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قيام عاشورا اگرچه در سال  ۶۱ هجرى واقع شد، اما از آنجا که هدف آن، 
مبارزه با حكومتى بود که بنيانش را بر اساس سياست تزوير و دروغ و 
تطميع بنا نهاده بود و براى رسيدن به خواست خود از هر کارى ازجمله 
تحريف دين بهره مى جست، قيامى زنده، پويا و ماندگار در تاريخ هست 

و خواهد بود.
براين اس��اس، نهضت حسينى، نهضتى اس��ت که در مقابل حكومت 
استكبار و طاغوت ايستاد و با نثار خون بهترين خلق خدا، هم واالترين 
ارزش هاى دينى و انسانى را جاودانه کرد و هم به تمامى انسان هاى آزاده 
درس ايستادگى، مقاومت و جهاد عليه تمامى حكومت هاى طاغوت در 

تمامى زمان ها و دوران ها را داد.
به همين دليل بود که بعد از قيام عاشورا، قيام هاى حق طلبانه بسيارى 
ش��كل گرفت و از آن زمان تا دوران معاصر ادامه داشته است تا اينكه 
الگو و سرمشق بزرگ ترين و تأثيرگذارترين انقالب قرن، يعنى انقالب 
اسالمى ايران در مقابل تمامى حكومت هاى اس��تكبارى و طاغوتى 
جهان شد. انقالبى که اگر به وقوع نمى پيوست، بى شك اين حكومت ها 
با قدرت رسانه اى، سياسى و اقتصادى اى که براى خود ايجاد کرده اند، 
ارزش هاى اله��ى را به کلى محو و همچون حكوم��ت بنى اميه، آن را 
باارزش هاى دلخواه خود ولو با تعريف��ى دينى و جايگزين مى کردند. 
اما جريان انقالب اس��المى به رهبري امامي که خودآموخته مكتب 
حس��يني بود و با ايثار حق طلبانه مردمى که نس��ل به نس��ل، شعار 
»هيهات منا الذله« امام خويش را در عزادارى ها و در نوحه ها و اشعار 
مذهبى، زمزمه کرده و با روح و جان خود پذيرفته بودند، حرکتى را 
آغاز کرد که امروز آن حرکت در بحرين و اقصي نقاط جهان خود را به 
نمايش گذاشته و مي رود تا بنيان همه نظام هاى استكباري را برکند.

نگاهى به زواياى مختلف نهضت عاش��ورا که الگو و سرمشق انقالب 
اسالمى عليه استكبار بوده است، براى نسل هاى امروز درس آموز است 

تا با تكرار آنها، ادامه دهنده اين راه روشن باشند.  
۱-    نهض��ت حس��ينى، نهضت��ى بيدارگرانه ب��ود و قي��ام اباعبداهلل 
الحسين)ع( نشان داد راه حق و حقيقت که در مقابله با ظلم مستكبران 
و طاغوت هاى تمامى دوران ها ترسيم مى شود، نه تنها مردم زمانه خود، 
بلكه مردمان تمامى اعصار را از جهالت و گمراهى نجات خواهد داد و 
مكتبى ماندگار و حماسه ساز را شكل مي دهد چنا نكه در زيارت اربعين 
خطاب به آن حضرت از زبان معصومين مى خواني��م: »َوبََذَل ُمْهَجَتُه 
اللَه.«  امروز که بيش از  فيَك لِيْسَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن الَْجهالَه َو َحيَره الضَّ
هر زمان ديگر، نياز به ايستادگي در مقابل رژيم هاي زورگوي جهاني 
احس��اس مي ش��ود، ملت ايران برگرفته از آموزه هاي نهضت عاشورا 
درصدد است آنچه از اين مكتب حيات بخش آموخته در زندگي فردي 
و اجتماعي خويش پياده کند و از اين رو است که مقابله با نظام سلطه 

امريكا را بر خود يك فرض واجب مي داند.
2-  مل��ت آزاده ايران با س��ال ها مب��ارزه مظلومانه خ��ود و با نثار 
خون ه��اى بس��يار، عالوه ب��ر اينك��ه ملت مس��لمان اي��ران را از 
سرسپردگى مستكبران نجات داد، منشأ شكل گيرى حرکت هاى 
بيدارگرايانه بسيارى در عالم شد و آنان را بر اين مسير اميدوار کرد. 
چنانكه امروزه شاهد ش��كل گيرى حرکت هاى مردمى و انقالبى و 
شهادت طلبانه در لبنان، س��وريه، عراق، يمن و بحرين هستيم که 
همگى مرهون قيام سيدالشهدا و پيام عزت طلبى و آزادى خواهى 

آن حضرت است.
3-  واقعه عاش��ورا، از ابعاد مختلف��ى واقعه اى عبرت آميز اس��ت که 
مهم ترين عبرت آن عدم اطاعت از طاغوت و حمايت و اجابت دعوت 
امام و ولى زمان است، مسئله اى که براى بسيارى از خواص  بى بصيرت 
نيز در مقاطعي از تاريخ انقالب اس��المي اتفاق افتاد و آنان را در اين 
آزمون سخت مردود نمود. به تعبير مقام معظم رهبرى کسانى بودند 
در کوفه که »دل هايش��ان پر از ايمان به امام حسين بود، به اهل بيت 
محبت هم داش��تند، اما چند ماه ديرتر وارد ميدان شدند؛ همه شان 
هم به ش��هادت رس��يدند، پيش خدا هم مأجورند؛ اما کارى که بايد 
بكنند، آن کارى نبود که آنها کردند؛ لحظه را نش��ناختند؛ عاشورا را 

نشناختند.«
اين واقعه تاريخى درسى عبرت آموز براى مردم ايران بوده و هست و 
مردم ولي شناس ايران نه تنها نداى حق طلبانه ولى خود را پاسخ گفتند 
بلكه در سخت ترين ش��رايط همواره با جانفشانى و ازخودگذشتگى، 
دست از حمايت ولى خود و ارزش ها و اهداف نظام اسالمى برنداشتند 
و با وجود تهديدها و فشارهاى گوناگون دشمن، سرسختانه در ميدان 
مبارزه عليه مس��تكبران قد علم کردند تا در اين مسير، پيروز واقعى 
آنها باشند. اما بودند همراهان و خواص  بى بصيرتى که همگام با اين 
خيل خروشان ملت گام برنداشته و مس��ير انحراف را طى نمودند و 
همچون خواص زمان امام حس��ين)ع( در آزمون سخت الهى قبول 
نش��ده و شرمس��ار خداوند و امت او ش��دند. بنابراين حادثه عاشورا، 
حادثه اى عبرت آميز براى تمامى آحاد ملت ايران اس��ت که فريفته 
وسوسه ها و نقشه هاى تفرقه افكنانه دشمنان نشوند و دست از حمايت 
ولى امر خويش برندارند و در اين راه، محكم و اس��توار گام بردارند تا 
رگ حيات مس��تكبرين عالم قطع و ملت هاي مظلوم از سيطره نفوذ 

آنها نجات يابند.
 4-مردم ايران، عالوه بر اينكه درس طاغوت و ظلم ستيزى عاشورا را 
سرلوحه قيام خود قرار دادند، درس ايثار، فداکارى و ازخودگذشتگى 
را از اين قيام الهى آموختند و آن را به بهترين ش��كل در تمامى اين 
مسير سخت به تجلى درآوردند. با مرورى بر حوادث انقالب اسالمى 
مى توان به خوبى جلوه هاى ش��كوهمندى از اين درس ها را مشاهده 
کرد؛ درس هايى از ايثار، جان گذشتگى، فداکارى، وفادارى، جانبازى، 
سلحشورى و ش��جاعت که از س��ال هاى مبارزه تا به امروز در تمامى 
نسل ها تكرار شده است و امروز که دش��من شكست خورده در طول 
40 سال عمر انقالب اسالمي از جنگ سياسي و نظامي طرفي نبسته، 
همه توان خود را بسيج کرده تا با تحريم و جنگ اقتصادي، ملت ايران 
را وادار به تسليم کند، بنابراين در اين شرايط حساس و سرنوشت ساز 
اين ملت تربيت شده در مكتب حسين بن علي )ع(، بايد دشمن را در 

اين جنگ نيز وادار به شكست کند.

حسن رشوند

پيرو اعالم رئيس سازمان بازرسي کل کشور دستگاه هامکلفند ظرف 60 روز بازنشسته ها را از خدمت  منتزع کنند، با وجود اين
برخي مسئوالن در جست وجوي گريزگاهي براي فرار از قانون منع به کارگيري بازنشستگان هستند

بازنشستههادلبکنند
قانون مي گويد بايد بروند اما آنها نمي خواهند بروند. 
يك دوره کامل خدمت را طي کرده اند و بازنشسته 
شده اند اما پس از بازنشس��تگي باز در جايي ديگر 
مشغول به کار شده اند. حاال قانون جديد که پس از 
تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان روز گذشته از 
سوي رئيس مجلس براي اجرا به رئيس جمهور ابالغ 
شد، مي گويد که آنها بايد از مسئوليتي که بر عهده 
دارند، کنار بروند اما به نظر مي رس��د برخي از آنها 
دارند تالش مي کنند از مسيري قانون را دور بزنند و 
همچنان در جايگاه شغلي خود باقي بمانند. البد همه 
اين تالش ها هم در مسير »شيفتگي خدمت« و نبايد 
کسي فكر کند کسي »تشنگي خدمت« آنها را به اين 
کار واداشته است. از آن س��و عده اي از نمايندگان 
مجلس و نيز بازرسي کل کشور در تأکيد بر اجراي 
»قانون منع به کارگيري بازنشستگان« کامالً جدي 
هستند. آيا قانون مذکور و جايگزيني بازنشسته ها با 
نسل جديد به طور کامل اجرايي خواهد شد يا کساني 
از آن خواهند گريخت؟ استثنا کردن برخي سمت ها 
از اين قانون و يا بندي که جانبازان باالي 50 درصد 
را استثنا مي کند، راه هايي است که باعث مي شود 

برخي تالش کنند بازنشسته نشوند.
    اجبار به جوانگرايي

قانون منع به کارگيرى بازنشستگان در واقع ترجماني 
تكليفي از جوانگرايي مديريت کشور است. چهره هاي 
مديريتي کشور زياده تكراري شده اند و اين تكرار 
فقط در چهره ها نيست؛ بلكه طبيعتاً ايده ها و نحوه  
مديريت هم تكراري و قديمي ش��ده اس��ت. بدنه 
مديريتي کش��ور نياز به جوانگراي��ي دارد و وقتي 
مسئوالن و نهادهاي مربوط اين الزام به جوانگرايي 
را درك نمي کنند يا در پيچ و خم روابط و رفاقت ها 
و سياس��ى کارى ها و پارتى بازى ها اجرايي کردن 
جوانگرايي را پش��ت گوش مي اندازند و يا خود فرد 
مذکور به شدت! به ميز و صندلي خود چسبيده  و 
به هيچ راهي آن را واگذار نمي کند، راهي جز اجبار 

قانوني مسئوالن به جوانگرايي نخواهد بود.
    قانوني که نيامده شامل اختالف تفسيري 

شد
جمش��يد انصاري، رئيس س��ازمان ام��ور اداري و 
استخدامي کشور، تفسير ش��خصي خود از قانون 
ممنوعيت به کارگيرى بازنشس��تگان را در صفحه 
توئيتر خود اينگونه نوش��ت: »... الزم است به اين 
نكته توجه شود که اين اصالحيه صرفاً محدوديت 
بيش��تري براي به کارگيرى بازنشس��تگان اعمال 
مي کند و تغييري در دستگاه هاي اجرايي که تاکنون 
مش��مول قانون بوده اند، ايجاد نشده است. « از نظر 
انصاري اينگونه برمي آيد که نمي خواهد تغييرات 
قانوني ايجاد شده را بپذيرد. شايد هم تصور مي کند 
قانون عطف به ماسبق نمي شود. با اين حال نظر ناصر 
سراج، رئيس س��ازمان بازرسي کل کشور صريح و 
روشن است. او اوالً مي گويد که »از تاريخ ابالغ اين 
قانون، به کارگيري بازنشستگان و يا بازخريد شده ها 
در دستگاه هاي دولتي و کليه دستگاه هايي که به هر 
نحوي از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي کنند، 
به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع مي باشد. 

« و بعد در مورد بازنشسته هايي که هم اينك مشغول 
به خدمت هستند، مي گويد: »دستگاه هاي مشمول 
مكلفند ظرف مدت ۶0 روز از تاريخ ابالغ اين قانون، 
افرادي را که مشمول اين قانون مي شوند، از خدمت 

منتزع و با آنان تسويه حساب کنند. «
    درصد جانبازي و استثناي بازنشستگي

در متن قانون مذکور آمده که » جانبازان باالي 50 
درصد، آزادگان باالي سه س��ال اسارت و فرزندان 
شهدا از ش��مول اين قانون مس��تثنا مي باشند. « 
س��يد احس��ان قاضى زاده، يكي از طراحان قانون 
مذکور در مورد دور زدن قانون با استفاده از گرفتن 
درصد جانبازي مي گويد: »اميدوارم بنياد ش��هيد 
هم راه هاي فرار قانون��ي افراد را ببن��دد. در قانون 
قبلي، ايثارگران، رزمندگان و جانبازان 25 درصد 
هم استثنا ش��ده بودند، اما ما در اصالح قانون همه 
اين استثناها را حذف کرديم... در بنياد جانبازان و 
ايثارگران، کميسيون هاي تخصصي پزشكي وجود 
دارد که طبعاً آنان نيز براساس عوامل واقعي و جدي 
اعالم نظر مي کنند. با وج��ود اين اميدوارم به قصد 
فرار از قانون درصد جانبازي ندهند، زيرا درغير اين 
صورت، قطعاً خود بنياد شهيد و امور ايثارگران و بنياد 
جانبازان مورد تحقيق و تفحص قرار مي گيرند و در 
مرحله بعد، چه بسا قانون را بار ديگر اصالح کنيم، 

به اين معني که اگر ديديم قصد فرار از قانون وجود 
دارد، استثناي جانبازي را هم از قانون حذف کنيم. 
کما اينكه در سال 95 که اين قانون وجود داشت، 
برخي ها به قصد فرار از شمول اين قانون کارهايي 

کردند که در نهايت اين موارد هم اصالح شد«.
    استانداران بازنشسته هم بايد بروند

وقتي که قانون منع به کار گيري بازنشستگان در 
مجلس تصويب شد، برخي مي گفتند استانداران 
استثنا هس��تند و نيازي به تغيير آنان نيست. اما 
سخنگوي شوراي نگهبان در تشريح قانون مذکور 
اعالم کرد که »بندهاي )د( و )ه( ماده 7۱ قانون 
مديريت کشوري که شامل استانداران و سفرا و 
معاونان وزرا است مشمول ممنوعيت به کارگيرى 
بازنشستگان مي شود. « روز گذشته، وزير کشور 
هم در پاس��خ به س��ؤالى در مورد زمان معرفي 
استاندار کرمان، گفت که: »ما منتظر بوديم قانون 
جديد منع به کارگيرى بازنشس��تگان به ما ابالغ 
شود اکنون تعدادي از استانداران هستند که بايد 
جابه جا شوند که در اينجا جايگزينى استانداران 
بس��يار مهم اس��ت. در مدار اي��ن جابه جايي ها 

استاندار کرمان هم تعيين خواهد شد. «
گفتني است که احس��ان قاضي زاده تأکيد دارد 
که قانون شامل حال شهرداران از جمله شهردار 

تهران هم مي شود و او هم بايد برود. ناصر سراج، 
رئيس س��ازمان بازرس��ي کل کش��ور هم گفته 
»شهردار تهران پس از دو ماه بايد محل خدمت 

خود را ترك کند. «
قاض��ي زاده در م��ورد ام��كان کوچ مدي��ران به 
مجموعه هاي خصولتي هم مي گويد: »سازمان ها 
ي��ا بنگاه هايي ک��ه در مجمع عموم��ي آن يك 
دستگاه اجرايي حضور داشته باشد، يا سازماني 
که به هر نحوي با دولت ارتباط داش��ته باش��د، 
ولو کمك بگير دولت باش��د، مشمول اين قانون 
مي شود. براي مثال، شايد يك مجموعه متعلق 
به بخش خصوصي اس��ت، اما س��االنه از دولت 
کمك مي گيرد، اين مجموعه هم شامل مي شود 
زيرا در قانون تصريح ش��ده است »سازمان هايي 
که به نح��وي از انح��ا از بودجه عمومي کش��ور 

استفاده کند. «
    حذف اجازه رهبري از متن قانون 

ش��وراي نگهبان ب��راي آنكه اس��تثنائات قانون 
مذکور زياد نش��ود و راه فرار هم نباش��د، حتي 
به بندي هم که مربوط به اج��ازه خاصه رهبري 
بود، اي��راد گرف��ت و نمايندگان مجل��س آن را 
حذف کردند. در مصوب��ه اوليه مجلس آمده بود 
بازنشستگاني که داراي اجازه خاصه مقام معظم 
رهبري هستند، مي توانند مشغول خدمت شوند. 
اعضاي ش��وراي نگهبان عنوان کرده بودند که با 
توجه ب��ه اين تبصره، ممكن اس��ت مراجعات به 
ايشان زياد باش��د، بنابراين نمايندگان مجلس، 
تبصره به کارگي��ري بازنشس��تگان داراي اجازه 
خاصه مقام معظم رهبري را نيز در جهت تأمين 
نظر شوراي نگهبان از اين مصوبه حذف کردند. 
با اين حال در مورد بازنشستگان نيروهاي مسلح 

نظر رهبري نافذ خواهد بود.
    کسي به دنبال دور زدن قانون نباشد

دبير کميس��يون اص��ل 90 مجلس ه��م از نامه 
نمايندگان مجلس به سران قوا براي اجراي کامل 
قانون ممنوعيت به کارگيرى بازنشس��ته ها خبر 
داد. امير خجسته در مصاحبه اي اعالم کرده »در 
اين نامه به دنبال آن هستيم که هشدارهاي الزم 
را براي اجراي هرچه سريع تر اين قانون به تمامي 
نهادها و دس��تگاه ها بدهي��م و همچنين اجازه 
ندهيم برخي بخواهند قانون را دور بزنند؛ به طور 
مثال ش��نيده ايم برخي از مقامات با مراجعه به 
بنياد شهيد به دنبال افزايش درصد جانبازي خود 
هستند تا از اين قانون مستثنا شوند در حاليكه ما 
خطاب به بنياد شهيد مي گوييم که تحت فشار 
اين افراد قرار نگيرند. مجلس شوراي اسالمي روند 
اجراي قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان 
را به طور کامل رصد مي کند و اجازه نخواهد داد 

مماشاتي در اين زمينه صورت گيرد. «
او در ادام��ه گفته: »ب��ا توجه ب��ه تصويب طرح 
ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان در مجلس 
و تائيد آن در ش��وراي نگهبان منتظريم که اين 
قانون به درستي و کامل در کشور اجرايي شود و 

کسي به دنبال دور زدن قانون نباشد. «

  راه برای استيضاح وزير راه هموار شد 
ناطقدیگرازآخوندیحمایتنمیکند

نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسالمي، گفت: ناطق 
نوري عنوان کرده که ديگر از عباس  آخوندي حمايت نخواهد کرد.
حس��ينعلي حاجي دليگان��ي در گفت وگو با فارس، گف��ت: علي اکبر 
ناطق نوري در پيغامي به رئيس جمهور عنوان کرده که ديگر از عباس 
آخوندي با عنوان وزير راه و شهرسازي حمايت نخواهد کرد و خبر اين 
پيغام ها به نمايندگان مجلس هم رسيده است. وي افزود: ناطق نوري 
گفته، رئيس جمهور هر تصميمي که مي خواهد درخصوص وزير راه و 

شهرسازي اتخاذ کند.
 نماينده مجلس شوراي اسالمي با اشاره به پيگيري استيضاح وزير راه و 
شهرسازي در مجلس گفت: عملكرد آقاي آخوندي به صورتي بوده که 
ديگر جاي دفاعي باقي نمي ماند؛ مردم امروز بسيار از وضعيت مسكن 
گاليه دارند و وزارتخانه تحت امر وزير هيچ اقدامي در اين راستا انجام 

نمي دهد.
 احمد عليرضا بيگي، نماينده مردم تبريز در مجلس ش��وراي اسالمي 
نيز با تأييد اين خبر به فارس گفت: آقاي ناطق نورى پيام داده هزينه 
آخوندي براي ما زياد شده و نمايندگان ديگر خودشان مي دانند چه کار 
کنند. وي با انتقاد از عملكرد وزير راه و شهرس��ازي گفت: ما در طول 
وزارت آقاي آخوندي شاهد جان باختن دهها نفر از هموطنان مان در 
قطار تبريز- مشهد و س��انحه هوايي تهران- ياس��وج بوديم و مردم ما 
عالوه بر اين مشكالت زيادي هم در حوزه مسكن متحمل شدند فقط 
به خاطر اينكه سهم يك آقايي در کابينه ادا شود. بيگي با بيان اينكه هر 
يك از وزرا در کابينه سهم يكي از آقايان هستند، اظهار داشت: عباس 
آخوندي وزير راه و شهرسازي در کابينه سهم آقاي علي اکبر ناطق نورى 
است و از حمايت وي برخوردار و بهره مند است. نماينده مردم تبريز در 
مجلس اظهار داشت: نكته جالب اينجاست که آقاي ناطق نورى به ما 
پيام داده است که آقاي آخوندي هزينه اش براي ما زياد شده و ديگر ما از 
وي حمايتي نداريم؛ خود دانيد. وي اضافه کرد: جمعي از نمايندگان در 
نامه  اي از رئيس جمهور خواسته اند عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي 
را کنار بگذارد. نمايندگان در اين نامه عنوان کردند با توجه به اينكه وزير 
راه و شهرسازي نسبت به مطالبات مردم در حوزه مسكن بي توجه است 

دولت خود وزير را برکنار کند.
    

در اين نقل و قول از ناطق  نورى اعترافى گزنده نهفته است و آن اينكه 
وزارت عباس آخوندى که باجناق ناطق نورى است، سهم وى در دولت 
تدبير و اميد بوده است بى انكه شايستگى ها و کارآمدى در اين انتخاب 
نقش داشته باش��د. اکنون بايد ديد کداميك از وزارت خانه هاى ديگر 
محصول روابط فاميلى و قبيلگى است و سؤال اساسى تر اينكه دولتى که 
به نام تدبير و اميد و دولت ژنرال ها شكل گرفت اکنون چه پاسخى براى 
بده و بستان هاى سياسى و فاميلى دارد و اساساً شايستگى و کارآمدى 

در قاموس اين دولت چگونه تعريف شده است. 
 

عارف:جریاناصالحات
بایدپوستاندازيکند

جري�ان اصالح طلب�ي باي�د ب�ه دنب�ال رويک�رد جدي�دي 
باش�د و ي�ك ن�وع پوس�ت اندازی در اي�ن جري�ان نياز اس�ت.

به گزارش ف��ارس، محمدرضا ع��ارف، رئيس فراکس��يون اميد، امام 
حس��ين)ع( را يك مصلح و آرمانخواه واقعي دانس��ت و ب��ا بيان اينكه 
حرکت اصالحي امام حس��ين )ع( جنبش عدالتخواهان��ه را در تاريخ 
زنده نگه داش��ت، گفت: انقالب اس��المي ايران متأثر از عاشورا و ياد و 

خاطره آن است. 
استبدادس��تيزي، استعمارس��تيزى، عدالت خواه��ى، آزادگ��ي و 
آزادى خواهى نقش بس��يار مهمي در انقالب اس��المي ايران داشت و 
دانشجويان بايد اين مطالبه را از مس��ئوالن و دست اندرکاران داشته 
باشند که آيا بعد از گذش��ت 40 س��ال از عمر انقالب آزادي و عدالت 
که به دنبال آن بوديم تا چه ميزان محقق شده است؟ وي تشكل هاي 
دانشجويي را به حفظ سرمايه اجتماعي توصيه کرد و با انتقاد از رکود 
فعاليت هاي دانش��جويي در دانش��گاه، بى انگيزگ��ى را آفت جنبش 
دانشجويي دانست و گفت: تشكل هاي دانش��جويي نبايد پاسخگوي 
عملكرد دولت ها باشند بلكه بايد مطالبه گر باشند و از مسئوالن کشور در 
همه قوا بخواهند پاسخگوي عملكردشان باشند. متأسفانه دانشگاه هاي 
ما در جايگاه اصلي خود قرار ندارند. رئيس فراکسيون اميد نگاه نقادانه 
براي اصالح وضع موجود را از خصلت هاي بارز تشكل هاي دانشجويي 
برشمرد و گفت: در اين شرايط خاص و براي برون رفت از آن، دانشجويان 
و دانشگاهيان بايد مسئوالن را با نقد مش��فقانه خود براي اصالح امور 
و پاس��خ به مطالبات به ويژه در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي کمك 
کنند. عارف در پاي��ان تأکيد کرد: جريان اصالح طلب��ي بايد به دنبال 
رويكرد جديدي باشد و يك نوع پوست اندازى در اين جريان نياز است تا 
بهتر بتواند در خدمت انقالب و مردم عزيز کشورمان و پاسخ به مطالبات 

به حق آنها در همه زمينه ها باشد.
 

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس خبر داد
تصميمدربارهطرحمبارزه
بامفاسداقتصادي،هفتهآینده

تصميم گي�ري هيئت رئيس�ه در خص�وص طرح تش�ديد مبارزه 
ب�ا مفاس�د اقتص�ادي ب�ه جلس�ه هفت�ه آين�ده موک�ول ش�د.

بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در گفت وگو با مهر، با اشاره به 
تشكيل نشدن جلسه هيئت رئيسه مجلس در روز شنبه اظهار داشت: با توجه 
به حضور نمايندگان ازجمله اعضاي هيئت رئيسه در حوزه هاي انتخابيه، 
امكان تشكيل جلسه هيئت رئيسه فراهم نشد و اين نشست به هفته آينده 
موکول شد. وي افزود: بر اين اساس تصميم گيرى در خصوص طرح »تشديد 
مبارزه با مفاسد اقتصادي« نيز که قرار بود در نشست هيئت رئيسه صورت 
بگيرد به نشست هفته آينده موکول شد. نعمتي خاطرنشان کرد: پس از 
بازگشت نمايندگان از حوزه هاي انتخابيه و تشكيل جلسه هيئت رئيسه در 
خصوص بررسي مجدد يا عدم بررسي طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي 

در صحن علني مجلس تصميم گيرى خواهد شد.

   جوان: رئيس جمهور در اينس��تاگرام خود نوش��ت: پس از آنكه از 
اين گردنه عبور کرديم ملت ايران قضاوت خواهد کرد. روحاني افزود: 
هيچ کس نبايد تصور کند که تخري��ب دولت مي تواند براي آنها چه در 
انتخابات سال آينده و چه در انتخابات سال ۱400 رأى به وجود بياورد 
و کساني که اين گونه فكر مي کنند مردود اين آزمايش تاريخي در ايران 

خواهند بود. 
   مهر: مجتبي ذوالنور، رئيس کميته هسته اي مجلس شوراي اسالمي: 
گزارش هاي برجامي چهارم و پنجم مجلس هفته اول مهر در کميسيون 

نهايي و به صحن مجلس تقديم مي شود. 
   ايس�نا: امير حيدري، فرمانده نيروي زميني ارتش: با افتخار اعالم 
مي کنم در نيرويي که مس��ئوليت آن بر عهده بنده است، صفر تا صد 
تجهيزات مورد نياز را يا خودمان توليد مي کنيم يا توسط ساير نيروهاي 
دفاعي و نظامي توليد کرده و هيچ اتكا و نگاهي به بيگانه نداريم؛ چرا که 
به اين مقام رسيديم که محكم در دهان هر دشمني بزنيم که داعيه نگاه 

کردن به کشور ما را دارد. 

با حکم نماينده ولي فقيه در سپاه
حجتاالسالمرضایيمسئولنمایندگي

وليفقيهدرنيرويهوافضاشد
 ب�ا حک�م نماينده ول�ي فقي�ه در س�پاه؛ حجت االس�الم رضايي 
مس�ئول نمايندگ�ي ولي فقي�ه در نيروي هوا فضاي س�پاه ش�د

به گزارش س��پاه نيوز؛ آيين تكريم و معارفه مس��ئول نمايندگي ولي 
فقيه در نيروي هوافضاي س��پاه با حضور حجت االس��الم والمسلمين 
عبداهلل حاجي صادقي، نماينده ولي فقيه در س��پاه ؛ س��ردار سرتيپ 
پاسدار اميرعلى حاجي زاده، فرمانده نيروي هوا فضاي سپاه و جمعي 
از فرماندهان و مس��ئوالن در محل س��تاد فرماندهي اين نيرو برگزار 
شد. در اين مراس��م با حكم نماينده ولى فقيه در سپاه، حجت االسالم 
علي رضايي به عنوان مس��ئول جديد نمايندگ��ي ولى فقيه در نيروي 
هوافضاى سپاه منصوب شد. بنا بر اين گزارش، همچنين در اين مراسم 
از زحمات و تالش هاي حجت االسالم مرادي در مدت تصدي مسئوليت 

قدرداني شد. 

ژه
وی

همنوای��یخبرن��گاراناصالحطل��ببا 
سلطنتطلبها

 سخنان پنج شنبه شب علي عليزاده، کارشناس و تحليل گر 
سياسي ساکن لندن در شبكه سلطنت طلب من و تو با موج 
فحاشي سلطنت طلب ها به او در فضاي مجازي روبه رو شد. 
کس��اني که مدعي س��اخت ايراني آزاد در فرداي براندازي 
جمهوري اسالمي هستند، اين اولين نظرات مطرح شده در 
ش��بكه من و تو در مخالفت با پهلوي ها را با ترور شخصيت 
عليزاده و راه انداختن لجنزاري از فحاش��ي استقبال کردند 
تا نمونه اي از اي��ران پس از جمهوري اس��المي ارائه دهند! 
رفتار اينان البته عجيب نبود؛ سلطنت طلب ها حامي شاهي 
هستند که مردم کش��ورش در منازل خود هم اجازه انتقاد 
از او را نداشتند، حال روشن اس��ت با واقعياتي که عليزاده 
در مورد حكومت پهلوي گفت��ه و جوابي برايش ندارند، جز 
اين نمي توانند برخورد کنند. اما اي��ن ميانه واکنش برخي 
خبرن��گاران اصالح طلب، خصوصاً خبرنگاران رس��انه هاي 
دولتي در برابر سؤال علي عليزاده از منبع مالي و محل درآمد 
شبكه من و تو جالب توجه است. خبرنگاراني از خبرگزاري 
ايرنا و روزنامه ايران به عليزاده گفتند که بهتر اس��ت دنبال 
پيگيري منبع مالي خبرگزاري فارس باشد يا اصاًل خودش 
چرا ۱50 پوند از من و تو گرفته اس��ت! علي��زاده ، خود در 
توضيح ماج��راي ۱50 پوندي که مج��ري برنامه گفت که 
براي شرکت در برنامه درخواست کرده، مي گويد: »من بايد 
بخشي از قوانين بازي را مي پذيرفتم. اگر مي گفتم، از شما 
پول نمي گيرم که احتماالً دعوتم را به هم مي  زدند. من هرگز 

پولي نگرفتم، اصاًل پولي به حس��اب من واريز نشده است و 
لحظه اي که من پايم را به سالمت )چون من نگراني سالمت 
فيزيكي خودم را داش��تم( از س��اختمان »من وتو« بيرون 
گذاش��تم، هم به آقاي زراعتي )مجري برنامه( تلفن کردم، 
هم ايميل زدم، که من پول ش��ما که به خ��ون مردم ايران، 
احتماالً به خون بچه هاي يمن، و صد در صد به خون بچه هاي 
فلس��طين و قطعاً به خون بچه هاي ع��راق و خون بچه هاي 
افغانستان آلوده است، نمي خواهم چون مي دانم بخشي از 
بودجه »من وتو« از وزارتخانه امريكا مي آيد. پول تلويزيون 
»من وتو« به فقر مردم ايران آلوده اس��ت، پول »من وتو« از 
بچه اي که در آشغال ها مي گردد، گرفته شده است، معلوم 
است که اين پول را در جيبم نمي گذارم... من توقع ندارم که 
زراعتي راست بگويد، اما از آن خبرنگار اصالح طلب توقع دارم 
که خط کشى اش را يك بار براي هميشه با دشمن خارجي 

ايران مشخص کند. «
مشكل همين است که مرز اصالح طلبان با دشمن حتي از نوع 
سلطنت طلبش هم روشن نيست و روشن نيست چرا وقتي 
پاي منابع مالي »من و تو«ي س��لطنت طلب وسط مي آيد، 

خبرنگاران اصالح طلب بايد دلخور شوند!
عليزاده توضي��ح جالب��ي مي ده��د: »اينك��ه روزنامه نگار 
اصالح طلب مي رود در کنار تلويزيون »من وتو« مي ايستد و 
به کسي حمله مي  کند که در آنجا از کليت دولت و ملت ايران 
در مقابل سلطنت طلبي که با کليت دولت و ملت ايران مشكل 
دارد و به دنبال تجزيه ايران مي باشد، دفاع کرده است، مشكل 
ساختاري و سياسي است. ما از س��ال 7۶ اصرار داشتيم که 
دوستان ليبرال ما در ايران با دشمن خارجي ايران خط کشى 

دقيق کنند که هرگز نكردند. آنها خط کشى ش��ان با جناح 
مقابلشان در ايران بيشتر و دقيق تر است. من پارسال که به 
تلويزيوِن افِق جمهوري اسالمي رفتم با من خط کشى و من 
را از گروه هايشان اخراج و بايكوت کردند... من فكر مي کنم 
يكي از مس��ائل عمده درگيري هاي سياس��ي در ايران نيز 
همين است که اين دوستان اصالح طلب و اعتدالي همچنان 
دوست و دشمن خود را از هم تش��خيص نمي دهند، وگرنه 

خيلي واضح بود. «

مقابلافغانستانكهميتوانيدبایستيد؟
 دو روزنامه اصالح طل��ب آرمان و آفتاب يزد روز گذش��ته از 
همراهي افغانستان با تحريم هاي امريكا عليه ايران نوشتند. 
آفتاب يزد مي نويسد: »در حالي که برخي همسايگان کشورمان 
مانند ترکيه و روسيه در برابر تحريم هاي امريكا از ايران حمايت 
کرده اند... روز پنج شنبه گذشته دولت افغانستان در راستاي 
تحريم هاي امريكا ورود برخي کاالهاي صنعتي همچون فوالد، 

سيمان، آهن آالت و ميلگرد را از ايران ممنوع کرد. «
آرمان هم همي��ن خبر را پوش��ش داده اس��ت. آفتاب يزد 
البت��ه تأثير اين تصميم را بيش��تر روي اقتصاد افغانس��تان 
ارزيابي مي کند. با اين حال به نظر مي رس��د که بايد دولت 
ايران واکنش جدى ترى نس��بت به همراهي اين دولت ها با 
تحريم هاي امريكا عليه ايران داشته باشد و اقداماتي تنبيهي 
براي آن در نظر بگيرد. کره مبادالت تجاري با ايران را قطع 
کرد و  واردات نفت از ايران را به صفر رس��انده اس��ت دولت 
اگر زورش به کره نمى رس��د، آيا مقابل افغانستان هم بايد با 

سكوت بگذريم؟

      نکته

عض�و مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام ب�ا بي�ان اينک�ه 
تکنولوژي ها در امريکا خالصه نمي ش�ود ک�ه بخواهند تحريم 
کنن�د، گف�ت: تحريم ها نش�ان دادند اگ�ر تحريم ش�وندگان 
مقاومت کنن�د، تحري�م کنندگان را شکس�ت خواهن�د داد. 
به گزارش ميزان، علي اکبر واليتي روز گذش��ته در حاشيه کارگاه 
آموزشي دس��تياران تخصصي باليني در دانش��گاه شهيد بهشتي 
در جمع خبرنگاران درب��اره اينكه با تحري��م دارو، وضعيت پيوند 
اعضايي که قرار است در بيمارس��تان مسيح دانشوري باشد، به چه 

صورتي خواهد شد نيز بيان داش��ت: تجربه ثابت کرده است که هر 
گاه به خود متكي بوده ايم با اعتماد به نفس توانس��ته ايم دست به 
اقدامات بزرگي بزنيم. واليتي عنوان کرد: بهترين مثال در اين حوزه 
تجهيزات دفاعي اس��ت که از ابتداي انق��الب، محروميت دريافت 
تجهيزات نظامي موجب ش��د، ايران در بي��ن ۱0 قدرت جهان که 
صاحب امكانات دفاعي درجه يك هستند، جايگاه داشته باشد که 
اين امر هم قطعاً با خودکفايي به دست آمده است. وي در عين حال 
تصريح کرد: کار هاي ديگر هم س��خت تر از اين نيس��ت اگر اعتماد 

به نفس و خودکفايي داش��ته و خود را از انتقال تكنولوژي محروم 
نكنيم. تكنولوژي ها هم در امريكا خالصه نمي ش��ود، که بخواهند 
تحري��م کنند. عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام يادآور ش��د: 
تحريم ها نشان دادند اگر تحريم ش��وندگان مقاومت کنند، تحريم 
کنندگان را شكس��ت خواهند داد. باالخره اعتماد به نفس، حفظ 
عزت و استقالل که باش��د خداوند هم کمك مي کند. در اين راستا 
مي توانيم از امكاناتي که ديگران دارند، استفاده کنيم، اما در اصل به 

خودمان متكي باشيم.

واليتي :  تحريم  با مقاومت شكست خواهد خورد


