انديشد، 
مديران و فرماندهان م��ا كمتر خود را با ش��رايط ضعيف ترين 
گروه ها تطبيق مي دهند و اغلب گرفتار تشريفات شده اند، تجار و 
سرمايه داران ما كمتر به وظيفه امناء الرحماني خود مي انديشند و 

به جاي سبقت در خيرات مشغول تكاثر و تفاخر شده اند. 
وي در پايان افزود: در چنين ش��رايطي جامعه كمتر متكي به 
خودباوري و هويت اس��المي- ايراني اصيل اس��ت و تش��به به 
بيگانگان، نزد عده بسياري قدر و منزلت آفرين و باعث مي شود تا 
از ظاهر ارزش هاي انقالبي بيشتر استفاده ابزاري  شود كه در اين 
انحراف، خيانت و جهالت به هم درآميخته است، خيانت آن به 
خودخواهي و جهالت آن به ميراث فرهنگي باقيمانده از دوران 

طاغوت بر مي گردد.

سيدمصطفي ميرسليم تأكيد كرد 

لزوم رفع تفكر طاغوتي مديران

خبر

   چهره ها

عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان واليي مجلس 
گفت: اشتباه محاسباتي در بزرگ شمردن توانمندي هاي 
دش�من، ضعيف انگاش�تن ظرفيت هاي داخلي و اميد به 
لبخند و امضاي دشمن، سه اشتباه استراتژيک دولت بود. 
احمد عليرضابيگي در گفت وگو با مهر، اظهار داشت: رهبري 
هم��واره تأكيد داش��ته اند كه دول��ت نبايد مرع��وب توپ و 
تشرهاي دشمن شود يا فريب لبخندهاي دشمن را بخورد اما 
متأسفانه دولت يازدهم ابتدا فريب لبخند دشمن را خورد و 

امروز مرعوب توپ و تشرهاي دشمن شده است. 
اش��تباه محاس��باتي در توانمندي ه��اي دش��من و ضعيف 
انگاشتن توانمندي ها و ظرفيت هاي داخلي كشور و اميد به 
لبخند دش��من و امضاي كريه، سه اشتباه استراتژيك دولت 
يازدهم بود و اين اشتباهات موجب شد در دولت های يازدهم 

و دوازدهم هميشه در موضع ضعف قرار گيريم. 

عليرضابيگ��ي تصري��ح كرد: 
همين مواضع موجب ش��د كه 
امروز به  رغ��م اينك��ه امريكا، 
برج��ام را ترك ك��رده و عماًل 
برجام غيرقابل اجراست برخي 
مرعوب دشمن شده اند و رهبر 
انقالب به آنها تأكيد داشته اند 
كه لبخند دش��من و چنگ و دندان نش��ان دادن دشمن به 

يك معناست. 
وي با بيان اينكه دولت ها بايد ب��ه توانمندي هاي جمهوري 
اسالمي تكيه كنند، گفت: دشمنان اوايل انقالب كه جمهوري 
اسالمي نهالي ضعيف بود نتوانس��تند آن را از ريشه بكنند، 
امروز جمهوري اسالمي درختي تنومند است و مي تواند در 

مقابل طوفان ها و مشكالت تاب آورد.

عضو فراكسيون نمايندگان واليي:

دولت در توانمندي هاي دشمن اشتباه محاسباتي كرد
رأي دادگاه اله�ه ضمانت اجراي�ي ندارد ام�ا وزارت خارجه 
با اس�تفاده از مجام�ع بين المللي علي�ه امريكا اق�دام كند. 
مرتضي صفاري نطنزي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
با اش��اره به رأي دادگاه الهه درباره ش��كايت ايران از امريكا، 
گفت: رأي اين دادگاه الزام آور است اما ضمانت اجرايي ندارد، 
يعني دس��تگاهي براي آنكه بتواند به امريكا مخصوصا دولت 
جديد اين كش��ور فش��اري براي رعايت قوانين داشته باشد، 
وجود ندارد. وي تصريح كرد: دس��تگاه ديپلماسي كشورمان 
اكنون بايد از طريق رس��انه ها و مجامع بين المللي با قدرت و 
هماهنگ كردن ديگر كشورها، امريكا را وادار به اجراي احكام 

دادگاه الهه كند.
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس بيان 
كرد: دولت جدي��د امريكا مبنا را بر به ه��م زدن همه موازين و 

مقررات بين المللي گذاش��ته است 
اما دس��تگاه ديپلماسي بايد تالش 
بس��ياري در حوزه هاي بين المللي 
انجام ده��د تا ترام��پ را مجبور به 
اجرا كند. متأسفانه ما در حوزه هاي 
بين المللي ك��م كاري داش��ته ايم 
وگرنه زماني كه حرفمان حق باشد 

مي توانيم آن را در هر دادگاهي پيش ببريم.
وي با اش��اره به دو رأي اخير دادگاه ديوان الهه به نفع جمهوري 
اسالمي ايران گفت: امريكا مگر چگونه تاكنون دادگاه هايي را عليه 
ما تشكيل داده و پول هاي كش��ورمان را در ديگر كشورها بلوكه 
كرده است؟ لذا ما هم مي توانيم با همراه كردن كشورهاي ديگر 
در دادگاه هاي آنها، اقامه دعوی كنيم و در صورت وجود امكاناتي 

از امريكا آن را بلوكه و متوقف كنيم.

عضو كميسيون امنيت ملی: 

دستگاه ديپلماسي بايد امريكا را وادار به اجراي احكام دادگاه كند


