
حاجي بابايي: 
دولت عالقه اي به حذف يارانه ثروتمندان ندارد

عض�و كميس�يون »برنام�ه، بودج�ه و 
محاس�بات« مجلس ش�وراي اسالمي 
تأكي�د ك�رد: دول�ت عالق�ه اي ب�ه 
ح�ذف ياران�ه ثروتمن�دان ن�دارد و 
نمي خواهد آن را اج�را كند اما مجلس 
هم ضع�ف دارد ك�ه نظ�ارت نمي كند. 
حميدرض��ا حاجي باباي��ي در گفت وگ��و با 

خبرگزاري ميزان، با اش��اره به تكليف قانوني دولت در شناسايي سه دهك 
بااليي درآمدي و حذف يارانه نقدي ثروتمندان، گفت: متأسفانه مجلس نظارت 
كافي را در اجراي اين قانون انجام نمي دهد و از دولت سؤال نمي كند كه چرا 

به اين قانون عمل نمي كند. 
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: علت تعلل دولت در حذف يارانه ثروتمندان اين 
است كه دولت مي گويد نمي توانيم اين گروه را شناسايي كنيم كه ما به دولت 
مي گوييم اگر بحث شناسايي است و نمي تواند ثروتمندان را شناسايي كند 
كه ديگر دولت نيست. عضو كميسيون »برنامه، بودجه و محاسبات« مجلس 
شوراي اسالمي تصريح كرد: دولت عالقه اي به حذف يارانه ثروتمندان ندارد و 

نمي خواهد آن را اجرا كند اما مجلس هم ضعف دارد كه نظارت نمي كند. 

علت انفجار در سكوي پرتاب ماهواره فني بود
س�خنگوي دول�ت عل�ت انفج�ار در 
س�ايت س�كوي پرت�اب ماه�واره را 
خطاي فني عن�وان ك�رد و گفت: يك 
جري�ان خب�ري درص�دد الق�اي اين 
بود كه ق�ادر هس�تند در مؤسس�ات 
م�ا جاسوس�ي و خراب�كاري كنند كه 
كارشناس�ان ما آن را تأييد نمي كنند. 

به گزارش ايرنا، علي ربيعي ديروز درباره حادثه انفجار در سكوي پرتاب ماهواره 
كه اخيراً رخ داد، گفت: آنچه در دولت مورد بحث قرار گرفت و مطرح شد اين 
بود كه انفجار در سكو بوده و هنوز ماهواره اي به سكو منتقل نشده بود و در محل 
تست بوده و نه عمليات پرتاب. وي با بيان اينكه در ميادين تست مانند ميادين 
سمنان معموالً اين آزمايش ها صورت مي گيرد، گفت: در دنيا حوادثي شبيه 
به اين زياد رخ مي دهد. حتي در كشورهاي پيشرفته هم انفجارهاي متعدد و 

مهيبي داشته ايم. خوشبختانه در اين اتفاق كسي كشته نشده است. 
 سخنگوي دولت اضافه كرد: علت اين انفجار خطاي فني بوده و كارشناسان 
در اين موضوع اتفاق نظر دارند و خود آن هم كاماًل مشخص است كه چگونه 
رخ داده است. ربيعي با اشاره به جريان های خبري كه حول اين انفجار شكل 
گرفت، اظهار داشت: يك جريان خبري درصدد القاي اين بود كه قادر هستند 
در مؤسسات ما جاسوسي و خرابكاري كنند كه هيچ كدام از كارشناسان ما روي 
آن صحه نمي گذارند و به نظر مي رسد سوءاستفاده براي قدرت نمايی است. وي 
افزود: ما نمي دانيم چطور رئيس جمهور امريكا عكس مي گذارد و توئيت مي زند 
و عكس ماهواره منتشر مي كند و با ذوق زدگی با موضوع برخورد مي كند اين 
هم قابل فهم نيست شايد از بي سوژگي درباره ايران است كه مطرح مي كند. 
اين امر كامالً مشخص و معلوم است كه بر اثر چه رخ داده و خوشبختانه دانش 

ما در اين زمينه هر روز رو به توسعه و گسترش است. 

نماينده ولي فقيه در سپاه: 
 سپاه خدمت به مردم را 

افتخار و تكليفي بزرگ مي داند
س�پاه  در  فقي�ه  ول�ي  نماين�ده 
پاس�داران انق�الب اس�المي صب�ح 
ديروز با س�فر به اس�تان كرمانش�اه، 
از مرزه�اي غربي كش�ور بازديد كرد. 
به گزارش سپاه نيوز، حجت االسالم حاجي 
صادقي در جريان بازديد از ارتفاعات مرزي 
شاهو در جمع رزمندگان قرارگاه نجف اشرف 

نيروي زميني سپاه با بيان اينكه خداوند متعال را شاكرم كه در دهه اول محرم 
از نزديك به ديدار سنگرنشينان انقالب اسالمي در اين منطقه حساس و بسيار 
مهم كشور آمده و توفيق ديدار با آنان را دارم، گفت: از نظر ما دفاع مقدس در 
نظام جمهوري اسالمي همچنان ادامه دارد، اما صحنه هاي اين دفاع تغيير 
كرده است. وي با تأكيد بر اينكه توانمندي نيرو هاي مسلح امروز در باال ترين 
سطح قرار دارد، گفت: هنگامی كه در اين ارتفاعات مي ايستيم متوجه مي شويم 
كه شعار ما می توانيم، كجا و چگونه به منصه ظهور رسيده است، چرا كه توان 
نظامي و مهندسي در اين منطقه فراتر از انتظار بوده و اقتدار جمهوري اسالمي 
ايران را نشان مي دهد. حاجي صادقي با بيان اينكه پاسداران انقالب اسالمي 
خدمت به مردم را افتخار و تكليفي بزرگ براي خود مي دانند، گفت: وضعيت 
امروز مرز هاي غربي كشور بحمداهلل بسيار مطلوب و قابل قبول است و ما از 

توانمندي و اقتدار همه جانبه در مقابله با دشمن برخورداريم.

شمخاني در واكنش به عمليات عليه صهيونيست ها: 
 حزب اهلل طنين شعار

»هيهات منا الذله« را جهاني كرد
دبير شوراي عالي امنيت ملي در واكنش به عمليات حزب اهلل لبنان 
عليه نظاميان رژيم صهيونيستي، گفت: اقدام تالفي جويانه حزب اهلل 
لبنان طنين غرورآفرين ش�عار »هيهات منا الذله« را جهاني كرد. 
به گزارش مهر، دريابان علي شمخاني نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي 
عالي امنيت مل��ي در واكنش به عمليات حزب اهلل لبن��ان عليه نظاميان رژيم 
صهيونيس��تي گفت: اقدام تالفی جويانه حزب اهلل لبنان در آغاز ايام سوگواري 
حضرت اباعبداهلل الحسين )ع(، بار ديگر طنين غرورآفرين شعار هيهات منا الذله 
را جهاني كرد. شمخاني حوزه خليج فارس و منطقه شامات را عرصه رفتارهاي 
شرارت آميز امريكا و رژيم صهيونيستي عنوان كرد و افزود: مقابله با تجاوز پهپاد 
امريكايي به آسمان جمهوري اسالمي و تنبيه رژيم صهيونيستي از سوي حزب اهلل 
لبنان، ترجمان اراده جبهه مقاومت براي مقابله با تهديدات و آتش افروزی های 
جبهه بي ثبات سازان در منطقه است.  دبير شوراي عالي امنيت ملي از حزب اهلل 
لبنان به عنوان جرياني اصيل، هوشمند و داراي پشتوانه مردمي قوي كه ياد كرد 
و خاطرنشان ساخت: صيانت از منافع و عمل بر اساس مصالح مردم لبنان رويكرد 

محوري حزب اهلل در اتخاذ تصميمات سياسي و دفاعي است.

 پيشران ها و پسران ها 
در الگوي مقاومت فعال

27 مردادماه وزير كشور در نشست معاونان اس��تاندارها با اشاره به 
كاهش اعتراضات اجتماعي در س��ال جاري يادآور ش��د كه باوجود 
افزايش نارضايتي مردم، ميزان تجمعات اعتراضي در س��ال جاري 
38درصد كاهش يافته اس��ت. عبدالرضا رحماني فضلي با تأكيد بر 
اينكه حدود 80 درصد مطالبات مردم در حوزه اقتصادي است، علت 
اين پديده مهم سياسي اجتماعي را درك شرايط كشور توسط مردم 
و حمايت آنها از نظام دانسته و يادآور مي شود كه حاميان اصلي نظام 
هم مردم هستند. مردم كامل فضاي كش��ور را درك كرده و از نظام 

حمايت مي كنند. 
ايس��تادگي و مقاومت و همراهي مردم با نظام اس��المي ، اگرچه در 
طول 40 سال پس از انقالب اسالمي همواره به عنوان نيروي محركه و 
پيشران حركت دستگاه هاي كشور در مواجهه با تهديدات افشارهاي 
دشمنان در عرصه هاي مختلف انتظامي، امنيتي و نظامي و اقتصادي 
بوده است ، اما آنچه شرايط كنوني كشور را با گذشته متفاوت مي كند  
صراحت دش��منان در اعم��ال بي نظيرترين فش��ارها و تحريم هاي 
اقتصادي تا حد قطع نان مردم و باهدف به تس��ليم كش��اندن مردم 
ايران و شكست روحيه مقاومت آنهاست كه البته به رغم تصور دشمن 
ايس��تادگي و مقاومت مردم ايران در برابر اين فشارهاي همه جانبه 
جهانيان را به تحير واداشته و آنان را وادار به تسليم در برابر عظمت 
مردم ايران كرده است كه مصداق آن را مي توان در سخنان ترامپ در 
اذعان به غرور و عظمت مردم ايران و البته تأكيد چندباره بر آمادگي 

براي مذاكره با ايران ديد.
هفت��ه گذش��ته »راب��رت مالي«، مش��اور ارش��د »ب��اراك اوباما«، 
رئيس جمهور س��ابق امريكا در امور غرب آسيا و رئيس فعلي »گروه 
بين المللي بح��ران« در مصاحبه ب��ا وبگاه »بنياد پالش��رز« درباره 
سياس��ت دولت ترامپ در قبال ايران كه به سياس��ت »كارزار فشار 
حداكثري« معروف ش��ده گفت: »دولت امريكا در ح��ال ادامه اين 
كارزار فشار حداكثري است. هدف اعالم شده اين سياست اين است 
كه گلوي ايران را بايد آن قدر ازلحاظ اقتصادي فشرد كه مجبور شود 
يا پاي ميز مذاكره بيايد يا اينكه با نوعي ناآرامي داخلي مواجه بشود 

و اينكه ايران درنتيجه اين فشار تسليم خواهد شد. «
اين مقام س��ابق دولت امريكا كه ازجمله اعضاي تيم مذاكره كننده 
هس��ته اي امريكا با ايران هم بوده گفت: »اين در حالي است كه در 
طرف مقابل، يعني در ميان ايراني ها، شما با ذهنيت كاماًل متفاوتي 
طرف هستيد. آنها اهل تسليم نيستند. هر وقت گلوي آنها فشار داده 
شود آن را معادل جنگ مي دانند. ]كارزار فشار حداكثري[ براي آنها 
در حكم جنگ اقتصادي است. آنها به صراحت اين را مي گويند كه به 

اين جنگ اقتصادي واكنش نشان خواهند داد.«
آنچه به عنوان مقوم و پيش��ران اصلي، نظام جمهوري اسالمي را در 
اين مواجهه مقاوم تر كرده و مي كند ، نقش و جايگاه ارزش هاي ديني 
و انقالبي در ساختار نظام و لزوم عمل دولتمردان در همه قوا به اين 
اصول و ارزش ها است و به همين دليل اس��ت كه عالوه بر انتظاري 
كه در همه كشورها از دولت هاي حاكم براي حل مسائل و مشكالت 
مردم وجود دارد، انتظار از دولت در نظام اس��المي را در مقايس��ه با 
دولت ها در ساير نظام ها متفاوت مي كند، نظير آنچه دربند اول اصل 
سوم قانون اساسي در مورد وظيفه دولت اسالمي براي »ايجاد محيط 
مساعد براي  رشد فضايل  اخالقي  بر اساس  ايمان  و تقوي  و مبارزه  با 

كليه  مظاهر فساد و تباهي « آمده است.
 اين واقعيت سبب شده است كه در فرايند تحقق پنج گام پيشرفت 
و رسيدن به تمدن نوين اس��المي، توقف و كاستي در مرحله دولت 
سازي همواره به عنوان يكي از چالش ها مورد تأكيد قرارگرفته است. 
به همين دليل است كه رهبر معظم انقالب در ديدار با هيئت دولت 
در روز چهارش��نبه 30 مردادماه در عين تأكيد بر دو اولويت اصلي 
كش��ور يعني »اقتصاد« و »فرهنگ« خاطرنش��ان مي كنند كه اين 
تالش ها زماني مؤثر است كه با دو شرط مهم يعني »حركت جهادي« 
و »نيت الهي« همراه ش��ود، كه البته زمينه س��از ب��ركات زيادي در 

جامعه خواهد شد. 
اما تا تحقق ايده آل اين شروط ، تجلي كارآمدي نظام در اثبات اقتدار 
دفاعي كشور در اسقاط پهپاد پيشرفته نظامي امريكا و توقيف كشتي 
متخلف انگليسي و اقدامات دستگاه هاي اجرايي و شوراي عالي امنيت 
ملي در تعيين ضرب االجل براي اروپايي ها و اعمال گام هاي اول و دوم 
در كاهش تعهدات برجامي و همچنين تالش هاي مقدماتي صورت 
گرفته براي رونق توليد و ميدان دادن به جوانان و اقدامات جديد قوه 
قضائيه در برخورد با مفاسد ، پيش��ران و نماد توانمندي و قابليت در 
عبور موفقيت آميز از اين مرحله است كه البته جبهه فراگير مقاومت 

در منطقه را نيز به همراه خود دارد.
اما در نقطه مقاب��ل آنچه درروند حركت ملي ايج��اد اخالل نموده و 
دش��منان را به رغم ظرفيت ها و پيشران هاي در تش��ديد فشارها و 
اميدواري به اثربخشي فش��ارها مصمم مي كند ، اقدامات و مواضعي 
است كه از آن به عنوان پسران در الگوي مقاومت فعال مي توان نام برد، 
كه در عين تضعيف روحيه ملي تصويري نامناسب از نظام اسالمي به 

جهان ارائه و البته پيشران ها را نيز خنثي مي كند.
طرح مباحثي از س��وي رئيس جمه��ور مبني بر اينك��ه » دولتي كه 
فاقد اختيارات است، چه انتظاري مي توان از آن براي حل مشكالت 
داش��ت« و يا مواضع ضدونقيض در مورد آمادگي ب��راي مذاكره كه 
مي تواند به عنوان سردرگمي در اتخاذ سياست روشن در برابر دشمنان 
تعبير شود و يا سخنان آقاي نوبخت رئيس سازمان برنامه وبودجه كه 
مي گويد »وضعيت بودجه اي كشور بس��يار وخيم است و شرايط بد 

است« و... تنها دشمنان را در پيگيري راهبرد فشار مصمم مي كند. 
در اي��ن زمينه مي توان ب��ه مصادي��ق ديگري نظير ط��رح موضوع 
ضرورت استعفاي دولت ، در ماه هاي اخير توسط برخي جريان هاي 
هم س��و با دولت ، هم صدايي بعض��ي از دولتمردان ب��ا جنگ رواني 
دش��منان درزمينه مس��ائلي چون ضرورت حجاب و نحوه برخورد 
با هنجارش��كنان و ط��رح موضوع رفران��دوم پيرام��ون موضوعاتي 
كه س��ازوكار حل آن به روش��ني در قواني��ن و س��ازوكارهاي نظام 

مشخص شده است، اشاره كرد.
در ش��رايطي كه كش��ور بيش از هر زمان ديگري نيازمند وحدت و 
انس��جام ملي براي مقابله با فش��ارها و تهديدات دش��منان بيروني 
و عوامل داخلي آن هاس��ت ، حاشيه س��ازي ها مي توان��د پيامدهاي 

نامناسبي براي نظام اسالمي داشته باشد از جمله: 
1-كاهش وفاق اجتماعي در جامعه و دلسرد كردن مردم نسبت به 

قابليت ها و كارآمدي نظام
2-ايجاد اختالف ميان دس��تگاه هاي اجرايي و قواي مختلف باهم و 

تضعيف توان دولتمرداني كه در پي حل مشكالت مردم هستند
3- زمينه سازي براي دوقطبي سازي هاي كاذب در جامعه 

4-به حاشيه رفتن اولويت ها و مسائل اصلي جامعه نظير رسيدگي به 
مشكالت معيشتي مردم 

5- فرصت ياب��ي برخي مس��ئولين براي ش��انه خالي ك��ردن از بار 
مسئوليت ها و انجام وظايف اصلي 

6-هدر رفتن وقت دولتمردان و منابع ملي كشور
7- دامن زدن به نارضايتي هاي اجتماعي و تخريب عقبه مردمي نظام
 8 -كاهش آس��تانه تحمل مردم و زمينه س��ازي براي شكل گيري 

اعتراضات اجتماعي 
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عباس حاجي نجاري

سامانه اموال مسئوالن فعال شد
رئيس قوه قضائيه: اتهام  بدون سند، به روند مبارزه با فساد ضربه مي زند

رئيس قوه قضائيه    قضایی
ب�ر  تأكي�د  ب�ا 
ضرورت نهادينه سازی فرهنگ امربه معروف و 
نهي از منكر در كشور، اتهام زني هاي بدون سند 
را موجب وارد آمدن ضربه به روند مبارزه با فساد 
دانست و گفت: كساني كه به هر دليل دچار هواي 
نفس شده و به اموال مردم با اخذ رشوه، پورسانت، 
اختالس و ... دس�ت اندازی كرده اند، بهتر است 
قبل از اينكه دستگاه قضايي به سراغ شان برود، 
بازگردانن�د.  را  ام�وال  اي�ن  خودش�ان 
آيت اهلل رئيسي پيش تر و در اجتماع بزرگ مبلغان 
در 7 شهريور با اشاره به برخورد دستگاه قضايي 
با مفاس��د اقتصادي گفته بود: »اگر كسي فساد 
كرد، دستگاه قضا نمي تواند بي تفاوت باشد و بايد 
عادالنه و منصفانه به آن رسيدگي كند. قضات ما 
هر چه پرونده رسيدگي كنند، صدايي در نمي آيد 
اما به محض اينكه سراغ پرونده های فساد مي روند، 
فوراً فرياد جريان هاي وابسته به باندهاي قدرت و 
ثروت بلند مي ش��ود و رس��يدگي ها را سياسي و 
جناحي عنوان مي كنند. اما بدانند كه اين سخنان 
بي تأثير است و ما در رسيدگي قاطعانه، عادالنه 
و منصفانه به مفاسد، به هيچ كدام از اين سخنان 

توجهي نخواهيم كرد. «
به گزارش اداره كل روابط عموم��ي قوه قضائيه، 
آيت اهلل س��يدابراهيم رئيس��ي در جلسه شوراي 
عالي قوه قضائيه با تسليت فرارسيدن ايام شهادت 
حضرت اباعبداهلل الحسين )ع(، تصريح كرد: همه 

مظاهر عالي انساني بر تابلوي عاشورا نقش بسته 
است. انسانيت، شجاعت، شهامت، ايستادگي در 
راه هدف، عبوديت و بندگي، ايمان، جهاد، شهادت، 
صبر، توكل، بصيرت، معرفت، دش��من شناسي، 
دشمن س��تيزي، عدالت، برادري، گره گشايي از 
زندگي مردم، اقامه صلوه، ايتاي زكات، امربه معروف 
و نهي از منكر، از جمله مهم ترين درس هاي عاشورا 

براي همه نسل ها و عصرهاست. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه عاشورا يك حادثه 
زودگذر نبوده و امروز بايد در متن زندگي انسان 
معاصر باشد، افزود: از جلوه هاي مهم عاشورا، اميد 
در زندگي است. بنابراين، كساني كه از تبهكاري، 
فساد، استكبار و ظلم به ستوه آمده اند، با ابتنا به 

عاشورا مي توانند با اميد زندگي كنند. 
  قلب پروژه نااميدسازي از كار افتاده

آيت اهلل رئيس��ي با اش��اره به كلي��د زدن پروژه 
نااميدسازي مردم از سوي دشمن از مدت ها قبل، 
تأكيد كرد: بي ترديد مردم عاشورايي ما مأيوس 
نخواهند ش��د. پرچمي كه مق��ام معظم رهبري 
برداشته اند، پرچم مقاومت و مبارزه با فساد است. 
بنده نيز يك طلبه و س��رباز هستم و ملت بزرگ، 
مخلص و متدين، پاي كار هستند. دولت، مجلس، 
نهادها و رس��انه ها مي دانند كه گس��ترش فساد 
موجب نااميدي و مبارزه با فساد موجب اميدواري 
در جامعه اس��ت. بحمداهلل با رهنمودهاي رهبر 
معظم انقالب و حضور م��ردم در صحنه، تا امروز 
قلب پروژه دش��من از كار افتاده و مردم بيش از 

هميش��ه اميدوار به آينده نظام و كشور هستند. 
ادامه اين روند نيز تالش همگان را مي طلبد. 

رئيس قوه قضائيه با تأكيد ب��ر اينكه در مبارزه با 
فس��اد بايد از افراط و تفريط پرهي��ز كرد، يادآور 
شد: هم بي عملي و هم انگشت اتهام بي سند به 
سمت كسي گرفتن، هر دو به روند مبارزه با فساد 
ضربه مي زند. نبايد كساني خواسته يا ناخواسته 
امري غيرمستند را در فضاي مجازي يا حقيقي به 
كسي نسبت دهند. اگر سندي وجود دارد بايد به 
دستگاه قضايي ارائه شود زيرا اتهام زني در فضاي 
حقيقي و مجازي، موجب س��لب امنيت رواني و 
اخالقي از جامعه مي ش��ود و بايد اين موضوع به 

دقت كنترل شود. 
  دست اندازان به بيت المال

 پيش از ورود قوه قضائيه اموال را برگردانند
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه دلسوزان نظام بايد 
مستند سخن بگويند، اظهار كرد: دستگاه قضايي 
به هيچ عنوان ظلم به هيچ كس را روا نمي داند. ما 
معتقديم در عين قاطعيت بايد عادالنه و بر اساس 
آنچه منطبق با حق و عدل اس��ت، برخورد كنيم 
زيرا به اعتقاد ما چنين برخوردي است كه مي تواند 

اميدها را در جامعه افزون كند. 
رئيس قوه قضائي��ه همچنين به كس��اني كه به 
هر دليل دچار هواي نفس ش��ده و با اخذ رش��وه 
و پورس��انت، ارتكاب اختالس يا كس��ب درآمد 
از محلي كه مش��روع نبوده اس��ت به بيت المال 
دست اندازی كرده اند، توصيه اكيد كرد كه پيش 

از ورود قوه قضائيه براي رسيدگي به پرونده آنان، 
خودشان اين اموال را به مردم بازگردانند. آيت اهلل 
رئيسي گفت: دس��تگاه قضايي همچنين خود را 
موظف مي داند كه براي اميدآفريني و برخورد با 
عناصر فاسد، از همه خدمتگزاران عرصه اقتصاد، 
كارآفرين��ان، س��رمايه گذاران و مديران��ي كه با 
جسارت، خالقيت و ش��جاعت، تحريم ها را دور 
مي زنند و اجازه نمي دهند خللي در زندگي مردم 

ايجاد شود، حمايت جدي كند. 
  بايد روحيه امربه مع�روف و نهي از منكر 

نهادينه شود
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود 
با بيان اينكه س��امانه اموال مسئوالن فعال شده 
است، افزود: اگر كساني به هر نحو گزارشي درباره 
زد و بندها، حيف و ميل بيت المال، تخلف و تعدي 
به حقوق مردم دارند، بايد آن را به دس��تگاه هاي 
مسئول اعالم و دستگاه ها نيز بايد اقدام كنند زيرا 
اقدام از ناحيه سه قوه و نهادها مي تواند براي مردم 

اطمينان بخش باشد. 
آيت اهلل رئيس��ي همچنين از مهم ترين پيام هاي 
عاشورا و نهضت حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( را 
امربه معروف و نهي از منكر دانست و تأكيد كرد: 
بايد روحيه و فرهنگ امربه معروف و نهي از منكر 
در جامعه نهادينه شود و هر جا خالف قانون، بي 
عدالتي و بي نظمي مش��اهده ش��د، همگي بايد 
نس��بت به آن حساسيت داشته باش��ند. مسئله 
امربه معروف و نهي از منكر از اصول مهمه اي است 
كه براس��اس روايات، همه اصول ب��ه اين فريضه 
وابسته است و اگر اين فرهنگ زنده باشد، جامعه 

نيز زنده مي ماند. 
رئيس ق��وه قضائيه يادآور ش��د: 40 س��ال قبل، 
انكر منكرات نظام ستمشاهي بود و امروز، اعرف 
معروف ها نظام جمهوري اسالمي است كه حفظ 
اين نظام منوط به صيانت از آن در برابر فس��اد و 
دشمنی هاس��ت و اين نيز در پرتو امربه معروف و 
نهي از منكر و همچنين مقاومت و ايستادگي به 

دست مي آيد. 
  امريكايي ها به پايان راه رسيده و دنبال 

مذاكره اند
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه امروز امريكايي ها به 
پايان راه رسيده و دنبال مذاكره اند، تصريح كرد: 
دولت جمهوري اس��المي بارها اع��الم كرده كه 
گشايش اقتصادي و برداشتن تحريم ها، مقدمه هر 
گونه مذاكره است، نه نتيجه آن. مردم بزرگ ايران 
نيز با اين تحريم ها و فشارها عقب نشينی نخواهند 
كرد و ام��روز بايد اروپا و امري��كا در عمل اقدام به 

برداشتن تحريم و گشايش هاي اقتصادي كنند. 
رئيس قوه قضائي��ه در پايان با اش��اره به موضوع 
كشمير، از همه مسئوالن حقوقي و قضايي جهان 
خواست كه اجازه ندهند حقوق مردم كشمير ضايع 
ش��ود و همچنين هند و پاكستان را به پاسداشت 

حقوق حقه مردم اين منطقه دعوت كرد.

     رس�ا: آيت اهلل محمد يزدي، رئيس جامعه مدرسين با بيان اينكه 
نيروي انتظامي بايد در برخورد با منكرات جدي باشد، نسبت به خطر 

بی تفاوتی جامعه به فريضه امربه معروف و نهي از منكر هشدار داد. 
     فارس: احمد اميرآبادي، عضو هيئت رئيس��ه مجلس درباره انتقاد 
برخي اصالح طلبان از صحت امضاي نمايندگان تقديركننده از سريال 
گاندو گف��ت: 155 نماينده مجل��س از اين س��ريال قدرداني كردند و 

معاونت قوانين صحت امضاي اين افراد را تأييد كرد. 
    ايسنا: فرمانده دانشگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا با اشاره به قدرت 
پدافند هوايي جمهوري اسالمي ايران ، تأكيد كرد: دشمن به خود اجازه 
نمي دهد با وجود همه برتري هايي كه به گمان خود در حوزه تجهيزات 

دارد، بخواهد نگاه چپي به آسمان كشورمان بيندازد. 
    ج�وان: محمدباق��ر قاليباف در حس��اب كاربري خ��ود در توئيتر 
نوشت: پاسخ حزب اهلل به تجاوز پهپادي نش��ان داد كه اسرائيل چقدر 
آسيب پذيرتر از گذشته است و االن وقت آن است كه بيشترين فشار بر 

آنها وارد شود. راه آرامش منطقه فشار بر اسرائيل است.

ژه  
 وی

   اهم اقدامات مردمي فراكس��يون اميد 
مشخص شد!

روزنامه همشهري در گزارشي به بررسي كارنامه فراكسيون 
اميد )فراكسيون اصالح طلبان( در مجلس پرداخته است. اين 
روزنامه در بخش پاياني گزارش خود و در اشاره به اقدامات 
فراكس��يون اميد براي پيگيري موضوعات روز و مطالبات 
مردم در قالب كميته هاي وي ژه و اختصاصي، اين فعاليت ها 

را ليست كرده است: 
-كميته رفع حصر

-كميته رسيدگي به وضعيت دانشجويان بازداشتي بعد از 
دي ماه 96

- كميته ويژه رس��يدگي به مش��كالت بازداشت ش��دگان 
محيط زيستي

-كميته رسيدگي به موضوعات اقتصادي
-كميته رسيدگي به اتفاقات مربوط به دراويش گنابادي

فقط تصور كنيد اگر در اين ليس��ت هم��ان مورد »كميته 
رسيدگي به موضوعات اقتصادي« هم نبود، عمال خبري از 
رسيدگي به دغدغه هاي اكثريت مردم نبود. همين هم البته 
صرفا تيتر است و از گزاره هاي جزئی و عيني تهي است. باقي 
موضوعات هم كه مباحث جناحي و سياسي جريان اصالحات 
است. نمايندگان مجلس و از جمله اعضاي فراكسيون قرار 
است نمايندگان مردم باش��ند و براي مردم كار كنند، اين 
ميان گرچه يك نفر هم جزئی از مردم حساب مي شود، اما راه 
انداختن كار و انجام خواسته يك اقليت كوچك و اقل تر از اقل 
يقينا نامش كار كردن براي مردم نيست؛ مردم تعريف خودش 
را دارد. از اين رو مثال پيگيري كار دراويش گنابادي )خصوصا 
بدون توجه به خانواده هايی كه اين دراويش عزادار كردند( 
نامش كار كردن براي مردم نيست. نكته ديگر اينكه غير از 

ماجراي جواسيس محيط زيس��تي، در هر سه مورد شاهد 
قتل و كشته شدن دهها انسان بيگناه از سوي عوامل فتنه، 

 اغتشاشگران دی ماه 96 و برخي دراويش گنابادي بوديم. 
   آقاي رهامي! نيازي نبود تا آلمان بروید 

محس��ن رهامي، عض��و ش��وراي عالي سياس��ت گذاری 
اصالح طلب��ان در گفت وگوي��ي، اردوكش��ي هاي خياباني 
اصالح طلبان و حمايت آنان از حض��ور خياباني مردم را زير 
سؤال برده اس��ت. او در مورد تجربيات حضورش در جوامع 
غيرايراني گفته: »تجربه اي در چند سال كار تحقيقي و زندگي 
در آلمان و تحقيقاتي كه در امريكا و خيلي كشور هاي ديگر 
داشتم و از نزديك انتخابات شان را بررسي كردم. سوئد را چند 
سري رفتم روي حكومتداري آنها كار كردم، اهداف آنها شبيه 
اهداف ماست، يعني همين اصالحات است، ولي با همفكري، 
با تعامل، آنها فاصله ش��ان را با رقيب خيلي كم مي كنند. « 
او سپس به نقد رويكرد اصالح طلبان در كشاندن مردم به 
خيابان ها پرداخته: »من انتخابات آلمان را مثال زدم وقتي 
كه احزاب رأي الزم را براي تشكيل كابينه به دست نياوردند، 
به جاي اينكه مردم را دعوت كنند به خيابان كه بياييد شعار 
بدهيد و تظاهرات انجام بدهيد با رايزني ائتالف كردند. حرف 
من اين بود كه روي آس��فالت خيابان دموكراس��ي محقق 
نمي شود. اهداف دموكراسي با همفكري در اتاق فكر محقق 
مي شود، پس از انتخابات در 2004، خانم مركل سه هفته با 
آقاي شرودر، رقيب خود، جهت تشكيل دولت ائتالفي، پشت 
در هاي بسته همفكري مي كردند، به خبرنگاران مي گفتند 
خيلي هياهو نكنيد، م��ردم را دعوت ب��ه حوصله وتحمل 
می كردند، نشستند مشكل را پشت در هاي بسته با هم حل 
كردند، خانم مركل يكي از قوي ترين دولت هاي اروپا را با اين 

همين روش تشكيل داد. اكنون براي سومين بار خانم مركل 
صدراعظم آلمان ش��ده؛ يعني اگر اين سه دوره تمام بشود 

مي شود 15 سال. «
سال 88 بسياري از دلسوزان نظام و از جمله شخص رهبر 
معظم انقالب به اصالح طلبان يادآور ش��دند كه اردوكشي 
خياباني و خدشه بر امنيت مردم بعد از انتخابات، نه قانوني 
است و نه عاقالنه، از جمله رهبري در 29 خرداد 88 فرمودند: 
»انتخابات براي اين است كه همه  اختالف ها سر صندوق رأي 
حل و فصل بشود. بايد در صندوق های رأي معلوم بشود كه 
مردم چي می خواهند، چي نمی خواهند؛ نه در كف خيابان ها. 
اگر قرار باش��د بعد از هر انتخاباتي آنهايي كه رأي نياوردند، 
اردوكشي خياباني بكنند، طرفداران شان را بكشند به خيابان؛ 
بعد آنهايي كه رأي آورده اند هم، در جواب آنها، اردوكش��ي 
كنند، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟... زورآزمايي خياباني 
بعد از انتخابات كار درستي نيست، بلكه به چالش كشيدن 

اصل انتخابات و اصل مردم ساالري است. « 
اما مع االس��ف اصالح طلبان نپذيرفتند و ش��د آنچه نبايد 
مي ش��د. حاال پس از 10 س��ال بايد به جاي پذيرش حرف 
رهبري و دلسوزان نظام، تجربه حكومتداري آلمان و سوئد و 
امريكا را ديده باشند تا متوجه شوند دموكراسي روي آسفالت 
خيابان محقق نمي شود؟ نمي شد همان خرداد 88 عاقالنه 
به دموكراس��ي و انتخابات فكر كنند يا حداقل خيرخواهي 
رهبري و ديگران را درك كنند؟ واقعا نيازي نيست تا آلمان و 
سوئد برويم، همان تفكر اينجا هم وجود دارد، اگر ما بخواهيم 
كه ببينيم. دو روز پيش هم عطريانف��ر گفته بود: »من نقد 
بزرگي كه به دوستان خودمان داشتم اين بود كه ما در سال 
88 ناخواسته يا خواسته، جمهوريت نظام را در برابر اسالميت 

آن يعني واليت قرار داديم. «
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دالالن، كاغذ دولتي را براي انتخابات احتكار كرده اند
عضو كميسيون فرهنگي مجلس:

كاغ�ذ بس�يار زي�ادي ب�ا ارز ۴۲۰۰ توماني به 
كشور وارد شده است اما محتكران آن را انبار 
كرده اند تا در ايام انتخابات گران تر بفروشند. 
نصراهلل پژمان فر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس 
در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت با اش��اره به 
گراني كاغذ و نبود دفتر مش��ق دولت��ي در بازار، 
گفت: اين مس��ئله يكي از نگراني ه��اي اصلي ما 
است اما متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تاكنون برنام��ه مدوني را براي حل اين مش��كل 

ارائه نكرده اس��ت.  نماينده مردم مشهد و كالت 
در مجلس ش��وراي اس��المي افزود: كميسيون 
فرهنگي مجل��س از مس��ئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خواسته اس��ت كه در جلسه اي 
حضور يابند و راهكارهاي خود براي حل مشكل 
كاغ��ذ را به اعض��اي كميس��يون ارائ��ه دهند تا 
برنامه ريزي هاي الزم در اين راستا اتخاذ شود. وي 
ادامه داد: همچنين ما با اعضاي كميسيون صنايع 
و مع��ادن مجلس صحبت كرده ايم تا جلس��ه اي 

را درب��اره موضوع مذكور با وزي��ر صنعت، معدن 
و تجارت برگزار كنند كه قطعاً اين جلس��ه پيش 
از آغاز س��ال تحصيلي جديد برگزار خواهد شد. 
پژمان فر در تشريح علت گراني كاغذ گفت: مشكل 
اصلي در بازار كاغذ بي برنامگي و س��وء مديريت 
دولتمردان است چرا كه كاغذ بسيار زيادي با ارز 
4200 توماني به كشور وارد شده است اما به علت 
عدم نظارت كافي، اين كاغذها در انبار احتكار شده 
اس��ت. وي عنوان كرد: ما خبرهايي داريم مبني 

بر اينكه بس��ياري از دالالن و مفسدان اقتصادي 
موقعيت حساس شروع سال تحصيلي را در نظر 
نمي گيرند و با احتكار كاغذ دولتي، به دنبال آن 
هستند كه در اس��فند ماه و ايام انتخابات آن را با 

قيمت باالتري عرضه كنند. 
عضو كميسيون فرهنگي مجلس تأكيد كرد: دولت 
و دستگاه هاي نظارتي بايد به موضوع احتكار كاغذ 
ورود و با محتكران كه كاغذ زيادي را انبار كرده اند، 

برخورد جدي كنند. 

   کوتاه


