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   علي عليزاده: ترامپ از دلواپسان پول گرفته!
علي عليزاده تحليلگر مسائل سياسي در صفحه شخصي 
خود در توئيتر درب��اره تحقق نظريه دلواپس��ان در مورد 
مذاكره با ترامپ، نوش��ت: يادم هست بخشي از دلواپسان 
سال 94 از آينده اي انذار مي دادند كه ايران حقوق هسته اي 
خود را به واسطه برجام واگذار كند و بعد س��عودي صاحب بمب شود. انگار اين 
سناريوي ترسناك دارد عملي می شود. كسي نداند فكر مي كند ترامپ از دلواپسان 

پول گرفته تا اخطارها و انذارهايشان را يك به يك جامه عمل بپوشاند. 
.......................................................................................................................................

   شاه فقط هوای شاهان را داشت!
كاربري به نام رضا آزاد نوش��ت: از يادداش��ت هاي اس��داهلل علم در سال 52: 
شاهنش��اه فرمودند هزار دالر به ماهانه 10هزار دالري پادشاه افغانستان براي 
مخارج بچه هاي او اضافه كن. همچنين ماهانه 10هزار دالر به پادش��اه يونان 
بده. بعد هم يك منزل براي پادشاه افغانستان در رم بخر. اين پول را از بودجه 

سري دولت بگيرند ) ص 324 (.
.......................................................................................................................................

   ۸۰ درصد جوانان كره اي آرزوي فرار از اين كشور را دارند
كانال 2025 نوش��ت: كره جنوبي به عنوان مقصد مورد عالقه بس��ياري شناخته 
مي شود اما يك نظرسنجي جديد نش��ان مي دهد تقريباً ۸0درصد از شهروندان 
مي خواهند از كشور خارج شوند. چرا؟ كره جنوبي هر سال ميليون ها بازديدكننده 
دارد و بسياري از گردشگران به خاطر زيبايي هاي فصلي طبيعي، غذاهاي عجيب و 
غريب، فرهنگ پاپ و متخصصان صنعت زيبايي به اين كشور هجوم مي آورند. براي 
بسياري از عالقه مندان فرهنگ پاپ كره و نمايشنامه كره اي، كره جنوبي ممكن 
است يك سرزمين رؤيايي باشد اما يك نظرسنجي جديد توسط وب سايت كاريابي 
كره اي به نام»سارامين« نشان داده كه در واقع اكثريت جمعيت اين كشور براي 
شرايط بهتر در فكر ترك سرزمين مادري هستند. در نظرسنجي از هزارو655 زن و 
مرد كه آيا قصد مهاجرت به خارج از كره جنوبي را دارند؟ 7۸/6درصد اعالم كرده اند 
اگر مي توانستند اين كار را انجام مي دادند. در بين آنها 47/9درصد مشغول تدابير 
عملي براي خروج از كشور بوده اند. نس��ل جوان تر تمايل بيشتري براي مهاجرت 
نشان داده و ۸0درصد جوانان در سن 20سالگي )20 تا 30( اظهار تمايل به زندگي 
در يك سرزمين بيگانه نشان داده اند. در مقابل 72/4درصد از افراد بين 40 تا 50 
و 59درصد از افراد باالي 50سال تمايل به مهاجرت دارند. چه چيزي اين افراد را 
به سمت زندگي در كشورهاي خارجي سوق مي دهد؟ اينجا هفت دليل كه توسط 

شركت كنندگان در نظرسنجي عنوان شده مرتب شده است:
1 -  تمايل به سبك زندگي كه آزادي بيشتري به آنها بدهد، در عوض زندگي ای 
كه در آن هميشه در حال مسابقه دادن با ساعت و فشار كاري كه در كره جنوبي 

هم براي افراد جوياي كار و هم براي افراد مشغول به كار وجود دارد. 
2 -  شرايط نامناسب زندگي و كار

3 -  نابرابري اقتصادي
4 -  نگراني از زندگي بعد از بازنشستگي

5 -  خسته شدن از شرايط اجتماعي پر از رقابت
6 -  احساس اينكه كشور از شهروندان مراقبت نمي كند

7 - كشورهاي ديگر سيستم رفاهي بهتري مهيا مي كنند.
افراد جوان كه قصد دارند كره جنوبي را براي زندگي بهتر ترك كنند، بسيار زياد 
شده است. خس��ته از فضاي تبعيض آميز و به ش��دت رقابتي جامعه كره تعداد 

زيادي از جوانان20 تا 30ساله ابراز تمايل براي مهاجرت مي كنند. 
تمايل جوانان كره اي براي خروج از كره جنوب��ي در نتيجه يك مصاحبه جامع 
با 215نفر كه توسط روزنامه »هانكيوره« و البراتوار تحقيقاتي »يو نيو تومارو« 
بين چهارم تا 15 دسامبر 2015 انجام شد هم قابل مشاهده است. از اين تعداد 
73درصد ابراز تمايل به مهاجرت كرده اند و 23/7درصد گفته اند كه خيلي زياد 
به اين موضوع فكر مي كنند. اين ميل به مهاجرت در بين زنان، افراد جوياي كار 
و افراد با گرايش چپ عموميت بيشتري دارد. طبق نظرسنجي عمده ترين عامل 
مشوق براي زندگي در يك كشور خارجي كه توسط 22/۸درصد افراد ابراز شد، 
شرايط تبعيض آميز و به شدت رقابتي براي مسائلي مثل زيبايي ظاهري، درجه 
تحصيالت آكادميك، جنسيت و روابط است. داليل ديگر سيستم رفاهي نامساعد 

با 1۸درصد و مشكل در پيدا كردن شغل با 12/6 درصد بوده اند. 
.......................................................................................................................................

   اين هم عاقبت رفاقت تركيه با امريكا
كاربري به نام متي نوشت: جالبه بدونيد تركيه متحد امريكا در پيمان ناتو است، پول 
مشاركت در پروژه  F- 35 را هم پيشاپيش پرداخت كرده! قابل توجه كساني كه فكر 

مي كنن با يك برجام امضا كردن و زير بار FATF رفتن مشكل امريكا حل ميشه!
اين توئيت به تصميم ترامپ مبنی بر امضای اليحه عدم ارس��ال جنگنده های 

»F- 35« به تركيه اشاره دارد.

محاكم�ه حس�ين     گزارش  یک
فري�دون در هفته 
جاري آغاز شده و بيشترين حساسيت در پرونده 
وی به اين دليل اس�ت كه او برادر رئيس جمهور 
است؛ برادري كه دستيار ويژه حسن روحاني در 
دولت يازدهم بود و در اكثر جلسات هيئت دولت 
حض�ور داش�ت. او در برهه  اي ه�م در مذاكرات 
هسته اي ايران و 1+5 حضور يافت و گفته شد رابط 
تيم هسته اي با رئيس جمهور است و براي بي اثر 
كردن شنودهاي احتمالي دستگاه هاي اطالعاتي 
خارجي از زبان س�رخه اي براي انتقال اطالعات 
مذاكره ب�ه روحاني و گرفتن نظرات او اس�تفاده 
مي كرده است! با اين حال از ابتداي اشتغال او در 
دولت حرف و حديث هايي در مورد مناسبات مالي 
و اقتصادي او از سوي برخي نمايندگان مجلس و 
فعاالن سياسي بيان مي شد. از سويي فشارهايي 
بر قوه قضائيه براي عدم رسيدگي به اتهاماتي كه 
غيررس�مي متوجه فريدون بود، وجود داش�ت. 
بسياري تصور مي كردند دستگاه قضايي در مورد 
اتهام�ات او ب�ه دلي�ل نس�بت فاميل�ي اش ب�ا 
رئيس جمهور مماشات خواهد كرد اما قوه قضائيه 
بر فشارهاي موجود غلبه كرد و پس از طي پروسه 
بررسي اتهامات و اسناد و نگارش كيفرخواست، 
حاال جلسات دادگاه او و همدس�تانش را برگزار 
مي كند كه مايه خرسندي و تقدير اين قوه است. 
در دوره هاي گذشته دس�تگاه قضايي تصور هم 
نمي شد برادر رئيس جمهور به دادگاه فراخوانده 
شود. حاال تعدادي از نمايندگان مجلس خواستار 

علني شدن اين دادگاه شده اند. 
   دستوري كه از رهبري گرفتند، دال بر علني 

بودن محاكمات اقتصادي بود
محمد دهقان نايب رئيس فراكسيون واليي مجلس 
در گفت وگو با مهر، با انتق��اد از برگزاري غيرعلني 
جلس��ه دادگاه فريدون ب��رادر رئيس جمهور گفت: 
چندي قبل تعدادي از نمايندگان مجلس در نامه اي 
به رئيس قوه قضائيه تقاضا كردند كه دادگاه بررسي 
مفاسد اقتصادي فريدون، برادر رئيس جمهور و برادر 
آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به صورت 
علني برگزار شود. آقاي اژه اي سخنگوي قوه قضائيه 
نيز از اين پيشنهاد اس��تقبال و تشكر كرد. نماينده 
چناران و طرقبه گفت: نامه 14بندي كه از سوي آقاي 
آملي الريجاني به مقام معظم رهبري نيز ارسال شد و 
دستوري كه ايشان از رهبري انقالب گرفتند دال بر 
علني بودن محاكمه مفاسد اقتصادي بود. اينكه افراد 
غيردولتي علني محاكمه شوند اما مسئوالن دولتي به 
صورت غيرعلني و پشت درهاي بسته محاكمه شوند، 

افكار عمومي را قانع نمي كند. 
وي گفت: از قاضي پرونده تقاضا داريم افراد وابس��ته 
به دولت ني��ز با حضور خبرنگاران و در جلس��ه علني 
محاكمه ش��وند تا مردم متوجه پشت صحنه مفاسد 

اقتصادي آقاي فريدون شوند. مردم بايد متوجه شوند 
مفاسد آقاي فريدون به چه كساني مربوط است. 

   درباره افراد منتسب به دولت 
بايد شفافيت بيشتر باشد

حجت االسالم مجيد ناصري نژاد نماينده مردم شادگان 
در مجلس شوراي اسالمي و عضو كميسيون قضايي 
در گفت وگو با فارس با تأكيد بر علني برگزار ش��دن 
جلس��ه دادگاه مهدي جهانگيري و حسين فريدون 
گفت: شفاف سازي اصلي اس��ت كه همگان روي آن 
توافق دارند كه از جمله آن دوس��تان اصالح طلب و 
بخش هاي مرتبط ب��ه آن نيز به اي��ن موضوع تأكيد 
دارند. تعجب ما از اين است كه دوستان اصالح طلب 
كه در مس��ائل مختلف تأكيد بر شفاف سازي دارند 
براي مسائل خاصي كه به آنها مرتبط است مقاومت 
مي كنند و اين در صورتي است كه درباره افراد منتسب 
به دولت بايد شفافيت بيشتر باش��د. دادگاه مهدي 
جهانگيري و حسين فريدون بايد علني برگزار شود و 

نتيجه آن به سمع و نظر مردم برسد. عضو كميسيون 
قضايي مجلس اظهار داشت: اگر خداي ناكرده مهدي 
جهانگيري و حسين فريدون مجرم باشند بايد مجازات 
شوند و اشد مجازات برايشان در نظر گرفته شود و اگر 

مشكلي هم نباشد كه تبرئه مي شوند. 
ناصري نژاد خاطرنش��ان كرد: دادگاه هاي قوه قضائيه 
دادگاه  عادله اس��ت و معم��والً قضات عادل��ي در اين 
دادگاه ها حضور دارند و دين و ايمان و وجدان خودشان 
را به خاطر مسائل حزبي و صنفي زير پا نمي گذارند و 

تحت تأثير فشارها و توصيه ها قرار نمي گيرند. 
   علني شدن دادگاه مردم را در جريان عمق 

فساد قرار مي دهد
حجت االس��الم احمد سالك كاش��اني نماينده مردم 
اصفهان در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، 
با اشاره به دادگاه مهدي جهانگيري و حسين فريدون 
گفت: تشخيص علني يا غيرعلني بودن دادگاه مفسدان 
اقتصادي بر عهده قوه قضائيه است اما علني برگزار شدن 

دادگاه جهانگيري و فريدون باعث مي شود تا مردم در 
جريان عمق فساد صورت گرفته توسط اين دو نفر قرار 
گيرند. وي افزود: نكته قابل توجه اين است كه دادگاه 
اين گونه اشخاصي كه به نوعي به رجال سياسي كشور 
متصل هستند، باعث مي شود تا قوه قضائيه تحت فشار 
توصيه ها قرار گيرد، لذا دادگاه و قوه قضائيه نبايد در اين 
ارتباط هيچ گونه توصيه اي را بپذيرند و بر اساس مدارك 
موجود و تحقيقات انجام شده عمل كنند و دادگاه بايد 

در اين باره عادالنه رفتار كند. 
عضو فراكسيون روحانيت مجلس اظهار داشت: اگر 
فرد مستضعفي سر وكارش به دادگاه بيفتد و هيچ 
پناهي نداشت با وي چگونه برخورد مي كنند ولي 
اين افراد كه به رجال سياس��ي متصل هستند، قوه 
قضائيه را گرفتار توصيه ها خواهند كرد و بايد دقت 

الزم در اين زمينه صورت گيرد. 
    اتهامات حسين فريدون چيست؟

كيفرخواست پرونده حسين فريدون منتشر نشده 

اس��ت اما اخباری در سال های گذش��ته مواردی از 
اتهامات او را روشن می كند. در اين چند سال حسين 
فريدون متهم به همكاري با برخي از افرادي بود كه 
به نجومي بگي��ران معروف بودند. قاضي س��راج در 
اظهار نظري صريح درباره فريدون اعالم كرده بود كه 
وي در جابه جايي مديران بانكي و بنگاه هاي بزرگ 
اقتصادي مرتبط با دولت نقش اصلي را بازي مي كند. 
حال اين نقش آفريني مي توانسته بدون هيچ مزيت و 

امتيازي بوده باشد!؟
حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر 
در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به ارتباط دانيال زاده 
با حسين فريدون برادر رئيس جمهور، بهمن 95 گفته 
بود: »دانيال زاده چندي پيش يك واحد مسكوني را 
به ارزش 16ميليارد تومان در ميدان تجريش تهران به 
همسر حسين فريدون هديه داده است. همچنين اين 
فرد چكي را به مبلغ 250ميليون تومان براي هزينه 
مراسم ختم مادر يكي از مس��ئوالن دولتي پرداخت 
كرده اس��ت. دانيال زاده از بدهكاران بزرگ بانكي و از 
روزنه ها و خألهاي قانوني براي سوءاستفاده هاي خود 

در اين رابطه استفاده مي كند.«
دانيال زاده بهمن 95 دستگير شده بود و اعترافات 
وي ممكن است نقشي در بازداشت حسين فريدون 
داشته باش��د. عليرضا زاكاني نيز در تيرماه 95 در 
نشس��ت خبري با نام ب��ردن از دو بده��كار بانكي 
به نام هاي »ماالميري« و »دانيال زاده« افش��ا كرد 
كه اين دو نفر با حسين فريدون در ارتباط هستند. 
بانك ملت 400ميليون درهم با كارمزد صفر درصد 
به آنها داده و اين دو نفر اين پول را به داخل كشور 
آورده اند و از طريق صرافي ها آن را تبديل و مجدداً 
با كارمزد صفر درص��د از بانك درياف��ت كرده اند 
و با س��رمايه گذاري مجدد در بانك ملت س��االنه 

24درصد سود گرفتند. 
با بازداشت مدير نجومي بگير و معزول بانك ملت به 
نام حسين رستگاري س��رخه اي از سوي اطالعات 
س��پاه، به ارتباطات وي با ش��بكه بزرگ فساد مالي 
پي برده ش��د. در همين راستا، موسي غضنفرآبادي 
رئيس دادگاه انقالب تهران درباره بازداشت عوامل 
شبكه فساد بانكي توسط س��ازمان اطالعات سپاه با 
بيان اينكه سپاه به  عنوان ضابط خاص قوه قضائيه و با 
حكم دادگاه قضايي اقدام به اين كار نموده است، گفته 
بود: »اخباري وجود دارد كه حاكي از ارتباط حسين 
فريدون با اين شبكه فساد بانكي است. « عالوه بر اين 
اتهامات، در پرونده تحصيل دكتراي حسين فريدون 
در دانشگاه بهشتي در مقطع دكترا نيز شبهاتي وجود 
دارد كه در حال بررس��ي اس��ت و با وجود به نتيجه 
رسيدن آن با فشار و البي مانع از قرائت آن در مجلس 
پيش از انتخابات شدند. در كنار اين ارتباطاتی ميان 
ماالميري، ابربدهكار بانكي با دختر حسين فريدون 
در كانادا و لندن افشا ش��ده كه پول هايي به حساب 

دختر فريدون از طريق وي واريز شده است.

درخواست تعدادي از نمايندگان مجلس از قوه قضائيه

دادگاه فريدون را علني كنيد

   چهره ها

نماينده مردم مهاباد در مجلس گفت: با استاني شدن انتخابات 
مجلس آس�يب هاي امنيتي ناشي از دس�ته بندي هاي قومي، 
قبيله اي و مذهبي در سطوح استاني به شدت افزايش مي يابد. 
جالل محمودزاده در گفت وگو با تس��نيم، ضمن مخالفت با طرح 
استاني ش��دن انتخابات پارلمان، اظهار داش��ت: با استاني شدن 
انتخابات مجلس آس��يب هاي امنيتي ناش��ي از دسته بندي هاي 
قومي، قبيله اي و مذهبي در س��طوح اس��تاني به ش��دت افزايش 
مي يابد و امكان انتخ��اب كانديداهاي اصلح تحت تأثير مس��ائل 
جانبي كم رنگ مي شود. وي با بيان اينكه استاني شدن انتخابات 
هزينه هاي تبليغات انتخاب��ات را افزايش مي ده��د، ادامه داد: به 
همين دليل كانديدا ها سراغ كانون هاي ثروت و قدرت بايد بروند 
كه همين امر باعث مي شود پس از نماينده شدن وامدار اين گروه ها 
باشند و زير چتر آنها بروند. نماينده مردم مهاباد در مجلس با تأكيد 
بر اينكه در اين طرح شرايط براي اشخاصي كه پشتوانه مالي دارند، 

فراهم مي شود، اضافه كرد: تبليغات 
در سطح استان به منابع مالي زيادي 
نياز دارد كه اين ميزان در مقايس��ه 
با حوزه هاي انتخابيه كوچك كمتر 
اس��ت. با اجرايي ش��دن اين روش 
روستا ها و شهرس��تان هاي محروم، 
محروم تر مي شوند، زيرا نمايندگان 
استاني فكر مي كنند و سراغ شهرهاي بزرگ و برخوردار مي روند. در 

نتيجه روستا ها و شهرهاي كوچك از توسعه عقب مي مانند. 
نايب رئيس كميسيون كش��اورزي مجلس داشت: با اجراي اين 
شيوه فقط افراد شناخته ش��ده در سطح اس��تان به مجلس راه 
مي يابند در نتيجه نخبگان نوظهور در عرصه انتخابات منزوي و 
به حاشيه رانده مي شوند و به عبارتي جلوي ورود نيروي جديد، 

با انگيزه، كارآمد و نخبه به پارلمان گرفته مي شود.

 استاني شدن انتخابات 
شكاف هاي قومي و مذهبي را افزايش مي دهد

آيت اهلل ناصر مكارم ش�يرازي با اش�اره به انجام سفرهاي 
خارجي زي�اد توس�ط ايراني�ان در اي�ام نوروز گف�ت: ما 
نمي گوييم از اين سفرها جلوگيري ش�ود اما رسانه ها بايد 
فرهنگ سازي و توصيه كنند كه اين سفرها كمتر انجام شود. 
آيت اهلل مكارم شيرازي روز گذش��ته در درس خارج فقه در 
مسجد اعظم قم با اش��اره به اينكه در آستانه فرارسيدن ايام 
نوروز هس��تيم، اظهار كرد: در ايام نوروز، سفرهاي خارجي 
بس��ياري از س��وي ايرانيان انجام مي ش��ود ك��ه خرج هاي 
زيادي در آن صورت مي پذيرد، ما نمي گوييم از اين سفرها 
جلوگيري شود اما رسانه ها بايد فرهنگ سازي و توصيه كنند 

كه اين سفرها كمتر انجام شود. 
وي با بيان اينكه خرج هاي اين س��فرها بس��يار زياد است، 
تصريح كرد: كش��ور ما از طرفي احتياج به دالرهايي كه در 
س��فرها خرج مي ش��ود، دارد و از طرف ديگر خانواده هاي 

ضعيفي در كشور داريم كه بايد 
به آن��ان نيز توجه ش��ود. بياييم 
از اين س��فرها مخصوصا در ايام 
نوروز كم كنيم و صداوسيما نيز 
ساده زيس��تي را در رس��انه ملي 

توصيه نمايد. 
اين مرجع تقليد در ابتداي درس 
به روايتي از نبي مكرم اس��الم)ص( اش��اره ك��رده و گفت: 
نبي مك��رم اس��الم)ص( فرمودند: »ش��ما را پ��س از كلمه 
اخالص چيزي مثل عافيت نداده اند از خدا عافيت طلبيد.« 
آيت اهلل مكارم ش��يرازي با اش��اره به اينكه تا عافيت نباشد، 
انس��ان نمي تواند كاري انج��ام دهد، اظهار ك��رد: تحصيل، 
تدريس، زيارت، تفريح و... نيازمند عافيت است و اگر عافيت 

نباشد، كار دنيا و كار آخرت ميسر نخواهد بود.

 مكارم شيرازي: خروج ارز در سفرهای نوروزی
به ضرر کشور است

حسن شيرواني    |     ميزان  | تصوير دادگاه حسين فريدون كه تصاوير متهمان از پشت سر گرفته و منتشر شده است.

نشست اعضاي اصلي س�تاد احياي امر به معروف و نهي از منكر كشور با حضور سران 
كشوري و لشكري در مركز اين ستاد برگزار شد و در آن از خدمات و زحمات آيت اهلل جنتي 
در طول دو دهه خدمات ايشان در رأس ستاد امر به معروف تقدير و تشكر به عمل آمد. 
به گزارش فارس، نشست اعضاي اصلي ستاد احيای امر به معروف و نهي از منكر كشور با 
حضور سران كشوري و لشكري در مركز اين ستاد برگزار شد. در اين نشست كه رياست آن 
برعهده حجت االسالم صديقي، امام جمعه موقت تهران بود، از خدمات و زحمات آيت اهلل 
جنتي در طول دو دهه فعاليت و خدمات ايشان در رأس ستاد امر به معروف تقدير و تشكر 
به عمل آمد. در اين نشست كه به منظور تبيين مواضع و رويكردهاي جديد ستاد احيای امر 
به معروف و نهي از منكر كشور برگزار گرديد، حجت االسالم صديقي، رياست ستاد و حجت 
االسالم جليل محبي، دبير ستاد به ارائه گزارشاتي از وضعيت موجود فضاي كشور در حوزه 

امر به معروف و نهي از منكر و تشريح الزامات و بايسته هاي اين موضوع خطير پرداختند. 
همچنين هر يك از اعضاي حاضر در نشست شامل حجت االسالم علي اكبري رئيس ستاد 
ائمه جمعه، آيت اهلل سيداحمد خاتمي عضو مجلس خبرگان رهبري، آيت اهلل حسيني 
بوش��هري مدير حوزه هاي علميه كشور، رئيس سازمان صداوس��يما، وزراي فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش، فرماندهي نيروي انتظامي، 
جانشين سازمان بسيج مستضعفين، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس و نمايندگاني از 
قوه قضائيه، نيروي انتظامي و سازمان تبليغات، به ارائه نقطه نظرات خود در حوزه ايجاد 
يك حركت جمعي، فراگير و مؤثر به منظور اقامه فريضه الهي امر به معروف و نهي از منكر 

در سطح جامعه و كشور پرداختند. 
    كارمندان بايد ياد بگيرند جلوي فساد رئيس خود بايستند!

در آغاز نشست آيت اهلل جنتي اظهار داشت: امروز در جامعه نيروهاي واليي و انقالبي كم 
نداريم و حضور نيروي انقالبي اس��ت كه باعث آباداني كشور مي شود، لذا جذب نيروي 
جوان انقالبي در ستاد امر به معروف و نهي از منكر و شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر 

وزارتخانه ها و دستگاه ها از الزامات اساسي است. 
آيت اهلل جنتي با بيان اينكه منكر بزرگ دروغ گفتن برخي مسئوالن به مردم است، اظهار 

داشت: هرگونه منكر از سوي هر مسئولي چه رئيس جمهور باشد چه وزير و غيره، بايد 
با روش درست و مؤثر به وي تذكر داده شود. قانون در اين زمينه بر ما الزام دارد كه اين 

وظيفه به صورت دقيق و كامل پيگيري و به انجام برسانيم. 
رئيس مجلس خبرگان رهبري در تبيين ضرورت امر به معروف همگاني و وظيفه خطير 
ستاد امر به معروف كشور افزود: هر كسي در هر كجا ديد عملكرد مناسب نيست، وظيفه 
دارد تذكر دهد. فريضه امر به معروف و نهي از منكر فقط منحصر به حجاب نيست، تنها 
وظيفه امر به معروف در برابر نخواندن نماز و نخوردن ش��راب نيست. از جمله معروف ها 
داشتن نظم است، حفظ اموال عمومي و بيت المال است كه در قالب فرهنگي مثاًل بايد از 

طريق صداوسيما و غيره مردم را توجيه و در اين جهت فعال كنيم. 
وي در پايان خاطرنشان كرد: امر به معروف خيرخواهي است. اين كار نياز به فرهنگ سازي 
دارد. كارمندان در ادارات بايد اين را ياد بگيرند كه چنانچه در اداره  اي رئيس دارد بيت المال 
را حيف و ميل مي كند، وظيفه كارمندان اس��ت كه به وي تذكر بدهند. اگر قاضي رشوه 
گرفت كارمندان موظف به امر به معروف و نهي از منكر هستند. فقط در اين صورت است كه 

فرد خالفكار متوجه مي شود در همه جا از جانب همه افراد تحت نظارت است. 
    مردم در ادارات احساس عزت نمي كنند

حجت االسالم صديقي، رئيس ستاد احيای امر به معروف و نهي از منكر كشور نيز با تأكيد بر 
مشكالت موجود در مس��ئله معارف و منكرات در سطح جامعه و كشور افزود: وضع فرهنگي 
موجود در كشور بحراني است. مردم در ادارات احساس عزت نمي كنند. بايد از ظرفيت هاي امر 
به معروف و نهي از منكر در تمام زمينه ها استفاده شود كه ان شاءاهلل عزم و رويكرد جديد اين 

ستاد كشوري با همت تمامي اعضا و مسئوالن آن بر اين زمينه مصروف داشته خواهد شد. 
    منكرات بزرگ تر و خطرناك تري از حجاب در جامعه داريم!

در ادامه حجت االسالم محبي به تشريح نگاه جديد و فعاالنه در ستاد امر به معروف پرداخت 
و اظهار كرد: ما در دوره جديد فعاليت س��تاد، ط��ي چند ماه اخي��ر كار را از متن جامعه و با 
افكارسنجي عمومي آغاز نموده ايم چراكه اعتقاد داريم برنامه هاي امر به معروف نبايد صرفاً 
منحصر در موضوعاتي مثل حجاب باشد، همانگونه كه رهبري انقالب نيز تأكيد داشته اند عفاف 
و حجاب در مقوله امر به معروف و نهي از منكر رتبه10 را دارد، لذا بايد سراغ معارف و منكرات 
اصلي و دانه درش��ت ها در جامعه برويم و ثقل كار را بر مسائلي كه زندگي مردم با آنها درگير 
است، بگذاريم. وي با تأكيد بر اين حركت افزود: كار امر به معروف و نهي از منكر را بايد روي 
معروفات و منكراتي بگذاريم كه سبب حساسيت مثبت در جامعه شود و به تبع احياي فريضه 
الهي امر به معروف در جامعه گردد، لذا انتخاب هوشمندانه از ضرورت هاي كار ستاد است و 

بدين منظور فعاليت هاي جدي فكري و پژوهشي را آغاز كرده ايم. 
   با امضاهاي طاليي در ادارات مبارزه جدي الزم است!

حجت االسالم صادقي معاون فرهنگي قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه وقت ستاد را صرف 
آيين نامه ها و غيره نكنيم، اظهار داشت: الزم است در برابر منكرات مقابله جّدي صورت 
پذيرد؛ پيش بيني اينكه در آينده چه مشكالتي در جامعه ايجاد مي شود از كارهاي مهم 
ستاد امر به معروف است. از مصاديق فراگيري فس��اد، وجود و كثرت امضاهاي طاليي 
در ادارات است. براي راه اندازي برخي مشاغل و كارها، گاهي تا 500 امضا نيز نياز است. 

هريك از امضاها خود به يك مبدأ بالقوه فساد تبديل شده است.

آيت اهلل جنتي: منكر بزرگ، دروغ گفتن برخي مسئوالن به مردم است
آيت اهلل صديقي رئيس و حجت االسالم محبي دبير ستاد امر به معروف شدند

گزارش  2

دعوت امام جمعه قرچك از يك نماينده
به جاي تكرار حرف دشمن از زندان بازديد کنيد

امام جمعه قرچ�ك از نماينده اي كه گفت�ه اخبار نگران  كنن�ده از زندان 
قرچك ب�ه گ�وش مي رس�د، ب�راي بازدي�د از اين زن�دان دع�وت كرد. 
حجت االسالم حجت اهلل اسماعيلي امام جمعه قرچك در گفت وگو با تسنيم با 
اشاره به طرح ادعاهاي تكراري از سوي جريان ضدانقالب و يكي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي درباره زندان قرچك، گفت: متأسفانه برخي دانسته يا 
نادانسته در زمين دشمن بازي و ادعاي دش��من را بدون هيچ تحقيقي تأييد و 
تكرار مي كنند. وي گفت: بنده به عنوان امام جمعه، بر خود الزم و وظيفه دانسته 
و مي دانم كه همواره از ندامتگاه شهرري كه در نزديكي شهر قرچك است، بازديد 
و با زندانيان اين زندان گفت وگو كنم. همين چند روز پيش از همه بخش هاي 
زندان بازديد كردم. هيچ كدام از ادعاهاي مطرح شده از سوي جريان ضدانقالب 
درباره اين زندان صحت ندارد و زندانيان اين زندان از تمام حقوقي كه يك زنداني 

بايد برخوردار باشد، برخوردار هستند. 
حجت االسالم اسماعيلي گفت: از آن آقاي نماينده محترمي كه گفته است اخبار 
شنيده ش��ده از زندان قرچك نگران كننده اس��ت دعوت مي كنم به جاي تكرار 
ادعاي دشمن از زندان بازديد كند و من به عنوان امام جمعه از حضور و بازديد 
ايشان و ديگر كس��اني كه چنين ادعايی دارند، از زندان استقبال مي كنم. بنده 

حاضر هستم همراه ايشان از همه بخش هاي زندان بازديد كنم.
امام جمعه قرچك با بيان اينكه رئي��س ندامتگاه ري به او گفت��ه از حضور هر 
خبرنگار و نماينده اي براي بازديد از زندان استقبال مي كند، گفت: اين درست 
نيس��ت كه آن نماينده محترم كه اصاًل زندان را نديده به ادعاهاي هميش��گي 

ضدانقالب اعتماد و آن ادعاها را تكرار كند. 
.......................................................................................................................................

پيوستن به پالرمو و CFT خسارت محض است
عض�و فراكس�يون نماين�دگان والي�ي مجل�س گف�ت: پيوس�تن ب�ه 
كنوانس�يون  پالرم�و و س�ي اف تي باع�ث خودتحريم�ي مي ش�ود. 
اكبر تركي، نماينده مردم فريدون شهر در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با 
تسنيم، با اشاره به بررسي پالرمو )كنوانسيون مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي 
و »CFT« )كنوانس��يون مقابله با تأمين مالي تروريس��م( در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، گفت: اين كنوانسيون ها به طور حساب شده ابزارهاي نظام سلطه 
را به ايران تحميل مي كند. وي افزود: نظام سلطه از راه هاي مختلف براي ضربه 
زدن به جمهوري اسالمي وارد شده اس��ت، يكي از اين راه ها برجام بود و راه هاي 
بعدي كنوانسيون هايي است كه به ايران تحميل مي شود. تركي با تأكيد بر اينكه 
مشخص است بسياري از كنوانسيون هاي بين المللي كه از سوي كشورهاي غربي 
تدوين شده در راستاي ايجاد محدوديت براي ساير كشورهاست، گفت: در واقع 
اصلي ترين دليلي كه غرب تالش مي كند ايران را به كنوانسيون پالرمو ملحق كند، 
ايجاد محدوديت هاي جديدي در قالب عضويت در يك تعهد بين المللي است. 

عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس گفت: پيوستن به اين كنوانسيون ها 
مشكالت امنيتي براي كشور به وجود مي آورند و منجر به خودتحريمي مي شود. 

پيوستن به اين كنوانسيون ها خسارت محض براي كشور است.


