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   اگر سخنرانی رهبري نبود...
محسن مهديان فعال رسانه اي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: خيال كنيد صبح يك شنبه رهبري سخنراني 
نداشتند، چه اتفاقي مي افتاد؟ اگر يك شنبه صبح نبود، 
امروز چه خبر بود؟ دولت چه سرنوشتي داشت؟ برخي 
انقالبي ها چه عاقبتي پيدا مي كردند؟ دقيقاً همين سه محور را ارزيابي 

كنيد؛ »امنيت« و »دولت« و »برخي اصولگراها و انقالبي ها«. 
اگر س��خنراني رهبر انقالب نبود، مجلس وارد طرح سه فوريتي مي شد، 
ترديد حاكميت در اجراي تصميم، در بدنه جامعه تقويت مي شد، تقابل 
نماينده ها با رئيس مجلس و تقابل مجلس با س��ران قوا تبديل به نقار و 
به جامعه كشيده مي ش��د، كف خيابان بالفاصله پيام تذبذب را دريافت 
مي كرد و پرش��ورتر روند اعتراض را پي مي گرفت. از طرفي ضدانقالب 
مسلح و بابرنامه، نقش آفرين در صحنه بود. از ساعت اول آتش مي ريخت. 
در روز نخست، به اندازه شش روز اعتراضات سال 96 خرابكاري و خسارت 

داشتيم. ابعاد تداوم اين دشمني هاي سازمان يافته را حدس بزنيد. 
و حساب دولت..!

باالترين س��طح تصميم گيري كه با حكم حكومتي تشكيل شده بود 
به غايت تضعيف مي شد. مجلس مقابل قانون قرار مي گرفت. اگر هم 
مصوبه متوقف نمي شد به جهت جلب اعتماد به پايين ترين سطح تنزل 
مي كرد و چه بسا طرح متوقف مي شد.  آنگاه دولت چه سرنوشتي پيدا 
مي كرد؟ دولت نامحبوب، دو سال پاياني را بايد در متزلزل ترين شرايط 
طي مي كرد، حتی سياست هاي درست دولت نيز به اجرا نمي رسيد، 
هيچ اعتمادي براي اجراي تصميمات دولت در جامعه وجود نداشت، 
سرمايه اجتماعي متالشي مي شد و دولت اعتماد به نفسش را از دست 
مي داد. ان ش��اءاهلل دقت داريد كه س��قوط اجتماعي دولت متوقف به 
رئيس جمهور و كابين��ه و غيره نبود و اقتصاد را به خاك مي نش��اند و 

جامعه را با بيشترين آسيب مواجه مي كرد. 
و اما انقالبي ها...!

امنيت و دولت به كنار، ورود شجاعانه و جوانمردانه رهبر انقالب دست 
برخي اصولگراها و انقالبيون را هم گرفت. رهبري كم كاري »ساكتين 
بنزين« را جبران كردند؛ كساني كه نقش مرجعيت خود را ايفا نكردند يا 
سكوت كردند يا بدتر دميدند، كساني كه نتوانستند بين »ساختارهاي 
مردمي« و »اعتراض هاي مردمي« جمع بندي معرفتي داشته باشند، 
كساني كه نتوانستند بين »اصل طرح« و »نحوه اجرا« تفكيك كنند. 

برخي انقالبيون به آتش حضور در خيابان ها نفس دادند. برخي بهترين 
فرصت را براي به توبره كشيدن دولت ديدند و دقيق نشدند كه امروِز 
دولت، هنگامه مراقبت از مردم و جامعه اس��ت. اصولگراهاي مجلس 
بااظهارنظرهاي شاذ، شوراي عالي سران را غيرقانوني جلوه دادند و به 
تقابل با اراده رهبري در تشكيل سران قوا رفتند. برخي در خيال تجمع 
مقابل مجلس بودندو... اين مسيري كه آغاز كرده بودند را بايد تا انتها 

مي رفتند و چه سرنوشتي پيدا مي كردند اهلل اعلم... 
صبح يك شنبه شد... توجه دادن به س��اختارهاي مردمي نياز به تذكر 

داشت؟ پيگيري اعتراضات از طريق قانون مبهم بود؟
اما بازهم كار به پشت بلندگو كشيد.

 سامانه ثبت اموال
 بين مسئوالن سالم و ناسالم مرز مي كشد

خيلي از مسئوالن كشور كه با سالمت در حال خدمت  رساني هستند به 
يك شكلي بدنام شده اند چراكه بر اساس اصل خطاي كليشه اي مي گويند 
چند مسئول فالن اشتباه را انجام داده اند اما در ذهن مردم اين شائبه به 
 وجود مي آيد كه مسئوالن همه دزد و خطاكار هستند، بنابراين سامانه 
ثبت اموال يك خط كشي را در بين افراد س�الم و ناسالم قرار مي دهد. 
علي گلمرادي در گفت وگو با خانه ملت، به س��امانه ثب��ت اموال و دارايي 
مسئوالن اشاره كرد و گفت: راه اندازي سامانه ثبت اموال يكي از مولفه هاي 
اساسي در بحث شفافيت اس��ت، در واقع نگراني هايي در حال حاضر بين 
عوام وجود دارد كه مسئوالن نسبت به امانت و بيت المالي كه در اختيار آنها 
قرار گرفته گستاخي و خيانت مي كنند كه البته چنين مسئله اي هم گاهي 
وجود دارد. گلمرادي به تاثيرگذاري س��امانه ثبت اموال مسئوالن اشاره و 
اظهار كرد: اين سامانه نقش بازدارندگي دارد چراكه اگر مسئولي خدايي 
ناكرده فكر دستبرد به اموال مردم در فكرش باشد ديگر نمي تواند اين كار را 
انجام دهد. مسئوالن بايد همه دارايي های خود را در اين سامانه ثبت كنند 
و اگر مسئولي يك منبع اقتصادي دارد بايد اعالم كند و در واقع اين سامانه 
نمي خواهد بگويد كه كسي حق ندارد فعاليت اقتصادي و درآمد داشته باشد، 
اما اين نكته وجود دارد كه فعاليت اصولي داشته باشد. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم تأكيد كرد: امروزه در همه جاي دنيا يكسري افراد وجود دارند 
كه قدر جايگاه خود را نمي دانند، يعني با حيف و ميل كردن و سوءاستفاده از 
موقعيت در واقع به اموال مردم دستبرد مي زنند. امروزه خيلي از مسئوالن 
كشور ما هم كه با سالمت و صداقت در حال خدمت  رساني هستند به يك 
شكلي بدنام شده اند چراكه براساس اصل خطاي كليشه اي كه مي گويند 
چند مسئول فالن اشتباه را انجام داده، در ذهن مردم اين شائبه به  وجود 
مي آيد كه مسئوالن همه دزد و خطاكار هستند، بنابراين اين سامانه يك 

خط كشي را در بين افراد سالم و ناسالم قرار مي دهد.
........................................................................................................................

جانشين فرمانده نيروي زميني ارتش:

 رزمايش »ذوالفقار واليت« 
متناسب با تهديدات منطقه اجرا مي شود

رزماي�ش »ذوالفق�ار والي�ت« از نظر 
آموزش هاي نوين متناسب با تهديدات 
منطقه به مرحله اجرا درآمده اس�ت. 
به گزارش مهر، امير نوذر نعمتي جانش��ين 
فرمانده نيروي زميني در حاشيه برگزاري 
رزمايش ذوالفقار واليت، گفت: اين رزمايش 
با حضور يگان هاي متحرك هجومي شامل 
تيپ ۴۰، تيپ ۴۱، تيپ ۳۲۱، يگان هاي پهپاد و گروه ۴۳۳ مهندس��ي و با 
پشتيباني بالگرد هاي هوانيروز در منطقه عمومي شمال غرب كشور به صورت 
تك شبانه و روزانه برگزار شد. وي با اشاره به تغيير ساختار نيروي زميني از 
يگان هاي پياده مكانيزه به متحرك هجومي گفت: برابر ساختار جديد نيروي 
زميني ارتش يگان هاي متحرك هجومي خود را به تجهيزات جديد مجهز 
كرده و نياز بود براي ارتقای توانمندي و آمادگي دفاعي يگان هاي مستقر در 
منطقه شمال غرب رزمايشي را در دو حوزه تك شبانه و روزانه برگزار كنيم تا 
بتوانيم اهداف از پيش تعيين شده را كه ترسيم كرده ايم به آن دست يابيم. 
جانش��ين فرمانده نيروي زميني ارتش تأكيد كرد: رزم شبانه با حضور 
يگان هاي شركت كننده در منطقه ش��مال غرب برگزار شد و با توجه 
به ش��رايط جوي و برودت هواي منطقه، يگان ها را مورد آزمايش قرار 
داديم و بحمدهلل يگان ها تاكنون عملكرد قابل قبولي داش��ته اند. امير 
نعمتي ادامه داد: يگان هاي شركت كننده در اين رزمايش، تجهيزات و 
دستاوردهاي چند سال اخير نيروي زميني ارتش را مورد استفاده قرار 
دادند و از نظر آموزش هاي نوين متناسب با تهديدات منطقه اين رزمايش 
به مرحله اجر درآمد. در حاشيه برگزاري رزمايش با برپايي بيمارستان 
صحرايي و طرح هاي مردم ياري روس��تاهاي اط��راف منطقه رزمايش 
مورد خدمت رساني قرار گرفتند. جانشين فرمانده نيروي زميني ارتش 
گفت: بيمارستان صحرايي در روستاي آق بالغ در منطقه خوي با حضور 
چندين پزشك متخصص كودكان، عفوني، زنان و زايمان و داخلي برپا 
شد كه در اين طرح مردمياري پزشكان با حضور در مناطق روستايي به 

ويزيت رايگان و ارائه خدمات پزشكي پرداختند.

رئيس ق�وه قضائيه در ديدار س�ه س�اعته با 
100نفر از نمايندگان مجلس با تأكيد بر برخورد 
دس�تگاه قضايي ب�ا مفس�دان، از نمايندگان 
مجل�س خواس�ت ك�ه در جه�ت اص�الح 
ساختارهاي فسادزا گام هاي جدي تري بردارند. 
به گزارش اداره كل رواب��ط عمومي قوه قضائيه، 
آيت اهلل س��يدابراهيم رئيس��ي در ديدار اعضاي 
فراكس��يون ديپلماس��ي و منافع مل��ي مجلس 
شوراي اسالمي، با تأكيد بر لزوم حمايت قانوني، 
حقوقي، قضايي، مالي و تسهيالتي از كارآفرينان 
و س��رمايه گذاران، بر آمادگي دس��تگاه قضايي 
براي حمايت قضايي از كارآفريني و رونق توليد 
تأكيد كرد و گفت: بارها اعالم كرده ايم كه از همه 
مديران شجاع و جسوري كه در جهت دور زدن 
تحريم ها، رونق توليد و باز كردن گره ها گام برمي 
دارند حمايت قاطع خواهيم كرد و هيچ مديري 
نبايد ترس و واهمه از انجام كار را به عنوان توجيه 

سستي خود مطرح كند. 
آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود 
با اشاره به تالش دستگاه قضايي براي جلوگيري 
از تعطيلي كارخانج��ات و واحدهاي توليدي در 
سراسر كشور، به موضوع قاچاق پرداخت و اظهار 
كرد: مسئله ما قاچاق س��ازمان يافته كاالست و 
بحثي در خصوص كولبري نداريم. در اين زمينه 
شاهد آمارهاي فراواني هستيم اما آنچه در داخل 
بازار مشاهده مي كنيم چندان با آمارها همخواني 
ندارد؛ لذا باي��د بازنگاهي در اين عرصه داش��ته 
باشيم. واقعيات نشان مي دهد كه وضعيت قاچاق، 
نگران كننده است و رونق توليد با اين امر سازگار 
نيست. بر همين مبنا همه دستگاه ها بايد پاي كار 

بيايند تا اين قضيه حل شود. 
  مجلس س�اختارهاي فس�ادزا را اصالح 

كند
رئيس قوه قضائيه در ادامه ب��ا تأكيد بر برخورد 
دس��تگاه قضايي با مفس��دان در كن��ار برخورد 
با فس��اد، از نمايندگان مجلس خواس��ت كه در 
جهت اصالح ساختارهاي فس��ادزا اقدام كنند و 
خاطرنشان كرد: ما مبارزه با فساد را امري مقطعي 
نمي دانيم بلكه اين يك فرايند مس��تمر اس��ت. 
حاشيه س��ازي ها و مالمت مالمت كنندگان نيز 
هرگز ما را دلسرد نخواهد كرد، البته در اين مسير 

همكاري همه دستگاه ها را مؤثر مي دانيم. 
آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود 
بر ض��رورت اطالع رس��اني در خص��وص ميزان 
اموال برگش��ت داده ش��ده به بيت المال تأكيد 
كرد و با اش��اره به اطالع رس��اني هاي سخنگوي 

دس��تگاه قضايي در اي��ن زمينه گف��ت: بناي ما 
اين اس��ت كه عالوه بر برخورد با فاس��د، ميزان 
مالي كه به بيت المال اس��ترداد مي ش��ود حتماً 
به اطالع م��ردم برس��د. رئيس ق��وه قضائيه در 
خصوص تالش ه��اي مجلس در زمين��ه تقليل 
مج��ازات حبس، خاطرنش��ان كرد: ان ش��اءاهلل 
نظر نمايندگان با اصالحاتي ك��ه قوه قضائيه در 
اليحه آيين دادرسي كيفري دارد، تأمين خواهد 
ش��د. معتقديم تقليل مجازات هاي حبس نبايد 
خدشه اي به قوانين قبلي خود مجلس وارد كند، 
البته ما از ابتدا نيز ب��ر كاهش جمعيت كيفري و 
اعمال مجازات جايگزين حبس تأكيد داشته ايم 
و قضات ما تا آنجا كه امكان قانوني وجود داشته 

باشد در اين زمينه عمل مي كنند. 
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از س��خنان 
خود گف��ت: ما معتقدي��م »حيف« بي��ت المال 
همانند »ميل« بيت المال بايد مورد رس��يدگي 
قرار گيرد زيرا خس��ارت برخ��ي حيف ها و ترك 
فعل ها از برخي ميل ها و فعل ها بيشتر است. گاه 

يك غفلت بيشتر از يك اقدام خسارت مي زند. 
   موض�وع فس�اد را ام�ري فراجناح�ي 

مي دانيم
رئيس قوه قضائيه درباره روند مبارزه با فساد نيز با 
بيان اينكه برخي اقدامات داشت به اعتماد مردم 
ضربه مي زد، اين موض��وع را دغدغه جدي خود 
از زمان تصدي رياس��ت قوه قضائيه عنوان كرد 
و افزود: متأسفانه اجماع مركبي ايجاد شده بود 
مبني بر اينكه مس��ئوالن يا دست كم اغلب آنان 
فس��ادهايي دارند. بر همين مبنا اقدام قاطعانه و 
عبرت آموز را در دس��تور كار ق��رار داديم تا اوال 
نسبت به پرونده هايي كه دغدغه مردم بود، اقدام 
شود و ثانيا نتايج اين رسيدگي ها به اطالع مردم 
برسد. موضوع فس��اد براي ما امري فراجناحي و 
فراقوه اي است. اراده محكم نظام نيز بر برخورد با 
فساد است و برخورد حرفه اي، حقوقي، مستمر 
و مستدام خواهيم داشت. برايمان فساد كوچك 
و بزرگ فرقي ندارد زيرا بايد نظام اداري ما سالم 

و كارآمد باشد. 

آيت اهلل رئيسي در ادامه، تصويب و اجراي آيين 
نامه قانون رس��يدگي به دارايي هاي مسئوالن را 
در جهت صيانت از آبروي مديران كشور دانست 
و درباره دستورالعمل »كرامت« نيز گفت: براي 
پيگيري اجراي اين دستورالعمل مصمم هستيم 
و بي ترديد آثار آن براي مردم و ارباب رجوع كاماًل 

ظاهر خواهد شد. 
رئيس قوه قضائيه همچنين با اشاره به بهره گيري 
از قضات اهل س��نت در مناطق س��ني نشين در 
خصوص پرونده هاي مربوط به احوال شخصيه، 
نظر خود را راجع به قانون مربوط به ربح مركب، 
همسو با نمايندگان دانست و اظهار كرد: من در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام يك رأي دارم و آن 
هم همان نظر نمايندگان است تا راه براي سرمايه 
گذاري، توليد و تسهيالت باز شود. اصل دغدغه، 
درست اس��ت و بايد دنبال ش��ود. فكر مي كنم با 
فضاي حاكم بر مجمع نيز در اين زمينه به نتيجه 

روشني برسيم. 
آيت اهلل رئيس��ي همچنين با اش��اره به اهميت 

ديپلماسي قضايي، تصريح كرد: يكي از مناسبات 
جدي ما مناس��بات قضايي و حقوقي اس��ت كه 
آن را در كنار س��اير عرصه هاي ديپلماسي الزم 
مي داني��م و روي آن حس��اب ب��از كرده ايم. در 
خصوص وضعي��ت گزارش هاي حقوق بش��ري 
نيز خوشبختانه امسال در مجمع عمومي موضع 
تهاجمي برخي كشورها تعديل شده بود، البته ما 
مدعي حقوق بشر هستيم و غرب در جايگاه متهم 
قرار دارد، لذا اس��تفاده از ظرفيت س��ازمان هاي 
مردم نهاد و نيروهاي آماده ب��ه ويژه در مجلس 
مي تواند فضاي خوب��ي را به لح��اظ تبييني در 
عرصه حقوق بش��ر در اختيار جمهوري اسالمي 

قرار دهد. 
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از س��خنان 
خود درباره مبارزه با فساد گفت: ما همه پرونده ها 
را به دقت دنب��ال مي كنيم و بح��ث جناح، فرد 
و... برايمان مطرح نيس��ت. ي��ك كار حرفه اي، 
شرعي، قانوني، منصفانه و همراه با اطالع رساني 
را در دس��تور كار داريم. در خصوص علني بودن 
دادگاه ها ني��ز قانون اساس��ي و قوانين موضوعه 
تكليف را مشخص كرده و در خصوص پرونده هاي 
اقتصادي كه حكم آنها قطعي شده است، الزام به 

اطالع رساني داريم. 
آيت اهلل رئيسي درباره پرونده هاي تحقيق و تفحص 
نيز از نمايندگان خواست گزارش هاي متقن تهيه 
كنند و درباره خصوصي سازي اظهار كرد: متأسفانه 
مشكالت خصوصي س��ازي نه تنها به رونق توليد 
كمك نكرده بلك��ه در برخي موارد ب��ه كاهش يا 
توقف توليد، از بي��ن رفتن ابزار تولي��د و بيكاري 
كارگران منجر شده اس��ت. الحمدهلل فضا در اين 
زمينه برگشته است و ما اش��كاالت ساختاري را 
نيز در پرونده ها دنبال مي كنيم. اميدواريم دولت 
نيز موضوع��ات را به صورت ج��دي دنبال كند تا 

ان شاءاهلل مشكالت خصوصي سازي حل شود. 
رئيس قوه قضائي��ه در پايان بر ض��رورت كاهش 
اطاله دادرسي، كوتاه ش��دن فرايند رسيدگي ها 
و همچنين اصالح قانون ش��وراهاي حل اختالف 
تأكيد كرد و از ارسال اليحه مربوط به اصالح اين 
قانون تا ۱۰روز آينده به مجلس ش��وراي اسالمي 
خبر داد. آيت اهلل رئيس��ي همچني��ن توضيحاتي 
را در خص��وص تصوي��ب ط��رح مديريت مصرف 
سوخت و شيوه اجراي آن توسط دولت ارائه كرد. 
براساس اين گزارش، بيش از ۴۰تن از نمايندگان 
حاضر در اين نشس��ت به مدت حدود دو س��اعت 
به بيان ديدگاه ها، مش��كالت و نقطه نظرات خود 

پرداختند.

رئيس قوه قضائيه در ديدار 100 نفر از نمايندگان مجلس:

نوبت رسيدگی به »حيف« بيت المال است

دولت حسن روحاني طی ماه هاي متمادي خود را از داشتن 
سخنگو محروم كرده بود و اين تنها راه ارتباطي دولت با مردم 
بسته بود. اين تنها نشانه پشت كردن دولت به شعارهاي خود 
در مورد ايجاد تعامل با مردم و شنيدن صداي آنان نبود. در 
تجمعات اعتراضي مختلف خبري از حضور نمايندگان دولت 
براي ش�نيدن صداي مردم نيست. از س�ويي نشست هاي 
خبري رئيس جمهور هم آنقدر با فاصله زماني بسيار برگزار 
مي شود كه عماًل به حالت نيمه تعطيل درآمده است. به نظر 
می رسد دولت هم متوجه اين ضعف ش�ده كه جهانگيری، 
معاون اول رئيس جمهور به اعضای هيئت دولت و استانداران 
دستور داده تا ارتباط مردمی با اقشار مختلف را پی بگيرند.

    وظيفه رئيس جمهور چه بود
عبدالرض��ا مص��ري در گفت وگو ب��ا مهر درخص��وص وظايف 
رئيس جمهور گفت: پي��ش از افزايش قيم��ت بنزين، وظيفه 
رئيس جمهور اين بود كه ملت اي��ران يا حداقل خانه ملت را در 
جريان قرار دهد، نمي دانم در حال حاضر وظيفه رئيس جمهور 
چيس��ت؟ وقتي رئيس جمهور به حداقل وظاي��ف خود عمل 

نمي كند، ديگر انتظارات بيشتري نمي توان از وي داشت. 
نايب رئي��س مجلس ش��وراي اس��المي ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
رئيس جمهور بايد نظر مردم را درباره طرح بنزيني جلب كند، 
تصريح كرد: انتظار داشتيم حداقل تمهيدات براي اجراي اين 
طرح انديشيده شود، چراكه امكانات الزم در كشور وجود داشت، 
رئيس جمهور مي توانست ابتدا اعتماد و اطمينان الزم را براي 
مردم ايجاد و سپس نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام كند. 

    روحاني ميداندار بازگشت آرامش شود
سيدحسن حسيني شاهرودي در گفت وگو با مهر با بيان اينكه 

مهم ترين نقش رئيس جمهور و دست اندركاران كشور اين است 
كه در شرايط فعلي آرامش را به جامعه بازگردانند، اظهار داشت: 
رئيس جمهور بايد در اين روزها ميداندار باشد، زيرا مردم بايد 
نسبت به تصميم افزايش قيمت بنزين قانع و توجيه شوند كه 
دولت بهترين كار را انجام داده و ضرورت داشته كه چنين كاري 

را انجام دهد. 
نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: دولت 
بايد در مورد زمان، شيوه و داليل لزوم افزايش قيمت بنزين به 
مردم توضيح دهد و اعالم كند كه چرا اين زمان را انتخاب كرده 
و با اين شيوه، يكباره و بدون اطالع رساني، افزايش قيمت بنزين 
را اجرايي كرده است. همچنين دولت بايد با شهامت و به زبان 

مردم، داليل اتخاذ اين تصميم را اعالم كند. 
عضو ش��وراي مركزي فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس 
ش��وراي اس��المي افزود: دولت بايد اعالم كند كه آيا آشوب و 
اغتشاش را پيش بيني مي كرد يا خير؟ اگر پيش بيني كرده بود، 
چرا تمهيداتي براي جلوگيري از اقدامات پيش بيني نشد؟ چرا 
دولت غافلگير شده است، در حالي  كه دولت بايد در سطح جامعه 

آرامش ايجاد كند. 
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: در زمان آق��اي احمدي نژاد يك ماه پي��ش از هدفمندي 
يارانه ها، رئيس جمهور شخصاً چندين بار با مردم صحبت كرد، 

نمايندگان و ائمه جمعه توجيه ش��دند، وزرا در رس��انه ملي با 
مردم صحبت كردند و پس از ايجاد اين آمادگي، يك ماه پيش 
از اجراي طرح، يارانه ها به حساب مردم، واريز و سپس آب، برق، 

گاز و بنزين هدفمند شد. 
حسيني شاهرودي خاطرنشان كرد: رئيس جمهور بايد با گفتار 
آرام، منطقي و مس��تدل، توجيهات خ��ود را در خصوص اين 
طرح با مردم در ميان بگ��ذارد و در برنامه هاي زنده تلويزيوني 
در مقاطع منظم حضور يابد، مردم ما مردم خوبي هستند. اگر 
رئيس جمهور داليل قانع كننده اي بي��ان كند، مردم مجدداً به 

دولت اعتماد خواهند كرد. 
    كم كاري دولت بهانه دست دشمن داد

احمد كريمي اصفهاني دبيركل جامعه اس��المي اصناف و بازار 
در گفت وگو با مهر، در رابطه با اق��دام اخير دولت در خصوص 
س��هميه بندي بنزين و ارزيابي خود در م��ورد نحوه اجراي آن 
با بيان اينكه اي��ن موضوع بايد در يك مقط��ع به صورت كاماًل 
كارشناسي به نحوي كه به كس��ي لطمه نخورد انجام مي شد، 
گفت: اينكه گفته مي ش��ود اين افزايش قيم��ت روي كاالهاي 
ديگر اثري نمي گذارد مستلزم نظارت مس��تمر دولت است تا 
برخي افراد اجازه سوءاستفاده از آن را نداشته باشند. به صورت 
ميانگين مصرف بنزين ما در دنيا زياد است كه يكي از داليل آن 

ناتواني در مديريت اين موضوع است. 

دبيركل جامعه اس��المي اصناف و بازار افزود: مسئله بعدي كه 
وجود دارد موج سواري عده اي بيگانه است كه زمان وقوع چنين 
شرايطي به تخريب مراكز دولتي، بانك ها و غيره اقدام مي كنند، 

اين اقدامات كار را درست نخواهد كرد. 
كريمي اصفهاني بيان كرد: در روزهاي گذشته شاهد تعطيلي 
بازار بودي��م و دليل آن اين ب��ود كه بازاري ها نگ��ران تخريب 
اغتشاش��گران بودند، بنابراين تعطيلي بازار به معناي اعتراض 

نبود بلكه نگران به خطر افتادن اموال خودشان بودند. 
وي در رابطه با لزوم قانع كردن مردم توسط دولت پيش از اجراي 
افزايش قيمت بنزين، تأكيد كرد: به عقيده من بسترسازي اين 
اقدام الزم بود و كارشناسان بايد در صداوسيما با مردم در ارتباط 
بودند و كار كارشناسي خود را توضيح مي دادند و موضوع را براي 

مردم روشن مي كردند. 
دبيركل جامعه اسالمي اصناف و بازار با بيان اينكه گفت وگوي 
رئيس جمهور با مردم درباره اجراي طرح سهميه بندي بنزين 
ضروري است، تصريح كرد: به حساب آوردن مردم و جلب نظر 
آنها براي هر كاري كه قصد انجام آن را داريم بايد مورد تأكيد و 

توجه باشد كه به عقيده ما در اين زمينه كم كاري شده است. 
كريمي اصفهاني در پايان گفت: هيچ اتفاقي نمي افتاد اگر اجراي 
سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين را به تأخير مي انداختيم تا 
با برگزاري كنفرانس وحدت اسالمي در تهران همزمان نباشد. 
در ايران چند ماه است كه ضدانقالب در تالش است اقداماتي 
انجام دهد، اما ما نبايد بستر را برايشان فراهم كنيم. ممكن است 
اجراي اين طرح كار درستي باشد اما نبايد به گونه اي باشد كه 
گزك به دست دشمن داده شود تا بتواند شرايط را مديريت كند 

و براي ما مشكالتي به وجود بياورد.

درخواست سياسيون از دولت و رئيس جمهور:

روحاني با مردم حرف بزند

گزارش 2

   گزارش   یک

ايران چه در مبارزه با متج�اوزان و چه در مذاكرات، در كنار مردم يمن ايس�تاده و 
خواهد ايستاد. 

به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني روز گذشته هنگام 
دريافت استوارنامه »ابراهيم محمد بن محمد الديلمي« سفير جديد جمهوري يمن 
در تهران گفت: در سال هاي اخير شاهد شهامت، مقاومت و ايستادگي فوق العاده 
مردم يمن بوده ايم و ش��جاعت و بيان صريح مواضع از سوي مقامات انقالب يمن، 

بسيار افتخارآميز است. 
رئيس جمهور، شجاعت و ايستادگي ملت يمن در برابر متجاوزان را ستودني و افتخارآميز 
دانست و تأكيد كرد كه جمهوري اسالمي ايران با تمام توان پشتيبان مردم يمن در مسير 

استقرار صلح و ثبات در اين كشور و پيشبرد مذاكرات يمني- يمني است. 
روحاني درد و رنج مردم مس��لمان و مظلوم يم��ن را يكي از دغدغه ه��اي ملت ايران در 
سال هاي اخير خواند و تصريح كرد: امروز متجاوزان و دشمنان مردم يمن و همه دنيا به 
اين نتيجه رسيده اند كه از راه فشار و جنگ نمي توانند به اهداف خود دست پيدا كنند و 

اين به معناي ثمر دادن مقاومت مردم يمن است. 
رئيس جمهور با اش��اره به اينكه جمهوري اس��المي ايران از آغاز تجاوز به يمن از لحاظ 

سياسي و ارائه كمك هاي انساني در كنار مردم يمن ايستاده  است، افزود: ترديدي وجود 
ندارد پيروزي نهايي در برابر متجاوزان، از آن مردم مقاوم يمن خواهد بود. ايران مردم يمن 
و انقالب آنان را بر حق دانسته و براي مقاومت آنها در برابر متجاوزان ارزش قائل است و 

براساس وظيفه ش��رعي و ديني خود چه در مبارزه برابر متجاوزان و چه در مذاكرات، در 
كنار مردم يمن ايستاده و خواهد ايستاد. 

    مردم يمن حمايت ملت و دولت ايران را فراموش نمي كنند
»ابراهيم محمد بن محمد الديلمي« س��فير جديد جمهوري يمن نيز در اين ديدار 
ضمن تقديم اس��توارنامه خود به رئيس جمهور كش��ورمان و ابالغ سالم گرم رهبر 
انقالب يمن به دولت و ملت ايران، خواستار توسعه و تقويت بيش از پيش همكاري ها 

و روابط دو كشور شد. 
سفير جديد جمهوري يمن با بيان اينكه مردم يمن هرگز مواضع مقتدرانه، شرافتمندانه 
و ارزش��مند دولت و ملت ايران را در حمايت از انقالب اين كشور فراموش نخواهند كرد، 
گفت: دولت و ملت ايران بهترين يار و همراه مردم يمن بوده و در شرايطي كه مردم يمن 
زير فشار تحريم و تجاوز قرار داشتند، تنها جمهوري اسالمي ايران از ما حمايت كرد و در 

كنار مردم يمن بوده و همچنان به اين حمايت ادامه مي دهد. 
محمد الديلمي تأكيد كرد: ملت يمن همواره در كنار جمهوري اس��المي ايران در مسير 
مبارزه با مواضع استكباري قدرت هاي جهاني ايستاده و از مواضع ارزشمند ايران در حفظ 

ثبات و امنيت منطقه به ويژه ابتكار طرح صلح هرمز حمايت مي كند.

روحاني در ديدار سفير جديد يمن:

ايران در كنار مردم يمن است
   دولت

حامد عطايي    |    ميزان


