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ضرورت درمان ویروس بدبینی
»اعتماد « سنگ بنای اتحاد و همکاری است که به تعبیر جامعه شناسان 
»مشارکت « را تولید و ارتقا می دهد و در سطح کالن برای یک نظام سیاسی 
سرمایه اجتماعی را پشتیبانی می کند و در سطح خرد و فردی نیز روابط 
را به نفع داد و ستد و حتی ایثار و فداکاری و همدلی با ضریب اطمینان باال 
تقویت می کند. به معنای دیگر، اعتماد الزم و مقدمه اجتماع و همکاری 
جمعی است که چون همراه با محبت و گذشت است، در جامعه ایمانی و 

دینی لطف و برکت الهی را نیز موجب می شود. 
اما در جامعه امروز ما، بدبینی و سوءظن به این اصل اساسی و اجتماعی 
آسیب  زده و آن را در سطوح مختلف فردی و جمعی به چالش انداخته است. 
به گونه ای که هم اعتماد بین فردی افت پیدا کرده و هم اعتماد به جامعه و 
مسئوالن نیز مخدوش شده است. همین پدیده موجب بی اعتنایی مردم به 
ضرورت های عبور از شرایط چالشی فعلی شده که حتی طمع دشمنان و 
کینه ورزان را برای موج سواری بر گرایشات اعتراضی جامعه و برنامه ریزی 
برای بی ثباتی و دعوای داخلی برانگیخته است.  از این رو بدبینی که مثل 
ویروس، خصلت فراگیری و اشاعه پیدا کرده و حتی به نیروهای معتقد به 
نظام نیز تسری کرده، محتاج درمان عاجل است که مقدمه آن شناخت 
عوامل مولد بدبینی و سوءظن می باشد. عواملی چون: 1- جنگ روانی و 
تبلیغاتی دشمنان و مخالفان حاکمیت نظام دینی که به دنبال تغییر در 
ادراک و حتی دستگاه ادراکی است تا بتواند جامعه را به سمتی بکشاند که 
در دستگاه های ادراکی خود، از تمامی اخبار منفی و سیاه مربوط به نظام و 

مسئوالن استقبال و بر تمامی اخبار و پدیده های مثبت بی اعتنا باشد. 
2- عملکرد برخی مسئوالن غافل و یا آلوده که با انتظار جامعه از مسئول 
در نظام اسالمی و مردمی فاصله داشته و دارای بی مباالتی های رفتاری یا 
گفتاری است که رنجش و انتقاد مردم را به دنبال داشته و ذهنیت و قضاوت 
را علیه مسئوالن تغییر داده و عملکرد و رفتار مثبت سایر مسئوالن را نیز 

به سایه می اندازد. 
3- رقابت های سیاس��ی برآمده از قدرت طلبی که متأسفانه از مرزهای 
اخالق و تقوای جمعی و سیاسی عبور کرده و انگ زنی و تهمت را برای خارج 
کردن حریف و رقیب مجاز شمرده و گاه به رقابت با نظام برآمده و با رفتاری 
اپوزیسیونی، جفا بر نظام را نیز برای کسب یا حفظ قدرت روا می دارند. در 
این شرایط انصاف رنگ باخته و گاه برای جبران  دستان خالی ولی حریص 
بر قدرت، دستاوردهای نظام، عملکرد مثبت رقبا و پیشینیان نیز نفی شده 

یا زیر سؤال می رود. 
4- کژتابی و سطحی نگری در شناخت مسائل یا برخورد احساسی با مسائل 
و آسیب    ها در بین برخی یاران و دلسوزان نظام که با ضعف تحلیلی و بی 
توجهی به پیامدهای رفتاری و گفتاری نیز همراه است و آنان را به پژواک و 
تکرار برخی ادعا  ها و اخبار سیاه و منفی می کشاند که با مصالح عالیه نظام، 
کشور و مردم مغایرت داشته و چه بسا به عامل ناخواسته حاشیه سازی، 

بازیگران حرفه ای یا سیاست بازان نیز تبدیل می کند. 
بنابراین در شرایطی که کشور برای عبور از چالش  هایی که طمع دشمنان 
را برانگیخته به شدت محتاج اتحاد، اعتماد و امید است، تمامی نیروهای 
معتقد و وفادار نظام مکلفند با زمینه   ها و عوامل بدبینی و سوءظن مبارزه 
کرده و هزینه عناصر غافل نادان و نفوذی یا خائن را در تولید بدبینی افزایش 

دهند که حداقل آن طرد این عناصر و بی اعتنایی به آنها است. 

رسول سنايی راد

رئيس قوه قضائيه :

    بزرگنمایي برخي کاستی ها   القاي دشمن است

رئيس ق�وه قضائي�ه، مس�ير حقيق�ي مقابله با 
س�لطه گران عصر حاضر را همان خط عاش�ورا 
دانس�ت و با توصي�ه ب�ه س�خنرانان و مداحان 
اهل بيت عليهم الس�الم در تالش ب�راي تعميق 
معارف ديني و تقويت محب�ت اهل بيت و پرهيز 
ج�دي از س�خنان تفرقه افکنانه در كش�ور، بر 
برخورد ب�ا رس�انه هايي كه به دش�من در جهت 
تحقق اه�داف جن�گ رواني و اقتص�ادي كمك 
مي كنند و اخيراً نيز برخ�ي از آنها به ايجاد تقابل 
ميان ملت ايران و عراق پرداخته اند، تأكيد كرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائیه، آیت اهلل 
آملي الریجاني در جلسه مس��ئوالن عالي قضایي با 
تأکید بر ضرورت تالش براي فهم هر چه بیشتر معارف 
عاشورا، اصل و غایت این معارف را »توحید« دانست و 
خاطرنشان کرد: ظهور عملي این معارف در اجتماع، 
ترویج معروف و انذار نسبت به منکرات است. رئیس 
قوه قضائیه با بیان اینکه امروز خط مواجهه موحدان 
پاکباخته با ظالمان و اش��قیا نیز همان خط و مسیر 
عاشوراست، افزود: باطن جرم هایی که امروز سلطه 
جهاني مرتکب مي شود، همان خودخواهي ها و حب 
سلطه بر عالم است که در دشمنان حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع( وجود داشت. اینکه کشوري مثل امریکا 
هر کس را باب میلش نباشد تهدید و تحریم کند و از 
قدرتي که به واسطه ثروت کشورهاي جهان سوم به 
دست آورده علیه همان کشورها استفاده کند، همان 
تفکر و عملکردي است که در مقابل فرهنگ عاشورا 

قرار دارد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عبرت های عاش��ورا 
همچن��ان ب��راي همه حق طلب��ان، ج��اري و قابل 
بهره مندی است، خط جهاد و شهادت را که ستون هاي 
فرهنگ عاشورا هستند، براي مقابله با سلطه جهاني 
عصر حاضر بهترین مسیر توصیف کرد و یادآور شد: از 
بستر ماه محرم باید براي تزکیه روح خود و همچنین 
پاالیش جامعه از منکر و ترویج معروف استفاده کنیم.
  آیت اهلل آملي الریجاني در بخش دیگري از سخنان 
خود با اش��اره به فرمایش هاي مق��ام معظم رهبري 
در دیدار اعضاي مجلس خبرگان، جنگ رس��انه اي 
دش��من را امري بس��یار قابل توجه دانست و گفت: 
دشمن در حال پیش��برد یک جنگ اقتصادي تمام 
عیار به پشتوانه جنگ رسانه اي است. امروز در کشور 

ما هیچ گونه کسري از حیث توانایي واردات کاال وجود 
ندارد اما جنگ رسانه اي دشمن که برخي در داخل 
متأسفانه دانسته یا ندانسته با آن همراهي مي کنند، 
موجب مي شود    برخی کاس��تی ها برجسته     شود و 
وضع بازار ارز یا کاال به گونه اي شود که در ماه هاي اخیر 
شاهد آن بودیم. البته لزوم به کارگیري تدبیرهاي الزم 
براي جلوگیري از چنین شرایطي را انکار نمي کنیم اما 
به هر حال نباید از جنگ تمام عیار رسانه اي دشمن 

غفلت کنیم.
      برخورد با رسانه هايي كه تقابل ميان ايران و 

عراق را دنبال كنند
آیت اهلل آملي الریجاني با تأکید بر ضرورت خنثی سازی 
توطئه هاي رسانه اي دشمن در حد مقدورات، به ذکر 

مثالي در این زمینه پرداخ��ت و تصریح کرد: در ایام 
اخیر، با هدف تحریک مردم عزیزمان شایعه کردند که 
زائران عراقي در مشهد مقدس اقدام به برخي اعمال 
خالف و دون شأن مي کنند. از سوي دیگر شاهد راه 
افتادن فتنه هایي در بصره بودیم. آنها به وضوح در پي 
ایجاد تقابل میان مردم ایران و عراق و به ویژه در میان 
شیعیان هستند. مسئول حشد الشعبي عراق مي گوید 
اسنادي معتبر وجود دارد مبني بر اینکه کنسولگري 
امریکا در بصره، در موضوع حمله به کنسولگري ایران 

در این شهر دخیل بوده است.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: ما باید در مقابل دشمني 
که به آب��روي زوار امام رضا )ع( ه��م رحم نمي کند، 
به هوش باش��یم. همین چند هفته پیش که چنین 

مسائلي مطرح شد، بنده به دادستان محترم تهران 
گفتم که این شروع یک فتنه است و باید با رسانه هایي 
که این موضوع را برجس��ته مي کنند و از این طریق 
به ایجاد تقابل میان مردم ای��ران و عراق مي پردازند، 
برخورد شود. البته ممکن اس��ت چند نفري هم در 
گوشه اي تخلف کرده باش��ند که باید در جاي خود 
رسیدگي شود اما برجس��ته کردن موضوع و تعمیم 
آن به زوار عراقي حضرت امام رضا )ع( از سوي برخي 

رسانه ها مستلزم اعالم جرم دادستاني است.
     همه بايد مقابل دشمن يد واحده باشيم

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به برخي مسائل 
سیاسي و اجتماعي دیگر از جمله بیانیه هاي مختلفي 
که به نام برخي افراد منتش��ر مي شود، تصریح کرد: 
متأسفانه افرادي نیز در این میان آب به آسیاب دشمن 
مي ریزند. خواصي که باطن ام��ور را مي فهمند باید 
توجه کنند که انسجام همه مردم و مسئوالن، امروز 
یک فریضه است و ما در مقابل دشمني قرار داریم که 
تمام ابزار خود را براي تحقق اهدافش به میدان آورده 
است. البته مردم و مسئوالن ما تاکنون با سربلندي 
ایس��تاده اند و به حول و قوه الهي تا به آخر خواهند 
ایستاد و دشمن غدار را مجبور به عقب نشینی خواهند 
کرد اما باید بصیر بود. ممکن اس��ت س��الیق افراد و 
گروه ها در داخل کشور مختلف باش��د اما در مقابل 

دشمن باید ید واحده باشیم.
      با امواج رسانه اي حركت نمي كنيم

آیت اهلل آملي الریجاني با اشاره به برخي جنجال ها در 
پي رسیدگي هاي قضایي نیز اظهار کرد: از همه قضات 
و مسئوالني که با اس��تقامت ایستاده اند و به تعقیب 
مجرمان ادامه مي دهند قدرداني مي کنم زیرا تالش 
این عزیزان باعث شده است همان طور که قول داده 
بودیم، با سرعت هر چه بیش��تر در چارچوب شرع و 
قانون به پرونده ها رسیدگي شود. رئیس قوه قضائیه 
افزود: آنچه در این میان باید یادآوري کنم این است 
که ما با امواج رسانه اي حرکت نمي کنیم و بر اساس 
قانون، شرع و عدالت به پرونده ها رسیدگي مي کنیم؛ 
بنابراین از همه قضات و مسئوالن قضایي خواسته ام 
که خدای ناکرده، توهین ها، افتراها و فتنه گری ها باعث 

نشود که از خط »اعتدال و عدالت« خارج شوند.
     تصور مي كردند با بست نشيني عقب نشينی 

مي كنيم
آیت اهلل آملي الریجاني ادامه داد: مطمئنیم ادامه این 
خط، عنایات حق تعالی را مشمول حال ما خواهد کرد 
و قوه قضائیه نیز با عزم راسخ، در مقابل جریان هایی 
که از هیچ افترا، توهین و تخریبي فروگذار نکرده اند، 
محکم ایستاده است. برخي تصور مي کردند اگر بست 
بنشینند، قوه قضائیه عقب نشینی مي کند. بر همین 
اساس تالش کردند امواجي درست کنند و کینه هاي 
شخصي خود را نسبت به مسئوالن قضایي مطرح 
کنند. غافل از اینکه آنچه مسیر ما را روشن مي کند، نه 
جنجال ها و هیاهوهاي رسانه اي بلکه موازین شرعي و 

قانوني است و در این راه، استوار ایستاده ایم.
رئیس قوه قضائیه افزود: متأسفانه این جریان، اقدامات 
خود را از مرحله تعقیب اولیه شروع کرد، در دادگاه 
به قاضي و دستگاه قضایي توهین کردند و هنوز هم با 
سخنراني در این شهر و آن شهر به قوه قضائیه توهین 
مي کنند. با وجود این به همه مس��ئوالن قضایي و 
قضات توصیه اکید مي کنم که مسیر خود را صرفاً بر 
اساس شرع و قانون طي کنند زیرا ارتباطات ناسالم و 
کارهاي خالف و جرایم افراد، خود به خود براي مردم 
آشکارتر خواهد شد. در برخورد با مفاسد اقتصادي نیز 
با افرادي مواجهیم که از پوشش افراد متعدد استفاده 
مي کردند تا نیات ناصحیح خود را پیش ببرند. قوه 
قضائیه در این عرصه نیز برخورد متناس��ب دارد و 
مردم عزیزمان ان شاءاهلل شاهد نتایج این برخوردها 

خواهند بود.

 قدرداني شهردار تهران 
از قرارگاه سازندگي در فعال کردن پروژه ها

ش�هردار تهران از فرمانده ق�رارگاه س�ازندگي خاتم االنبيا)ص( 
س�پاه نس�بت ب�ه فع�ال ك�ردن تمام�ي پروژه ه�اي ش�هر 
تهران ب�ا وج�ود محدوديت ه�اي مالي ف�راوان قدردان�ي كرد.

به گزارش سپاه نیوز، افشاني، شهردار تهران در آیین افتتاح پروژه 
تونل آرش به بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت اهلل هاشمي رفسنجاني که 
روز گذشته با حضور رئیس شوراي شهر تهران، مدیرعامل مؤسسه 
حرا و برخي از مدیران شهري در محل این پروژه برگزار شد، گفت: 
با وج��ود محدودیت مالي ف��راوان، با فرمانده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبیا جلسه گذاشتیم و از آنها خواستیم که در شرایط فعلي 
کار را ادامه دهند و خوش��بختانه آنها نیز موافقت کردند که جاي 
قدرداني دارد و همه پروژه ها فعال شد. وي افزود: نکته جالب اینکه 
در زماني که پروژه ها آغاز شد، به شورا و شهرداري انتقاد کردند و 
فشار آوردند که چرا پروژه ها تعطیل اس��ت؟! این در حالي بود که 
درس��ت در نقطه اوج فعالیت این پروژه ها این حرف ها را زدند و به 

آنها توصیه مي کنیم بهتر است که مردم را امیدوار کنند.
پروژه تون��ل دوطبقه آرش به بلوار اس��فندیار و بزرگ��راه آیت اهلل 
هاش��مي رفس��نجاني به طول حدود 4/1 کیلومت��ر از پروژه هاي 
مؤسسه حراي قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا مي باشد که به منظور 
توس��عه و تکمیل ش��بکه معابر حمل و نقلي در منطق��ه 3 تهران 

احداث شده است.

بیانیه مجمع تشخیص
 درخصوص هیئت عالي نظارت

روابط عمومي مجمع تش�خيص مصلحت نظام با صدور بيانيه اي، 
در خص�وص برخ�ي گمانه زنی ها و برداش�ت ها درب�اره نظر هاي 
ابالغ�ي هيئ�ت عال�ي نظ�ارت مجم�ع توضيحات�ي ارائ�ه كرد.

به گزارش روابط عمومي مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، در این 
بیانیه آمده اس��ت: هیئت عالي نظارت مرک��ب از 15 نفر از اعضاي 
منتخب دوره جاري مجمع تش��خیص مصلحت، ب��ه منظور اعمال 
نظارت بر حسن اجراي سیاست هاي کلي نظام تشکیل شده است و 
از جمله روال هاي این هیئت بررسي انطباق و عدم مغایرت طرح ها 
و لوایح با سیاس��ت هاي کلي ابالغي در حوزه هاي مختلف مي باشد. 
با عنایت به برخي گمانه زنی ها، برداش��ت ها و اظهارنظرها در فضاي 
رسانه اي و براي تنویر افکار مردم ش��ریف و مزید آگاهي نمایندگان 
محترم مجلس شوراي اسالمي و اعضاي محترم هیئت دولت، تأکید 
مي گردد: ابالغ مصوبات هیئت عالي نظارت مجمع به شوراي نگهبان 
و مجلس ش��وراي اس��المي، به معناي رد لوایح و یا طرح ها نیست و 
این هیئت پس از احصاي موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک 
تعامل مطلوب با برگزاري نشست هاي مش��ترک با کمیسیون هاي 
مجلس محترم شوراي اس��المي، اصالح طرح ها و لوایح را به نحوي 
که منطبق بر سیاس��ت هاي کلي نظام باشد دنبال مي کند. بنابراین 
گمانه زنی ها و انتش��ار اخباري مبن��ي بر رد لوایح مجلس ش��وراي 
اس��المي در هیئت عالي نظارت، برداشتي نادرس��ت از این فرایند 
قانوني و گردش کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام است.

الریجاني: حل مشكالت دروني اقتصاد
قدرت چانه زنی را از دشمن مي گیرد

نظ�ر  از  كش�ور  وضعي�ت  ام�روز 
گون�ه اي  ب�ه  اقتص�ادي  مس�ائل 
اس�ت ك�ه ني�از ب�ه انج�ام يکس�ري 
جراحي ه�ا در آن احس�اس مي ش�ود.

به گ��زارش ایرنا، عل��ي الریجاني، رئیس 
مجلس شوراي اس��المي دوشنبه در سفر 
به اس��تان فارس، در جلسه شوراي اداري 

شهرس��تان اس��تهبان افزود: در مجموع باید توجه داش��ت که ما در 
شرایطي هس��تیم که فشار بین المللی بر کش��ور وارد است و عالوه بر 
این در داخل نیز با برخي مشکالت مواجه هستیم و ضرورت دارد در 
گام نخست درد را به درستي تش��خیص دهیم و بعد نسبت به درمان 
آن اقدام کنیم. وي ادامه داد: اگر بخواهیم مس��ئله فشار اقتصادي را 
حل کنیم باید بدانیم که چنانچه مش��کالت دروني اقتصاد حل شود 
بسیاري از معضالت بیروني هم رفع خواهد شد. او اظهار داشت: دشمن 
همواره روي نقاط ضعف دس��ت مي گذارد و اگر ما این نقاط ضعف را 
حل کنیم آنها قدرت چانه زنی زیادي نخواهند داشت. رئیس مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: یکي از نقاط ضعف این است که کشور گران 
اداره مي شود و منابع در جاي اصلي خودش و در جایي که باید هزینه 
نمي شود، باید در کشور تولید ثروت شود چرا که کشوري موفق است 

که ثروت زا باشد.

رئيس كميسيون امنيت ملي مدعي شد
رهبري اختیار تصمیم  درباره FATF  را

 به مجلس و دولت دادند
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجل�س مي گويد: مق�ام معظم 
رهبري بعد از چند بار ردوبدل شدن نامه با 
دفتر ايشان در خصوص اعالم نظر درباره 
لوايح چهارگانه FATF اعالم كردند كه در 
اين باره مجلس و دولت نظر دهند؛ يعني 
مجلس و دولت را مأمور به اين كار كردند.

حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: چندي پیش 
درباره لوایح چهارگانه یکس��ري ایرادات را به مقام معظم رهبري اعالم 
کردند که ایشان نیز مالحظاتي را مطرح کردند. بعد از آن گردش کاري 
صورت گرفت. در نهایت ایشان این موضوع را بیان کردند که باید در این 
باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعني مجلس و دولت را مأمور کردند که 
نظرشان را اعالم کنند. وي افزود: نظر مجلس مي تواند تأیید یا رد باشد 
بنابراین اینکه برخي افراد موضوع لوایح چهارگان��ه را به دفتر رهبري 
و اعالم نظر ایشان ربط مي دهند، درست نیس��ت. رهبري درباره لوایح 
چهارگانه تنها چنین دس��توري دادند و دستور دیگري نداشتند. البته 
ممکن است که ما از آن اطالعي نداشته باشیم. ولي بعید است؛ ایشان 
در نهایت اختیار را به مجلس و دولت دادند. رئیس کمیس��یون امنیت 
ملي و سیاس��ت خارجي مجلس خاطرنش��ان کرد: بر اساس نظر مقام 
معظم رهبري باید مجلس و دولت درباره لوایح چهارگانه تصمیم بگیرد 
و نمایندگان آراي خود را مبني بر رد یا تأیید اعالم کنند؛ کما اینکه بنده 
معتقدم تأیید کامل کنوانسیون ها به صالح نیست. در عین حال مي توان 
یکسري حق تحفظ و حق شرط را اعمال کرد. فالحت پیشه درباره مهلت 
2۰ روزه باقي مانده براي تعیین تکلیف FATF به ایران گفت: در دوره 
گذشته حدود ۶۰ سؤال از ایران پرسیده شد که ما 3۰ درصد آن را پاسخ 
دادیم. بنابراین پایان این مهلت به معناي قرار گرفتن ایران در لیس��ت 
سیاه نیست؛ کما اینکه برخي کشورهاي اروپایي نیز این کنوانسیون ها 
 FATF .را در فرآیند دو ساله تصویب و زمینه اجراي آن را فراهم کردند
در مقطع فعلي بیش از 4۰ توصیه را به ما داشته است که چهار مورد آن 
مربوط به تصویب لوایح و کنوانسیون هاست. وي در پایان تأکید کرد که 

نباید منافع ملي را به فرجه هاي زماني ارجحیت داد.

      جوان: احمد امیرآبادي، عضو هیئت رئیسه مجلس شوراي اسالمي در 
توئیتي در صفحه شخصي خود نوشت: »جناب آقاي دکتر مطهري نایب رئیس 
مجلس شوراي اسالمي فرمودند؛ مجلس خبرگان را چکار به بازار سکه و ارز!! 
باید به ایشان عرض کنم، جناب تان که عمدتاً دغدغه تان خانم رهنورد و آقایان 
موسوي و کروبي است! حال که خبرگان ناچاراً ! به جاي شما دغدغه معیشت 

مردم را دارند، جاي تشکر ناراحت هم هستید؟«
      ايرنا: رئیس جمهور در پیامي با تسلیت درگذشت حاجیه خانم مهتاب نوها، 
مادر بزرگوار شهیدان رجب، علیرضا و حسین ذاکر امام رضا از دالورمردان دوران 
دفاع مقدس، از درگاه خداوند متعال براي ایشان رحمت واسعه و همجواري با 

فرزندان شهیدش و براي عموم بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت کرد. 
       فارس: محمدرضا رضایي کوچي، رئیس کمیس��یون عمران مجلس از 
تقدیم طرح اس��تیضاح آخوندي با بیش از 4۰ امضا به کمیسیون متبوعش 

خبر داد. 

عارف: دولتي را روي کار آوردیم
که مجبوریم با سیلي صورت مان را سرخ کنیم

از مردم هم باب�ت مش�کالت عذرخواهی مي كنيم چ�ون دولتي را 
روي كار آوردي�م كه مجبوريم صورت مان را با س�يلي س�رخ كنيم.

به گزارش مهر، محمدرضا عارف، رئیس ش��وراي عالي سیاس��تگذاري 
اصالح طلبان روز گذشته در دیدار دبیرکل و برخي اعضاي حزب همبستگي 
دانش آموختگان ایران)هدا( اظهار داشت: بسیاري از مشکالت ما به دلیل 
نداشتن حزب فراگیر است؛ اگر دوتا حزب فراگیر داشتیم، اصالً احتیاج به 
شوراي عالي اصالحات یا ائتالف نبود. وي افزود: در کل 4۰ سال گذشته، 
این جبهه ها به دلیل انتخابات تشکیل مي شدند و بعد از انتخابات هم کاري 
انجام نمي دادند. اصالح طلبان، حداقل یک تداومي در کارشان دارند. عارف 
ادامه داد: شوراي عالي سیاستگذاري اصالح طلبان به این دلیل تشکیل شد 
که در ادامه کار به چند حزب فراگیر برسیم؛ هرچند این موضوع را نباید 

فراموش کنیم که در چه شرایطي در جامعه حضور پیدا کردیم.
عارف تصریح کرد: بعد از حوادث سال 13۸۸، عده اي از سیاسیون در هر دو 
جناح، به این باور رسیده بودند که اصالح طلبان وارد صحنه نشوند. به رغم 
این نگاه که در هر دو جریان بود، به طور جدي آمدیم و حضورمان را ادامه 
دادیم. وي اضافه کرد: نباید بگوییم چرا اتفاقات سال هاي ٩2 و ٩4 اتفاق 
افتاد؛ اصالً پروژه اي نگاه نکنیم. در انتخابات ٩2 و ٩4 دنبال نتیجه نبودیم 
بلکه دنبال بازگشت جریان اصالحات در حاکمیت بودیم و مي خواستیم 

این شکافي را که بین ما و حاکمیت بود، برطرف کنیم.
عارف با طرح این سؤال که شرط ماندگاري چیست، گفت: شرط ماندگاري، 
یک زماني داد کشیدن و یک وقتي هم تحمل کردن است؛ در این میان، 
منافع فردي هم نباید وجود داشته باشد. البته همیشه هم نمي شود سکوت 
کرد همان طوری که همیشه هم نباید داد کشید. وي گفت: باید تشخیص 
بدهیم روش مان به چه نحوي باشد که بتوانیم مطالبات مردم را پاسخگو 
باشیم؛ نباید بگوییم چرا به روحاني رأی دادیم؟ خیلي ها شیطنت مي کنند. 
سال ٩2 درست تصمیم گیری کردیم و درس��ت تر از ٩2، ٩۶ بود؛ در این 
میان، عملکرد روحاني بحث مجزایي است. ما وظیفه مان را درست انجام 
دادیم؛ باید پاي این وظیفه بایستیم. رئیس شوراي عالي سیاستگذاري 
اصالح طلبان ضمن وارد دانس��تن نقد به این ش��ورا، عملک��رد آن را در 
انتخابات مجلس دهم و انتخابات ریاست جمهوري و شوراي شهر در سال 
٩۶ موفقیت آمیز دانست و افزود: نباید به دلیل ضعف عده معدودي، عملکرد 
کل منتخبان، زیر سؤال برود زیرا اصالحات پاي فرد نیست؛ اصالت به جریان 
است نه به فرد. عارف گفت: جامعه بیش از هر زماني به جریان اصالحات 
نیاز دارد؛ هر چند نقد مردم را مي پذیریم چون مسئولیت داریم. از مردم 
هم بابت مشکالت عذرخواهی مي کنیم چون دولتي را روي کار آوردیم که 
نمي خواهد یا نمي تواند منویات اصالحات را پیاده کند؛ البته منطقي هم 
نیست رو در روي آن بایستیم. مجبوریم صورت مان را با سیلي سرخ کنیم. 
وي اظهار داشت: باید به مسیري که مي رویم، اطمینان داشته باشیم. اگر 
قرار است کاري انجام شود، باید با محوریت دولت باشد؛ نباید دولت هم با 

کارهاي خلق الساعه شرایط را بدتر کند.

ژه
وی

 پاسخیكاصالحطلببهمدعيان»موشك
داریموليپوشكنه«

یداهلل طاهرنژاد عضو حزب کارگزاران، مصاحبه اي با روزنامه 
آرمان داش��ته و در مورد اینکه مس��ئولیت تأمین پوشک بر 
عهده دولت بوده، صحبت کرده است. او ضمن انتقاد از دولت 
مي گوید: »متأسفانه دولت پاسخ مناسبي به جامعه تاکنون 
نداده و همچنان شرایط تغییري پیدا نکرده و نقاط حساس 
کلیدي کشور در دست افرادي است که صالحیت حرفه اي 
براي انجام آن مأموریت و مسئولیت را ندارند. هر روز شرایط 
زندگي براي مردم سخت تر از روز گذشته مي شود. چرا باید 
رهبر معظم انقالب پس از 4۰ سال در رابطه با پوشک صحبت 
کند؟ این موضوع بسیار دردناک است زیرا مسئولیت آن بر 
دوش دولت بوده و دول��ت نباید اجازه دهد ت��ا کار به اینجا 
کشیده شود. در حال حاضر تمام مشکالت را به گردن امریکا 

و برجام انداختن ظلم و توهین به شعور ملت است. بي عملي، 
ناکارآمدي، عدم تدبیر و تصمیم صحیح در حوزه اقتصادي 
دلیل به وجود آمدن بحران کنوني است.« تأکید او بر اینکه 
ریشه مشکالت دروني است و ربطي به امریکا ندارد، جالب 

توجه است.
او در توضیح سخنان خود مي گوید: »اکنون اگر قصد ترخیص 
جنسي را از گمرک داشته باش��یم با مانع مختلفي برخورد 
مي کنیم به آن معنا ک��ه در حال حاضر نه مش��کل پول، نه 
مشکل ارز و نه مشکل بخشي که مي خواهد از این تسهیالت 
استفاده کند وجود دارد یعني تجربه و تخصص کار وجود دارد 
و ریال و ارز هم خریداري شده اما کاالها ترخیص نمي شود به 
طور مثال پوشک که در حال حاضر به یک بحران در مملکت 
تبدیل و سوژه دنیا شده است ماده اولیه اش در گمرک وجود 
دارد اما اجازه ترخیص به این کاال داده نشده است. در حال 

حاضر احس��اس کرختي در دولت حاکم شده و قابل تحمل 
و دوام نیست.«

در روزهاي گذشته برخي رس��انه هاي اصالح طلب از جمله 
همین روزنامه آرمان اصرار داشتند دوگانه موشک و پوشک 
بسازند و پیشرفت موش��کي و صرف ظرفیت ها براي توسعه 
تسلیحات دفاعي را عامل معضل پوش��ک معرفي کنند. در 
حالي که این دو غیر از هم قافیه بودن ربطي دیگر به هم ندارد 
و مسئول تأمین هر کدام آنها با دیگري فرق دارد. اگر دولت 
کار خود را در تأمین نیازهاي مردم از جمله پوشک درست 
انجام نداد، نمي شود نیروهاي مسلح را متهم کرد که چرا شما 
وظیفه تان در توسعه تسلیحات دفاعي را خوب انجام دادید 
که باعث کمبود پوشک شود! از طرفي توسعه موشکي که کار 
امروز نیست؛ سال هاست دنبال مي شود و مشکل پوشک هم 

وجود نداشت؛ چطور ناگهان این دو مرتبط با هم شد؟!

 نماي نزديك

    يك تقاضا و دو  قول اژه ای  به مردم
معاون اول قوه قضائیه از مردم خواست متخلفان اقتصادي را به دستگاه قضایي معرفي کنند و 

مطمئن باشند که در رسیدگي به تخلفات هیچ خط قرمزي وجود ندارد.
محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضائیه در حاشیه نشست مسئوالن عالي قضایي در خصوص 
موضوعات مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: در جلس��ه مسئوالن عالي قوه قضائیه ادامه 
رسیدگي به دس��تورالعمل جامع اطالع رس��اني را انجام دادند که بحمداهلل به مراحل نهایي 
نزدیک شده است. وي افزود: در رسیدگي ها، میزان، شرع و قانون است و به هیچ وجه از قانون و 
شرع نباید تخلفي صورت بگیرد و در خصوص پرونده های اخیر هم امیدوار هستیم که بتوانیم با 
کمک دستگاه هاي نظارتي و با توجه به کمک ضابطین، آنها را مطابق شرع و قانون و در کمترین 
زمان ممکن به نتیجه برسانیم. وي گفت: من در اینجا مي خواهم از مردم یک تقاضا داشته باشم 
و دو قول هم به مردم بدهم. تقاضاي من از مردم این است که افراد آلوده به فساد را به ما معرفي 
کنند. ما در دهه اول انقالب با کمک مردم توانس��تیم در مقابل همه تروریست هاي داخلي و 
خارجي بایستیم؛ چون خود مردم بودند که تروریست ها را معرفي مي کردند. محسني اژه اي 
بیان کرد: اکنون هم از مردم مي خواهیم که افراد فاسد و متخلف را که در دستگاه هاي مختلف 
ممکن است با آنها برخورد داشته باشند، به ما معرفي کنند؛ البته این کار باید مستند باشد و 
هر شایعه اي را به ما منتقل نکنند. معاون اول قوه قضائیه گفت: قولي که به مردم مي دهم دو 
چیز است: اول اینکه کساني که اطالع رسانی صحیحي در جهت معرفي مفسدین به ضابطین 
یا به قوه قضائیه داشته باشند، حتماً از آنها حمایت مي شود و اگر بخواهند که مشخصات آنها 
محفوظ بماند، حتماً نام آنها و مش��خصات آنها محفوظ خواهد بود و براي آنها مشکلي پیش 
نخواهد آمد. سخنگوي دستگاه قضا بیان کرد: قول دومي هم که مي توانم بدهم این است که 
قوه قضائیه به فضل پروردگار و با کمک مردم هیچ گونه خط قرمزي نخواهد داشت و ان شاءاهلل 
با تمام توان در مقابل هر نوع فساد و جرمي ایستادگي خواهد کرد و پرونده ها را طبق قانون 

بررسي و احکام را صادر خواهد کرد.

سران و شيوخ عشاير، مسئوالن و فرماندهان 
نيروهاي مردمي استان بصره تالش عده اي براي 
فتنه انگيزی ميان دو كشور را محکوم كردند. 
به گ��زارش ایرنا، این ش��خصیت ها ط��ي دو روز 
گذشته با حضور در محل استقرار جدید »احمد 
سیاهپوش« سرکنسول جمهوري اسالمي ایران 
در بصره و دیدار با وي، تعرض به سرکنسولگري 
ای��ران و تالش براي ایج��اد تفرق��ه و فتنه میان 
دو مل��ت و دو کش��ور را اقدامي تلخ و تأس��ف بار 
خواندند. آنان بر ابراز تأسف از این تعرض و ضمن 

اعالم برائت از اقدام نفوذي ها و مهاجمان، تأکید 
کردن��د آنها از فرزن��دان و مردم بصره نیس��تند. 
سران عشایر االماره، الس��عد، المالکي، الشغنابه، 
الفضل، المنصوري، الساعدي، الکصواني، الغریفي 
و البیضاني و همچنین مسئول نیروهاي مردمي 
)الحشد الش��عبي( طي دو روز گذش��ته در قالب 
چند دیدار بر اهمی��ت تحکیم رواب��ط میان دو 
کشور تأکید کردند. مس��ئوالن پایگاه هاي سرایا 
الخراساني، کتائب سیدالش��هدا، االوفیاء، کتائب 
امام علي، کتائب النخبه، ل��واء المنتظر، بابلیون، 

تیپ امام جواد )سازمان بدر( نیز در این دیدارها از 
کمک ها و تالش هاي جمهوري اسالمي ایران در 
تقویت روابط با عراق قدرداني و رفتار نامناس��ب 
معترضین را محکوم کردند. »ابو احمد الراش��د« 
وزیر ارتباطات ع��راق نیز در دیدار سرکنس��ول 
جمهوري اسالمي ایران حمله به کنسولگري ایران 
در بصره را عملي ناپسند دانس��ت. سران عشایر 
اس��تان ذیقار نیز با برگزاري کنفرانس��ي خبري 
مخالفت خود را نسبت به تعرض به کنسولگري 
جمهوري اس��المي ایران در بص��ره را که در روز 

جمعه اتفاق افتاده است، بیان کردند. همچنین 
کادر سیاس��ي جریان تجمع العدال��ه و الوحده 
)فرقه شیخیه( در محل استقرار سرکنسول ایران 
و محکومیت حوادث اخی��ر از دیگر صحنه هاي 
ابراز همبستگي سران بصره با جمهوري اسالمي 
ایران بود. شیخ مزاحم التمیمي نماینده پارلمان 
عراق و ش��یخ عام عش��یره بني منصور بصره نیز 
ضمن دیدار با دیپلم��ات ارش��د ایراني حوادث 
اخیر علیه نمایندگي جمهوري اسالمي ایران را 

محکوم کردند. 

در ديدار با سركنسول ايران در بصره
سران بصره فتنه انگيزی ميان ايران و عراق را محکوم كردند

    خبر    


