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   گزارش يک

از برجام  درماني تا اينترنت   تراپي
همه اين جمله را از رئيس جمهور كنون��ي در كوران رقابت  هاي انتخاباتي 
شنيديم كه وعده داد »هم چرخ سانتريفيوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد« و 
البته اين تنها وعده نامزد پيروز انتخابات نبود. اما آنچه درباره آن كمتر شنيده 
شد و مع    االسف در رقابت هاي انتخاباتي معموالً مورد غفلت قرار می گيرد، 
برنامه ها و راه حل هاي نامزدها براي تحقق وعده ها است.  در واقع ارائه راه  حل 

شرط الزم براي وعده   دادن است كه متأسفانه مغفول واقع مي شود. 
علي اي حال در عمل ديده مي ش��ود كه بعد از انتخابات و زماني كه ميدان 
عمل فرا مي رسد، گاه راه  حل  هايي پيشنهاد مي ش��ود كه هيچ تناسبي با 
هدف گذاری اعالم شده ندارد و معلوم نيست به چه نتيجه اي منتج خواهد 
شد. به واقع مي توان گفت چالش اصلي مديريت كالن، نه در وعده های بي 
شمار و بي سرانجام، كه در فقدان راه  حل  هاي كارآمد و مرتبط است. براي 
نمونه در دولت يازدهم، »مذاكره« و آنچه »تعامل  گرايي با كدخدا« خوانده 
مي شد، به عنوان راه حل اصلي همه مشكالت كشور معرفي شد و حتي در 
روزهاي داغ مذاكرات، مسائلي همچون آب  خوردن و ازدواج جوانان نيز منوط 
به نتيجه مذاكرات قلمداد مي شد. بعدها با امضاي توافق، »برجام« شاه  كليد 
و حل المسائل همه گرفتاري  ها معرفي شد و عماًل اقتصاد كشور پنج سال 
معطل امضا و اجراي آن شد و نهايتاً بعد از آنكه برخي از مديران دولتي رهاورد 
آن را »تقريباً هيچ« دانستند، كدخدا با شليك تير خالص به برجام، همه 
اميدهاي كدخداباوران را به يأس بدل كرد و پروژه »برجام درماني« تقريباً 
به پايان خود رسيد.  البته شكست »برجام  درماني« به معناي شكست پروژه 
»آدرس غلط« نبوده و نيست. با خروج امريكا از برجام، بالفاصله ضلع اروپايي 
طرف غربي وارد ش��د و با وعده های جديد، مستمسك جديدي در اختيار 
غربگرايان داخلي داد و پروژه »اينستكس درماني« كليد خورد.  البته پروژه 
آدرس  دهي غلط تنها به پرونده های سياست خارجي ختم نمي شود و با تأسف 
بايد گفت به يك رويه در بخش  هايي از دولت تبديل شده است. يك روز از 
آقاي رئيس جمهور شنيده مي شود كه اگر وزارت بازرگاني )بخوانيد وزارت 
واردات( تأسيس شود، در عرض يك هفته مشكالت معيشتي حل مي شود. 
روز ديگر گفته مي شود كه پيوستن به فالن كنوانسيون بين المللی باعث 

كاهش 20 درصدي قيمت ها مي شود و ... 
عالوه بر اين ها اخيراً مشاهده مي شود در آدرس  دهي هاي غلط »اينترنت« 
و »فضاي مجازي« نيز جايگاه ويژه اي يافته و مثالً شنيده مي شود كه رئيس 
جمهور محترم در جلسه اي ساماندهي مسافربرهاي شخصي توسط يك 
استارت  آپ را »ايجاد شغل« مي نامد و يا اينكه زماني كه زو ج  هاي جوان در 
خريد حداقل جهيزيه و اجاره خانه دچار مشكالت جدي هستند، به آنان وعده 
اينترنت رايگان داده مي شود.  از همه عجيب تر آن است كه وزيري در كابينه به 
رساندن اينترنت به مدارس كپري افتخار مي كند و البته كسي نيست بپرسد 
كه ساخت يك مدرسه امن و مناسب براي تحصيل اولويت دارد يا اينترنت. 
البته پاسخ روشن است زماني كه هدف راضي كردن مخاطبان شهرنشيني 
باشد كه تجربه اي از تحصيل در مدرسه كپري با وسايل گرمايش ناامن ندارند 
و مثالً دغدغه شان دسترسي به فضاي مجازي است، ديگر موضوع كمي فرق 
خواهد داشت.  بدون شك مقصود نگارنده انكار فوايد و نقش تسهيل گر فضاي 
مجازي در زندگي امروزه نيست، اما اگر برخي مديران كشور اندكي با »هرم 
سلسله مراتب نيازهاي مازلو« )Maslow's hierarchy of needs( آشنايي 
داشته باشند، مي دانند زماني كه به دليل سوءتدبيرها، قيمت نيازهاي اوليه و 
اجتناب ناپذير همچون خوراك، پوشاك و مسكن شهروندان چندبرابر شده 
و خطر دچار شدن بخشي از جمعيت كشور به آسيب  هايي نظير سوءتغذيه 
وجود دارد، »اينترنت  تراپي« )internet-therapy( با ارائه اينترنت رايگان 

يا نصب دكل روي كپر، شوخي تلخ و البته بي مزه اي است. 
به راستي، مش��كل »آدرس  هاي غلط« با چاش��ني تفاخر به راه  حل  هاي 
غيرمرتبط تا كجا ادامه خواهد يافت؟ بعد، تا كي بايد شاهد باشيم كه نيازهاي 
واقعي جامعه با كليدواژه هاي دوقطبي  س��از فرهنگي و سياسي به انحراف 
كشيده مي شود؟ تا چه زماني تراژدي »له شدن دهك  هاي مستضعف جامعه 
به سود پر شدن جيب اشراف«، با كمدي مضحك »هراس از ديوار كشيدن 
رقيب در خيابان« و يا دعوت به »كشف حجاب« ناديده گرفته مي شود؟ آيا 
وقت آن نرسيده است كه برخي مسئوالن محترم، حداقل به جهت ماندن 
نام نيك در تاريخ هم كه شده، به فكر مشكالت واقعي مردم و راهكارهاي 

متناسب و مرتبط با آنها باشند؟ 

محمدجواد اخوان

500 استاد دانشگاه از برنامه های ضدفساد آیت اهلل رئیسی حمایت کردند 

قضاوت انقالبي، انقالب قضايي

آن طور که به نظر مي رسد، قوه قضائیه روزهاي 
آغاز یك تح�ول را مي گذران�د. همان اتفاقي 
که با حضور س�ید ابراهیم رئیسي قرار بود در 
دس�تگاه قضایي بیفتد، حاال ش�واهد و قرائن 
مي گوید که ب�ي هیاهوي تبلیغات�ي و جدا از 
نمایش هاي سیاسي در جریان است. یك سو 
بازدیدهاي سرزده رئیس دس�تگاه قضایي از 
زیرمجموعه هاي قوه تحت ریاستش است، تا 
جایي که س�ر زده به بازدید از زندان سنندج 
رفت و پ�اي ح�رف زندانیان مختل�ف و حتي 
زندانیان امنیتي و تروریست هاي پژاك نشست 
و سوي دیگر رویداد مهم برخورد با فساد است 
که بخشي از آن حتي شامل پاك سازي خود قوه 
قضائیه هم شده و قرار است بیشتر هم بشود. 
 رويكرد جديد و بر مبناي تحول مثبت در دستگاه 
قضايي كه با آمدن رئيس جديد قوه شكل گرفته، 
اميدواري ها به تحول در قوه و كارآمدتر شدن آن 
را بيشتر كرده و باعث شده تا دانشگاهيان هم راه 
را براي تحول دستگاه قضا و شنيدن انتقادات و 
نظرات باز ببينند و با نوشتن نامه اي براي رياست 
دستگاه قضايي، نظرات خود را اميدوارانه مطرح 
كنند. 500 استاد دانشگاه روز گذشته در نامه اي 
ضمن حمايت از برنامه ه��اي اعالمي و انقالبي 
آيت اهلل رئيسي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، 
آمادگي خود را ب��راي ارائه هرگونه كمك علمي 
و معنوي در اس��تمرار اين حركت انقالبي اعالم 
كردند. اين استادان دانشگاه براي آيت اهلل رئيسي 
نوش��تند كه »ضمن اعالم حماي��ت از اقدامات 
انقالبي و مدبرانه ش��ما كه نوي��د اجراي فرمان 
 8ماده اي مقام معظم رهبري در مبارزه  با فساد

 )10/ 2/ 1380( و اجرايي ش��دن برنامه س��ند 
تح��ول قضاي��ي را در اذهان تداع��ي مي نمايد، 
حمايت نموده و آمادگي خود را براي كمك هاي 
علمي و معنوي در استمرار اين حركت انقالبي و 
انجام مطالبات فوق اعالم داشته، رجاء واثق داريم 
با ادامه اين حركت، دست نااهالن و نامحرمان، 
فارغ از هرگونه وابستگي سياس��ي يا فاميلي به 
اصحاب قدرت، از نظام اس��المي قطع گردد... « 
و بعد اضافه كرده اند كه »بسيج اساتيد دانشگاه 
تهران از اقدامات انقالبي جنابعالي در قوه قضائيه 
نظير برخورد با برخي افراد نفوذي و فاس��د در 
حوزه رياست و بركناري عده اي از قضات متخلف 
و همچنين محاكمه برخي مفسدين دانه درشت 
و در مقابل انتصاب افراد صالح، انقالبي، جوان و 
معتقد به صيانت از خون شهدا در برخي مناصب 
و برخي موضع گيري ه��ا و وعده ها كه اميد را به 
جامعه به ويژه نيروهاي انقالبي برگردانده است 

حمايت مي كند... « 
آنچه آنان در ادامه نوش��تند، سرفصل هايي بود 
كه مي تواند در مس��ير اصالحات انقالبي در قوه 

قضائيه، مدنظر قرار بگيرد. 

   درخواس�ت اش�د مجازات براي ستون 
پنجم هاي جنگ اقتصادي

استادان دانش��گاه در اين نامه، از مفسدان مالي 
در هنگام��ه جنگ اقتص��ادي به عنوان س��تون 
پنجم هايي كه از پش��ت به جبه��ه خودي حمله 
مي كنند، نام برده اند و خواس��تار آن شده اند كه 
مجازات آنها با جرم ش��ان متناسب باشد: »بدون 
شك حكم افرادي كه به بيت المال و سرمايه هاي 
كالن اقتصادي كشور دست اندازي كرده و عالوه 
بر فساد اقتصادي، مردم را به نظام برآمده از خون 
صدها هزار ش��هيد بدبين كرده اند اشد مجازات 
اس��ت؛ همان طور كه در جنگ نظامي، با افرادي 
كه از پش��ت به نيروهاي خودي حمله كرده و راه 
را براي ورود دشمن هموار مي كنند همين گونه 
رفتار مي ش��ود و به چوبه دار س��پرده مي شوند، 
دس��ت اندازي به س��رمايه هاي مادي و معنوي 
نظام در جنگ اقتصادي نيز رفتاري نيست كه با 
برگرداندن اصل مال و جريمه و چند سال حبس، 
آثار آن مرتفع شود و چنين اختالس هايي عالوه 
بر ايجاد ناامني در محيط اقتصادي كشور، مردم 
را كه پشتوانه عظيم اين انقالب اند، نسبت به نظام 
دلسرد و راه را براي غلبه دشمن هموار مي كند. «

اعدام مفسدان اقتصادي فقط خواسته اين استادان 
دانشگاه نيست؛ بلكه در جامعه نيز بسياري از مردم 
خواس��تار چنين مجازاتي براي دانه درشت هاي 
فاس��د اقتصادي هس��تند. به نظر مي رسد اعدام 
بيشترين عامل بازدارنده براي ديگراني باشد كه 
طمع به مال ملت دوخته اند. وقتي دستگاه هاي 
دولتي عزم بر پيش��گيري از مفاسد ندارند، راهي 

جز تشديد برخورد قضايي باقي نمي ماند. 

   لزوم برخورد قاط�ع با صاحب منصبان و 
آقازاده های فاسد

برخورد ب��ا اصحاب ث��روت و قدرت و وابس��تگان 
آنها و به خص��وص آقازادگ��ي كه از مس��ير رانت 
و پارتي ب��ه بيت المال و حق مردم دس��ت اندازي 
مي كنند، خواس��ته ديگري اس��ت ك��ه مردم هم 
دارند و دانشگاهيان هم آن را بيان كرده اند؛ اينكه 
مالحظه نس��بت هاي فاميلي نه تنها در برخورد با 
فساد كنار رود، بلكه اتفاقاً عامل فوريت در برخورد 
باشد: »همان طور كه فساد چنين افرادي، به دليل 
وابستگي شان به حكومت، زيانبارتر است و به شدت 
بر اعتماد عمومي به نظام تأثير مي گذارد مقابله و 
مبارزه قانوني شما با اين افراد و گروه ها آثار مثبت 
و اصالحي مضاعفي را به ارمغان مي آورد زيرا القاي 
فساد تمامي مسئولين، يكي از محوري ترين اهداف 
دشمن در هجوم نرم افزاري به ايران اسالمي است 
و فس��اد برخي صاحب منصبان و آقازاده ها، چنين 
بس��تري را براي هجوم دش��من فراهم مي كند و 
چه بسا حكمت توصيه مقام معظم رهبري در حكم 
انتصاب حضرتعالي به عنوان رئي��س قوه قضائيه، 
مبني بر اينكه: "در برخورد قضايي مالحظه اين و آن 

را نكنيد" همين مطلب باشد. «
   لزوم برخورد با مس�ببان اصلي مشكالت 

اقتصادي
بسياري از فسادها ريشه در سوء مديريت ها و عدم 
نظارت ها دارد؛ آيا برخورد با مه��ره پاييني در اين 
مواقع كفايت مي كند: »برخورد با عوامل اصلي در 
مبارزه با فساد اقتصادي، مقدم بر ديگر حلقه هاي 
فساد مي باشد، همان گونه كه در موضوع حيف وميل 
18 ميليارد دالر از ذخاير ارزي كشور در اوج جنگ 

ارزي در نيمه اول سال 97 بايد چنين مي شد. رهبر 
معظم انقالب در اين باره فرمودند: "همه بيش��تر 
به دنبال آن فردي هس��تند كه ارز يا سكه را گرفته 
اس��ت در حالي كه تقصير عمده متوجه آن فردي 
اس��ت كه ارز يا س��كه را با بي تدبيري عرضه كرده 
است. )5/22/ 97(" از آنجا كه در اين مقوالت سبب، 
اقوي از مباشر است، بايد با متوليان اين قبيل امور در 
هيئت دولت، بانك مركزي، وزارت صمت، اقتصاد، 
جهاد كشاورزي و... به ويژه مسئوالني كه بر ادامه كار 
متخلفان اصرار داشته و دارند برخورد بدون اغماض 

صورت گيرد. «
   اجراي کیفرهاي اسالمي و حكم حكومتي 

رهبري
رهبر انقالب دستورات و نظراتي در برخورد با تخلف ها 
و بي قانوني هاي اقتصادي داشتند كه متأسفانه انجام 
نگرفته است. درخواست اجرايي شدن آن دستورات 
يكي ديگر از خواسته هاي دانشگاهيان بود: »انتظار 
م��ي رود در دوره جديد، اقدام��ات انقالبي از قبيل 
اجراي كيفر آتش زدن كاالهاي قاچاق طبق فرمان 
حكومتي مقام معظم رهب��ري در )5/ 11/ 95( نيز 
جدي تر اجرا شود و همان طور كه معظم له فرمودند 
"در موضوع قاچاق، بنده به مس��ئولين گفته ام كه  
آقاجان! وقتي شما آن باند قاچاقچي را پيدا مي كنيد 
و آن جنس كالن قاچاق را كه چن��د هزار تن وزن 
آن است، وارد كشور مي كنيد، اين جنس را جلوي 
چشم همه آتش بزنيد، ضربه بزنيد به قاچاقچي، به 
جنس داراي مشابه داخلي... "، ازاين رو الزم است 
اين كيفرها ب��دون هرگونه مالحظه غيراس��المي 
برطبق قانون و آيين نامه هاي مربوطه بيشتر اجرا و 

عملي گردد. «
يكي ديگر از نظرات رهبري كه مورد توجه دولت و 
قوه قضائيه قرار نگرفت، برخورد با تخلفات در موضوع 
حقوق هاي نجومي بود كه در نامه اس��تادان اشاره 
نشده است. به نظر مي رسد مي توان از رياست جديد 
دستگاه قضايي مطالبه كرد كه اين موضوع مهم هم 
بي سرانجام رها نش��ود و باعث غارت بيت المال و 
افزايش فاصله طبقاتي و افزايش تبعيض ميان مردم 

و مسئوالن نگردد. 
   لزوم اجراي قوانین مقابله با فساد

ايران از حيث مبارزه با فس��اد، قوانين خوبي دارد، 
اما مع االسف اراده اجرا نيست. اجراي قوانين ضد 
فس��اد ديگر درخواست دانش��گاهيان بود: »ابالغ 
آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، 
مس��ئوالن و كارگزاران جمهوري اسالمي ايران از 
سوي ش��ما به عنوان رئيس قوه قضائيه كه بعد از 
بيش از 40 ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون 
ابالغ شده و طبق آن 28 گروه از مقامات، مسئوالن 
و كارگزاران موظفند حداكثر ظرف س��ه ماه آتي، 
فهرست دارايي هاي خود، همس��ر و فرزندان شان 
را به قوه قضائيه اعالم كنند مورد حمايت و مطالبه 
استادان بسيجي دانش��گاه تهران و شايسته تقدير 

است... «
و بعد در مورد مجلس آمده كه »مجلسي كه دولت 
تعيين مي كند، بودجه كش��ور را تصويب مي كند 
و باالخره، ناظر به همه دس��تگاه ها است، مجلسي 
كه حضرت امام)ره( فرمودند "در رأس امور است". 
بدون ترديد، مجلس��ي با اين همه اختيارات، اگر 
دچار فساد شود، كشور را فاس��د خواهد كرد. اگر 
در بين نمايندگان، افرادي ولو اندك وجود داشته 
باشند كه سرمايه آنها بعد از پايان دوره نمايندگي، 
قابل مقايسه با شروع دوره نباشد، برخورد با چنين 

افرادي باعث خوش بيني مردم به نظام مي شود. 
مقابله با مظالم اداري باالخص موارد مورد تصريح و 
تأكيد مقام معظم رهبري همچون مظالم مطرح در 
بورسيه دانشجويان، حذف استادان انقالبی يا جذب 
نيروهاي فاقد صالحيت، ح��ذف يا تضعيف مراكز 
انقالبي باالخص در دانشگاه ها و اجراي قاطع آراي 
محاكم و ديوان عدالت اداري در اسرع زمان، خواسته 

ديگر اساتيد دانشگاه ها از آيت اهلل رئيسي بود. 
آنچه اس��اتيد دانش��گاه نوش��ته اند، همان چيزي 
است كه بيشتر مردم نيز مي خواهند. در كنار آن، 
حل معضل اطاله دادرس��ي و مش��كالت كوچك 
و بزرگ م��ردم در دادگاه ها بايد م��ورد توجه قرار 
گيرد تا آنچنان كه مناس��ب دولت اسالمي است، 
مردم دس��تگاه قضاي��ي را دادخواه و ملج��أ و پناه 

خود بدانند. 

      ایرن�ا: س��ؤال از وزير اطالعات درباره عل��ت آزادي فردي كه قباًل 
اعترافات او به عنوان فرمانده عمليات ترور دو نفر از دانشمندان هسته اي 
از سيماي جمهوري اسالمي پخش شده بود، به هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اسالمي تقديم ش��د. محمود صادقي نماينده مردم تهران در 
مجلس در توئيتي در شرح س��ؤال خود از وزير اطالعات نوشت: اخيراً 
مستندي از يكي از تلويزيون هاي خارجي پخش شده كه نشان مي دهد 
فردي به نام مازيار ابراهيمي كه س��ابقاً در برابر دوربين صدا و س��يما 
صريحاً به نقش خود در فرماندهي ترور دانش��مندان هسته اي اعتراف 
كرده بود آزاد شده و در كش��ور آلمان مقيم شده است. آيا فرد يادشده 
واقعاً همان فردي است كه اعترافات وي از صداوسيما پخش شده بود در 

صورت صحت، مبناي آزادي او چه بود؟
وي اعالم كرد كه اين س��ؤال تقديم هيئت رئيسه مجلس شده است. 
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي نيز اين سؤال را براي بررسي به 

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارجاع كرد. 
      مهر: محمد ابراهيم رضايي، رئيس كميته هسته اي مجلس گفت: 
ما در گام س��وم، ظرفيت هاي بس��يار زيادي داريم كه بهره برداري از 

سانتريفيوژهاي پيشرفته يكي از اين موارد است. 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: 
دشمنان راهي جز پذيرش
 شكست  برابر ايران ندارند

 امروز دنیاي استكبار و امریكایي ها که در مقابل ایران مانع تراشی و 
در مقابل انقالب اسالمي ایستادگي مي کنند، باید بدانند راهي جز 
پذیرش شكس�ت و نابودي نمي توانند در برابر خود داشته باشند. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، س��ردار غالمرضا سليماني رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين روز گذشته در مراس��م بزرگداشت سالروز شكست 
حصر پاوه اظهار داشت: پيروزي انقالب اس��المي پيروزي جهان اسالم 
بود و بارقه هاي اميد را در بين ملت هاي مسلمان براي خارج شدن از زير 
يوغ و سلطه حكومت هاي وابسته كه مانع پيشرفت آنها بودند، زنده كرد. 
وي گفت: »نحوه برخورد غرب در قرون گذشته نشان مي دهد هميشه 
دولت هاي غربي با روش هاي اس��تعمارگرانه و سلطه جويانه و خصمانه 
با ملت هاي مس��لمان برخورد كرده اند و از غرب و اروپايي ها چيزي جز 
مداخله و برخورد خصمانه، اشغال و چپاول در قبال كشورهاي مسلمان 
چيزي نديديم. انقالب پاي��ان يافتن اين مداخالت و غارت و اس��تثمار 
ملت هاي مسلمان محسوب مي شود و بعد از انقالب شاهد گشوده شدن 
يك جبهه بزرگ در مقابل انقالب و مردم ايران بوديم. « سردار سليماني 
افزود: »اگر امروز در اين مكان هستيم و چهلمين سال آن حادثه بزرگ را 
جشن می گيريم بايد از زواياي مختلف اين حادثه را بررسي كنيم و حادثه 
پاوه يك حادثه در جغرافياي پاوه نبود بلكه به وس��عت جهان اسالم بود 
و شكست حصر پاوه نقطه انتقال فرهنگ مقاومت، ايثارگري و فداكاري 
محسوب مي شود.  رئيس سازمان بسيج مستضعفين ادامه داد: سه ضلع 
رهبري، مردم و مدافعان توانستند حادثه اي را رقم بزنند كه امروز جهان 
اسالم با بهره گيری از آن پيروزهاي بزرگي را در جبهه مقاومت در كارنامه 
خود رقم زده است. وي گفت: امروز هم امام خامنه اي و مردم عزيز ايران، 
كرمانشاه و پاوه مقاوم به همراه مدافعان جهان اسالم يك جبهه واحد را 

در برابر دنياي استكبار در كنار ساير مسلمانان تشكيل دادند.
 سردار س��ليماني با بيان اينكه اگر از حماس��ه پاوه در سال 58 صحبت 
مي كنيم بايد در نظر داشته باشيم اين جبهه همچنان پيروزي ها را رقم 
مي زند، عنوان كرد: امروز دنياي استكبار و امريكايي ها كه در مقابل ايران 
مانع تراشی و در مقابل انقالب اس��المي ايستادگي مي كنند بايد بدانند 
راهي جز پذيرش شكس��ت و نابودي را نمي توانند در برابر خود داشته 
باشد. رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: كش��ور ما امروز در بعد 
حقوقي يك مردم ساالری و قانون اساسي مترقي دارد و در بعد فرهنگي 
نيز يك گفتمان س��ازي تعالي بخش و عدالت گرا دارد. سردار سليماني 
گفت: در بعد اقتصادي نيز به رغم سياست تحريم خصمانه امريكايي ها 
و هم پيمانانش درجنگ تمام عيار اقتصادي ايران تمام زيرساخت ها را 
براي پيروزي در اختيار دارد. وي تصريح كرد: اينها همه دس��تاوردهاي 
حماسه پاوه است و اگر آن روز اين ايستادگي رقم نمي خورد معلوم نبود 

امروز در چه جايگاهي بوديم. 
وي اظهار داشت: امروز پاوه با افتخار مي درخشد و دشمنان زبون شده 
و وجودي ندارند. فرهنگ پاوه در سراسر منطقه منتشر شده و دشمنان 
اسالم در مقابل جبهه مقاومت به هزيمت افتاده و دچار شكست شده اند و 

امروز اين گفتمان مقاومت راه پيروزي مسلمانان شده است. 

رئیس ستادکل نیروهاي مسلح خبر داد
ايران در آستانه ساخت موتور هواپيما 

و بالگردهاي روز دنيا
رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح ساقط کردن پهپاد فوق پیشرفته 
متج�اوز امریكایي با س�امانه پدافندي بوم�ي در ارتف�اع ۶0 هزار 
پایي را اقدامي بس�یار معنادار و بزرگ توصی�ف و تصریح کرد: این 
اقدام ارزش�مند حی�رت و ش�گفتي جهانیان، حتي کش�ورهایي 
را ک�ه در ح�وزه پدافن�دي پیش�رو هس�تند، ب�ه همراه داش�ت. 
به گزارش س��پاه نيوز، سردار سرلشكر پاس��دار محمد باقري در بازديد 
از س��ازمان صنايع هوايي وزارت دفاع در جمع مدي��ران و كاركنان اين 
مجموعه، از صنايع دفاعي به عن��وان موتور محرك و پيش برنده صنايع 
كشورها نام برد و اظهار كرد: با وجود تحريم ها و فشارهاي شديد دشمنان 
از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي، به ويژه در حوزه صنايع دفاعي در كشور 
ما، اين موضوع وضعي��ت كاماًل متفاوت و خاصی به خود گرفته اس��ت. 
وي با بيان اينكه تا پيش از انقالب كشوري بوديم كه عمده محصوالت 
صنعتي را در بخش نظامي و غيرنظامي از خارج وارد مي كرديم ، گفت: 
با پيروزي انقالب شكوهمند اس��المي و اعمال تحريم هاي دشمنان، از 
ادامه پشتيباني ها محروم و با گذشت زمان و تحوالت فناوري در جهان 
محصوالت جديد را نيز در اختيار نداشتيم؛ در اين شرايط طبيعي است 
كه حركت همپاي تهديدات و وقايعي كه در جهان پيرامون ما رخ مي دهد، 

بدون داشتن اين فناوري و صنايع امكان پذير نخواهد بود. 
رئيس س��تاد كل نيروهاي مس��لح با تأكيد بر اينكه حركت به س��مت 
خودكفايي و ارتقاي دانش و توان صنعت دفاعي در شرايط تحريم، ارزش 
و جايگاه اقدام ارزشمند نيروهاي مسلح در اين حوزه را نمايان مي كند، 
گفت: امروز در ايران اسالمي صنايع دفاعي پيشران و پيش برنده بخش 
زيادي از صنايع كشور هستند و وزير محترم دفاع و فرماندهان ما نسبت 
به رفع مشكالت در صنايع ديگر كشور اعالم آمادگي كرده اند كه از آخرين 
مصاديق آن مسئله قطعات حس��اس خودرو بود كه وزارت دفاع ورود و 
بخش زيادي از مشكل را حل كرد و آمادگي توسعه توليد را هم دارد. وي 
با اشاره به دستاوردها و پيشرفت هاي تعيين كننده كشورمان در حوزه 
صنعت هوايي اظهار كرد: در توليد هواگردها، در توليد موشك ها، پهپادها، 
و بسياري از تجهيزات جانبي ديگر، مسئله موتور به عنوان بخش اصلي 
و پيشران اصلي مطرح اس��ت و بحمداهلل اين صنعت در سال هاي اخير 

مسيري رو به رشد و داراي تحول را طي كرده است. 
سرلش��كر باقري اقدامات جهادي متخصصان داخلي در ارتقاي صنعت 
دفاعي را مصداق بارز تحقق »ما مي توانيم« عنوان و تصريح كرد: اين مسير 
عزت بخش از ساخت تعدادي قطعه ساده آغاز شد و امروز در حال ورود 
به ساخت موتورهاي هواپيماها و بالگردهاي روز دنيا قرار داشته و به فضل 
الهي در آستانه دستيابي به خودكفايي كامل در اين سامانه هاي ارزشمند 
هستيم. وي افزود: اين اقدامات ارزشمند به خوبي نشان داد كه تحريم  به 
عنوان يك فشار شكننده نسبت به ملت ايران و نيروهاي مسلح مي تواند به 
فرصتي براي پيشرفت براي حركت به سمت قله هاي اقتدار و قدرتمندي 
يك كشور اسالمي و سربلند به نام جمهوري اسالمي ايران تبديل شود. 

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در ادامه تصريح كرد: ملت بزرگ ايران در 
تداوم حركت متعالي خود در مسير معنويت، توسعه و پيشرفت نيازمند 
امنيت، ثبات و آرامشي است كه اين مهم در سايه برخورداري از نيروهاي 
مسلح قدرتمند و بازدارندگي پايدار، كارآمد و مؤثر محقق مي شود. وي 
افزود: ايجاد بازدارندگي و اقتدار دفاعي در جهاني كه با تحريم درها را به 
روي ما بسته اند، جز از مسير تحقيق بومي و اتكا به دانشمندان جوان خود 
و توليد كامل تجهيزات در داخل كشور امكان پذير نخواهد بود و امكانات 

وارداتي نمي تواند ما را به آن اقتدار برساند. 
سرلشكر باقري ساقط كردن پهپاد فوق پيشرفته متجاوز امريكايي توسط 
سامانه اي بومي در ارتفاع ۶0 هزار پايي را اقدامي بسيار معنادار و بزرگ 
توصيف و تصريح كرد: اين اقدام ارزشمند حيرت و شگفتي جهانيان حتي 
كشورهايي را كه در حوزه پدافندي پيشرو هس��تند، به همراه داشت و 
كارآمدي و قابليت هاي ميداني و عملياتي محصول دفاعي بومي ايران 

اسالمي را نمايان كرد. 

با تصویب نمایندگان مجلس صورت گرفت
الزام رؤساي جمهور 

به معرفي كابينه در 2 هفته
نمایندگان مجلس شوراي اس�المي رئیس جمهور را مكلف کردند 
حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراس�م تحلیف یا سقوط 
دولت، سلب اعتماد، عزل، اس�تعفا، فوت یا کاهش بیش از نیمي از 
وزرا از ابتداي شروع به کار دولت کابینه خود را به مجلس معرفي کند. 
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز مجلس شوراي 
اسالمي با تصويب ماده 2 طرح اصالح موادي از قانون آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي، رئيس جمهور را موظف كردند حداكثر ظرف 
مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحليف يا سقوط دولت، سلب اعتماد، 
عزل، استعفا، فوت يا كاهش بيش از نيمي از وزرا از ابتداي شروع به كار 
دولت ضمن تقديم برنامه كلي، اسامي وزراي پيشنهادي وزارتخانه ها را 
كه داراي تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامه ها، 
سوابق و سمت هاي علمي و اجرايي و ساير امتيازات قابل استناد به مجلس 
تسليم كند.  نمايندگان در اين ماده رئيس مجلس را هم مكلف كردند نامه 
معرفي هيئت وزيران و ضمائم آن را در اولين جلسه علني اعالم، وصول و 
قرائت كرده و سپس معرفي نامه و مستندات را براي بررسي به كميسيون 
يا كميس��يون هاي تخصصي مرتبط ارجاع دهد. بر اس��اس اين مصوبه 
كميسيون يا كميسيون هاي مرتبط موظفند پس از بررسي صالحيت 
انطباق مدارك، سوابق و برنامه هاي وزير پيشنهادي و تطبيق آنها با اسناد 
باالدستي ظرف مدت يك هفته گزارش خود را به هيئت رئيسه ارائه كنند 
تا براي اطالع نمايندگان چاپ و توزيع شود. گزارش مذكور قبل از صحبت 

مخالفان و موافقان از سوي سخنگو قرائت مي شود. 
در تبصره اين ماده آمده است فرصت سخنگو براي ارائه گزارش در مورد 
هر وزير 10 دقيقه است. در صورتي كه بررسي برنامه وزير پيشنهادي به 
بيش از يك كميسيون تخصصي ارجاع شده باشد سخنگوي هر كميسيون 

حداكثر به مدت پنج دقيقه گزارش خود را ارائه مي كند. 
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 نماي نزديک

 نامه نمایندگان مجلس به آیت اهلل رئیسي 
برخورد با مفسدان اقتصادي ادامه يابد

جمعي از نمايندگان نامه اي خطاب به آيت اهلل رئيسي در قدرداني از برخورد قاطع قوه قضائيه 
با مفسدان اقتصادي تهيه كرده اند. 

عزت اهلل يوسفيان مال، نماينده مردم آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت وگو 
با فارس با اعالم اين خبر اظهار داشت: نمايندگان نامه اي خطاب به رياست قوه قضائيه تهيه 
كرده  اند تا از اقدامات اين قوه در برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي حمايت كنند. وي افزود: 
در اين نامه ضمن قدرداني و تشكر از قوه قضائيه براي برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي تأكيد 

شده است كه بايد اين برخوردها ادامه يابد. 
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در بيان جزئيات ديگري از اين نامه و رويكردهاي كلي 
آن گفت: برخورد قاطع با مفس��دان اقتصادي يعني بازگشت بيت المال به مردم؛ در مجلس 
از اقدامات قوه قضائيه در اين زمينه حمايت خواهيم كرد تا اين اقدامات با قدرت پيش رود. 
وي با بيان اينكه در نامه قدرداني از قوه قضائيه تالش كرده ايم بر ضرورت ادامه يافتن برخورد 
با مفسدان تأكيد كنيم، خاطرنش��ان كرد: امروز برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي در مردم 
اميد ايجاد كرده است كه ما نيز به عنوان نمايندگان مردم در خانه ملت اين مسئله را پيگيري 

خواهيم كرد زيرا اين موضوع مطالبه مردم از ما است. 

ژه
 س��ايت اعتماد آنالين، او را اين گونه معرفي مي كند: »سيد وی

حس��ين پورميرغف��اري، ملقب به آيت اهلل س��يد حس��ين 
موسوي تبريزي، مجتهد، فقيه، پژوهشگر، نويسنده و استاد 
س��طوح عالي حوزه، دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه 
علميه قم اس��ت. موس��وي تبريزي همچنين دادستان كل 
انقالب در دوران حيات امام خميني بوده اس��ت. « و حاال او 
در مصاحبه با اين رسانه و گفت وگو پيرامون وقايع مهم دهه 
۶0 از اعدام هاي س��ال ۶7 دفاع مي كند و مي گويد: »مسلماً 

حق شان اعدام بود. «
آيت اهلل موس��وي تبريزي ابتدا از عف��و و آزادي منافقين در 
س��ال هاي قبل از مرص��اد مي گويد: »در زمان��ي كه خودم 
دادس��تان بودم، آقاي منتظ��ري با اجازه امام گ��روه عفو را 
تشكيل داد كه اشخاصي مثل مرحوم آقاي ابطحي، مرحوم 
آقاي  گيالني، آقاي آسيد جعفر كريمي كه االن هم هستند 

و مرحوم آقاي قاضي خرم آبادي به همراه من به ش��هرهاي 
مختلف رفتيم و از زندان ها بازديد و در پايان مأموريت ليستي 
از مجاهدين خلق تهيه كرديم و خواستار آزادي شان شديم 

كه آزاد هم شدند. «
او سپس درباره مسئله اعدام هاي سال ۶7 و عدم شفاف سازي 
آن، گرچه ابتدا مي گويد »اين سؤال را بايد از آقاي ري شهري 
بپرس��يد كه آن زمان وزير اطالعات بود و شروع آن ماجرا از 

وزارت اطالعات بود. «
 اما در ادامه توضيح مي دهد »در واقع پس از حمله مرصاد كه 
بعد از قطعنامه رخ داد، آقاي ري  ش��هري به امام نامه نوشته 
و توضي��ح داده بود ك��ه مجاهدين با صدام كن��ار آمده اند و 

مي خواهند شهرها را تصرف كنند. 
ظاهراً قرارش��ان هم اين بود كه منافقين زنداني هم بيرون 
بيايند و به هم سلفان خود در س��ازمان مجاهدين بپيوندند. 

به همين دليل امام گروهي را تش��كيل دادند تا با زنداني ها 
صحبت كنند و بدانند چه كسي توبه كرده و چه كساني هنوز 
به سازمان وفادارند. هر كسي ادعاي توبه مي كرد و راضي به 
مصاحبه مي شد، يا آزاد مي شد يا در زندان باقي می ماند و هر 
كسي توبه نمي كرد يا حاضر نبود توبه اش را در مصاحبه اعالم 

كند، اعدام مي شد.«
او ادامه مي دهد: »برخورد كلي اش��تباه بود، اما وقتي آنها 
به كساني كه در عمليات مرصاد شركت كرده بودند اعالم 
وفاداري  كردند، مسلماً حق ش��ان اعدام بود. حكم شرعي 
براي گروهي كه به يك كش��ور مس��لمان حمله مي كنند 
و همه آنهايي ك��ه حاضرند به حمل��ه وران متعهد بمانند، 
در زمان اميرالمومنين هم اعدام ب��ود. حتي حضرت  علي 
فرموده اند: آنهايي را كه توبه نكرده اند و در حال فرار هستند 

بگيريد. «
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